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Abstract 

This scientific article analyzes the domestic and foreign experience of judicial protection of honor, dignity 

and business reputation in the context of intensive development of the media space. This method of protection is 

considered the most effective, and the need for it is due to the dissemination of inaccurate information about a 

particular individual or legal entity, in the media or the Internet. Despite the fact that the terms "honor", "dignity" 

and "business reputation" are widely used in current legislation of Ukraine and in international acts, the latter do 

not contain clear definitions, which may lead to different legal interpretations of the latter. 

Аннотация 

У даній науковій статті аналізується вітчизняний та зарубіжний досвід судового захисту честі, гідно-

сті та ділової репутації в умовах інтенсивного розвитку медіапростору. Даний спосіб захисту визнається 

найбільш ефективним, а необхідність у ньому обумовлюється поширенням недостовірної інформації щодо 

конкретної фізичної чи юридичної особи, у засобах масової інформації, чи мережі Інтернет. Не дивлячись 

на те, що поняття «честь», «гідність» і «ділова репутація» широко використовуються у чинному законо-

давстві України та в актах міжнародного характеру, останні не містять чітких їх визначень, що може при-

звести до неоднакового юридичного трактування останніх.  
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В умовах інтенсивного розвитку медіапрос-

тору проблема захисту честі, гідності, а також діло-

вої репутації в мережі Інтернет все більше загост-

рюється. Це все пов’язано з наданою як пересічним 

громадянам, так і журналістам, можливістю акти-

вно реалізовувати в соціальних мережах своє право 

на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань, що у наслідку суттєво зачі-

пає права та інтереси інших. Адже до мережі пот-

рапляє велика кількість недостовірної інформації, 

неправдивість якої встановити шляхом доказу-

вання досить проблематично. Загалом процедура 

щодо відновлення прав, порушених поширенням 

такої інформації, можлива в досудовому порядку, 

проте, у більшості випадках єдиною можливістю 

відновлення прав є, все ж таки, звернення за захис-

том до суду. 

На сьогоднішній день в Єдиному державному 

реєстрі судових рішень України розміщено більше 

36 тисяч рішень по справах щодо захисту честі, гі-

дності та ділової репутації та відшкодування мора-

льної шкоди, що у свою чергу свідчить про наяв-

ність проблеми і реальну потребу у її вирішенні, та 

власне і обґрунтовує актуальність обраної тематики 

проведеного дослідження.  

Метою представленої до уваги роботи є порі-

вняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного дос-

віду судового захисту честі, гідності та ділової ре-

путації в умовах інтенсивного розвитку медіапрос-

тору.  

Так, чинне українське законодавство не міс-

тить чітких визначень понять честі, гідності і діло-

вої репутації [1], оскільки вважається, що останні є 
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морально-етичними категоріями й одночасно осо-

бистими немайновими правами, яким закон надає 

значення самостійних об’єктів судового захисту. 

Не дивлячись на це, вони широко використову-

ються як у вітчизняному законодавстві, так і у актах 

міжнародного характеру. Цивільне ж законодав-

ство відносить честь, гідність та ділову репутацію 

до «особистих немайнових благ, які охороняються 

цивільним законодавством» [2]. 

На нашу думку, досить вдалими є наступне ви-

значення вказаних вище категорій: зокрема під гід-

ністю слід розуміти «визнання цінності кожної фі-

зичної особи як унікальної біопсихосоціальної цін-

ності», із честю пов’язана «позитивна соціальна 

оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на 

відповідності її діянь (поведінки) загальноприйня-

тим уявленням про добро і зло», а під діловою репу-

тацією фізичної особи розуміється «набута особою 

суспільна оцінка її ділових і професійних якостей 

при виконанні нею трудових, службових, громадсь-

ких чи інших обов’язків» [1]. Однак слід зауважити, 

що для кожного окремо ці категорії несуть різне 

змістовне навантаження, тому ми схильні ствер-

джувати, що наразі існує обґрунтована потреба у 

визначенні вказаних понять на законодавчому рі-

вні, аби не створювати передумови хибного їх тра-

ктування. 

