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ВСТУП 

Актуальність теми. Питання діяльності судової влади в Україні 

становить великий суспільний інтерес, тим більше що наразі судова система 

перебуває в процесі реформування і наближення до європейських стандартів. 

Нині, в контексті європейської інтеграції України та її становлення як 

розвиненої правової держави, особливого значення набувають заходи, 

спрямовані на створення умов щодо відкритості та прозорості в діяльності 

судів загальної юрисдикції. В умовах сьогодення суди загальної юрисдикції 

не тільки повинні вийти з інформаційної «ізоляції», але й активно формувати 

власну інформаційну політику, брати на себе ініціативу у взаємодії із 

суспільством. Цього можна досягти шляхом інформування населення через 

ЗМІ, офіційні веб-сайти, інформаційні стенди про поточні справи, 

заплановані заходи та прийняті рішення тощо.  

Ухвалений у 2011 р. Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» містить реальні механізми, що здатні зробити діяльність 

публічної адміністрації, зокрема судів загальної юрисдикції, прозорішою. 

Даний Закон розроблений з метою усунення колізій, прогалин у сфері 

забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації та 

створення ефективного механізму гарантування максимального доступу до 

публічної інформації, в тому числі, що перебуває у розпорядженні судів 

загальної юрисдикції. Для цього в Законі детально визначені способи 

доступу до інформації, які сприяють найбільшій поінформованості 

громадськості та максимальній відкритості інформації; звужено можливості 

обмеження на вільний розсуд публічної адміністрації, зокрема працівників 

судів загальної юрисдикції, доступу до публічної інформації тощо. 

Проте, як показала практика застосування Закону України «Про доступ 

до публічної інформації», ухвалення цього Закону саме по собі не робить 

діяльність судів загальної юрисдикції більш прозорою, адже будь-яка влада 

завжди чинитиме опір при спробах громадськості та журналістів отримати 

інформацію, яка приховується від суспільства з тих або інших причин. На 
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жаль, такі дії, а іноді бездіяльність щодо забезпечення доступу до інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду, не дають змоги громадянам повною 

мірою реалізувати своє право на доступ до інформаційних ресурсів, що 

перебувають у розпорядженні судів загальної юрисдикції. При цьому в 

теоретичних джерелах особливості реалізації означеного права в контексті 

діяльності працівників апаратів судів загальної юрисдикції вивчені ще 

недостатньо, що обумовлює новизну та актуальність даного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження відповідає Концепції адміністративної реформи в Україні, 

затвердженій Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98, п. 3 

розд. «Правові механізми забезпечення і захисту прав та свобод людини і 

громадянина», пп. 3, 4 розд. «Проблеми формування національної правової 

системи України», пп. 1, 6 розд. «Правове забезпечення інформаційної сфери 

України» Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011−2015 

роки, затверджених 24 вересня 2010 р. загальними зборами Національної 

академії правових наук України. Крім того, тема дисертації сформульована в 

межах п. 2 Пріоритетних напрямків наукових досліджень Харківського 

національного університету внутрішніх справ на 2015−2020 рр.  

Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає в тому, щоб на 

основі аналізу чинного законодавства України, відповідних підзаконних 

нормативно-правових актів, зарубіжного (європейського) законодавства, 

критичного опрацювання вітчизняних і зарубіжних сучасних наукових 

теорій, судової практики розкрити сутність, основні ознаки та зміст 

механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян 

на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, а також 

розробити пропозиції щодо удосконалення відповідних нормативних актів у 

цій сфері. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність послідовного 

вирішення таких задач: 

– розкрити правову природу права громадян на доступ до інформації, 
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що перебуває у розпорядженні суду; 

– визначити поняття та зміст права громадян на доступ до інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду; 

– виділити види інформації, що перебуває у розпорядженні суду; 

– визначити поняття, особливості та структуру механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду; 

– охарактеризувати нормативний елемент механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду;  

– з’ясувати зміст інституційного елемента механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду; 

– розкрити процедурний елемент механізму забезпечення реалізації 

права громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду; 

– вивчити юридичні гарантії забезпечення реалізації права громадян на 

доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду; 

– сформулювати пропозиції до чинних нормативно-правових актів з 

питань обігу публічної інформації. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у сфері 

забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду.  

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

загальні та спеціальні методи наукового пізнання. Їх застосування зумовлено 

системним підходом, що дає можливість вивчати проблеми в єдності їх 

соціального змісту та юридичної форми. За допомогою логіко-семантичного 

методу поглиблено понятійний апарат, з’ясовано сутність термінів «право на 

доступ до інформації», «структура адміністративно-правових відносин», 
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«механізм забезпечення реалізації прав людини і громадянина» (підрозділи 

1.1, 1.2, 2.1). Історико-правовий метод дозволив дослідити історичні аспекти 

становлення права на доступ до інформації та довести його публічно-правову 

природу (підрозділ 1.1). Системний метод застосовано під час розгляду 

нормативного елемента механізму забезпечення реалізації права громадян на 

доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду (підрозділ 2.2). 

Аналіз і синтез використано в процесі характеристики адміністративно-

правових відносин, що виникають у сфері доступу до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду (підрозділ 1.1). За допомогою методу 

групування та структурно-логічного методу з’ясовано коло суб’єктів 

правовідносин, що виникають у сфері доступу до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду (підрозділ 2.3). Метод документального аналізу було 

застосовано як для аналізу судової практики, що склалася у даній сфері 

(підрозділи 2.3 – 2.5), так і для виявлення прогалин у чинних нормативних 

актах, що регулюють реалізацію права громадян доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, 

міжнародні документи, законодавчі акти України, постанови Верховної Ради 

України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади, рішення Конституційного Суду України, рішення 

судів загальної юрисдикції, спрямовані на регулювання відносин у сфері 

доступу до публічної інформації, а також відповідне законодавство та судова 

практика зарубіжних держав. 

Під час проведення дослідження була використана також актуальна 

політико-правова публіцистика, присвячена даній проблематиці.  

Емпіричну основу дисертаційного дослідження становлять статистичні 

матеріали та узагальнення судової практики адміністративних судів та 

Вищого адміністративного суду України у спорах, пов’язаних з реалізацією 

права громадян доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження є наукові праці в 
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галузі загальної теорії права та держави, конституційного права, теорії 

управління, адміністративного права, підготовлені, зокрема, В. Б. 

Авер’яновим, С. С. Алексєєвим, Д. М. Бахрахом, Ю. П. Битяком, Л. Р. Білою-

Тіуновою, В. В. Гордєєвим, Л. В. Ковалем, В. К. Колпаковим, В. В. 

Копєйчиковим, Є. В. Курінним, В.В. Лазаревим, Р. С. Мельником, О. Ф. 

Скакун, В. В. Шубою та ін.; у сфері доступу до публічної інформації – Є. А. 

Алексєєвим, Т. М. Жиравецьким, О. П. Нестеренком, С. В. Петровим, О. 

Севериним; щодо природи інформаційного права – І. Л. Бачило, В. Д. 

Гавловським, М. В. Гуцалюком, О. П. Дзьобаньом, Р. А. Калюжним, В. А. 

Ковальським, А. І. Марущаком, Т. О. Пікулєм, О. М. Селезньовим, В. С. 

Цимбалюком; у сфері адміністративно-правового забезпечення діяльності 

місцевих загальних судів України – М. Й. Вільгушинським, М. П. 

Запорожцем, Р. О. Кирилюком, В. Ю. Мащуком, Л. М. Москвичем, М. Є. 

Ніколайчуком, С. Ю. Обрусною, А. О. Селівановим, А. А. Стрижаком.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим комплексним дослідженням, де з використанням 

необхідних методів пізнання, здобутків вітчизняної і зарубіжної юридичної 

науки, урахуванням європейського досвіду окреслено теоретичні та 

практичні проблеми адміністративно-правового забезпечення реалізації 

права громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

За результатами дослідження обґрунтовано нові концептуальні теоретичні та 

прикладні положення й висновки: 

уперше: 

– доведено, що забезпечення судом реалізації права громадян на доступ 

до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, є судовою послугою, під 

якою необхідно розуміти результат здійснення владних повноважень судом 

(головою суду, керівником та працівниками апарату суду) за заявою 

громадян, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та обов’язків 

громадян відповідно до закону; 

– виділено та сформульовано перелік процесуальної та 
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позапроцесуальної інформації, що перебуває у розпорядженні суду, до якого, 

відповідно, належать: у першому випадку – матеріали справи, інформація 

про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у 

відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату тощо; у другому – 

інформація про організаційну структуру суду, про керівництво суду, про 

місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу 

офіційного веб-порталу та електронної пошти суду тощо; 

– надано визначення механізму забезпечення реалізації права громадян 

на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, під яким слід 

розуміти сукупність заходів та засобів, за допомогою яких створюються 

умови для реального втілення громадянами закріпленого у правових нормах 

суб’єктивного права на одержання інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду; 

– аргументовано, що механізм забезпечення реалізації права громадян 

на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, складається з 

трьох складових елементів: нормативного, інституційного та процедурного; 

– сформульовано пропозиції щодо внесення змін до ст. 212–3 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення; 

удосконалено:  

– перелік юридичних гарантій права громадян на доступ до інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду, зокрема гарантії реалізації (обов’язок 

відповідальних працівників апарату суду за обіг публічної інформації 

надавати та оприлюднювати інформацію, що перебуває у розпорядженні 

суду), гарантії охорони (притягнення відповідальних працівників апарату 

суду за обіг публічної інформації до юридичної відповідальності), захисту 

(оскарження рішень, дій чи бездіяльності відповідальних працівників апарату 

суду за обіг публічної інформації до керівника апарату суду, вищого органу 

або адміністративного суду) та гарантії контролю (здійснення 

парламентського, громадського та державного контролю, що дозволяє 

спостерігати за діяльністю відповідальних працівників апарату суду за обіг 
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публічної інформації з метою виявлення протиправних рішень, дій чи 

бездіяльності);  

– підходи до меж застосування Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», зокрема обґрунтовано думку про те, що цей Закон 

визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ лише 

до позапроцесуальної інформації,  яка перебуває у розпорядженні суду; 

дістали подальшого розвитку: 

– розгляд суду загальної юрисдикції як суб’єкта адміністративного 

права, що виступає розпорядником публічної інформації, яка є готовим, 

зафіксованим продуктом, отриманим або створеним судом у процесі 

виконання своїх обов’язків, у межах Закону України «Про доступ до 

публічної інформації»; 

– особливості правовідносин між судом та громадянами щодо доступу 

до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, що розглянуті крізь 

призму теорії адміністративно-правових відносин. Зокрема, зазначені 

правовідносини формуються в особливій сфері суспільного життя – 

публічному управлінні; запитувачі інформації мають право вимагати від суду 

такої поведінки, яка передбачена адміністративно-правовими нормами; 

виникають виключно за ініціативою запитувачів; реалізуються на засадах 

рівності, тобто суд та  запитувач інформації зобов’язані виконувати вимоги 

адміністративно-правової норми; у разі порушення законодавства про доступ 

до публічної інформації суд як розпорядник публічної інформації несе 

адміністративну відповідальність перед державою; 

– твердження, що право громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, є одним із підвидів суб’єктивних публічних 

прав приватних осіб, яке закріплено в нормах адміністративно-

інформаційного права; 

– аналіз причин виникнення суперечок між працівниками апарату суду 

та громадянами щодо одержання позапроцесуальної інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду. Зокрема, акцентовано увагу на відсутності 
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чіткого розуміння працівниками апарату суду норм законів України «Про 

доступ до публічної інформації», «Про доступ до судових рішень» та 

процесуальних законів щодо порядку доступу до позапроцесуальної та 

процесуальної інформації; 

– класифікація позапроцесуальної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, за певними критеріями – напрямами діяльності суду 

(інформація про організаційну структуру суду, діяльність суду), способом 

забезпечення доступу (інформація, що систематично, оперативно 

оприлюднюється судом або надається за запитами на інформацію) та 

порядком доступу (конфіденційна інформація, службова інформація). 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, 

так і практичний інтерес і можуть бути використані у: 

– у науково-дослідній сфері – основні положення та висновки 

можуть бути використані при подальшій розробці проблем адміністративно-

правового забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду; 

– у правотворчості – сформульовані у дисертації висновки, пропозиції 

та рекомендації сприяють підвищенню якості діючих нормативно-правових 

актів та їх використанню судами загальної юрисдикції у сфері доступ до 

публічної інформації, що перебуває у його розпорядженні; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних 

результатів дозволить працівникам апаратів судів загальної юрисдикції 

ефективніше розмежовувати процесуальну та позапроцесуальну інформацію, 

що перебуває у розпорядженні суду, та застосовувати відповідні нормативно-

правові акти при наданні відповідей громадянами на їх заяви та запити на 

інформацію; 

– у навчальному процесі – матеріали дисертації знайдуть 

застосування при підготовці підручників та навчальних посібників з 

дисципліни «Адміністративне право України» та інших дисциплін з цього 
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напрямку (акт впровадження Харківського національного університету 

внутрішніх справ від 27.04.2015). 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки були 

оприлюднені дисертантом на двох міжнародних і регіональних науково-

практичних конференціях, зокрема: «Методологія публічного та приватного 

права: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 1–2 листопада 

2013 року); «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації 

законодавства України до вимог Європейського Союзу» (м. Херсон, 6–7 

червня 2014 року). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у п’яти 

наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних дисциплін, у тому числі в одному зарубіжному науковому 

виданні, а також у двох тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП 

ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У РОЗПОРЯДЖЕННІ СУДУ 

 

1.1. Правова природа права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду 

 

Однією з функцій держави є збір, зберігання, обробка, обмін та 

розповсюдження інформації про її діяльність. Публічна адміністрація 

акумулює величезний обсяг даних, який включає в себе як інформацію, 

створену самими офіційними структурами, так і інформацію, що надходить з 

різних зовнішніх джерел [1]. В законодавстві цю категорію відомостей 

називають публічною інформацією.  

До повноважень публічної адміністрації як розпорядника цієї 

інформації входить не тільки збір даних, що належать до компетенції 

конкретного органу публічної адміністрації і зачіпають його сферу 

діяльності, а й зберігання, систематизація цих відомостей. Зокрема, органи 

публічної адміністрації ведуть різні бази і банки даних, інформаційні фонди, 

реєстри, регістри та інші інформаційні системи. 

Серед органів публічної адміністрації одне із центральних місць 

займають суди, у межах їх позапроцесуальної діяльності [2]. Відповідно до 

ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» [3] суд є 

розпорядником публічної інформації та відповідно зобов’язаний надавати та 

оприлюднювати публічну інформацію, що перебуває у його розпорядженні, 

тим самим забезпечити право кожного на доступ до публічної інформації. 

Аналіз чинного законодавства дає можливість зробити висновок про те, 

що загальні питання доступу до публічної інформації та забезпечення 

реалізації права на доступ до публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, регулюються не лише вище вказаним законом й іншими 

нормативно-правовими актами. Вважаємо за необхідне зупинитися на 
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характеристиці деяких із них, що дозволить нам з’ясувати правову природу 

права на доступ до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду. 

Так, право на доступ до публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, що є складовим права на інформацію, знайшло своє 

нормативне закріплення насамперед у Конституції України [4]. Стаття 34 

Конституції України закріплює право кожного вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший 

спосіб ‒ на свій вибір. Здійснення цього права може бути обмежене законом 

в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 

порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 

здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для 

запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 

підтримання авторитету і неупередженості правосуддя [4]. 

Зазначене право у тій або іншій мірі унормовано у: Загальній 

декларації прав людини 1948 р. [5]; Міжнародному пакті про громадянські і 

політичні права 1966 р. [6]; Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. [7]; Декларації Комітету міністрів Ради 

Європи «Про свободу вираження поглядів та інформації» [8]; Рекомендації 

№ 854 «Про доступ громадськості до державної документації та свободу 

інформації», [9]; Рекомендації № R (81) 19 1981 р. Комітету Міністрів Ради 

Європи «Про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні 

державних органів» [10]; Рекомендації (2002)2 Кабінету Міністрів Ради 

Європи від 21 лютого 2002 р. «Про доступ до офіційних документів» [11]. В 

цих нормативно-правових актах наголошується на проведенні відкритої 

інформаційної політики в публічному секторі, зокрема в судах як органах 

публічної адміністрації, що включає забезпечення доступу до публічної 

інформації, задля реалізації кожною людиною своїх прав у політичній, 

соціальній, економічній і культурній сфері життєдіяльності суспільства та 

заохочення вільного обговорення цих проблем. 
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Необхідність прийняття названих вище нормативних актів з питань 

доступу до публічної інформації, зокрема, що перебуває у розпорядженні 

суду, може бути пояснена тим фактом, що відкритість (доступність) 

публічної інформації та відповідно прозорість діяльності суду як органу 

публічної адміністрації є основними засадами існування сучасної 

демократичної держави. У жодній сфері суспільного життя без доступу до 

інформації про діяльність публічної адміністрації неможливо здійснювати 

громадський контроль за нею, неможливо вчасно висловлювати свою 

позицію і брати участь у прийнятті суспільно-важливих рішень, тобто 

неможлива демократія як така [12, с. 4]. 

В Україні загальні питання право на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, знайшло своє закріплення у Законі України 

«Про інформацію» [13], що визнає право кожного на інформацію, що 

передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, 

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

і законних інтересів; у Законі України «Про доступ до публічної інформації» 

[3], що визначає суб’єктів відносин у сфері доступу до публічної інформації, 

порядок забезпечення права на доступ до публічної інформації, що перебуває 

у розпорядженні публічної інформації, та інформації, що становить 

суспільний інтерес; Законі України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» [14], відповідно до якого кожний має право 

вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, 

використовувати та поширювати будь-яку інформацію за допомогою 

друкованих засобів масової інформації.  

Спеціальним законодавчим актом у сфері доступу до публічної 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, є Закон України «Про 

доступ до судових рішень» [15], який регулює відносини щодо забезпечення 

доступу до судових рішень (рішень, судових наказів, постанов, вироків, 

ухвал), ухвалених судами загальної юрисдикції, та ведення Єдиного 

державного реєстру судових рішень. Відповідно до ст. 2 цього Закону кожен 
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має право на доступ до судових рішень у визначеному порядку. Це право 

забезпечується офіційним оприлюдненням судових рішень на офіційному 

веб-порталі судової влади України. Судові рішення можуть опубліковуватися 

в друкованих виданнях, поширюватися в електронній формі. Особам, які 

беруть (брали) участь у справі, забезпечується доступ до судових рішень у 

їхній справі. Особи, які не беруть (не брали) участі у справі, мають право 

ознайомитися з судовим рішенням у повному обсязі, якщо воно 

безпосередньо стосується їхніх прав, свобод, інтересів чи обов’язків, у 

порядку, передбаченому цим Законом [15]. 

Юридична відповідальність за порушення законодавства про доступ до 

публічної інформації, зокрема, що перебуває у розпорядженні суду, 

врегульована Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – 

КУпАП) [16]. 

Необхідно також акцентувати увагу на підзаконних нормативно-

правових актах, що регулюють доступ до публічної інформації, зокрема, що 

перебуває у розпорядженні суду. Наприклад, постанова Кабінету Міністрів 

України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади» від 4.01.2002 р. № 3 [17], постанова 

Пленуму Вищого адміністративного суду України від 30.09.2013 № 11 «Про 

практику застосування адміністративними судами положень Закону України 

від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» [18], 

рішення ради суддів загальних судів від 28.02.2013 р. № 12 [19], наказ 

Державної судової адміністрації України № 138 від 23.10.2012 року «Про 

затвердження Типового переліку відомостей, що становлять службову 

інформацію та які можуть міститися в документах з організації діяльності 

місцевих та апеляційних судів : наказ Державної судової адміністрації 

України» [20], наказ керівника апарату Верховного Суду України від 

06.05.2011 р. № 16/0/18-11 «Про затвердження Положення про забезпечення 

доступу до публічної інформації у Верховному Суді України» [21], наказ 

керівника апарату Верховного Суду України від 30.10. 2013 р. № 29/0/18-13 
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«Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову 

інформацію у Верховному Суді України» [22], наказ голови Дзержинського 

районного суду м. Харкова від 07.07.2011 р. № 02-09/11-1 «Про затвердження 

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що 

знаходиться у володінні Дзержинського районного суду м. Харкова» [23] 

тощо.  

З наведених юридичних актів стає зрозуміло, що право на доступ до 

публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду, як у змістовному 

плані, так і в плані його реалізації, регулюється численними нормативними 

актами, норми яких відповідно утворюють, з одного боку, адміністративне 

право, з іншого – інформаційне право.  

Стосовно адміністративного права та адміністративно-правових норм, 

що регулюють адміністративно-правові відносин у сфері діяльності судової 

влади, зокрема, відносини між керівництвом суду та суддями, внутрішні 

відносини апарату суду, відносини між громадянами та працівниками 

апарату суду, все зрозуміло і не виникає питань, оскільки в юридичній 

літературі проблеми державного управління, внутрішніх та зовнішніх 

адміністративно-правових відносин, що виникають під час діяльності судів, 

вже неодноразово були предметом дослідження науковців. 

Проте наразі виникає питання, як розуміти той факт, що власне 

вищезазначені норми, утворюють й інформаційне право України. Спробуємо 

розібратися із співвідношенням адміністративного та інформаційного права, 

правові норми яких регулюють відносини, що виникають під час доступу 

громадян до інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

Виникнення та розвиток інформаційного права пояснюється потребою 

регулювання суспільних відносин у сфері інформаційної діяльності, зміст 

якої складають створення, збирання, одержання, зберігання, використання, 

поширення, охорони, захисту інформації. У регулюванні таких відносин, 

безумовно, заінтересовані всі суб’єкти інформаційно-правових відносин, 

оскільки нині одним із пріоритетів України є прагнення побудувати 
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орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток 

інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати 

інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і 

обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою 

реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові 

та підвищуючи якість життя [24]. 

Аналіз наукових досліджень у сфері інформаційного права дозволяє 

зробити висновок про те, що на думку більшості вчених інформаційне право 

є, з одного боку самостійною галуззю права із власним предметом та 

методом правого регулювання [25; 26; 27], з іншого, комплексним 

утворенням, що об’єднує у себе норми різних галузей права, тобто норми 

різної правової природи [28; 29; 30].  

Окремо хотілося б звернути увагу на думку провідних вчених України 

стосовно комплексності інформаційного права. Так, А. І. Марущак 

наголошує, що за природою правового походження інформаційне право є 

комплексною галуззю національного права України, яка має 

приватноправову і публічно-правову природу [31]. До цього Т. О. Пікуль 

додає, що норми інформаційного права розробляються та формуються як на 

публічному (державному), так і на приватному рівнях суспільних відносин 

[32]. Цілком підтримуючи вище вказане В. С. Цимбалюк зазначає, що через 

предмет регульованих суспільних відносин (інформацію) інформаційне 

право, за переконанням дослідника, має зв’язок з іншими міжгалузевими 

інститутами права: банківським, страховим, конкурентним, екологічним, 

місцевого самоврядування, авторським, інтелектуальної власності, 

винахідницьким, рекламним правом тощо. У зв’язку з наведеним автор 

вважає, що інформаційне право утворює у поєднанні з названими галузями 

велику, складну, агреговану гіперсистему права третього порядку, тобто 

інформаційне право базується на засадах правових систем другого порядку, 

якими є п’ять галузей права: провідна галузь – конституційне, окремі галузі – 

адміністративне, цивільне, трудове, кримінальне. У своїй єдності вони 
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утворюють єдину систему першого порядку – право України (українське 

право) [33, с. 74]. 

Це дає нам можливість зробити декілька висновків. Враховуючи теорію 

поділу права на приватне та публічне [34], інформаційне право складається з 

приватно-інформаційного та публічно-інформаційного права, кожне з яких, є 

складовим елементом (підгалуззю) цивільного та адміністративного права. 

Якщо враховувати існування основних п’яти галузей права, то інформаційне 

право складається із конституційно-інформаційного, адміністративно-

інформаційного, цивільно-інформаційного, трудового-інформаційного, 

кримінально-інформаційного права, кожне з яких, відповідно, є складовим 

елементом (підгалуззю) відповідного права.  

Слід зазначити, що подібний підхід до диференціації галузей права 

застосовується в європейській правовій науці. Так, наприклад, німецькі вчені, 

які досліджують господарське право, виділяють у його межах приватне 

господарське право та публічне господарське право, вивченням кожного з 

яких займаються, відповідно, представники науки цивільного та 

адміністративного права [35, с. 12–13]. Такий підхід, на нашу думку, 

придатний для українського інформаційного права, яке по суті об’єднує в 

одне ціле конституційно-інформаційне, адміністративно-інформаційне, 

цивільно-інформаційне, трудового-інформаційне, кримінально-інформаційне 

право.  

С. В. Петров, досліджуючи адміністративно-інформаційне, зокрема 

зазначає, що це право регулює відносини між органами публічної 

адміністрації або між приватними особами і органами публічної адміністрації 

щодо забезпечення публічного інтересу у сфері створення, збирання, 

одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту 

інформації. В межах адміністративно-інформаційного права органи публічної 

адміністрації як представники держави мають широку сферу 

адміністративного розсуду та здійснюють одностороннє волевиявлення у 

сфері створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, 
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охорони, захисту інформації шляхом прийняття адміністративних актів, які 

розрахованих на ієрархічні відносини суб’єктів права щодо створення, 

збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, 

захисту інформації [36]. Відповідно адміністративно-інформаційне право є 

сукупністю адміністративно-правових норм, які регулюють суспільні 

відносини у сфері створення, збирання, одержання, зберігання, використання, 

поширення, охорони й захисту інформації, які виникають між публічною 

адміністрацією та приватними особами.  

В контексті сказаного слід сказати про розроблену Р. С. Мельником 

концепцію системи адміністративного права, у межах якої автором виділено 

Загальне та Особливе адміністративне право, останнє з яких будується 

виходячи з переліку обов’язків (функцій) публічної адміністрації. Порядок 

реалізації кожної з таких функцій, а відповідно регулювання відносин, що 

будуть виникати у цій сфері між публічною адміністрацією та приватними 

особами, усередині публічної адміністрації, а також між останньою та 

іншими суб’єктами публічного права, на його думку, здійснюється за 

рахунок окремої підгалузі Особливого адміністративного права [37, с. 327–

328], однією з яких і є адміністративно-інформаційне право. 

Ми цілком згодні із позицією Р. С. Мельника та вважаємо, що розгляд 

адміністративно-правового забезпечення реалізації права на доступ до 

публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду, необхідно 

проводити у межах адміністративно-інформаційного права як складового 

елементу Особливого адміністративного права. При цьому відносини між 

громадянами та судом у сфері доступу до публічної інформації, що перебуває 

у розпорядженні суду, розглядати як адміністративно-інформаційні, які є 

різновидом адміністративно-правових відносин. 

Право на доступ до публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, є відображенням прямої співпраці суду як розпорядника 

публічної інформації і запитувачів інформації, де суд є активним учасником і 

повинен забезпечити всі умови для того, щоб запитувачі змогли реалізувати 
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своє право [38, с. 60; 39, с. 11]. В цьому контексті слід акцентувати увагу на 

тому, що така співпраця між судом та запитувачами відбувається в межах 

адміністративно-правових відносин, що виникають поза сферою здійснення 

правосуддя, що зумовлює їх субсидіарний (допоміжний) характер, адже вони 

мають своїм об’єктом дії, поведінку запитувачів, яка не пов’язана з 

реалізацією основної функції судів загальної юрисдикції – із здійсненням 

правосуддя [40, с. 31]. 

В юридичній літературі проблемам адміністративно-правових відносин 

присвячено чимало досліджень. Традиційно під адміністративно-правовими 

відносинами розуміють врегульовані нормами адміністративного права 

суспільні відносини, в яких їх сторони (суб’єкти) взаємозв’язані й 

взаємодіють шляхом здійснення суб’єктивних прав і обов’язків, 

встановлених і гарантованих відповідними адміністративно-правовими 

нормами [41, с. 178]. Більшість сучасних вчених–адміністративістів 

розглядають зазначені відносини у широкому сенсі як суспільні відносини у 

сфері державного управління, учасники яких виступають носіями прав і 

обов’язків, урегульованих нормами адміністративного права [42, с. 40]; 

урегульовані адміністративно-правовою нормою управлінські суспільні 

відносини, в яких сторони виступають як носії взаємних обов’язків і прав, 

встановлених і гарантованих адміністративно-правовою нормою [43, с. 51; 

44]. Інші вчені обмежують адміністративно-правові відносини сферою 

діяльності виконавчої влади [45, с. 46; 46].  

Особливої уваги заслуговує позиція В. Авер’янова, який, зважаючи на 

те, що пріоритети у діяльності органів виконавчої влади в сучасних умовах 

суттєво змінилися, пропонував ще більш широке визначення 

адміністративно-правових відносин. Він вважав доцільним розглядати 

адміністративно-правові відносини як суспільні відносини, що формуються в 

ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого 

самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб, а також в процесі державного і самоврядного 
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управління в сферах соціально-економічного й адміністративно-політичного 

розвитку та охорони громадського порядку [41, с. 73]. Погоджуючись із 

даним загальним підходом, слід відзначити, що у теорії адміністративного 

права завжди адміністративно-правові відносини пов’язувалися з 

практичною реалізацією управлінської діяльності органами виконавчої 

влади. Водночас практика переконує, що управлінські відносини не 

домінують у змісті предмета адміністративного права. Ми згодні з В. 

Авер’яновим, що не можна вважати державно-управлінською (якщо 

виходити із справжнього наукового розуміння поняття «державне 

управління» як владно-організуючого впливу на суспільні відносини і 

процеси з метою їх спрямування і впорядкування) багатоманітну діяльність 

органів виконавчої влади щодо розгляду і вирішення індивідуальних 

адміністративних справ за зверненнями приватних (фізичних і юридичних) 

осіб; надання різноманітних адміністративних (управлінських) послуг у 

вигляді дозвільно-ліцензійних, реєстраційних та інших подібних дій; захисту 

порушених прав і свобод громадян (адміністративний розгляд скарг і 

судочинство в адміністративних судах) тощо [41].  

Розглядаючи правовідносини щодо доступу до публічної інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду, як адміністративно-правові, слід 

виділити наступні їх особливості: 

1) формуються в особливій сфері суспільного життя – публічному 

управлінні [47], тобто підчас повсякденної практичної реалізації судом як 

публічною адміністрацією своїх завдань і функцій позапроцесуального 

характеру. 

З цього випливає, що однією зі сторін у цих відносинах є носій 

юридично-владних повноважень стосовно інших суб’єктів – суд як публічна 

адміністрація [48], що є розпорядником публічної інформації, яка була 

отримана або створена ним в процесі виконання своїх обов’язків та 

перебуває у його володінні. Вказана особливість цих правовідносин прямо 

випливає з владної природи публічного управління;  
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2) це особливий зв’язок між судом та запитувачами інформації як 

суб’єктами цих правовідносин, де останні мають право вимагати від суду 

такої поведінки, яка передбачена адміністративно-правовою нормою. 

Наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» громадяни мають право вимагати від суду надавати її 

безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім 

випадків, передбачених законом; використовувати її лише з метою та у 

спосіб, визначений законом; вживати заходів щодо унеможливлення 

несанкціонованого доступу до неї інших осіб; виправляти неточну та 

застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона 

стосується; 

3) виникають виключно за ініціативою запитувачів. Наприклад, для 

отримання публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду, 

запитувачі можуть звернутися до суду із проханням надати публічну 

інформацію шляхом подання запиту на інформацію. 

В цьому контексті зазначені відносини можна також розглядати як 

публічно-сервісні відносини [41, с. 177], завдяки яким держава в особі суду 

обслуговує правомірні потреби й інтереси запитувачів. Цей напрям 

діяльності, як абсолютно справедливо наголошував В. Б. Авер’янов, 

уособлює публічно-сервісну складову функціонування агентів держави [41, 

с. 242–244], а отже, відсутні підстави не розглядати таку діяльність як 

надання послуг. 

Аналіз положень Законів України «Про доступ до публічної 

інформації» [3], «Про доступ до судових рішень» [15], дозволяє зробити 

висновок, що суд в особі керівників судів загальної юрисдикції (судді) та 

працівників їх апарату надають різного роду послуги, що отримали назву 

судові послуги [49, с. 84–92; 50], під якими слід розуміти результат 

здійснення владних повноважень судом (головою суду, керівником та 

працівниками апарату суду) за заявою фізичної або юридичної особи, 

спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої 
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особи відповідно до закону [51]. Наприклад, дії працівників апарату судів 

загальної юрисдикції, пов’язані із наданням відповіді на запит громадян, 

видачею копій судових рішень тощо.  

До особливостей судових послуг як різновиду публічних послуг можна 

віднести наступні. По-перше, в юридичній літературі наголошується, що 

публічні послуги надаються за безпосередньою заявою (ініціативою) осіб 

незалежно від самої форми (усна чи письмова), порядку отримання заяви 

публічною адміністрацією. Підтвердженням цього слугує ст. 19 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» [3], відповідно до якої 

громадяни реалізують своє право на доступ до публічної інформації шляхом 

подання запиту на інформацію до розпорядника інформації. 

По-друге, надання публічних послуг є однією із форм діяльності 

суб’єктів публічного управління [52, с. 66–70], отже й суди у 

позапроцесуальній сфері також можуть діяти через надання публічних 

послуг в зв’язку із тим, що вони виконують одночасно дві функції – 

правосуддя та реалізація публічного управління у сфері судової влади. 

М. Й. Вільгушинський при цьому додає, що суди загальної юрисдикції, 

можуть надавати і процесуальні судові послуги, процедури надання яких, на 

відміну від непроцесуальних судових послуг, регулюватимуться вже 

відповідним процесуальним законодавством [50]. 

По-третє, аналіз визначення адміністративної послуги та змісту поняття 

«суб’єкт надання адміністративної послуги», що сформульовані у ст. 1 

Закону України «Про адміністративні послуги» [51], дає підстави для 

однозначного висновку, що законодавець допускає можливість надання 

адміністративних послуг усіма органами державної влади, у тому числі, і 

судами; 

4) реалізуються на засадах рівності сторін, тобто кожна сторона 

зобов’язана виконувати вимоги конкретної правової норми. Яскравим 

прикладом у цій ситуації є звернення громадян до суду як розпорядника 

інформації із запитом на інформацію, без пояснення причини подання 
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запиту. У свою чергу суд незалежно від свого «бажання», зобов’язаний на 

таке звернення відреагувати та надати відповідь відповідно до Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» [3]; 

5) у разі порушення законодавства про доступ до публічної інформації 

суд як розпорядник публічної інформації несе адміністративну 

відповідальність перед державою [53, с. 20; 54, с. 43–44]. 

Отже, немає сумнівів, що відносини між запитувачами публічної 

інформації та судом щодо доступу до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, є суто адміністративно-правовими та виникають у 

публічній сфері. З’ясувати сутність цих відносин, на наш погляд, можна крізь 

призму структури адміністративно-правових відносин.  

Аналіз юридичної літератури свідчить про відсутність єдності думок 

вчених щодо структури адміністративно-правових відносин. Це стосується, 

зокрема, кількості складових елементів адміністративно-правових відносин. 

Слід розглядати вузький та широкий підходи щодо виділення окремими 

науковцями поділу складових елементів адміністративно-правових відносин. 

Так, одні вчені є прихильниками вузького розуміння структури 

правовідносин та виділяють серед її елементів лише права та обов’язки 

учасників правовідносин [55, с. 18]. Інші навпаки розширюють кількість 

складових та до таких елементів відносять, окрім названих, і суб’єктів, 

об’єктів, юридичні факти [42, с. 40–41; 56, с. 35; 57], правові норми, предмет 

[58, с. 18]. За нашим переконанням ані вузький, ані широкий підходи 

стосовно цього питання є неприйнятними. Оскільки виділення елементами 

структури адміністративно-правових відносин лише прав та обов’язків їх 

учасників не розкриває всієї специфіки правовідносин, адже є вузьким 

підходом. Адже діяльність суб’єктів адміністративно-правових відносин 

повинна бути спрямована на досягнення якогось соціально значимого 

результату, тобто мати об’єкт правовідносин. Стосовно широкого підходу ми 

маємо сказати лише те, що така сукупність структурних елементів виходить 

за межі визначення структури адміністративно-правових відносин та є 
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характеристикою зовсім інших правових категорій. 

На нашу думку, структура адміністративно-правових відносин, зокрема 

й тих, що виникають з приводу доступу до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, складається з таких елементів: суб’єкти; об’єкти, зміст 

та юридичні факти. Вважаємо, що саме ці елементи структури 

адміністративно-правових відносин дозволяють найповніше розкрити 

специфіку досліджуваного явища, зумовлену тими суттєвими ознаками, які 

дають можливість вирізнити ці правові зв’язки з усього різноманіття 

адміністративно-правових відносин щодо доступу до публічної інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду. 

Переходячи до характеристики суб’єктів адміністративно-правових 

відносин щодо доступу до публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, слід звернути увагу на розмежування «суб’єктів 

адміністративних правовідносин» та «суб’єктів адміністративного права». З 

цього приводу слушною є думка В. Б Авер’янова, який зазначає, що на 

відміну від суб’єкта адміністративних правовідносин суб’єкт 

адміністративного права має лише потенційну здатність вступати у 

правовідносини. У конкретному випадку він може і не бути їх учасником. 

Наприклад, громадянин України, що перебуває за її межами, може фактично 

не брати участі в жодних адміністративно-правових відносинах, тобто не 

бути їх суб’єктом, однак суб’єктом адміністративного права він є завжди, 

оскільки його як громадянина адміністративно-правові норми наділили 

комплексом прав і обов’язків. Якщо суб’єкт адміністративних правовідносин 

– це фактичний носій правових зав’язків, тобто він обов’язково в них бере 

реальну участь, то суб’єкт адміністративного права є, так би мовити, 

претендентом на цю участь [41, с. 137]. 

Стаття 12 Закону України «Про доступ до публічної інформації» [3] до 

суб’єктів відносин у сфері доступу до публічної інформації, зокрема, що 

перебуває у розпорядженні суду, відносить: 

1) запитувачів інформації – фізичних, юридичних осіб, об’єднання 
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громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень; 

2) розпорядників інформації – суб’єкти, визначені у ст. 13 цього 

Закону; 

3) структурні підрозділи або відповідальні особи з питань запитів на 

інформацію розпорядників інформації. 

Враховуючи наведену класифікацію, на наш погляд, до суб’єктів 

відносин у сфері доступу до публічної інформації слід віднести, з одного 

боку, запитувачів інформації – приватних осіб, до яких належать фізичні, 

юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, та, з 

іншого боку, розпорядників інформації в особі їх структурних підрозділів або 

відповідальних осіб з питань запитів на інформацію розпорядників 

інформації, на характеристиці яких ми й зупинимось.  

Як зазначає Ю. П. Битяк, громадяни – це найбільша група суб’єктів 

адміністративно-правових відносин. Конституція України надає перевагу 

інтересам, правам і свободам громадян перед інтересами, правами й 

свободами інших учасників правових відносин, виходячи з пріоритету 

загальнолюдських цінностей [54]. Людину, її життя й здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпеку визнають в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Права й свободи людини та їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3 Конституції України) [4]. 

