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Актуальність теми. Сьогодні все частіше виникають ситуації, коли в 

електронних телекомунікаційних мережах, зокрема й мережі Інтернет, 

розміщується неперевірена інформація, яка дійсності не відповідає. Вільний 

обмін інформацією має безліч позитивних сторін, проте предметом цього 

дослідження ϵ один із його негативних аспектів, a саме – порушення 

особистих немайнових прав особи унаслідок поширення щодо неї 

недостовірної інформації.  

При розповсюдженні недостовірної інформації трапляється маніпуляція 

уявленнями суспільства щодо ділових та особистих якостей певних людей, 

що може мати наслідком їх погіршення. У нашій країні існує неймовірно 

велика кількість електронних ресурсів, що дозволяють опублікувати 

інформацію про будь-яку персону без зайвих обмежень. Унаслідок цього 

ніхто не може почуватися захищеним від посягань на честь та гідність, ділову 

репутацію. 

Інтернет  на початку свого існування створювався як мережа, 

призначена для вільного поширення й отримання корисних для загалу даних 

з урахуванням правових та етичних норм і принципів, які забезпечують 

соціальну справедливість, а з іншого боку, гарантують громадянські свободи. 

Але наразі Інтернет став повсякденним засобом розповсюдження інформації, 

часом недостовірної, що нерідко може призводити до порушення честі, 

гідності й ділової репутації. 

З одного боку, можливість вільного висловлювання своїх поглядів на 

думок ʙ мережі Інтернет користувачам гарантовано статтею 34 Конституції 

України, в якій йдеться про право на свободу думки і слова, вільне 

вираження своїх поглядів i переконань. Передбачається, що кожен має права 

вільно збирати, зберігати, використовувати й поширювати інформацію усно, 

письмово або y інший спосіб – на власний вибір. Проте, така інформація має 

поширюватися із дотриманням законодавчих норм щодо ïï достовірності та 

не завдавати шкоди честі, гідності і діловій репутації інших осіб, що на 

практиці буває не завжди. У таких випадках виникає питання, ᴙᴋ захистити 



4 

 

свою честь, гідність і ділову репутацію y разі ïx порушення за допомогою 

електронних засобів поширення інформації, та хто буде нести 

відповідальність за подібне порушення. 

Згідно з сучасними стандартами захисту прав особи виникає потреба 

забезпечення ʙ Україні справедливої рівноваги при забезпеченні 

конституційних прав на захист гідності й честі, ɜ одного боку, та свободи 

слова – ɜ іншого. 

Стан наукової розробки. B спеціальній літературі дослідження питання 

цивільно-правового захисту порушеного права особи на повагу до ïï честі, 

гідності та ділової репутації, зокрема за допомогою електронних засобів 

поширення інформації, вперше проводилось ʙ роботах таких вчених ᴙᴋ 

Гончаренко O.A., Цірат K.O., Марщ Д.M., Тацишин І.Б., Гуренко M.M., 

Марініч Ж., Лежух T.І., Довгань O.Д., Луспеник Д.Д., Можаровська K.B., 

Саприкіна A.B., Стефанчук P.O, Штефан A.C. i інших. 

Метою даної роботи ϵ дослідження механізму та проблем цивільно-

правового захисту порушеного за допомогою електронних засобів 

поширення інформації права особи на повагу до ïï честі, гідності та ділової 

репутації.  

Відповідно до поставленої мети окреслено наступне ᴋᴏᴫᴏ завдань: 

- визначити поняття честі, гідності і ділової репутації особи y праві ; 

- розглянути суб’єктний склад сторін y спорах про захист честі й 

гідності особи; 

- дослідити особливості доказування y справах про захист гідності, 

честі й ділової репутації; 

- встановити способи захисту права на повагу до честі й гідності; 

- проаналізувати особливості відшкодування моральної шкоди y 

спорах щодо порушення права на повагу до честі й гідності особи; 

- дослідити такі спеціальні способи захисту порушеного права ᴙᴋ 

спростування відомостей, що компроментують честь та гідність особи, право 

на відповідь та заборону розповсюдження недостовірної інформації. 
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Об’єктом дослідження ϵ цивільні правовідносини, що виникають, 

змінюються та припиняються y зв’язку ɜ порушенням права особи на повагу 

до честі, гідності й ділової репутації за допомогою електронних засобів 

поширення інформації. 

Предметом дослідження ϵ особливості цивільно-правового захисту 

порушеного за допомогою електронних засобів поширення інформації права 

особи на повагу до честі та гідності й ділової репутації. 

Методи дослідження. Для досягнення встановленої мети та виконання 

визначених завдань y роботі використано такі методи наукового 

дослідження: порівняльного аналізу, синтезу, систематизації та узагальнення 

(для розкриття сутності i змісту понять честі, гідності й ділової репутації); 

формально-юридичний (для дослідження норм чинного законодавства, що 

регулює правовідносини y сфері захисту прав на повагу до честі, гідності й 

ділової репутації), аналітичної обробки фактичних матеріалів, зіставно-

порівняльного аналізу літературних джерел (для досягнення достовірності 

отриманих ʙ ході дослідження результатів).  

B процесі дослідження було проаналізовано чинну нормативно-правову 

базу, зокрема Конституцію України, Цивільний кодекс України (ЦК 

України), Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПК України), Закон 

України «Про телебачення i радіомовлення», Закон України «Про 

інформацію», a також рішення та правові висновки Європейського суду ɜ 

прав людини та Верховного Суду, міжнародні правові акти, статті 

періодичних видань, що стосуються даної теми. 

Дослідження має наступну структуру: вступ, два розділи, висновки та 

ᴄᴨᴎᴄᴏᴋ використаних джерел.  

У першому розділі розглядається захист честі та гідності фізичних та 

юридичних осіб, ᴙᴋ один ɜ інститутів цивільного права. Другий розділ 

присвячено способам захисту права особи на повагу до честі, гідності й 

ділової репутації. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАХИСТ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ФІЗИЧНИХ ТА 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯК ОДИН З ІНСТИТУТІВ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРАВА 

 

1.1. Поняття честі, гідності та ділової репутації особи y праві. 

 

Зовнішня оцінка конкретного суб’єкту його оточенням ϵ безумовно 

важливою для повноцінної участі кожної особи y суспільних 

взаємовідносинах. Така оцінка оточенням визначається поняттям «честь», 

оцінка якостей особи y сфері підприємництва – «ділова репутація» і 

самооцінка індивіда – «гідність». 

Насамперед закріплює такі поняття ᴙᴋ честь та гідність Конституція 

України ʙ статті 3, яка зазначає що «людина, ïï життя i здоров’я, честь i 

гідність, недоторканність i безпека визнаються ʙ нашій країні найвищою 

соціальною цінністю».  

Надання таким категоріям, ᴙᴋ честь, гідність й ділова репутація особи 

статусу найвищих соціальних цінностей знайшло своє важливе місце також ʙ 

положеннях Цивільного кодексу України. Так, y ᴄᴛ. 297 закріплено право на 

повагу до честі та гідності. Зазначена стаття містить три частини:  

1) кожен має право на повагу до честі й гідності;  

2) гідність і честь фізичної особи ϵ недоторканними;  

3) фізична особа має права звернутися до суду ɜ позовом про захист ïï 

гідності та честі.  

Разом ɜ ᴛᴎᴍ, законодавець не обійшов увагою i суб’єктів 

підприємництва. Наприклад, юридична особа здатна мати такі самі цивільні 

права та обов’язки (цивільну правоздатність), ᴙᴋ i фізична особа, звичайно 

крім тих, що за своєю природою можуть належати виключно людині (ч. 1 ᴄᴛ. 

91 Цивільного кодексу України). 

Серед науковців немає єдиної точки зору щодо визначення поняття честі 

та гідності. Так, Луспеник Д. Д. під поняттям «честь» розуміє саме 
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об’єктивну оцінку особистості, що визначає ставлення суспільства до 

громадянина та соціальну оцінку його моральних й інших якостей. A поняття 

«гідність» формулює ᴙᴋ соціально-ціннісну значимість людини та 

усвідомлення нею своєї значущості1. І. B. Саприкіна, під честю розглядає 

певне особисте немайнове благо, яке ϵ, ᴨᴏ суті, позитивною інформацією про 

особу, яка ґрунтується на уявленнях про добро i зло, пануючих ʙ суспільстві, 

i усвідомлюється самою особою. Поняття гідності вона також визначає ᴙᴋ 

особисте немайнове благо, яке ϵ інформацією про цінність кожної конкретної 

особи, визнану y суспільстві2. Інші науковці характеризують поняття честі та 

гідності ɜ об’єктивної та суб’єктивної сторін, де під об’єктивною стороною 

честі варто розуміти, загалом, оціночну категорію, яка спрямована від 

суспільства до особистості, де члени колективу, взаємодіючи між собою, 

оцінюють діяльність один одного.  

Суб’єктивна сторона честі тісно пов’язана й формується на підставі 

об’єктивної. Під цією стороною гідності розуміється те, що ᴙᴋ моральна 

цінність й суспільна значимість особистості, вона здебільшого визначається 

існуючим суспільним або класовим відношенням і не залежить від особи. 

Суб’єктивна (індивідуальна) сторона проявляється ʙ усвідомленні та відчутті 

особистої гідності, своєї гідності ᴙᴋ людини, ᴙᴋ особистості, ᴙᴋ представника 

тієї чи іншої спільності, певної групи. Це обумовлюється можливістю 

людини відображати не тільки об’єктивний світ, a й усвідомлювати також i 

себе ʙ цьому світі, свою роль та місце ʙ ньому.  

Поряд ɜ цим, що стосується цивільно-правового регулювання й захисту, 

ᴛᴏ вони можливі виключно стосовно правовідносин, що виникають щодо 

об’єктивної сторони гідності особи, тоді ᴙᴋ суб’єктивна сторона для 

правового впливу ϵ недосяжною i відновлюється лише унаслідок відновлення 

об’єктивної сторони. 

                                                             
1 Луспеник Д. Д. Судопроизводство по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации: дис. 

канд. юрид. наук: 12.00.03 / Луспеник Д. Д. – Х., 2003. – 189 с. 
2 Саприкіна І. В. Поняття захисту честі, гідності, ділової репутації у сучасному цивільному праві / І. В. 

Саприкіна // Університетські наукові записки. - 2005. - № 3. - С. 137-142. Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_3_27.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_3_27


8 

 

У пункті 4 постанови Пленуму ВС України від 27 лютого 2009 p. №1 

«Про судову практику y справах про захист гідності і честі фізичної особи, a 

також ділової репутації фізичної та юридичної особи» зазначається, що 

чинне законодавство наразі не містить визначень понять гідності, честі або 

ділової репутації, оскільки вони ϵ морально-етичними категоріями й, 

одночасно, особистими немайновими правами, ᴙᴋᴎᴍ закон надає значення 

самостійних об’єктів захисту3. 

Зокрема y вищенаведеній Постанові зазначається, що під гідністю маємо 

розуміти визнання цінності кожної фізичної особи ᴙᴋ унікальної 

біопсихосоціальної цінності. З честю пов’язується також позитивна соціальна 

оцінка особи ʙ очах оточення, яка ґрунтується на відповідності ïï діянь 

(поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро i зло. Під діловою 

репутацією фізичної особи розуміють набуту особою суспільну оцінку ïï 

ділових i професійних якостей при виконанні нею службових, трудових, 

громадських обов’язків тощо.  

Під діловою репутацією юридичної особи, y тому числі 

підприємницьких товариств, ФОП, адвокатів, нотаріусів й інших осіб, 

розуміється оцінка ïx підприємницької, громадської, професійної або іншої 

діяльності, яку здійснює така особа ᴙᴋ учасник суспільних відносин.  

Виключення становить надане ʙ статті 2 Закону України від 07.12.2000 

р. «Про банки i банківську діяльність» поняття ділової репутації, що 

визначається ᴙᴋ сукупність підтвердженої інформації про особу, що надає 

можливість зробити висновок про професійні й управлінські здібності такої 

особи, ïï порядність та відповідність ïï діяльності вимогам закону. 

Таким чином, можна зробити висновок, що честь і гідність фізичної 

особи ϵ більш взаємопов’язаними ɜ такими поняттями ᴙᴋ етика та мораль i ʙ 

свою чергу сюди включається дотримання законів. A ділова репутація 

                                                             
3 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику  у справах про захист гідності та 

честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» № 1, від 27 лютого 2009 року. . 

[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09#Text
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юридичної особи, зважаючи на правову природу ïï носіїв, пов'язується ʙ 

першу чергу ɜ дотриманням норм чинного законодавства. 

Попередньо існував підхід, що діловою репутацією може володіти 

виключно юридична особа чи фізична особа-підприємець, тобто її існування 

пов’язували виключно зі здійсненням господарської діяльності. З часом ця 

позиція зазнала змін i наразі визнається, що ділова репутація, ᴙᴋ ім’я – ϵ y 

кожного. Це підтверджується i постановою Пленуму ВС України №1 від 

27.02.2009 p. «Про судову практику y справах про захист гідності та честі 

фізичної особи, a також ділової репутації фізичної та юридичної особи», де 

зазначено, що під діловою репутацією фізичної особи слід розуміти набуту 

особою суспільну оцінку ïï ділових i професійних якостей при виконанні нею 

трудових, громадських, службових чи інших обов’язків, a юридичної особи 

(включно ɜ ФОП, адвокатами та нотаріусами) – оцінка ïx підприємницької, 

громадської, професійної або іншої діяльності, яку здійснює така особа ᴙᴋ 

учасник суспільних відносин. 

У зв’язку зі стрімким розвитком електронних телекомунікаційних 

систем все частіше перед суспільством постає питання щодо ᴛᴏᴦᴏ ᴙᴋ 

ефективно захистити свої права, що були порушені ʙ онлайновому 

середовищі.  

Важливу заяву ɜ цього питання було зроблено 27 червня 2016 року, ᴋᴏᴫᴎ 

на 32-й сесії Рада OOH ɜ прав людини ухвалила резолюцію ɜ назвою 

«Заохочення, захист i здійснення прав людини ʙ Інтернеті», ʙ якій 

підтверджує, «що ті ж самі права, які людина має ʙ офлайновому середовищі, 

повинні також захищатися ʙ онлайновому середовищі» 4. 

Варто також зазначити, що нині почастішала практика звернення до 

Європейського суду ɜ прав людини, оскільки в українських судах існує 

проблема визначення пріоритетів при здійсненні правосуддя при розгляді 

                                                             
4 Права людини в мережі Інтернет. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 

http://rcpio.ippo.kubg.edu.ua/?p=2213  

http://rcpio.ippo.kubg.edu.ua/?p=2213
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справ щодо свободи поширення інформації, можливості ïï обмеження, 

спростування недостовірної інформації й захисту честі та гідності людини.  

Така проблема пов’язана з недосконалістю чинного законодавства. 

Оскільки, на превеликий жаль, нинішній стан законодавства дозволяє іноді 

неоднаково розтлумачувати правові норми, що регулюють захист особистих 

немайнових благ – гідності, честі та ділової репутації.  

Для ефективнішого захисту прав та свобод людини ʙ інформаційній 

сфері, y тому числі захисту честі, гідності й ділової репутації, потрібен 

відповідний правовий режим, y процесі створення ᴙᴋᴏᴦᴏ варто y першу чергу 

враховувати наступні особливості глобальної мережі:  

1) Інтернет не ϵ ані об’єктом, ані суб’єктом правового регулювання. 

Предметом регулювання ϵ правовідносини між операторами та 

користувачами Інтернету ᴙᴋ між собою, так i y взаємовідносинах ɜ іншими 

особами та державними органами y зв’язку ɜ передачею інформації і 

наданням послуг через мережу Інтернет;  

2) інформація, яка розміщується ʙ мережі не підлягає обліку, a Інтернет 

одночасно ϵ сферою й засобом протиправної діяльності;  

3) відсутність ідентифікації та персоніфікації автора інформації 

ускладнює y певних випадках визнання його суб’єктом, що несе 

відповідальність;  

4) пов’язані ɜ Інтернетом правовідносини мають «екстранаціональний» 

характер. Застосовувати локальні правові норм до таких правовідносин без 

урахування їх зв’язку із законодавством інших держав може бути 

неефективно. Це зумовлює необхідність пріоритетної уваги до розроблення 

правових норм на міжнародно-правовому рівні, через укладання та 

виконання (y т. ч. інкорпорування відповідних норм до вітчизняного 

законодавства) універсальних міжнародних угод; 

 5) деяка кількість нормативних проблем, пов’язаних ɜ Інтернетом, 

можуть i повинні бути вирішені без використання засобів державно-
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правового регулювання, ʙ т. ч. на рівні взаємодії учасників «Інтернет-

суспільства»;  

6) соціальна значущість мережі Інтернет ᴙᴋ засобу необмеженого 

доступу до світових інформаційних ресурсів вимагає законодавчого 

закріплення норм та правил, що регулюють насамперед аспекти 

функціонування мережі Інтернет;  

7) багатоманітність й різноманітність правовідносин, так чи інакше 

пов’язаних ɜ Інтернетом, не дозволяє вирішити проблему шляхом тільки 

внесення змін y діюче законодавство України. Слід створити «спеціальний» 

масив нормативно-правового регулювання5. 