 Серед міжнародних актів, в яких закріплю-

ються категорії «честь», «гідність» та «ділова репу-

тація» можна назвати Загальну декларацію прав 

людини 1948 року, стаття 12 якої захищає особу від 

безпідставного посягання на її честь і репутацію і 

передбачає право на захист законом від такого 

втручання або таких посягань [3]. В статті 17 Між-

народного пакту про громадянські і політичні права 

1966 року зазначається, що «ніхто не повинен за-

знавати … незаконних посягань на його честь і ре-

путацію» [4]. До того ж, в окремих статтях цих ак-

тів згадується про заборону катування, нелюдсь-

кого та такого, що принижує гідність особи, 

поводження і покарання [3; 4].  

В статті 3 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод окремо виділяється забо-

рона посягання на гідність особи та «репутацію ін-

ших осіб» як підстава обмеження права на свободу 

вираження поглядів (ст.ст. 10, 12) [5]. До того ж, 

Європейською соціальною хартією передбачено 

лише право на «гідне ставлення до особи на роботі» 

(ст. 26), а гідність людини визнається однією з ос-

новних цінностей (Преамбула), проголошується її 

недоторканість і передбачається її захист і повага 

до неї (ст. 1), забороняється катування, нелюдське 

та таке, що принижує гідність, поводження та пока-

рання (ст. 4) та екстрадицію особи до країн, де їй 

може загрожувати приниження її гідності (ст. 19) 

[6]. 

Найчастіше права на честь, гідність та ділову 

репутацію можуть порушуватись шляхом поши-

рення недостовірної інформації щодо конкретної 

фізичної особи, наприклад, у засобах масової інфо-

рмації, чи мережі Інтернет, куди потрапляє велика 

кількість недостовірних відомостей, неправдивість 

яких встановити достатньо важко. На нашу думку, 

варто зазначити, що поширення будь-яким спосо-

бом про особу недостовірної інформації, яка прини-

жує її честь, гідність та може завдавати шкоди діло-

вій репутації, на сьогоднішній день в юридичній 

практиці отримало назву дифамація. Останній по-

ходить від латинських diffamatio, diffamare, які 

означали «знеславлення», «напад», «безчестя» [7] 

та в основному характерний для використання у 

США та деяких країнах Західної Європи. Власне 

зміст дифамації кардинально відрізняється в різних 

правових системах: від поширення неправдивої ін-

формації до поширення інформації, яка відповідає 

дійсності, але зображує особу в невигідному світлі 

і шкодить її репутації. 

Цікаво, що поміж юридичних осіб кількість 

позовів на предмет дифамації менша і досить часто 

вони пов’язані із захистом прав інтелектуальної 

власності або відшкодуванням шкоди, завданої не-

добросовісною рекламою. 

Загалом, будь-які неправдиві відомості про 

особу можуть бути поширені як усно, наприклад, 

під час публічної сварки, в обговоренні постражда-

лого з третіми особами під час особистої чи теле-

фонної розмови тощо, так і в письмовій формі, на-

приклад, у вигляді статей у ЗМІ, дописів у соціаль-

них мережах, шляхом поширення відкритих листів, 

тощо. Останній вид дифамації є найбільш пошире-

ним в умовах сьогодення, які характеризуються 

стрімким розвитком цифрових технологій. Наразі 

створено чимало Інтернет-майданчиків, які можуть 

слугувати інструментом для анонімного розповсю-

дження неправдивих відомостей про особу, або з 

використанням несправжнього ім’я.  

У разі порушення права особи на честь, гід-

ність та ділову репутацію, останні можуть бути за-

хищені: у судовому порядку (ст. 55 Конституції, ст. 

16 ЦК України); в адміністративному порядку (ст. 

17 ЦК України); нотаріусом (ст. 18 ЦК України); са-

мостійно (ст. 55 Конституції, ст. 19 ЦК України); за 

допомогою інших громадських, державних та між-

народних інституцій (органів прокуратури, Упов-

новаженого Верховної Ради України з прав лю-

дини, а після використання всіх національних засо-

бів правового захисту – Європейським Судом з 

прав людини) [8, с. 11]. Слід зауважити, що наведе-

ний перелік не є вичерпним і може додатково вста-

новлюватися іншими законами або договором.  