В зв’язку із тим, що відносини щодо доступу до публічної інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду, є адміністративно-правовими, для участі 

у цих відносинах громадяни повинні мати адміністративну правосуб’єктність 

(правоздатність та дієздатність). Нагадаємо, що адміністративна 

правоздатність як визнана законом за громадянином фактична можливість 

бути суб’єктом адміністративного права, мати права й обов’язки 

адміністративно-правового характеру, яка виникає з моменту народження 

людини та підтверджується документами про громадянство – паспортом 

громадянина України, а для осіб до 16 років – свідоцтвом про народження 

[54]. Проте цього недостатньо, наприклад, для звернення із запитом на 
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інформацію до суду. Оскільки громадянин повинен мати ще й 

адміністративну дієздатність, яку в юридичній літературі визначають як 

спроможність громадян своїми діями набувати та здійснювати права й 

виконувати обов’язки адміністративно-правового характеру. Слід звернути 

увагу на те, що у повному обсязі адміністративна дієздатність настає з 

досягненням 18-річного віку. Разом із тим, вона виникає і по досягненні 16-

річного віку – одержання паспорта й дотримання правил паспортної системи, 

охорона природи тощо. Адміністративна дієздатність може наставати в 

деяких випадках і до досягнення 16-річного віку – право на працю [54]. 

Іншим суб’єктом правовідносин щодо доступу до публічної інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду, є суд. Нагадаємо, що судова система 

України складається із Конституційного Суду України та судів загальної 

юрисдикції [2]. Предметом нашого дослідження буде забезпечення реалізації 

права громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суді 

загальної юрисдикції, які ми скорочено будемо називати судами. 

Забезпечуючи верховенство права в державі, суди загальної юрисдикції 

вирішують справи у відповідності з законом і внутрішнім переконанням, 

діючи в особливій законодавче визначеній процесуальній формі, порушення 

якої означає нікчемність постановленого рішення. Судова влада 

використовує притаманний тільки їй спосіб подолання суперечок інтересів, 

виступаючи регулятором відносин суб’єктів суспільства та забезпечуючи їх 

відповідність нормі права [59]. 

Суд є одним із важливих складових елементів системи державної 

влади. При цьому хоча він і наділений власними, гарантуючи самостійність 

та незалежність повноваженнями, цей орган функціонує у тісній взаємодії з 

іншими гілками державної влади, і в процесі свого утворення та реалізації 

виступає як невід’ємний компонент єдиного цілого [60, с. 354]. Система 

органів судової влади виступає у якості носія судової влади і саме це 

обумовлює її взаємодію та зв’язок з іншими державними органами. 

Здійснюючи державну владу в особливій формі, суд застосовує закони, 
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прийняті парламентом, дає правову оцінку правомірності дій та рішень 

органів і посадових осіб виконавчої влади, обмежує «свавілля» 

адміністративного механізму [61].  

Поряд із основою функцією (правосуддя) суди загальної юрисдикції 

реалізують й інші (нормотворчу, управлінську, організаційну тощо). 

Насамперед, суд як орган державної влади, є елементом механізму держави, 

що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому 

владними повноваженнями [62, с. 159]. У даному випадку маються на увазі 

повноваження, не пов’язані безпосередньо із здійсненням правосуддя, але 

відносяться до повноважень судів. Наприклад, ст. 24 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» [2] передбачені наступні повноваження: а) 

визначення адміністративних повноваження заступника голови місцевого 

суду, б) контроль ефективності діяльності апарату суду, в), контроль ведення 

в суді судової статистики, інформаційно–аналітичного забезпечення суддів з 

метою підвищення якості судочинства, г) забезпечення виконання вимог 

щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду тощо.  

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»,  в межах нашого дослідження, суд є розпорядником публічної 

інформації, до повноважень якого входить надання та оприлюднення 

інформації, що перебуває у його розпорядженні, поряд із іншими суб’єктами 

публічної адміністрації. Отже, в даному випадку, суд не пов’язаний із 

реалізацією основної функції судової влади (здійснення правосуддя), проте 

виконує інші функції держави, зокрема реалізує завдання державно-

управлінської діяльності [63, с. 36]. 

Про це свідчать також розробки вчених адміністративістів, які 

розглядають суд як суб’єкт адміністративного права, що може вступати в 

адміністративно-правові відносини з приводу виконання покладених на 

нього обов’язків і реалізації належних йому повноважень у сфері публічного 

управління [41, с. 156; 54; 64; 65]. 

Узагальнюючи М. Й. Вільгушинський зазначає, що органи судової 
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влади здійснюють правосуддя, керуючись нормами процесуальних кодексів, 

на той час як питання судового управління, організаційного забезпечення 

функціонування судів тощо становлять предмет регулювання передусім 

адміністративного права [50, с. 57].  

На думку В. Б. Авер’янова помилковими є погляди деяких дослідників 

стосовно ототожнення державного управління виключно із виконавчою 

владою, тобто розуміння державного управління як процес (або форму, засіб 

тощо) практичної реалізації (здійснення) виконавчої влади. Це цілком 

допустимо в деяких випадках, але неприйнятне для потреб цілісного 

доктринального оцінювання розглядуваного співвідношення [66].  

Дійсно, певне коло повноважень виконавчої влади реалізується у формі 

державного управління. Оскільки державне управління – це специфічний 

різновид діяльності органів держави та його основне призначення – 

організація виконання правових актів та інших рішень державних органів 

шляхом різного роду владно-розпорядчого впливу на суспільні відносини та 

процеси (звідси, до речі, поширена характеристика його як «виконавчо-

розпорядчої» діяльності) – не тільки зберігається, а й набуває все більшого 

значення в умовах загальної трансформації ролі держави у 

новостворюваному громадянському суспільстві зі стандартами 

демократичної й відкритої державної влади. У цьому випадку обсяги понять 

«державне управління» і «виконавча влада» практично збігаються. Хоча 

завжди треба пам’ятати, що «влада» і «реалізація (здійснення) влади» – не 

тотожні явища: тут існує приблизно така сама залежність, як і при 

співвіднесенні категорій «статика» і «динаміка» [66]. Отже, виконавча влада, 

з одного боку, реалізується не тільки у формі державного управління, а й у 

різноманітних формах державної діяльності, які також є предметом 

адміністративне-правової науки. З іншого боку, сфера державного 

управління не обмежується тільки діяльністю органів виконавчої влади.  

Підтверження цього є висловлювання А. А. Стрижака, що одним із 

видів діяльності суду як органу державної влади є державне управління, яке 
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здійснюється у межах судової влади та має на меті закладення організаційних 

передумов для реалізації правосуддя [67, с. 15–20]. На його думку, однією із 

особливостей державного управління в сфері діяльності судів є обмежені 

(звужені) повноваження суб’єкта управління (керівника суду, посадової 

особи державної судової адміністрації), порівняно з іншими видами владно-

розпорядчої діяльності, що обумовлюється особливостями сфери судової 

діяльності, яка вимагає суворого дотримання принципу самостійності, 

незалежності суддів як носіїв судової влади. Межі управлінської діяльності в 

судах окреслюються потребами організації і забезпечення (матеріального, 

фінансового, технічного, інформаційного, кадрового) судочинства, розгляду 

конкретних кримінальних, цивільних, трудових, адміністративних та інших 

категорій справ [63]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що суд є суб’єктом державного 

управління та реалізує належні йому повноваження з метою організації 

роботи суду як органу судової влади та фінансового, матеріального і 

методичного забезпечення здійснення справедливого та об’єктивного 

правосуддя. 

Наступним елементом правовідносин щодо доступу до публічної 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, є об’єкт цих правовідносин, 

адже наскільки повно і правильно буде визначено об’єкт, залежить не тільки 

поведінка суб’єктів адміністративно-правових відносин, а й досягнення 

кінцевої мети цих відносин. 

Аналіз юридичної літератури дозволяє виділити дві ключові позиції 

науковців щодо визначення об’єкта правовідносин, зокрема, 

адміністративно-правових [68]. Відповідно до першої об’єктом 

адміністративно-правових відносин виступають матеріальні та нематеріальні 

блага, з приводу яких суб’єкти вступають у правовідносини, здійснюють свої 

суб’єктивні юридичні права і суб’єктивні юридичні обов’язки [69, с. 366; 70; 

71]. Водночас друга свідчить про можливість віднесення до об’єктів 

адміністративно-правових відносин поведінки суб’єктів правовідносин (дії, 
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утримання від дій). Дії суб’єктів правовідносин можуть здійснюватися заради 

різноманітних правових інтересів. Це можуть бути речі, матеріальні цінності, 

продукти духовної творчості, особисті нематеріальні блага, а саме: здоров’я, 

гідність людини, моральність тощо. Так, якщо об’єктом правовідносин є 

поведінка учасників (наприклад, передача державного майна від одного 

органу управління – іншому), то предметом адміністративних правовідносин 

будуть об’єкти матеріального характеру, тобто майно, речі. [40, с. 41; 72; 73]. 

Ми не можемо погодитися із останньою позицією науковців. Якщо це 

відповідає дійсності, тоді що буде покладено в основу іншого обов’язкового 

елементу відносин адміністративного права – юридичних фактів?  

Як відомо, юридичні факти – це певні події, які служать підставою для 

виникнення, зміни або припинення адміністративно-правових відносин. 

Юридичні факти – це своєрідний імпульс, який може надавати відносинам 

адміністративного права динамічних властивостей. Він поєднує в собі як 

внутрішнє ставлення суб’єктів до певної дії або події, так і зовнішній вираз 

їхнього діяння або події, на яку вони вже не в змозі об’єктивно вплинути 

після настання відповідного результату. Як зазначає Є. В. Курінний, об’єкт 

адміністративно-правових відносин не може перебувати в динаміці – 

навпаки, він знаходиться у статичному стані, навколо нього відбуваються дії 

або події, що стосуються конкретних суб’єктів [74].  

Таким чином, об’єктом правовідносин щодо доступу до публічної 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, є публічна інформація – це 

відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 

інформація, що була отримана або створена в процесі виконання судом своїх 

повноважень, передбачених чинним законодавством, або що перебуває у 

володінні суду, визначених Законом України «Про доступ до публічної 

інформації» [3]. Зараз ми не будемо детально зупинятися на розгляді 

публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду, оскільки цьому 

питанню присвячений один із наступних підрозділів дисертаційного 

дослідження. 
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Продовжуючи дослідження структури правовідносин щодо доступу до 

публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду, слід визнати, що 

також важливим є з’ясування їх змісту, оскільки саме за допомогою змісту 

зазначених правовідносин визначається поведінка суду та громадян у 

названій сфері.  

Аналіз юридичної літератури дозволяє зробити висновок про 

одностайність розуміння змісту правовідносин як у теорії права, так і в 

адміністративно-правовій науці. Так, під змістом адміністративно-правових 

відносин розуміють сукупність суб’єктивних прав та юридичних обов’язків 

суб’єктів адміністративно-правових відносин. [68]. Нагадаємо, що 

суб’єктивне право – це передбачена нормами права міра можливої поведінки 

учасника правовідносин. Іншими словами, це міра поведінки, що належить 

уповноваженій особі для задоволення її інтересів та потреб і яка 

забезпечується відповідними юридичними обов’язками інших (зобов’язаних) 

осіб. В свою чергу, юридичні обов’язки – це передбачена нормами права міра 

необхідної поведінки учасника правовідносин. Іншими словами, це міра 

належної поведінки зобов’язаної сторони [75]. 

Таким чином, зміст правовідносин щодо доступу до публічної 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, складають суб’єктивні права 

та юридичні обов’язки суду та громадян, які передбачені законодавством у 

сфері доступу до публічної інформації. Тобто зміст цих правовідносин 

визначає міру можливої (дозволеної) та належної (необхідної) поведінки суду 

та громадян у сфері доступу до публічної інформації.  

Аналіз чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації, 

зокрема, що перебуває у розпорядженні суду, свідчить про кореспондуючий 

характер суб’єктивного права громадян та юридичних обов’язків суду у 

сфері доступу до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

Зокрема праву громадян на доступ до інформації кореспондує обов’язок суду 

як розпорядника інформації систематично та оперативно оприлюднювати 

інформацію та надавати інформацію за запитами на інформацію. Проте, слід 
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визнати, що суд має також певні права. Так, відповідно до ст. 22 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» [3] суд має право відмовити в 

задоволенні запиту у випадку, якщо він не володіє і не зобов’язаний 

відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти 

інформацією, щодо якої зроблено запит. 

Продовжуючи характеристику структурних елементів правовідносин 

між громадянами та судом у сфері доступу до публічної інформації, ми 

зупинимося на юридичних фактах, що є підставою виникнення, зміни або 

припинення правовідносин щодо доступу до публічної інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду [69, с. 369]. Важливішою їхньою 

властивістю є здатність зумовлювати настання правових наслідків. Вони 

кваліфікуються як юридичні, оскільки передбачені в адміністративно-

правових нормах (прямо – у гіпотезі, опосередковано – в диспозиції або 

санкції) [76, с. 145]. 

 Залежно від волі людей юридичні факти поділяються на події або дії. 

Події – це явища, що не залежать від волі суб’єктів правовідносин: стихійні 

лиха, народження, досягнення визначеного віку, смерть людини, закінчення 

термінів і т. ін. Вони можуть мати юридичне значення лише в тій мірі, у якій 

впливають на суспільні відносини [55; 74].  

Правові норми, що вказують на події, які мають юридичні наслідки, не 

оцінюють їх як правомірні або неправомірні саме тому, що події самі по собі 

є явищами стихійними, вони лише є підставою для правомірних наслідків 

[55]. Наприклад, у Посадовій інструкції керівника апарату місцевого 

загального суду зазначено, що на посаду керівника апарату призначається 

особа, яка має повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» або 

«Правоохоронна діяльність» з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

або магістра, стаж роботи за фахом на державній службі в органах судової 

влади чи стаж роботи на державній службі на керівних посадах в інших 

сферах управління не менше 5 років або стаж роботи за фахом в інших 

сферах управління не менше 7 років [77]. Тобто подією в наведеному 
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прикладі є настання певного віку особи, з якого вона може обійняти посаду 

керівника апарату, та відповідний стаж роботи. Адже неправомірне зайняття 

відповідної посади особою, що не відповідає цим вимогам, тягне за собою 

припинення адміністративно-правових відносин у сфері доступу до публічної 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, що тягне за собою визнання 

неправомірним рішення керівника апарату суду щодо надання відповіді на 

запит на інформацію. Іншим прикладом події як юридичного факту є смерть 

працівника суду або громадянина. 

На противагу подіям, дії – це результат активного волевиявлення 

суб’єктів правовідносин, зовнішній вираз їхньої волі та свідомості. В 

юридичній літературі виділяють правомірні й неправомірні дії. Правомірні 

дії – це такі дії суб’єктів правовідносин, які відповідають вимогам 

адміністративно-правових приписів. Правомірні дії можуть здійснюватися 

шляхом видання актів управління, складання індивідуальних актів, 

укладання адміністративних угод, написання заяв тощо [74]. Прикладом 

правомірних дій у правовідносинах щодо доступу до публічної інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду, відповідно до ст. 5 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» є систематичне та оперативне 

оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних 

веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах, будь-яким іншим 

способом та надання інформації за запитами на інформацію. 

Неправомірні дії – це передусім порушення адміністративно-правових 

норм, за які чинним законодавством передбачена адміністративна 

відповідальність. Неправомірні дії можуть утворювати склад 

адміністративних правопорушень. До осіб, які своїми діями (бездіяльністю) 

спричинили виникнення деліктних адміністративно-правових відносин, 

можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення [74]. Відповідно до ч. 2 ст. 

24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до неправомірних 

дій працівників суду у сфері доступу до публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, відносяться ненадання відповіді на запит, ненадання 
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інформації на запит, безпідставна відмова у задоволенні запиту на 

інформацію, неоприлюднення інформації відповідно до ст. 15 цього Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», надання або оприлюднення 

недостовірної, неточної або неповної інформації, несвоєчасне надання 

інформації, необґрунтоване віднесення інформації до інформації з 

обмеженим доступом, нездійснення реєстрації документів, навмисне 

приховування або знищення інформації чи документів. Саме за вчинення 

зазначених неправомірних дій працівників суду може бути притягнуто до 

адміністративної відповідальності. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що порядок здійснення та 

забезпечення права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, регулюється правовими актами різних галузей права – 

адміністративного та інформаційного. Завдяки аналізу підходів до 

диференціації галузей права, які склалися у сучасній європейській правовій 

науці, можна зробити висновок, що право на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, регулюється нормами адміністративно-

інформаційного права, яке є підгалуззю Особливого адміністративного права, 

що регулює адміністративно-інформаційні відносини між громадянами та 

судом щодо доступу до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні 

останнього. 

 

 

1.2. Поняття та зміст права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду 

 

Переходячи до безпосереднього аналізу поняття права на доступ до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, необхідно відмітити, що не 

дивлячись на наявність чисельних досліджень даного питання, які знайшли 

свій прояв як на рівні окремих наукових статей, тез доповідей, відповідних 

розділів навчальних посібників та підручників, так і на сторінках 
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монографічних та дисертаційних досліджень, названа категорія все ще 

залишається у повній мірі не з’ясованою та не пізнаною [78, с. 105]. 

На наш погляд, розгляд права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, необхідно проводити шляхом встановлення 

співвідношення із більш загальними правами, такими як «право на 

інформацію» та «право на доступ до інформації». 

Визначення права на інформацію на законодавчому рівні міститься у ч. 

2 ст. 34 Конституції України [4] та ст. 5 Закону України «Про інформацію» 

[13], зі змісту яких стає зрозумілим, що право на інформацію це можливість 

кожного вільно одержувати, використовувати, поширювати, зберігати та 

захищати інформацію, необхідну для реалізації своїх прав, свобод і законних 

інтересів усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Аналіз цього 

визначення дає змогу зробити висновок, що право на інформацію це 

можливість вчиняти різні види інформаційної діяльності, що закріплені у ст. 

9 Закону України «Про інформацію» [13], а саме: створювати, збирати, 

одержувати, зберігати, використовувати, поширювати, охороняти та 

захищати інформацію. 

До такого підходу щодо визначення права на інформацію схиляється 

більшість науковців, розглядаючи при цьому право на інформацію як: право 

будь-якої людини (громадянина або іноземного громадянина, особи без 

громадянства) шукати, одержувати, зберігати, використовувати будь-які 

відомості про факти події, процеси та явища будь-яким законним способом 

[79, с. 76]; порядок реалізації повноважень різних суб’єктів (фізичних, 

юридичних осіб, органів державної влади, місцевого самоврядування, 

громадських організацій, корпоративних структур) у галузі створення, 

отримання (доступу), збору, зберігання, використання, поширення інформації 

в цілях, що не суперечать свободам, правам і інтересам особистості, держави, 

суспільства і забезпечують реалізацію інших прав та обов’язків цих 

суб’єктів, передбачених і гарантованих законодавством і нормами 

міжнародного права [80, с. 34; 81, с. 45] тощо. 
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Однак є й інші точки зору, що звужують визначення права на 

інформацію до розуміння його як права на одержання (отримання) 

інформації. Зокрема, І. Д. Тіновіцька вважає, що право на інформацію – це 

право на отримання різного роду даних та відомостей, необхідних для 

виконання всіх життєвих функцій як кожної людини окремо, так і різних 

об’єднань людей, суспільства в цілому, всіх його структур [82, с. 29]. У свою 

чергу, А. Б. Венгеров під правом на інформацію розуміє правомочність на 

доступ до інформації, на ознайомлення з інформацією, роз’яснення 

інформації, отримання копій документів, довідок [73, с. 112]. На нашу думку 

таке звужене розуміння права на інформацію є помилковим, оскільки 

розкриває лише одну із існуючого різноманіття можливостей у сфері 

інформації та обмежує людину і громадянина у реалізації інших прав, свобод 

та інтересів.  

Проте розуміння права на інформацію як права на одержання 

інформації можливо використовувати для дослідження іншого права, а саме 

права на доступ до інформації, що за своєю суттю являє собою право 

кожного на одержання даних та відомостей, що виходять від реальних 

суб’єктів, які володіють цими даними та відомостями [83] про факти, події, 

процеси та явища будь-яким законним способом [79, с. 76]. 

Аналіз чинного законодавства щодо визначення та змісту права на 

доступ до інформації, зокрема публічної, дозволив зробити нам декілька 

висновків.  

По-перше, як вже неодноразово було сказано, правові засади доступу 

до публічної інформації містяться у Законі України «Про доступ до публічної 

інформації» [3]. Однак цей Закон не надає визначення ані поняття доступу до 

публічної інформації, ані права на доступ до публічної інформації. 

Натомість, у ст. 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

закріплено, що кожна особа має право: 

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, 

які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою 
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вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, 

встановлених законом; 

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; 

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про 

себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання 

якої здійснюється з порушенням вимог закону; 

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, 

якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів; 

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з 

порушенням вимог, визначених законом [3]. 

Також Закон України «Про доступ до публічної інформації» [3] 

закріплює розширений перелік розпорядників публічної інформації: а) 

юридичних осіб, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, 

бюджету Автономної Республіки Крим; б) осіб, якщо вони виконують 

делеговані повноваження публічної адміністрації згідно із законом чи 

договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших 

державних послуг; в) суб’єктів господарювання, які займають домінуюче 

становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або 

є природними монополіями. Такий підхід українського законодавця, на нашу 

думку, є позитивним кроком на шляху до забезпечення відкритості публічної 

адміністрації як розпорядника публічної інформації. Названий перелік 

розпорядників публічної інформації дає змогу громадянам звертатися з 

інформаційним запитом до підприємств, установ і організацій незалежно від 

форм власності з вимогою надати письмову або усну інформацію про їх 

діяльність з окремих питань [84]. 

По-друге, є декілька норм чинного законодавства, що містять лише 

визначення «доступ до інформації». Так, Закон України «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» встановлює, що 

«доступ до інформації в системі – отримання користувачем можливості 

обробляти інформацію в системі» [85]. Закон України «Про державну 
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таємницю» закріплює визначення поняття доступ до державної таємниці – 

надання повноважною посадовою особою дозволу громадянину на 

ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження 

діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або ознайомлення з 

конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею, цією посадовою особою відповідно до її службових 

повноважень [86]. 

По-третє, чинне законодавство при використанні термінів, суміжних із 

поняттям доступ до інформації, містить, як правило, конструкції «отримання 

можливості обробляти інформацію», «надання дозволу на ознайомлення з 

інформацією». Враховуючи ст. 9 Закону України «Про інформацію» [13], а 

саме основні види інформаційної діяльності, на наш погляд, при визначенні 

поняття доступ до інформації найбільш доцільним буде використання 

терміну «одержання» інформації. 

З цього випливає, що визначення права на доступ до інформації, 

зокрема, публічної, на законодавчому рівні не існує. Слід також 

констатувати, що у тих правових нормах, що використовують та надають 

визначення терміну «доступ до інформації», відсутня єдина термінологія.  

Вивчаючи юридичну літературу та здобутки науковців щодо 

визначення поняття права на доступ до публічної інформації, зокрема, що 

перебуває у розпорядженні суду, потрібно також наголосити на 

недостатньому опрацюванні цього питання. З одного боку, аналізуючи стан 

та пропонуючи власні моделі удосконалення доступу громадян до 

«державної інформації», «інформації про діяльність органів влади», 

механізми реалізації права на доступ до правової інформації, власне поняття 

«право на доступ до інформації» та «доступ до інформації» дослідники не 

розкривають [31, 51; 87]. З іншого, досліджуючи безпосередньо поняття та 

зміст права на доступ до інформації, автори по–різному визначають це 

фундаментальне право. 

Так, американський професор конституційного права Р. А. Смолла 
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зазначав, що право на отримання інформації асоціюється із запитами засобів 

масової інформації на отримання відомостей із урядових джерел, а також їх 

використанням журналістами, які бажають виправдати оприлюднення 

сумнівних матеріалів. Тобто, на думку професора, це право народу знати про 

дії свого уряду [88]. 

У свою чергу А. І. Марущак розглядає поняття права на доступ до 

інформації крізь призму суб’єктивного та об’єктивного розуміння. Зокрема 

він зазначає, що право на доступ до інформації є складовою суб’єктивного 

права на інформацію, яке передбачає можливість для учасників 

інформаційних відносин вільно одержати, використовувати, поширювати та 

зберігати відомості, необхідні для реалізації своїх прав, свобод і законних 

інтересів, здійснення завдань і функцій. Отже, на його думку, право на 

доступ до інформації у суб’єктивному розумінні – це гарантована державою 

можливість фізичних, юридичних осіб і держави (державних органів) вільно 

одержувати відомості, необхідні їм для реалізації своїх прав, свобод і 

законних інтересів, здійснення завдань і функцій, що не порушує права, 

свободи і законних інтересів інших громадян, прав та інтересів юридичних 

осіб. В об’єктивному розумінні право на доступ до інформації – це 

сукупність правових норм, що регламентують суспільні інформаційні 

відносини щодо одержання їх учасниками відомостей, необхідних для 

реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і 

функцій [89]. 

На думку М. Демкової «основна суть права на доступ до інформації 

полягає у можливості кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб і на свій вибір 

[90]. Проте ми категорично заперечуємо таку точку зору, оскільки доступ до 

інформації є складовою права на інформацію, яке передбачає можливість 

кожного вільно одержувати, використовувати, поширювати, зберігати та 

захищати інформацію, необхідну для реалізації своїх прав, свобод і законних 

інтересів усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Саме така 
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складова права на інформацію як одержання відомостей, необхідних людині і 

громадянину для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, 

становить сутність доступу до інформації. 

Говорячи про доступ до інформації як складову права на інформацію, 

слід відмітити також, що право на доступ до публічної інформації, зокрема, 

що перебуває у розпорядженні суду, є засобом відображення не 

потенціальних, а реальних можливостей громадян, закріплених у чинному 

законодавстві, що вказує на суб’єктивний характер цього права. Це означає, 

що право на доступ до публічної інформації, зокрема, що перебуває у 

розпорядженні суду, також є індивідуальним, належить не лише всім, а й 

кожному. Отже розглянемо право громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, крізь призму теорії суб’єктивного права. 

Аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок про існування 

двох схожих точок зору стосовно цього питання. Першою з яких, є розуміння 

суб’єктивного права як забезпеченої законом міри можливої поведінки 

особи, яка забезпечується відповідними юридичними обов’язками інших 

(зобов’язаних) осіб. При цьому слово «міра» при визначенні суб’єктивного 

права означає, що закріплені за особою юридичні можливості не безмежні, 

вони чітко позначені за змістом, в цих межах особа і може будувати свою 

поведінку. Дане визначення базується на наступних ознаках: 1) йдеться про 

можливість певної поведінки; 2) ця можливість надається не кому-небудь, а 

саме суб’єкту права; 3) надано суб’єкту права з метою задоволення його 

інтересів; 4) існує за наявності, чи відсутності в правовідносинах; 5) має свої 

кордони, будучи мірою поведінки. Порушення цієї міри є зловживання 

правом; 6) не може існувати поза зв’язку з відповідної юридичної 

обов’язком, без реалізації якої не може бути реалізоване і саме право; 7) 

реалізація гарантується можливістю державного примусу по відношенню до 

носія корреспондуючого (відповідного) юридичного обов’язку чи іншими 

способами правового захисту [91]. Вперше цю дефініцію використав у 

радянській юридичній літературі С. Н. Братусь, згодом до нього приєдналося 
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більшість науковців, серед яких М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, О. В. Петришин 

[92; 93].  

Інша точка зору була запропонована Н. Г. Александровим, який 

вважав, що при визначенні суб’єктивного права потрібно вказувати не лише 

на міру, а й на вид можливої поведінки, оскільки сам термін «міра» виражає 

лише кількісну складову даного явища [94]. До нього приєдналися О. Ф. 

Скакун та ін. [69]. На наш погляд, використання поняття «вид можливої 

поведінки» є зайвим, оскільки позначення «міра» є достатнім для розуміння 

суб’єктивного права як можливої поведінки, що відображає як кількісну, так 

і якісну складову цієї поведінки, визначаючи при цьому зміст і межі 

дозволеної поведінки особи. 

Таким чином, суб’єктивне право як юридична категорія означає 

передбачену нормами права міру можливої поведінки особи для задоволення 

її інтересів та потреб і яка забезпечується відповідними юридичними 

обов’язками інших (зобов’язаних) осіб. Відповідно право громадян на доступ 

до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, як суб’єктивне право – це 

встановлена чинним законодавством міра можливої поведінки громадян 

щодо доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

До елементів суб’єктивного права у теорії держави та права відносять: 

1) право на здійснення певних дій (право на власні дії); 2) право вимоги від 

зобов’язаної особи здійснити певні дії (право на чужі дії); 3) право звертатися 

за захистом порушеного права (право на дії держави) [75, с. 46; 95, с. 34–35]. 

Відповідно до предмету нашого дослідження можливість власних дій 

громадян означає, що в межах суб’єктивного права вони можуть за власним 

бажанням обирати законні способи доступу до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» [3] – або пасивний спосіб через ознайомлення із систематичним 

та оперативним оприлюдненням інформації судом в офіційних друкованих 

виданнях, на офіційних веб-сайтах судів в мережі Інтернет, на інформаційних 

стендах та будь-яким іншим способом, або активний – через звернення до 
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суду із запитом на інформацію. Ця можливість не може бути вилучена чи 

передана іншим особам, вона може здійснюватися постійно впродовж життя 

громадян. Кожний громадянин визнається носієм цього права та самостійно 

визначає свою поведінку щодо доступу до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду. 

Зміст права-вимоги суб’єктивного права на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, зводиться до того, що громадянин–

запитувач має право вимагати від суду як розпорядника публічної інформації 

виконання покладених на нього обов’язків – вчасно оприлюднювати 

інформацію про свою діяльність та прийняті рішення, надавати достовірну, 

точну та повну інформацію, а також своєчасно надавати відповіді на 

інформаційний запит [3]. Тобто, якщо суд як розпорядник публічної 

інформації не виконує покладені на нього обов’язки або виконує їх не 

належним чином, громадянин–запитувач має право вимагати їх виконання на 

необхідному рівні. 

У разі порушення суб’єктивного права на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, або невиконання цього права з вини суду як 

розпорядника публічної інформації в повному обсязі громадянин–запитувач 

може звернутися за захистом свого права до уповноважених державних 

органів (Вища рада юстиції – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та 

суддів Верховного Суду України; комісія – щодо суддів місцевих та 

апеляційних судів) [2]. Законом України «Про доступ до публічної 

інформації» [3] передбачено право громадянина–запитувача на оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації до керівника 

розпорядника, вищого органу або суду. Запитувач має право оскаржити: 

відмову в задоволенні запиту на інформацію; відстрочку задоволення запиту 

на інформацію; ненадання відповіді на запит на інформацію; надання 

недостовірної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; 

невиконання розпорядником інформації обов’язку оприлюднювати 

інформацію та інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника публічної 
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інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача. Оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації до суду 

здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України 

[96]. 

Наведене свідчить про те, що право на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, є відображенням прямої співпраці суду – 

розпорядника публічної інформації і громадян – запитувачів інформації, де 

суд як розпорядник інформації є активним учасником і повинен забезпечити 

всі умови для того, щоб громадяни змогли реалізувати своє право [38, с. 60; 

39, с. 11]. Тобто право на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, має публічний характер, в зв’язку із чим можна зробити 

висновок про те, що воно є також різновидом суб’єктивних публічних прав, 

які реалізуються через суспільні відносини у сфері публічного управління 

для задоволення публічних та приватних інтересів через діяльність суду як 

суб’єкта владних повноважень (публічної адміністрації). У зв’язку з 

наведеним, ми пропонуємо у подальшому розглядати право на доступ до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, крізь призму теорії 

суб’єктивних публічних прав. 

Основи теорії суб’єктивних публічних прав закладені переважно 

німецькою теорією публічного права кінця ХІХ ст. [97]. Німецькі теоретики 

права суб’єктивні публічні права розглядали як права громадян брати 

активну участь у здійсненні державної влади, або як правові домагання 

громадян щодо держави і її органів, а також зв’язаність держави законом 

щодо громадян у певній діяльності [98; 99, с. 112]. У дореволюційній 

правовій літературі Росії суб’єктивне публічне право з’явилось як відгомін 

вдосконалення об’єктивного права та інституційних основ самодержавної 

Росії. Ще понад сто років тому відомий російський реформатор і прихильник 

адміністративної юстиції барон Корф [100] зазначав, що якщо 

адміністративна юстиція значною мірою починається як захист адміністрації 

від «консервативних», «аристократичних» і тому недостатньо демократичних 
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старих суддівських порядків, то згодом відбувається її еволюція та інтеграція 

у загальну систему юстиції зі спрямуванням останньої на формування, захист 

і реалізацію суб’єктивних публічних прав як основне її завдання [100, с. 457, 

473]. 

Системний аналіз теорії публічного права та відповідних наукових 

праць щодо суб’єктивних публічних прав, дає змогу скласти загальне 

уявлення про сутність, особливості та види суб’єктивних публічних прав.  

Так, О. Пасенюк та Р. Корнута вважають, що в основі суб’єктивних 

публічних прав лежать гарантії використання особою певної можливості (чи 

сукупності можливостей) здійснювати юридично значущі дії на власний 

розсуд у гарантованих відповідними нормами сферах організації і реалізації 

суспільно важливих відносин. У відносинах, у яких формуються і 

реалізуються суб’єктивні права публічного характеру, зобов’язаною 

стороною крім самого носія цих прав як учасника відносин, як правило, 

виступає носій публічної влади – публічна адміністрація. На думку цих 

науковців суб’єктивне публічне право – це визнання можливості отримання 

певного суспільного блага і водночас відповідна правова форма, що виражає 

таку гарантію. Основою гарантій державного правопорядку у сучасному 

суспільстві є конституційні приписи. Відтак питання змісту того чи іншого 

суб’єктивного публічного права набуває характеру питання практичного 

змісту того чи іншого основного (конституційного) права через його 

конкретизацію, а відтак реалізацію або інший спосіб здійснення. Це означає, 

що формування змісту суб’єктивного публічного права відбувається через 

встановлення загальних і сходження від них до більш конкретних, 

деталізованих меж, визначених об’єктивним правопорядком, як певного 

простору (чи об’єму), у якому гарантується можливість отримання 

відповідних благ [101, с. 14–21].  

На думку А. И. Елистратова, Б. А. Кистяківського, Д. М. Папи 

особливість суб’єктивних публічних прав полягає у тому, що вони можуть 

бути реалізованими за участю держави. Наявність даних прав врівноважує 
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правовий статус громадянина та посадової особи, переводить їх на один 

рівень, на рівень учасників публічно-правових відносин, наділених 

кореспондуючими правами та обов’язками [102, с. 66, 67; 103, с. 540; 97]. 

Працюючи також над цим питанням, О. Турубінер до переліку 

суб’єктивних публічних прав відносив насамперед ті, що пов’язувалися з 

громадянством, свободою совісті, висловленням своєї думки, правом зібрань, 

союзів, маніфестацій, з’їздів [104]. В зв’язку із чим, деякі вчені вели мову про 

те, що усі суб’єктивні публічні права полягають в одному з наступних: 1) у 

свободі особи від держави; 2) у праві особи на позитивні послуги з боку 

держави; 3) у праві особи на участь в організації держави, тобто у праві 

впливати на напрям державної діяльності. До цих трьох категорій і 

зводилися, на їх думку, усі суб’єктивні публічні права особистості. Завдяки 

визнанню цих прав, власне, громадяни перетворюються у правовій державі 

на громадян, отримуючи, як наслідок, можливість добиватися їх захисту та 

відновлення як у адміністративному, так і судовому порядку [105;106, с. 32].  

Отже, на нашу думку, під правом громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, як суб’єктивного публічного права 

необхідно розуміти можливість громадян одержувати відображену та 

задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, 

що була отримана або створена в процесі виконання судом своїх 

повноважень, передбачених чинним законодавством, у межах публічно-

правових відносин. 

Визначення поняття права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, тісно пов’язано із питанням про його зміст. 

Загальновідомо, що поняття будь-якого права відповідає на питання про його 

найважливіші ознаки і властивості, а зміст права визначає, в чому конкретно 

ці ознаки і властивості знаходять свій об’єктивний вираз [107]. Отже, через 

зміст права матеріалізується його сутність. 

На нашу думку, зміст права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, – це закріплені у правових нормах 



48 

 

суб’єктивні права (дозволи), юридичні обов’язки (зобов’язання) та заборони 

в сфері доступу до публічної інформації. 

У ст. 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

закріплено, що кожна особа має право: 

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, 

які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою 

вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, 

встановлених законом; 

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; 

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про 

себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання 

якої здійснюється з порушенням вимог закону; 

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, 

якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів; 

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з 

порушенням вимог, визначених законом [3]. 

Науковці дещо конкретизують та розширюють зміст права громадян на 

доступ до інформації. Так, О. Ю. Мохова розкриває зміст права на доступ до 

інформації через сукупність таких правомочностей: 1) право на доступ до 

документів, інформаційних ресурсів, інформаційних систем; 2) право 

запитувати інформацію; 3) право одержувати інформацію; 4) право фіксувати 

інформацію за допомогою технічних засобів; 5) право відтворювати 

інформацію; 6) право на доведення інформації до певних суб’єктів через її 

опублікування, а також передачі її через мережу даних, засоби масової 

інформації в режимі регулярних повідомлень; 7) право отримувати 

консультаційну допомогу з питань доступу до інформації [108, с. 17].  

Цікавою є пропозиція О. В. Нестеренко про виділення чотирьох 

основних підходів щодо визначення змісту права на доступ до інформації: 

класичного, розширеного, обмеженого та комплексного [109]. 

У класичній інтерпретації право на доступ до інформації розглядається 
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як право на одержання офіційних документів та інформації про діяльність 

органів державної влади та місцевого самоврядування [88]. 

Прихильники розширеного підходу переконані, що зміст та обсяг права 

на доступ до інформації не обмежується пошуком та одержанням інформації 

від органів державної влади та місцевого самоврядування про їх діяльність та 

передбачає можливість ознайомлення з відомостями про себе в органах 

публічної адміністрації. Тобто, окрім цих юридичних можливостей, право на 

доступ до інформації означає також отримання будь-якої інформації із 

засобів масової інформації, можливість ознайомлення з літературними, 

науковими працями, перегляд фільмів, спектаклів, свободу доступу до 

джерел інформації (Інтернет, бібліотеки). Зокрема таку позицію поділяє В. О. 

Копилов [110, с. 154]. 

Обмеженим є також судження, що право на доступ до інформації – це 

право знайомитися з відомостями про себе. Іноді право знати тлумачиться як 

можливість представників ЗМІ звертатися до органів влади з 

інформаційними запитами щодо надання інформації про їх діяльність. Ця 

точка зору зустрічається в російській науковій літературі [109]. 

Відповідно до комплексного підходу право на доступ до інформації 

передбачає більш розширене коло розпорядників публічної адміністрації та 

розглядається як право кожного отримувати безпосередньо від органів 

державної влади та місцевого самоврядування, а також організацій, 

підприємств, громадських об’єднань, що виконують специфічні функції 

та/або повністю чи частково фінансуються з бюджету, тобто публічної 

адміністрації, інформацію про їх діяльність, що включає право одержувати 

офіційні документи та знайомитися з відомостями про себе [111; 112]. 