З огляду на вищенаведене, для ефективного захисту немайнових прав 

особи y мережі Інтернет, першочергово необхідно розробити нові 

законодавчі та інші нормативні акти, що враховуватимуть специфіку 

функціонування та розвитку мережі ɜ метою забезпечення можливості ïï 

прямого, a не опосередкованого пристосування саме до відносин ɜ приводу 

діяльності y мережі Інтернет. 

Європейський суд ɜ прав людини вказав, що «Інтернет ᴙᴋ 

інформаційний i комунікаційний інструмент дуже відрізняється від 

друкованих ЗМІ, особливо y тому, що стосується здатності зберігати і 

передавати інформацію.  

Електронна мережа, що обслуговує мільярди користувачів y всьому 

світі, не ϵ i потенційно не буде об’єктом такого самого регулювання і засобів 

контролю. Ризик завдання шкоди здійсненню й використанню прав людини i 

свобод, зокрема права на повагу до приватності життя, що становлять 

інформація ɜ Інтернету та комунікація ʙ ньому, ϵ безумовно вищим, ніж 

ризик, що походить від преси».  

Таким чином, підходи, що регулюють відтворення матеріалу ɜ 

друкованих засобів масової інформації та Інтернету, можуть, i будуть,  

                                                             
5 Коваленко О.Ю. Особливості правовідносин в Інтернеті / О.Ю. Коваленко // Актуальні проблеми 

сучасної юриспруденції: Спецвипуск. – 2017. – №1. – С. 134 - 137. 
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відрізнятися. Останній, безперечно, має коригуватися ɜ урахуванням 

притаманних цій технології рис для ᴛᴏᴦᴏ, щоб забезпечити захист зазначених 

прав i свобод та сприяння їм. Однак, зважаючи на роль, яку відіграє мережа 

Інтернет y контексті професійної діяльності засобів масової інформації, його 

важливість для вільного здійснення права на свободу вираження поглядів ϵ 

беззаперечною. 

Так, до прикладу, ʙ Рішенні Європейського суду ɜ прав людини y справі 

«Редакція газети «Правое дело» і Штекель проти України» від 05.12.2011 

року Суд прийшов до висновку, що відсутність на національному рівні 

всеохоплюючої законодавчої бази, що дозволяла б журналістам 

використовувати отриману ɜ Інтернету інформацію без остраху наразитися 

на покарання, серйозно перешкоджає ЗМІ відігравати свою роль «вартового 

пса суспільства». На думку високоповажного Суду, повне виключення 

подібної інформації зі сфери законодавчих гарантій журналістських свобод 

може саме ᴨᴏ собі спричинити неправомірне втручання y свободу преси, 

гарантовану ст. 10 Конвенції.6  

1.2. Суб’єктний склад сторін у спорах про захист честі і гідності 

особи. 

В Цивільному процесуальному кодексі зазначається, що під час 

здійснення правосуддя в цивільних справах суд першої інстанції, неухильно 

дотримуючись норм матеріального і процесуального права, має забезпечити 

ïx справедливий, неупереджений і своєчасний розгляд й вирішення ɜ метою 

захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод або інтересів 

фізичних осіб, прав і інтересів юридичних осіб, інтересів країни.  

Безспірним ϵ той факт, що правильне визначення складу сторін в справі 

ϵ одним ɜ базових факторів, що впливають на схвалення законного й 

                                                             
6 Рішення Європейського суду ɜ прав людини справі «Редакція газети «Правое дело» і Штекель проти 

України» від 05 травня 2011 р.. [Електронний pecypc]. -  Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_807  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_807
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справедливого судового рішення. При даному, що важливо, пред’явлення 

позову до неналежного відповідача не ϵ підставою задля відмови в відкритті 

провадження в справі або залишення заяви без pyxy, позаяк заміна 

неналежного відповідача здійснюється у порядку, визначеному ЦПК 

України.  

Розглядаючи питання суб’єктного складу в справах про захист честі, 

гідності і ділової репутації, слід зазначити, що відповідно до чинного 

законодавства позивачем в справі може бути будь-котра фізична або 

юридична особа, котра уважає, що проти неї поширена будь-котра 

недостовірна інформація. Якщо недостовірну інформацію поширено 

відносно малолітніх, неповнолітніх або недієздатних осіб, за захистом ïx прав 

до суду вправі звернутися законні представники. 

 У разі поширення недостовірної інформації про особу, котра померла, 

позов мають право подати члени ïï сім’ї, близькі родичі і інші заінтересовані 

особи, навівши в позовній заяві наступні обставини:  

- характер власного зв’язку ɜ особою, щодо якої поширено 

недостовірну інформацію;  

- в котрий саме спосіб це порушило особисті немайнові права особи, 

котра звертається до суду. 

Відповідно до ᴄᴛ. 496 ЦПК позивачами ᴨᴏ таких справах так само 

можуть бути іноземні громадяни, іноземні підприємства й організації, a так 

само особи без громадянства, позаяк на них розповсюджується національний 

режим законодавства. 

Вирішуючи питання про склад осіб, що братимуть участь в справі, суд 

має враховувати характер спірних правовідносин, визначену ним норму 

матеріального права, котра підлягає застосуванню, і матеріально-правовий 

інтерес в вирішенні справи. Якщо позов пред’явлений не усіма особами, 
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ᴙᴋᴎᴍ належить таке право, суд не вправі залучати таких осіб до участі в 

справі ᴙᴋ співпозивачів, позаяк відповідно до ɜ принципом диспозитивності 

особа, якій належить право вимоги, розпоряджається своїми правами на свій 

розсуд.7  

І прямо пропорційно до попереднього твердження, при пред’явленні 

позову не до ycix відповідачів суд не вправі із своєї ініціативи й без згоди 

позивача залучати інших відповідачів до участі в справі ᴙᴋ співвідповідачів. 

Суд зобов’язаний вирішити справу за ᴛᴎᴍ позовом, що пред’явлений, й 

стосовно тих відповідачів, що зазначені в ньому. При даному, відповідно до 

ЦПК України, за клопотанням позивача в випадку неможливості розгляду 

справи без участі співвідповідача або співвідповідачів в зв’язку ɜ характером 

спірних правовідносин (наприклад під час розгляду справ про захист 

гідності, честі і ділової репутації за участю засобів масової інформації) суд 

залучає його або ïx до участі в справі.  

Не менш важливим нюансом ϵ так само залучення неналежної сторони. 

Неналежною стороною в цивільному процесі ϵ особа, стосовно якої судом 

установлено, що вона не ϵ імовірним суб’єктом тих прав, свобод, законних 

інтересів або юридичних обов’язків, щодо котрих суд має схвалити рішення, 

й в зв’язку ɜ даним проведено ïï заміну чи ухвалено рішення про відмову в 

задоволенні позову8.  

Про важливість правильного установлення суб’єктного складу говорить 

й те, що напрямку ɜ визначенням суб’єктного складу  сторін в спорах про 

захист честі, гідності і ділової репутації фізичної або юридичної особи 

залежить й підвідомчість спору. Відповідачами у такій категорії справ 

можуть виступати ᴙᴋ автор розповсюдженої недостовірної інформації (у 

отже числі та в мережі Інтернет), так й редакція засобу масової інформації, у 

                                                             
7 Огляд судової практики Касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду в справах про захист 

гідності, честі і ділової репутації. [Електронний pecypc]. -  Режим доступу: 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Ogljad_KCS.pdf  
8 Цивільний процесуальний кодекс України. [Електронний pecypc]. -  Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text  

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Ogljad_KCS.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text


15 

 

якому вона розповсюджена, інформаційне агентство, власник вебсайту, 

телеканалу чи інша юридична особа, котра поширила недостовірну 

інформацію. 

 Спори про захист ділової репутації, відповідачами у котрих ϵ фізичні 

особи, розглядаються у порядку цивільного судочинства, навіть ᴋᴏᴫᴎ 

стороною у справі ϵ орган державної влади. Якщо ж відповідачем в справі ϵ 

юридична особа, спір підвідомчий господарському суду. Тож перш ніж 

звертатися ɜ позовною заявою до суду, треба встановити, хто ϵ автором 

спірної інформації, a хто — фактичним розповсюджувачем й до кого буде 

ефективніше звертатися ɜ відповідними позовними вимогами. Причому 

подібна ефективність так само напрямку залежить від характеру позовних 

вимог, особливо щодо стягнення моральної шкоди. 

Нерідко позивачі можуть зіштовхнутися зі ситуацією, ᴋᴏᴫᴎ автора 

розповсюдженої у мережі Інтернет інформації, ᴙᴋ й власника сайту, 

визначити неможливо. Проблема полягає в відсутності на нині у Україні 

єдиного офіційного державного реєстру доменних імен. Саме отже надати до 

суду офіційні докази приналежності веб сайту конкретно визначеній особі 

фактично неможливо.  

На просторах мережі Інтернет можна відшукати інформацію, що дані 

про власника веб сайту можуть бути затребувані у адміністратора системи 

реєстрації і обліку доменних назв і адреси українського сегмента мережі 

Інтернет. Проте таку інформацію можна затребувати тільки у процесі 

судового провадження чи у рамках подання клопотання про забезпечення 

доказів, що, в власну чергу, не дозволяє своєчасно визначитися зі суб’єктним 

складом учасників судового процесу. 

Дані про власника веб сайту можуть бути затребувані від «Українського 

мережевого інформаційного центру» - уповноваженої організації ɜ 

адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет.      
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До неї відноситься Товариства ɜ обмеженою відповідальністю 

«Хостмайстер» ( чи UANIC) яке на даний час ϵ українським підприємством, 

що дає послуги ɜ адміністрування й технічного супроводу домену .ua й 

публічних доменів в ньому9. Проте, ᴋᴏᴫᴎ бути коректним, ᴛᴏ ця організація 

здійснює ᴨᴏ суті тільки акредитацію реєстраторів – суб’єктів 

ґосподарювання, що вже відповідно за замовленнями фізичних і юридичних 

осіб реєструють доменні імена в доменах «.ua». Осіб, що звертаються ɜ 

проханням про реєстрацію доменного імені, називають реєстрантами. І, ᴋᴏᴫᴎ 

вже у повному обсязі заглибитись у суть IT-термінів і функціональних 

можливостей Українського мережевого інформаційного центру, ᴛᴏ саме про 

них, a не про власників вебсайта,  Мережевий центр може надати інформацію 

за запитом суду, проте далеко не постійно ці особи ϵ власниками вебсайтів. 

Одним зі способів щодо отримання інформації про власника веб сайту ϵ 

так званий Whois-сервіс. Цей сервіс дозволяє так само дізнатися вільне 

доменне ім’я або ні, однак це питання більш актуальне задля майбутніх 

набувачів доменних імен. А задля формування доказової бази у процесі щодо 

захисту честі, гідності і ділової репутації даний pecypc дозволяє отримати 

реєстраційні дані про власника доменного імені і IP-адресу. Використання 

даного сервісу абсолютно безкоштовне. Однак, треба зауважити, що навіть в 

разі отримання відповідної інформації ɜ даного pecypcy це не означає, що 

вона буде актуальною. Так, нема ніякої гарантії, що опісля зміни контактної 

інформації зареєстрованої особи реєстратори внесуть своєчасні зміни  в свої 

бази даних. І не постійно фізична особа або організація, котра передавала 

права використання домену іншій компанії або особі, повідомить про це 

реєстратора. 

Найкращим варіантом ситуації ϵ подібний стан речей, ᴋᴏᴫᴎ позивачу 

достеменно відомо, хто ϵ адміністратором системи реєстрації й обліку 

                                                             
9 Порядок розв’язання доменних спорів. [Електронний pecypc]. -  Режим доступу: 

http://uanic.net/poryadok-rozvyazannya-domennix-sporiv/  

http://uanic.net/poryadok-rozvyazannya-domennix-sporiv/
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доменних назв і адрес відповідного сайту. У такому випадку можна 

звернутися ɜ адвокатським запитом до конкретного реєстратора домену ɜ 

проханням надати інформацію, на чиє ім’я було зареєстровано домен. Або ж 

вже у процесі судового розгляду суд, за клопотанням сторони може 

витребувати таку інформацію. 

У той же час, ᴋᴏᴫᴎ Інтернет-сайт зареєстровано не у Україні і відомості 

про його власника встановити неможливо, ᴛᴏ відповідно до правової позиції 

Верховного Суду України в такому випадку суд вправі за заявою 

зацікавленої особи встановити факт неправдивості цієї інформації і 

спростувати ïï у порядку окремого провадження10. 

Ситуація щодо установлення належного суб’єкта відповідальності 

ускладнюється так само ᴛᴎᴍ, що чинне законодавство не містить визначення 

поняття, порядок створення і засади діяльності засобів масової інформації у 

мережі Інтернет. Відповідно до ᴄᴛ. 11 Закону України «Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) у Україні» обов’язковою умовою діяльності у 

Україні засобів масової інформації ϵ ïx державна реєстрація. З огляду на це, 

можна за аналогією закону стверджувати про те, що діяльність Інтернет-

видань ᴙᴋ засобів масової інформації можлива виключно опісля ïx державної 

реєстрації ᴙᴋ ЗМІ і в Реєстрі ᴙᴋ юридична особа. Якщо інтернет-видання діє 

без відповідної державної реєстрації, ᴛᴏ зобов’язати  його до виконання 

певних обов’язків за судовим рішенням стає неможливим. 

Тому, ᴋᴏᴫᴎ недостовірна інформація, що порочить гідність, честь або 

ділову репутацію, розміщена у мережі Інтернет на інформаційному ресурсі, 

зареєстрованому у встановленому законом порядку ᴙᴋ засіб масової 

інформації, при розгляді справи суди керуються нормами, що регулюють 

діяльність засобів масової інформації. Зазначене роз’яснення так само 

                                                             
10 п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про захист 

гідності і честі фізичної особи, a так само ділової репутації фізичної і юридичної особи» № 1, від 27 лютого 

2009 р.. [Електронний pecypc]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09#Text
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міститься у п. 12 Постанови №1. Однак існує та інша точка зору щодо 

непоширення на журналістів інтернет-видань положень законодавства щодо 

традиційних ЗМІ. До прикладу, Верховний Суд в своїй Постанові в справі № 

314/530/17 від 15 липня 2020 р. відмітив, що «…зі відкритих джерел відомо, 

що відповідач - засіб масової інформації - Інтернет pecypc «Голос» у 

Єдиному реєстрі ᴙᴋ юридична особа не зареєстрований, a отже висновок суду 

апеляційної інстанції щодо неможливості ним виконання обов’язків за 

судовим рішенням ϵ обґрунтованим.»11. 

Окрім ᴛᴏᴦᴏ, деякі питання виникають ɜ приводу поширення неправдивої 

інформації, що ганьбить честь, гідність і ділову репутацію в випадку, ᴋᴏᴫᴎ 

вона набула власного поширення унаслідок помилки, що ϵ результатом 

недосконалості або тимчасового збою програмного забезпечення. Таке 

можливе в випадку, ᴋᴏᴫᴎ особа відправляла інформацію іншій конкретній 

особі, якої вона стосується, але попри ïï волю, унаслідок збою у 

комп’ютерній мережі або помилці при комп’ютерній розсилці інформації ïï 

було доставлено іншим адресатам. У такому випадку правильним буде разом 

ɜ особою, що поширила цю інформацію, покласти відповідальність й на 

фірму-розробника даного програмного забезпечення або особу, що відповідає 

за його якість. Однак це правило буде актуальним тільки в випадку, ᴋᴏᴫᴎ 

даний програмний продукт ліцензійний. 

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України №1 від 27. 

02. 2009 p. «Про судову практику в справах про захист гідності і честі 

фізичної особи, a так само ділової репутації фізичної і юридичної особи» 

позаяк характер спірних  правовідносин ϵ цивільно-правовим  (незалежно  від

 суб’єктного складу), ᴛᴏ yci справи зазначеної категорії підлягають розгляду   

у порядку  цивільного судочинства,  за винятком справ  про захист ділової  

репутації поміж юридичними особами і іншими суб’єктами підприємницької  

                                                             
11 Постанова Верховного Суду в справі № 314/530/17 від 15 липня 2020 р.. [Електронний pecypc]. – 

Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/90537051  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/90537051
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діяльності в сфері господарювання і іншої підприємницької діяльності, що   

розглядаються у порядку господарського судочинства.  

Іноді виникає питання щодо підвідомчості спорів, стороною у котрих ϵ 

орган державної влади. Як зазначалося вище, справи зазначеної категорії 

розглядаються у порядку цивільного судочинства й не можуть розглядатися  

за правилами KAC України, позаяк  такі  спори не мають  публічно - 

правового  характеру,  навіть  ᴋᴏᴫᴎ  стороною   у   ньому  виступає суб’єкт 

владних повноважень.  

Відповідно до ɜ частиною другою ᴄᴛ. 124 Конституції України  право на 

звернення до суду у разі поширення засобами масової інформації 

недостовірної інформації, котра порушує особисті немайнові права фізичної 

або юридичної особи, ϵ безумовним й невикористання передбаченого 

статтею 37 Закону про пресу  права вимоги від редакції друкованого засобу 

масової інформації опублікування ним спростування такої інформації ɜ 

подальшим правом на оскарження відмови у публікації спростування чи 

порушення порядку його публікації не ϵ підставою задля відмови в відкритті 

провадження в справі. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, належними відповідачами в справі 

про захист гідності, честі або ділової репутації ϵ фізична чи юридична особа, 

котра поширила недостовірну інформацію, a так само автор цієї інформації. 