Найбільш ефективним та поширеним спосо-

бом захисту видається звернення до суду. Всі 

справи зазначеної категорії підлягають розгляду в 

порядку цивільного судочинства, за винятком 

справ про захист ділової репутації між юридич-

ними особами та іншими субʼєктами підприємни-

цької діяльності у сфері господарювання та іншої 

підприємницької діяльності, що розглядаються в 

порядку господарського судочинства [9]. 

Так, правом на судовий захист честі та гідності 

наділені дієздатні громадяни, юридичні ж особи 

мають право тільки на захист ділової репутації. Суд 

у свою чергу повинен забезпечити справедливий, 

неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення 

поданого позову з метою захисту порушених, неви-

знаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів 
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фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, ін-

тересів держави. 

Зазвичай всі позови до суду про захист честі, 

гідності та ділової репутації об’єднують в собі при-

наймні дві позовні вимоги (предмет спору) – безпо-

середньо спростування поширених відомостей та 

відшкодування моральної шкоди, завданої поши-

ренням таких відомостей.  

Особливостями предмета позову про захист 

честі, гідності та ділової репутації можна вважати: 

1) право постраждалої сторони на пред’явлення ма-

теріально-правових вимог встановлено нормами 

матеріального права та не потребує додаткового за-

кріплення; 2) наявність декількох способів захисту 

на вибір постраждалої сторони (реалізація права на 

відповідь, спростування недостовірних відомостей 

у судовому порядку); 3) вимога може бути пред’яв-

лена лише до особи, яка розмістила недостовірні ві-

домості, так і до особи, яка виступила первісним 

поширювачем інформації; 4) законом передбачено 

право особи пред’явити вимогу про відшкодування 

завданої моральної шкоди; 5) на постраждалу особу 

покладається обов’язок доведення лише факту по-

ширення недостовірних відомостей особо, до якої 

пред’явлено вимогу. В свою чергу обов’язок дока-

зування щодо правдивості поширеної інформації 

повністю лягає на відповідача [10, с. 66-67]. 

Під час розгляду справ зазначеної категорії 

суди повинні мати на увазі, що юридичним складом 

правопорушення, наявність якого може бути підс-

тавою для задоволення позову, є сукупність таких 

обставин: а) поширення інформації, тобто дове-

дення її до відома хоча б одній особі у будь-який 

спосіб; б) поширена інформація стосується певної 

фізичної чи юридичної особи, тобто позивача; в) 

поширення недостовірної інформації, тобто такої, 

яка не відповідає дійсності; г) поширення інформа-

ції, що порушує особисті немайнові права, тобто за-

вдає шкоди відповідним особистим немайновим 

благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно 

здійснювати своє особисте немайнове право [1]. 

 Предметом доказування у справах про захист 

честі, гідності та ділової репутації є: доведення не-

достовірної інформації третім особам у будь-який 

спосіб; відповідач не доклав достатніх зусиль для 

забезпечення конфіденційності розповсюдженої ін-

формації щодо позивача; причинно наслідковий 

зв'язок.  

Сторони повинні оперувати зібраними на за-

конних підставах доказами, що у подальшому не 

повинно породжувати запитань з приводу їхньої не-

достовірності. Останні можуть міститися в періоди-

чних друкованих виданнях, якими є газети, жур-

нали, бюлетені, альманахи тощо, або передані сло-

весно по радіо, телебаченню чи розміщенні у 

мережі Інтернет; в характеристиках, заявах, листах, 

адресованих іншим особам; висловлене усно у бе-

сіді, розмові, спорі тощо хоча б одній особі. Докази 

мають бути письмовими, наприклад, медичні ви-

сновки про спричинену недостовірною інформа-

цією шкоду для здоров’я позивача; психологічна 

експертиза по визначенню розміру моральної 

шкоди; покази свідків тощо. Не буде зайвим і на-

дання доказів про рівень ділової репутації фізичної 

чи юридичної особи. 

Виділяють два найпоширеніших способи фор-

мування доказової бази. По-перше, витребування 

інформації (носіїв інформації) чи документів за ад-

вокатським запитом. По-друге, витребування необ-

хідних доказів шляхом подання заяви (клопотання) 

до суду в порядку ст.ст. 131, 133, 134 ЦПК України 

[11]. 

