
  

 

#кейс_БПД 

          Називала збоченцем і переконувала сусідів, що чоловік відсидів у в’язниці 

за розбещення дітей. Такі чутки розповсюджувала по селу сусідка клієнта 

Славутського бюро правової допомоги (Шепетівський місцевий центр з 

надання БВПД ). Захистити честь і гідність чоловіка та стягнути моральне 

відшкодування з наклепниці допомогла керівниця бюро. 

          У бюро клієнт розповів, що сусідка постійно поширювала про нього 

неправдиву інформацію. Зокрема, жінка неодноразово говорила односельцям, 

що він «збоченець, який розбещує дітей, сидів у тюрмі за це, і втік із Закарпаття 

та переховується тут». Ці слова не лише не відповідали дійсності, але й 

ображали честь і гідність чоловіка. Він навіть звертався з цього приводу до 

поліції, однак правоохоронці, не побачивши в діях пліткарки кримінального 

правопорушення чи адміністративного проступку, порадили йти до суду. 

          Ірина Панасюк, якій у місцевому центрі доручили займатися цією 

справою, склала позовну заяву про визнання розповсюджуваної сусідкою 

інформації недостовірною та такою, що порушує право чоловіка на повагу до 

його честі й гідності, а також про стягнення з жінки компенсації за моральну 

шкоду. 

          У суді юристка довела, що її клієнт має хороші взаємини з сусідами й 

ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності. Як повідомили у 

сільській раді, скарг на нього від мешканців села ніколи не надходило, він 

виховує двох дітей, для яких хоче бути прикладом, доброзичливо ставиться до 

сусідських дітей. У характеристиці з сільради чоловіка називали вимогливим до 

себе, добросовісним та небайдужим до чужого горя. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVrpEimgheuht4DBrql3VgEANdRNm3h6NS3O2X_KyodRjRue0dP2W4EWM6RHv3-AtRpkhQqbgaf37KkYLbDbO9XKv5T9ovS3AdRckPre8mfBQ86MvWeh32welN4VKuvNETIWJB4UXGqmR2FbHTiiHwzUXGgIgi1wi_pRGJ9sHGAoB4lIr1gGGpwwtelybh1PRk&__tn__=*NK-R


        Лише з позитивного боку характеризували клієнта бюро й свідки. Так, дві 

сусідки, яких викликали до суду, розповіли про приязні добросусідські 

взаємини з позивачем, його хороше ставлення до їхніх дітей та онуків. 

Водночас обидві підтвердили, що відповідачка поширювала про чоловіка не 

підтверджену жодними фактами інформацію. 

       Відсутність судимості в позивача засвідчила довідка МВС України. 

       Суд дослухався до аргументів юристки та вирішив визнати недостовірною і 

такою, що порушує право чоловіка на повагу до його честі та гідності, 

інформацію, розповсюджену сусідкою. До того ж постановив стягнути з жінки 

3000 грн моральної шкоди. 

Ця справа в Єдиному державному реєстрі судових рішень: https://bit.ly/3z16Jzj 

Коментар юристки Ірини Панасюк 

Відповідно до роз`яснень, викладених в п.18 постанови 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, позивач повинен довести факт поширення інформації 

відповідачем, а також те, що внаслідок цього було порушено його особисті 

немайнові права. 

Більше кейсів системи БПД тут https://bit.ly/35YQ57A 

      Якщо у вас виникли питання, або ваші права порушені звертайтеся до 

фахівців системи безоплатної правової допомоги: 

- зателефонувати на безкоштовний номер системи надання безоплатної 

правової допомоги 0 800-213-103; 

            - поставити запитання в месенджер фейсбук-сторінки Голованівський 

місцевий центр з надання: БВПД:https://www.facebook.com/glvn.legalaid.kr.ua/; 

            - скористатися правничою вікіпедією WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua; 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3z16Jzj%3Ffbclid%3DIwAR25ofEpdboVQSqn9L3p6TFKKY0L-Sxw2lkJEVCjr-Wc9lLT6IR3AhT2Xc8&h=AT17N1Vh8QRI7MzJGSOY7xz7z0lHoCUafq_f7_4eDJROuaGDTYfNO3i_g5G2t9SASHTWP_X2YTR8mbS_hL8s5Ff-bjSlsUww5bqWer8_YH5COY0t6JkHtNGuvyaAGGjeo7M&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1rTm6j-mKurrlRYbfmytGzBznchanaz3HhX5NyCuXVQzHyP21SDsc0pUYWNERRKM-6ftEMZWvbjPJRQ2bTHtZzavgqWMwvOGsXgAZDgS7zJBfyU9g9qXgO1gUoSMAA6YEFzGZOc6cmqaV5sd046z3AGaDtexr1cBB5jKq9Wxhiexbx2LIWAIXMHhfbH9MilXpVWtyF
https://bit.ly/35YQ57A?fbclid=IwAR3R3khTem9B_M-veXtl4SN17AMuv1bO4b14_oCMwq6A6CWf48xYctX65j8
https://www.facebook.com/glvn.legalaid.kr.ua/?__tn__=K-R-R&eid=ARDAyuObqjyQdynDD45kS2XOZju713yrhxQn6f6nUY2gPluivJAoVxGAAth2tea8gP0PCroze8iyIxIs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBD0tjKf65PhQf1oQsU0BESczI-6nFXmiToilMLQyAEi8GO6Qb8uJSCXR5iv2ajyfvrhsl-YdgpZdaU1U8Z3San69e6MamqzcydyCgSgL-hAvS1MBsi327eiXhSLY87OhkJqaJqZp-pVyq2Yw8o-asHcdJnLP0LZSd406p_GTsAmWmdY08T2vofKDbeDmW_2jkzpfRqTVf_qHDaFPf9d_jXJpecM2VQL6qVPx_i7vbmFk7bgugpMERYh6ZM9ljlDO1EBs08C0dCQF3bf4xaSOU01xE9hl7tF_1rN_ZP3wWjUEpYDHzzas9BEwh_ZxWxmFsxcxo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwiki.legalaid.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ju9YF-TWrd_I8M4sn2nXKQ1zmJM3Ivuqr5OJqi965CkCzBui-hPk6POU&h=AT1RA5eg1d6A2yyBtheVb_lsAqFRttJfjGK-5LZ2Oqht1U_2l3MUTXufUJe34QJ1VAg4nCz3LyL1STqe0IZE_oCeLLGuE20xKV5RcoPc3GkUzlasYm3kQsN_pnIfaaMVlTAG5AMjUqsu_496AxqlAMiihMEpbJajZ0j3DBki_hkdIjyMi9CxIu_-42jsH4tbMLF50BOt1ssspSfUjzBtL0cLCeqjx2brS7F9kCCTyRQLOceeAYfZoE3JkDCVgiao-7y4aQGL6c4AIzZIMx3odGL1ON6_itRXFJA2ZzQEit_dzia-WP2qz3WYrobo-3UY3aq3JKRWsgRQs8IW1Rork47J6HNd00ex94Th-3XMBMSwl8I3lTy5DLXdvu5EWjF6HAkbdzIZCeazvxm1S_l5T0WU-qX_RR9ljbiPnAjPOq8GrX-lFNGn1SV5iaW02JN-cY_L3C8o9HHs-wmm1tOJWlxO7WOSHS1CynDqh3eh0SaZHs25ngmW491Uj9N7xXW596YYDNei2jHd6TmVeT3aRrGakIUSELM9VfEl56YJqB7prpePRWBrZpX3tyF8bjNSb3S5G_0ACTwaOQP0SghuUPc-Jd69gesi2_nM7-MfQkgTuA

