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Дайджест судових справ

СІЧЕНЬ 2020 - ГРУДЕНЬ 2020

Судов справи, в яких адвокати - партнери ППЛ
представляли нтереси журнал ст в / ЗМІ в судах у 2020 роц
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1
Заява спрямована до
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профес йних прав
журнал ст в

5 мед йних
судових
справ

В липн 2019 року Печерський районний суд м.
Києва наклав арешт на майнов
права
нтелектуальної
власност ",
як
начебто
виникають у користувач в мереж нтернет при
використанн
веб-сайт в,
зобов'язавши
нтернет-провайдер в заблокувати доступ до
них.
25 листопада 2019 року Київський апеляц йний
суд залишив зазначене р шення без зм н.
Внасл док цього власник веб-сайту "Ен гма", його
автори та користувач б льше не мають доступу
до цього веб-ресурсу. Блокування триває дос .
В 2020 роц справа про захист цифрових прав
платформи для блогер в "Ен гма" направлена до
Європейського
Суду
з
прав
людини
зареєстрована Судом.

Справа про
захист
цифрових
правл ст в

Позов до нтернет-видання "Наш грош "
та журнал стки І. Шарп нської.
Номер справи в судовому реєстр 753/12117/18.

В серпн 2017 року Ірина Шарп нська в дв дала судове зас дання, п д час якого суд
розглядав крим нальне провадження про незаконне привласнення понад 27 млн грн
групою ос б. За результатами зас дання журнал стка п дготувала статтю "Заряджен
атомом", яка була опубл кована в нтернет-виданн "Наш грош ".
В травн 2018 року один з ф гурант в справи подав позов до нтернет-видання та
журнал стки з вимогою визнати нформац ю недостов рною та стягнути моральну шкоду
у розм р 100 000 грн.
Предметом позову були висловлювання прокурора, зроблен п д час судового розгляду.
На думку позивача, поширення сп рних в домостей порушувало презумпц ю його
невинуватост . Вт м, з цим не погодились ан Дарницький районний суд м. Києва, який
в дмовив у задоволенн позовних вимог, ан Київський апеляц йний суд, що залишив це
р шення без зм н. Верховний Суд в дмовив у в дкритт касац йного провадження.

В серпн 2018 року проти в домого журнал ста-розсл дувача
Юр я Н колова та сайту, який поширив нформац ю з його
посту, подав позов не менш в домий екс-оч льник столиц
Леон д Черновецький. Позивач вимагав спростувати
нформац ю та стягнути з в дпов дач в 1 м льйон гривень
моральної шкоди.
Вимоги було обґрунтовано, зокрема, тим, що поширення у
мереж Facebook посту Юр я Н колова про стор ю з
ф нансовою кабалою київського метропол тену завдало
шкоди його чест , г дност та д лов й репутац ї. При цьому,
договори, умови яких ледь не призвели до зупинки метро в
Києв , було укладено саме за час в мерства пана
Черновецького..
Р шенням Дн провського районного суду м ста Києва Леон ду
Черновецькому було в дмовлено в задоволенн позовних
вимог. Київський апеляц йний суд залишив це р шення без
зм н. Касац йна нстанц я п дтримала позиц ю районного та
апеляц йного суд в.

Позов на 1
м льйон гривень
в д Леон да
Черновецького.
Номер справи в судовому
реєстр № 752/17699/18.

Ігор Гладковський (Свинарчук) проти Дениса Б гуса,
Лес Іванової та ГО "ТОМ 14".
Номер справи в судовому реєстр № 758/2931/19.

В лютому 2019 року п д час президентської кампан ї
вийшла програма "Наш грош " з гучною назвою
"Друз Президента крадуть на оборонц (секретн
переписки)". В програм йшлося про с р та чорн
схеми постачання запчастин для Збройних сил
України, накручування ц н в рази причетн сть до
цього
кер вник в
оборонного
сектору
та
високопосадовц в.
Вважаючи,
що
поширена
нформац я не в дпов дає д йсност , а зм ст сюжету
порушує особист
немайнов
права, до суду
звернувся син першого заступника секретаря РНБО
(на
момент
поширення
нформац ї)
Ігор
Гладковський.

Р шенням Под льського районного
суду м ста Києва позовн вимоги було
задоволено журнал ст в зобов’язано
спростувати фактично весь сюжет.
Київський апеляц йний суд скасував
зазначене р шення першої нстанц ї
ухвалив нове, яким в дмовив у
задоволенн
позовних вимог до
журнал ст в.

Предметом у зазначен й справ були фрагменти
розсл дування "Золотое здоровье: коррупционные
схемы времен Януковича до сих пор действуют в
сфере здравоохранения на Днепропетровщине"
проведеного Ольгою Юдиною. В ньому, зокрема,
йшлося про використання схем п д час державних
закуп вель у сфер охорони здоров’я. Позивач вважав,
що частина публ кац ї, в яких згадувалась його назва,
не в дпов дала д йсност ,
що поширенням такої
нформац ї було запод яно шкоду його д лов й
репутац ї. Моральну шкоду в н оц нив у 100 000
гривень.

ТОВ "Глобалмедгруп" проти
журнал стки-розсл дувачки
Ольги Юд ної.
Номер справи в судовому реєстр №201/3801/17-ц.

Р шенням Жовтневого районного суду
м ста Дн про позивачу було в дмовлено у
задоволенн
позовних вимог. Проте,
апеляц йний суд частково задов льнив
апеляц йну скаргу позивача. Суд визнав
недостов рною нформац ю в частин "по
нашей
информации,
подконтрольны
группе Фисталей также фирма…ООО
"Глобалмедгруп" (принимало участие в
днепропетровских
торгах)",
стосовно
решти публ кац ї суд залишив вердикт
першої нстанц ї без зм н.
Касац йний суд, розглянувши скаргу
журнал стки в грудн 2020 року, скасував
р шення апеляц ї
залишив в сил
р шення першої нстанц ї.

Юридична допомога надається в рамках проекту

"Ефективний юридичний захист
свободи слова в Україн "
Проект впроваджується громадською орган зац єю " Платформа
прав людини " за ф нансової п дтримки Media Defence
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