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ISSUES REGARDING THE RIGHT TO INFORMATION
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OF UKRAINE

The article is devoted to a comprehensive study of the main categories of issues of the 
constitutional right to information, which were violated in the acts of the supreme body of 
constitutional jurisdiction in Ukraine. The respective groups of separate decisions of the 
Constitutional Court of Ukraine, which were adopted on the implementation of the constitutional 
provisions on the right to information, were identified. The positions of legal scholars on the 
amendments to the Constitution of Ukraine concerning the powers of the Constitutional Court are 
examined. It is concluded that the right to information is often considered as part of the exercise 
of the subjective right of citizens without referral to state bodies, where the main center of gravity 
should be transferred. 
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