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Мета - донести інформацію зрозумілою мовою 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ 

ЛІГА:ЗАКОН – українська ІТ продуктова компанія, провідний розробник інформаційно-

аналітичних продуктів та сервісів на основі сучасних технологій, що забезпечує спрощення 

ведення бізнесу в Україні. 

 

Компанія заснована і веде свою діяльність з 1991 року.  

Входить до Групи компаній ЛІГА разом із медіа-холдингом Ligamedia, JUSCUTUM 

Consulting Group, Міжнародним благодійним фондом "Let's help!", міжнародною компанією 

Ketchup Loyality Marketing та ін. 



ПРОДУКТИ КОМПАНІЇ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА 

СИСТЕМА ЛІГА:ЗАКОН 

ЮРИСТ&ЗАКОН 

SMS-МАЯК 

VERDICTUM 

ВІСНИК 

МСФЗ 

ОСОБИСТИЙ 

ЕКСПЕРТ 

CONTR AGENT 

ІНТЕРАКТИВНА  

БУХГАЛТЕРІЯ 

Liga:REPORT 

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН 

SEMANTRUM 

АКАДЕМІЯ 

ЛІГА:ЗАКОН 



ПИСАНІ ПРАВИЛА 

Закон “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” 

Стаття 2 

Право на поширення інформації може бути 

обмежено, зокрема, для підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя. 

Посадові особи мають право попереднього 

погодження  матеріалів, якщо є авторами 

поширюваної інформації чи дали інтерв’ю. 
 

 



Закон “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації” 

Стаття 2 

ЗМІ мають право висвітлювати всі аспекти діяльності 

органів державної влади, які зобов'язані надавати повну 

інформацію про свою діяльність (через  інформаційні 

служби), забезпечувати журналістам вільний доступ до неї. 

ЗМІ можуть проводити власне дослідження і аналіз 

діяльності влади,  посадових осіб, давати їй оцінку, 

коментувати. 

 



Кодекс суддівської етики  

 

 Cтаття 12 

Суддя не може коментувати в ЗМІ справи, які 

перебувають у провадженні суду, та піддавати сумніву 

рішення, що набрали законної сили; розголошувати 

інформацію, що стала йому відома у зв'язку з розглядом 

справи. 

Стаття 20 

Суддя може розміщувати, коментувати лише ту 

інформацію, використання якої не завдає шкоди 

авторитету судді та судової влади. 

 



Правила, за якими пишуть 

• Коментар має виражати зрозумілу думку  

• Відключити внутрішнього суддю 

• Пояснити людською мовою 

• Уникати конструкцій “відповідно до / згідно з” 

• Не старатись пояснити/написати красиво 

• Якнайменше цитувати законодавство – краще переказати 

(з застосованими  підпунктами пунктів частин статті 

можна ознайомитись в судовому рішенні) 
 

 

 

 

 

 



Як описати судове рішення 
•  

Відмовляючись коментувати, пам'ятайте, що завжди знайдеться бажаючий, і 

до його думки можуть дослухатися 

 

ТОМУ 

 

- Напишіть план тексту (для початку достатнім є: вступ, основна 

частина, висновок) 

- Сформулюйте основну думку (суд відмовився  скасувати реєстрацію 

майна, оскільки за законом такий спір вирішується іншим судом;  суд 

випустив винного з-під варти, оскільки за «Законом Савченко» той вже 

відсидів у СІЗО  присуджений йому строк ув'язнення тощо) 

- Заповніть сторінку аргументами, що пояснюють основну думку 

(відключивши внутрішнього суддю) 
 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПІКЕРА 

Марина Ясинська 
Головна редакторка ЮРЛІГИ 

 

e-mail marina.yasinskaya@ligazakon.ua 