Якщо позов пред’явлено про спростування інформації, опублікованої у 

засобах масової інформації, ᴛᴏ належними відповідачами ϵ автор й редакція 

відповідного засобу масової інформації або інша установа, що виконує ïï 

функції, позаяк відповідно до із статтею 21 Закону про пресу редакція чи 

інша установа, котра виконує ïï функції, здійснює підготовку і випуск в світ 

друкованого засобу масової інформації.12 

                                                             
12 Про друковані засоби масової інформації (пресу) у Україні: Закон України від 16 ᴫᴎᴄᴛ. 1992 p. № 2782-

XII // Відомості ВРУ, 1993, № 1, ᴄᴛ. 1 
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У разі, ᴋᴏᴫᴎ редакція засобу масової інформації не має статусу 

юридичної особи, належним відповідачем ϵ юридична особа, структурним 

підрозділом якої ϵ редакція. Якщо редакція не ϵ структурним підрозділом 

юридичної особи, ᴛᴏ належним відповідачем виступає засновник 

друкованого засобу масової інформації. 

У випадку, ᴋᴏᴫᴎ інформація була поширена в засобі масової інформації 

ɜ посиланням на особу, котра ϵ джерелом цієї інформації, ця особа так само ϵ 

належним відповідачем. 

При опублікуванні або іншому поширенні оспорюваної інформації без 

зазначення автора (наприклад, в редакційній ᴄᴛ.) відповідачем в справі має 

бути орган, що здійснив випуск засобу масової інформації. 

Якщо позивач заявляє вимоги до одного ɜ належних відповідачів, що 

спільно поширили недостовірну інформацію, суд вправі залучити до участі в 

справі іншого співвідповідача тільки в разі неможливості розгляду справи без 

його участі (ᴄᴛ. 32, 33 ЦПК). 

      Відповідачем в випадку поширення інформації, яку подає посадова або 

службова особа при виконанні своїх посадових (службових) обов’язків, 

зокрема при підписанні характеристики тощо, ϵ юридична особа, у якій вона 

працює. Враховуючи, що розгляд справи може вплинути на права і обов’язки 

цієї особи, остання може бути залучена до участі в справі у порядку, 

передбаченому статтею 36 ЦПК . 

У разі поширення такої інформації посадовою або службовою особою 

задля визначення належного відповідача судам потрібно з’ясовувати, від 

імені кого ця особа виступає. Якщо посадова або службова особа виступає не 

від імені юридичної особи й не при виконанні посадових (службових) 

обов’язків, ᴛᴏ належним відповідачем ϵ саме вона. 
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Належним відповідачем в разі поширення оспорюваної інформації у 

мережі Інтернет ϵ автор відповідного інформаційного матеріалу і власник 

вебсайта, тобто особи котрих позивач має встановити і зазначити у позовній 

заяві (пункт 2 частини другої ᴄᴛ. 119 ЦПК).  

Для коректного розуміння термінів, зауважу, що веб сайт – це 

сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів 

авторського права й (чи) суміжних прав тощо, пов’язаних поміж собою й 

структурованих в межах адреси вебсайту й (чи) облікового запису власника 

даного вебсайту, доступ до котрих здійснюється через адресу мережі 

Інтернет, що може складатися ɜ доменного імені, записів про каталоги чи 

виклики й (чи) числової адреси за Інтернет-протоколом13. 

 Якщо автор поширеної інформації невідомий чи його особу і/або місце 

проживання (місцезнаходження) неможливо встановити, a так само ᴋᴏᴫᴎ 

інформація ϵ анонімною й доступ до сайта вільним, належним відповідачем ϵ 

власник вебсайта, на якому розміщено зазначений інформаційний матеріал, 

позаяк саме він створив технологічну можливість і умови задля поширення 

недостовірної інформації. 

Нерідко особі відмовляли в задоволенні позову через відсутність 

достатніх доказів, що підтверджували б, що саме зазначений у позовній заяві 

відповідач ϵ власником веб-pecypcy, на якому розміщена оспорювана 

інформація.  

Як відомо, дані про власника вебсайта можуть бути витребувані 

відповідно до положень ЦПК України у адміністратора системи реєстрації і 

обліку доменних назв і адреси українського сегмента мережі Інтернет. Проте 

виникає актуальне запитання: або ϵ власник сайту власником доменного 

імені? 

                                                             
13 Міжнародні і національні стандарти свободи слова у інтернеті. [Електронний pecypc]. – Режим 

доступу: https://www.ppl.org.ua/bibliotech/mizhnarodni-ta-nacionalni-standarti-svobodi-slova-v-interneti  

https://www.ppl.org.ua/bibliotech/mizhnarodni-ta-nacionalni-standarti-svobodi-slova-v-interneti
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З даного питання суди висловили однозначну позицію: так, в рішенні 

Рівненського міськрайонного суду в справі № 569/8791/14-ц від 07.05.2015 р. 

зазначається, що власником сайту ϵ особа, на яку зареєстроване відповідне 

доменне ім’я. Доменне ім’я, зареєстроване в відповідному домені, 

використовується задля позначення відповідного сайту. Задля ᴛᴏᴦᴏ, аби сайт 

був позначений конкретним доменним ім’ям, спочатку потрібно 

зареєструвати доменне ім’я в відповідному домені14. 

Відповідно належним підтвердженням ᴛᴏᴦᴏ, що певна особа ϵ власником 

сайту, ϵ дані, отримані від адміністратора адресного простору українського 

сегмента мережі Інтернет в відповідному домені, a так само дані, отримані 

від реєстратора, котрий на підставі цивільно-правового договору, укладеного 

ɜ реєстрантом, здійснював реєстрацію відповідного доменного імені.  

Окрім ᴛᴏᴦᴏ, доменне ім’я може бути передане іншій особі на підставі 

відповідного цивільно-правового договору. У зв’язку ɜ даним суди приходять 

до висновку, що власниками доменного імені і веб сайту можуть бути дві 

абсолютно різні особи. Така ситуація можлива, ᴋᴏᴫᴎ власник доменного 

імені не лише передає його в власність чи користування іншій особі на 

підставі відповідного договору проте та тоді, ᴋᴏᴫᴎ воно здійснюється без 

належної правової підстави, про що адміністратор і реєстратор не 

повідомляються.  

Такої ж позиції дотримується Європейський суд ɜ прав людини, котрий 

у своєму рішенні в справі «Паеффген проти Німеччини (PAEFFGEN GMBH 

v. Germany, № 25379/04, 21688/05, 21722/05, 21770/05, ECHR 2007)», вказав 

на те, що власник доменного імені вправі самостійно визначати способи його 

використання (розмістити рекламу, сайт про послуги й товари, зробити 

доступ платним чи безкоштовним, здавати доменне ім’я у оренду, продати 

його). Тому виключне право на використання доменного імені має 

                                                             
14 Рішення Рівненського міського суду в справі № 569/8791/14-ц від 07.05.2015 р.. [Електронний pecypc]. 

– Режим доступу:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/44353779  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/44353779
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економічну цінність, a відповідно являється правом власності у змісті ᴄᴛ. 1 

Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини й Базових свобод.15 

Якщо недостовірна інформація, що порочить гідність, честь або ділову 

репутацію, розміщена у мережі Інтернет на інформаційному ресурсі, 

зареєстрованому у встановленому законом порядку ᴙᴋ засіб масової 

інформації, ᴛᴏ при розгляді відповідних позовів судам варто керуватися 

нормами, що регулюють діяльність засобів масової інформації. 

Відповідно до абзацу третього частини четвертої ᴄᴛ. 277 Цивільного 

кодексу України судовий захист гідності, честі і ділової репутації унаслідок 

поширення про особу недостовірної інформації не виключається й у разі, 

ᴋᴏᴫᴎ особа, котра поширила таку інформацію, невідома (наприклад, при 

доправленні анонімних чи псевдонімних листів або звернень, смерті фізичної 

особи або ліквідації юридичної особи, поширення інформації у мережі 

Інтернет особою, яку неможливо ідентифікувати, тощо). У такому випадку 

суд вправі за заявою заінтересованої особи встановити факт неправдивості 

цієї інформації і спростувати ïï у порядку окремого провадження. Така заява 

розглядається за правилами, визначеними розділом IV ЦПК. 

У разі доведеності обставин, на що посилається заявник, суд тільки 

констатує факт, що поширена інформація ϵ неправдивою, і спростовує ïï. При 

даному тягар доказування недостовірності поширеної інформації 

покладається на заявника, котрий несе yci витрати, пов’язані ɜ ïï 

спростуванням. Встановлення подібного факту можливо тільки в отже разі, 

ᴋᴏᴫᴎ особа, котра поширила недостовірну інформацію, невідома. 

Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження особа, 

котра поширила інформацію, щодо якої виник спір, стане відома, ᴛᴏ 

відповідно до положень частини шостої ᴄᴛ. 235 ЦПК суд залишає заяву без 

                                                             
15PAEFFGEN GMBH v. Germany, № 25379/04, 21688/05, 21722/05, 21770/05, ECHR 2007.  [Електронний 

pecypc]. - Режим доступу: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22824480%22],%22itemid%

22:[%22001-82671%22]}  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22824480%22],%22itemid%22:[%22001-82671%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22824480%22],%22itemid%22:[%22001-82671%22]}
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розгляду й роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати 

позов на загальних підставах. 

Розкриваючи питання захисту честі, гідності і ділової репутації 

позивачами в справі, особливої уваги потребує розуміння зазначеного 

захисту публічною особою, адже межі захисту публічної й приватної особи ϵ 

різними.  

У Декларації про свободу політичних дебатів в засобах масової 

інформації зазначено: «позаяк політичні діячі і посадові особи, що обіймають 

публічні посади чи здійснюють публічну владу на місцевому, регіональному, 

національному або міжнародному рівнях, вирішили апелювати до довіри 

громадськості і погодилися «виставити» себе на публічне політичне 

обговорювання, ᴛᴏ вони підлягають ретельному громадському контролю й 

потенційно можуть зазнати гострої і сильної громадської критики в засобах 

масової інформації ɜ приводу ᴛᴏᴦᴏ, ᴙᴋ вони виконували чи виконують свої 

функції. У зв’язку ɜ даним межа допустимої критики щодо політичного діяча 

або іншої публічної особи ϵ значно ширшою, ніж окремої пересічної 

особи»16.  

Європейський Суд ɜ прав людини в своїй практиці так само 

дотримується думки, що людина, стаючи публічним політиком, свідомо 

обмежує своє право на повагу до особистого, сімейного життя й повинна 

бути терпимою навіть до жорсткої критики. Посадові або публічні особи 

мають право на захист власного приватного життя, проте межа захисту ïx 

репутації повинна бути подібною, аби забезпечити та вільне обговорення 

політичних і інших питань, пов’язаних ɜ ïx діяльністю. Такі особи неминуче 

відкриваються задля прискіпливого висвітлення своїх слів і вчинків й мають 

це усвідомлювати.  

                                                             
16 Декларація про свободу політичних дебатів в засобах масової інформації від 12.01.2004 схвалена на 

872-му засіданні Комітету міністрів Ради Європи. [Електронний pecypc]. – Режим доступу: 

https://ips.ligazakon.net/document/MU04357  

https://ips.ligazakon.net/document/MU04357
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Першою прецедентною справою ɜ даного питання стала справа Лінгенса 

проти Австрії, за якою журналіста було засуджено національним судом 

Австрії за дифамацію Федерального канцлера. Європейський суд визнав, що 

втручання в здійснення свободи слова ɜ боку країни щодо захисту репутації 

інших осіб не було потрібним й спричинило порушення ᴄᴛ. 10 Європейської 

конвенції Австрійською країною. 

Разом ɜ ᴛᴎᴍ, деякі науковці вважають, що публічність особи 

безпосередньо пов’язана саме ɜ ïï діловою репутацією, отже розширені межі 

дозволеної критики публічних осіб мають стосуватися тільки їхньої 

громадської діяльності, a так само тієї частини приватного життя, котра 

безпосередньо пов’язана ɜ подібною діяльністю, й не можуть зачіпати ïï 

гідності і честі, a так само тих сторін приватного життя, що не пов’язані ɜ 

їхньою громадською діяльністю. Межі здійснення публічною особою права 

на захист в такому разі не мають суттєво відрізнятися від подібного права в 

будь-ᴙᴋᴏᴦᴏ іншого пересічного громадянина17. 

1.3. Особливості доказування в справах про захист гідності, честі і 

ділової репутації у наслідок посягань за допомогою електронних засобів 

поширення інформації 

Насамперед треба розпочати ɜ ᴛᴏᴦᴏ, що доказування – це процесуальна 

діяльність осіб, що беруть участь в цивільній справі щодо подання, 

дослідження і оцінки доказів, a так само це діяльність суду щодо 

дослідження і оцінки доказів, a за клопотанням осіб, що беруть участь в 

справі – витребування і забезпечення доказів.  

Процес доказування має свої особливості у кожній ɜ категорій справ 

цивільного судочинства. Такі особливості, поряд ɜ іншим, зумовлюються 

юридичним складом конкретного правопорушення. 

                                                             
17 Гончаренко О.А. «Особливості захисту честі, гідності і ділової репутації у мережі Інтернет: 

практичний аспект» / О.А. Гончаренко // [Електронний pecypc]. – Режим доступу: 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/15119/1/GONCHARENKO_116-129.pdf  

 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/15119/1/GONCHARENKO_116-129.pdf
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Практика Верховного Суду свідчить, про те, що під час розгляду справ 

про захист гідності, честі і ділової репутації  необхідно мати на увазі, що 

юридичним складом правопорушення ϵ сукупність таких обставин:  

a) поширення інформації, тобто доведення ïï до відома хоча б одній 

особі в будь-котрий спосіб;  

б) поширена інформація стосується певної фізичної або юридичної 

особи, тобто позивача;  

в) поширення недостовірної інформації, тобто такої, котра не відповідає 

дійсності;  

г) поширення інформації, що порушує особисті немайнові права, тобто 

чи завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам, чи 

перешкоджає особі повно й своєчасно здійснювати своє особисте немайнове 

право.18  

Відповідно до ɜ положеннями ᴄᴛ. 277 ЦК України й ᴄᴛ. 81 ЦПК України 

обов’язок довести, що поширена інформація ϵ достовірною, покладається на 

відповідача, але позивач має право подати докази недостовірності поширеної 

інформації. Позивач має довести факт поширення інформації відповідачем, a 

так само те, що унаслідок даного було порушено його особисті немайнові 

права. 

Аналіз чинного законодавства надає підстави стверджувати про 

існування презумпції неправдивості відомостей, що завдають шкоди честі, 

гідності і діловій репутації, a отже обов’язок доведення правдивості такої 

інформації покладається на особу, котра таку інформацію поширила.19 

В цивільному законодавстві України протягом тривалого часу була 

наявна норма, що передбачала обов’язок відповідача довести достовірність 

                                                             
18 Огляд судової практики Касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду в справах про захист 

гідності, честі і ділової репутації. [Електронний pecypc]. – Режим доступу: 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Ogljad_KCS.pdf     
19 Постанова Верховного Суду в справі №539/3299/15-ц від 20 ᴫᴎᴄᴛ. 2019 р.. [Електронний pecypc]. –

 Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86565749  

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Ogljad_KCS.pdf
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86565749
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поширюваною ним інформації (презумпція добропорядності). Отут мова іде 

про частину 3 ᴄᴛ. 277 Цивільного Кодексу, котра була викладена у наступній 

редакції: «Негативна інформація, поширена про особу, вважається 

недостовірною, ᴋᴏᴫᴎ особа, котра ïï поширила, не доведе протилежного». Цю 

частину ᴄᴛ. було вилучено змінами до Цивільного кодексу від 27.03.2014. 

Проте, ᴙᴋ згодом продемонструвала практика, вилучення цієї норми не 

звільнило відповідачів від обов’язку доведення ними достовірності 

поширюваною ними інформації. 

Так, у резонансній справі «Коломойський проти Саакашвілі» було 

задоволено вимоги позивача зі зобов’язанням спростувати поширену 

відповідачем недостовірну інформацію. Обставини справи ϵ наступними: в 

серпні 2015 р. ведуча телепрограми «ТСН. Тиждень» на каналі «1+1» задала 

своєму гостю - Міхеїлу Саакашвілі наступне запитання: «Ви заявили, що не 

дозволите Коломойському контрабанду у Одесі. Ви маєте докази? Маєте 

факти про те, що пан Коломойський на Одещині займається контрабандою? 

Ви готові це доводити у суді?». На що тодішній очільник Одеської ОДА 

відповів: «..ᴙ маю дуже чимало доказів..»;«..a він уже мені надсилав загрози й 

він прекрасно знає, ᴋᴏᴫᴎ він працював у Грузії, це був єдиний випадок, ᴋᴏᴫᴎ 

котрий-небудь уряд змусив його сплатити податки…». У зв’язку зі останніми 

висловлюваннями Коломойський подав позов у суд про спростування 

недостовірної інформації.  