Узагальнюючи наведені точки зору щодо змісту права на доступ до 

інформації, слід констатувати, що науковці розглядали лише правомочності 

людини та громадянина у сфері доступ до публічної інформації, проте 

жодного слова не було сказано про обов’язки та заборони у зазначеній сфері. 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
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праву на доступ до публічної інформації кореспондують обов’язки 

розпорядника інформації, а саме: надання та оприлюднення достовірної, 

точної та повної інформації, а також у разі потреби перевірка правильності та 

об’єктивності наданої інформації і оновлення оприлюдненої інформації; 

реєстрація документів розпорядника інформації; систематичне ведення 

обліку документів, що знаходяться у володінні розпорядника інформації; 

ведення обліку запитів на інформацію; визначення розпорядником 

інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які 

організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, 

якою він володіє; визначення спеціальних місць для роботи запитувачів з 

документами чи їх копіями, а також надання права запитувачам робити 

виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-

які носії інформації тощо; максимальне спрощення процедури подання 

запиту та отримання інформації; забезпечення доступу до засідань 

колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених 

законодавством [3]. 

Згідно із ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

[3] розпорядникам інформації забороняється: ненадання відповіді на запит; 

ненадання інформації на запит; безпідставна відмова у задоволенні запиту на 

інформацію; неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього 

Закону; надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної 

інформації; несвоєчасне надання інформації; необґрунтоване віднесення 

інформації до інформації з обмеженим доступом; нездійснення реєстрації 

документів; навмисне приховування або знищення інформації чи документів, 

а також прийняття будь-яких рішень, вчинення дії чи бездіяльність 

розпорядників інформації, що порушують законні права та інтереси 

запитувача [3]. 

Таким чином, за аналогією із сформульованого вище визначення змісту 

права доступу до інформації, ми можемо зробити висновок, що зміст права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, 
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складають права громадян, обов’язки та заборони суду у сфері доступу до 

публічної інформації. 

 

 

1.3. Поняття та види інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду 

 

З метою реалізації Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» та належної організації доступу до публічної інформації, 

розпорядником якої є суди загальної юрисдикції, наказами керівників 

апаратів відповідних судів розроблені та затверджені Положення про 

забезпечення доступу до публічної інформації [21]. Всі, без виключення, 

Положення містять визначення публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні відповідних судів, а саме: це відображена та задокументована 

будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана 

або створена в процесі здійснення судами загальної юрисдикції повноважень, 

передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться в їх 

володінні. 

За цього визначення, на наш погляд, можна виокремити наступні 

ознаки публічної інформації, що перебуває у розпорядженні судів: 

1) готовий продукт інформації, який отриманий або створений лише в 

процесі виконання судами своїх обов’язків, передбачених чинним 

законодавством; 

2) заздалегідь відображена або задокументована будь-якими засобами 

та на будь-яких носіях інформація; 

3) така інформація знаходиться у володінні судів як розпорядників 

публічної інформації; 

4) інформація не може бути публічною, якщо створена судом не під час 

виконання своїх обов’язків. 

З цього випливає, що визначальним для публічної інформації, що 
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перебуває у розпорядженні судів, є те, що вона була заздалегідь готовим, 

зафіксованим продуктом, отриманим або створеним судом у процесі 

виконання своїх обов’язків. 

Окрім цього, слід акцентувати увагу на тому, що деякі із Положень про 

забезпечення доступу до публічної інформації у відповідному суді, містять 

також й перелік інформації, що перебуває у розпорядженні судів, що не є 

публічною. Одним із прикладів непублічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні судів, слід назвати Положення про забезпечення доступу до 

публічної інформації у Верховному Суді України, згідно якого не належать 

до публічної інформації: 

- інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її 

відображення та документування не передбачено чинним законодавством; 

- інформація, яка отримана або створена при опрацюванні матеріалів, 

пов’язаних зі співробітництвом Верховного Суду України з судовими 

органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними 

установами, акредитованими в Україні; 

- інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями, громадянами; 

- внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, 

рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності суду, 

процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або 

прийняттю рішень; 

- інформація, яка міститься в матеріалах судових справ [21]. 

На нашу думку, також важливо вказати, що дія Положень про 

забезпечення доступу до публічної інформації у відповідному суді не 

поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства судом. 

Так, у Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України від 

30.09.2013 № 11 «Про практику застосування адміністративними судами 
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положень Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до 

публічної інформації» [18] чітко зазначено, що положення Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» містять обмеження, які застосовується 

під час розгляду запитів учасників процесу (судового, досудового) про 

надання інформації у справах, адресованих судам. У разі надходження 

запитів від учасників процесу про надання копій матеріалів судових справ, 

інформації про дату та час слухання справи тощо, розпорядники цієї 

інформації – суди, як правило, відмовляють у задоволенні таких запитів з 

огляду на те, що положення Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» не поширюється на відносини, які врегульовано процесуальним 

законодавством. 

Наприклад, у справі за позовом ОСОБА до Святошинського районного 

суду міста Києва про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання 

вчинити певні дії (надати належним чином завірену копію кримінальної 

справи за обвинуваченням ОСОБА), суд першої інстанції відмовив у 

задоволенні позову з огляду на те, що ці відносини регулюються –

процесуальним кодексом України. Це рішення залишено без змін судом 

апеляційної інстанції [113]. 

У справі за позовом ОСОБА до Жовтневого районного суду міста 

Луганська про визнання протиправною бездіяльності в частині ненадання 

відповідей на запити про дату та час слухання його справи, суд першої 

інстанції відмовив у відкритті провадження у адміністративній справі у 

зв’язку з тим, що справа не підлягає розгляду в порядку адміністративного 

судочинства. Залишаючи без змін рішення суду першої інстанції, 

апеляційний адміністративний суд зазначив, що, за змістом позовної заяви, 

позивач оскаржує бездіяльність відповідача, яка полягає у неповідомленні 

його, як сторону у справі, про призначення розгляду цивільної справи, що 

регламентується нормами статтями 157, 158 Цивільного процесуального 

кодексу України [114]. Оскільки діяльність чи бездіяльність суду, пов’язана з 

розглядом конкретної справи, не належить до управлінської діяльності, а 
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відноситься до процесуальної, то позов не підлягає розгляду в порядку 

адміністративного судочинства [115]. 

Ще одним прикладом може слугувати справа за позовом відкритого 

акціонерного товариства «Авіакомпанія «Сибір» до Генеральної прокуратури 

України про визнання протиправною відмови в задоволенні запитів позивача 

про надання процесуальних документів у кримінальній справі. 

Як вбачається з матеріалів справи, за результатами розгляду запиту 

позивачу роз’яснено, що згідно з частиною другою статті 2 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», дія цього Закону не поширюється на 

відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом, 

та зазначено, що ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, надання 

копій процесуальних документів регулюється спеціальним законом – 

Кримінально-процесуальним кодексом України [116]. 

Суд першої інстанції, закриваючи провадження у справі, виходив з 

того, що спори щодо виконання органами слідства та прокуратури владних 

процесуальних функцій не належать до юрисдикції адміністративних судів, 

оскільки такі спори не випливають із здійснення суб’єктом владних 

повноважень своїх владних управлінських функцій, а оскарження окремих 

процесуальних актів, дій чи бездіяльності органів дізнання, попереднього 

слідства і прокуратури до суду повинно здійснюватися в порядку, 

встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України [117]. 

Наведені приклади дають можливість зробити висновок про те, що під 

час розгляду таких справ в одному випадку суди відмовляють в задоволенні 

позовної заяви, а в другому – відмовляють у відкритті провадження або 

закривають провадження у справі. 

З метою однакового вирішення цих питань у Постанові Пленуму 

Вищого адміністративного суду України від 30.09.2013 № 11 «Про практику 

застосування адміністративними судами положень Закону України від 13 

січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» [18] 

зазначається необхідність враховувати наступне. 
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Зі змісту частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» випливає, що публічна інформація отримується або 

створюється в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 

обов’язків, передбачених чинним законодавством, зокрема судами загальної 

юрисдикції. 

Синтез цієї норми дає можливість зробити висновок про те, що під 

обов’язками суб’єктів владних повноважень, передбачених чинним 

законодавством, необхідно розуміти також обов’язки цих суб’єктів не тільки 

під час виконання владних управлінських функцій, а й інші обов’язки, в тому 

числі ті, що передбачені процесуальним законодавством. 

Тобто на визначення інформації публічною не впливає те, при 

виконанні яких обов’язків суб’єктом владних повноважень вона отримана та 

яким законодавством ці обов’язки визначені. 

Разом із цим необхідно враховувати, що встановлення процесуальним 

законодавством можливості отримання публічної інформації не є підставою 

для закриття провадження у вказаній категорії справ, оскільки визначальним 

у цьому є передбачена таким процесуальним законодавством можливість 

оскарження до іншого суду рішень, дій чи бездіяльності таких суб’єктів 

владних повноважень у разі ненадання доступу до публічної інформації. 

Отже, саме таке правове регулювання може бути підставою для відмови у 

відкритті провадження чи закриття провадження у справі. В інших випадках 

необхідно спір розв’язувати по суті. 

Аналіз зазначених прикладів дозволяє дійти висновку, що причиною 

виникнення різної судової практики є недостатнє законодавче регулювання 

питання співвідношення норм Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» та процесуальних законів, що встановлюють порядок одержання 

в суді інформації про рух справи, копій судових рішень тощо. 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

доступ до публічної інформації в сукупності з іншими вимогами може бути 

обмежено для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Інших 
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обмежень щодо доступу до інформації, що створюється судами, під час 

процесуальної діяльності, закон не містить. 

Натомість Цивільний процесуальний кодекс України [114], 

Господарський процесуальний кодекс України [119], Кримінальний 

процесуальний кодекс України [116] містять вимоги щодо осіб, які наділені 

правом одержати інформацію про судове провадження чи досудове слідство 

у кримінальних справах, та порядок інформування учасників процесу про час 

і місце судового засідання. 

Окремо необхідно звернути увагу на положення Кодексу 

адміністративного судочинства України [96], який не обмежує, як зазначені 

вище процесуальні закони, коло одержувачів інформації лише особами, які 

беруть участь у справі, та особами, які не брали участі у справі, якщо суд 

вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки. 

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства 

України кожен має право знайомитися в установленому законодавством 

порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому 

судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути 

обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної 

інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється 

законом [96]. 

Тобто адміністративні суди як розпорядники публічної інформації 

мають забезпечити право кожного на доступ до публічної інформації, що 

містить судові рішення, ухвалені у відкритому судовому засіданні, після 

набрання ними чинності. Кодекс адміністративного судочинства України не 

встановлює порядку ознайомлення із судовими рішеннями, правил 

обмеження у доступі до інформації, а містить бланкетну норму і відсилає до 

інших законодавчих актів. Такими актами є закони України «Про доступ до 

публічної інформації» та «Про інформацію» [11]. Оскільки Закон України 

«Про доступ до публічної інформації» є спеціальним щодо відносин з 

приводу одержання такої інформації, то він і підлягає застосуванню під час 
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реалізації положень ч. 2 ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства 

України [96]. 

Також наведені приклади судової практики звертають увагу мотивами 

ухвалення рішень. Тому правильне розв’язання спору залежить від 

правильного встановлення судом обставин справи і визначених відповідно до 

них відносин, у яких виник спір. 

Окремо необхідно звернути увагу на співвідношення норм Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про 

доступ до судових рішень» [15]. За змістом ст. 2 Закону України «Про доступ 

до судових рішень» право кожного на доступ до судових рішень 

забезпечується офіційним оприлюдненням судових рішень на офіційному 

веб-порталі судової влади України, опублікуванням у друкованих виданнях, 

поширенням в електронній формі з дотриманням вимог цього Закону. 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» встановлює, що 

доступ до інформації забезпечується двома шляхами: шляхом 

систематичного та оперативного оприлюднення інформації і надання 

інформації за запитами на інформацію. Тому виконання розпорядником 

обов’язку щодо оприлюднення судових рішень не звільняє від обов’язку 

надати публічну інформацію на запит. 

У цьому контексті показовою є справа за позовом ОСОБА до 

прокуратури Чернігівської області та заступника прокурора Чернігівської 

області про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання надати 

перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Генеральній 

прокуратурі України або тільки у прокуратурі Чернігівської області, із 

зазначенням назви, номера і дати нормативно-правового акта, яким такий 

перелік затверджено. Скасовуючи рішення суду першої інстанції, 

апеляційний адміністративний суд зазначив, що посилання суду першої 

інстанції як на підставу для відмови в задоволенні позову на те, що позивачу 

було повідомлено про можливість ознайомлення із запитуваною інформацією 

на сайті Генеральної прокуратури України, суперечить ч. 2 ст. 22 Закону 
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України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої відповідь 

розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана 

запитувачем із загальнодоступних джерел вважається протиправною 

відмовою в наданні інформації [119]. 

Враховуючи вказане та переходячи безпосередньо до розгляду видів 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, можна зробити висновок, 

що залежно від напрямків діяльності судів загальної юрисдикції необхідно 

відрізняти процесуальну та позапроцесуальну інформацію, що перебуває у 

розпорядженні суду.  

Процесуальна діяльність суду, як правило, пов’язується із функцію 

здійснення правосуддя. В юридичній літературі правосуддя визначають як 

державну діяльність, яку проводить суд шляхом розгляду й вирішення у 

судових засіданнях у особливій, установленій законом процесуальній формі, 

цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ і справ про 

адміністративні правопорушення [120; 121, с. 70; 122; 123]. 

Завданнями правосуддя є: всебічне зміцнення законності й 

правопорядку; запобігання злочинам та іншим правопорушенням; охорона 

від будь-яких посягань закріплених у Конституції України основних засад 

суспільного ладу, його політичної та економічної систем, соціально-

економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, 

проголошених і гарантованих Конституцією та законами України, прав і 

законних інтересів підприємств, установ, організацій, громадських 

об’єднань; виховання громадян у дусі точного й неухильного виконання 

Конституції та законів України, додержання дисципліни праці, чесного 

ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги до прав, честі й 

гідності громадян; виправлення й перевиховання осіб, які порушили закон 

[124]. 

До основних ознак правосуддя відносяться:  

- здійснення правосуддя виключно спеціальними державними органами 

– судами (суддями), які у своїй діяльності є незалежними і підкоряються 
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тільки закону. Відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів» правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування 

функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи 

посадовими особами не допускається [2]; 

- розгляд справ у певній формі, відповідно до встановлених законом 

правил. Воно, як правило, відбувається у формі судових засідань, хоча 

законом передбачено також й письмове провадження. У ньому беруть участь 

сторони, наділені рівними правами для захисту своїх інтересів. Правосуддя 

будується так, щоб по кожній справі була встановлена об’єктивна істина, 

забезпечені гарантії для всіх учасників процесу, тріумфували справедливість 

і право [125];  

- загальнообов’язковість будь-яких судових рішень у справах, що 

проголошуються ім’ям України. Завершується судове засідання або розгляд 

справи у межах письмового провадження прийняттям судового рішення, що є 

обов’язковими для виконання. 

З наведеного стає зрозумілим, що інформація, яка з’являється, 

створюється та використовується судом підчас здійснення правосуддя, є 

процесуальною. Отже, під процесуальною інформацією, що перебуває у 

розпорядженні суду, необхідно розуміти відображену та задокументовану 

будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана 

або створена під час розгляду та вирішення судом юридичних справ у 

особливій, встановленій законом процесуальній формі.  

Таким чином, до процесуальної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, слід віднести: 

- інформацію довідкового характеру з Єдиної автоматизованої системи 

діловодства суду (далі – ЄАСД), документів, що зберігаються в архіві суду, 

постанов Пленуму суду; 

- інформація про суддів;  

- матеріали справи;  

- письмові пояснення, доводи та заперечення;  
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- інформацію про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан 

розгляду у відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату;  

- інформацію про рішення суду, прийняті за результатами розгляду 

заяв про перегляд судових рішень з підстав, передбачених процесуальним 

законодавством України;  

- технічний запис;  

- журнал судового засідання;  

- протокол про вчинення окремої процесуальної дії;  

- реквізити для оплати судового збору при зверненні до суду, в тому 

числі при подачі апеляційної та касаційної скарги; 

- реквізити для оплати штрафів, внесення на депозитний 

розрахунковий рахунок суду коштів при обранні судом міри запобіжного 

заходу у виді застави тощо.  

Щодо позапроцесуальної діяльності судів загальної юрисдикції 

слушною є позиція А. Стрижака, який вважає, що процес відправлення 

правосуддя не може відбуватися без його відповідного структурного, 

кадрового, матеріального, фінансового, інформаційного та іншого 

забезпечення [63, с. 43; 126, c. 462]. В науковій літературі та чинному 

законодавстві для позначення такої діяльності в судовій галузі 

використовують такі поняття як «судове управління» [65] та «організаційне 

забезпечення діяльності судів» [2; 127, с. 50; 128, с. 34; 129, с. 23]. 

Розглядаючи співвідношення зазначених термінів слід звернути увагу 

на декілька моментів. По-перше, категорія «судове управління» є найбільш 

загальним поняттям, що поєднує в собі як діяльність з організаційного 

керівництва судами, так і організаційне забезпечення судів, воно більш 

широко охоплює всі напрямки управлінської діяльності у судовій сфері [130, 

с. 43]. Зокрема, судове управління в науковій літературі розглядається як 

система, що має забезпечити ефективне функціонування 

внутрішньосистемних і внутрішньоапаратних відносин, що й складають 

основний зміст управління позасудовою діяльністю органів судової влади 
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України. Специфіка судового управління полягає в тому, що воно, не 

поширюючись на сферу правосуддя, має сприяти здійсненню його цілей і 

завдань [130, с. 37]. Погоджуючись з таким підходом до визначення даного 

поняття, А. Стрижак характеризує категорію «судове управління» як 

діяльність державного управління у галузі правосуддя, що має комплексний 

характер і містить у собі діяльність з організаційного керівництва судами, 

організаційне забезпечення судів та здійснення відповідних установчих 

функцій щодо судової гілки влади іншими органами державної влади [63, с. 

29]. Отже, здійснення судового управління покладено на чималу кількість 

органів державної влади, зокрема Верховну Раду України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України, інші органи виконавчої влади, зокрема 

Державну судову адміністрацію України, органи суддівського 

самоврядування, апарати судів тощо. 

Категорію «організаційне забезпечення діяльності судів» використовує 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [2], під якою розглядається 

забезпечення державою фінансування та належних умов для функціонування 

судів і діяльності суддів відповідно до Конституції України. При цьому, 

забезпечення функціонування судової влади передбачає: 1) окреме 

визначення у Державному бюджеті України видатків на фінансування судів 

не нижче рівня, що забезпечує можливість повного і незалежного здійснення 

правосуддя відповідно до закону; 2) законодавче гарантування повного і 

своєчасного фінансування судів; 3) гарантування достатнього рівня 

соціального забезпечення суддів. Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів» [2] також визначено суб’єктів забезпечення фінансування та 

створення належних умов для функціонування судів і діяльності суддів – 

Державна судова адміністрація України, органи суддівського 

самоврядування, апарати судів. 

В цьому контексті доречно буде навести думку В. П’ятковського, який 

вважає, що термін «організаційне забезпечення діяльності судів» є більш 

вузьким за своїм змістом, аніж термін «судове управління», тож його 
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потрібно вживати безпосередньо для позначення непроцесуального, 

організаційного напряму діяльності, що забезпечує виконання функцій 

правосуддя, і стосовно тих органів, які напряму наділені чинним 

законодавством правом (обов’язком) здійснювати організаційне забезпечення 

діяльності судів [131, с. 650–651]. До організаційного забезпечення 

діяльності судів відносяться: визначення структури і штатної кількості 

апарату суду, організація та забезпечення функціонування структурних 

підрозділів апарату суду, розподіл і перерозподіл повноважень між 

структурними підрозділами апарату суду, зміст та особливості здійснення 

посадовими особами апарату суду таких повноважень, фінансування й 

матеріально-технічного забезпечення функціонування суду, а також 

аналітично-методична (рекомендаційно-роз’яснювальною), навчально-

наукова, довідково-інформаційна діяльність апарату суду тощо [50].  

Таким чином, можна зробити висновок, що категорії «судове 

управління» та «організаційне забезпечення діяльності судів» 

співвідносяться одне із одним як загальне та складове. При цьому категорію 

«організаційне забезпечення судів загальної юрисдикції» слід розуміти як 

позапроцесуальну діяльність суду, пов’язану із організацією та 

функціонуванням апарату суду з метою створення необхідних умов для 

належного здійснення судочинства. 

З наведеного зрозуміло, що під час позапроцесуальної діяльності суд 

(апарат суду) накопичує чималу кількість інформації, яку ми пропонуємо 

називати позапроцесуальною інформацією, що перебуває у розпорядженні 

суду, та пропонуємо визначати її як відображену та задокументовану будь-

якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або 

створена в процесі виконання апаратом суду своїх обов’язків, передбачених 

законодавством. 

Розглядаючи процесуальну та позапроцесуальну інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, на нашу думку, слід також наголосити, що 

чинним законодавством встановлено різний правовий режим доступу до 
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названих видів інформації.  

Таким чином, розглянувши особливості процесуальної та 

позапроцесуальної інформації, що перебуває у розпорядженні суду, ми 

можемо зробити декілька висновків. По-перше, дія Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» поширюється лише на позапроцесуальну 

інформацію, за виключення доступу до судових рішень, який (доступ) в свою 

чергу регулюється Законом України «Про доступ до судових рішень» [15]. 

По-друге, саме зараз ми можемо конкретизувати предмет нашого 

дисертаційного дослідження – це позапроцесуальна інформація, що 

перебуває у розпорядженні суду, доступ до якої регулюється Законом 

України «Про доступ до публічної інформації» та інформація щодо судових 

рішень, доступ до яких регулюється Законом України «Про доступ до 

судових рішень» [15]. 

Аналіз чинного законодавства щодо забезпечення доступу до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, дає можливість зробити 

висновок про класифікацію позапроцесуальної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, за певними критеріями – напрямами діяльності суду, 

способом забезпечення доступу та порядком доступу. 

Так, за напрямами діяльності суду виділяють наступну 

позапроцесуальну інформацію, що перебуває у розпорядженні суду:  

- про організаційну структуру суду; 

- про керівництво суду, з зазначенням телефонних номерів та 

електронних адрес; 

- про списки суддів: в разі розташування суду в декількох приміщеннях 

– з обов’язковим зазначенням суддів, які працюють в кожному з приміщень, 

та керівництва суду, наявного в кожному з приміщень, місцезнаходження 

суду;  

- про діяльність суду: місцезнаходження, поштову адресу, номери 

засобів зв’язку, адресу офіційного веб-порталу та електронної пошти; 

- про розклад роботи суду; 
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- про графік прийому громадян; 

- про завдання та компетенція суду; 

- правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- про доходи суддів та державних службовців апарату суду і членів їх 

сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства 

про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації;  

- про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення 

вакантних посад; 

- про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами 

економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування 

бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують 

виконання бюджетної програми; 

- про нормативно-правові засади діяльності суду; висновки на проекти 

нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності 

суду;  

- про діяльність структурних підрозділів (наприклад, Науково-

консультативної ради при Верховному Суді України; бібліотечний і 

музейний фонди Верховного Суду України); 

- про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, 

відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики 

суду; 

- про матеріально-технічне забезпечення суду, утримання, 

експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, 

обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які 

проводяться судом; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм 

допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; 

охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; організацію медичного 

обслуговування і харчування суддів та працівників апарату; 

- про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних суду; 

- про доступ до судових засідань у суді; 
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- про прийом громадян у суді; 

- про порядок акредитації представників засобів масової інформації, 

наповнення інформацією веб-сайту суду; 

- про перелік та умови отримання послуг, що надаються судом, форми і 

зразки документів, правила їх заповнення; 

 - про порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження 

рішень суду, дій чи бездіяльності; 

- про систему обліку, види інформації, що зберігає суд тощо [21; 132; 

133; 134; 135; 136; 63, с. 56–57; 137]. 

За способом забезпечення доступу до позапроцесуальної інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду, слід виділяти: 

1) інформацію, що систематично та оперативно оприлюднюється : 

в офіційних друкованих виданнях; 

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; 

на єдиному державному веб-порталі відкритих даних; 

на інформаційних стендах (дані про порядок роботи, що включають 

порядок прийому громадян, зразок форм запиту на публічну інформацію, 

умови і порядок отримання інформації про діяльність суду, інші відомості, 

необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про 

діяльність суду); 

будь-яким іншим способом (присутністю запитувачів інформації на 

відкритих судових засіданнях у суді [21]); 

2) інформацію, що надається за запитами на інформацію [3]. 

За порядком доступу позапроцесуальна інформація, що перебуває у 

розпорядженні суду, поділяється на: відкриту та інформацію з обмеженим 

доступом (конфіденційна інформація, таємна інформація, службова 

інформація) [1]. 

Як правило, відкрита інформація – це інформація з вільним 

необмеженим доступом, яка може бути надана власником, розпорядником, 

користувачем інформації іншій фізичній чи юридичній особі (запитувачу, 
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споживачу) за бажанням останньої на певних, в тому числі (договірних) 

умовах або ж без таких умов, для використання, поширення тощо [138]. Вона 

є загальнодоступною та становить загальновідомі відомості, відкриті для 

ознайомлення та пізнання [139, с. 71]. Саме з пріоритету відкритої 

(загальнодоступної) інформації в суспільстві виходить Конституція України, 

що спирається при цьому на норми міжнародного права (п. 2 ст. 19 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права). Так, відповідно до 

ч. 2 ст. 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший 

спосіб – на свій вибір [4]. 

В юридичній літературі науковці приблизно однаково надають 

визначення поняттю «відкрита інформація». Так, Т. Гожинська, зокрема, 

зазначає, що відкритість є відносною відсутністю перешкод в одержанні 

інформації і можливості інформувати інших, тобто можливість шукати, 

запитувати, одержувати, а також передавати і поширювати інформацію. Це 

також можливість людини одержувати інформацію не тільки відносно себе 

самої (якщо така інформація є в певних організаціях чи установах), але 

також: і щодо соціальних, політичних, державних і регіональних питань. 

Відкритість означає відносно необмежений доступ до усіх видів інформації, 

документів, діяльності і мотивів. Це означає відсутність заборони на 

оприлюднення інформації, хоча відсутність обов’язкового доступу не означає 

неможливість розголошення інформації (або доступу до неї). Це правило 

руйнує бар’єр між потребою в інформації і реальному доступі до неї. Крім 

того, відкритість є засобом зменшення або збільшення занепокоєння, що 

викликане неприступністю до інформації. Отже, вона має величезне 

психологічне і соціальне значення» [140, с. 27–28]. 

На думку Д. М. Прокоф’євої відкрита інформація – це, по-перше, 

інформація, на розповсюдження та використання якої немає обмежень, по-

друге, інформація, доступ до якої не може бути обмежено [141, с. 25]. A. A. 

Самохвалов розглядає відкриту інформацію як загальнодоступну та вважає, 
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що це поняття має неоднозначний, широкий зміст та пропонує два підходи до 

розуміння відкритої інформації. Відповідно до першого загальнодоступність 

може вживатися стосовно інформації, яка повинна бути відкрита без 

обмежень, тобто на яку не можна встановити своє панування у зв’язку із 

законодавчим обмеженням. Суть такої інформації полягає в тому, що вона не 

може мати цінності для громадського обороту, оскільки її поширення не 

залежить від волі власника. Другий підхід розглядає інше розуміння 

загальнодоступності, яка укладається в тому, що така інформація є 

загальновідомою, поширюваної, наприклад, засобами масової інформації, і 

тому загальнодоступною, така інформація може бути об’єктом цивільного 

обороту [142]. О. О. Кукшинова розуміє відкриту інформацію як законодавче 

визначені відомості та/або дані, доступ, розповсюдження та використання 

яких відповідно до законодавства не може бути обмежений [143, с. 397]. 

Таким чином, відкрита інформація, що перебуває у розпорядженні 

суду, – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-

яких носіях інформація, що перебуває у розпорядженні суду та доступ до 

якої законодавством необмежений. Перелік такої інформації регулюється ч. 4 

ст. 21 Закону України «Про інформацію» [11], чч. 5, 6 ст. 6, ч. 1 ст. 7, ч. 3 ст. 

10, ч. 1 ст. 13, ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

[1]; Законом України «Про запобігання корупції» [144], Законом України 

«Про захист персональних даних» [145]. 

Інший вид позапроцесуальної інформації – це інформація з обмеженим 

доступом, що перебуває у розпорядженні суду. В загальному розумінні це 

інформація, до якої застосовується спеціальний режим захисту, отримання, 

накопичення, зберігання та використання в залежності від характеру змісту, 

значення та властивостей означеної інформації [138]. Ми підтримуємо точку 

зору І. І. Саліхова, який розуміє інформацію з обмеженим доступом як відомі 

тільки певному колу осіб відомості, дані і знання, по відношенню до яких 

розпорядником вживаються заходи, спрямовані на обмеження вільного 

доступу третіх осіб, поширення яких може причинити істотну шкоду 
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зацікавленим особам [146]. 

В науковій літературі виділяють низку ключових ознак, яким така 

інформація повинна відповідати: а) наявність визначеного суб’єктного 

складу; б) прийняття розпорядником інформації заходів, спрямованих на 

обмеження вільного доступу третіх осіб до інформації; в) наявність 

особливої соціальної цінності інформації в силу її дійсної або потенційної 

невідомості третім особам; г) відповідність інформації обмеженням, 

встановленим законодавством [147; 146]. 

До інформації з обмеженим доступом, що перебуває у розпорядженні 

суду, відповідно до ст. 6 Закону України Про доступ до публічної 

інформації» [3] відноситься конфіденційна, таємна та службова інформація. 

В свою чергу, на нашу думку, класифікувати зазначену інформацію можна на 

інформацію, поширення якої обмежується або забороняється фізичною 

особою (конфіденційна), та інформацію, поширення якої обмежується або 

забороняється законом (таємна та службова). Зупинимося на розгляді цих 

видів інформації більш детальніше. 

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» конфіденційною інформацією є інформація, доступ до якої 

обмежено фізичною або юридичною особою, та яка може поширюватися у 

визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених 

ними умов [3]. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, 

зазначена у чч. 1, 2 ст. 13 цього Закону. 

У розумінні ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» 

конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ 

до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних 

повноважень. 

Визначення, наведене у Законі України «Про інформацію», є ширшим. 

Цей Закон на відміну від Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» до конфіденційної інформації відносить відомості про фізичну 

особу, якими є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка 
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ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована [18]. 

Визначаючи режим інформації про особу як конфіденційної, суди 

посилаються на положення законів України «Про інформацію», «Про захист 

персональних даних» [145]. 

Однак у зв’язку з ухваленням законів України «Про доступ до 

публічної інформації», «Про захист персональних даних» [145] Закон 

України «Про інформацію» [13] втратив значення базового закону в галузі 

інформаційного законодавства. 

Посилання на положення Закону України «Про захист персональних 

даних» [145] також є невиправданим, оскільки відповідно до частини третьої 

статті 5 цього Закону допускається можливість заборони законом віднесення 

персональних даних певних категорій громадян чи їх (персональних даних) 

вичерпного переліку до інформації з обмеженим доступом. Таким законом є, 

зокрема, Закон України «Про доступ до публічної інформації», ч. 5 ст. 6 

якого визначається перелік персональних даних фізичних осіб, які 

заборонено відносити до інформації з обмеженим доступом, зокрема не може 

бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними 

коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, 

комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови 

отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб 

та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. 

З огляду на викладене у відносинах, пов’язаних із забезпеченням права 

громадян на доступ до публічної інформації, зокрема що перебуває у 

розпорядженні суду, конфіденційна інформація повинна визначатися 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Таким чином, публічна інформація про осіб, котрі одержали державне 

та комунальне майно у власність чи користування, про розмір оплати праці 

та інших виплат з бюджетів усіх рівнів, не є інформацією з обмеженим 

доступом. 

Аналіз положень Закону України «Про доступ до публічної 
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інформації» про конфіденційну інформацію дає підстави виокремити такі її 

ознаки: 

- встановлювати конфіденційність публічної інформації та визначати 

порядок її поширення можуть лише фізичні та юридичні особи; 

- суд не наділений правом відносити інформацію до конфіденційної; 

- публічна інформація не може бути віднесена до конфіденційної у 

випадках, визначених Законом (частини перша і друга статті 13 Закону); 

- у випадках, встановлених законодавством, може не бути обмежено 

доступ до визначеної інформації, в тому числі й конфіденційної (чч. 5, 6 ст. 6 

Закону). 

Слід також сказати про необхідність розмежування конфіденційної 

інформації працівників апарату суду, суддів та громадян як фізичних осіб 

(учасників справи, запитувачів публічної інформації). 

Вирішуючи питання щодо конфіденційності інформації про особу, яка 

займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави, зокрема судді та 

посадові особи апарату суду, та членів їх сім’ї, Конституційний Суд України 

виходить з такого, що належність інформації про фізичну особу до 

конфіденційної визначається в кожному конкретному випадку. Перебування 

особи на посаді, пов’язаній зі здійсненням функцій держави, передбачає не 

тільки гарантії захисту прав цієї особи, а й додаткові правові обтяження. 

Публічний характер як самих органів – суду, так і їх посадових осіб вимагає 

оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про 

довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві. При цьому, 

інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) – 

це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка 

ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: 

національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, 

матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та 

перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї 

особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї, а також відомості про події 
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та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, 

товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за 

винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, 

пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого 

самоврядування. Конституційний Суд України, таким чином, вважає, що така 

інформація про фізичну особу та членів її сім’ї є конфіденційною і може бути 

поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в 

інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

Слід відмітити, що ця інформація відноситься до інформації, що надається за 

згодою осіб, що перебувають у відповідних відносинах [148]. 

Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй Резолюції від 25 грудня 

2008 року № 1165 (1998) [149] вказала, що публічні особи повинні 

усвідомлювати, що особливий статус, який вони мають у суспільстві, 

автоматично збільшує рівень тиску на приватність їхнього життя (п. 6). 

Таким чином, Конституційний Суд України, даючи офіційне тлумачення чч. 

1, 2 ст. 32 Конституції України, вважає, що дані стосовно виконання 

повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій 

держави є відкритими. 

Стосовно конфіденційної інформації громадян як фізичних осіб 

(учасників справи, запитувачів публічної інформації) слід сказати наступне. 

В суді щодня здійснюється обробка персональних даних громадян, тобто дії 

або сукупність дій, що здійснюються в інформаційних (автоматизованих) 

системах та / або в картотеках персональних даних, пов’язані зі збором, 

реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, оновленням, 

використанням та поширенням (реалізацією, передачею), знищенням 

відомостей про фізичну особу, яка або безпосередньо бере участь у розгляді 

юридичних справ, або є запитувачем публічної інформації.  

В юридичній літературі неодноразово акцентувалася увага на тому, що 

суду складно дотримуватися норм Закону України «Про захист персональних 

даних» [145]. З одного боку, необхідно забезпечувати доступ до публічної 
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інформації та показувати прагнення до прозорості діяльності, з іншого – слід 

суворо дотримуватися норм про захист і неприпустимість незаконної 

передачі персональних даних фізичних осіб третім особам [150].  

Інформацією про фізичну особу є відомості чи сукупність відомостей 

про таку особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована 

(ч. 1 ст. 11 Закону України «Про інформацію» [13]. Суд як розпорядник 

інформації, що володіє конфіденційною інформацією, може поширювати її 

лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності 

такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини (ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» [3].  

По суті, суди зобов’язані забезпечити захист персональних даних, які 

знаходяться в їх обробці, з тією ж стандартною схемою, що і всі інші 

суб’єкти: 

- визначитися з переліком процесів обробки персональних даних, 

кількістю баз, в яких здійснюється обробка, їх місцезнаходженням; 

- визначити підстави виникнення права на використання персональних 

даних відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» 

[145], відповідальна особа або структурний підрозділ, який буде організувати 

роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці; 

- провести аналіз процесів обробки персональних даних про 

визначення оброблюваних персональних даних та мети обробки відповідно 

до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» [145], 

встановити склад цих даних та процедури їх обробки; 

- зареєструвати бази персональних даних суду [150]. 

Стаття 11 Закону України «Про захист персональних даних» [145] 

передбачає дві підстави виникнення права на використання персональних 

даних: 1) згода суб’єкта на обробку його персональних даних і 2) дозвіл на 

обробку персональних даних, наданий власнику бази персональних даних 

відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень. 
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Збираючи дані про учасників судового процесу, суд як ніхто інший 

зобов’язаний використовувати і обробляти персональні дані правомірно. 

Крім Закону України «Про захист персональних даних» [145] потрібно 

відзначити, що і Закон «Про доступ до публічної інформації» [1] зобов’язує 

розпорядників інформації про особу використовувати її лише з метою та у 

спосіб, визначений законом України «Про захист персональних даних». 

Захиститися від неправомірного використання інформації про себе 

також має право будь-яка фізична особа і згідно ст. 10 Закону «Про доступ до 

публічної інформації» [3]. Кожна особа має право: знати у період збирання 

інформації, але до початку її використання, які відомості про неї і з якою 

метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, 

передаються або поширюються, крім випадків, встановлених законом; мати 

доступ до інформації про себе, яка збирається і зберігається; вимагати 

виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення 

інформації, збирання, використання чи зберігання якої здійснюються з 

порушенням вимог закону; на ознайомлення з рішенням суду з інформацією 

про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав і законних 

інтересів; на відшкодування шкоди в разі розкриття інформації про цю особу 

з порушенням вимог, визначених законом [3].  

У зв’язку із цим суд є розпорядником публічної інформації, одночасно 

будучи власником бази персональних даних. Як розпорядник інформації, суд 

зобов’язаний надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких 

вона стосується, крім випадків, передбачених законом; використовувати її 

лише з метою та у спосіб, визначений законом, вживати заходів щодо 

неможливості несанкціонованого доступу до інформації інших осіб; 

виправляти неточну і застарілу інформацію про особу самостійно або на 

вимогу осіб, яких вона стосується [3]. 

З метою встановлення загальних вимог до організаційних і технічних 

заходів захисту персональних даних під час їх обробки у базах персональних 

даних, володільцем яких є суд, Державною службою України з питань 
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захисту персональних даних надано рекомендації [151] щодо запровадження 

захисту персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» [145]. Так, відповідно до вимог цього Закону необхідно 

розробити локальний нормативно-правовий акт, що буде містити: мету 

обробки персональних даних; склад персональних даних, що обробляються 

відповідно до встановленої мети; способи обробки даних (в автоматизованій 

системі та/або у формі картотек); розпорядників баз персональних даних (за 

їх наявності) та третіх осіб; питання організації роботи щодо захисту 

персональних даних, зокрема: обов’язки та права особи, відповідальної за 

організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних на 

підприємстві (або структурний підрозділ, що відповідатиме за вказані 

питання); обов’язки та права осіб, що обробляють персональні дані; порядок 

збирання персональних даних, зокрема, отримання згоди фізичних осіб на 

обробку їх персональних даних, порядок повідомлення фізичних осіб про 

мету обробки персональних даних, їхні права у сфері захисту персональних 

даних, осіб, яким передаються дані; порядок зберігання та знищення 

персональних даних. Прикладами таких локальних нормативно-правовий 

актів судів є, зокрема, Положення про обробку і захист персональних даних у 

базах даних, володільцем яких є Апеляційний суд Дніпропетровської області 

[152], Куп’янський міськрайонний суд Харківської області [153] тощо. 