Серед найпоширеніших проблем, пов’язаних 

із доказуванням у справах даної категорії виділя-

ються: неправильне визначення відповідача та від-

сутність відомостей про нього; помилкове визна-

чення інформації як такої, що була поширена; від-

сутність недостовірної інформації; захист 

порушеного права неналежним позивачем; непра-

вильне обрання способу захисту порушеного не-

майнового права; сприймання позивачами оціноч-

них суджень за факти тощо. Останні загострюються 

у зв’язку з розвитком інформаційних технологій та 

розширенням і безконтрольністю інформаційного 

простору, де розміщується та поширюється інфор-

мація, зокрема й пов’язана із приниженням честі й 

гідності особи.  

Недостовірна інформація в мережі може бути 

зафіксована шляхом роздруківки веб-сторінки, 

скріншоту або безпосередньо в електронній копії, 

завіреній електронним цифровим підписом; висно-

вком експерта у сфері телекомунікаційних систем 

за замовленням учасника справи (найбільш надій-

ний спосіб доказування); здійснення перегляду до-

казів судом за місцем їх знаходження [12, с. 2].  

Перешкодою щодо встановлення особи, до 

якої має бути пред’явлений позов, є те, що біль-

шість ресурсів не містить інформації про власника 

або дописувача. Її долають за допомогою ідентифі-

кації власника сайту через сервіс WHOIS шляхом 

звернення до реєстратора доменного імені з адво-

катським запитом. Якщо ж ім’я автора встановити 

неможливо, то єдиним відповідачем стає власник 

сайту, оскільки, згідно із Постановою Верховного 

Суду від 25.03.2020 р. у справі 3760/19488/19, він 

створив технологічну можливість і умови для роз-

повсюдження інформації [12, с. 3]. 

Щодо визначення розмірів збитків - їх підтве-

рдження слід робити документально, надаючи фі-

нансові звіти, квитанції й документи щодо витрат 

на відновлення стану, висновки експертів про зби-

тки тощо. Слід звернути увагу й на доказування 

причинно-наслідкового зв’язку між фактом розпов-

сюдження інформації й фактом нанесених збитків. 

Крім матеріальних збитків, можна вимагати відш-

кодування моральної шкоди, особливо, якщо відпо-

відач зробив це у грубій, принизливій або непри-

стойній формі.  

У подальшому відповідно до ч. 1 ст. 212 ЦПК 

України суд оцінює докази за своїм внутрішнім пе-

реконанням, що ґрунтується на всебічному, пов-

ному, об’єктивному, безпосередньому дослідженні 

наявних доказів, та виносить відповідне рішення 

[5].  
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Проаналізувавши вітчизняний досвід право-

вого регулювання захисту честі, гідності та ділової 

репутації, вважаємо за необхідне охарактеризувати 

і закордонний досвід. Варто наголосити, що зна-

чення «істини» у виявленні наклепницьких вислов-

лювань варіюється в залежності від законів конкре-

тної країни в певних юрисдикціях. Так, наприклад, 

в Швеції «правда» знаходиться під абсолютним за-

хистом. В Латвії все ж навпаки: остання не знахо-

диться під захистом держави згідно із законом, але 

дифамація може бути здійснена лише шляхом роз-

повсюдження певних вигадок, так званих «fictions». 

У Хорватії «правда» не знаходиться під захистом 

держави, якщо відповідач діяв з фактичним намі-

ром заподіяти шкоду потерпілій стороні. У Польщі 

обвинувачені повинні довести, крім правди, що їх 

дії були заради громадського інтересу [13].  