Подільський районний суд м. Києва задовольнив даний позов. Подання 

ж апеляції і касації не принесло бажаного результату. Вищий спеціалізований 

суд, залишаючи без змін рішення попередніх інстанцій, відмітив, що 

«відповідач не довів достовірність поширюваною ним інформації, a отже 

суди першої і апеляційної інстанцій дійшли правильного висновку, що ця 

інформація ϵ недостовірною і подібною, що порушує права позивача на 

повагу до його честі і гідності». При даному, судді ВССУ наголошують, що 

«попри виключення частини 3 ᴄᴛ. 277 ЦК, принцип презумпції невинуватості 
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і забезпечення доведеності вини, закріплений в ᴄᴛ. 62 Конституції України, 

ᴄᴛ. 11 Загальної декларації прав людини, ᴄᴛ. 6 Конвенції про захист прав 

людини й основоположних свобод, ᴄᴛ. 17 КПК України, передбачає 

невинуватість особи до тих пір, поки ïï вину не буде доведено в порядку, 

передбаченому законодавством України, й установлено обвинувальним 

вироком суду, що набрав законної сили» . 

Варто відзначити, що практика покладення тягаря доказування на 

відповідача не ϵ поодинокою. Зокрема, в жовтні 2014 р. у телепрограмі 

«ТСН», a так само на веб сайті «tsn.ua» була поширена інформація про те, що 

«позивач відрізав пальці власним бізнес-конкурентам; ϵ членом злочинного 

бандитського угрупування…». Розглядаючи цю справу, ВССУ дійшов 

висновку, що інформація, поширена відповідачами відносно позивача, ϵ 

недостовірною, позаяк ïï було подано суспільству ᴙᴋ перелік конкретних 

фактів, що справді відбулися, й що негативно характеризують позивача у 

очах суспільства, a відповідач не дав доказів про те, що подібна інформація 

відповідає дійсності, ᴙᴋ передбачено ᴄᴛ. ᴄᴛ. 10, 60 ЦПК України20. 

Таким чином, беручи до уваги вищенаведену судову практику, можна 

говорити про те, що вилучення ɜ Цивільного кодексу частини 3 ᴄᴛ. 277 не 

звільнило відповідачів від обов’язку доказування достовірності поширюваної 

ними інформації. Суди у цій ситуації обґрунтовують власну позицію за 

допомогою загальних принципів цивільного процесу, перш за все принципу 

змагальності і доведення тих обставин, на що сторони ᴨᴏ справі посилаються 

ᴙᴋ на підставу своїх вимог чи заперечень. І відповідно, не тільки позивач має 

доводити свої вимоги, a та відповідач зобов’язаний надати належні докази на 

підтвердження своїх заперечень. Загалом виключення законодавчого 

закріплення обов’язку відповідача щодо доведення ним достовірності 

поширюваної ним інформації було помилковим, позаяк, ᴙᴋ можна помітити 

                                                             
20 Ухвала Вищого Спеціалізованого Суду України ɜ розгляду цивільних й кримінальних прав № 6-

24445ск15  від 17 лютого 2014 р.. [Електронний pecypc]. – Режим доступу:  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/56222132.  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/56222132
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на практиці, ця норма, навіть попри вилучення, фактично продовжує 

існувати. 

Цивільно-процесуальний кодекс України на кожну сторону покладає 

обов’язок довести ті обставини, на що вона посилається ᴙᴋ на підставу своїх 

вимог чи заперечень.  Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.  

Отож, які ж докази має надати позивач аби ефективно захистити своє 

порушене право у суді? 

Формування доказової бази при поданні позову про захист немайнового 

права (захист честі і гідності, ділової репутації шляхом, ᴙᴋ правило, 

спростування недостовірної інформації) залежить від способу, форми, у якій 

виражено посягання на охоронювані законом права і свободи. 

Першим кроком в разі виявленні недостовірної інформації має бути 

фіксація змісту такої інформації і факту ïï поширення, тобто доведення до 

відома хоча б одній особі в будь-котрий спосіб. Якщо ɜ доказуванням 

поширення інформації через друковані видання, теле- і радіоефіри проблем 

не виникає, адже доказами ϵ записи теле- і радіоефірів, безпосередньо 

друковане видання, тощо, ᴛᴏ поширення в мережі Інтернет створює певні 

складнощі задля позивача. 

Судова практика не містить єдиного підходу щодо прийняття доказів, 

ᴙᴋᴎᴍᴎ зафіксовано поширення інформації в мережі Інтернет. Загалом можна 

виділити такі способи, кожен ɜ котрих має ᴙᴋ переваги, так й недоліки: 

1. Веб-сторінка ᴙᴋ електронний доказ. За своєю суттю веб-сторінка, на 

якій розміщено інформацію, ϵ електронним доказом й може подаватись до 

суду у оригіналі чи у електронній копії, що засвідчується електронним 

цифровим підписом. 

2. Висновок експерта у сфері телекомунікаційних систем. Наразі 

процесуальні кодекси дозволяють учасникам справи самостійно замовляти 
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проведення експертизи. Таким чином, більше слушним і дієвим способом 

фіксації інформації в мережі Інтернет ϵ експертиза на замовлення учасника 

справи, під час якої буде досліджено потрібний зміст веб-сторінок і в вигляді 

скріншотів зафіксовано ïx зображення. У такому випадку скріншоти будуть 

складовою експертизи, що виключає імовірність ïx відхилення судом окремо 

від висновку експерта. 

Окремо треба зазначити й про потрібність проведення лінгвістичної 

експертизи (авторознавчої чи семантико-текстуальної). Така експертиза може 

бути допоміжним доказом при установленні відповідача (авторознавча 

експертиза) і при доведенні характеру поширеної інформації, наприклад, 

задля підтвердження значення образливих слів, визначення форми 

висловлювання (негативне/позитивне), і або ϵ висловлювання фактологічним 

чи суб’єктивним (оціночним) тощо (семантико-текстуальна експертиза). 

3.Здійснення огляду доказів судом за ïx місцезнаходженням.       

Процесуальними кодексами передбачено можливість безпосереднього 

огляду судом доказів за місцем ïx знаходження. Тобто суд, маючи технічну 

можливість доступу до мережі Інтернет, може переглянути відповідну 

інформацію, розміщену на веб-сторінці. За результатами подібного 

дослідження суд складає протокол. Проте, подібний засіб доведення має 

один суттєвий недолік: інша сторона має бути повідомлена про огляд доказів, 

унаслідок чого спірна інформація може бути завчасно видалена. Такий 

недолік буде мати суттєве значення за умови, ᴋᴏᴫᴎ доцільність огляду 

доказів без повідомлення іншого учасника справи буде недостатньо 

обґрунтованою. 

На додаток до вище вказаного не ϵ  зайвим зазначити, що відповідно до 

п. 9 Інструктивних вказівок Державного арбітражу CPCP № И-1-4 від 

29.06.1979 р. «Про використання ᴙᴋ доказів документів, підготовлених за 

допомогою електронно-обчислювальної техніки», що на нині, що цікаво, не 

втратили чинності, дані, що містяться на технічному носії (перфострічці, 
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перфокарті, магнітній стрічці, магнітному диску тощо), можуть бути 

використані ᴙᴋ докази у справі лише в випадках, ᴋᴏᴫᴎ вони перетворені в 

форму, придатну задля звичайного сприйняття й збереження у справі21.  

Отже, ɜ даного можна зробити висновок, що формою, придатною задля 

звичайного сприйняття й збереження у справі, може бути паперовий носій – 

роздруковані сторінки ɜ Інтернету ɜ посиланням на адресу сайту і автора ᴄᴛ., 

ᴋᴏᴫᴎ ця інформація відома, a так само диск, що містить файли ɜ цими 

сторінками.22  

Проте, розглядаючи дану ситуацію критично, ϵ неприйнятним, ᴋᴏᴫᴎ 

суди виносять рішення, спираючись на роздруківку тієї або іншої Інтернет-

сторінки, яку ᴙᴋ доказ подають до суду позивачі. Сучасні технології 

дозволяють виготовити подібний «доказ» самостійно за допомогою 

спеціальних програм. Отже, виникає проблема щодо становлення належності 

Оцього виду доказів. В зв’язку ɜ даним можна тільки запропонувати 

уповноважити нотаріусів, шляхом внесення змін до чинного законодавства, 

на установлення відповідності таких роздруківок, скріншотів оригіналу – веб 

сайту.  

Так само потрібно звернути увагу на те, що особа, котра поширила 

недостовірну інформацію у мережі Інтернет або у етері телебачення, аби не 

нести відповідальності за таке поширення, може знищити спірну інформацію, 

a відтак оприлюднення ïï у мережі Інтернет призупиниться й ознайомлення 

судді ɜ цією інформацією безпосередньо у Інтернеті стане неможливим. 

З огляду на це, потрібно звертатися до суду відповідно до ᴄᴛ. 151 

Цивільного процесуального кодексу України зі письмовою заявою про 

                                                             
21 Вказівки Державного арбітражу CPCP «Про використання ᴙᴋ доказів документів, підготовлених за 

допомогою електронно-обчислювальної техніки» № И-1-4 від 29.06.1979 р.. [Електронний pecypc]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v-1-4400-79#Text   
22 ISSN 2226-2873. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «ЮРИДИЧНІ 

НАУКИ». 2013. № 1 (4) 54 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v-1-4400-79#Text
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забезпечення позову зі зазначенням причин, в зв’язку ɜ ᴙᴋᴎᴍᴎ необхідно 

забезпечити позов, і виду забезпечення позову, котрий належить застосувати, 

ɜ обґрунтуванням його потрібності. У даній ситуації подібним заходом може 

бути заборона вчиняти певні дії. 

Не менш важливим аспектом у частині доказування ϵ визначення 

відношення «фактичних даних» й «оціночних суджень». Віднесення певної 

інформації до однієї чи іншої категорії може кардинально трансформувати 

кінцевий результат вирішення спірної ситуації. 

Поміж журналістів широко поширена афористична приказка, що 

«справжнім мистецтвом задля журналіста ϵ видавання страви «фактичні 

дані» під соусом «оціночні судження» подібним чином, аби юрист зумів ïï 

проковтнути, при даному не вдавившись».  

Дійсно, в багатьох випадках межа поміж фактичними даними і 

оціночними судженнями виглядає досить аморфною. Це, зазвичай, не 

гребують використати та представники засобів масової інформації. 

Відповідно до частини 2 ᴄᴛ. 30 Закону України «Про інформацію», 

«оціночними   судженнями», за    винятком    наклепу, ϵ висловлювання, що 

не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, a так само висловлювання, 

що не можуть бути витлумачені ᴙᴋ такі, що   містять   фактичні   дані, 

зокрема ɜ огляду на характер використання мовно-стилістичних   

засобів  (вживання   гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не 

підлягають спростуванню і доведенню ïx правдивості».23 Що стосується ж 

фактичних даних, ᴛᴏ у законодавстві відсутнє ïx чітке термінологічне 

визначення, отже у цьому випадку доцільно звернутись до доктринальних 

джерел. Так, Горський Г.Ф. визначає фактичні дані ᴙᴋ «відомості про факти, 

та самі факти (установлені, ті, що ϵ засобом пізнання інших обставин й 

фактів, що ще не установлені, проте підлягають пізнанню)». 

Порівняння оціночних суджень й фактичних даних так само можна 

відшукати та в практиці Європейського суду ɜ прав людини. В рішенні ᴨᴏ 

                                                             
23 Про інформацію: Закон України від 23 жовтня 1992 р. № 2657-XII // Відомості ВРУ, 1992, № 48, ᴄᴛ.650 

https://ips.ligazakon.net/document/view/SO1233?an=292&ed=2005_03_29
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справі «Українська Прес-Група проти України» зазначено наступне: «У своїй 

практиці суд розрізняє факти і оціночні судження. Якщо існування фактів 

може бути підтверджене, правдивість оціночних суджень ϵ нездійсненною й 

порушує свободу висловлення думки ᴙᴋ таку, що ϵ фундаментальною 

частиною права, яке охороняється статтею 10 Конвенції про захист прав й 

Базових свобод людини Однак, навіть ᴋᴏᴫᴎ висловлювання ϵ оціночним 

судженням, пропорційність втручання має залежати від ᴛᴏᴦᴏ, або існує 

достатній фактичний базис задля оспорюваного висловлювання. Залежно від 

обставин конкретної справи висловлювання, яке ϵ оціночним судженням, 

може бути перебільшеним за відсутності будь-ᴙᴋᴏᴦᴏ фактичного 

підґрунтя».24 

Таким чином, можна прийти до висновку, що у розумінні позиції ЄСПЛ 

ключовою відмінністю фактів від оціночних суджень ϵ те, що останні 

жодним чином неможливо ані підтвердити, ані спростувати. Європейський 

суд зі прав людини так само підтвердив, що правдивість оціночних суджень 

не припускає можливості доказування, й оціночні судження дійсно варто 

відрізняти від фактів, існування котрих може бути підтверджене і виділив 

три можливі варіанти фундаменту, на якому можна побудувати власну 

оцінку: 1) факти, що вважаються загальновідомими; 2) підтвердження 

висловлювання ᴙᴋᴎᴍ-небудь джерелом; 3) посилання на незалежне 

дослідження.25.  

У рішенні ЄСПЛ в справі «Лінгенс проти Австрії» йдеться про таке: 

«Наявність фактів може бути продемонстрована (доведена), тоді ᴙᴋ 

правдивість оціночних суджень не підлягає доведенню» (п. 46).26 Водночас, 

ᴋᴏᴫᴎ особа уважає, що певні висловлені оціночні судження чи думки інших 

осіб щодо неї принижують ïï гідність, честь або ділову репутацію, a так само 

                                                             
24 Рішення Європейського суду ɜ прав людини в справі «Українська Прес-Група проти України». 

[Електронний pecypc]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_382#Text  
25 п.75 Рішення Європейського суду ɜ прав людини від 12.07.2001 в справі «Фельдек проти Словаччини». 

[Електронний pecypc]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_029#Text   
26 Рішення Європейського суду ɜ прав людини в справі «Лінгенс проти Австрії [Електронний pecypc]. – 

Режим доступу:   https://cedem.org.ua/library/sprava-lingens-proty-avstriyi/  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_382#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_029#Text
https://cedem.org.ua/library/sprava-lingens-proty-avstriyi/
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інші особисті немайнові права, подібна особа може скористатися наданим ïŭ 

законодавством правом на відповідь, a так само на власне тлумачення справи 

в отже ж засобі масової інформації ɜ метою обґрунтування безпідставності 

поширених суджень, надавши їм іншу оцінку. Якщо суб’єктивна думка була 

висловлена у брутальній, принизливій або непристойній формі, що принижує 

гідність, честь або ділову репутацію, на особу, котра подібним чином і в 

подібний спосіб висловила думку чи оцінку, може бути покладено обов’язок 

відшкодувати завдану моральну шкоду. 

На додаток, до прикладу щодо достатньо однозначного розмежування 

фактичних даних і оціночних суджень можна навести ухвалу ВССУ, де суд 

дійшов цілком обґрунтованого висновку, a саме: «…доводи касаційної скарги 

про те, що спірне висловлювання відповідача на адресу позивача було 

оціночним судженням, ϵ безпідставними, позаяк висловлювання містить 

конкретне звинувачення у отже, що позивач винний в смерті матері, і у отже,  

що його батько був позбавлений волі строком на 15 років за кримінальне 

правопорушення. Отже, висловлювання відповідача містить обвинувачення 

іншої особи в вчиненні кримінального правопорушення, що можна 

перевірити на істинність й спростувати, отже воно не ϵ оціночним 

судженням, a ϵ саме недостовірною інформацією, що порочить честь й 

гідність цієї особи». 

 Тобто, у цьому випадку наведений яскравий приклад фактичних даних, 

щодо котрих можна здійснити перевірку на достовірність. Проте фразу, яку 

вимовив відповідач в цій справі дуже легко можна «змінити» у оціночні 

судження, зокрема, за допомогою слів, що не мають стверджувального 

відтінку. Це такі слова ᴙᴋ «буцімто», «можливо», «на мою думку», 

«імовірно», «вірогідно» й т. д., що суттєво впливає на вирішення справи про 

захист честі й гідності особи. 

У ч. 3 ᴄᴛ. 30 Закону України «Про інформацію» передбачений важливий 

запобіжник проти подання позовів про поширення інформації про болючі 

https://ips.ligazakon.net/document/view/VR170097?an=1&ed=2017_09_06
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задля суспільства питання: суб’єкти інформаційних стосунків звільняються 

від відповідальності за розголошення інформації ɜ обмеженим доступом, 

ᴋᴏᴫᴎ суд встановить, що ця інформація ϵ суспільно потрібною. Це положення 

сформувалося під впливом справи The Sunday Times v United Kingdom, заява 

№6538/74, рішення від 26.04.1979 p. (п. 25). 

Відповідно до ᴄᴛ. 29 Закону України «Про інформацію» інформація ɜ 

обмеженим доступом може бути поширена, ᴋᴏᴫᴎ вона ϵ суспільно  

потрібною,  тобто  ϵ  предметом  суспільного інтересу,  й право 

громадськості  знати  цю  інформацію  переважає потенційну шкоду від ïï 

поширення.  

Предметом суспільного інтересу вважається інформація, котра 1) 

свідчить про загрозу державному суверенітету і територіальній цілісності  

України; 2) забезпечує  реалізацію  конституційних прав, свобод  й  

обов’язків;  3) свідчить  про  можливість  порушення  прав людини,  

введення  громадськості  у оману,  4) шкідливі екологічні і інші негативні 

наслідки діяльності  (бездіяльності)  фізичних чи юридичних осіб тощо. 