Доречним, на нашу думку, буде додати, що мова також йде про 

конфіденційність фізичних осіб в разі винесення судового рішення, що 

безпосередньо стосується їх прав, свобод, інтересів чи обов’язків. З метою 

забезпечення права на приватність у текстах судових рішень, що відкриті для 

загального доступу, не можуть бути розголошені відомості, що дають 

можливість ідентифікувати фізичну особу. Такі відомості замінюються 

літерами або цифровими позначеннями (Особа 1, Особа 2, Інформація 1 

тощо). До зазначених відомостей належать імена фізичних осіб, адреси 

їхнього місця проживання або перебування, номери телефонів чи інших 

засобів зв’язку, адреси електронної пошти, ідентифікаційні номери (коди), 
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реєстраційні номери транспортних засобів та інша інформація, що дає 

можливість ідентифікувати фізичну особу. Не вилучають із текстів судових 

рішень прізвища та ініціали суддів, які ухвалили судове рішення, імена 

посадових чи службових осіб, які, виконуючи свої повноваження, беруть 

участь у судовій справі. У текстах судових рішень, відкритих для загального 

доступу, не можуть бути розголошені також відомості, для забезпечення 

нерозголошення яких було прийнято рішення про розгляд справи в 

закритому судовому засіданні [154]. 

Підсумовуючи слід зазначити, що з юридичної точки зору для процесу 

обробки даних і забезпечення їхньої безпеки з метою недопущення 

незаконного доступу третіх осіб суд має всі повноваження та відповідну 

нормативно-правову базу. Розроблений і діє порядок документообігу, 

відправлення та зберігання документів в архівах судів. Але проблема зараз 

носить більш практичний характер: брак кадрів, відповідальних за належне 

дотримання законодавства та обробки персональних даних, в сукупності з 

недостатнім фінансуванням та низькою технічною оснащеністю органів 

правосуддя не дає можливості повною мірою реалізувати норми Закону «Про 

захист персональних даних». 

Іншим видом інформації з обмеженим доступом, що перебуває у 

розпорядженні суду, відповідно до ст. 6 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» [3] є інформація, поширення якої обмежується або 

забороняється законом, а саме: службова інформація. 

Аналіз нормативно-правових актів у сфері доступу до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, дає можливість зробити висновок, 

службовою інформацією, що перебуває у розпорядженні суду, є: а) 

інформація, що міститься в документах суду, які становлять внутрівідомчу 

службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони 

пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням 

контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом 

прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю 
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рішень [3]; б) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної 

діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці 

[3]; в) інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для 

службового користування» [155]. 

Яскравим прикладом службової інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, є Перелік відомостей, що становлять службову 

інформацію у Верховному Суді України, згідно якого до службової 

інформації, що створюється у Верховному Суді України (далі – Суд), 

належать відомості, які не включено до переліку Зводу відомостей, що 

становлять державну таємницю, зокрема: 

1. Відомості щодо організації, планування та здійснення заходів з 

охорони державної таємниці. 

2. Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства. 

3. Відомості, що містяться в облікових документах та листуванні з 

питань надання та скасування допуску і доступу до державної таємниці. 

4. Відомості, що містяться у переліку справ, до яких долучаються 

секретні документи. 

5. Відомості щодо приміщень для ведення режимно-секретної 

роботи (їх розміщення, обладнання тощо), про стан і систему їх охорони та 

евакуації. 

6. Відомості, що містяться у документах про відбір для знищення та 

знищення секретних справ і документів. 

7. Відомості, що містяться у документах про встановлення 

наявності в матеріальних носіях секретної та службової інформації. 

8. Відомості про проведення та результати службових розслідувань 

за фактами втрат матеріальних носіїв секретної (службової) інформації, 

розголошення державної таємниці (службової інформації), інших порушень 

режиму секретності. 

9. Відомості, що розкривають систему охорони Суду (розташування 

і характеристику постів охорони та систем відеоспостереження і сигналізації, 
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технічне оснащення охорони об’єктів), пропускний та внутрішньо-

об’єктовий режим, а також відомості про стан системи охорони, пропускного 

та внутрішньо-об’єктового режиму. 

10. Відомості щодо структури систем зв’язку та заходів, пов’язаних 

із безпекою цих систем. 

11. Відомості щодо забезпечення посадових осіб Суду урядовим 

зв’язком («200», «100», «10»). 

12. Відомості про створення, розвиток, структуру, топологію, 

параметри та функціонування інформаційних та інформаційно-

телекомунікаційних систем, підсистем (програмно-технічних комплексів), їх 

інформаційні ресурси (бази даних), які використовуються для обробки 

службової інформації. 

13. Узагальнені відомості про організацію технічного захисту 

інформації об’єктів інформаційної діяльності та урядового зв’язку в Суді, 

матеріалів їх обстеження та атестування. 

14. Відомості про бронювання військовозобов’язаних на період 

мобілізації та на воєнний час. 

15. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи 

та цивільного захисту без зазначення інформації про дислокацію, 

характеристики запасних пунктів управління, а також відомості за окремими 

показниками про порядок фінансування заходів із мобілізаційної підготовки, 

розголошення яких може завдати шкоди інтересам оборони держави, 

національній безпеці. 

16. Узагальнені відомості про потребу, наявність і якісний стан 

засобів індивідуального та колективного захисту суддів та працівників 

апарату Суду. 

17. Відомості щодо організації допуску відповідальних осіб на 

пункти управління Суду в мирний час та в особливий період. 

18. Відомості про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки 

відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і 
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правоохоронних органів». 

19. Відомості, що містяться в документах Верховного Суду України, 

які містять службову інформацію інших органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій [156]. 

Робота зі службовою інформацією, що перебуває у розпорядженні 

суду, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» [1], Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 

547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до 

публічної інформації» [157], ч. 2 ст. 24 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» [2], постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 року 

№ 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і 

використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв 

інформації, які містять службову інформацію» [158], наказу Державної 

судової адміністрації України № 138 від 23.10.2012 року «Про затвердження 

Типового переліку відомостей, що становлять службову інформацію та які 

можуть міститися в документах з організації діяльності місцевих та 

апеляційних судів : наказ Державної судової адміністрації України» [159]. 

Віднесення до службової інформації має бути дійсно необхідним і не 

повинно бути автоматичним (не треба до кожної службової записки 

застосовувати гриф «ДСК»). 

Керуючись вищезазначеними нормативно-правовими актами судами 

загальної юрисдикції були розроблені відповідні інструкції, положення про 

порядок організації роботи з документами та іншими матеріальними носіями 

інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію і яким 

надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», їх 

обліку, зберігання і використання [160; 161].  

Підсумовуючи слід зазначити, що публічна інформація, що перебуває у 

розпорядженні судів, – це інформація, яка є готовим, зафіксованим 

продуктом, отриманим або створеним судом у процесі виконання своїх 

обов’язків. Проведений аналіз нормативно-правових актів, які регулюють 
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забезпечення доступу громадян до інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду, надав нам можливість виділити відповідні критерії для розмежування 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, а саме: в залежності від виду 

діяльності суду, за напрямами діяльності суду, способом забезпечення 

доступу та порядком доступу. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проаналізувавши  загальні характеристики права громадян на доступ 

до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, можна зробити деякі 

висновки. 

Право на доступ до публічної інформації є складовою 

конституційного права людини на інформацію, сутність якого полягає у 

можливості одержати інформацію, яка відображена та задокументована 

будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана 

або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 

обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 

володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації. 

Аналіз юридичних дає можливість зробити висновок, що право на 

доступ до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду, 

реалізується на підставі норм адміністративного та інформаційного права. 

У результаті дослідження співідношення адміністративного та 

інформаційного права встановлено, що адміністративно-правове 

забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, здійснюється у межах адміністративно-

інформаційного права як складового елементу Особливого 

адміністративного права, що регулює адміністративно-інформаційні 

відносини між громадянами та судом щодо доступу до публічної 
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інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

Аналіз чинного законодавства щодо визначення поняття права на 

доступ до інформації, зокрема публічної, дозволив зробити висновок, що 

такого визначення не існує. Констатовано також, що у тих правових нормах, 

що використовують та надають визначення терміну «доступ до інформації», 

відсутня єдина термінологія. 

Підкреслено, що право громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, має суб’єктивний характер. В зв’язку із 

цим зазначене право розглянуто крізь призму теорії суб’єктивного права, 

зокрема, надано визначення права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, як суб’єктивного права та 

охарактеризовано його структурні елементи (право на власні дії, право на 

чужі дії, право на дії держави). 

Враховуючи, що право на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, має публічний характер, зроблено висновок, що це 

право є також різновидом суб’єктивних публічних прав, які реалізуються 

через суспільні відносини у сфері публічного управління для задоволення 

публічних та приватних інтересів через діяльність суду як суб’єкта владних 

повноважень. Дисертантом сформульовано авторське визначення право на 

доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, як суб’єктивного 

публічного права. 

Встановлено, що правовідносини у сфері доступу до публічної 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, слід розглядати як 

публічно-сервісні відносини, завдяки яким держава в особі суду обслуговує 

правомірні потреби й інтереси запитувачів. В зв’язку із чим доведено, що 

суд в особі голови, керівників та працівників апарату суду надають судові 

послуги. 

Особливий акцент зроблено на доведенні того факту, що положення 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» не поширюються на 

надання інформації при здійсненні судочинства судами загальної 
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юрисдикції. Наведено чималу кількість судових рішень із цієї проблеми. 

В зв’язку із цим всю інформацію, що перебуває у розпорядженні суду 

поділено на процесуальну та позапроцесуальну. Під час характеристики цих 

видів інформації наголошено, що режим доступу до процесуальної та 

позапроцесуальної інформації є різним, адже регулюється зовсім різними 

нормативно-правовими актами. 

Зроблено висновок, що під дію Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» підпадає лише позапроцесуальна інформація, що 

перебуває у розпорядженні суду, доступ до якої регулюється Законом 

України «Про доступ до публічної інформації» та інформація щодо судових 

рішень, доступ до яких регулюється Законом України «Про доступ до 

судових рішень». 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У 

РОЗПОРЯДЖЕННІ СУДУ 

 

 

2.1. Поняття та структура механізму забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду 

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» [3] переводить 

питання права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, з теоретичної у практичну площину. Його положення 

спрямовані на встановлення умов і способів надання громадянам інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду. Інакше кажучи, він покликаний 

забезпечити реалізацію в Україні права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, шляхом закріплення відповідного 

механізму забезпечення реалізації названого права. Вивчення змісту 

названого механізму, власне, і складає головне завдання даного підрозділу 

дисертаційного дослідження. 

Проте, перш ніж перейти до характеристики механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, на наш погляд, слід з’ясувати взагалі коректність 

застосування терміну «механізм» у юриспруденції, оскільки думки науковців 

з цього приводу є неоднозначними.  

Так, вважається, що цей термін більше асоціюється із технічним 

обладнанням та процесом його функціонування, що виключає можливість 

його застосування у поєднанні з юридичними конструкціями. Зокрема 

В. Шапиро з цього приводу зазначає, що «механізм, широко поширений в 

епоху метафізиків, незважаючи на критичну оцінку численних механічних 

теорій Ф. Енгельсом, з’явився у радянському праві і наполегливо продовжує 
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займати позиції й сьогодні. Незважаючи на простоту поєднання правових 

категорій з «механічними» і навіть деяку їх звучність, не завжди ці словесні 

конструкції можна віднести до правових» [162].  

На наш погляд, викладена думка має право на існування, проте для нас 

більш важливішим є не стільки її зміст, скільки наголос на тому, що поняття 

«механізм», не дивлячись ні на що, є широко поширеним у правовій науковій 

літературі, що, може бути пояснено необхідністю існування певного 

алгоритму (механізму) реалізації прав і свобод людини та громадянина у 

державі. У цьому плані ми згодні з В. А. Лебедєвим у тому, що одними з 

найскладніших і важко вирішуваних в юридичній практиці є питання 

реалізації прав людини, пов’язані з переведенням встановлених у 

законодавстві норм у реально діючий механізм їх застосування [163, с. 129]. 

На цьому, зокрема, акцентує увагу і Верховний комісар Організації 

Об’єднаних Націй (далі – ООН) Нави Пиллей, зазначаючи, що права і 

свободи людини і громадянина відповідно до вимог ООН повинні мати 

можливість впровадження шляхом реальних та ефективних механізмів [164]. 

Саме через категорію «механізм» стає можливим охопити увесь процес 

використання особою належних їй прав (свобод), уявивши останній в у 

системно-динамічному вигляді [165]. 

Термін «механізм» знаходить своє широке застосування у роботах і 

інших вітчизняних авторів, які ведуть, зокрема, мову про «механізм 

забезпечення реалізації та захисту прав особи» (В. І. Шишкін) [166], 

«механізм реалізації прав особи» (М. І. Сірий) [167], «механізм забезпечення 

прав особи» (К. Г. Волинка) [168], «механізм захисту та забезпечення прав 

особи» (Ж. М. Пустовіт) [169] тощо. Але системний аналіз названих доробок 

дозволяє зробити висновок, що не дивлячись на певну схожість наведених 

термінів, кожен з них несе у собі і значні відмінності, на яких, власне, ми і 

хотіли б зупинитися детальніше. Зокрема, у межах даного дослідження, нас 

цікавитиме існування різниці між поняттями механізм реалізації прав особи 

та механізм забезпечення реалізації прав особи. Отже, спробуємо встановити 
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співвідношення цих правових категорій між собою. 

Розпочати, на нашу думку, слід із розгляду таких ключових понять як 

«реалізація прав особи» та «забезпечення реалізації прав особи», які за 

змістом є дуже близькими, проте мають певні особливості.  

Так, у загальному вигляді під реалізацією прав і свобод особи у 

науковій літературі розуміють гарантовану міжнародним співтовариством і 

державою, здійснювану у передбачених законом формах юридично 

підзаконну діяльність особи, що виражається у використанні і виконанні нею 

природних прав та обов’язків з метою досягнення і розвитку гідного рівня 

своєї життєдіяльності [170]; практичне використання передбачених 

правовими нормами можливостей, в результаті чого особа отримує 

різноманітні матеріальні, духовні та інші блага для задоволення 

індивідуальних і, певною мірою, суспільних інтересів і потреб [171]; втілення 

приписів правових норм в життя, тобто реальне втілення змісту юридичних 

норм у фактичній поведінці особи [172, с. 114].  

Ми у цілому підтримуємо наведені точки зору та розглядаємо 

реалізацію прав особи як активну участь останньої у здійсненні наданого їй 

законом суб’єктивного права. Виходячи з цього, можна припустити 

існування й механізму реалізації прав особи, який пов’язаний із практичним 

використанням особою передбачених правовими нормами можливостей для 

задоволення власних інтересів. 

Проте реалізацію права особи не можна зводити виключно до 

діяльності самої особи, оскільки її можливості у цій сфері обмежені. 

Обмежені як у частині прав, так і у розумінні тих механізмів, якими вона 

може скористатися для їх задоволення чи реалізації. Відповідно, повноцінна 

реалізація прав особи не може бути досягнута без участі у цьому процесі 

держави. Саме держава як єдиний офіційний представник усього суспільства 

може і зобов’язана «розподіляти» надані членам суспільства ті чи інші 

можливості. Отже, права людини – якщо мати на увазі їх реалізацію повинні 

так чи інакше набути й певних юридичних характеристик, наприклад: 
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закріплення у конституції, забезпечення юридичними засобами здійснення, 

охорони й захисту [173]. Відповідно, можна припустити, що реалізація права 

це, скоріше, теоретична конструкція, яка втілюється у життя через механізм 

забезпечення реалізації прав особи, де ключовим поняттям є «забезпечення 

реалізації прав особи».  

У теорії права превалює точка зору, що забезпечення реалізації прав 

особи більш широке поняття по відношенню до реалізації прав особи. Так, 

одні вчені під забезпеченням конституційних прав і свобод особи розуміють 

систему загальних умов і юридичних засобів, які забезпечують їх правомірну 

реалізацію [174, с. 195–196; 175, c. 45], інші – доцільну правову, 

правозахисну логіко-пізнавальну діяльність [176; 177, с. 10–11]. Стосовно 

суб’єктів, що здійснюють цю діяльність, необхідно сказати, що до них 

відносяться всі органи публічної адміністрації, які здійснюють свої функції із 

використанням наданих їм законом повноважень з метою створення 

оптимальних умов для найбільш повної реалізації суб’єктивних прав осіб, а в 

разі порушення – їх відновлення та притягнення винних до юридичної 

відповідальності. Викладене у повній мірі узгоджується з положеннями ч. 2 

ст. 3 Конституції України, де наголошено на тому, що утвердження та 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. 

Доречним з приводу викладеного буде згадати і про Рішення 

Конституційного Суду України у справі про особливості застосування 

Закону України «Про вибори Президента України», де зазначено, що 

«забезпечення прав і свобод, крім усього іншого, потребує, зокрема, 

законодавчого закріплення механізмів (процедур), які створюють реальні 

можливості для здійснення кожним громадянином прав і свобод» [178]. 

Таким чином, забезпечення реалізації прав особи – це діяльність 

публічної адміністрації щодо створення належних умов для практичного 

використання особою наданих їй суб’єктивних прав. Відповідно, 

обов’язковим та невід’ємним елементом механізму забезпечення реалізації 

прав особи є публічні органи публічної адміністрації, покликані своєю 
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діяльністю створювати для цього необхідні умови та/чи передумови. 

Роблячи проміжний висновок, наголосимо на тому, що реалізацію прав 

особи не можна ототожнювати із забезпеченням реалізації прав особи. На 

нашу думку, зазначені поняття тісно пов’язані, але все ж таки мають певні 

відмінності. Так, реалізація особою наданих їй прав полягає у безпосередній 

участі останньої у цьому процесі. Натомість, забезпечення реалізації прав 

особи передбачає активну поведінку вже не особи, а уповноважених органів, 

покликаних створювати усі необхідні умови для ефективного використання 

особою наданих їй можливостей. Інакше кажучи, про забезпечення реалізації 

прав особи ми повинні вести мову у тих випадках, коли остання з тих або 

інших причин не в змозі реалізувати надані їй права без втручання 

уповноважених.  

Отже, переходячи від питань загального порядку до безпосередньої 

проблематики нашого дослідження, зазначимо, що у подальшому ми будемо 

аналізувати саме механізм забезпечення реалізації права громадян на доступ 

до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, розуміючи під останнім 

активну діяльність суду як розпорядника інформації, спрямовану на 

створення належних умов для отримання громадянам необхідної їм 

інформації про позапроцесуальну діяльність органу правосуддя. 

В юридичній літературі під механізмом забезпечення реалізації прав 

особи розуміють: певну систему засобів і чинників, що забезпечують 

необхідні умови поваги усіх прав і основних свобод людини, що випливають 

із гідності, властивої людській особистості, та є суттєвими для її вільного і 

повного розвитку [179, с. 86–89]; систему, певним чином організованих 

правозабезпечувальних заходів комплексного характеру, спрямованих на 

створення найбільш сприятливих умов для реалізації прав людини, органічно 

пов’язаних із зовнішнім середовищем [170]; заходи, спроможні створити 

умови для реалізації прав і свобод людини [180]; єдине, ціле і якісне 

самостійне явище правової системи, яке є комплексом взаємопов’язаних і 

взаємодіючих передумов, засобів та умов, які створюють належні юридичні і 
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фактичні можливості для повноцінного здійснення кожним своїх прав і 

свобод [181, с. 6–14].  

Отже, як випливає з викладеного, усі науковці одностайні у тому, що у 

загальному розумінні під механізмом забезпечення реалізації прав людини і 

громадянина слід розуміти законодавчо передбачену сукупність заходів та 

засобів, за допомогою яких створюються умови для реального користування 

людиною і громадянином наданих їм правових можливостей.  

Переходячи до характеристики внутрішньої будови механізму 

забезпечення реалізації прав людини і громадянина, слід наголосити на 

існуванні двох основних підходів – широкого та вузького щодо складових 

елементів цього механізму.  

Так, відповідно до широкого підходу, науковці відносять до елементів 

механізму забезпечення реалізації прав людини і громадянина практично усі 

юридичні засоби, без яких людині і громадянину неможливо реалізувати своє 

суб’єктивне право. Серед них, зокрема, називаються: поняття та умови 

реалізації основних прав, свобод і обов’язків; суб’єкти реалізації основних 

прав, свобод і обов’язків; гарантії реалізації основних прав, свобод і 

обов’язків (відповідальність, контроль); правовий захист основних прав, 

свобод і обов’язків; способи активної реалізації основних прав, свобод і 

обов’язків; кошти, що забезпечують реалізацію основних прав, свобод і 

обов’язків; процесуальні стадії реалізації основних прав, свобод і обов’язків 

[182;183, с. 74]. Деякі вчені додають до цього ще правові норми, правомірну 

діяльність суб’єктів прав людини і громадянина, гласність, громадську думку 

[179, с. 86-89]. Така позиція науковців здається нам не зовсім вдалою, 

оскільки усі перелічені правові категорії є різновекторними та потребують, 

відповідно певної систематизації.  

В межах вузького підходу щодо складових елементів механізму 

забезпечення реалізації прав людини і громадянина вчені пішли далі та 

систематизували зазначені юридичні засоби за окремими критеріями. 

Зокрема, О. О. Кукшинова виділяє правові, організаційні та технічні засоби 
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забезпечення реалізації прав особи. До правових засобів, на її думку, 

належить система загальнообов’язкових правил поведінки, юридична сила 

яких охороняється державою, включаючи правові гарантії та принципи 

забезпечення реалізації прав особи. Організаційними засобами є формування 

системи органів влади та наділення їх відповідними повноваженнями щодо 

забезпечення реалізації прав особи. Технічне забезпечення – це створення і 

використання будь-яких матеріальних ресурсів [184].  

Орієнтуючись на характер заходів щодо створення умов для 

забезпечення реалізації прав людини і громадянина, Р. В. Філіпов розрізняє: 

заходи матеріально-технічного та організаційно-управлінського характеру, 

які він вважає зовнішніми факторами, що забезпечують реалізацію 

суб’єктивних прав, та заходи соціально-психологічного характеру, 

розуміючи під останніми внутрішні умови реалізації суб’єктивних прав 

особи. На його думку, проблема реалізації прав і свобод особи не може бути 

розглянута суто в формально-юридичному аспекті, оскільки особливе 

значення тут набувають фактори соціально-психологічного, особистісного, 

морального стану особи, які обумовлюють процес реалізації прав і свобод 

особи [176].  

Вчений-адміністративіст С. В. Петров, вважає, що до механізму 

забезпечення реалізації прав людини і громадянина відносяться інститут 

адміністративної процедури, інститут адміністративної відповідальності, 

інститут позасудового оскарження [185, с. 79]. Але, на наш погляд, такий 

поділ внутрішніх елементів механізму забезпечення реалізації прав людини і 

громадянина підходить лише для сфери адміністративно-правових відносин. 

Відповідно він не має характеру універсальності, адже механізм 

забезпечення реалізації прав людини і громадянина та його складові мають 

бути загальними, базовими категоріями, які можна було б використовувати у 

будь-якій сфері суспільних відносин. 

Найбільш вдалою та комплексною, за нашим переконанням, є 

конструкція, що представлена О. В. Турутою, яка пропонує виділяти 
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нормативний, інституційний, процесуальний та результативний елементи в 

механізмі забезпечення реалізації прав людини і громадянина [186]. На 

думку цього науковця 1) нормативний елемент складається із двох елементів: 

а) нормативно-матеріальний – права і свободи людини і громадянина, зміст 

яких викладено без підміни назвою та усуненням двозначності відповідними 

нормами матеріального права; б) нормативно-процесуальний – ретельно 

деталізована процедура (стадії) реалізації прав і свобод людини і 

громадянина, визначена нормами процесуального права, закріпленими в 

приписах законодавчих актів, завдяки чому права і свободи набувають 

прозорого порядку реалізації; 2) інституційний – система державних органів, 

які офіційно наділені повноваженнями охороняти, сприяти реалізації і 

захищати (в разі порушення) права та свободи громадян (Уповноважений 

Верховної Ради з прав людини, загальні і спеціалізовані суди, нотаріат, 

адміністративні органи, а також Європейський суд з прав людини, втручання 

якого в процес захисту прав і свобод громадян має бути виключенням); 3) 

процесуальний – формування досвіду означеними органами щодо прийняття 

адміністративних, судових, нотаріальних рішень по відновленню або 

компенсації порушених прав і свобод. 4) результативний – ефективні 

наслідки прийнятих судовими та адміністративними органами 

процесуальних рішень, що виражаються у доведенні їх до виконання [186].  

З огляду на викладене, можна зробити висновок про різноманітність 

поглядів науковців на питання про елементи механізму забезпечення 

реалізації прав людини і громадянина. Перерахування всіх існуючих 

юридичних засобів, застосування яких дозволяє створювати умови для 

реалізації людиною і громадянином наданих їм суб’єктивних прав, не 

дозволяє вести мову про механізм забезпечення реалізації прав людини і 

громадянина як цілісну систему. Напевно тому, що кожен з названих 

елементів має власну природу, особливості, закріплюється різними нормами 

тощо. Відповідно, ми маємо обрати лише такі засоби, які за своєю сутністю 

та змістом будуть однаковими, що зумовлює необхідність пошуку критерію, 
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на підставі якого такі елементи і можна було б спочатку виокремити, а потім 

об’єднати.  

На наш погляд, таким критерієм виступають правовідносини, тобто 

юридичний зв’язок між суб’єктами відносини з приводу об’єкта відносин. 

Загальновідомо, що правовідносини – це врегульовані нормами права 

суспільні відносини, що виражаються в конкретному зв’язку між 

правомочними і зобов’язаними суб’єктами – носіями суб’єктивних 

юридичних прав, обов’язків, повноважень і відповідальності – і 

забезпечуються державою [69]. Відповідно забезпечення реалізації прав 

людини і громадянина доцільно розглядати саме крізь призму правовідносин, 

що виникають між уповноваженими державними органами та людиною і 

громадянином. Суб’єкти правовідносин пов’язані між собою суб’єктивними 

правами і юридичними обов’язками та виступають як уповноважені і 

зобов’язані особи, де права та інтереси одних осіб можуть бути реалізовані 

через виконання обов’язків іншими. З огляду на це, елементи механізму 

реалізації прав людини і громадянина мають бути представлені лише тими, 

які є необхідними для виникнення правовідносин. Інакше кажучи, саме у 

межах правовідносин може відбуватися забезпечення реалізації прав людини 

і громадянина.  

Таким чином, у механізмі забезпечення реалізації прав людини і 

громадянина можливим є виділення наступних елементів: нормативного, 

інституційного та процедурного. Ці елементи мають взаємоузгоджений 

характер. Відсутність хоча б одного з них унеможливлює забезпечення 

реалізації прав людини і громадянина.  

Зроблені висновки щодо сутності та змісту елементів забезпечення 

реалізації прав людини і громадянина носять універсальний характер, тобто 

можуть бути у рівній мірі застосовані або адаптовані до будь-якої сфери 

суспільних відносин. Відповідно, не є у цьому плані виключенням і сфера 

реалізації громадянами права на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду. 
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Переходячи безпосередньо до механізму забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, слід 

наголосити, що під цим механізмом слід розуміти сукупність заходів та 

засобів, за допомогою яких створюються умови для реального втілення 

громадянами закріпленого у правових нормах суб’єктивного права на 

одержання інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

До складових елементів механізму забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, на 

наш погляд, слід віднести: 1) нормативний, що передбачає існування чинного 

законодавства у сфері на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, в межах якого відбуваються правовідносини між судом 

як розпорядником інформації та громадянами з приводу отримання публічної 

інформації; 2) інституційний елемент, який представлений судом як 

розпорядником інформації, що перебуває у його розпорядженні; 3) 

процедурний, що складається з адміністративних процедур, в межах яких суд 

забезпечує реалізацію права громадян на доступ до інформації, що перебуває 

у його розпорядженні. 

 

 

2.2. Нормативний елемент механізму забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду  

 

Ведучи мову про нормативний елемент механізму забезпечення 

реалізації права приватних осіб на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, зазначимо, що він передбачає існування достатньої за 

обсягом та досконалої за змістом нормативної бази у цій сфері. Завдяки їй 

можна встановити чіткі та зрозумілі правила поводження усіх учасників 

суспільних відносин, які виникають у названій сфері. 

Системний аналіз нормативно-правових актів щодо доступу до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, дозволив зробити наступні 
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висновки: по-перше, на сьогоднішній день не прийнято спеціального закону, 

який визначав би умови та порядок реалізації громадянами права на доступ 

до інформації, що була отримана або створена в процесі виконання судом 

обов’язків, передбачених чинним законодавством, а також яка перебуває у 

його розпорядженні. Прийняття такого закону, на нашу думку, є необхідним. 

Цей закон має містити визначення основних понять із врахуванням 

специфічної діяльності суду як розпорядника інформації, визначати порядок 

доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, основні вимоги 

при забезпеченні доступу до цієї інформації, порядок взаємодії судів із 

засобами масової інформації, відповідальність працівників суду за 

порушення законодавства у сфері доступу до інформації, що перебуває у 

його розпорядженні тощо; по-друге, визнаючи комплексний характер 

законодавства у сфері доступу до публічної інформації, зокрема, й що 

перебуває у розпорядженні суду, відзначимо, що взагалі управління судовою 

системою з точки зору правового впливу забезпечується переважно нормами 

адміністративного права [187, с. 16]. Саме адміністративно-правові норми 

закріплюють і упорядковують позапроцесуальні відносини судів загальної 

юрисдикції, під якими слід розуміти як внутрішньоорганізаційні відносини, 

що виникають під час вирішення питань фінансового, матеріально-

технічного, кадрового, інформаційного та організаційно-технічного 

характеру, так і зовнішні, що виникають між судом як розпорядником 

інформації та громадянами. 

Цей висновок надзвичайно важливий для подальшого розгляду 

нормативного елементу механізму забезпечення реалізації права громадян на 

доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду. Завдяки йому 

норми, що регулюють правовідносини у сфері доступу до публічної 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, можна поділити за правовим 

(функціональним) призначенням на матеріальні та процедурні. Отже, 

вважаємо доцільним розглянути законодавство у сфері доступу до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, крізь призму матеріальних 
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та процедурних адміністративно-правових норм. 

Жодних сумнівів не викликає існування матеріальних норм 

адміністративного права, що містять комплекс прав, обов’язків і 

відповідальності учасників адміністративно-правових відносин [188].  

Матеріальні норми у контексті доступу до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, безпосередньо спрямовані на регулювання правових 

відносин між судом та громадянами щодо доступу останніх до інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду; встановлюють юридичні межі та обсяг 

правового регулювання доступу до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду; визначають права, обов’язки та відповідальність суду та 

громадян у сфері доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні суду 

[189]. Норми такого виду можна знайти у: 

- ч. 2 ст. 34 Конституції України, що закріплює право кожного на 

інформацію, тобто право вільно збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір 

[4];  

- стаття 19 Загальної декларації прав людини 1948 р. закріплює право 

кожного одержувати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від 

державних кордонів [5]; 

- стаття 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 

1966 р. визнає право кожної людини на вільне вираження свого погляду, що 

включає свободу одержувати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від 

державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх 

форм вираження чи іншими способами на свій вибір [6];  

- стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. регламентує право кожного на свободу вираження поглядів. Це право 

включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати 

інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від 

кордонів [7] ;  

- Декларація Комітету міністрів Ради Європи «Про свободу вираження 
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поглядів та інформації», в якій Держави - члени Ради Європи підтверджують 

свою тверду відданість принципам свободи вираження поглядів та 

інформації як основоположному елементу демократичного й 

плюралістичного суспільства та оголошують про те, що в сфері інформації та 

ЗМІ вони намагаються досягти такої мети: захист права кожного, незалежно 

від кордонів, самовиражатися, шукати й одержувати інформацію та ідеї з 

будь-якого джерела, а також поширювати їх відповідно до умов, викладених 

у статті 10 Європейської конвенції з прав людини; проведення відкритої 

інформаційної політики в публічному секторі, що включає також доступ до 

інформації, задля сприяння розумінню кожною людиною політичних, 

соціальних, економічних і культурних проблем та заохочення вільного 

обговорення цих проблем [8];  

- Рекомендації № 854 «Про доступ громадськості до державної 

документації та свободу інформації», що рекомендують Комітету Міністрів 

запропонувати державам-членам, які ще не зробили цього, ввести систему 

свободи інформації, тобто доступу до державних файлів, включаючи право 

шукати та отримувати інформацію від державних установ та відомств, право 

на ознайомлення і виправлення особистих файлів, права на недоторканність 

приватного життя, а також право швидкого розгляду в судах цих питань [9];  

- Рекомендації № R (81) 19 1981 р. Комітету Міністрів Ради Європи 

«Про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних 

органів», що рекомендують урядам держав-членів керуватися у своєму 

законодавстві та практиці принципами, що додаються до цієї рекомендації. А 

саме: І. Кожен у межах юрисдикції держави-члена повинен мати право на 

отримання за запитом інформації, що знаходиться у розпорядженні органів 

державної влади, крім законодавчих органів та судової влади. II. Для 

забезпечення доступу до інформації мають бути передбачені ефективні і 

належні засоби. III. Не може бути відмовлено у доступі до інформації на тій 

підставі, що особа, котра подає запит, не має особливого інтересу в у цьому 

питанні. IV. Доступ до інформації надається на основі рівності. V. 
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Вищенаведені принципи застосовуються з урахуванням лише таких 

обмежень і заборон, які є необхідними в демократичному суспільстві для 

захисту законних інтересів суспільства (наприклад, національної безпеки, 

суспільної безпеки, громадського порядку, економічного добробуту країни, 

запобігання злочинам або для запобігання розголошенню інформації, 

одержаної конфіденційно), а також для захисту приватного життя та інших 

законних приватних інтересів, які, однак, мають охоронятися з урахуванням 

конкретних потреб конкретної особи в інформації, наявної в органів 

державної влади, що стосується її особисто. VI. Будь-який запит про надання 

інформації повинен розглядатися в розумні терміни. VII. Орган державної 

влади, що відмовляє в доступі до інформації, має сказати причини такої 

відмови з посиланням на законодавство чи практику. VIII. Будь-яка відмова в 

наданні інформації має бути предметом оскарження [10];  

- Рекомендації (2002)2 Кабінету Міністрів Ради Європи від 21 лютого 

2002 р. «Про доступ до офіційних документів», в яких зважаючи на 

важливість у демократичному суспільстві відкритості органів державної 

влади та готовності їх надавати інформацію яка становить суспільний 

інтерес, стверджуючи, відповідно, що держави-члени повинні докласти 

максимум зусиль з тим, щоб забезпечити громадянам доступ до інформації, 

яка міститься в офіційних документах, за умови охорони інших прав та 

законних інтересів, вважаючи, що державні органи повинні взяти на себе 

зобов’язання проводити активну політику в питаннях спілкування з 

громадянами з тим, щоб надати в розпорядження громадян всю інформацію, 

яка може вважатися необхідною у відкритому демократичному суспільстві, 

рекомендує урядам держав-членів керуватися в їх національному 

законодавстві та практичній діяльності принципами, що викладені в цих 

Рекомендаціях [11].  

Зокрема, під «офіційними документами» слід розуміти будь-яку 

інформацію, яка є записаною в будь-якому вигляді, вироблена або отримана 

органами державної влади і пов’язана з будь-якою державною або 
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адміністративною функцією, за винятком документів, які перебувають на 

стадії підготовки; У доступі до документа може бути відмовлено, якщо 

оприлюднення вміщеної в офіційному документі інформації призводить або 

може призвести до порушення одного з інтересів, які викладені в пункті 1 

Рекомендацій, незважаючи на переважаючий інтерес громадськості в такому 

оприлюдненні; Якщо до якоїсь частини інформації вміщеної в офіційному 

документі застосовується обмеження, то орган державної влади повинен 

надати всю іншу інформацію, що міститься в документі. Кожен випадок не 

відкриття інформації повинен бути чітко визначеним. Однак у разі, коли 

версія документа з вирізаними фрагментами тексту є помилковою за змістом 

або взагалі позбавлена змісту, то в доступі до документа може бути 

відмовлено. Орган державної влади може надати доступ до офіційного 

документа, спрямовуючи особу, яка звертається із запитом, до 

альтернативних джерел, з яких можна отримати інформацію; 

- Законі України «Про інформацію» [13], що регулює основні питання 

щодо права на інформацію, інформаційних відносин та відповідальності за 

порушення законодавства про інформацію;  

- Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [24], в якому наголошується на 

принципі свободи доступу до інформації при створенні інформаційного 

законодавства;  

- указах та розпорядженнях Президента України, які стосуються 

реформування правової бази та вдосконалення організаційного забезпечення 

належних умов діяльності судів загальної юрисдикції: 

1) «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та 

відкритості діяльності органів державної влади» [190], що був прийнятий з 

метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами 

конституційних прав на участь в управлінні державними справами та на 

вільний доступ до інформації про діяльність публічної адміністрації, а також 

забезпечення гласності та відкритості її діяльності. Зокрема йдеться про 
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створення умов для вільного доступу громадян до рішень публічної 

адміністрації та до інформації про їх діяльність, у тому числі забезпечення 

широкого доступу до нормативно-правових актів, а також інших документів, 

створених у процесі діяльності публічної адміністрації, через відповідні 

комп’ютерні мережі, інформаційні центри та бібліотеки; «Про Концепцію 

вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні 

відповідно до європейських стандартів», де наголошується на необхідності 

забезпечення відкритого доступу до судових рішень як однієї з 

найефективніших форм контролю громадськості за діяльністю судової влади, 

що сприятиме однаковому застосуванню законів і передбачуваності 

результатів вирішення аналогічних справ. Поряд з цим, в указі зазначається, 

що обмеження щодо відкритості судових рішень може встановлюватись 

лише законом [191]; 

2) «Про Доктрину інформаційної безпеки України» [192], в якому 

закріплено принцип свободи доступу до інформації у сфері забезпечення 

інформаційної безпеки України; 

- постановах та розпорядженнях Кабінету Міністрів України та 

центральних органів виконавчої влади, спрямовані на деталізацію 

відповідних законів України, постанов та указів Верховної Ради та 

Президента України: «Про віднесення посад працівників апарату судів 

загальної юрисдикції до відповідних категорій посад державних службовців» 

[193], «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 

органів прокуратури, судів та інших органів» [194]; 

- наказах Державної судової адміністрації України, яка здійснює 

організаційне забезпечення діяльності органів судової влади з метою 

створення належних умов функціонування судів загальної юрисдикції:  

1) «Про затвердження Інструкції про порядок передання до архіву 

місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до 

державних архівних установ та архівних відділів», який визначає порядок 
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формування, експертизи цінності, підготовки і передавання судових справ та 

документації, що утворилася в процесі управлінської діяльності суду (далі – 

управлінська документація) до архіву місцевого та апеляційного суду (далі – 

суд), забезпечення збереженості документів архівного фонду суду, їх 

передання на зберігання до державних архівних установ та архівних відділів 

міських рад, а також їх відбору для знищення [195];  

2) «Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними 

засобами фіксування судового процесу (судового засідання)», що встановлює 

єдиний порядок роботи зі звукозаписувальними технічними засобами 

фіксування судового процесу, вимоги до них, зберігання, копіювання, 

дублювання та використання інформації, яка відображає хід судового 

засідання в судах загальної юрисдикції (крім Верховного Суду України та 

вищих спеціалізованих судів) [196];  

- наказ керівника апарату Верховного Суду України «Про 

затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації 

у Верховному Суді України» [21], наказ керівника апарату Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

[132], наказ Вищого адміністративного суду України «Про затвердження 

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вищому 

адміністративному суді України» [133], наказ Вищого господарського суду 

«Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної 

інформації у Вищому господарському суді» [134], наказ керівника апарату 

Апеляційного суду Львівської області «Про затвердження Положення про 

забезпечення доступу до публічної інформації в Апеляційному суді 

Львівської області» [197], наказ керівника апарату Криничанського 

районного суду Дніпропетровської області «Про затвердження Положення 

про забезпечення доступу до публічної інформації Криничанського 

районного суду» [198] тощо.  