До 2013 року у Великобританії тягар доказу-

вання правдивості інформації покладався на відпо-

відача. Пізніше, відповідно до Закону про дифама-

цію Великобританії, його було перекладено на по-

зивача, а строк позовної давності становить один 

рік з моменту першої публікації [14; 15]. Загалом, у 

світлі зростаючої кількості Інтернет-користувачів 

деякі положення вказаного Закону стосуються і ди-

фамації в всесвітній мережі. Він передбачає новий 

захист для операторів вебсайтів: вони не будуть не-

сти відповідальність за наклепницькі коментарі, 

зроблені на їх веб-сайті, якщо вони зможуть дове-

сти, що ця інформація ними не була опублікована, і 

після отримання повідомлення про дифамацію 

вони слідували визначеній процедурі. Однак адмі-

ністрація веб-сайтів не буде знаходитися під охоро-

ною цієї норми, якщо позивач зможе довести, що 

йому не вдалося знайти особу, що відповідальна за 

видалення дифамаційних повідомлень, або вона по-

дала скаргу щодо порушення її прав відповідачем 

та адміністрація сайту не діяли відповідно до регла-

менту [15]. 

У США правда підлягає абсолютному захисту 

у юрисдикціях окремих штатів. Власне заява про 

дифамацію не обовʼязково повинна бути буквально 

вірною для того, щоб цей захист був ефективним, 

достатньо лише того щоб ця інформація була вір-

ною по суті. Це означає, що навіть якщо обвинува-

чений викладає деякі факти, які є помилковими, 

якщо зміст повідомлення по суті є вірним, то відпо-

відач може розраховувати на рішення суду на його 

користь. Інтернет надає право на вираження думок 

і ставлення до особи іншим особам, які, ймовірно, 

ніколи не зустрічалися один з одним, не говорять на 

одній мові, і які потенційно можуть завдати незлі-

ченний репутаційний збиток за допомогою своїх 

онлайн-коментарів [16].  

Що стосується покарання за наклеп в низці 

країн, то воно може бути як символічним, так і до-

статньо суворим. Наприклад, у Франції до скасу-

вання в 2013 році Закон про пресу 1881 року перед-

бачалося покарання за образу президента, держав-

них службовців і високопоставлених іноземних 

посадових осіб у вигляді тюремного ув'язнення. На 

разі «образа президента Франції може призвести до 

того, що вам випишуть штраф у розмірі 45 000 євро 

[17; 18].  

У зарубіжній судовій практиці показовими є 

справи «Аксель Шпрінгер проти Німеччини», яка 

стосувалась інформації, поширеної про колиш-

нього федерального канцлера Німеччини Герхарда 

Шредера та його імовірні звʼязки з Росією [19], а та-

кож справа «Лінгенс проти Австрії», в якій Євро-

пейський Суд виправдав політичного журналіста 

Петера Лінгенса, звинуваченого у наклепі на авст-

рійського федерального канцлера Б. Крайського за 

його співпрацю з нацистами [20].  

Отже, аналізуючи викладене вище, можна за-

значити, що на сьогоднішній день питання судо-

вого захисту честі, гідності та ділової репутації як 

фізичних, так і юридичних осіб у зв’язку поши-

рення щодо них недостовірної інформації в засобах 

масової інформації, мережі Інтернет, є актуальними 

і породжують проблеми у сфері доказування, які 

потребують нагального вирішення. 
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Abstract 

The article provides a comparative analysis of the legislation of the Republic of Uzbekistan and a number of 

CIS countries concerning the forms of government support for innovation. The author suggests that there should 

be a clear distinction between the concepts of "types" and "forms" of government support for innovation. In this 

article specific forms of government support for innovative activities and methods of their legal support for each 

type of such support are indicated. The article contains proposals for improving the legal regulation of forms of 

government support for innovative activities on the basis of making certain amendments to the current legislation 

of the Republic of Uzbekistan on innovation activities. 

Аннотация 

В статье приводится сравнительный анализ законодательства Республики Узбекистан и ряда стран 

СНГ, регулирующего формы государственной поддержки инновационной деятельности. Обосновывается 

вывод о необходимости четкого разграничения понятий «виды» и «формы» государственной поддержки 

инновационной деятельности. Обозначены конкретные формы государственной поддержки инновацион-

ной деятельности и способы их правового обеспечения по каждому виду такой поддержки. Содержатся 

предложения по совершенствованию правового регулирования форм государственной поддержки иннова-

ционной деятельности на основе внесения отдельных дополнений в действующее законодательство Рес-

публики Узбекистан об инновационной деятельности. 
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