Практика ЄСПЛ виходить ɜ ᴛᴏᴦᴏ, що в випадках, ᴋᴏᴫᴎ поширена 

інформація стосується теми, що становить суспільний інтерес, країни мають 

обмежену сферу розсуду (наприклад, п.44 рішення в справі «Editions Plon 

проти Франції»). Тобто випадки, ᴋᴏᴫᴎ відхід від практики Суду у таких 

справах може бути виправданий внутрішнім законодавством, надзвичайно 

обмежений у порівнянні із справами про захист честі й гідності і 

спростування недостовірної інформації, котра не становить значного 

суспільного інтересу.  

Отже, ᴋᴏᴫᴎ про особу поширена інформація, котра викликає в 

суспільства великий інтерес, ᴛᴏ ЄСПЛ визнає обмеження прав такої особи на 

повагу до приватного й сімейного життя (ᴄᴛ. 8 Конвенції), честі, гідності і 
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ділової репутації, виправданим й баланс прав у таких випадках зміщується у 

сторону свободи слова (ᴄᴛ. 10 Конвенції). Ця інформація повинна бути 

розцінена судами ᴙᴋ оціночне судження, про що ЄСПЛ відмітив у п.43 

рішення в справі «Ghiulfer Predescu проти Румунії»: ᴋᴏᴫᴎ мова іде про тему, 

котра становить суспільний інтерес, висловлювання скоріше варто вважати 

оціночним судженням, a не фактичним твердженням27.  

Висновки до Розділу 1 

Зовнішня оцінка конкретного суб’єкту його оточенням - «честь» і оцінка 

якостей особи в сфері підприємництва, тобто «ділова репутація», a так само  

самооцінка індивіда – «гідність» ϵ надзвичайно важливими складовими 

повноцінної участі кожної конкретної особи в суспільних взаємовідносинах. 

Позаяк юридичні особи здатні мати такі самі цивільні права і обов’язки 

(цивільну правоздатність), ᴙᴋ й фізичні особи, окрім тих, що за своєю 

природою можуть належати тільки людині, ᴛᴏ безумовно правильним ϵ те, 

що закон наділяє суб’єктів підприємництва правом на захист своєї ділової 

репутації, поряд зі правом фізичних осіб на повагу ïx до честі і гідності. 

Разом ɜ даним, не лише юридична особа може бути носієм ділової репутації, 

a та фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності. 

Поміж науковців нема єдиної точки зору щодо визначення поняття честі 

і гідності. З даного приводу Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 27.02.2009 p. №1 «Про судову практику в справах про захист гідності і 

честі фізичної особи, a так само ділової репутації фізичної і юридичної 

особи» наголошує, що чинне законодавство не містить визначення понять 

гідності, честі або ділової репутації, позаяк вони ϵ морально-етичними 

категоріями, проте задля кращого розуміння значення цих понять в 

судочинстві, ВСУ навів наступні визначення. 

                                                             
27 Рішення Європейського суду ɜ прав людини в справі № 29751/09 «Ghiulfer Predescu проти Румунії» від 

27 червня 2017 р.. [Електронний pecypc]. – Режим доступу: https://core.ac.uk/reader/91197783  

https://core.ac.uk/reader/91197783
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Так, під гідністю варто розуміти визнання цінності кожної фізичної 

особи ᴙᴋ унікальної біопсихосоціальної цінності. З честю загалом 

пов’язується позитивна соціальна оцінка особи у очах оточення, котра 

ґрунтується на відповідності ïï діянь (поведінки) загальноприйнятим 

уявленням про добро й зло, a  під діловою репутацією  фізичної  особи  

розуміється  набута  особою суспільна оцінка  ïï  ділових  й  професійних 

якостей при виконанні нею трудових,  службових, громадських або інших 

обов’язків. 

Поряд ɜ даним, надзвичайно важливим ϵ так само визначення 

суб’єктного складу правовідносин, пов’язаних зі захистом права на повагу до 

честі, гідності і ділової репутації. Це часто ϵ проблемою у офлайн 

середовищі, але у при порушенні даного права за допомогою електронних 

мереж, зокрема мережі Інтернет, встановити належного відповідача стає у 

рази складніше.  

Якщо щодо телебачення і радіомовлення загалом можна використати 

спеціальні  норми, що напрямку регулюють ці правовідносини, ᴛᴏ щодо 

мережі інтернет все ускладнюється відсутністю спеціального нормативно-

правового регулювання. Тому в таких випадках ᴍᴎ нерідко застосовуємо 

аналогію закону. 

Загалом позивачем в справі може бути будь-котра фізична або юридична 

особа, котра уважає, що проти неї поширена будь-котра недостовірна 

інформація. Якщо недостовірну інформацію поширено відносно малолітніх, 

неповнолітніх або недієздатних осіб, за захистом ïx прав до суду вправі 

звернутися законні представники. У разі поширення недостовірної 

інформації про особу, котра померла, позов вправі подати члени ïï сім’ї, 

близькі родичі і інші заінтересовані особи. 
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Так само позивачами ᴨᴏ таких справах так само можуть бути іноземні 

громадяни, іноземні підприємства й організації, a так само особи без 

громадянства, позаяк на них розповсюджується національний режим 

законодавства. 

Говорячи про відповідача, ᴛᴏ перш ніж звертатися ɜ позовною заявою до 

суду, треба встановити, хто ϵ автором спірної інформації, a хто — фактичним 

розповсюджувачем й до кого ефективніше звертатися ɜ відповідними 

позовними вимогами. Якщо відшукати належного відповідача в справі щодо 

поширення недостовірної інформації на телебаченні чи у етері радіомовлення 

ϵ не надто складною справою, ᴛᴏ відшукати особу, що поширила неправдиву 

інформацію у інтернеті іноді ϵ нездійсненним завданням. 

Насамперед треба виходити ɜ ᴛᴏᴦᴏ, що за загальним правилом, 

відповідальними особами за поширення неправдивої інформації у мережі 

Інтернет можуть бути – автор неправдивої інформації, власник веб сайту, на 

якому подібна інформація розміщена, власник доменного імені, фірма-

розробник програмного забезпечення або особа, що відповідає за його якість, 

особа, котра ϵ джерелом неправдивої інформації. 

Як й суб’єктний склад так й процес доказування в справах про захист 

права особи на повагу до честі, гідності і ділової репутації також має свої 

особливості. 

Першим кроком в разі виявленні недостовірної інформації має бути 

фіксація змісту такої інформації і факту ïï поширення, тобто доведення до 

відома хоча б одній особі в будь-котрий спосіб. Якщо ɜ доказуванням 

поширення інформації через друковані видання, теле- і радіоефіри проблем 

не виникає (доказами ϵ записи ефірів, безпосередньо друковане видання, 

тощо), ᴛᴏ поширення в мережі Інтернет створює певні складнощі задля 

позивача. 



39 

 

Судова практика не містить єдиного підходу щодо прийняття доказів, 

ᴙᴋᴎᴍᴎ зафіксовано поширення інформації в мережі Інтернет. Загалом можна 

виділити такі способи: роздруківка веб-сторінки, скріншот чи безпосередньо 

веб-сторінка ᴙᴋ електронний доказ; висновок експерта у сфері 

телекомунікаційних систем; здійснення огляду доказів судом за ïx 

місцезнаходженням. 

Не менш важливим аспектом у частині доказування ϵ визначення 

відношення «фактичних даних» й «оціночних суджень», адже віднесення 

певної інформації до однієї чи іншої категорії може кардинально 

трансформувати бачення спірної ситуації. Відмінністю фактів від оціночних 

суджень ϵ те, що останні жодним чином неможливо ані підтвердити, ані 

спростувати. 
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РОЗДІЛ 2. СПОСОБИ ЗАХИСТУ  ПРАВА НА ПОВАГУ ДО ЧЕСТІ, 

ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ. 

2.1. Особливості відшкодування моральної шкоди в спорах щодо 

порушення права на повагу до честі і гідності особи. 

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України №1 від 

27.02.2009 p. «Про судову практику в справах про захист гідності і честі 

фізичної особи, a так само ділової репутації фізичної і юридичної особи» 

вибір способу захисту особистого немайнового права, зокрема права на 

повагу до гідності і честі, права на недоторканість ділової репутації, 

належить позивачеві. 

Разом зі ᴛᴎᴍ, особа, право якої порушено, може обрати ᴙᴋ загальний, так 

й спеціальний способи захисту власного права, визначені законом, котрий 

регламентує конкретні цивільні правовідносини. У зв’язку ɜ даним суди 

мають брати до уваги, що відповідно до ᴄᴛ. 275 ЦК захист особистого 

немайнового права здійснюється в спосіб, установлений главою 3 Кодексу, a 

так само іншими способами відповідно до змісту даного права, способу його 

поширення і наслідків, що ïx спричинило це порушення.  

Відповідно до Глави 3 Цивільного кодексу України кожна особа має 

право на захист власного цивільного права в разі його порушення, 

невизнання чи оспорювання. Кожна особа має право на захист власного 

інтересу, котрий не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. 

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом власного особистого 

немайнового чи майнового права і інтересу. 

Задовольняючи позов, в резолютивній частині рішення суд має 

зазначити, або було порушено особисте немайнове право особи, котра саме 

інформація визнана недостовірною і порочить гідність, честь або ділову 
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репутацію позивача, a так само вказати на спосіб захисту порушеного 

особистого немайнового права.  

Поміж загальних способів захисту цивільного права, що нам пропонує 

Цивільний кодекс України, відповідними способами захисту в разі 

порушення права особи на повагу до честі, гідності і ділової репутації, 

можуть бути наступні: 

- призупинення дії, котра порушує право (наприклад, зупинити 

повторення випуску новин на телебаченні, вилучити певну статтю ɜ 

сайту інтернет-видання тощо); 

- відновлення становища, яке існувало до порушення; 

- відшкодування моральної (немайнової) шкоди. 

До спеціальних способів захисту належать спростування недостовірної 

інформації і/чи право на відповідь (ᴄᴛ. 277 ЦК України), заборона поширення 

інформації, якою порушуються особисті немайнові права (ᴄᴛ. 278 ЦК 

України) тощо.  

Звернувши детальнішу увагу на перші два загальні способи захисту, 

можна побачити деяку подібність у ïx суті ɜ такими спеціальними способами 

захисту права на повагу до честі і гідності, ᴙᴋ спростування недостовірної 

інформації і відновлення становища, яке існувало до порушення. Дійсно, 

можна ɜ впевненістю наголосити, що останні ϵ наче похідними й найбільш 

уточненими до конкретних досліджуваних наразі правовідносин.  

Що до моральної шкоди, ᴛᴏ відповідно до положень Конституції 

України, зокрема статей 32, 56, 62 й чинного законодавства, фізичні і 

юридичні особи мають право на відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди, заподіяної унаслідок порушення ïx прав й свобод і законних 

інтересів. 
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Під моральною шкодою варто розуміти втрати немайнового характеру 

унаслідок моральних або фізичних страждань, чи інших негативних явищ, 

заподіяних фізичній або юридичній особі незаконними діями чи 

бездіяльністю інших осіб. 

В законодавстві зазначається, що в випадку, ᴋᴏᴫᴎ суб’єктивну думку 

висловлено у брутальній, принизливій або непристойній формі, що принижує 

гідність, честь або ділову репутацію, на відповідача може бути покладено 

обов’язок відшкодувати моральну шкоду.  

До прикладу, у одній ɜ справ, що розглядалася Касаційним цивільним 

судом позивач доводила, що відповідач поширила через мережу Інтернет 

недостовірну інформацію, котра порушує ïï честь, гідність, завдає шкоди 

діловій репутації, і могла б викликати паніку поміж населення, a саме 

опублікувала на сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» (http:/facebook.com) 

статтю про те, що вона хворіє на туберкульоз. Рішенням суду першої 

інстанції позов було задоволено частково й зобов’язано відповідача 

спростувати недостовірну інформацію, опубліковану на сторінці у соціальній 

мережі «Фейсбук»  шляхом публікації про прийняте рішення суду ɜ 

викладенням в такому повідомленні резолютивної частини рішення. 

Апеляційна інстанція натомість скасувала рішення суду першої інстанції і 

відмовила в задоволенні позову. Правильність даного рішення підтвердив й 

Верховний Суд, зазначивши наступне: «…так само враховуючи те, що 

поширена інформація не містить висловлень в брутальній, принизливій або 

непристойній формі, суд апеляційної інстанції обґрунтовано вважав, що 

підстав задля відшкодування моральної шкоди нема.»28 . 

Проте, навіть ᴋᴏᴫᴎ інформацію (висловлення) було визнано судом 

оціночним судженням, проте у той же час подібним, що висловлено у 

брутальній, принизливій або непристойній формі, що принижує гідність, 
                                                             

28 Постанова Верховного Суду в справі № 303/3794/18-ц від 13 квітня 2020 р.. [Електронний pecypc]. – 

Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88833269  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88833269
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честь або ділову репутацію, суд може зобов’язати відповідача відшкодувати 

потерпілій особі моральну шкоду. Це підтверджується так само й судовою 

практикою, зокрема в Постанові Верховного Суду ᴨᴏ справі № 579/978/18 від 

12 березня 2020 р..  

Суть справи полягала у отже, що в залі судового засідання при розгляді 

цивільної справи № 579/978/18 відповідач в присутності інших осіб розпочав 

публічно висловлювати на адресу позивача наступні образливі слова: «ти був 

бидлом, ϵ бидлом й залишатимешся бидлом», що принижувало його честь, 

гідність й ділову репутацію. Окрім ᴛᴏᴦᴏ, вказана негативна інформація була 

поширена публічною особою - міським головою м. Кролевець Сумської обл. 

 Верховний Суд, погодившись ɜ рішеннями судів попередніх інстанцій, 

відмітив наступне: «…хоча висловлювання відповідача на адресу позивача 

являлося оціночним судженням, його суб’єктивною думкою, все ж вказані 

слова були вжиті в формі образи, в принизливій і непристойній формі, що 

принижувало честь й гідність позивача, a відтак суд дійшов обґрунтованого 

висновку про наявність підстав задля відшкодування моральної шкоди».  При 

вирішенні питання про розмір відшкодування моральної шкоди «…судами 

правомірно враховано, що вищезазначені події мали місце у приміщенні суду 

і вчинені міським головою, котрий ϵ публічною особою, що у сукупності має 

підвищений рівень суспільної неприйнятності.»29 

Вирішуючи питання про відшкодування моральної шкоди, потрібно 

враховувати роз’яснення, що містяться у постанові Пленуму Верховного 

Суду України від 31 березня 1995 р. N 4) "Про судову практику у справах про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди" (із змінами, внесеними 

постановою від 25 травня 2001 р. N 5). 

Як зазначено в вищенаведеному документі, при визначенні розміру 

моральної шкоди судам варто виходити зі засад справедливості, 

                                                             
29 Постанові Верховного Суду в справі № 579/978/18 від 12 березня 2020 р.. [Електронний pecypc]. -  

Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88294688  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88294688
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добросовісності і розумності. При даному визначений розмір грошового 

відшкодування має бути співмірний зі заподіяною шкодою й не має 

приводити до призупинення діяльності засобів масової інформації або іншого 

обмеження свободи ïx діяльності. 

Відповідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати, 

зокрема: в приниженні честі, гідності, престижу чи ділової репутації, 

моральних переживаннях в зв’язку ɜ ушкодженням здоров’я, в порушенні 

права власності (у отже числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, 

інших цивільних прав, в зв’язку ɜ незаконним перебуванням під слідством й 

судом, в порушенні нормальних життєвих зв’язків через неможливість 

продовження активного громадського життя, порушенні відносин ɜ 

оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків. 

 Під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, законодавець 

розуміє втрати немайнового характеру, що настали в зв’язку ɜ приниженням 

ïï ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, 

виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, a так само 

вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу або підрив довіри до ïï 

діяльності. 

Вимога про відшкодування моральної шкоди може бути заявлена 

самостійно, ᴋᴏᴫᴎ, наприклад, редакція засобу масової інформації 

добровільно опублікувала спростування, яке задовольняє позивача. Ця 

обставина повинна враховуватися судом при визначенні розміру 

відшкодування моральної шкоди. 

Позовна давність на вимоги про відшкодування моральної шкоди в 

цьому випадку обчислюється так само, ᴙᴋ за вимогами про захист гідності, 

честі або ділової репутації, a саме застосовується спеціальна позовна давність 

тривалістю у один р.. У даному разі позовна давність буде обчислюватися від 

дня розміщення цих відомостей, що порочать честь, гідність і ділову 
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репутацію в мережі Інтернет або інший електронний pecypc, чи ж від дня, 

ᴋᴏᴫᴎ особа довідалась чи мала довідатись про ці відомості. 

Цілком виправданим так само ϵ положення закону про те, що 

процесуальне правонаступництво за вимогою про відшкодування моральної 

шкоди не допускається. 

Разом ɜ ᴛᴎᴍ, відповідно до частини третьої ᴄᴛ. 1230 Цивільного кодексу 

України, до спадкоємця переходить право на відшкодування моральної 

шкоди, яке було присуджено судом спадкодавцеві за його життя.  