Вказані положення містять визначення понять щодо доступу до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, перелік відомостей, що 
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належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не 

містять ознак публічної інформації, а також перелік публічної інформації та 

відповідно відповідальних керівників структурних підрозділів апарату суду 

за напрямами діяльності суду; 

- рішення зборів суддів Верховного Суду України «Про затвердження 

Положення про апарат Верховного Суду України [199], Положення про 

апарат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ [200], Положення про апарат Вищого адміністративного 

суду України [201]. Слід зазначити, що відповідно до цих положень апарат 

суду виконує такі функції як інформаційно-технічне забезпечення судових 

засідань, засідань Пленуму суду та зборів суду; забезпечує підготовку та 

поширення матеріалів про діяльність суду, організовує проведення прес-

конференцій та інших заходів взаємодії із засобами масової інформації; 

здійснює інформаційне наповнення веб-сайту суду; організовує випуск 

офіційного друкованого органу суду, інших заснованих (співзаснованих) 

суду видань; забезпечує підготовку до друку разових видань суду тощо. 

Таким чином, ми бачимо, що велика кількість норм, що регулюють 

відносини щодо доступу громадян до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, є за своїм змістом матеріальними. 

Іншим видом адміністративно-правових норм у сфері доступу до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, є адміністративно-

процедурні норм. При цьому, якщо матеріальні норми закріплюють комплекс 

прав та обов’язків, а також відповідальність учасників управлінських 

відносин, то процедурні норми закріплюють порядок, процедуру здійснення 

прав та обов’язків суб’єктів адміністративного права. Адміністративно-

процедурні норми є формою життя, засобом здійснення норм 

адміністративного матеріального права та забезпечують порядок реалізації 

норм у сфері публічного управління, внутрішньо-організаційної і 

контрольної діяльності публічної адміністрації [41]. Вказані норми є 

необхідною умовою реалізації низки матеріальних норм права та існують 
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майже в усіх його галузях. Вони невіддільні від усієї іншої системи норм 

матеріальних галузей права і регламентують порядок реалізації норм права 

завдяки такій її особливій формі, як застосування норми права відповідними 

державними органами. Кожна процедурна норма пов’язана з відповідним 

регулятивним відношенням і є обов’язковою умовою його нормальної 

реалізації [69]. 

Адміністративно-процедурні норми регламентують також порядок 

вчинення різних організаційних дій публічної адміністрації, що не виходять 

за межі стандартної процедури діяльності останніх (наприклад, порядок 

узгодження тих чи інших дій, проведення спільних заходів і т. п). 

Специфіка норм, якими встановлюються адміністративні процедури, 

ґрунтується на їх призначенні – забезпечувати реалізацію інших правових 

норм. З цих позицій адміністративне право як галузь публічного права 

включає в себе здебільшого саме норми, якими встановлюються 

адміністративні процедури. Тому найбільш актуальним є не розподіл його 

норм на «непроцедурні» та «процедурні», а належна правова регламентація 

самих адміністративних процедур. Неможливо також, на наш погляд, повно 

та всебічно врегулювати адміністративні процедури, використовуючи тільки 

процедурні норми. Хоча ще раз підкреслимо – у теоретичному плані 

специфіка процедурних норм адміністративного права потребує свого 

дослідження. Таким чином, вважаємо за необхідне акцентувати увагу на 

вказаній проблемі та підтримати пропозицію І. О. Картузова, А. Ю. Осадчого 

щодо можливого шляху її вирішення та виділення процедурних норм у складі 

матеріальних адміністративних норм з урахуванням їхньої специфіки [202]. 

Серед особливостей процедурних норм науковці-адміністративісти 

називають: 1) сервісну функцію цих норм, що виявляється в необхідності 

чіткої регламентації порядку реалізації кореспондуючих матеріальних норм; 

2) похідний характер адміністративно-процедурних норм, що прямо випливає 

з їх попередньої якості; 3) наявність особливого предмета регулювання – 

публічно-управлінських, організаційних суспільних відносин з приводу 
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реалізації встановленого порядку вирішення адміністративних справ. Вони 

встановлюють правила здійснення тих чи інших управлінських дій публічної 

адміністрації або просто правила проходження певних процедур в області 

правотворчості і правозастосування публічної адміністрації (зокрема, 

процедуру прийняття підзаконних нормативно-правових та індивідуальних 

правових актів, а також процедури ліцензування, реєстрації тощо) [203]; 4) 

спрямованість на реалізацію «позитивних» матеріальних правовідносин; 7) 

широке коло суб’єктів застосування процедурних норм: вони застосовуються 

практично усім виконавчо-розпорядчим апаратом публічної влади [204, с. 

78–81]. 

Відповідно процедурні норми у контексті доступу до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, безпосередньо спрямовані на регулювання 

правових відносин щодо порядку звернення громадян до суду як 

розпорядника публічної інформації в межах забезпечення реалізації права на 

доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду. Серед цих норм 

можна виділити:  

- Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації» [205], яким встановлено порядок всебічного і 

об’єктивного висвітлення діяльності суду, зокрема йдеться про забезпечення 

судом вільного доступу журналістів до інформації про свою діяльність через 

відповідні інформаційні служби; 

- Закон України «Про доступ до судових рішень» [15], що регламентує 

доступ до інформації про судові рішення з метою забезпечення відкритості 

діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та 

сприяння однаковому застосуванню законодавства. Цим Законом 

регулюються відносини щодо забезпечення доступу до судових рішень 

(рішень, судових наказів, постанов, вироків, ухвал), ухвалених судами 

загальної юрисдикції, та ведення Єдиного державного реєстру судових 

рішень; 
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- розділ IV Закону України «Про доступ до публічної інформації» [3], 

що визначає процедуру реалізації громадянами права на доступ до 

інформації за інформаційним запитом; 

- Розділ VIII Закону України «Про державну службу», що визначає 

порядок притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності суддів 

як державних службовців [206; 207]; 

- Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [2], що встановлює 

підстави та порядок застосування до судді дисциплінарної відповідальності; 

- Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) 

[16], який містить норми щодо порядку притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства у сфері доступу до інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду, а саме правопорушення, які 

кваліфікуються за: 

1) ст. 212–3 КУпАП «Порушення права на інформацію», яка 

передбачає адміністративну відповідальність суддів як розпорядників 

публічної інформації за неправомірну відмову в наданні інформації, 

несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не 

відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на 

запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про 

інформацію» [13], «Про звернення громадян» [208], «Про доступ до судових 

рішень» [15], «Про запобігання корупції» [144] або на адвокатський запит, 

запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена 

відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

[209]; 

2) ст. 212–6 КУпАП, яка запроваджує адміністративну відповідальність 

суддів як розпорядників публічної інформації за здійснення незаконного 

доступу до інформації, яка зберігається, обробляється чи передається в 

автоматизованих системах; 

- постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (Перелік судових 
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рішень)» [210], що визначає процедуру формування та ведення Єдиного 

державного реєстру судових рішень; 

- накази керівників апаратів судів щодо затвердження положень про 

порядок організації доступу до публічної інформації, що перебуває в їх 

розпорядженні [21; 132; 133; 134; 197; 198]. Зазначені положення визначають 

процедури доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні суду 

(оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (ЗМІ), 

розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті суду; розміщення 

публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду; 

присутності запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у суді; 

надання інформації за запитами на інформацію), порядок реєстрації та 

опрацювання запитів на інформацію, порядок надання інформації про 

діяльність суду, порядок надання відповідей на інформаційні запити, порядок 

взаємодії суду з представниками засобів масової інформації, інструкції щодо 

заповнення електронного запиту на інформацію тощо. 

Підсумовуючи зазначимо, що на сьогоднішній день в Україні інститут 

доступу до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду, на 

законодавчому рівні врегульовано на достатньому рівні, адже він лише 

формується. Безумовно як самі нормативно-правові акти, так і практика їх 

застосування потребують вдосконалення.   

 

 

2.3. Інституційний елемент механізму забезпечення реалізації 

права громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду 

 

Наступним елементом механізму забезпечення реалізації приватними 

особами права на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, 

є інституційний елемент, під яким ми розуміємо суди загальної юрисдикції 

як розпорядників цієї інформації відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України 
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«Про доступ до публічної інформації» [3].  

Слід акцентувати увагу на необхідності розмежування органів судової 

влади, представлених корпусом суддів, та підрозділів суду, покликаних 

здійснювати допоміжні (позапроцесуальні) функції. До останніх можна 

віднести кадрові, фінансові, інформаційні управління, відділи і сектори 

органів судової влади, що об’єднані загальним терміном «апарат суду» [211].  

Апарат суду відіграє важливу роль у сфері реалізації судової влади, 

адже від нього багато у чому залежить здатність судів України взагалі 

виконувати покладені на них функції. Зокрема, Р. Куйбіда, наголошуючи на 

необхідності та важливості апаратів судів, підкреслює, що судді в жодному 

разі не повинні перейматися проблемами, пов’язаними з організаційним 

забезпеченням судового процесу, зокрема, щодо питань технічного 

оснащення кабінетів і залів для судових засідань, ведення діловодства і 

судової статистики, фіксування судового процесу технічними засобами, 

тощо. Вирішенням цих проблем мають опікуватися виключно апарати судів 

[212, с. 202]. Розвиваючи наведену думку, А. Стрижак, у свою чергу, пише, 

що кожний окремий місцевий або апеляційний суд в судовій системі України 

– це відносно відособлена за територіальним і юрисдикційним принципом її 

ланка, що провадить судочинство у межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. Для реалізації цієї важливої державної функції він 

наділяється необхідним рухомим і нерухомим майном (організаційною 

технікою, меблями, засобами зв’язку, приміщеннями) і, що головне, 

потрібною кількістю державних службовців – працівників апарату 

(помічників суддів, секретарів судових засідань, діловодів, судових 

розпорядників, архіваріусів, тощо). Суд, як і будь-яка організація (самостійна 

юридична особа), не може існувати без властивостей керівництва, 

адміністрування, вертикальних посадових взаємовідносин, формулювання 

прав і обов’язків співробітників, визначення форм і методів їх професійної 

діяльності [62, с. 132], додамо від себе, зосереджених переважно у його 

апараті. Інакше кажучи, можна сказати, що зона відповідальності апарату 
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суду визначається, на відміну від зони відповідальності суду як органу 

правосуддя, не процесуальним, а адміністративним (матеріальним та 

процедурним) законодавством, одним із складових елементів якого, як 

справедливо наголошує С. В. Петров [36], є і законодавство про інформацію, 

у разі коли воно стосується функціонування суб’єктів публічної влади. 

Викладене, відповідно, дозволяє нам дещо конкретизувати зроблений 

на початку підрозділу висновок щодо змісту інституційної складової 

забезпечення доступу приватних осіб до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду. Наразі мова йде про те, що основний тягар 

відповідальності за формування та забезпечення прозорого, з інформаційної 

точки зору, судового середовища лежить не на суддівському корпусі, а на 

апараті суду, який і є розпорядником відповідної публічної інформації у 

контексті ч. 1 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

[3]. Отже, надалі наша увага буде приділена визначенню поняття та 

характеристиці діяльності апарату суду як розпорядника інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду. 

Аналіз юридичної літератури дозволяє зробити висновок про 

одностайність науковців у визначенні поняття апарату суду.  

На сьогодні, термін «апарат суду» не отримав офіційного закріплення 

на нормативному рівні, що можна вважати певнім недоліком, адже така 

ситуація викликає зайві, а подекуди, як було показано вище, і небезпечні 

дискусії на рівні розуміння сутності та призначення названого суб’єкта. 

Відповідно, аналіз апарату суду можна здійснювати шляхом вивчення 

окремих положень нормативних актів, які стосуються цієї проблематики. 

Національне законодавство, по-перше, встановлює, що, окрім суддівського 

корпусу, до складу будь-якого суду входить апарат, який складається з 

кількох структурних підрозділів та очолюється його керівником [2]. По-

друге, головним завданням апарату суду визначає організаційне забезпечення 

роботи суду [2; 21; 191]. 

Аналіз сучасних наукових досліджень щодо організації діяльності 
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апаратів судів загальної юрисдикції дозволяє визначити апарат суду як 

самостійну структурну складову частину судового органу, що створена 

згідно із законом і являє собою організаційно поєднану сукупність 

підрозділів (управлінь, відділів, посад), працівниками яких є державні 

службовці, наділені виконавчо-розпорядчими повноваженнями для 

забезпечення необхідних матеріально-технічних, фінансових, кадрових, 

інформаційних та організаційно-технічних умов належного функціонування 

відповідного суду [65, с. 64; 213, с. 175; 214, с. 20; 215, с. 66].  

Так, на кожному рівні – Верховний Суд України, Вищі спеціалізовані 

суди України, апеляційні та місцеві суди – структура апарату різна. Як 

правило, до складу апарату входять наступні підрозділи: управління 

(правової експертизи, господарське), самостійні відділи, відділи у складі 

управління (зовнішніх зв’язків, кадрів, бухгалтерського обліку та звітності), 

канцелярії, служби (документального забезпечення), інші структурні (прес-

служба, архів) та штатні одиниці (секретарі судового засідання, судові 

розпорядники, консультанти, інші державні службовці, а також працівники, 

які виконують функції з обслуговування апарату суду, помічники суддів), 

визначені законом та затверджені зборами суддів судів. Структура і штатна 

чисельність апарату суду затверджуються в межах видатків на утримання 

суду Державною судовою адміністрацією України за погодженням із 

головою суду [216; 199; 200]. 

Слід зазначити, що відповідно до ст. 149 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» [2] працівники апарату суду є державними 

службовцями – громадянами України, які займають посаду державної 

служби в апараті органів судової влади, одержують заробітну плату за 

рахунок коштів державного бюджету та здійснюють встановлені для цієї 

посади повноваження, безпосередньо пов’язані з реалізацією завдань та 

виконанням функцій органу судової влади. Отже, правий статус працівників 

апарату суду регулюється Законом України «Про державну службу» [206; 

207], що визначає принципи, правові та організаційні засади державної 



107 

 

служби, умови та порядок реалізації громадянами України права на державну 

службу. 

Продовжуючи, слід зазначити, що найбільш повно зміст організаційної 

діяльності суду відображають надані його апарату повноваження. Вони 

показують, наскільки чисельними, складними та різноманітними є питання, 

що вирішує апарат суду для забезпечення функціонування суду. Серед 

основних повноважень, покладених на апарати судів, можна назвати:  

1) у сфері організаційного забезпечення: здійснення виконання наказів 

і розпоряджень голови суду, наказів керівника апарату суду; ведення судової 

статистики та аналіз судової практики; забезпечення обліку та узагальнення 

пропозицій і зауважень, висловлених на зборах суддів суду, організації та 

проведення судових засідань, робочих нарад, міжнародних зустрічей, прес-

конференцій та інших заходів; організація прийому громадян, розгляд їх 

пропозицій, заяв і скарг, що надходять до суду;  

2) у сфері документального та інформаційно-технічного забезпечення: 

ведення протоколів зборів суддів суду, нарад, прес-конференцій тощо; 

ведення журналів (протоколів) судового засідання, фіксування судового 

процесу (судових засідань) технічними засобами, проведення 

відеоконференцій; заходи щодо забезпечення режиму секретності, постійного 

контролю за їх додержанням; належна організація роботи з документами в 

апараті суду, правильність їх оформлення та своєчасність проходження, 

приймання, реєстрації і експедиційної обробки; опрацювання, друкування, 

тиражування матеріалів та документів, пов’язаних із діяльністю суду; 

користування, облік та зберігання документів суду, комплектування архіву, 

підготовку документів та архівних справ для передачі їх у встановленому 

порядку на постійне зберігання чи знищення, а також забезпечує дотримання 

режиму секретності; методичне і технологічне ведення відповідних баз даних 

інформаційних комп’ютеризованих систем індивідуального та колективного 

користування; функціонування автоматизованої системи документообігу 

суду, автоматизованого розподілу справ між суддями; взаємодія суду із 
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засобами масової інформації;  

3) у сфері фінансового, кадрового, матеріально-технічного 

забезпечення: розробка проектів штатного розпису та кошторису видатків на 

утримання cуду; підготовка пропозицій щодо обсягів фінансування суду; 

здійснення заходів щодо фінансового, кадрового забезпечення суддів та 

працівників апарату суду; робота з кадрами апарату суду та ведення 

кадрового діловодства суду; здійснення добору персоналу суду тощо. 

Наступним кроком у напрямку досягнення мети дисертаційного 

дослідження має стати визначення у межах апарату суду відповідальних осіб 

(підрозділів), а також їх повноважень щодо забезпечення доступу до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

Надання публічної інформації про діяльність Верховного Суду України 

запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації 

на веб-сайті Верховного Суду України та інформаційному стенді 

забезпечують керівники структурних підрозділів апарату Верховного Суду 

України за відповідними напрямами діяльності, а саме:  

– щодо інформації довідкового характеру з Єдиної автоматизованої 

системи діловодства Верховного Суду України (далі – ЄАСД), документів, 

що зберігаються в архіві Верховного Суду України, постанов Пленуму 

Верховного Суду України – начальник управління документального 

забезпечення та контролю; 

– про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у 

відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату: в усній формі (за 

телефоном) – начальник відділу прийому громадян; в письмовій формі (за 

письмовими запитами) – начальники управлінь забезпечення розгляду справ 

адміністративної, господарської, кримінальної і цивільної юрисдикцій; 

– про рішення Верховного Суду України, прийняті за результатами 

розгляду заяв про перегляд судових рішень з підстав, передбачених 

процесуальним законодавством України – начальники управлінь 

забезпечення розгляду справ адміністративної, господарської, кримінальної і 
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цивільної юрисдикцій; 

– про доходи суддів та державних службовців апарату Верховного 

Суду України і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з 

урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про 

доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження 

конкурсу на заміщення вакантних посад – начальник управління кадрової 

роботи; 

– про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами 

економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування 

бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують 

виконання бюджетної програми, – начальник планово-фінансового 

управління; 

– про нормативно-правові засади діяльності Верховного Суду України; 

висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової 

системи та діяльності Верховного Суду України; діяльність Науково-

консультативної ради при Верховному Верховного Суду України України; 

відомості з бібліотечного і музейного фондів Верховного Суду України – 

начальник правового управління; 

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства Верховного Суду 

України, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової 

практики Верховного Суду України – начальник управління вивчення та 

аналізу судової практики; 

– про матеріально-технічне забезпечення Верховного Суду України, 

утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, 

обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які 

проводяться Верховним Судом України; створення працівникам безпечних 

умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, 

забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; 

організацію медичного обслуговування і харчування суддів та працівників 

апарату – начальник управління господарського забезпечення; 
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– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Верховного 

Суду України – начальник управління інформаційних ресурсів та технологій; 

– про доступ до судових засідань у Верховному Суді України – 

керівник служби судових розпорядників; 

– про прийом громадян у Верховному Суді України – начальник 

відділу прийому громадян; 

– про порядок акредитації представників засобів масової інформації, 

наповнення інформацією веб-сайту Верховного Суду України – керівник 

прес-служби [21; 199]. 

Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації 

(опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) 

про діяльність Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ (далі – ВССУ) організовують і забезпечують керівники 

самостійних структурних підрозділів апарату ВССУ [132; 217; 200].  

Надання публічної інформації про діяльність ВССУ запитувачам 

інформації або розміщення її на веб-сайті ВССУ, інформаційному кіоску та 

стендах ВССУ забезпечують відповідальні керівники структурних 

підрозділів апарату ВССУ за відповідними напрямами діяльності, зокрема:  

– про постанови пленуму ВССУ, рішення і рекомендації Науково-

консультативної ради ВССУ – відділ (секретаріат) забезпечення діяльності 

пленуму, Науково-консультативної ради, зборів суддів; 

– про нормативно-правові засади діяльності ВССУ; висновки на 

проекти нормативно-правових актів, які стосуються судоустрою, 

судочинства та статусу суддів ВССУ; відомості з бібліотечного і музейного 

фондів ВССУ, а також із питань, що стосуються систематизації 

законодавства, юридичного забезпечення ВССУ, – юридичне управління, 

управління забезпечення діяльності відповідних судових палат; 

– про інформацію довідкового характеру з автоматизованої системи 

документообігу суду (АСДС); документів, що зберігаються в архіві ВССУ; 

про прийом громадян у ВССУ, а також про рух судових справ, день, час і 
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місце та стан їх розгляду у відповідній судовій процедурі на поточну дату в 

усній формі під час особистого прийому громадян та/чи за телефоном для 

довідок ВССУ – управління документального забезпечення та контролю; 

– про рух судових справ, день, час і місце, стан їх розгляду у 

відповідній судовій процедурі на поточну дату в письмовій формі (за 

письмовими запитами) – управління забезпечення діяльності відповідних 

судових палат; 

– про доходи суддів та державних службовців апарату ВССУ і членів їх 

сімей, інші персональні дані, а також відомості з урахуванням вимог чинного 

законодавства України про захист персональних даних та про доступ до 

публічної інформації; про наявність вакансій, порядок і умови проходження 

конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців третьої–

сьомої категорії – управління кадрової роботи; 

– про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами 

економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування 

бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують 

виконання бюджетної програми, – фінансово-економічне управління; 

– про закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти – комітет з 

конкурсних торгів; 

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства ВССУ, 

відображені у звітах, матеріали аналізів судової статистики та узагальнень 

судової практики ВССУ у разі їх офіційного оприлюднення – управління 

вивчення та узагальнення судової практики і статистики; 

– про матеріально-технічне забезпечення ВССУ; про створення 

працівникам ВССУ безпечних і належних умов праці та надання допомоги 

суддям та працівникам апарату ВССУ у вирішенні соціально-побутових 

питань – управління господарського забезпечення; 

– про утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних 

будинків, обслуговування території – відділ будівництва, ремонту та 

утримання адмінбудинків; 
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 – про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних ВССУ та 

функціонування АСДС, про функціонування баз даних інформаційних 

комп’ютеризованих систем; про стан забезпечення інформаційно-технічними 

засобами залів судових засідань; про впровадження та забезпечення 

комп’ютерною технікою робочих місць суддів та працівників апарату ВССУ; 

відомості щодо функціональних можливостей АСДС; відомості щодо 

забезпечення працездатності комп’ютерного та мережевого обладнання; про 

аналіз ефективності використання комп’ютерної техніки у ВССУ; про участь 

у міжнародних проектах стосовно розробки та впровадження інформаційних 

технологій судочинства; про провадження сучасних інформаційних 

технологій в інформаційну діяльність ВССУ – управління інформаційних 

технологій; 

– про реєстрацію документів, що можуть розглядатися відповідно до 

вимог ЦПК або КПК та бути предметом судового розгляду, – управління 

забезпечення автоматизованого документообігу; 

– про забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, 

встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в 

судовому засіданні – служба судових розпорядників; 

– про порядок акредитації представників ЗМІ – відділ прес-служби; 

– про наповнення інформацією веб-сайта ВССУ – управління 

інформаційного забезпечення [132; 217; 200]. 

Виконання Вищим адміністративним судом України та Вищим 

господарським судом України обов’язку із оприлюднення публічної 

інформації, одержаної чи створеної у межах їх компетенції надання доступу 

до публічної інформації за відповідними напрямками забезпечують 

самостійні структурні підрозділи Апарату Вищого адміністративного суду 

України та Вищим господарським судом України [133; 134]. Наприклад, 

особами, відповідальними за підготовку матеріалів за запитами на 

інформацію, є керівники самостійних структурних підрозділів апарату 

Вищого адміністративного суду України (або осіб, які їх заміщають) в межах 
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своєї компетенції, а саме:  

- щодо інформації з автоматизованої системи діловодства Вищого 

адміністративного суду України, документів, що зберігаються в архіві 

Вищого адміністративного суду України – начальником управління 

документального забезпечення та контролю; 

- щодо інформації стосовно діяльності Пленуму Вищого 

адміністративного суду України, Науково-консультативної ради при Вищому 

адміністративному суді України – начальником управління організаційно-

методичної роботи; 

- про день, час і місце розгляду судових справ: 

в усній формі (за телефоном) – начальником відділу по роботі зі 

зверненнями громадян ;  

в письмовій формі (за письмовими запитами) – начальниками відділів 

забезпечення судових палат; 

- про доступ до судових засідань у Вищому адміністративному суді 

України – начальниками відділів забезпечення судових палат; 

- про прийом громадян у Вищому адміністративному суді України - 

начальниками відділу по роботі зі зверненнями громадян; 

- про доходи державних службовців першої або другої категорії 

апарату Вищого адміністративного суду України і членів їх сімей, інші 

відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних 

даних; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення 

вакантних посад – начальником управління кадрів та підвищення 

кваліфікації та/або начальник фінансово-економічного управління, 

відповідно (посадова особа, інформація про яку надається, завчасно 

повідомляється про інформацію, що буде надана запитувачу і про адресата 

(запитувача) інформації (ПІБ, адреса проживання запитувача, мета збору 

інформації про особу); 

- про бюджет за бюджетними програмами за кодами економічної 

класифікації видатків бюджету; про виконання результативних показників, 
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що характеризують виконання бюджетної програми – начальником 

фінансово-економічного управління; 

- про нормативно-правові засади діяльності Вищого адміністративного 

суду України; висновки на проекти нормативно-правових актів, які 

стосуються судової системи та діяльності Вищого адміністративного суду 

України; відомості з бібліотечного фонду Вищого адміністративного суду 

України – начальником правового управління; 

- відомості з музейного фонду Вищого адміністративного суду України 

– науковим консультантом відділу забезпечення роботи Голови та 

заступників Голови суду; 

- про статистичні дані щодо здійснення адміністративного судочинства 

Вищим адміністративним судом України, що відображені у звітах, матеріали 

аналізів та узагальнень судової практики Вищого адміністративного суду 

України – начальником управління узагальнення судової практики та судової 

статистики; 

- про матеріально-технічне забезпечення Вищого адміністративного 

суду України, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво 

адміністративних будинків, обслуговування території; господарське 

забезпечення заходів, які проводяться Вищим адміністративним судом 

України; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги 

у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону 

праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; організацію медичного 

обслуговування суддів та працівників апарату – начальником господарського 

управління; 

- про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Вищого 

адміністративного суду України – начальником управління інформаційних 

технологій; 

- про порядок акредитації представників засобів масової інформації, 

наповнення інформацією веб-сайту Вищого адміністративного суду України 

– керівником прес-служби [133; 134]. 
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Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації 

(опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) 

про діяльність апеляційних судів в Україні організовують і забезпечують 

начальники відділів [135], зокрема:  

- щодо інформації довідкового характеру з Єдиної автоматизованої 

системи діловодства Апеляційного суду міста Києва (далі ЄАСД) начальники 

відділів по забезпеченню діяльності судових палат та начальник відділу 

прийому громадян та попереднього розгляду їх звернень; 

- щодо інформації, яка міститься в документах, які зберігаються в 

архіві та музеї Апеляційного суду міста Києва начальник відділу архівного 

діловодства та музейної справи; 

- про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у 

відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату: в усній формі (за 

телефоном) начальник відділу прийому громадян та попереднього розгляду 

їх звернень; в письмовій формі (за письмовими запитами) начальники 

відділів забезпечення діяльності судових палат; 

- про доходи суддів та державних службовців апарату Апеляційного 

суду міста Києва і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з 

урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про 

доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження 

конкурсу на заміщення вакантних посад начальник відділу кадрової роботи 

та державної служби; 

- про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами 

економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування 

бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують 

виконання бюджетної програми, начальник відділу планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; 

- про нормативно-правові засади діяльності Апеляційного суду міста 

Києва; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються 

судової системи та діяльності Апеляційного суду міста Києва начальник 
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відділу документального забезпечення діяльності Голови суду та його 

заступників; 

- відомості з бібліотечного фонду Апеляційного суду міста Києва та 

щодо науково-практичного видання журналу «Судова апеляція» начальник 

редакційно-бібліотечного відділу; 

- про статистичні дані щодо здійснення судочинства Апеляційним 

судом міста Києва, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень 

судової практики Апеляційного суду міста Києва начальник відділу судової 

статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства; 

- про матеріально-технічне забезпечення Апеляційного суду міста 

Києва; господарське забезпечення заходів, які проводяться Апеляційним 

судом міста Києва; створення працівникам безпечних умов праці; охорону 

праці та техніку безпеки, пожежну безпеку начальник відділу договірно-

правової роботи, матеріально-технічного та господарського забезпечення; 

- про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних 

Апеляційного суду міста Києва начальник відділу інформаційних ресурсів та 

телекомунікаційних технологій; 

- про доступ до судових засідань в Апеляційному суді міста Києва 

начальник відділу судових розпорядників; 

- про режим роботи Апеляційного суду міста Києва, правила та графік 

прийому громадян у Апеляційному суді міста Києва начальник відділу 

прийому громадян та попереднього розгляду їх звернень; 

- про порядок взаємодії із ЗМІ, наповнення інформацією веб-сайту 

начальник відділу зі взаємодії із засобами масової інформації та 

міжнародного співробітництва; 

- інформація про участь у міжнародних проектах та співпрацю з 

іноземними правовими установами та організаціями начальник відділу зі 

взаємодії із засобами масової інформації та міжнародного співробітництва 

[135]. 

Організацію і забезпечення надання публічної інформації про 
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діяльність місцевих загальних судів покладено на керівників самостійних 

структурних підрозділів апарату суду [216; 218; 219]. Надання публічної 

інформації про діяльність суду запитувачам інформації на їх запит, а також 

розміщення вказаної інформації на веб-сайті суду та інформаційному стенді 

забезпечують працівники апарату суду за відповідними напрямами 

діяльності, а саме: заступник керівника апарату суду; старший секретар суду; 

консультант суду, завідувач господарством; головний спеціаліст з 

інформаційних технологій; старший судовий розпорядник. 

Слід наголосити, що вищезазначені працівники апарату суду, 

відповідальні за забезпечення доступу громадян до інформації, що перебуває 

у розпорядженні суду, є особами, що систематично та оперативно 

оприлюднюють інформацію в офіційних друкованих виданнях, на офіційних 

веб-сайтах в мережі Інтернет, на єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних, на інформаційних стендах або особами, що надають інформацію за 

запитами громадян на інформацію. 

Відповідальні працівники апарату суду щодо забезпечення доступу 

громадян до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, відповідно до 

власних функціональних обов’язків: 

- збирають, систематизують, накопичують та зберігають в електронній 

формі документи або їх копії, що містять публічну інформацію, що перебуває 

у розпорядженні суду, крім інформації з обмеженим доступом; 

- надають консультації запитувачам інформації під час оформлення 

запитів на інформацію; 

- забезпечують своєчасне опрацювання запитів на інформацію та 

надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом 

України «Про доступ до публічної інформації»; 

- здійснюють аналіз та систематизацію запитів на інформацію певними 

ознаками; 

- забезпечують контроль щодо задоволення запитів на інформацію; 

- забезпечують надання роз’яснень запитувачам інформації щодо 
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порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності апарату суду: відмови в 

задоволенні запиту на інформацію, відстрочки задоволення запиту на 

інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання 

недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, 

невиконання управлінням юстиції обов’язку оприлюднювати інформацію 

відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а 

також інших рішень, дій чи бездіяльності апарату суду, щодо порушення 

законних прав та інтересів запитувачів інформації; 

- забезпечують направлення запиту на інформацію належному 

розпоряднику відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації»; 

- надають методичну допомогу посадовим особам, які призначені 

відповідальними з питань запитів на інформацію, що перебуває у 

розпорядженні суду, в структурних підрозділах суду; 

- забезпечують оприлюднення публічної інформації про діяльність суду 

відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 

- забезпечують інформаційне наповнення довідкових стендів суду з 

питань доступу до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду; 

- вносять пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань 

доступу до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду; 

- забезпечують реалізацію державної інформаційної політики за такими 

напрямами: забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів 

владних повноважень, забезпечення доступу кожного до інформації тощо 

[216; 218; 219]. 

Але надання громадянину інформації за запитом на інформацію є не 

окремою дією лише вище перерахованих відповідальних керівників 

структурних підрозділів, а сукупністю дій ще й працівників канцелярії суду, 

які реєструють, опрацьовують та видають офіційну відповідь на запити 

громадян на інформацію. Для цього запити на інформацію, що надходять на 

адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються 
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відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, 

апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, 

Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому 

спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

[220] з урахуванням вимог Положень про забезпечення доступу до публічної 

інформації у відповідному суді [21; 133; 134] та їх внутрішньо-

організаційних документів. 

Розглянемо на прикладі Дзержинського районного суду м. Харкова 

порядок організації доступу до публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні Дзержинського районного суду м. Харкова [219]. 

Дзержинський районний суд м. Харкова є суб’єктом відносин у сфері 

доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при 

вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом. 

Відповідальні за організацію доступу до публічної інформації, що 

знаходиться у розпорядженні Дзержинського районного суду м. Харкова, 

визначаються наказом керівника апарату суду (далі – відповідальна особа), 

завданням якого є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та 

контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій 

під час оформлення запитів. 

Діловодство щодо запитів на інформацію ведеться окремо від інших 

видів діловодства і покладається в Дзержинському районному суді м. 

Харкова на відповідальну особу. Усі запити на інформацію, що надійшли до 

Дзержинського районного суду м. Харкова мають централізовано 

реєструватися в день їхнього надходження в реєстраційно-контрольних 

картках, придатних для оброблення персональними комп’ютерами, або в 

журналах. Конверти, у яких надійшли запити поштою, зберігаються разом із 

запитом; 

Запити, подані під час особистого прийому, також підлягають 

централізованій реєстрації в реєстраційно-контрольних картках, придатних 

для оброблення персональними комп’ютерами, або в журналах. 
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Для реєстрації запитів на інформацію на нижньому полі першого 

аркуша запиту праворуч або на іншому вільному від тексту місці запиту 

ставиться штамп Дзержинського районного суду м. Харкова. На відтиску 

штампа зазначається дата надходження запиту та його реєстраційний індекс. 

Реєстраційний індекс запиту, що надійшов до Дзержинського 

районного суду м. Харкова, складається з початкової літери прізвища 

запитувача та порядкового номера запиту, що надійшов, наприклад: В-27. 

Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що 

забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання запитів на 

інформацію. 

У разі надходження повторних запитів їм надається черговий 

реєстраційний номер, а у відповідній графі реєстраційно-контрольної картки, 

журналу зазначається реєстраційний номер першого запиту. 

Повторними вважаються запити, у яких: 

 – оскаржується відповідь на попередній запит, що надійшов до 

Дзержинського районного суду м. Харкова; 

 – повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній запит, якщо 

з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін 

розгляду і відповідь запитувачу не надавалась; 

 – не надана відповідь по суті або надана не в повному обсязі на 

перший запит; 

 – звертається увага на інші недоліки, допущені при наданні 

інформації, запитуваної в попередньому запиті. 

Запити одного й того ж запитувача з одного й того ж питання, що 

надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд Дзержинського районного 

суду м. Харкова, обліковуються за реєстраційними індексами першого запиту 

з додаванням порядкового номера, що проставляється через дріб, наприклад: 

В-27/1, В-27/2, В-27/3. 

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на 

інформацію особа може подати запит шляхом заповнення відповідних форм 
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(додаток 1), котрі можна отримати на веб-порталі «Судова влада України» у 

розділі Дзержинський районний суд м. Харкова. 

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні 

можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має 

оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково 

зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту 

особі, яка його подала. 

Відповідальна особа має надати відповідь на запит на інформацію не 

пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 

У разі якщо питання, порушенні у запиті, потребують надання 

додаткової інформації, відповідальна особа може витребувати її від інших 

працівників Дзержинського районного суду м. Харкова. У такому випадку 

працівники Дзержинського районного суду м. Харкова повинні надати 

додаткову інформацію відповідальній особі не пізніше двох днів з моменту її 

витребування. 

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, 

якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в 

передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. 

Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі 

з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. У рішенні про 

відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 

прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту 

розпорядником інформації; дату надсилання або вручення повідомлення про 

відстрочку; причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути 

задоволений у встановлений Законом строк; строк, у який буде задоволено 

запит; підпис. 

Аналіз вище розглянутого порядку організації доступу до публічної 

інформації, що знаходиться у володінні Дзержинського районного суду м. 

Харкова, та аналогічних розпорядчих документів у судах загальної 

юрисдикції в Україні дозволяє зробити висновок про їх недосконалість. Тому 
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ми хотіли б запропонувати деякі рекомендації щодо регламентації роботи 

апаратів судів на виконання Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»: 

1) визначити перелік видів публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду; 

2) розробити Інструкцію про порядок обліку, зберігання і 

використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, 

що становлять службову інформацію, що перебуває у розпорядженні суду, в 

якій потрібно врахувати, що: 

- тексти запитів, отриманих електронною поштою, разом зі всіма 

наявними супровідними даними (адреса електронної пошти запитувача, дата 

і час отримання та ін.) повинні копіюватися в електронну базу 

(комп’ютерний файл формату Word), яка зберігається на комп’ютері 

відповідального працівників апарату суду. Запити, що надсилаються 

електронною поштою, не обов’язково повинні містити електронного 

цифровий підпис, оскільки встановлення особи запитувача не має 

принципового значення з огляду на норми ч. 2 ст. 19 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». Зміст кожного запиту, отриманого по 

телефону, фіксується в окремій електронній базі, яка зберігається 

аналогічним способом [221]; 

- запит, поданий усно, може бути задоволений одразу, якщо це 

можливо і якщо запитувача влаштовує усна відповідь на його запит. Якщо 

задовольнити усний запит одразу неможливо (наприклад, якщо особа, яка 

прийняла запит телефоном, не володіє відповідною інформацію) або 

запитувач наполягає на письмовій відповіді, то запит фіксується у 

письмовому вигляді і розглядається у встановленому Законом України «Про 

доступ до публічної інформації» порядку; 

- при поданні письмових запитів запитувачеві має бути надано на його 

вимогу форму (типовий бланк) запиту для заповнення (ч.6 ст.10 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації»), для людей з обмеженими 
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фізичними можливостями відповідальна особа сама складає запит (ч.7 ст.19 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»); 

- якщо при отриманні запиту адреса запитувача для письмового 

листування невідома, то працівник апарату суду, який його приймає, повинен 

запропонувати запитувачеві надати таку адресу і попередити останнього, що 

ненадання вказаної адреси є підставою для відмови у задоволенні запиту. 

Працівник апарату суду не має нести відповідальності, якщо адресу для 

листування все ж не вдалося отримати, а запитувачеві необхідно надіслати 

письмове повідомлення. 

3) затвердити Перелік працівників, які допускаються до роботи з 

документами з грифом «Для службового користування» відповідно до 

Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та 

інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову 

інформацію, що перебуває у розпорядженні суду; 

4) видати наказ про визначення спеціального місця для роботи 

запитувачів інформації з документами та їх копіями у суді. 

Таке місце має бути публічно доступним (тобто до нього легко 

дістатися, у тому числі громадянам з обмеженими можливостями, а режим 

роботи приміщення є достатнім для вільної роботи з документами). 

Мінімальне технічне забезпечення місця має передбачати наявність у ньому: 

- столів та стільців, необхідних для тривалої роботи з документами; 

- джерела живлення для підключення портативної техніки запитувачів; 

- набір офісної техніки, придатної для копіювання, у тому числі 

сканування документів; 

- обладнане робоче місце консультанта по роботі із запитувачами. 