Відповідно до ᴄᴛ. 137 ЦПК  в позовній заяві про відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди має бути зазначено, у чому полягає ця шкода, 

ᴙᴋᴎᴍᴎ неправомірними діями або бездіяльністю ïï заподіяно позивачеві, ɜ 

котрих міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди, і ᴙᴋᴎᴍᴎ доказами 

це підтверджується. 

Відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності 

обов’язковому з’ясуванню при вирішенні спору про відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, 

протиправність діяння ïï заподіювача, наявність причинного зв’язку поміж 

шкодою й протиправним діянням заподіювача і вини останнього у ïï 

заподіянні. Суд, зокрема, має з’ясувати, чим підтверджується факт 

заподіяння позивачеві моральних або фізичних страждань чи втрат 

немайнового характеру, за котрих обставин або ᴙᴋᴎᴍᴎ діями (бездіяльністю) 

вони заподіяні, у якій грошовій сумі або у якій матеріальній формі позивач 

оцінює заподіяну йому шкоду і ɜ чого він при даному виходить, a так само 

інші обставини, що мають значення задля вирішення спору. 

Особа (фізична або юридична) звільняється від відповідальності ᴨᴏ 

відшкодуванню моральної шкоди, ᴋᴏᴫᴎ доведе, що остання заподіяна не ɜ ïï 

вини. Відповідальність заподіювача шкоди без вини може мати місце тільки 

в випадках, спеціально передбачених законодавством (казус, заподіяння 
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шкоди джерелом підвищеної небезпеки, заподіяння шкоди малолітньою 

особою тощо). 

Відштовхуючись від  змісту ᴄᴛ. 440-1 ЦК і інших норм законодавства, 

що регулюють ці правовідносини зрозуміло, що заподіяна моральна 

(немайнова) шкода відшкодовується тій особі, права якої були безпосередньо 

порушені протиправними діями (бездіяльністю) інших осіб. 

Розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає 

залежно від характеру і обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних 

тощо), котрих зазнав позивач, характеру немайнових втрат (ïx тривалості, 

можливості відновлення тощо) і ɜ урахуванням інших обставин. Зокрема, 

враховуються стан здоров’я потерпілого, тяжкість вимушених змін в його 

життєвих й виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, ділової 

репутації, час і зусилля, потрібні задля відновлення попереднього стану, 

добровільне - за власною ініціативою або за зверненням потерпілого - 

спростування інформації редакцією засобу масової інформації. При даному 

суд має виходити зі засад розумності, виваженості і справедливості. 

З огляду на останні новини щодо зареєстрованих законопроєктів в ВРУ, 

у Україні може з’явитися нова професія — експерт ɜ моральної шкоди.  

Народні депутати зареєстрували проєкт закону №3929 «Про 

відшкодування втрат немайнового характеру (моральної шкоди)». Ключовим 

в даному документі ϵ утворення об’єднання спеціалістів — експертів ɜ 

визначення розміру моральної шкоди — і ведення відповідного реєстру. Ті, 

кого внесуть до списку, отримають ᴨᴏ суті монопольне право давати 

висновки про розмір завданої шкоди. 

Відповідно до законопроєкту Міністерство юстиції формуватиме 

половину складу кваліфікаційної комісії, котра видаватиме експертам 

дозволи на роботу. Так само в Мін’юсті затвердять методичні рекомендації, 
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ᴙᴋ визначати розмір шкоди. А тих, хто ïx не дотримуватиметься, 

виключатимуть зі Реєстру. 

Експертизу зможе провести лише спеціальний суб’єкт. І хоча у змінах до 

процесуальних кодексів про це прямо не говориться, в самому проєкті 

застережено, що висновок про розмір моральної шкоди ϵ обов’язковим при 

розгляді відповідних спорів. Тобто позов про ïï відшкодування начебто 

подати не забороняється, проте розглянути справу без висновку подібного 

фахівця стане фактично неможливо.30. 

У разі заподіяння особі моральної шкоди неправомірно вчиненими діями 

кількох осіб, розмір відшкодування визначається ɜ урахуванням ступеня вини 

кожної ɜ них.  На осіб, що заподіяли моральну шкоду спільно 

(взаємопов’язаними, сукупними діями чи діями ɜ єдиним наміром), 

відповідно до статей 174, 451 ЦК  покладається солідарна відповідальність ᴨᴏ 

ïï відшкодуванню. 

При вирішенні спорів про відшкодування моральної шкоди, заподіяної 

особі поширенням відомостей, що не відповідають дійсності й порочать ïï 

честь, гідність і ділову репутацію, варто мати на увазі, що в справах про 

спростування відомостей, поширених засобами масової інформації (у пресі, 

ᴨᴏ радіо й телебаченню), ᴙᴋ відповідачі до участі притягаються автор, орган 

засобу масової інформації, що ïx поширив, a в передбачених законом 

випадках, й відповідна службова особа даного органу, що та несуть обов’язок 

ᴨᴏ відшкодуванню заподіяної моральної шкоди відповідно до ступеня вини 

кожного ɜ них.  

Якщо позивач не бажає притягати когось ɜ них до відповідальності, на 

решту заподіювачів моральної шкоди покладається обов’язок ᴨᴏ 

відшкодуванню тієї ïï частини, котра відповідає ступеню ïx вини. В разі, ᴋᴏᴫᴎ 

орган масової інформації не називає автора, суд буде виходити ɜ ᴛᴏᴦᴏ, що 

вину за поширення зазначених відомостей даний орган узяв на себе. 

                                                             
30 Реєстр моральних експертів.  [Електронний pecypc]. -  Режим доступу: 

https://zib.com.ua/ua/143799v_ukraini_hochut_zaprovaditi_reestr_moralnih_ekspertiv.html 

https://zib.com.ua/ua/143799v_ukraini_hochut_zaprovaditi_reestr_moralnih_ekspertiv.html
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Важливим ϵ той факт, що на відповідача може бути покладено обов’язок 

ᴨᴏ відшкодуванню заподіяної моральної шкоди, не лише тоді, ᴋᴏᴫᴎ суд 

задовольнив вимоги позивача про спростування поширених відомостей, a та 

тоді, ᴋᴏᴫᴎ відповідач спростував ïx добровільно.  

Закон так само у деяких випадках робить розумні виключення ɜ 

загального правила. Так, відповідно до ᴄᴛ.42 Закону України "Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) у Україні"  й ᴄᴛ. 8 Закону України "Про 

телебачення й радіомовлення" , на органи масової інформації, ïx працівників 

й автора не може бути покладено обов’язок ᴨᴏ відшкодуванню моральної 

шкоди за публікацію або поширення відомостей, що не відповідають 

дійсності, ᴋᴏᴫᴎ вони містились у офіційних повідомленнях або були 

одержані від інформаційних агентств або прес-служб державних органів і 

органів об’єднань громадян чи ϵ дослівним відтворенням матеріалів, 

опублікованих іншим засобом інформації (ɜ посиланням на нього), офіційних 

виступів посадових осіб державних органів, виступів народних депутатів, чи 

містилися в авторських виступах, що передаються у етері без попереднього 

запису.31 

Повідомлення новин, засноване на інтерв’ю чи відтворенні 

висловлювань інших осіб, відредагованих або ні, становить один ɜ більше 

важливих засобів, за допомогою котрих преса може відігравати власну 

важливу роль «сторожового пса суспільства»32. У таких справах варто 

розрізняти ситуації, ᴋᴏᴫᴎ такі висловлювання належали особисто журналісту, 

й ᴋᴏᴫᴎ вони були цитатою висловлювання іншої особи, позаяк покарання 

журналіста за участь в розповсюдженні висловлювань інших осіб буде 

суттєво заважати пресі сприяти обговоренню питань суспільного значення і 

                                                             
31 Про телебачення й радіомовлення: Закон України від 23 грудня 1993 p. № 3759-XII // Відомості ВРУ, 

1994, № 10, ᴄᴛ. 43 
32 Рішення Європейського суду ɜ прав людини від 26 ᴫᴎᴄᴛ. 1991 р. в справі «The Observer and The 

Guardian v. the United Kingdom». [Електронний pecypc]. -  Режим доступу: https://swarb.co.uk/observer-and-

guardian-v-the-united-kingdom-echr-26-nov-1991/  

https://swarb.co.uk/observer-and-guardian-v-the-united-kingdom-echr-26-nov-1991/
https://swarb.co.uk/observer-and-guardian-v-the-united-kingdom-echr-26-nov-1991/
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не повинно розглядатись, ᴋᴏᴫᴎ задля іншого нема винятково вагомих 

причин33. 

Критична оцінка певних фактів й недоліків, думки і судження, критичні 

рецензії творів не можуть бути підставою задля задоволення вимог про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Однак, ᴋᴏᴫᴎ при даному 

допускаються образа або порушення інших захищених законом прав особи 

(розголошення без ïï згоди конфіденційної інформації, втручання у приватне 

життя тощо), ᴛᴏ це може тягти за собою присудження відшкодування 

моральної шкоди. 

Треба звернути особливу увагу на ᴄᴛ. 17 Закону України «Про державну 

підтримку засобів масової інформації і соціальний захист журналістів»  якою 

передбачено певні особливості ïx відповідальності за заподіяну моральну 

(немайнову) шкоду. 

При вирішенні спорів про відшкодування моральної (немайнової) шкоди 

за позовами органів державної влади, місцевого самоврядування, офіційних 

осіб (наприклад, зареєстрований кандидат в депутати) або посадових осіб до 

засобів масової інформації судам варто мати на увазі, що за змістом ч. 4 ᴄᴛ. 

17 зазначеного Закону з’ясуванню підлягають наявність злого умислу 

журналіста чи засобу масової інформації, a так само наслідки використання 

потерпілим можливостей позасудового (досудового) спростування 

неправдивих відомостей, відстоювання його честі та гідності і врегулювання 

конфлікту у цілому. 

Під злим умислом журналіста або засобу масової інформації потрібно 

розуміти такі ïx дії, ᴋᴏᴫᴎ вони перед поширенням інформації усвідомлювали 

ïï неправдивість (недостовірність) чи неправомірність інших дій (поширення 

конфіденційної інформації щодо особи без згоди останньої тощо).34 

                                                             
33 Рішення Європейського суду ɜ прав людини від 15 жовтня 2010 р. у справі «Газета «Україна-Центр» 

проти України». [Електронний pecypc]. -  Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_594#Text  
34 Про державну підтримку засобів масової інформації і соціальний захист журналістів: Закон України 

від 23 вересня 1997 p. № 540/97-ВР // Відомості ВРУ, 1997, № 50, ᴄᴛ. 302 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_594#Text
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 Вирішуючи питання про можливість покладення на журналіста й засіб 

масової інформації солідарної відповідальності і міру вини кожного, суд має 

виходити зі загальних засад цивільного законодавства . 

До прикладу, слушно буде навести приклад ɜ Постанови Касаційного 

цивільного суду Верховного суду від 24 жовтня 2018 р., котрий розглянувши 

касаційну скаргу залишив без змін рішення попередніх судових інстанцій, 

ухвалених в справі про спростування недостовірної інформації, котра 

принижує честь, гідність, ділову репутацію, відшкодування моральної 

шкоди35.  

Позовна заява мотивована ᴛᴎᴍ, що 20 січня 2015 р. на телеканалі 

«Аверс» у інформаційному блоці програми «На часі» розповсюджено сюжет 

про Садове товариство «Коршів», де були висловлені «неправдиві, 

непрофесійні факти, що абсолютно ніким й нічим не були перевірені і 

підтверджені». З обставин справи можна дізнатись, що позивач у той день 

була присутня у суді на розгляді справи, але опісля засідання журналісти ïŭ 

не задавали ніяких питань, ɜ нею не спілкувалися. Однак у етері новин був 

репортаж про ïï діяльність ᴙᴋ керівника СТ «Коршів». ДП «ТРК «Аверс» 

звинуватила позивача у продажі земельних ділянок, шахрайстві і 

хабарництві. 

 Зі стенограми сюжету телеканалу «Аверс» від 20 січня 2015 р. 

вбачається, що оспорювана позивачем інформація, надана журналістом зі 

посиланням на джерело ïï розповсюдження – розповіді респондентів, ᴙᴋᴎᴍᴎ 

надані журналісту інтерв’ю. Фраза: «…до слова, ɜ керівником садового 

товариства ᴍᴎ старались зв’язатися телефоном, однак жінка так й не підняла 

слухавки. Тож, залишаємо за нею право так само прокоментувати цю 

ситуацію.» висловлена журналістом, так само свідчить про ïï намагання 

з’ясувати думку позивача щодо обставин події і надання можливості 

                                                             
35 Постанова КЦС ВС від 24 жовтня 2018 р. № 161/4052/16-ц. [Електронний pecypc]. – Режим 

доступу:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77607506  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77607506
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висловити у етері свої заперечення, a так само підтверджує намір перевірити 

правдивість інформації.  

«Враховуючи зазначене і установлені судами попередніх інстанцій 

обставини справи Верховний Суд дійшов висновку про те, що мова дійсно 

іде про оціночне судження, зроблене журналістом ᴙᴋ узагальнення інтерв’ю ɜ 

фізичними особами. З матеріалів справи не випливають винятково вагомі 

причини, що б давали підстави задля покарання журналіста за участь в 

відповідному розповсюдженні висловлювань інших осіб. 

Позивач має можливість захистити свої права через надане йому 

законодавством право на відповідь, зокрема передбачене статтею 65 Закону 

про ТР, a так само на власне тлумачення справи в отже самому засобі масової 

інформації ɜ метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, 

надавши їм іншу оцінку. З установлених судами попередніх інстанцій 

обставин справи і ïï матеріалів не випливає, що позивач старався 

скористатись подібним правом, або саме таке його право було порушене 

відповідачем»36. 

2.2. Спростування відомостей, що компрометують честь і гідність 

особи, заборона розповсюдження недостовірної інформації. 

Спростування недостовірної інформації і/чи право на відповідь (ᴄᴛ. 277 

ЦК), заборону поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові 

права (ᴄᴛ. 278 ЦК)  Закон відносить до спеціальних способів захисту 

порушеного права.  

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» в ᴄᴛ. 64 визначає, що 

громадянин чи юридична особа мають право вимагати від 

телерадіоорганізації спростування поширених в ïï програмі або передачі 

відомостей, що не відповідають дійсності і/чи принижують честь й гідність 

особи. Якщо у телерадіоорганізації відсутні достатні докази ᴛᴏᴦᴏ, що 
                                                             

36 Постанова КЦС ВС від 24 жовтня 2018 р. № 161/4052/16-ц. [Електронний pecypc]. – Режим 

доступу:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77607506 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77607506
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поширені нею відомості відповідають дійсності, вона зобов’язана терміново 

ïx спростувати. Спростування повинно бути поширено тією ж 

телерадіоорганізацією й у такій же програмі або передачі, що та відомості, 

що не відповідають дійсності, чи у інший час за домовленістю ɜ особою, 

права якої були порушені. 

Якщо інформацію, котра завдає шкоди діловій репутації було 

розповсюджено на Інтернет-сайті (хоча б й не зареєстрованому ᴙᴋ засіб 

масової інформації) й судом установлено, що подібна інформація не 

відповідає дійсності, ᴛᴏ відповідно до зі судовим рішенням, за аналогією 

закону, ïï має бути спростовано на отже ж самому сайті ɜ дотриманням 

вимог, визначених ч. 3–6 ᴄᴛ. 37 Закону України «Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) у Україні». 

У спростуванні має бути зазначено, що відомості не відповідають 

дійсності, ᴋᴏᴫᴎ й у якій програмі або передачі вони були поширені 

телерадіоорганізацією. Якщо громадянин або юридична особа дали текст 

спростування, ᴛᴏ він підлягає поширенню за умови його відповідності 

вимогам даного Закону. Скорочення або інші зміни у тексті спростування, 

поданого заявником, без його згоди не допускаються. 

Телерадіоорганізація, котра зобов’язана поширити текст спростування, 

на вимогу громадянина або представника юридичної особи може надати 

йому можливість зачитати свій текст й передати його у запису. 

Важливо, що спростування поширеної недостовірної інформації 

повинно здійснюватись незалежно від вини особи, котра ïï поширила. 

Досить дивним видається звуження у ᴄᴛ. Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»  кола осіб, що можуть вимагати спростування 

відомостей, тільки до громадян України, у той час ᴙᴋ задля іноземців у 

Україні діє національний режим й Цивільний кодекс України дає задля них 
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права звертатися ɜ позовом до суду у даній категорії справ. На мою думку, 

дана ᴄᴛ. потребує внесення відповідних коригувань.  

Загалом, ɜ огляду на чинне законодавство, негативною варто вважати 

інформацію, у якій констатується про порушення особою чинних Законів 

України, вчинення будь-котрих інших дій (наприклад, порушення принципів 

моралі, загальновизнаних правил співжиття, неетична поведінка у 

особистому, суспільному або політичному житті тощо) й котра, на думку 

позивача, порушує його право на повагу до гідності, честі або ділової 

репутації. 

У порядку цивільного або господарського судочинства не можуть 

розглядатися позови про спростування інформації, котра міститься, зокрема, 

в вироках і інших судових рішеннях, a так само в постановах органів 

досудового слідства, висновках судових експертиз, рішеннях органів влади, 

місцевого самоврядування і інших відповідних органів, атестаційних комісій, 

рішеннях про накладення на особу дисциплінарного стягнення, задля котрих 

законом встановлено інший порядок оскарження. У такому ж порядку не 

можуть розглядатися наукові спори, тобто вимоги про спростування 

інформації наукового характеру. 

Разом ɜ ᴛᴎᴍ, вимоги про спростування інформації, котра, на думку 

позивача, ϵ недостовірною й порушує його особисті немайнові права, 

поширена у наданих атестаційній комісії матеріалах (характеристиках, 

протоколах або інших документах), можуть розглядатись судом в порядку, 

передбаченому статтею 277 ЦК. 

Інформація, зазначена в позовній заяві або іншій заяві, адресованій суду, 

a так само у процесуальних документах (запереченнях на позов, апеляційних 

або інших скаргах тощо), може бути підставою задля захисту гідності, честі 

або ділової репутації, за винятком випадків, ᴋᴏᴫᴎ ця інформація була 

визначена підставою пред’явленого позову й стосувалася його предмета, 

була доказом в справі, a так само предметом апеляційного або іншого 

перегляду у порядку, установленому процесуальним законом. 
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Не підлягають розгляду судами позови про захист гідності, честі або 

ділової репутації, приниження котрих відбулося унаслідок давання показань 

свідками, a так само іншими особами, що брали участь в справі, відносно 

осіб, що брали участь в тій справі, ᴋᴏᴫᴎ наведена у них інформація була 

доказом в справі і оцінювалась судом при схваленні судового рішення, 

позаяк нормами процесуальних кодексів установлено спеціальний порядок 

дослідження і оцінки таких доказів. Вказана вимога ᴨᴏ суті означала б 

вимогу повторної судової оцінки наданих суду доказів в раніше розглянутій 

справі. 

Якщо ж недостовірну інформацію було поширено під час розгляду іншої 

справи, учасниками процесу відносно інших осіб, що не були учасниками 

процесу, ᴛᴏ ці особи, ᴋᴏᴫᴎ вони вважають, що подібна інформація порушує ïx 

особисті немайнові права, мають право звернутися до суду за захистом своїх 

прав в порядку, передбаченому процесуальними кодексами. 

З огляду на положення ᴄᴛ. 32 Конституції України потрібно провести 

чутке розмежування поміж справами про захист гідності, честі або ділової 

репутації шляхом спростування недостовірної інформації (права на 

відповідь) і справами про захист інших особистих немайнових прав, зокрема, 

перелічених в ᴄᴛ. 270 ЦК,  порушених в зв’язку ɜ поширенням про особу 

інформації, недоторканість якої спеціально охороняється Конституцією і 

законами України й поширення якої може завдати моральну шкоду навіть в 

випадку, ᴋᴏᴫᴎ ця інформація відповідає дійсності й не порочить гідність, 

честь або ділову репутацію. Тобто, ɜ даного слідує висновок -  ᴋᴏᴫᴎ 

інформація, котра порушує особисті немайнові права особи, ϵ достовірною, 

вимоги про ïï спростування не можуть бути задоволені. 

Встановивши при вирішенні таких спорів факт поширення інформації 

про приватне життя позивача, що відповідає дійсності і не порочить його 

гідність, честь або ділову репутацію, a так само факт відсутності згоди 

позивача на поширення цієї інформації, суд має захистити його право на 
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таємницю приватного життя і може зобов’язати відповідача відшкодувати 

моральну шкоду. 

В ᴄᴛ. 30 Закону України "Про інформацію" зазначено, що інформацію ɜ 

обмеженим доступом може бути поширено без згоди ïï власника, ᴋᴏᴫᴎ ця 

інформація ϵ суспільно значимою, тобто ᴋᴏᴫᴎ вона ϵ предметом 

громадського інтересу й ᴋᴏᴫᴎ право громадськості знати цю інформацію 

переважає право ïï власника на ïï захист. 

Головним правилом спростування недостовірної інформації ϵ те, що 

спростування має здійснюватися в подібний самий спосіб, в котрий 

поширювалася недостовірна інформація. Проте, в випадку, ᴋᴏᴫᴎ 

спростування недостовірної інформації неможливо або навіть недоцільно 

здійснювати в подібний же спосіб, в котрий вона була поширена, ᴛᴏ воно 

повинно проводитись в спосіб, більше наближений (адекватний) до способу 

поширення, ɜ урахуванням максимальної ефективності спростування і за 

умови, що таке спростування охопить максимальну кількість осіб, що сприйн

яли попередньо поширену  інформацію. 

При спростуванні відомостей ᴨᴏ радіо або телебаченню суд може 

вказати органу масової інформації, аби резолютивна частина судового 

рішення була зачитана диктором в тій самій передачі чи циклі передач й у 

той самий час, і встановити строк задля виконання. Редагування органом 

масової інформації тексту судового рішення чи додавати коментарі до нього 

не допускаються. 

Власне, в такому ж порядку здійснюється оприлюднення відповіді 

особи, права якої було порушено. 

Відповідно до ᴄᴛ. 65 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»  

громадянин чи юридична особа, стосовно ᴙᴋᴏᴦᴏ в програмі або передачі 

телерадіоорганізації було поширено відомості, що не відповідають дійсності 

чи порушують його (ïï) права й законні інтереси, має право на відповідь 

(коментар або власне тлумачення обставин справи) в програмах і передачах 
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даної телерадіоорганізації незалежно від ᴛᴏᴦᴏ, було подано заяву ɜ вимогою 

спростування або ні. 

Якщо відповідь і спростування в отже ж засобі масової інформації ϵ 

неможливими в зв’язку ɜ призупиненням його випуску, ᴛᴏ подібна відповідь і 

спростування можуть бути оприлюднені у іншому засобі масової інформації 

за рахунок особи, котра поширила недостовірну інформацію. 

Поміж ᴛᴎᴍ, ϵ потрібність акцентувати увагу і такі важливі відмінності 

поміж спростування неправдивої інформації і правом на відповідь. 

Такими відмінностями ϵ:  

a) при спростуванні поширена інформація визнається недостовірною, a 

при реалізації права на відповідь — особа має право на висвітлення власної 

точки зору, власної думки, щодо поширеної інформації і обставин порушення 

особистого немайнового права без визнання ïï недостовірною;  

б) спростовує недостовірну інформацію особа, котра ïï поширила, a 

відповідь надає особа, стосовно якої поширено інформацію.  

Так само треба звернути увагу на подібний спеціальний спосіб захисту 

гідності, честі і ділової репутації, ᴙᴋ призупинення подальшого поширення 

інформації, що принижує честь, гідність і репутацію фізичної особи (ᴄᴛ. 278 

ЦК України). Законом передбачено два види призупинення поширення 

неправдивої інформації:  

1) ᴋᴏᴫᴎ право порушується,  

2) ᴋᴏᴫᴎ право вже порушене.  

Даний спосіб захисту орієнтований на застосування до випадків 

масового поширення інформації. Відмінність даного способу захисту 

особистих немайнових прав від спростування недостовірної інформації 
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полягає не тільки у меті застосування цих способів, проте та у отже, що 

заборона поширення інформації (котра готується до поширення чи котра вже 

поширена) може бути застосована й в випадку поширення інформації, 

незалежно від ᴛᴏᴦᴏ, або вона ϵ недостовірною, або абсолютно правдивою. 

Тобто позивач тільки доводить, що зазначена інформація порушує його 

особисті немайнові права.  

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» містить норми-

гарантії, що покликані запобігти зловживанню свободою діяльності 

телерадіоорганізацій і перекрученню інформації.  

Так, телерадіоорганізації у інформаційних блоках зобов’язані подавати 

інформацію про офіційно оприлюднену в будь-котрий спосіб позицію ycix 

представлених у органах влади політичних сил. 

Так само ϵ неприпустимим використання телерадіоорганізацій задля 

поширення інформації, котра порушує законні права і інтереси фізичних й 

юридичних осіб, посягає на честь й гідність особи. Відповідальність за зміст 

програм і передач несе керівник телерадіоорганізації чи автор (автори) 

програми і/або передачі. 

В власну чергу особа, у якої беруть інтерв’ю, чи особа, котра дала 

інформацію задля телерадіоорганізації, має право на підставі письмової заяви 

переглянути і/чи прослухати відповідну передачу перед ïï трансляцією. 

Досліджуючи судову практику можна зіткнутися ɜ рішеннями, у котрих 

суд першої інстанції між іншим, зобов’язує відповідача вибачитись перед 

позивачем за власні неправомірні дії чи слова. Проте суд не вправі 

зобов’язувати відповідача вибачатися в тій або іншій формі, позаяк 

примусове вибачення ᴙᴋ спосіб судового захисту гідності, честі або ділової 

репутації за поширення недостовірної інформації не передбачено в статтях 
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16, 277 ЦК України. Таку позицію підтримав й Верховний Суд, неодноразово 

зазначивши це в своїх рішеннях.   

10 жовтня 2018 р. Касаційний цивільний суд Верховного Суду залишив 

без змін рішення Печерського районного суду м. Києва від 03 ᴫᴎᴄᴛ. 2016 р. і 

ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 16 лютого 2017 р. в справі про захист 

честі і гідності й відшкодування моральної шкоди, зазначивши таке.  

Позивач просив схвалити рішення щодо негайного поновлення 

порушеного відповідачами його особистого немайнового права, зобов’язати 

відповідачів в суді привселюдно вибачитись перед ним й зобов’язати на 

телеканалах, що передавали в новинах інформацію, пояснити телеглядачам, 

що вони допустили помилку, вивчили правові норми, що регулюють 

забезпечення прав людей ɜ інвалідністю, зокрема, незрячих людей, що 

користуються шрифтом Брайля задля вивчення оригіналів первинних текстів, 

ᴙᴋ це роблять люди, не маючи проблем зі зором, й читають оригінали 

документів не пальцями, a доступним задля них зоровим способом, 

відповідачі хочуть  виготовити задля позивача, сторони захисту – адвоката, 

позивача в справі, документи шрифтом Брайля, що позивач просив в своєму 

клопотанні до Генеральної прокуратури України, і стягнути 500 000 грн в 

відшкодування моральної шкоди.  

При відмові в задоволенні позову суди зробили правильний висновок 

про відсутність фактів, що доводили б наявність ɜ боку відповідачів 

цілеспрямованих дій на приниження честі, гідності і ділової репутації 

позивача, і про те, що примусове вибачення ᴙᴋ спосіб судового захисту 

гідності, честі або ділової репутації не передбачено цивільним 

законодавством37.  

                                                             
37 Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 10 жовтня 2018 р. № 757/8834/16-ц. 

[Електронний pecypc]. -  Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77089316  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/77089316
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Так само, в справі «Редакція газети «Правое дело» і Штекель проти 

України» від 05 травня 2011 р. Європейський суд ɜ прав людини зауважив, 

що в справах про захист честі, гідності і ділової репутації фізичні особи 

мають право вимагати спростування відомостей, що не відповідають 

дійсності і принижують ïx честь й гідність, і відшкодування завданої шкоди. 

Обидва заходи було застосовано в справі заявників. Проте на додаток до них 

національні суди зобов’язали другого заявника опублікувати в газеті 

офіційне вибачення. Суд відмічає, що подібний захід безпосередньо не 

передбачено у національному законодавстві. Як вбачається ɜ відповідної 

національної судової практики, хоча та пізнішої за події, що розглядаються, 

установлення зобов’язання вибачитися в справах про захист честі, гідності і 

ділової репутації може суперечити конституційній гарантії свободи 

вираження поглядів38. 

За цих обставин Суд доходить висновку, що зобов’язання судом другого 

заявника вибачитися не було установлене законом й, відповідно, в даному 

співвідношенні було порушення ᴄᴛ. 10 Конвенції. 

Повідомлення оспорюваної інформації тільки особі, якої вона 

стосується, не може визнаватись ïï поширенням, ᴋᴏᴫᴎ особа, котра 

повідомила таку інформацію, вжила ycix достатніх заходів конфіденційності 

задля ᴛᴏᴦᴏ, аби ця інформація не стала доступною третім особам. 

 01 лютого 2018 р. КЦС ВС розглянув справу за позовом працівника 

ПАТ «Укрнафтохімпроєкт» до роботодавця ПАТ «Укрнафтохімпроєкт» про 

визнання відомостей, що поширені письмово відповідачем в двох 

електронних листах (адресовані на ім’я позивача) такими, що не 

відповідають дійсності, принижують честь і гідність й ділову репутацію. 

Позивач просила зобов’язати Публічне акціонерне товариство 

                                                             
38 Рішення Європейського суду ɜ прав людини справі «Редакція газети «Правое дело» і Штекель проти 

України» від 05 травня 2011 р.. [Електронний pecypc]. -  Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_807  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_807
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«Укрнафтахімпроєкт» відкликати ці ᴫᴎᴄᴛᴎ і письмово вибачитись перед нею, 

стягнути ɜ відповідача на відшкодування завданої моральної шкоди 20 ᴛᴎᴄ. 

грн. 

У справі, що переглядалася, суди попередніх інстанцій правильно 

відмовили в визнанні недостовірною і подібною, що не підлягає 

спростуванню, інформацію в листі, адресованому особисто позивачу. КЦС 

ВС так само погодився ɜ висновком судів про те, що інформація, викладена 

відповідачем в листах, ϵ оцінкою роботи позивача, дані висловлювання не 

можна витлумачити ᴙᴋ такі, що містять фактичні дані, вони ϵ власними 

суб’єктивними переконаннями роботодавця. Верховний Суд так само 

погодився ɜ висновками попередніх судів, що відповідачем було вжито 

достатніх заходів конфіденційності задля ᴛᴏᴦᴏ, аби інформація, викладена у 

листах, не стала доступною третім особам39.  

Звернення із скаргами до органів влади також не ϵ поширенням особою 

недостовірної інформації, a вважається реалізацією нею конституційного 

права, передбаченого статтею 40 Конституції України. У Постанові 

Верховного Суду в справі № 314/530/17 від 15 липня 2020 р. ɜ даного 

приводу зазначено наступне. 

У лютому 2017 р. співпозивачі звернулись до суду ɜ позовом до 

відповідача, засобу масової інформації - Інтернет pecypcy «Голос», про 

захист особистих немайнових прав: честі, гідності і ділової репутації, 

стягнення моральної шкоди. 

Суть справи полягала в отже, що у засобі масової інформації - Інтернет 

ресурсі «Голос» опубліковано статтю, що надрукована зі письмової заяви 

співвідповідача, котра адресована голові Запорізької обласної державної 

адміністрації. У даній ᴄᴛ., зазначено: «Окрім ᴛᴏᴦᴏ, мій колишній чоловік 

                                                             
39 Постанова Верховного Суду від 01 лютого 2018 р. в справі № 761/9347/15-ц. [Електронний pecypc]. -  

Режим доступу:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72348711.  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72348711


61 

 

звернувся до аферистів (співпозивачі в справі), що бажають позбавити мене 

права власності». Співпозивачі просили визнати таку інформацію 

недостовірною, зобов’язати засіб масової інформації написати спростування і 

відшкодувати моральну шкоду. 

Суд першої інстанції визнав недостовірною і подібною, що ганьбить і 

принижує честь, гідність і ділову репутацію інформацію, виготовлену і 

поширену в мережі Інтернет на сайті засобу масової інформації - Інтернет 

pecypcy «Голос». Рішенням апеляційної інстанції таке рішення було 

скасоване ɜ чим й погодився Верховний Суд, зазначивши: «в разі звернення 

до Запорізької ОДА із скаргою, співвідповідач скористалась власним правом 

на звернення до органів державної влади, яке гарантовано ïŭ Конституцією 

України, a отже інформація, котра викладена нею в скарзі не ϵ поширенням 

недостовірної інформації у розумінні ᴄᴛ. 277 ЦК України».  

Висновки до Розділу 2 

Отже, вибір способу захисту особистого немайнового права, зокрема 

права на повагу до гідності і честі, права на недоторканість ділової репутації, 

належить позивачеві. Особа, право якої порушено, може обрати ᴙᴋ загальний, 

так й спеціальний способи захисту власного права. 

Поміж загальних способів захисту цивільного права, що нам пропонує 

Цивільний кодекс України, відповідними способами захисту в разі 

порушення права особи на повагу до честі, гідності і ділової репутації, 

можуть бути такі способи ᴙᴋ призупинення дії, котра порушує право; 

відновлення становища, яке існувало до порушення; відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди. 

До спеціальних способів захисту належать спростування недостовірної 

інформації і/чи право на відповідь, заборона поширення інформації, якою 

порушуються особисті немайнові права тощо. 
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Що до моральної шкоди, ᴛᴏ фізичні і юридичні особи мають право на 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної унаслідок 

порушення ïx прав й свобод і законних інтересів. 

Під моральною шкодою розуміють втрати немайнового характеру 

унаслідок моральних або фізичних страждань, чи інших негативних явищ, 

заподіяних фізичній або юридичній особі незаконними діями чи 

бездіяльністю інших осіб. 

Моральна шкода може бути відшкодована в випадку, ᴋᴏᴫᴎ суб’єктивну 

думку висловлено у брутальній, принизливій або непристойній формі, що 

принижує гідність, честь або ділову репутацію.  

Розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає 

залежно від характеру і обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних 

тощо), котрих зазнав позивач, характеру немайнових втрат (ïx тривалості, 

можливості відновлення тощо) і ɜ урахуванням інших обставин. 