У випадку, якщо з тих чи інших причин суд не може одразу повною 

мірою обладнати приміщення, він має забезпечити безперешкодну роботу 

запитувачів з інформацією із використанням ними власних технічних засобів 

[221]. Оскільки за законом, запитувачі мають право користуватися власними 

канцтоварами та технікою, а розпорядники лише мають забезпечити 
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можливість це робити у спеціально відведених місцях; 

5) запровадити реєстр публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду. На відміну від інших реєстрів, розпорядник має 

забезпечити до нього відкритий доступ, в тому числі розміщенням на веб-

сайті. Таким чином, електронна форма реєстру більше відповідає сучасним 

потребам громадян та сприяє кращому доступу до нього. 

Однак, враховуючи обмежені можливості окремих розпорядників 

реєстр може бути створений у формі журналу чи картотеки. 

Створення реєстру публічної інформації відбувається за рішенням 

керівника апарату суду, який покладає обов’язок на відповідальний підрозділ 

(канцелярія, загальний відділ) розробити положення про реєстр публічної 

інформації. 

Якщо передбачається створити електронний реєстр, то необхідно 

з’ясувати, яку вартість може складати створення такого реєстру і чи 

необхідні зміни в бюджет суду як розпорядника. 

Типове положення про реєстр публічної інформації має передбачати: 

1. Створення посади адміністратора реєстру - особи, яка відповідає за 

внесення інформації в реєстр. Зважаючи на те, що ведення системи обліку 

публічної інформації потребує значних витрат часу та спеціалізації особи, 

рекомендуємо адміністратора цієї системи визначити з числа працівників 

апарату суду, який би зміг забезпечити ведення системи обліку публічної 

інформації протягом робочого часу. 

2. Визначення обов’язків адміністратора реєстру. 

3. Визначення процедур та термінів подачі інформації на внесення в 

реєстр. 

4. Визначення порядку внесення змін/виправлення помилок в реєстр. 

5. Забезпечення доступу до реєстру. 

Розроблене положення затверджує керівник апарату суду. Після цього 

здійснюються відповідні процедури щодо створення електронної версії 

реєстру та забезпечення його розміщення на веб-сайті розпорядника, 
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інформаційним відділом чи відповідальним підрозділом. Створення реєстру у 

формі журналу передбачає таку ж послідовність кроків, за винятком витрат 

на розробку електронної версії, але з створенням спеціальних умов, за яких 

громадянин може ознайомитись з інформацією в журналі. Суд як 

розпорядник також повинен передбачати можливість публікації реєстру чи 

оновлень до нього, з метою забезпечити доступ до нього. 

З моменту запровадження у суді реєстру публічної інформації всі 

документи підлягають обов’язковій реєстрації в ньому. Для внесення 

інформації в реєстр створюється облікова картка, яку заповнює адміністратор 

реєстру на підставі інформації наданої автором документу. 

В процесі створення реєстру публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, потрібно дати відповідь на ще кілька важливих питань: 

що робити з інформацією, яка була створена до прийняття Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» та яким чином ця інформація може 

бути облікована. Закон передбачає, що в системі обліку публічної інформації 

має бути інформація про всі документи, якими володіє розпорядник. 

Оскільки процедура перереєстрації всіх документів затратна в часі і в 

ресурсах, компромісним рішенням може бути внесення в реєстр публічної 

інформації даних про документи з інших реєстрів розпорядника, в тих 

обсягах, в яких здійснювалась реєстрація, до набрання чинності Законом. 

Розглянемо алгоритм функціонування системи обліку (реєстру) 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

Адміністратор реєстру: 1. Відповідає за внесення інформації в реєстр. 

2. Відповідає за ведення реєстру та доступу до нього. 3. Відповідає за 

внесення виправлень та змін до реєстру. 

Відповідальний працівник апарату суду: 1. Реєструє документ в 

адміністратора реєстру відразу після його створення. 2. Надає інформацію 

про документ. 

Інформаційний відділ апарату суду: 1. Публікує реєстр на веб-сайті. 2. 

Забезпечує безперебійний доступ до нього. 
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Запитувач: 1. Користується вільним доступом до реєстру. 2. Знаходить 

інформацію про необхідні документи. 3. Вказує їх в запиті на інформацію 

[222]; 

6) систематично інформувати населення про права громадян, 

передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»; 

7) проводити внутрішні навчання і підвищення кваліфікації 

(стажувань) працівників апарату суду, що відповідальні питань забезпечення 

доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

Підсумовуючи можна сказати, що структурно органи судової влади як 

державні органи можна розглядати в якості складного утворення, що 

охоплює два відносно відокремлені елементи, один з яких представлений 

суддівським корпусом, що здійснює державну функцію – правосуддя, інший 

– апаратами суду, що виконують допоміжні функції, завданням якого є 

забезпечення виконання органом судової влади своїх повноважень.  

Апарат суду покликаний здійснювати різноманітні функції 

організаційного, допоміжного та підготовчого характеру, спрямовані на 

забезпечення дій суддів по вирішенню конкретних юридичних справ з метою 

вивільнення суддів від виконання завдань, які безпосередньо не пов’язані з 

відправленням правосуддя. 

Апарати судів загальної юрисдикції України є самостійними 

суб’єктами адміністративного права, діяльність яких, на відміну від інших 

органів судового адміністрування, зайнятих вирішенням загальних питань 

організаційного забезпечення функціонування судових органів влади, 

спрямована на створення організаційних умов здійснення правосуддя по 

конкретних справах. Діяльність апаратів судів щодо організаційного й 

матеріально-технічного забезпечення роботи судів загальної юрисдикції 

дозволяє вивільнити суддів від виконання невластивих їм господарських та 

інших завдань, безпосередньо не пов’язаних зі здійсненням правосуддя, тим 

самим істотно підвищуючи ефективність роботи органів судової влади, 

сприяючи як збільшенню рівня безпосереднього організаційного 



127 

 

забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, так і створенню та 

впровадженню новітніх технологій, інновацій у матеріально-технічному 

обслуговуванні органів судової системи. 

 

 

2.4. Процедурний елемент механізму забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду 

 

Переходячи до характеристики наступного елементу механізму 

забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, – процедурного, слід зазначити, що 

відповідно до ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» [3] 

суд в особі керівників самостійних структурних підрозділів апарату суду як 

розпорядник інформації забезпечує доступ до інформації, що перебуває у 

його розпорядженні, двома шляхами: систематичним та оперативним 

оприлюдненням інформації та наданням інформації за запитами на 

інформацію. Зазначена діяльність працівників апарату суду здійснюється у 

межах встановленого законом порядку. Підтвердженням цього виступає 

положення Конституції України, відповідно до якого органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений 

Конституцією України та законами України (ч. 2 ст. 19) [13]. Отже, суд як 

орган державної влади, зокрема судової влади, повинен забезпечити 

реалізацію громадянами права на доступ до інформації, що перебуває у його 

розпорядженні, в установленому законом порядку, іншими словами, в межах 

певної процедури.  

Перш ніж розпочати характеристику процедур забезпечення реалізації 

права громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, 

на наш погляд, слід встановити співвідношення понять «порядок» та 

«процедура». 
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Поняття «порядок» у загальному значенні розглядається як правила, 

норми громадського устрою, способу життя, поведінки тощо; спосіб, метод 

здійснення чого-небудь; певну послідовність у розміщенні, розташуванні, у 

ході чого-небудь [223], гармонійний, очікуваний, передбачуваний стан або 

розташування чого-небудь; розташування елементів у послідовності [224]. У 

правознавстві розрізняють правопорядок (стан упорядкованості суспільних 

відносин, заснований на праві і законності, кінцевий результат реалізації 

правових вимог і розпоряджень, результат дотримання, виконання правових 

норм, тобто законності) [225], порядок денний (список запланованих подій на 

нарадах в порядку виконання) [226] тощо. 

Поняття «процедура» є більш багатогранним за своїм змістом і може 

вживатися в найрізноманітніших значеннях і контекстах [227]. З точки зору 

лексики процедура визначається як «всяка тривала, послідовна справа, 

порядок, обряд» [228, с. 526], «офіційний порядок дій, виконання, 

обговорення чого-небудь» [229, с. 577], «встановлена, прийнята 

послідовність дій для здійснення або оформлення якої-небудь справи» [230, 

с. 543] тощо. 

Досліджуючи генезис поняття «процедура», необхідно погодитися із 

вченим В. М. Протасовим, на думку якого процедура є найбільш давнім 

регулятором, що забезпечував реалізацію майже всіх соціальних норм. Крім 

того, процедура як суспільне явище являє собою систему, що: по-перше, 

зорієнтована на досягнення конкретного соціального результату; по-друге, 

складається з певних дій, що послідовно змінюють одна одну; по-третє, 

ієрархічно побудована; по-четверте, постійно перебуває в певній динаміці; 

по-п’яте, має службовий характер, тобто виступає засобом реалізації 

суспільних відносин [231]. 

На підставі аналізу наведених визначень можна дійти висновку про те, 

що поняття «процедура» – це встановлений порядок виконання певної 

діяльності у різних сферах життєдіяльності суспільства. 

Найбільшого поширення поняття «процедура» набуло в юриспруденції. 
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Вважається, що сама процедура набуває певної специфіки та особливого 

змісту залежно від галузі, в якій вона застосовується [232]. Необхідно при 

цьому враховувати, що принципові відмінності у змісті процедур, що 

застосовуються в різних галузях права, не повинні зводитися лише до 

термінологічних відмінностей, коли зміст процедури, крім її назви та назви 

окремих елементів, повністю копіюють процедуру іншої галузі. Поява в 

певній галузі власної процедурної форми реалізації основних відносин 

повинна бути обумовлена реальною потребою, недостатністю процедурних 

механізмів інших галузей, а не лише бажанням «додатково відокремитися». 

Отже, для виокремлення процедури в певній галузі необхідно встановити 

специфіку в суспільних відносинах, реалізація яких забезпечується 

процедурою [233]. 

В юридичній науці поняття «процедура» вивчали юристи різних 

галузей права. Так, одні вчені процедуру вивчали на загальнотеоретичному 

рівні, інші – на галузевому [227]. На загальнотеоретичному рівні 

досліджувала цю проблему О. Ф. Скакун, на думку якої поняття «процедура» 

пов’язується із такими юридичними явищами: по-перше, правотворчим 

процесом, під яким слід розуміти систему взаємозалежних процедур (стадій) 

під час ухвалення, зміни як законів, так і підзаконних актів [69, с. 297]; по-

друге, законодавчим процесом (це процедура ухвалення закону, яка 

складається з певних стадій – самостійних, логічно завершених етапів і 

організаційно-технічних дій) [69, с. 317]; по-третє, правозастосуванням – це 

здійснювана в процедурно-процесуальному порядку владна, організуюча 

діяльність компетентних державних органів і посадових осіб, яка полягає в 

індивідуалізації юридичних норм стосовно конкретних суб’єктів і 

конкретних життєвих випадків в акті застосування норм права [69, с. 389]. 

На галузевому рівні стосовно предмету нашого дослідження 

зосередимо увагу на точках зору вчених адміністративістів щодо визначень 

поняття «адміністративна процедура». Так, на думку В. Б. Авер’янова, 

адміністративна процедура – це встановлений законодавством порядок 
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розгляду і розв’язання органами публічної адміністрації індивідуальних 

адміністративних справ [66, С. 198]. Ю. М. Тихомиров вважає, що це 

нормативно встановлений порядок здійснення уповноваженими суб’єктами 

права послідовно здійснюваних дій з метою здійснення їх компетенції і 

надання публічних послуг, її призначення обмежити вільний розсуд і 

запроваджувати легальні критерії дій службовців, посадових осіб, державних 

і муніципальних структур, громадян і юридичних осіб [234, c. 214]. 

Визначаючи адміністративну процедуру Т. О. Коломоєць зазначає, що це 

встановлені законодавством правила, порядок і умови (зразок) вчинення 

процесуальних дій щодо розгляду, розв’язання і вирішення конкретної 

адміністративної справи в сфері публічного управління [235, c. 37].  

Отже, можна зробити висновок, що адміністративну процедуру завжди 

пов’язують з існуванням встановленого порядку діяльності публічної 

адміністрації щодо здійснення її компетенції, результатом якої є прийняття 

відповідного рішення – адміністративного акту. 

В Україні термін «адміністративний акт» та відповідний правовий 

інститут лише починають використовуватись у науковій літературі. Серед 

вітчизняних дослідників до окреслення змісту цього поняття зверталися, 

насамперед, В. Тимощук [236] та вчені з Інституту держави і права ім. 

В. М. Корецького НАН України [66] в аспекті його дослідження як елементу 

адміністративної процедури. 

Згадування терміну «адміністративний акт» міститься у проекті 

Адміністративно-процедурного кодексу України, під яким розуміється 

рішення (правовий акт) індивідуальної дії, прийняте адміністративним 

органом за результатами розгляду адміністративної справи відповідно до 

цього Кодексу, спрямоване на створення, зміну чи припинення прав та 

обов’язків фізичної або юридичної особи (осіб) [237]. З цього визначення 

випливають характерні риси адміністративного акту, до яких можна 

віднести: 1) виступає як правовий акт індивідуальної дії; 2) є результатом 

розгляду адміністративної справи; 3) приймається адміністративним 
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органом; 4) приймається в порядку, передбаченому Адміністративно-

процедурним кодексом; 5) спрямований на створення, зміну чи припинення 

прав та обов’язків фізичної або юридичної особи (осіб) [237]. 

Такий підхід до сутності адміністративного акта відповідає підходу, 

обраному німецькою наукою адміністративного права та практикою 

функціонування публічної адміністрації. У § 35 закону про адміністративну 

процедуру ФРН адміністративним актом визначається кожне розпорядження, 

рішення або суверенний захід, який приймає орган влади для врегулювання 

окремого випадку у сфері публічного права і який має безпосередню, 

спрямовану назовні правову дію [238, с. 206]. Виходячи з цієї норми, 

характерними рисами адміністративного акта є: 1) він може набувати форми 

розпорядження, рішення або суверенного заходу; 2) приймається органом 

влади; 3) приймається з метою врегулювання окремого випадку у сфері 

публічного права; 4) спрямовується назовні [239]. 

Німецькі вчені акцентують увагу та трьох суттєвих ознаках 

адміністративного акта: 1) регулювання окремого випадку; ця ознака 

дозволяє відмежувати адміністративний акт від акта нормативного; 2) є 

рішенням, що охоплює два моменти: волевиявлення відомства стосовно 

громадянина чи певної речі та обґрунтування прав і (чи) обов’язків для 

громадянина чи відносно певної речі; 3) зовнішня дія адміністративного акта 

полягає в тому, що він здійснює безпосередній правовий вплив «назовні», 

тобто маються на увазі відносини між державою і громадянами [239]. 

Обраний як німецьким, так і українським адміністративним правом 

підхід дозволяє відмежувати адміністративний акт не лише від актів 

нормативних, але і від інших індивідуальних актів органів влади загалом і 

державного управління зокрема. Мова іде про такі індивідуальні акти органів 

державного управління, які видаються в межах установчої чи кадрової 

процедур і отримують назву внутрішньо чи зовнішньо-організаційні: щодо 

утворення, реорганізації чи ліквідації підпорядкованих органів чи їх 

структурних підрозділів, призначення на посади керівників і заступників 
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органів влади та ін. [239] 

Отже, на підставі вище сказаного та підтримуючи європейський досвід 

можна зробити висновок, що адміністративний акт розглядається як 

індивідуальні рішення, які приймаються за результатами розгляду 

адміністративних справ, та як заходи публічної адміністрації, які мають 

безпосередню зовнішню правову дію, у сфері публічного права. 

При цьому під «заходами» розуміються, наприклад, реєстрація запиту 

на інформацію працівником канцелярії суду. В даному контексті окремі 

дослідники говорять про співвідношення двох видів адміністративних дій – 

акта і рішення – в тому сенсі, що практично будь-яке рішення можна вважати 

актом, але не всі акти є рішеннями [240]. Очевидно, необхідно 

розмежовувати рішення як волевиявлення і рішення як документ. В межах 

нашого дослідження, реєстрація запиту на інформацію працівником 

канцелярії суду, яка зовні виявляється у проставленні реєстраційного індексу 

працівником канцелярії суду та внесення його до відповідної бази даних, 

можна розглядати як акт-волевиявлення, адже перед тим перевіряється 

відповідність змісту та форми запиту на інформацію вимогам «трискладового 

тесту». Така реєстрація – це механічна дія, а у разі відповідності запиту на 

інформацію вимогам «трискладового тесту» апарат суду видає рішення у 

формі надання відповіді на запит на інформацію як традиційний документ. 

Загалом же, на нашу думку, адміністративна процедура має орієнтуватися 

насамперед на концепцію рішення, а також інші дії (заходи) адміністрації, 

якими завершується розгляд та вирішення адміністративної справи 

(наприклад, уже згадана реєстрація запиту на інформацію). При цьому термін 

«акт» дає змогу об’єднати в собі рішення і дії (заходи) [241, с. 62–63]. 

Враховуючи сказане, слід конкретизувати процедурний елемент 

механізму забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду. Зокрема, всі дії відповідальних 

працівників апарату суду щодо забезпечення доступу до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, здійснюються у межах встановленої 
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законодавством адміністративної процедури, результатом якої є 

адміністративний акт у формі дії або рішення. 

Розпочинаючи розгляд адміністративних процедур, у ході яких 

забезпечується доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, 

неможна оминути увагою той факт, що в юридичній літературі зазначені 

процедури пов’язують із так званим «пасивним» та «активним» доступом до 

публічної інформації [242]. 

Розподіл доступу на активний та пасивний не є випадковим. В цьому 

законодавець заклав баланс між обов’язком апарату суду в оприлюдненні 

визначеного законом переліку інформації і правом громадян мати доступ до 

усієї публічної інформації, що є відкритою за режимом доступу або має бути 

відкритою відповідно до закону.  

Активний і пасивний доступ до інформації в Україні було закладено ще 

до ухвалення Закону України «Про доступ до публічної інформації» [3]. 

Перш за все, два рівні доступу встановила Конституція України. Так, ст. 34 

закріпила право кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір, а 

ст. 50 гарантувала право кожного на вільний доступ до інформації про стан 

довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на 

її поширення. Зазначені статті встановлюють, відповідно, активний і 

пасивний доступ до публічної інформації, адже збирання інформації може 

передбачати ознайомлення з раніше оприлюдненою інформацією у відкритих 

джерелах або безпосереднє її отримання за запитом на інформацію від 

органів державної влади, місцевого самоврядування чи інших розпорядників. 

Конституція України передбачає і суто пасивний механізм доступу.  

Сформульована ідея знайшла свій розвиток і на законодавчому рівні. 

Так, сьогодні ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» [3] 

чітко виділяє два способи доступу громадян до публічної інформації: 

активний – систематичне та оперативне оприлюднення апаратом суду як 

розпорядником інформації публічної інформації і пасивний – апаратом суду 
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як розпорядником інформації публічної інформації за запитами на 

інформацію, відмінність яких полягає в ініціаторі організації доступу та в 

обсязі самої інформації, яка може бути надана для ознайомлення. Такий крок 

є доволі виваженим, оскільки надає громадянину можливість самостійно 

визначитися із способом доступу до публічної інформації, яка перебуває у 

розпорядженні суду.  

В свою чергу пасивний доступ забезпечує розпорядник публічної 

інформації, зокрема працівники апарату суду, шляхом її оприлюднення. 

Особі необхідно лише дістатися місця, де публічну інформацію вже було 

оприлюднено (веб-сайт, друковане видання, стенд тощо). Цей спосіб є 

маловитратним, адже вони обмежуються лише в межах оплати доступу до 

мережі Інтернет чи придбанням відповідного друкованого видання, і не 

потребує часу на очікування відповіді. Проте, при пасивному доступі 

неможливо отримати повний обсяг необхідної інформації, що може 

потребувати громадянин, оскільки не вся відкрита публічна інформація 

підлягає обов’язковому оприлюдненню. 

Активний доступ передбачає безпосереднє звернення громадян до 

апарату суду як розпорядника інформації за необхідною інформацією 

шляхом подання відповідного запиту. В цьому випадку апарат суду як 

розпорядник надає інформацію лише в межах запиту, а запитувач 

(громадянин) може понести додаткові витрати на відшкодування витрат 

щодо друку/копіювання витребуваної інформації. Можна також додати, що 

активний доступ є більш інформативним – особа може отримати відкриту 

публічну інформацію, щодо якої не встановлено обов’язку оприлюднення 

(напр. службова переписка, що стала відкритою після закінчення реалізації 

певної програми, ухвалення рішень тощо), проте вона має очікувати 5 днів, а 

у випадку складності обробки – до 20 днів і відшкодувати фактичні витрати 

на друк/копіювання. 

Таким чином, ми переходимо безпосередньо до характеристики 

адміністративних процедур, що забезпечують пасивний доступ громадян до 
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публічної інформації – систематичного та оперативного оприлюднення 

апаратом суду інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних 

веб-сайтах в мережі Інтернет, на єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом, та активний 

доступ – надання інформації за запитами на інформацію, які, як ми сказали 

раніш, є актами-діями. 

Особливістю процедури, спрямованої на оприлюднення інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, по-перше, є те, що діяльність апарату суду 

як розпорядника інформації щодо систематичного та оперативного 

оприлюднення інформації, що перебуває у його розпорядженні, – це 

позитивний обов’язок апарату суду як розпорядника інформації, а саме 

вчинити певні дії з метою інформувати громадськість та засоби масової 

інформації про свою діяльність і прийняті рішення. Нагадаємо, що цей 

обов’язок суду як розпорядника інформації надавати та оприлюднювати 

інформацію закріплено у ст.ст. 3, 14 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» [1], ст. 6 Закону України «Про інформацію» [11]. Слід 

зазначити, що обов’язок суду як розпорядника публічної інформації 

оприлюднювати в ініціативному порядку інформацію є усталеною передовою 

практикою іноземних держав та знайшов своє відображення у Конвенції Ради 

Європи про доступ до офіційних документів. Відповідно до ст. 10 Конвенції 

орган публічної влади повинен вживати необхідних заходів для 

оприлюднення за власною ініціативою офіційних документів, якими він 

володіє, в інтересах сприяння прозорості й ефективності публічної 

адміністрації та з метою заохочення участі громадськості у питаннях 

загального інтересу. Пояснювальний меморандум до Конвенції також вказує 

на такий критерій для визначення інформації, яку слід оприлюднювати в 

ініціативному порядку, як частота її запитування [243]. 

Під «систематичністю» оприлюднення слід розуміти його регулярність, 

необхідність оновлення інформації, а також встановлення на рівні кожного 

розпорядника певного порядку такого оприлюднення. Такий порядок 
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повинен визначати, коли і як здійснюється оприлюднення, хто забезпечує 

підготовку інформації (документів) для оприлюднення та технічний супровід 

оприлюднення (підготовка та друк в офіційних виданнях, розміщення на веб-

сайті тощо). «Оперативність», згідно з ч. 2 ст. 15 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» [3], означає, що документ оприлюднюється 

невідкладно (тобто настільки швидко, наскільки можливо), але не пізніше 5 

днів з дня його затвердження. 

По-друге, здійснення процедури систематичного та оперативного 

оприлюднення інформації, що перебуває у розпорядженні суду, не 

передбачає активної участі громадян [244; 245]. Мова йде про наявність 

оприлюдненої інформації щодо якої громадянам немає потреби вчиняти 

активні дії із її запитування, а достатньо лише ознайомитися із поширеною 

інформацією. Наприклад, достатньо лише відкрити веб-сайт чи газету, або 

підійти до стенду, або бути присутніми на засіданні й отримати раніше 

оприлюднену інформацію. Проте, за умови підвищення якості електронного 

документообігу саме такий механізм отримання інформації переважатиме 

(приміром, отримання рішень суду на його офіційному веб-сайті) [246]. 

Незалежно від того, чи звернувся громадянин до апарату суду за 

відповідною інформацією чи ні, суд у особі працівника (керівник 

самостійних структурних підрозділів апарату суду в межах своєї 

компетенції), відповідального за організацію доступу до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, надає цю інформацію для загального 

користування у передбачених законом способах.  

По-третє, відповідно до ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» [3] апарат суду забезпечує доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, шляхом систематичного та оперативного оприлюднення 

інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в 

мережі Інтернет; на єдиному державному веб-порталі відкритих даних; на 

інформаційних стендах; будь-яким іншим способом. Конкретизація цього 

положення знайшла своє відображення у Положеннях про забезпечення 
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доступу до публічної інформації у відповідних судах України. 

Щодо оприлюднення інформації, що перебуває у розпорядженні суду, в 

засобах масової інформації слід зазначити, що таке оприлюднення 

забезпечується прес-службою суду у Верховному Суді України та вищих 

спеціалізованих судах, керівниками самостійних структурних підрозділів 

апарату суду в апеляційних та місцевих судах відповідно до законів України 

«Про судоустрій і статус суддів» [2], «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах 

масової інформації» [205], «Про доступ до публічної інформації» [3], «Про 

інформацію» [13], «Про друковані засоби масової інформації» [14], «Про 

телебачення і радіомовлення» [247], «Про інформаційні агентства» [248]. 

Апарат суду взаємодіє з представниками засобів масової інформації 

згідно з Порядком взаємодії судів загальної юрисдикції з представниками 

засобів масової інформації, що розробляються та затверджуються кожним 

судом окремо [249; 250; 251; 252]. Серед основних положень заслуговують 

на увагу наступні. Організація роботи із взаємодії суду зі ЗМІ здійснюється у 

Верховному Суді України та вищих спеціалізованих судах – керівником 

прес-служби суду чи особою, яка виконує його обов’язки, в апеляційних та 

місцевих судах – керівниками самостійних структурних підрозділів апарату 

суду. Відвідування судових засідань суду представниками ЗМІ здійснюється 

без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а 

представниками іноземних ЗМІ – за акредитаційною карткою, виданою у 

прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків 

проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального 

законодавства. Інформування представників ЗМІ про заходи, які 

проводитиме суд (прес-конференції, міжнародні зустрічі тощо) відбувається 

шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті суду прес-анонсів та 

розсилання їх на електронні адреси ЗМІ. Висвітлення діяльності суду у ЗМІ 

відбувається також шляхом розсилання прес-службою суду (у Верховному 

Суді України та вищих спеціалізованих судах) повідомлень у друковані та 
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електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.  

Слід також наголосити на відсутності в апеляційний та місцевих судах 

прес-служби, до повноважень якої мали би входити взаємодія із 

представниками засобів масової інформації. Залишається констатувати, що 

наприклад у Харківському апеляційному адміністративному суді організація 

роботи щодо взаємодії із представниками ЗМІ покладається на особу, 

відповідальну за роботу із ЗМІ та зв’язки з громадськістю, та відділ по 

забезпеченню роботи керівництва [253], а в Харківському районному суді 

Харківської області взаємодія із представниками засобів масової інформації 

покладається на відповідальну особу, що визначена наказом керівника 

апарату суду [252]. 

Щодо розміщення інформації, що перебуває у розпорядженні суду, на 

офіційному веб-сайті суду в мережі Інтернет можна сказати, що ця діяльність 

провадиться відповідно до положень про організаційне забезпечення 

функціонування офіційних веб-сайтів судів, що затверджуються кожним 

судом окремо [254]. Положення інформаційного наповнення офіційних Веб-

сайтів судів у складі Веб-порталу «Судова влада України», визначають 

процедуру внесення, перевірки та опублікування інформації на офіційних 

Веб-сайтах судів в глобальній мережі передачі даних INTERNET.  

У процедурі розміщення інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду, на офіційному веб-сайті судів в мережі Інтернет задіяні такі особи як 

виконавець, координатор, літературний редактор, адміністратор веб-сайту та 

головний спеціаліст з інформаційних технологій суду [254]. Порядок 

розміщення інформації, що перебуває у розпорядженні суду, на офіційному 

веб-сайті судів виглядає таким чином. Відповідальний працівник суду 

здійснює підготовку інформації для розміщення на веб-сайті та за 

погодженням із керівником апарату суду, готують подання про її розміщення 

на Веб-сайті, форма якого затверджена наказом. Координатор та 

літературний редактор у межах своїх повноважень здійснюють перевірку та 

редагування наданої інформації протягом 2 робочих днів. Після перевірки та 
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редагування надана інформація передається виконавцем на погодження 

керівником апарату суду, який згідно розподілу функціональних обов’язків 

здійснює керівництво. За наповнення окремих розділів (підрозділів) Веб-

сайту можуть бути відповідальні кілька працівників, один з яких є 

координатором. У цьому випадку відповідальність за виконання конкретного 

розділу (підрозділу, пункту) Веб-сайту несе працівник, який є головним 

виконавцем заходу або відповідне питання належить до його компетенції. 

Виконавець погоджує інформацію для розміщення на Веб-сайті, передбачену 

поданням, з іншими працівниками у разі, якщо таке погодження передбачено 

нормативними актами судів або належить до компетенції цих працівників та 

обов’язково з координатором (якщо такий є). Після погодження тексту 

інформації, виконавець подає її на розгляд керівнику апарату суду, який 

контролює інформаційне наповнення Веб-сайту, для прийняття остаточного 

рішення. Адміністратор розміщує подані матеріали на Веб-сайті не пізніше 

двох робочих днів після їх подання. Після розміщення матеріалів, поданих 

виконавцями для розміщення на Веб-сайті, адміністратор робить відповідну 

відмітку про дату розміщення в поданні [254]. 

З 10 квітня 2015 року вступив у дію Закон України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі 

відкритих даних» [255], що регламентує доступ до публічної інформації, 

зокрема, що перебуває у розпорядженні суду, шляхом систематичного та 

оперативного оприлюднення інформації на єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних. Зокрема, він передбачає створення та забезпечення 

функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних, що 

здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері електронного урядування. На цьому веб-порталі буде 

розміщуватись публічна інформація у формі відкритих даних, під якою 

розуміється публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване 

оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а 

також її подальше використання. Розпорядники інформації зобов’язані 
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надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, 

оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-

порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах. Публічна інформація у формі 

відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та 

поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, 

поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у 

поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного 

продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим 

посиланням на джерело отримання такої інформації.  

На жаль, єдиний державний веб-портал відкритих даних, що 

здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері електронного урядування, ще не існує. 

Метою процедури розміщення інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, на інформаційних стендах у приміщенні суду є 

оперативне інформування запитувачів інформації, що перебуває у його 

розпорядженні. Забезпечують цю процедуру співвиконавці керівників 

самостійних структурних підрозділів апарату суду. 

Єдиним завданням процедури опублікування інформації, що перебуває 

у розпорядженні суду, в офіційних друкованих виданнях є доведення до 

відома запитувачів інформації правових актів, що приймаються судом, 

матеріалів з питань організації діяльності судів загальної юрисдикції та 

інших матеріалів, інформації про найважливіші події, що відбуваються у 

суді, а також поза його межами за участі суддів суду тощо. Визначення 

«офіційних друкованих видань суду» можна знайти в Законі України «Про 

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації» [205]. Ними є 

видання, які спеціально видаються судом як органом державної влади 

(відомості, бюлетені, збірники, інформаційні листки тощо) для інформування 

про свою діяльність. Як правило процедура опублікування інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, в офіційних друкованих виданнях 
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проходить таким чином. Офіційні матеріали, подані для публікації в 

офіційному друкованому виданні, мають бути завізовані відповідно до 

порядку, встановленого інструкцією з діловодства суду. Авторські матеріали, 

що надійшли до редакції з метою опублікування, передаються в 

установленому порядку на рецензування членами Редколегії. Редакція на 

підставі офіційно завізованих/схвалених рецензентами матеріалів: формує 

пропозиції щодо поточних номерів згідно із затвердженим переліком рубрик 

і подає ці пропозиції на розгляд Редколегії; здійснює спеціальне (наукове) та 

літературне редагування матеріалів номера, схвалених Редколегією; збирає, 

одержує і готує до друку інформаційні матеріали та фотоілюстрації; вносить 

відповідні правки в електронні варіанти матеріалів, здійснює верстку, 

коректуру верстки і подає готовий до друку номер на візування голові 

Редколегії; на підставі візи голови Редколегії виготовляє фотоформи номера 

та згідно з графіком передає їх видавцю і контролює дотримання строків, 

вимог щодо якості виготовлення тиражу номера, встановлених договором із 

видавцем; забезпечує членів Редколегії, суддів, самостійні структурні 

підрозділи апарату суду примірниками номера згідно з відомістю, 

затвердженою керівником апарату суду [256]. 

До «будь-яких інших способів» систематичного та оперативного 

оприлюднення інформації, що перебуває у розпорядженні суду, відповідно 

до ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» [1] можна 

віднести поширення прес-релізів, оголошень, проведення прес-конференцій, 

брифінгів, оголошення інформації під час інтерв’ю або публічних виступів 

посадових осіб, проведення теле- і радіопередач, оприлюднення інформації в 

засобах масової інформації тощо (наприклад, ст. 6 Закону України «Про 

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації» [205). 

Зовсім інший характер має процедура наданням судом інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, за запитами приватних осіб на інформацію. 

Про це свідчить той факт, що на відміну від процедури оприлюднення 
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інформації, що перебуває у розпорядженні суду, здійснення цієї процедури 

можливе лише за умови активної участі приватних осіб. На це вказують 

положення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме, 

приватна особа як запитувач має право звернутися до суду як розпорядника 

інформації із запитом на інформацію – це проханням особи до розпорядника 

інформації надати інформацію, що перебуває у його розпорядженні. Тим 

самим приватна особа реалізує своє право на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду. 

Правовою підставою процедури наданням судом інформації, що 

перебуває у його розпорядженні, за запитами громадян є безумовно Закон 

України «Про доступ до публічної інформації». Норми цього Закону 

охоплюють питання щодо учасників, їх правового статусу та 

відповідальності, строків, рішень, які приймаються в межах цієї процедури, 

тощо. І хоча такі норми виглядають здебільшого технічними, проте порядок і 

системний підхід при розгляді та вирішенні питання доступу до інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду, є важливішими елементами, тому що 

вони встановлюють порядок здійснення конкретних управлінських дій 

апарату суду [36, с. 160]. 

Як і більшість адміністративних процедур із активною участю 

громадян, процедура надання апаратом суду інформації, що перебуває у його 

розпорядженні, за запитами громадян складається з органічних елементів, що 

характеризують її структуру, а саме стадій, етапів та окремих дій, результати 

яких дістають своє відображення в окремому процедурному оформленні [41, 

с. 488]. Процедура надання апаратом суду інформації, що перебуває у його 

розпорядженні, за запитами громадян складається з наступних стадій: 1) 

стадії прийняття судом запитів приватних осіб на інформацію; 2) стадії 

розгляду запитів приватних осіб на інформацію; 3) стадії прийняття рішення 

за результатами розгляду запитів приватних осіб.  

Керуючись предметом нашого дослідження, ми вважаємо зайвим 

зупинятися на характеристиці загальних положень процедури надання 
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апаратом суду інформації, що перебуває у його розпорядженні, за запитами 

громадян, оскільки вони детально описані в Законі України «Про доступ до 

публічної інформації». На наш погляд, на увагу заслуговують лише декілька 

спірних моментів, що викликають певні складнощі при наданні апаратом 

суду інформації, що перебуває у його розпорядженні.  

Так, на стадії прийняття апаратом суду запитів громадян на 

інформацію дуже часто виникає плутанина із визначенням статусу 

документа, із яким останні звертаються до розпорядника інформації. Такий 

документ може бути визнаний або зверненням громадянина, або запитом на 

інформацію. Проблема при цьому полягає у тому, що законодавством 

передбачені різні режими опрацювання звернень та інформаційних запитів. 

 Потреба у розмежуванні названих документів випливає також і з ст. 2 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», яка визначає, що цей 

закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами 

владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на 

відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом. 

Іншими словами, право на доступ до публічної інформації та право на 

звернення (петиції) є окремими конституційними правами особи і мають 

різну юридичну природу. 

Різняться запит на інформацію та звернення громадян також і за 

правовими підставами, предметом, вимогами щодо форми, окремими 

процедурами реєстрації та обліку, а також строками надання відповіді [257]. 

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації 

надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (ч. 1 ст. 19 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»). Установлено також, 

що запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, 

факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Оформлення 

запиту може бути довільним (тобто посилання на цей Закон або вживання 

терміна «запит» не є обов’язковим). Запит на інформацію регулюються 

спеціальним Законом України «Про доступ до публічної інформації», що 
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визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 

інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, 

інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та 

інформації, що становить суспільний інтерес. Відповідно до цього Закону 

запит на інформацію має чітко визначений предмет – надання публічної 

інформації, якою володіє або повинен володіти її розпорядник.  

Звернення ж громадян – це викладені у письмовій або усній формі 

пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, які можуть містити 

різні за змістом вимоги, прохання чи пропозиції (щодо реалізації соціально-

економічних, політичних, особистих прав та інтересів громадянина, фактів їх 

порушення тощо) відповідно до ст. 3 Закону України «Про звернення 

громадян» [208], що регулює питання практичної реалізації громадянами 

України наданого їм Конституцією України права вносити в органи 

державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції 

про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії 

посадових осіб, державних і громадських органів. Предметом звернення 

громадян є широкий спектр правовідносин – від реалізації своїх особистих 

прав і надання пропозицій щодо діяльності публічної адміністрації до 

оскарження неправомірних дій посадових осіб. 

Отже, оскільки відносини стосовно запитів на інформацію і звернень 

громадян регулюються різними законами, то й процедурам їх розгляду 

властиві певні відмінності. 

З огляду на викладене, розпорядник інформації в особі апарату суду 

повинен чітко відмежовувати запит на інформацію від заяви як виду 

звернення громадян, оскільки від цього буде залежати правильність вибору 

процедури відповіді заявникам. 

Аналіз чинного законодавства дозволяє зробити висновок про те, що 

суть запиту на інформацію приватної особи до апарату суду як розпорядника 

інформації зводиться до прохання громадянина надати інформацію, що 

перебуває у його розпорядженні. Закон України «Про доступ до публічної 
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інформації» надає право доступу до вже існуючої інформації (документів) і 

не вимагає створення у відповідь на запит нової інформації (зокрема, шляхом 

проведення аналітичної роботи). Винятком є ситуація, коли суд не володіє, 

але повинен був би володіти певною інформацією. Вимоги ж громадян 

іншого порядку (визнати чи підтвердити юридичний статус, поновити 

порушене право, притягти порушника до відповідальності тощо) мають 

розглядатися відповідно до Закону України «Про звернення громадян», у 

тому числі і з огляду на те, що у такому разі відбувається створення нової 

інформації, яка, до речі, може носити як публічний, так і непублічний 

(приватний) характер.  

Аналіз судової практики [19] показав, що дуже часто запитувачі не 

звертають уваги на цей момент і у формі інформаційного запиту просять 

надати правову допомогу чи відповіді на питання, що вирішуються у 

порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян». 

Наприклад, у справі за позовом ОСОБА до Фонду державного майна 

України про визнання дій щодо надання відповідей не за суттю запитів на 

інформацію протиправними, зобов’язання вчинити певні дії суди першої та 

апеляційної інстанцій дійшли висновку, що запитувана позивачем 

інформація є правовою інформацією стосовно питань діяльності Фонду 

державного майна України та управління державним майном, що підпадає 

під дію Закону України «Про безоплатну правову допомогу» [258; 259]. 