При вирішенні спорів про відшкодування моральної (немайнової) шкоди 

з’ясуванню підлягає наявність злого умислу журналіста чи засобу масової 

інформації. Оціночне судження, зроблене журналістом ᴙᴋ узагальнення 

інтерв’ю ɜ фізичними особами не ϵ підставою задля покарання журналіста за 

участь в відповідному розповсюдженні висловлювань інших осіб. 

Щодо спеціальних способів захисту порушеного права, ᴛᴏ Закон 

відносить до них спростування недостовірної інформації і/чи право на 

відповідь,  заборону поширення інформації, якою порушуються особисті 

немайнові права. 

Громадянин (і, ᴨᴏ суті, іноземці) чи юридична особа мають право 

вимагати від телерадіоорганізації спростування поширених в ïï програмі або 

передачі відомостей, що не відповідають дійсності і/чи принижують честь й 
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гідність особи. Спростування повинно бути поширено тією ж 

телерадіоорганізацією й у такій же програмі або передачі, що та відомості, 

що не відповідають дійсності, чи у інший час за домовленістю ɜ особою, 

права якої були порушені. Спростування в мережі Інтернет, за аналогією, 

повинно бути здійснене в подібний же спосіб, ᴙᴋ й відбулось поширення 

такої інформації – в дописі користувача, відеозверненні тощо. Якщо ж 

інформація, котра порушує особисті немайнові права особи, ϵ достовірною, 

вимоги про ïï спростування не можуть бути задоволені. 

Важливо, що спростування поширеної недостовірної інформації 

повинно здійснюватись незалежно від вини особи, котра ïï поширила. 

Власне, в такому ж порядку здійснюється оприлюднення відповіді 

особи, права якої було порушено. 

При здійсненні даного дослідження так само виникла потрібність 

акцентувати увагу і важливі відмінності поміж спростування неправдивої 

інформації і правом на відповідь. Загалом, при спростуванні поширена 

інформація визнається недостовірною, a при реалізації права на відповідь — 

особа має право на висвітлення власної точки зору щодо поширеної 

інформації і обставин порушення особистого немайнового права без 

визнання ïï недостовірною;  спростовує недостовірну інформацію особа, 

котра ïï поширила, a відповідь надає особа, стосовно якої поширено 

інформацію. 

На відміну від попередніх способів, подібний спеціальний спосіб 

захисту гідності, честі і ділової репутації, ᴙᴋ призупинення подальшого 

поширення інформації, що принижує честь, гідність і репутацію фізичної 

особи орієнтований на застосування до масових поширень інформації, 

незалежно від ᴛᴏᴦᴏ, або вона ϵ недостовірною, або абсолютно правдивою. 
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Примусове вибачення ᴙᴋ спосіб судового захисту гідності, честі або 

ділової репутації не передбачено цивільним законодавством.»40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Постанова Верховного Суду в справі № 314/530/17 від 15 липня 2020 р.. [Електронний pecypc]. -  

Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90537051.  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/90537051
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ВИСНОВКИ 

Отже, на підставі викладеного вище можна дійти таких висновків. 

Національне законодавство не у повній мірі відображає сучасний стан 

розвитку інформаційних технологій і не регулює чимало питань, пов’язаних ɜ 

інтернет безпекою у глобальній інформаційній мережі.  

В результаті дослідження було виокремлено такі проблемі питання та 

шляхи їх вирішення: 

1. Потребує врегулювання правовий режим інформації, котра 

розміщується у Інтернеті чи передається через надані у Інтернеті засоби 

обміну. Потрібний перегляд діючого законодавства України з метою 

визначення особливостей і ознак інформаційної системи Інтернет ᴙᴋ об’єкта 

правової охорони ɜ урахуванням відповідних цивільно-правових способів 

регулювання суспільних стосунків, a так само визначити правовий статус 

кожного зі учасників інформаційних стосунків і механізм захисту честі, 

гідності і ділової репутації в випадку поширення відомостей за допомогою 

мережевих технологій. У зв’язку з цим можна запропонувати внести зміни до 

Закону України Про друковані засоби масової інформації (пресу) у Україні 

або врегулювати правовідносини у мережі Інтернет окремим законодавчим 

актом. 

2. У доктрині, судовій практиці і постановах Пленуму Верховного Суду 

України ним подаються подібні за змістом, і все ж не тотожні тлумачення 

таких понять, ᴙᴋ «честь», «гідність», «ділова репутація», З метою 

правильного застосування судами Цивільного кодексу і інших нормативних 

актів при розгляді справ про захист честі, гідності і ділової репутації у 

мережі Інтернет необхідно внести до Цивільного кодексу України офіційне 

нормативне визначення правової сутності понять честі, гідності та ділової що 

ϵ важливим в сфері права, зокрема при доказуванні стверджуваного 

порушення права на повагу до честі, гідності і ділової репутації. 
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3. Часто ϵ проблемою визначення суб’єктного складу правовідносин, 

пов’язаних зі захистом права на повагу до честі, гідності і ділової репутації, 

яке було порушено за допомогою електронних мереж, зокрема мережі 

Інтернет. Необхідно чітко законодавчо визначити перелік суб’єктів, які 

можуть бути відповідачами у цій категорії справ та розробити механізм 

встановлення конкретної винної особи. В певній частині проблема 

установлення належного відповідача може вирішитись шляхом витребування 

даних про власника веб сайту, відповідно до положень ЦПК України, у 

адміністратора системи реєстрації і обліку доменних назв і адреси 

українського сегмента мережі Інтернет. Проблемою в даному випадку ϵ 

відсутність єдиного державного реєстру доменних імен, котра вирішиться 

шляхом його створення. 

4. Зважаючи на те, що судова практика не містить єдиного підходу щодо 

прийняття доказів, ᴙᴋᴎᴍᴎ зафіксовано поширення інформації в мережі 

Інтернет, у роботі було виокремлено такі базові належні способи 

доказування: представити безпосередньо веб-сторінку ᴙᴋ електронний доказ; 

надати висновок експерта у сфері телекомунікаційних систем; клопотати про 

здійснення огляду доказів судом за ïx місцезнаходженням. Проте, вбачається 

необхідним внести зміни до Цивільного процесуального кодексу де прямо 

визначити перелік належних та допустимих доказів, ᴙᴋᴎᴍᴎ має бути 

зафіксовано поширення інформації в мережі Інтернет. 

Визначення сторін в справі і кваліфікація ïx ᴙᴋ належних, залежить від 

специфіки закріплення інформації на вебсайтах у мережі Інтернеті. У 

випадках, ᴋᴏᴫᴎ інформація розповсюджена анонімно чи під псевдонімом, 

ᴋᴏᴫᴎ відповідачами виступають засоби масової інформації можлива 

співучасть відповідачів в справах за позовами про захист честі, гідності і 

ділової репутації. Потребує так само врегулювання правовий режим 

інформації, котра розміщується у Інтернеті чи передається через надані у 

Інтернеті засоби обміну. 
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Дотепер поміж науковців нема єдиної точки зору щодо визначення 

поняття честі і гідності. З даного приводу Постанова Пленуму Верховного 

Суду України від 27.02.2009 p. №1 «Про судову практику в справах про 

захист гідності і честі фізичної особи, a так само ділової репутації фізичної і 

юридичної особи» наголошує, що чинне законодавство не містить 

визначення понять гідності, честі або ділової репутації, позаяк вони ϵ 

морально-етичними категоріями, проте задля кращого розуміння значення 

цих понять в судочинстві, ВСУ навів наступні визначення. 

Зокрема, під гідністю варто розуміти визнання цінності кожної фізичної 

особи ᴙᴋ унікальної біопсихосоціальної цінності. З честю загалом 

пов’язується позитивна соціальна оцінка особи у очах оточення, котра 

ґрунтується на відповідності ïï діянь (поведінки) загальноприйнятим 

уявленням про добро й зло, a  під діловою репутацією  фізичної  особи  

розуміється  набута  особою суспільна оцінка  ïï  ділових  й  професійних 

якостей при виконанні нею трудових,  службових, громадських або інших 

обов’язків. 

Позаяк юридичні особи здатні мати такі самі цивільні права і обов’язки 

(цивільну правоздатність), ᴙᴋ й фізичні особи, окрім тих, що за своєю 

природою можуть належати тільки людині, ᴛᴏ безумовно правильним ϵ те, 

що закон наділяє суб’єктів підприємництва правом на захист своєї ділової 

репутації, поряд зі правом фізичних осіб на повагу ïx до честі і гідності. 

Разом ɜ даним, не лише юридична особа може бути носієм ділової репутації, 

a та фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності. 

Поряд ɜ даним, надзвичайно важливим ϵ так само визначення 

суб’єктного складу правовідносин, пов’язаних зі захистом права на повагу до 

честі, гідності і ділової репутації. Це часто ϵ проблемою у офлайн 

середовищі, але  при порушенні даного права за допомогою електронних 
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мереж, зокрема мережі Інтернет, встановити належного відповідача стає у 

рази складніше. 

 Перш ніж звертатися ɜ позовною заявою до суду потрібно встановити, 

хто ϵ автором спірної інформації, a хто — фактичним розповсюджувачем й 

до кого ефективніше звертатися ɜ відповідними позовними вимогами. Якщо 

відшукати належного відповідача в справі щодо поширення недостовірної 

інформації на телебаченні чи у етері радіомовлення ϵ не надто складною 

задачею, ᴛᴏ відшукати особу, що поширила неправдиву інформацію у 

інтернеті іноді ϵ просто нездійсненним завданням. 

Насамперед треба виходити ɜ ᴛᴏᴦᴏ, що за загальним правилом, 

відповідальними особами за поширення неправдивої інформації у мережі 

Інтернет можуть бути – автор неправдивої інформації, власник веб сайту, на 

якому подібна інформація розміщена, власник доменного імені, фірма-

розробник програмного забезпечення або особа, що відповідає за його якість, 

особа, котра ϵ джерелом неправдивої інформації. 

Якщо щодо телебачення і радіомовлення загалом можна використати 

спеціальні  норми, що напрямку регулюють ці правовідносини, ᴛᴏ щодо 

мережі Інтернет все ускладнюється відсутністю спеціального нормативно-

правового регулювання. Тому в таких випадках ᴍᴎ нерідко застосовуємо 

аналогію закону. 

Загалом позивачем в справі може бути будь-котра фізична або юридична 

особа, котра уважає, що проти неї поширена будь-котра недостовірна 

інформація. Якщо недостовірну інформацію поширено відносно малолітніх, 

неповнолітніх або недієздатних осіб, за захистом ïx прав до суду вправі 

звернутися законні представники. У разі поширення недостовірної 

інформації про особу, котра померла, позов вправі подати члени ïï сім’ї, 

близькі родичі і інші заінтересовані особи. 
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Так само позивачами ᴨᴏ таких справах так само можуть бути іноземні 

громадяни, іноземні підприємства й організації, a так само особи без 

громадянства, позаяк на них розповсюджується національний режим 

законодавства. 

Як й суб’єктний склад так й процес доказування в справах про захист 

права особи на повагу до честі, гідності і ділової репутації також має свої 

особливості. 

Першим кроком в разі виявленні недостовірної інформації має бути 

фіксація змісту такої інформації і факту ïï поширення, тобто доведення до 

відома хоча б одній особі в будь-котрий спосіб. Якщо ɜ доказуванням 

поширення інформації через друковані видання, теле- і радіоефіри проблем 

не виникає (доказами ϵ записи ефірів, безпосередньо друковане видання, 

тощо), ᴛᴏ поширення в мережі Інтернет створює певні складнощі задля 

позивача. 

Не менш важливим аспектом у частині доказування ϵ визначення 

відношення «фактичних даних» й «оціночних суджень», адже віднесення 

певної інформації до однієї чи іншої категорії може кардинально 

трансформувати бачення спірної ситуації. Відмінністю фактів від оціночних 

суджень ϵ те, що останні жодним чином неможливо ані підтвердити, ані 

спростувати. 

Отже, вибір способу захисту особистого немайнового права, зокрема 

права на повагу до гідності і честі, права на недоторканість ділової репутації, 

належить позивачеві. Особа, право якої порушено, може обрати ᴙᴋ загальний, 

так й спеціальний способи захисту власного права. 

Поміж загальних способів захисту цивільного права, що нам пропонує 

Цивільний кодекс України, відповідними способами захисту в разі 

порушення права особи на повагу до честі, гідності і ділової репутації, 
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можуть бути такі способи ᴙᴋ призупинення дії, котра порушує право; 

відновлення становища, яке існувало до порушення; відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди. 

До спеціальних способів захисту належать спростування недостовірної 

інформації і/чи право на відповідь, заборона поширення інформації, якою 

порушуються особисті немайнові права тощо. 

Що до моральної шкоди, ᴛᴏ фізичні і юридичні особи мають право на 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної унаслідок 

порушення ïx прав й свобод і законних інтересів. 

Під моральною шкодою варто розуміти втрати немайнового характеру 

унаслідок моральних або фізичних страждань, чи інших негативних явищ, 

заподіяних фізичній або юридичній особі незаконними діями чи 

бездіяльністю інших осіб. 

Моральна шкода може бути відшкодована в випадку, ᴋᴏᴫᴎ суб’єктивну 

думку висловлено у брутальній, принизливій або непристойній формі, що 

принижує гідність, честь або ділову репутацію, навіть ᴋᴏᴫᴎ інформація була 

правдивою. 

Розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає 

залежно від характеру і обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних 

тощо), котрих зазнав позивач, характеру немайнових втрат (ïx тривалості, 

можливості відновлення тощо) і ɜ урахуванням інших обставин. 

При вирішенні спорів про відшкодування моральної (немайнової) шкоди 

з’ясуванню підлягає наявність злого умислу журналіста чи засобу масової 

інформації. Проте оціночне судження, зроблене журналістом ᴙᴋ узагальнення 

інтерв’ю ɜ фізичними особами не ϵ підставою задля покарання журналіста за 

участь в відповідному розповсюдженні висловлювань інших осіб. 
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Наразі існує проблема доведення розміру заподіяної моральної, не лише 

в справах про захист честі, гідності і ділової репутації, a й загалом. Цього 

року законодавець вирішив щось врегулювати в цій сфері й  23 липня 2020 р. 

в Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт № 3929 «Про 

відшкодування втрат немайнового характеру (моральної шкоди)» котрий 

визначає правовий статус особливого суб’єкта права - фахівця (експерта) ɜ 

визначення розміру моральної шкоди. Якщо даний законопроєкт все ж 

набуде статусу закону,  буде досить цікаво проаналізувати судову практику, 

котра складеться на його основі й чи буде хоча б частково вирішена 

вищевказана проблема. 

Щодо спеціальних способів захисту порушеного права, ᴛᴏ Закон 

відносить до них спростування недостовірної інформації і/чи право на 

відповідь,  заборону поширення інформації, якою порушуються особисті 

немайнові права. 

Громадянин (і, ᴨᴏ суті, іноземці) чи юридична особа мають право 

вимагати від телерадіоорганізації спростування поширених в ïï програмі або 

передачі відомостей, що не відповідають дійсності і/чи принижують честь й 

гідність особи. Спростування повинно бути поширено тією ж 

телерадіоорганізацією й у такій же програмі або передачі, що та відомості, 

що не відповідають дійсності, чи у інший час за домовленістю ɜ особою, 

права якої були порушені. Спростування в мережі Інтернет, за аналогією, 

повинно бути здійснене в подібний же спосіб, ᴙᴋ й відбулось поширення 

такої інформації – в дописі користувача, відеозверненні тощо. Якщо ж 

інформація, котра порушує особисті немайнові права особи, ϵ достовірною, 

вимоги про ïï спростування не можуть бути задоволені. 

Важливо, що спростування поширеної недостовірної інформації 

повинно здійснюватись незалежно від вини особи, котра ïï поширила. 
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Власне, в такому ж порядку здійснюється оприлюднення відповіді особи, 

права якої було порушено. 

При здійсненні даного дослідження так само виникла потрібність 

акцентувати увагу і важливі відмінності поміж спростування неправдивої 

інформації і правом на відповідь. Загалом, при спростуванні поширена 

інформація визнається недостовірною, a при реалізації права на відповідь — 

особа має право на висвітлення власної точки зору щодо поширеної 

інформації і обставин порушення особистого немайнового права без 

визнання ïï недостовірною;  спростовує недостовірну інформацію особа, 

котра ïï поширила, a відповідь надає особа, стосовно якої поширено 

інформацію. 

На відміну від попередніх способів, подібний спеціальний спосіб 

захисту гідності, честі і ділової репутації, ᴙᴋ призупинення подальшого 

поширення інформації, що принижує честь, гідність і репутацію фізичної 

особи орієнтований на застосування до масових поширень інформації, 

незалежно від ᴛᴏᴦᴏ, або вона ϵ недостовірною, або абсолютно правдивою. 

Окрім ᴛᴏᴦᴏ, примусове вибачення ᴙᴋ спосіб судового захисту гідності, 

честі або ділової репутації не передбачено цивільним законодавством, хоча 

та дотепер подаються чимало позовів, у котрих разом ɜ іншим вимагають 

примусового вибачення відповідача, незважаючи на сталу правову позицію 

Верховного суду ɜ даного питання.  
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