В іншій справі за позовом ОСОБА до Донецької обласної державної 

адміністрації про визнання дій щодо надання недостовірної інформації 

протиправними та зобов’язання вчинити певні дії суди встановили, що 

інформаційний запит про надання інформації стосується права позивача та 

членів його сім’ї на отримання трикімнатної квартири (запит розглянуто в 

порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян») [260]. У 

справі за позовом ОСОБА до Вінницького міського голови про визнання 

протиправною бездіяльності щодо ненадання відповіді на інформаційний 

запит та зобов’язання надати відповідь суди з’ясували, що запит стосувався 
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мотивів дій виконавчих органів місцевого самоврядування, зокрема щодо 

впливу на мешканців міста вартості реконструкції площі, щодо мотивів 

оскарження рішень антимонопольного комітету, викриття наявних, на думку 

заявника, недоліків у роботі (запит розглянуто в порядку, визначеному 

Законом України «Про звернення громадян») [261]. 

У цих та інших справах простежується тенденція, відповідно до якої 

розпорядники інформації, опрацьовуючи запити, визначають порядок їх 

розгляду зі змісту запиту. У разі невідповідності змісту запиту вимогам 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» та наявності підстав 

для опрацювання його відповідно до законів України «Про звернення 

громадян» [205]  чи «Про надання безоплатної правової допомоги» [258] 

приймається відповідне рішення, про що повідомляється запитувача. Тобто 

розпорядник інформації для підготовки відповіді застосовує той закон, який є 

найбільш прийнятним у кожному конкретному випадку. 

У таких справах суди, з’ясувавши, що за змістом інформаційний запит 

є пропозицією (зауваженням), заявою (клопотанням) чи скаргою, 

встановлюють обставини, що пов’язані з дотриманням відповідачем під час 

надання відповіді на інформаційний запит вимог Закону України «Про 

звернення громадян» та залежно від встановленого розв’язують спір. 

Здебільшого суди відмовляють у задоволенні позовів у зв’язку з 

дотриманням відповідачами вимог зазначеного Закону [262]. 

Разом з тим є інша судова практика. Установивши, що інформаційний 

запит за своїм змістом є зверненням громадян у розумінні Закону України 

«Про звернення громадян», а не інформаційним запитом у розумінні Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», а також те, що позивач у 

позовній заяві просить суд зобов’язати надати обґрунтовану відповідь по суті 

інформаційного запиту відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», суди відмовляють у задоволенні позовних вимог, 

оскільки вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації» не 

поширюються на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються 
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спеціальним законом [263]. 

На стадії розгляду судом громадян на інформацію, що перебуває у його 

розпорядженні, виникають певні складнощі, пов’язані із визначенням статусу 

інформації, яка від нього вимагається, тобто не завжди є очевидною 

можливість її віднесення до відкритої (публічної) інформації. Запитувана 

інформація може бути конференційною, таємною та службовою. Так, у ч. 2 

ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» чітко 

зазначається, що публічна інформація є відкритою, крім випадків, 

встановлених законом. Щодо інформації з обмеженим доступом, то для всіх 

розпорядників інформації Законом України «Про доступ до публічної 

інформації» встановлено загальне правило обмеження доступу до публічної 

інформації, яке полягає в обов’язковому застосуванні «трискладового тесту» 

(ч. 2 ст. 6 Законом України «Про доступ до публічної інформації») при 

вирішенні питання доцільності обмеження доступу до публічної інформації 

шляхом віднесення її згідно із законом до конфіденційної, таємної або 

службової. При цьому «трискладовий тест» слід застосовувати під час 

встановлення наявності законних підстав для обмеження у доступі до 

публічної інформації, рішення про існування яких було прийнято раніше. 

Тобто, «трискладовий тест» застосовується у першому і кожному наступному 

випадку обмеження доступу до інформації, навіть якщо раніше відповідну 

інформацію вже було обмежено в доступі [221]. 

Щодо конфіденційної інформації необхідно сказати, що доступ до такої 

інформації регулюється ст. 32 Конституції України (ніхто не може зазнавати 

втручання в його особисте і сімейне життя), ст. 11, ч. 2 ст. 21 Закону України 

«Про інформацію» (конфіденційна інформація), Законом України «Про 

захист персональних даних» [145], ст. 7 Законом України «Про доступ до 

публічної інформації», де в останньому під конфіденційною інформацією 

розуміється інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною 

особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у 

визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених 
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ними умов.  

До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, 

дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан 

здоров’я, а також адреса, дата і місце народження. 

Конфіденційною інформацією юридичної особи є інформація, яка 

міститься в договорах, контрактах, листах, звітах, аналітичних матеріалах, 

виписках з бухгалтерських рахунків, схемах, графіках, специфікаціях і інших 

документах, що фігурують в діяльності юридичної особи. Розголошення 

даних, що містяться в таких документах, може бути використано 

конкурентами і, відповідно, завдати економічної та іншої шкоди юридичній 

особі. 

Проте до інформації, яка не може бути віднесена до конфіденційної, 

наприклад, відносяться, прізвища та ініціали суддів, які ухвалили судове 

рішення; імена посадових чи службових осіб, які, виконуючи свої 

повноваження, беруть участь у цивільній, господарській, адміністративній чи 

кримінальній справах, справах про адміністративні правопорушення 

(проступки) (ст. 7 Закону «Про доступ до судових рішень» [15]). 

Стосовно застосування «трискладового тесту» до конфіденційної 

інформації можна сказати наступне. При першому віднесенні інформації до 

конфіденційної «трискладовий тест» не застосовується, оскільки лише 

фізичні та юридичні особи, які не є розпорядниками інформації в розумінні 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», можуть відносити 

інформацію до конфіденційної. Однак вимога застосовувати «трискладовий 

тест», передбачена у ст. 6 цього Закону, стосується лише суду як 

розпорядника інформації. 

Водночас «трискладовий тест» має застосовуватися апаратом суду як 

розпорядником при розгляді запиту стосовно доступу до конфіденційної 

інформації щодо іншої особи, якою він володіє. Це пояснюється тим, що під 

час розгляду такого запиту розпорядник вирішує питання щодо продовження 

обмеження доступу до такої інформації. Це також підтверджується 
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положенням Закону в частині підстав для відмови в задоволенні запиту, 

відповідно до якого розпорядник може відмовити в задоволенні запиту, якщо 

«інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим 

доступом відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»». У разі застосування «трискладового тесту» до конфіденційної 

інформації слід враховувати, що суспільний інтерес в отриманні доступу до 

такої інформації обмежується тими підставами для втручання у право на 

приватність, які передбачені в Конституції України: інтереси національної 

безпеки, економічного добробуту чи прав людини. 

Таким чином, застосування «трискладового тесту» за таких обставин 

має здійснювати таким чином: перший крок – встановлюється, що 

обмеження доступу до конфіденційної інформації відповідає одному із 

захищених законом інтересів. У такій ситуації це, як правило, будуть 

інтереси захисту права особи на приватність та запобігання розголошенню 

інформації, одержаної конфіденційно; другий крок – встановлюється 

можливість завдання істотної шкоди цим інтересам (наприклад, шкода – 

імовірно – буде відсутня, якщо цю конфіденційну інформацію вже було 

раніше розголошено іншим чином, зокрема самою особою); третій крок – 

встановити співвідношення потенційної шкоди та право громадськості знати 

цю інформацію в інтересах національної безпеки, економічного добробуту чи 

прав людини. Якщо право громадськості переважає, то конфіденційну 

інформацію дозволяється розголосити і доступ до неї не може бути 

обмежений. Такий доступ буде санкціонований законом [264]. 

Разом з цим, зазначимо, що сформульоване правило виконується 

далеко не у всіх випадках. Так, до Вищого адміністративного суду України 

надійшла адміністративна справа, яка була ініційована у зв’язку з відмовою 

Конституційного Суду України надати юристу з м. Одеси Олегу Бєлову копії 

декларацій про доходи трьох суддів Конституційного Суду – Головіна А.С., 

Винокурова С.М. та Бауліна Ю.В. У відповіді на інформаційний запит О. 

Бєлова було зазначено, що запитані ним документи містять інформацію з 
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обмеженим доступом (персональні дані суддів), а також зберігаються в 

особових справах суддів, які є документами для службового користування. 

На думку суду першої інстанції, який розглянув позовну заяву О. Бєлова 10 

жовтня 2013 року, відмова в наданні інформації була обґрунтованою, 

оскільки надаватись можуть лише певні відомості із декларацій, а не їх копії. 

Позивач та його представники вважали таке рішення суду неправомірним, 

оскільки чч. 6 та 7 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» встановлює, що не належать до інформації з обмеженим 

доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що 

встановлені Законом України «Про запобігання корупції» [144], та, якщо 

документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення 

надається інформація, доступ до якої необмежений. При цьому, персональні 

дані суддів могли бути приховані в документі шляхом їх ретушування. 

Рішення суду першої інстанції було оскаржене до Київського апеляційного 

адміністративного суду. Однак, апеляційний суд відмовив у задоволенні 

скарги, підтримавши позицію суду першої інстанції та відповідача про те, що 

копія документу не могла бути надана, оскільки містить інформацію з 

обмеженим доступом (персональні дані суддів). Ретушування ж такої 

інформації, на думку суддів, унеможливлює виготовлення копії із підписом 

уповноваженої особи. Вважаючи такі рішення неправомірними та 

необґрунтованими, Позивач та його представники подали відповідну 

касаційну скаргу [265].  

Переходимо до розгляду таємної інформації, під якою за змістом 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» розуміється 

інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і 

державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, 

банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу 

передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації 

регулюється цим Законом та спеціальними законами. 
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Наприклад, якщо запитувана інформація буде стосуватися відомостей у 

сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної 

безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди 

національній безпеці України [86]. 

Останньою категорією інформації з обмеженим доступом є службова 

інформація, до якої може належати інформація, що міститься в документах 

суду, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні 

записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності 

установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій суду, процесом 

прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю 

рішень. 

Інформація з обмеженим доступом, у тому числі службова, яка 

знаходиться у володінні суду як розпорядника, є публічною в розумінні 

Закону України «Про доступ до публічної інформації». Відповідно, запит на 

доступ до такої інформації має розглядатися згідно з вимогами цього Закону. 

У Законі неодноразово наголошено, що службовою інформацією можуть 

бути такі відомості, які відповідають «трискладовому тесту», що міститься в 

ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

«Трискладовий тест» обов’язково застосовується як при першому 

віднесенні інформації до службової, так і при кожному наступному 

вирішенні питання щодо надання чи відмови в доступі до такої інформації. 

Згідно із Законом інформація з обмеженим доступом має надаватися 

розпорядником, якщо немає законних підстав для обмеження в доступі до 

такої інформації, які існували раніше. Для службової інформації такі законні 

підстави визначені, насамперед, у статтях 6 та 9 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації». 

Документам, що містять інформацію, яка становить службову 

інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до 

таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». Слід сказати, що 



152 

 

обов’язковість надання грифу «ДСК» пояснюється необхідністю особливого 

обліку та зберігання таких документів, зокрема для забезпечення належної 

реєстрації таких документів у системі обліку публічної інформації. Гриф 

надається як матеріальним носіям службової інформації, так і документам в 

електронній формі відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і 

використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв 

інформації, які містять службову інформацію [158]. 

Проте, наявність грифа «Для службового користування» не є 

достатньою підставою для відмови в задоволенні запиту. Під час розгляду 

запиту щодо надання документа із зазначеним грифом розпорядник може 

відмовити в задоволенні запиту, якщо: окрема чи вся інформація в документі 

може бути віднесена до службової згідно із ст. 9 Закону (відповідно, якщо, 

наприклад, це внутрівідомчий документ, пов’язаний з процесом прийняття 

рішення, і таке рішення вже було прийняте, то законна підстава для 

віднесення до службової інформації зникає і документ має бути наданий); 

обмеження доступу продовжує відповідати «трискладовому тесту», тобто 

істотна шкода правомірному інтересу, заради якого було обмежено доступ, 

продовжує переважати суспільний інтерес у наданні доступу до такої 

інформації. Таким чином слід діяти під час розгляду запиту стосовно як 

документа, гриф «Для службового користування» якому був наданий 

відповідно до Закону, так і щодо документа, зазначений гриф якому був 

наданий до набрання чинності цим Законом. 

Крім того, ст. 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

передбачає можливість («може належати») віднесення інформації до 

службової. Тобто у суду немає обов’язку автоматично відносити інформацію, 

про яку йдеться в ст. 9 Закону, до службової. Лише якщо в цьому є потреба і 

таке віднесення відповідає «трискладовому тесту». З цим пов’язано те, що 

для службової інформації встановлений особливий порядок її зберігання та 

обігу (але не доступу, порядок якого визначається виключно законом), який 

покладатиме додаткові обов’язки на службовців розпорядника (наявність у 
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працівників допуску до роботи з такою інформацією, окремий облік 

службової інформації, обов’язкова наявність засобів технічного захисту 

інформації тощо) [34]. 

Необхідно також наголосити, що принциповим є той факт, що 

обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ 

містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається 

інформація, доступ до якої необмежений. Іншими словами, навіть якщо до 

документа чи іншого матеріального носія інформації застосовано гриф 

обмеження доступу, то він не поширюється автоматично на всю інформацію, 

яка в ньому міститься, а лише на інформацію з обмеженим доступом. Та 

інформація, яка міститься в документі і не є інформацією з обмеженим 

доступом, надається на запит, а також оприлюднюється, якщо це вимагається 

законом. Метою цього принципу є запобігання зловживанням та надмірному 

утаємниченню інформацію, коли наявність інформації з обмеженим 

доступом (незалежно від її частки в загальному обсязі документа) у 

документі дозволяла обмежувати доступ до всього документа. Ця вимога 

стосується не тільки документів, але й інших матеріальних носіїв інформації 

[243]. 

На практиці також виникає питання, як діяти, коли запитувач звернувся 

з проханням про надання публічної інформації, якою суд не володіє, хоча 

повинен володіти. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» однією з підстав для відмови в задоволенні запиту є 

ситуація, коли розпорядник «не володіє і не зобов’язаний відповідно до його 

компетенції, передбаченої законодавством, володіти» запитуваною 

інформацією. Як випливає з конструкції «не володіє і не зобов’язаний 

володіти», для відмови за цим пунктом необхідна одночасна наявність двох 

умов: 

1) фактична відсутність запитуваної інформації у суду як 

розпорядника; 

2) відсутність юридичного обов’язку суду як розпорядника володіти 
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відповідною інформацією. 

У разі відсутності одного з цих елементів відмова в задоволенні запиту 

буде неправомірною. Тобто відмова за цим пунктом буде неправомірною, 

якщо суд як розпорядник не володіє, але зобов’язаний володіти запитуваною 

інформацією, або якщо суду як розпорядник володіє інформацією, хоч і не 

зобов’язаний був нею володіти згідно зі своєю компетенцією. Якщо суд як 

розпорядник зобов’язаний володіти певною інформацією (наприклад, 

щорічний звіт про діяльність розпорядника), але фактично вона відсутня, то в 

запиті такої інформації не може бути відмовлено на підставі пункту 1 

частини 1 статті 22 Закону.  

Якщо відсутні інші підстави для відмови, то така інформація повинна 

бути створена або отримана. При цьому службові особи, внаслідок дій чи 

бездіяльності яких відповідна інформація відсутня в розпорядника, 

притягаються до відповідальності. Таким чином, описана ситуація є, по суті, 

винятком із загального правила, що на інформаційний запит інформація не 

повинна створюватися. Виходячи з принципів максимальної відкритості та 

пріоритету доступу до інформації невиконання судом як розпорядником 

свого обов’язку щодо володіння певною інформацією не повинно призводити 

до відмови в задоволенні запиту і порушення права особи на доступ до 

інформації. Водночас, обов’язок створити чи отримати інформацію у 

випадку, коли суду як розпорядник зобов’язаний нею володіти, обмежується 

практичною можливістю – наприклад, якщо інформація не може бути 

відтворена, якщо відсутні первинні дані чи існують інші обставини, які 

виключають можливість створення чи отримання інформації [264]. 

У ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

зазначається, що запити на інформацію можуть подаватися в усній, 

письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною 

поштою) на вибір запитувача. Проте Закон не регулює питання форми 

відповіді на запит, крім випадків повної або часткової відмови в наданні 

інформації, продовження строку розгляду запиту, відстрочення його 
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задоволення. Відмова (навіть часткова) у задоволенні запиту надається в 

письмовій формі, як і повідомлення про продовження строку розгляду запиту 

до 20 днів або про відстрочення його задоволення у зв’язку з обставинами 

непереборної сили. 

Письмова відповідь потрібна також у разі необхідності оплати 

копіювання і друку документів при наданні інформації на запит. Адже 

технічно складно буде точно передати по телефону всі банківські реквізити 

рахунку для внесення такої плати. 

Щодо інших випадків Закон не вимагає обов’язкової письмової 

відповіді на усний запит, тому тут необхідно керуватися позицією 

запитувача: усна відповідь на усний запит може бути надана, якщо запитувач 

погоджується з такою її формою і це практично можливо (наприклад, 

відповідь не містить великого обсягу інформації). 

Отже, відповідь на усний запит надається в усній формі тільки за згоди 

запитувача. Письмова відповідь на усний запит надається у таких випадках:  

- відповідь на запит передбачає повну або часткову відмову в його 

задоволенні; 

- нею повідомляється про продовження строку розгляду запиту;  

- нею повідомляється про відстрочення задоволення запиту; 

- запитувач наполягає на такій формі відповіді [264]. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що сутністю процедурного 

елементу механізму забезпечення реалізації права громадян на доступ до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, є наявність 

адміністративних процедур, тобто встановленого законом порядку дій 

працівників апарату суду як розпорядників інформації щодо забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у його 

розпорядженні. 

Слід наголосити також, що зазначені процедури регулюються не лише 

Законом України «Про доступ до публічної інформації», а й локальними 

нормативними актами суду. Наприклад, наказами керівника апарату суду 
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щодо затвердження переліку інформації, що відноситься до службової, тощо. 

 

 

2.5. Юридичні гарантії забезпечення реалізації права громадян на 

доступ до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду 

 

Досліджуючи у попередніх підрозділах складові елементи механізму 

забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, ми дійшли висновку, що наявність лише 

нормативної бази, апаратів судів та адміністративних процедур не завжди 

гарантує забезпечення у повному обсязі реалізації відповідного права 

громадян. Адже на практиці, реалізуючи право на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, громадяни можуть зазнавати його 

порушення з боку відповідальних працівників апаратів судів, що має прояв у 

конкретних рішеннях, діях чи бездіяльності: ненадання відповіді на запит, 

безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію, неоприлюднення 

інформації, надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної 

інформації тощо. Таким чином, для забезпечення реалізації права громадян 

на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, чинним 

законодавством встановлена низка юридичних гарантій прав та свобод 

людини і громадянина як засобів забезпечення повного, неухильного і 

безперешкодного здійснення кожним своїх прав і свобод, охорони прав і 

свобод від можливих протиправних посягань та їх захисту від будь-яких 

незаконних порушень [181, с. 156; 266].  

В правничій літературі юридичні гарантії прав та свобод людини і 

громадянина поділяють на: гарантії реалізації, охорони та захисту прав та 

свобод людини і громадянина [267,  с. 31; 268,  с. 108; 269]; гарантії 

контролю за дотриманням публічною адміністрацією прав та свобод людини 

і громадянина [68, с. 195]. При цьому під гарантіями реалізації прав та свобод 

людини і громадянина розуміються юридичні засоби забезпечення повного, 
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неухильного і безперешкодного здійснення кожним своїх прав і свобод у 

спосіб та формі, що закріплені національним законодавством держави й 

актами міжнародного права [181, с. 78], під гарантіями охорони прав та 

свобод людини і громадянина – юридичні засоби, що застосовуються для 

запобігання можливих протиправних посягань з боку публічної адміністрації, 

під гарантіями контролю за дотриманням публічною адміністрацією прав та 

свобод людини і громадянина – юридичні засоби, що дозволяють 

спостерігати за діяльністю публічної адміністрації з метою виявлення 

протиправних рішень, дій чи бездіяльності, під гарантіями захисту – 

юридичні засоби, що дозволяють людині та громадянину оскаржити 

протиправне рішення, дію чи бездіяльність публічної адміністрації, що 

порушують відповідні права та свободи [267,  с. 31; 268,  с. 108; 269; 68, с. 

195]. 

Подібна класифікація юридичних гарантій прав і свобод людини та 

громадянина чітко прослідковується й у Законі України «Про доступ до 

публічної інформації» [3]. Так, гарантіями забезпечення реалізації права на 

доступ до публічної інформації є обов’язок розпорядників інформації 

надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених 

законом; визначення розпорядником інформації спеціальних структурних 

підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку 

доступ до публічної інформації, якою він володіє; максимальне спрощенням 

процедури подання запиту та отримання інформації; доступ до засідань 

колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених 

законодавством (ст. 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

[3]).  

Гарантією охорони права на доступ до публічної інформації виступає 

юридична відповідальність публічної адміністрації за порушення 

законодавства про доступ до публічної інформації (ст.ст. 3, 24 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» [3]). 

До гарантій захисту права на доступ до публічної інформації, на наш 



158 

 

погляд, відноситься і можливість запитувачів інформації оскаржити рішення, 

дії чи бездіяльність розпорядників інформації до керівника розпорядника, 

вищого органу або суду (ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» [3]). 

Щодо гарантій контролю за забезпеченням доступу до публічної 

інформації, то в якості останніх доцільно розглядати парламентський, 

громадський та державний контроль (ст. 17 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» [3]). 

Безумовно за допомогою зазначених юридичних гарантій здійснюється 

й забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду. Отже далі ми зупинимося на їх детальній 

характеристиці. 

Аналіз статей 3, 5, 14-16, 18-22 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» [3] у контексті гарантій забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, 

дозволяє зробити висновок, що останні, фактично, вже були розглянуті нами 

у попередніх підрозділах дисертаційного дослідження. Наразі мова йде про 

нормативну базу, яка регламентує порядок обігу публічної інформації у 

судах, суб’єктів, відповідальних за цей напрямок діяльності, та 

адміністративні процедури. З огляду на це, гарантії забезпечення реалізації 

права громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, 

нами аналізуватися не будуть.  

Важливим юридичним засобом, спрямованим на забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, виступає юридична відповідальність, яка передбачає 

можливість притягнення відповідальних працівників апарату суду за обіг 

публічної інформації до юридичної відповідальності відповідно до ст. 24 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» [3]. У цьому контексті 

хочеться наголосити на тому, що ніхто не ставить собі за мету безпідставно 

«карати» керівників самостійних структурних підрозділів апарату суду чи 
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шукати додаткових підстав для цього, проте відсутність санкцій, 

здебільшого, негативно впливає на сумлінність виконання ними відповідних 

юридичних норми [257], а раз так, то значення юридичної відповідальності 

для налагодження належного обігу публічної інформації є принциповим. 

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» юридичну відповідальність за порушення законодавства про 

доступ до публічної інформації несуть працівники апарату суду, винні у 

вчиненні таких порушень: 

- ненадання відповіді на запит – це протиправна бездіяльність 

працівника апарату суду, яка полягає в пасивній поведінці (не вчиненні 

жодних дій) і невиконанні покладеного на нього правового обов’язку надати 

інформацію за запитом; 

- ненадання інформації за запитом – це надання відповіді на запит, яка 

не містить запитуваної інформації. Зокрема, у ст. 22 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» [3] зазначається, що відповідь розпорядника 

інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із 

загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту, вважається 

неправомірною відмовою в наданні інформації; 

- безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію – це 

надання відповіді на запит, у якій працівник апарату суду відмовляє у 

наданні інформації з підстав, не передбачених статтею 22 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» [3]. Перелік таких підстав є 

вичерпним, а отже, відмова в наданні інформації з інших підстав є 

неправомірною (безпідставною); 

- неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» [3] – бездіяльність працівника апарату 

суду, яка полягає у не вчиненні дій щодо розміщення передбаченої Законом 

інформації у встановлені строки. Стаття 15 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» [3] визначає види інформації, яку розпорядник 

повинен оприлюднити; 
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- надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної 

інформації – дії працівника апарату суду, які виражаються у наданні завідомо 

недостовірної інформації, яка вводить запитувача в оману або повідомлення 

тільки частини запитуваної інформації або інформації, що повинна бути 

оприлюднена; 

- несвоєчасне надання інформації – надання інформації з порушеннями, 

передбачених строків. Тут важливо пам’ятати не тільки про п’ятиденний 

строк. Якщо працівник апарату суду приймає рішення про продовження 

строку розгляду запиту до 20 робочих днів, він зобов’язаний повідомити 

запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання 

запиту; 

- необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим 

доступом – вчинення дій по протиправному закриттю інформації. Це може 

бути: надання документам, а не інформації, обмежувальних грифів; надання 

інформації обмежувальних грифів, не передбачених законодавством 

(наприклад, «не для друку»), віднесення інформації, яка не відповідає усім 

трьом елементам «трискладового тесту» до інформації з обмеженим 

доступом, ненадання інформації, якщо немає законних підстав для 

обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше тощо; 

- нездійснення реєстрації документів – бездіяльність працівника 

апарату суду, що виражається у невиконанні обов’язків по реєстрації 

документів у системі обліку, відповідно до ст. 18 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» [3] або запитів на інформацію; 

- навмисне приховування або знищення інформації чи документів. 

Приховування означає неповідомлення інформації або несвоєчасне 

повідомлення інформації запитувачу [270]. Знищення інформації – це 

діяльність, внаслідок якої інформація перестає існувати на будь-яких 

матеріальних носіях, а також в інформаційно-телекомунікаційних системах, і 

не підлягає відновленню [271]. 

Згадана стаття визначає лише перелік правопорушень, не вказуючи на 
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види юридичної відповідальності, до яких можуть притягатися працівники 

апарату суду. В юриспруденції прийнято розрізняти дисциплінарну, 

адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність. 

Враховуючи предмет нашого дослідження ми зосередимо у подальшому 

свою увагу на аналізі адміністративної відповідальності працівників апарату 

суду за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. 

Притягнення працівників апарату суду до адміністративної 

відповідальності можливе внаслідок вчинення працівником апарату суду 

адміністративного правопорушення, тобто суспільно шкідливих, 

протиправних, винних (умисно або необережно), дій чи бездіяльності, які 

посягають на встановлений порядок управління, та, за які відповідно до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) на 

правопорушника накладаються адміністративні стягнення [14]. 

Зупинимося детальніше на характеристиці ознак адміністративного 

правопорушення, вчиненим працівником апарату суду за порушення 

законодавства про доступ до публічної інформації відповідно до КУпАП. 

Суспільна шкідливість адміністративного правопорушення у сфері 

доступу до публічної інформації означає, що ним заподіюється шкода 

певним суспільним відносинам, а саме: встановленому порядку управління. 

Ця шкода може бути як матеріальною, так й іншою (моральною, 

організаційною тощо) [272]. Дана ознака характеризується небажаністю для 

суспільства, держави чи особи, передбачає настання негативних наслідків, 

які можуть настати як безпосередньо, так і у майбутньому, ступінь суспільної 

небезпечності чи шкідливості може бути різним та знаходить своє 

відображення у тій негативній реакції з боку держави та відповідно до вимог 

правової норми. Особливістю розмежування суспільної небезпеки є той 

критерій, за яким адміністративне правопорушення є на ступінь нижчим, 

аніж скоєння злочину [273]. 

У навчальній та науковій літературі продовжується дискусія, розпочата 

в середині минулого століття, з приводу тою, що характеризує 
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адміністративне правопорушення, – суспільна небезпека чи шкідливість 

Прихильники однієї позиції (А. П. Клюшниченко, Г. І. Петров, О. М. Якуба) 

вважають, що суспільна небезпека властива лише злочинам і не притаманна 

адміністративним правопорушенням. Інші (Є. В. Додін, О. Є. Луньов, Л. В. 

Коваль, Л. Л. Попов) наполягають на тому, що суспільна небезпека властива 

як злочинам, так і адміністративним правопорушенням, питання полягає 

лише у мірі (ступені) проявів такої небезпеки у злочинів, відповідно, вона 

вища [68]. Схиляючись до другої позиції, зазначимо, що адміністративні 

правопорушення у сфері доступу до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду (саме позапроцесуальна інформація), характеризуються 

все ж таки суспільною шкідливістю. 

Протиправність адміністративного правопорушення у сфері доступу до 

публічної інформації полягає в порушенні загальнообов’язкових правил, 

встановлених державою. Слід зазначити, що порушення правил поведінки 

лише тоді вважається адміністративним правопорушенням, коли воно 

визначене як таке чинним законодавством.  

Адміністративне правопорушення у сфері доступу до публічної 

інформації може виражатися як у протиправній дії, так і в протиправній 

бездіяльності працівника апарату суду. Відповідно до ст. 24 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» у першому випадку вчиняється дія, 

заборонена законом (наприклад, безпідставна відмова у задоволенні запиту 

на інформацію), у другому – працівник апарату суду не діє, хоча закон 

вимагає активних дій (наприклад, нездійснення реєстрації документів) [273]. 

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено 

наступні склади адміністративних правопорушень у сфері доступу до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду: 

1. Стаття 212-3 «Порушення права на інформацію та права на 

звернення» КУПАП [14]: 

- неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої 

передбачено законами України «Про доступ до публічної інформації» [3], 
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«Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного 

режиму 1917-1991 років» [274], «Про відкритість використання публічних 

коштів» [275] та «Про запобігання корупції» [144]; 

- необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим 

доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання 

інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або 

неповне надання інформації, надання недостовірної інформації; 

- порушення вимог Закону України «Про доступ до архівів 

репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» 

[274], а саме необґрунтоване віднесення інформації до інформації з 

обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, 

ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, неповне 

надання інформації, неповідомлення про подовження строку розгляду 

запиту, відстрочення розгляду запиту, крім випадків, визначених цим 

Законом; 

- обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до 

інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом; 

- неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне 

надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у 

відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» [209]; 

- ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за 

заявою особи, а також інше порушення Закону України «Про доступ до 

судових рішень» [15]; 

- повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, 

передбачених частинами першою - сьомою цієї статті, за яке особу вже було 

піддано адміністративному стягненню. 

2. Стаття 212-6 «Здійснення незаконного доступу до інформації в 

інформаційних (автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи 
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розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем» 

КУПАП [16]: 

- здійснення незаконного доступу до інформації, яка зберігається, 

обробляється чи передається в інформаційних (автоматизованих) системах; 

- та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за порушення, передбачене в частині першій 

цієї статті; 

- дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена стосовно 

інформаційних (автоматизованих) систем, призначених для зберігання та 

обробки інформації з обмеженим доступом; 

- незаконне копіювання інформації, яка зберігається в інформаційних 

(автоматизованих) системах, у паперовій чи електронній формі;  

- безоплатне незаконне розповсюдження інформації, яка зберігається в 

інформаційних (автоматизованих) системах, у паперовій чи електронній 

формі; 

- незаконний збут інформації, яка зберігається в інформаційних 

(автоматизованих) системах, у паперовій чи електронній формі. 

Аналіз складів адміністративних правопорушень у сфері доступу до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, що передбачені КУПАП та 

ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» [3] дозволив 

зробити висновок, що вказані нормативно-правові акти не узгоджуються між 

собою в аспекті адміністративної відповідальності працівників апарату суду 

за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. Попри те, 

що у ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

перераховано всі види складів адміністративних правопорушень у сфері 

доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, КУПАП не 

містить жодної статті, в якій була б передбачена відповідальність за 

оприлюднення неточної інформації, нездійснення реєстрації документів, 

навмисне приховування або знищення інформації чи документів. Отже, на 

практиці притягнути до адміністративної відповідальності та накласти 
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відповідне адміністративне стягнення на працівників апарату суду за названі 

адміністративні правопорушення не уявляється можливим, що стає 

причиною численних порушень з боку працівників апарату суду у названій 

сфері.  

На підставі цього пропонуємо внести зміни до КУПАП, а саме 

доповнити ч. 2 ст. 212–3 «Порушення права на інформацію та права на 

звернення» та викласти її в такій редакції: «Порушення Закону України "Про 

доступ до публічної інформації", а саме: ненадання відповіді на запит, 

ненадання інформації на запит, безпідставна відмова у задоволенні запиту на 

інформацію, неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього 

Закону, надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної 

інформації, несвоєчасне надання інформації, необґрунтоване віднесення 

інформації до інформації з обмеженим доступом, нездійснення реєстрації 

документів, навмисне приховування або знищення інформації чи документів, 

– тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Продовжуючи слід зазначити, що кожен наведений вище склад 

адміністративних правопорушень у сфері доступу до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, складається із об’єкта, об’єктивної сторони, 

суб’єкта та суб’єктивної сторони. 

Взагалі під об’єктом адміністративного правопорушення розуміють 

суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права, яким 

завдано шкоди адміністративним правопорушенням, тобто те, на що 

спрямовано адміністративне правопорушення [68]. Враховуючи, що в 

юридичній літературі розрізняють загальний, родовий та предметний об’єкт 

адміністративного правопорушення, можна зробити висновок, що загальним 

об’єктом адміністративних правопорушень у сфері доступу до інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду, є усі суспільні відносини, врегульовані 

нормами адміністративного права у сфері доступу до публічної інформації, 

родовий – це відносини щодо встановленого порядку управління у сфері 
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доступу до публічної інформації та предметний – правовідносини щодо 

доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення у сфері 

доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, – це зовнішні 

ознаки та обставини, які характеризують адміністративне правопорушення, 

що мають прояв у діянні (дія чи бездіяльність), шкідливих наслідках та 

причинному зв’язку між діянням і шкідливими наслідками [68]. Крім 

зазначених основних елементів об’єктивної сторони, існують факультативні: 

спосіб вчинення правопорушення, місце і час, оточення тощо. 

Суб’єктом адміністративного правопорушення у сфері доступу до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, відповідно до ст. 12 КУПАП 

є особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, та досягла 16-річного 

віку. В теорії адміністративного права розрізняють загальний та спеціальний 

суб’єкт адміністративне правопорушення, при цьому на противагу 

загальному суб’єкту, яким визнається будь-яка деліктоздатна фізична особа, 

яка вчинила протиправні дії, а саме працівник апарату суду як державний 

службовець (громадянин України, який займає посаду державної служби в 

апараті суду, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного 

бюджету, та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, 

безпосередньо пов’язані з реалізацією завдань та виконанням функцій суду), 

спеціальному притаманні, крім загальних ознак, певні додаткові – це 

керівник апарату суду та керівник структурних підрозділів апарату суду, яка 

займає вищу посаду в апараті суду та структурних підрозділів апарату суду, 

до посадових обов’язків якої належать повноваження з питань державної 

служби в апараті суду (ст. 2 Закон України «Про державну службу» від 

16.12.1993 р. № 3723-XII [206], ч. 4 ст. 1 Закон України «Про державну 

службу» від 17.11.2011 р. № 4050-VI [207]), так звані в адміністративно-

правовій теорії «посадові особи» (ст. 14 КУПАП). 

Аналізуючи склади адміністративних правопорушень у сфері доступу 

до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, передбачені ст. 215–3 ми 
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побачили, що суб’єктом адміністративної відповідальності за вчинення цих 

правопорушень є спеціальний суб’єкт – посадові особи – керівники 

структурних підрозділів апарату суду, а за адміністративні правопорушення у 

ст. 215–6 КУПАП – загальний – державні службовці. Проте, з такою позиією 

законодавця ми не згодні із наступних причин. 

У підрозділі 2.1.2. «Інституційний елемент механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду» ми акцентували увагу на тому, що відповідальними за 

надання публічної інформації про діяльність Верховного Суду України та 

вищих спеціалізованих судів запитувачам інформації на їх запит, а також 

розміщення вказаної інформації на веб-сайті цих судів та інформаційному 

стенді забезпечують керівники структурних підрозділів апаратів зазначених 

судів. Ці самі дії, але в апеляційних та місцевих судах здійснюють 

працівники апаратів суду, які призначені відповідним наказом керівника 

апарату суду. Слід згадати також, що в адміністративних процедурах 

забезпечення доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, 

приймають активну учать такі працівники апарату суду як працівники 

канцелярії, що реєструють запити на інформацію, передають на розподіл цих 

запитів до керівника апарату суду, реєструють відповідь на запит на 

інформацію як вихідну кореспонденцію тощо.  

Можуть трапляються такі ситуації, що працівник апарату суду 

підготовив відповідь на запит на інформацію, в свою чергу працівник 

канцелярії не відправив вчасно цю відповідь запитувачу, отже – до 

адміністративної відповідальності за несвоєчасне надання відповіді 

відповідно до ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

повинен притягатися лише керівник структурного підрозділу апарату суду. 

Отже, на практиці виходить, що до адміністративної відповідальності за 

вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 212–3 КУПАП, 

притягаються лише посадові особи. 

На підставі зазначеного пропонуємо внести зміни до санкцій всіх сімох 
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частин ст. 212–3 КУПАП та викласти їх в наступній редакції:  

- санкції чч. 1– 3, 5– 7 «тягне за собою накладення штрафу двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 

двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян;  

- санкції ч. 8 «тягне за собою накладення штрафу п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на посадових осіб від 

шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин». 

Продовжуючи зазначимо, що суб’єктивна сторона адміністративного 

правопорушення як елемент адміністративного правопорушення та винність 

як ознака адміністративного правопорушення ідентичні, та означають 

внутрішнє (психічне) ставлення суб’єкта правопорушення до скоєного діяння 

та його шкідливих наслідків. Вина може бути умисною або необережною 

[273]. Умисел має місце у правопорушенні тоді, коли особа, яка його 

вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, 

передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання 

цих наслідків. Лише з умислом може бути вчинено таке адміністративне 

правопорушення як необґрунтоване віднесення інформації до інформації з 

обмеженим доступом (ст. 212–3 КУпАП). 

Необережність має місце у правопорушенні тоді, коли особа, яка його 

вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи 

бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не 

передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла 

їх передбачити. Це може бути несвоєчасне або неповне надання інформації 

працівником апарату суду (ст. 212–3 КУпАП). 

Адміністративна караність адміністративного правопорушення у сфері 

доступу до публічної інформації виражається в тому, що за його вчинення 

КУПАП передбачено накладення на працівника апарату суду 

адміністративного стягнення [273].  
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Адміністративне стягнення є мірою відповідальності, правовим 

наслідком адміністративного правопорушення. Воно застосовується з метою 

виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі 

додержання законів, поваги до правил співжиття, а також запобігання 

вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими 

особами (ст. 23 КУПАП). 

Адміністративні стягнення є каральними, «штрафними» санкціями, 

вони, як правило, полягають в позбавленні або обмеженні певних прав, благ. 

Цим досягається мета покарання правопорушника. За вчинене 

адміністративне правопорушення громадянин або позбавляється якогось 

суб’єктивного права (права керування транспортним засобом), або 

обмежується його правосуб’єктність (адміністративний арешт), або на нього 

покладаються спеціальні «штрафні» обов’язки. Крім втрат та обмежень 

адміністративне стягнення тягне для правопорушника ще й стан так званої 

«адміністративної караності» (аналогічної судимості в кримінальному праві), 

який існує протягом одного року з дня закінчення виконання стягнення. 

Правове значення зазначеного стану полягає в тому, що вчинення до 

закінчення цього строку нового правопорушення тягне підвищену 

відповідальність, а інколи змінюється навіть його характер – воно визнається 

злочином [276]. 

Відповідно до ст. 24 КУПАП за вчинення адміністративних 

правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення: 

попередження; штраф; штрафні бали; оплатне вилучення предмета, який став 

знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення; конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, 

одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; 

позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права 

керування транспортними засобами, права полювання); позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; громадські роботи; 
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виправні роботи; адміністративний арешт; арешт з утриманням на гауптвахті 

[14]. 

Адміністративні стягнення відрізняються одне від одного за різними 

ознаками. Перш за все, вони поділяються на основні і додаткові. За 

виключенням нормативного закріплення у ст. 25 КУПАП, нині немає 

критерію, що забезпечував би чіткість такого розмежування. Відповідно до 

усталених положень адміністративно-правової науки, як основні прийнято 

виділяти певну гупну стягнень відповідно до чинного КУПАП це: 

попередження; штраф; позбавлення спеціальних прав; виправні роботи; 

адміністративний арешт. До групи додаткових стягнень відносять: 

конфіскацію та оплатне вилучення предметів, які стали знаряддям вчинення 

або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення [277]. 

Основні стягнення можуть накладатися лише самостійно 

уповноваженою особою, забороняється накладати за одне правопорушення 

два або більше основних стягнень. Як основні можуть застосовуватися всі 

адміністративні стягнення, перераховані в ст. 24 КУПАП. Два стягнення – 

оплатне вилучення та конфіскація – можуть застосовуватися і як основні, і як 

додаткові. 

За одне адміністративне правопорушення може бути накладене або 

основне, або основне та одне з додаткових адміністративних стягнень. Як 

основне за здійснення адміністративного правопорушення може 

призначатися тільки одне з основних стягнень, зазначених у санкції 

застосовуваної статті Особливої частини КУПАП. Одночасне застосування 

двох основних або двох додаткових стягнень неприпустимо [277]. 

Слід сказати, що розмежування адміністративних стягнень на основні 

та додаткові є однією із актуальних проблем адміністративної 

відповідальності. Зокрема, надзвичайно важливо виробити сучасне бачення 

інституту адміністративних стягнень у системі адміністративно-правових 

санкцій [278]. 

На важливість цієї проблеми звертає увагу, зокрема, Н. В. Хорощак. 
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Він зазначає, що це питання має важливе значення не тільки для науковців, а 

й для практиків з деяких причин. По-перше, від визначення суті цих видів 

стягнень, виділення ознак, за якими вони розрізняються, їх функціональної 

спрямованості залежить як і коли кожне з них має застосовуватись, і які 

наслідки мають наставати до особи, винної у вчиненні правопорушення. По-

друге, на практиці виникають певні проблеми з визначенням підсудності 

справ про адміністративне правопорушення, коли санкцією правової норми 

передбачено застосуванням декількох адміністративних стягнень (зокрема, 

конфіскації та штрафу). По-третє, з огляду на положення ст. 61 Конституції 

України має бути визначено чи відповідає її вимогам застосування одночасно 

основного і додаткового стягнення [277]. 

Питання основних і додаткових стягнень деяким чином висвітлюється 

в роботі Л. В. Коваля, який зазначає, що за об’ємом покарання відрізняють 

основні, додаткові та субінститутні адміністративні покарання. Основні 

носять самостійний характер і безпосередньо застосовуються до 

правопорушника. Додаткові застосовуються не самостійно, а доповнюють 

основні [279, с. 36]. Таким чином він підтримує позицію законодавця. 

З цією точкою зору незгодні деякі науковці, вважаючи при цьому, що 

законодавець заздалегідь наділяє додаткові адміністративні стягнення всіма 

характерними рисами основних, тож практично визнає їх рівнозначність як 

покарання та як відповідного впливу на правопорушника [278].  

Враховуючи відсутність достатніх теоретичних напрацювань з 

розглядуваного питання, на думку В. Авер’янова, О. Андрійко, В. 

Полюховича найбільш прийнятним критерієм відмежування основних та 

додаткових стягнень слід визнати мету їх застосування, а точніше, наслідок, 

який законодавець передбачає у випадку застосування того чи іншого 

стягнення. Так, якщо основною метою застосування штрафу, попередження, 

арешту, виправних робіт та інших закріплених у законодавстві основних 

стягнень є покарання правопорушника, то застосування одночасно з ними 

додаткових стягнень передбачає, поряд із покаранням правопорушника, ще й 
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усунення умов для подальшого вчинення правопорушень, однак при цьому 

не позбавляє додаткове стягнення ознак покарання. Це характерно як для 

чинного КпАП, так і для існуючого проекту Кодексу про адміністративні 

проступки [278]. 

Ще більш важливим є питання щодо самої правомірності додаткових 

стягнень. Відповідно до ст. 61 Конституції України, ніхто не може бути двічі 

притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне і те саме 

правопорушення. Адже існуюча практика свідчить про те, що незалежно від 

того, чи застосовується основне стягнення, чи основне та додаткове, чи 

окремо додаткове стягнення (як основне), для правопорушника настає 

адміністративна відповідальність. При цьому ні законодавець, ні фахівці не 

наділяють додаткові стягнення якимись особливостями, враховуючи які 

можна було б говорити про їхню суттєву відмінність від інших стягнень або 

про те, що в якості додаткових вони втрачають свої каральні властивості й 

мають на меті лише превентивний вплив. Це підтверджується також тим, що 

законодавець закріпив положення, відповідно до якого додаткові стягнення 

можуть виступати і як основні [278]. 

Питання подвійності покарання знайшли відгук і в працях іноземних 

правознавців, які в свою чергу наголошують, що особу не слід двічі 

адміністративно карати за одне і те ж порушення того самого правила [280, с. 

3]. Поряд з цим науковці, підіймаючи питання щодо неможливості 

притягнення двічі до відповідальності, вказують на те, що принцип «не двічі 

за одне» відноситься до застосування штрафних, каральних санкцій і не 

суперечить тому, що до правопорушника, який був підданий штрафній, 

каральній відповідальності, одночасно застосовуються правовідновлювальні 

санкції, якщо його діями була завдана майнова або інша шкода [281]. Однак 

ні конфіскація, ні оплатне вилучення не носять характеру 

правовідновлювальної санкції, оскільки не мають на меті покрити заподіяну 

майнову чи іншу шкоду [277]. 

З огляду на це В. Авер’янов, О. Андрійко, В. Полюхович вважають, що 
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слід відійти від усталеного підходу до вирішення даного питання та 

обмежитись одним покаранням за вчинення одного правопорушення. На їх 

думку, це доцільно здійснити, зокрема, шляхом законодавчого закріплення 

принципу альтернативності в санкціях правових норм, які на сьогодні 

передбачають подвійність адміністративних покарань. Реалізація цього 

принципу дозволить не тільки уникнути подвійного покарання 

правопорушника, а й обрати з урахуванням всіх обставин справи таке 

покарання, яке змогло б ефективно вплинути на правопорушника [278]. 

Ми не можемо підтримати цю позицію, дивлячись на адміністративні 

стягнення за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. 

Оскільки аналіз стст. 212–3, 212–6 КУпАП дозволяє зробити висновок, що до 

працівника апарату суду за порушення законодавства про доступ до 

публічної інформації можливо застосувати штраф у розмірі від 20 до 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк 

від двадцяти до тридцяти годин як основні адміністративні стягнення та 

конфіскація засобів, що використовувалися для незаконного доступу, 

програмних або технічних засобів, що використовувалися для незаконного 

доступу, незаконно виготовлених копій баз даних, незаконно 

розповсюджених чи призначених для розповсюдження копій баз даних, 

незаконно збутих чи призначених для збуту копій баз даних, а також грошей, 

отриманих від їх продажу, як додаткове адміністративне стягнення. Ми 

вважаємо, що в даному випадку законодавець виправдано передбачає як 

основні адміністративні стягнення, так і додаткові. Оскільки лише 

застосування конфіскації засобів, що використовувалися для незаконного 

доступу, програмних або технічних засобів, що використовувалися для 

незаконного доступу, незаконно виготовлених копій баз даних, незаконно 

розповсюджених чи призначених для розповсюдження копій баз даних, 

незаконно збутих чи призначених для збуту копій баз даних, а також грошей, 

отриманих від їх продажу, як основного адміністративного стягнення не 

дозволить досягнути мети адміністративних стягнень, хоча й буде засобом 
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запобігання вчиненню нових адміністративних правопорушень у сфері 

доступу до публічної інформації.  

Потрібно наголосити також, що ст. 11 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» передбачає захист особи, яка оприлюднює 

інформацію. Тобто працівники апарату суду не підлягають юридичній 

відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов’язків, за 

розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що 

стосуються серйозної загрози здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо 

особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване 

переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази 

правопорушення або стосується істотної загрози здоров’ю чи безпеці 

громадян, довкіллю.  

Принцип захисту осіб, які розкривають важливі для суспільства 

відомості («whistleblowers» – викривачі, інформатори), належить до визнаних 

міжнародних принципів свободи інформації та боротьби проти корупції. 

Положення про захист викривачів містяться в міжнародних договорах, 

стороною яких є Україна (Конвенції Міжнародної організації праці №158 

«Про припинення трудових відносин» 1982 року, (ст. 5), Кримінальній 

конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією 1999 року (ст. 22), 

Цивільній конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією 1999 року (ст. 9), 

Конвенції ООН проти корупції (ст. 33). Крім того, захист викривачів 

закріплений у Рекомендації Rec(2000)10 Комітету Міністрів Ради Європи 

щодо Кодексу поведінки публічних службовців 2000 року153,) тощо [243]. 

Важливість такого механізму захисту підтвердив Європейський суд з 

прав людини в рішенні у справі «Гужа проти Молдови» (Guja v.Moldova) 

[282]. У цьому рішенні (опис обставин справи і її вирішення див. нижче) Суд 

виклав надзвичайно важливі загальні принципи розгляду справ, у яких 

йдеться про порушення права на поширення інформації внаслідок 

застосування санкцій до державного службовця (або іншої особи), який 

розголосив суспільно важливу інформацію. 
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Загалом аналіз статей 212–3 та 212–6 КУпАП та теорії адміністративної 

відповідальності працівників апарату суду за порушення законодавства про 

доступ до публічної інформації дозволяє зробити висновок, що судової 

практики притягнення працівників апарату суду не існує. Вивчення 

узагальнення практики судів загальної юрисдикції щодо виконання Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» показало відсутність судових 

рішень щодо притягнення працівників апарату суду до адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства про доступ до публічної 

інформації. 

Наступними у механізмі забезпечення реалізації права громадян на 

доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, є гарантії захисту 

зазначеного права громадян – можливість оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності працівників апарату суду до керівника апарату суду, вищого 

органу або суду (ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»).  

У свою чергу в юридичній літературі звернення до керівника 

розпорядника інформації, вищого органу або суду розглядають як способи 

захисту прав людини і громадянина, що відповідно поділяються на 

адміністративний та судовий [283; 284].  

Адміністративний спосіб захисту прав людини і громадянина 

закріплено у ст. 40 Конституції України, а саме: кожна людина має право 

направляти індивідуальне або письмове звернення або особисто звертатися 

до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до посадових 

і службових осіб. Громадянин може вибирати будь-який засіб захисту права 

у випадку незадоволеності результатами розгляду його справи органами 

влади, підприємствами тощо. Адміністративний засіб може бути першим (але 

не обов’язковим) кроком до відновлення порушених прав.  

Судовий засіб захисту прав людини і громадянина є більш 

об’єктивним, кваліфікованим, ніж адміністративний. Він гарантується ст. 55 

Конституції України, ст. 10 Загальної декларації прав людини [3] та 
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розуміється як право кожного на оскарження в суді рішень, дій або 

бездіяльності публічної адміністрації. Після використання всіх національних 

засобів юридичного захисту людина і громадянин може звернутися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ 

(Європейський суд по правам людини) або до відповідних органів 

міжнародних організацій (Комісію ООН по правам людини), членом або 

учасником яких є Україна [285]. 

Таким чином, основними способами захисту права громадян на доступ 

до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, є адміністративний, що 

передбачає можливість громадян звернутися зі скаргою на рішенні, дії та 

бездіяльність працівників апарату суду до керівництва апарату суду або 

вищого органу та судовий – можливість звернення громадян до суду.  

Частина друга статті 23 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» наводить невичерпний перелік типових порушень права на 

доступ до інформації, які можуть бути оскаржені. Тим самим Закон деталізує 

предмет оскарження, передбачений в частині першій цієї статті (рішення, дії 

чи бездіяльність розпорядника) для полегшення оскарження, а також 

сприяння запобіганню порушенням Закону. Зокрема, громадяни як 

запитувачі мають право оскаржити відмову в задоволенні запиту на 

інформацію, відстрочку задоволення запиту на інформацію, ненадання 

відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної 

інформації, несвоєчасне надання інформації, невиконання розпорядниками 

обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», інші рішення, дії чи бездіяльність 

розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси 

запитувача. 

Переходячи до розгляду адміністративного способу захисту права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, 

необхідно визначити, які саме особи є керівництвом апарату суду та вищим 

органом, до яких можуть звертатися громадяни. 
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Керівництвом апарату суду є найвища посадова особа в ієрархії 

управління юридичної особи – керівник апарату суду, який несе персональну 

відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та 

судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, 

інформує збори суддів про свою діяльність. Керівник апарату суду призначає 

на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них 

заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату 

суду здійснюється на конкурсній основі. Правовий статус працівників 

апарату суду визначається Законом України «Про державну службу» [2; 206; 

207]. 

Оскарження до вищого органу можливе за наявності органу, якому 

підпорядковані працівники апарату суду. Для керівників апарату місцевого 

суду, його заступників – це начальник відповідного територіального 

управління Державної судової адміністрації України, а для керівників 

апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду 

України, їх заступників – це Голова Державної судової адміністрації України 

за поданням голови відповідного суду. Винятком є керівник Секретаріату 

Конституційного Суду України, який підпорядковується Голові 

Конституційного Суду України. Відповідно для Секретаріату 

Конституційного Суду України вищого органу не існує [2]. 

Оскарження до керівника апарату суду чи до вищого органу – голови 

суду, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (щодо суддів місцевих та 

апеляційних судів), Вища рада юстиції (щодо суддів вищих спеціалізованих 

судів та суддів Верховного Суду України) громадяни здійснюють згідно 

статей 3-6, 16-21 Закону України «Про звернення громадян» [208] шляхом 

подання скарги. Скаргу можна подати особисто або через уповноважену 

особу. Закон «Про звернення громадян» передбачає, що до скарги додаються 

наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його 

зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, 

які після її розгляду повертаються громадянину. Скарга може бути подана 
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упродовж місяця з моменту ознайомлення громадянина з оскаржуваним 

рішенням, але не пізніше року з моменту його прийняття. Відповідно до ст. 

20 Закону «Про звернення громадян» скаргу має бути розглянуто у строк не 

більше одного місяця від дня її надходження, а таку, що не потребує 

додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня її 

отримання [208]. 

Звернення, що надходять до суду, можна поділили по наступних 

категоріях: стосовно організації роботи суду; несвоєчасного направлення 

справи до апеляційної інстанції; на дії суддів; на дії працівників апарату 

суду; з питань ненадання відповіді на попередні звернення ; невидачі копій 

рішень суду; тяганини при розгляді справи; видачі копій судових рішень, 

звернення на ім’я голови суду з інших питань. 

Як було вже зазначено, іншим способом захисту права громадян на 

доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, є судовий. Він 

означає, що оскарження рішень, дій чи бездіяльності працівників апарату 

суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства 

України (далі – КАС України) [96], який визначає юрисдикцію, 

повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних 

справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення 

адміністративного судочинства. На це зокрема вказує ст. 23 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», що передбачає оскарження в порядку 

адміністративного судочинства рішень, дій чи бездіяльності будь-яких 

розпорядників.  

Для цього у разі порушення права на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, з боку працівників апарату суду громадяни 

мають можливість звернутися до відповідного адміністративного суду із 

адміністративним позовом, що може містити, зокрема, вимоги про: 

1) скасування рішення індивідуально-правового характеру або 

визнання нечинним нормативно-правового акта керівників самостійних 

структурних підрозділів апарату суду – повністю чи окремих його положень 



179 

 

(наприклад, визнання нечинним акта про визначення переліку відомостей, що 

становлять службову інформацію; скасування рішення про відмову в наданні 

інформації за запитом); 

2) зобов’язання працівників апарату суду прийняти рішення або 

вчинити певні дії (наприклад, зобов’язання працівників апарату суду надати 

відповідь або інформацію/документи на запит; зобов’язання працівників 

апарату суду оприлюднити інформацію відповідно до ст. 15 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації»); 

3) зобов’язання працівників апарату суду утриматися від вчинення 

певних дій (наприклад, зобов’язання працівників апарату суду, що поширили 

конфіденційну інформацію про особу, утриматися від дальшого надання 

такої інформації – за позовом особи, якої ця інформація стосується); 

4) стягнення з працівників апарату суду коштів на відшкодування 

шкоди, завданої ними незаконним рішенням, дією або бездіяльністю; 

5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) 

працівників апарату суду (наприклад, встановлення, що суб’єкт є належним 

розпорядником для розгляду інформаційного запиту) [96]. 

КАС України, за яким здійснюється судове оскарження у таких 

справах, передбачає строки, в межах яких можливе звернення до 

адміністративного суду. Подання позову поза межами цих строків матиме 

наслідком залишення позову без розгляду. 

Відповідно до ст. 99 КАС України [96] якщо громадянин подав скаргу 

працівнику апарату суду або вищому органу і цю скаргу не було задоволено, 

то позов до суду має бути поданий не пізніше ніж через місяць з дня, коли 

громадянин отримав рішення за результатами розгляду його скарги. 

В адміністративному суді громадяни як позивачі повинні довести 

обставини, на яких ґрунтується його твердження про порушення права на 

доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, (наприклад, при 

оскарженні відсутності відповіді на запит довести, що запит було 

відправлено). При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України в 
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адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності 

свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він 

заперечує проти адміністративного позову. Так, наприклад, у разі 

оскарження відмови в наданні інформації у зв’язку з віднесенням 

запитуваних відомостей до інформації з обмеженим доступом працівники 

апарату суду – відповідачі повинні довести, що віднесення публічної 

інформації до інформації з обмеженим доступом відбувалося з дотриманням 

вимог ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема, 

«трискладового» тесту. Покладення тягара доведення правомірності рішень, 

дій чи бездіяльності саме на працівників апарату суду є важливою гарантією, 

що спрощує для громадян – позивачів захист його прав. 

Слід також зазначити, що у ст. 183–2 КАС України передбачено 

скорочене провадження для окремих категорій адміністративних справ, у 

тому числі щодо оскарження бездіяльності розпорядника інформації щодо 

розгляду звернення або запиту на інформацію. З цього випливає, що в 

порядку скороченого провадження розглядатимуться не всі позови щодо 

порушення права на доступ до інформації, а лише ті, в яких оскаржується 

бездіяльність розпорядника при розгляді запиту – наприклад, ненадання 

працівниками апарату суду відповіді на запит, не реєстрація запиту в системі 

обліку документів. Якщо ж оскаржуються вчинені дії чи прийняті рішення 

щодо розгляду запиту (наприклад, рішення про продовження розгляду 

запиту, направлення запиту іншому розпоряднику – працівнику апарату 

суду), а також рішення, дії чи бездіяльність, які стосуються задоволення 

запиту (відмова в задоволенні запиту, надання неповної, неточної чи 

недостовірної інформації на запит тощо), – розгляд позову 

здійснюватиметься в загальному порядку. Так само скорочене провадження 

не застосовується при оскарженні нормативно-правових актів розпорядників 

– працівників апарату суду з питань доступу до інформації, а також інших 

порушень Закону, які не стосуються розгляду інформаційного запиту 
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(наприклад, оскарження неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»). 

Це пов’язано з тим, що скорочене провадження передбачено для 

вирішення так званих безспірних позовів, коли відсутній спір щодо права. 

Саме тому в скороченому провадженні сторонам надається менше 

можливостей подати свої аргументи та заперечення (наприклад, позивач має 

можливість викласти свої зауваження на заперечення відповідача лише при 

поданні апеляції). Водночас, скорочене провадження дозволяє громадянам – 

запитувачам швидше та з меншими витратами досягнути бажаного рішення, 

оскільки у випадку, якщо розпорядники – працівники апарату суду не 

надають заперечення на позов, позов скоріше за все буде вирішено на 

користь позивача. Крім того, ст. 183–2 КАС України встановлює досить 

стислий строк (10 днів) для подання відповідачем заперечень проти позову 

(разом з необхідними документами) або заяви про визнання позову. 

Наслідком задоволення адміністративного позову є запобігання 

порушенню права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, встановлення наявності/відсутності компетенції 

працівників апарату суду з питань доступу до інформації як розпорядників 

інформації, але не покарання конкретної фізичної особи, що вчинила 

порушення права на інформацію. Адміністративний суд може лише винести 

окрему ухвалу щодо ініціювання процедури притягнення до відповідальності 

осіб, рішення, дії чи бездіяльність працівників апарату суду яких визнаються 

протиправними (ст. 166 КАС України). 

Слід також додати, що ст. 55 Конституції України гарантує кожному 

право після використання всіх національних засобів правового захисту 

звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна. Я показує практика, це 

положення Конституції звичайному громадянину дуже складно реалізувати. 

Адже захистити своє право на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, таким чином не під силу багатьом громадянам навіть за 
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матеріально-економічних обставин. На наш погляд, для цього потрібні 

офіційні пояснення і деталізації цієї процедури на рівні відповідних суб’єктів 

публічної адміністрації. 

Підсумовуючи розгляд юридичної гарантії в межах захисту права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, 

можна виокремити декілька проблемних моментів. По-перше, 

адміністративний спосіб захисту права на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, є мало ефективним, адже, як свідчить 

практика, більшість працівників апарату суду призначаються на посади 

завдяки або певним зв’язкам із керівництвом суду, або за певними 

домовленостями. Це унеможливлює позитивний розгляд скарги громадянина 

по відношенню до працівника апарату суду. По-друге, вибір громадянином 

судового способу захисту права на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, потребує певних матеріальних витрат. У першу чергу це 

пов’язано із сплатою судового збору, який, на нашу думку, є сьогодні 

невиправдано великим. Не кожен громадянин може сплатити біля п’ятисот 

гривень за подання адміністративного позову, ще більше за апеляційну та 

касаційну заяви. Потрібно також враховувати витрати на правову допомогу. 

Останніми гарантіями забезпечення реалізації права громадян на 

доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, є діяльність з 

контролю за дотриманням права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» потрібно розрізняти: парламентський 

контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації, що 

здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, 

тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними 

депутатами України; громадський контроль за забезпеченням 

розпорядниками інформації доступу до публічної інформації, що 

здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, 

громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення 
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відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо та 

державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу 

до інформації, що здійснюється відповідно до закону. На наш погляд, 

проблеми контролю за забезпеченням доступу до публічної інформації, 

зокрема за дотриманням права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, є темою окремого дисертаційного 

дослідження, тому ми не будемо зупинятися на детальному розгляді цього 

питання.  

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює 

контроль за додержанням усіх конституційних прав людини і громадянина 

[286]. У контексті Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

важливим є контроль Уповноваженого за дотриманнями права на 

інформацію, передбаченого ч. 2 ст. 34 Конституції України. В зв’язку із цим 

громадянин може звернутися до Уповноваженого в разі порушення права на 

доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду. Уповноважений 

також здійснює контроль за додержанням права на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, за власною ініціативою та за зверненнями 

народних депутатів України. 

У разі виявлення порушення права людини Уповноважений відповідно 

до ст. 15 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини» має право внести подання до суду. Адресати подання 

зобов’язані у місячний строк усунути порушення права людини. 

Тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, відповідно до ч. 3 ст. 

89 Конституції України [4], стст. 87–88 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» [287], можуть бути створені парламентом для 

проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес. Так, 

тимчасова слідча комісія може бути створена у випадку, якщо ненадання на 

запит певної інформації судом як розпорядником публічної інформації 

матиме ознаки правопорушення і викличе значний суспільний резонанс. Або 

якщо суд як розпорядник публічної інформації систематично 
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відмовлятиметься надавати інформацію на запити. 

За підсумками розслідування тимчасова слідча комісія готує 

письмовий звіт із пропозиціями щодо вирішення розглянутого питання. Цей 

звіт розглядає Верховна Рада України, і за результатами розгляду Верховна 

Рада України, зокрема, може: направити матеріали тимчасової слідчої комісії 

до Генеральної прокуратури України для їх вивчення та відповідного 

реагування; направити висновки тимчасової слідчої комісії Президенту 

України, Прем’єр-міністру України; направити висновки тимчасової слідчої 

комісії для реагування відповідному державному органу, органу місцевого 

самоврядування чи посадовій особі згідно із законом; прийняти рішення про 

публікацію висновків тимчасової слідчої комісії в газеті «Голос України» 

[288]. 

Народний депутат України у разі порушення прав, свобод і інтересів 

людини та громадянина, що охороняються законом (в тому числі й права на 

доступ до публічної інформації) має право вимагати негайного припинення 

порушення або звертатися з вимогою до суду припинити такі порушення. 

Окрім цього, у разі порушення законності народний депутат може звернутися 

з депутатським зверненням до відповідних посадових осіб правоохоронних 

органів чи органів виконавчої влади. Особи, до яких звернуто вимогу 

народного депутата про припинення порушення законності, зобов’язані 

негайно вжити заходів щодо усунення порушення, а за необхідності – 

притягнути винуватих осіб до відповідальності з наступним інформуванням 

про це народного депутата. 

Народний депутат також має право порушувати у Верховній Раді 

України або її органах питання про проведення перевірок додержання 

законів cудом як розпорядником публічної інформації, про проведення 

розслідувань з питань, що становлять суспільний інтерес, а також брати 

участь у таких розслідуваннях. Народні депутати України можуть 

організовувати парламентські слухання або комітетські слухання – 

спеціальні засідання присвячені дослідженню окремого питання, що має 
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суспільне значення. 

Ефективність парламентського контролю підкріплюється наявністю 

адміністративної (ст. 188–19 КУПАП) та кримінальної (ст. 357 

Кримінального кодексу України) відповідальності за невиконання законних 

вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, народного 

депутата України, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України. 

Громадський контроль реалізують соціально активні представники 

суспільства: громадяни та їх об’єднання. Закон України «Про доступ до 

публічної інформації» передбачає, що такий контроль здійснюють депутати 

місцевих рад, громадські організації, громадські ради та громадяни особисто. 

Громадський контроль відрізняється від парламентського і державного тим, 

що він не веде до безпосереднього притягнення до відповідальності у 

випадку виявлення порушень права на доступ до інформації. Натомість 

представники громадськості можуть вносити пропозиції щодо усунення 

виявлених ними проблем, критикувати через ЗМІ неправомірні дії окремих 

посадовців або висвітлювати приклади їх сумлінної роботи. 

Громадський контроль може здійснюватися за допомогою численних 

механізмів – зокрема, моніторингів, опитувань, подання звернень, участі у 

громадських слуханнях та проведення громадських експертиз. Два останніх 

механізми окремо зазначені у ст. 17 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», оскільки вони дають громадянам можливість 

ефективніше доносити свої пропозиції до суду. 

Громадські слухання [289] та громадська експертиза [290] як гарантії 

забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, на жаль, на сьогодні не використовуються, 

оскільки їх зміст та практика застосування стосуються лише органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. На нашу думку, ці гарантії 

можуть бути дуже корисними.  

Наприклад, зустріч членів територіальної громади з суддями 

відповідного районного суду, під час якої члени територіальної громади 



186 

 

можуть порушувати питання та вносити пропозиції щодо роботи суду. При 

цьому пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, 

підлягають обов’язковому розгляду головою відповідного суду. 

Громадська експертиза може стати інструментом дослідження 

діяльності суду та його апарату. Проводити її можуть інституції 

громадянського суспільства, тобто громадські організації, професійні та 

творчі спілки, органи самоорганізації населення, недержавні ЗМІ та ін. 

Громадські експерти вивчали б документи суду як розпорядника публічної 

інформації, спостерігали за його роботою, проводили інтерв’ю з 

керівництвом тощо і за результатами дослідження подавали б до суду свої 

експертні пропозиції. За результатами розгляду цих пропозицій суд 

зобов’язаний був би розробити і затвердити заходи, спрямовані на їх 

реалізацію [290]. 

У випадку неналежного реагування на їх пропозиції або при виявленні 

суттєвих порушень закону громадські активісти можуть звертатися і до 

уповноважених органів держави. Таким чином буде задіяний механізм 

державного контролю. 

Депутати місцевих рад, які за Законом також здійснюють громадський 

контроль, мають низку спеціальних повноважень у цій сфері. Так, статті 11, 

13, 15 і 24 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачає, 

що при здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має 

право вимагати усунення порушень законності і встановлення правового 

порядку. Звернення депутата місцевої ради з вимогою припинити 

правопорушення підлягає негайному виконанню місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими 

особами, об’єднаннями громадян, керівниками підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності. За невиконання такого припису 

відповідні особи несуть кримінальну відповідальність  [291]. 

Державний контроль полягає у здійсненні органами державної влади 

нагляду за дотриманням норм законодавства, застосуванні заходів щодо 
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припинення порушень вимог нормативно-правових актів та притягнення 

винних осіб до відповідальності. У ст. 17 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» йдеться про державний контроль за забезпеченням 

розпорядниками інформації доступу до інформації. Такий контроль 

здійснюють голова суду, керівник апарату суду. Ефективність державного 

контролю забезпечується встановленням юридичної відповідальності за 

порушення права на доступ до інформації.  

Дослідження інституцій із питань інформації в різних країнах світу 

свідчить про наявність таких основних моделей: 1) спеціальний орган 

контролю за забезпеченням права на доступ до інформації в межах 

виконавчої гілки влади; 2) колегіальний орган контролю, що формально 

створюється при уряді або парламенті, але до його складу входять 

представники законодавчої, виконавчої, судової гілок влади, представники 

громадськості та місцевого самоврядування [292]; 3) посада окремого 

спеціалізованого омбудсмана з питань інформації або здійснення 

незалежного парламентського контролю за додержанням права на доступ до 

інформації загальним офісом Омбудсмана (Уповноваженого з прав людини) 

[243]. 

Підсумовуючи розгляд юридичних гарантій забезпечення реалізації 

права громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, 

слід визнати, що вони дійсно закріплені у чинному законодавстві та їх 

використання сприяє забезпеченню, реалізації, охороні та захисту прав 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати 

свої права та свободи від протиправних посягань.  

Безумовно зазначені гарантії потребують постійного вдосконалення, 

оскільки законодавство та практика його застосування знаходяться у 

постійній динаміці. 
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Висновки до розділу 2 

 

Проаналізувавши  правове та організаційне забезпечення реалізації 

права на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, можна 

зробити деякі висновки. 

Надаючи відповідь на питання щодо коректності використання взагалі 

терміну «механізм» у юриспруденції, автором наголошено, що не дивлячись 

на те, що термін «механізм»  більше асоціюється із технічним обладнанням 

та процесом його функціонування, це не виключає можливість його 

застосування у поєднанні з юридичними конструкціями. Акцентовано, що 

саме через цю категорію стає можливим охопити увесь процес використання 

особою належних їй прав у динаміці. 

Зроблено висновок про одностайність науковців щодо визначення 

механізму забезпечення реалізації прав людини і громадянина, під яким 

розуміють законодавчо передбачену сукупність заходів та засобів, за 

допомогою яких створюються умови для реального користування людиною і 

громадянином наданих їм правових можливостей. 

Критичний аналіз існуючих в науковій літературі підходів щодо 

структурних елементів механізму забезпечення реалізації прав людини і 

громадянина, дозволив дисертанту виділити такі складові елементи 

механізму забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду, як нормативний, інституційний та 

процедурний. 

Підкреслюється, що саме адміністративно-правові норми закріплюють і 

упорядковують позапроцесуальні відносини судів загальної юрисдикції, під 

якими слід розуміти як внутрішньоорганізаційні відносини, що виникають 

під час вирішення питань фінансового, матеріально-технічного, кадрового, 

інформаційного та організаційно-технічного характеру, так і зовнішні, що 

виникають між судом як розпорядником інформації та громадянами. На 

підставі цього висновку під час дослідження нормативного елементу 
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механізму забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду, дисертантом розглянуто законодавство 

у сфері доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, крізь 

призму матеріальних та процедурних адміністративно-правових норм. 

При з’ясуванні змісту категорії «апарат суду» встановлено, які саме 

повноваження, покладені на апарати судів, зокрема, у сферах організаційного 

документального, інформаційно-технічного, фінансового, кадрового, 

матеріально-технічного забезпечення та надано їх характеристику. 

Виходячи з аналізу відповідних нормативно-правових актів, визначено 

відповідальних осіб (підрозділів) у межах апарату суду (на прикладах 

Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, Вищого адміністративного суду України, 

Вищого господарського суду України, апеляційних та місцевих судів в 

Україні), а також їх повноважень щодо забезпечення доступу до інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду. 

Окрему увагу акцентовано на тому, що надання громадянину 

інформації за запитом на інформацію є не окремою дією лише 

відповідальних працівників апарату суду, а сукупністю дій ще й працівників 

канцелярії суду, які реєструють, опрацьовують та видають офіційну відповідь 

на запити громадян на інформацію відповідно до Інструкції з діловодства в 

місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах 

міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим 

та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ та їх внутрішньо-організаційних документів. 

Зроблено висновок, що забезпечення доступу до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду, здійснюється апаратом суду в межах 

адміністративних процедур, результатом яких є акт–дія, що проявляється, 

наприклад у проставленні реєстраційного індексу працівником канцелярії 

суду та внесення його до відповідної бази даних, та акт–рішення щодо 

надання відповіді на запит на інформацію, що перебуває у розпорядженні 
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суду. 

Всі адміністративні процедури щодо забезпечення доступу до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, поділено та 

охарактеризовано з урахуванням пасивного та активного доступу до 

публічної інформації. При цьому до пасивного доступу до публічної 

інформації віднесено систематичне та оперативне оприлюднення апаратом 

суду інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в 

мережі Інтернет, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на 

інформаційних стендах, будь-яким іншим способом, а до активного– надання 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, за запитами на інформацію. 

Зроблено висновок, що під юридичними гарантіями забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, слід розуміти засоби реалізації, охорони, захисту права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, від 

можливих протиправних посягань з боку працівників апарату суду та 

контролю за забезпеченням працівниками апарату суду доступу до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації, виконаній на основі аналізу чинного законодавства 

України та практики його застосування, теоретичного осмислення низки 

наукових праць у різних галузях знань, запропоновано нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється у вивченні адміністративно-правового 

забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації, що 

перебуває у розпорядженні суду. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

досягнення поставленої мети. 

Встановлено, що право громадян на доступ до публічної інформації, 

що перебуває у розпорядженні суду, має публічно-правову природу, оскільки 

регулюється нормативно-правовими актами як адміністративного, так й 

інформаційного права. При цьому, враховуючи теорію поділу права на 

приватне й публічне та європейський підхід до диференціації галузей права, 

адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на доступ 

до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду, досліджено у 

межах адміністративно-інформаційного права як складового елементу 

Особливого адміністративного права, яке містить норми, що регулюють 

адміністративно-інформаційні відносини між судом як розпорядником 

публічної інформації та громадянином у сфері забезпечення доступу до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду. 

Сформульовано авторське визначення поняття права громадян на 

доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, крізь призму 

теорії суб’єктивних публічних прав, а саме: це можливість громадян 

одержувати відображену та задокументовану будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі 

виконання судом своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, 

у межах публічно-правових відносин. 

Обґрунтовано, що зміст права громадян на доступ до інформації, що 
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перебуває у розпорядженні суду, – це закріплені у правових нормах 

кореспондуючі суб’єктивні права громадян й юридичні обов’язки суду як 

розпорядника публічної інформації та відповідні заборони в сфері доступу до 

публічної інформації. При цьому суб’єктивне право  громадян на доступ до 

інформації, що перебуває у розпорядженні суду, складається із права на 

здійснення певних дій (право на власні дії); права вимоги від зобов’язаної 

особи здійснити певні дії (право на чужі дії); права звертатися за захистом 

порушеного права (право на дії держави). 

Наголошено, що суди загальної юрисдикції поряд із відправленням 

правосуддя, що складає зміст процесуальної діяльності суду, здійснюють 

позапроцесуальну діяльність, яка полягає в організації роботи суду як органу 

судової влади та фінансового, матеріального і методичного забезпечення 

справедливого та об’єктивного правосуддя. 

Констатовано, що в залежності від виду діяльності судів загальної 

юрисдикції необхідно відрізняти процесуальну та позапроцесуальну 

інформацію, що перебуває у розпорядженні суду. Зокрема, надано 

визначення процесуальної та позапроцесуальної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, під якими у першому випадку розуміється відображена 

та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, 

що була отримана або створена під час розгляду та вирішення судом 

юридичних справ у особливій, встановленій законом процесуальній формі, у 

другому – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-

яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 

апаратом суду своїх обов’язків, передбачених законодавством. 

Зроблено висновок, що механізм забезпечення реалізації права 

громадян на доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні суду, є 

сукупністю заходів та засобів, за допомогою яких створюються умови для 

реального втілення громадянами закріпленого у правових нормах 

суб’єктивного права на одержання інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду. 
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Аргументовано, що до складових елементів механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, відносяться: 1) нормативний, що передбачає існування 

чинного законодавства у сфері на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, в межах якого відбуваються правовідносини між судом 

як розпорядником інформації та громадянами з приводу отримання публічної 

інформації; 2) інституційний елемент, який представлений судом як 

розпорядником інформації, що перебуває у його розпорядженні; 3) 

процедурний, що складається з адміністративних процедур, в межах яких суд 

забезпечує реалізацію права громадян на доступ до інформації, що перебуває 

у його розпорядженні. 

Встановлено, що зміст нормативного елементу механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду,  складають матеріальні та процедурні правові норми, які  

регулюють правовідносини між громадянином та судом загальної юрисдикції 

щодо доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні останнього. 

Доведено, що інституційним елементом механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, є апарат суду загальної юрисдикції, який і є 

безпосереднім розпорядником відповідної публічної інформації у контексті 

ч. 1 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», оскільки 

саме на ньому лежить основний тягар відповідальності за формування та 

забезпечення прозорого, з інформаційної точки зору, судового середовища, а 

на не на суддівському корпусі. 

Аргументовано, що процедурний елемент механізму забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, передбачає встановлену чинним законодавством 

адміністративну процедуру, результатом якої є адміністративний акт апарату 

суду у формі дії або рішення. 

Визначено наступні юридичні гарантії забезпечення реалізації права 
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громадян на доступ до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні 

суду, – реалізація, охорона, захист та контроль. При цьому під гарантіями 

реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, розуміються юридичні засоби забезпечення повного, 

неухильного і безперешкодного здійснення громадянином свого права на 

доступ до публічної інформації у спосіб та формі, що закріплені 

національним законодавством держави й актами міжнародного права; під 

гарантіями охорони права на доступ до публічної інформації, що перебуває у 

розпорядженні суду, – юридичні засоби, що застосовуються для запобігання 

можливих протиправних посягань з боку працівників апарату суду у сфері 

доступу до публічної інформації; під гарантіями захисту права на доступ до 

публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду, – юридичні 

засоби, що дозволяють громадянину оскаржити протиправне рішення, дію чи 

бездіяльність працівників апарату суду, що порушують його право на доступ 

до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду; під гарантіями 

контролю за дотриманням працівниками апарату суду права на доступ до 

публічної інформації, що перебуває у розпорядженні суду, – юридичні 

засоби, що дозволяють спостерігати за діяльністю працівників апарату суду з 

метою виявлення протиправних рішень, дій чи бездіяльності. 
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