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рIшЕння
IMEHEM УКРАiНИ

01 лютого 2019 року Новомосковський мiськрайонний суд
,Щнiпропетровськоi областi, у складi:

головуючоi суллi Сороки О.В.,
секретаря судового засiдання Пономаренко О.О.,

розглянувши, в порядку загального позовного провадження, цивiльну справу за
позовом Нестеренко Вадима Григоровича до Пузиря Костянтина Вiталiйовича, Яхiа
Ахмад Алзареiнi про захист честi, гiдностi, дiловоi репугацii, вiдшкодування
моральноi шкоди,

за участю представника
позивача - адвоката Вишневського А.С., -

встановив:

07.10.2016 року Нестеренко Вадим Григорович звернувся до суду з позовом
до Пузиря Костянтина Вiталiйовича, в якому просить визнати недостовiрною
iнформацiю, що приних(ус його честь, гiднiсть та дiлову репутацiю iнформацiю,
поширену на сайтi (НОВОМОСКОВСЬК MICTO НА CAMAPI>
(http://nasamari.com) у статтях (В селе Попасное, Новомосковского района
криминогеннtul обстановка (ФОТО)>, (ВНИМАНИЕ! СЕГОДНlI БЕДА
ПОСТУЧАЛА В НАШИ ДВЕРИ, ЗАВТРА МОЖЕТ ПОСТУЧАТЬ В ВАШИ!
(ВИДЕООБРАЩЕНИЕ)), та поширену на сайтi кГОРОЖАНИН)
(http://gorozhanin.dp.ua) у статтях кФермери Щнiпропетровщини: <Якщо бандити-
рейдери не вiдступлять, булемо стрiляти на ураження!>, <Рейдерство
продолжается?!....>, (НОВОМОСКОВСК:ВРАДИЕВКА?D, <<Новомосковск с.
Попасное. Нестеренко продолжает. Президент молчит. : будет вторая Врадиевка,
фермеры ,Щнепропетровщины (видео)>, к,Щолжны восторжествовать закон и
правопорядок! Да, Селихов?>, зобов'язати Пузиря Костянтина Вiталiйовича
спростувати поширену недостовiрну iнформацiю шляхом розмiщення про це
вiдповiдного оголошення в Газетi ,,Новомосковська правда", стягнути з Пузиря
Костянтина Вiталiйовича на вiдшкодування морЕrльноi шкоди 70000 гривень.

19 жовтня 20lб року Нестеренко Вадим Григорович звернувся до суду з

уточненим позовом до Пузиря Костянтина Вiта_тliйовича, ЯхiаАхмадАлзареiнi в
якому просить визнати недостовiрною iнформацiю, що принижуе його честь,
гiднiсть та дiлову репутацiю iнформацiю, поширену на сайтi кНОВОМОСКОВСЬК
MICTO НА CAMAPI) (http://nasamari.com) у стат,гях (В селе Попасное,
Новомосковского района криминогенная обстановка (ФОТО)>, кВНИМАНИЕ!
СЕГОДНrI БЕДА ПОСТУЧАЛА В НАШИ ДВЕРИ, ЗАВТРА МОЖЕТ
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ПОСТУЧАТЬ В ВАШИ! (ВИДЕООБРАЩЕНИЕ)), та поширену на cйTi
кГОРОЖАНИН) (htф://gorozhanin.dp.ua) у статтях кФермери ,Щнiпропетровщини:
кякщо бандити-рейдери не вiдступлять, будемо стрiляти на ураження!>,
кРейдерство продолжается?!....>, (НОВОМОСКОВСК:ВРАДИЕВКА?D,
кНовомосковск с. Попасное. Нестеренко продолжает. Президент молчит. : будет
втораJI Врадиевка, фермеры Щнепропетровщины (видео)>, кЩолжны
восторжествовать закон и правопорядок! Да, Селихов?>>, зобов'язати Пузиря
Костянтина Вiталiйовича, Яхiа Ахмад Алзареiнi спростувати поширену
НедОСтовiрну iнформацiю шляхом розмiщення про це вiдповiдного оголошення в
Газетi ,,Новомосковська правда", стягнути з Пузиря Костянтина Вiталiйовича, Яхiа
Ахмад Алзареiнi солiдарно на вiдшкодування моральноi шкоди 70000 гривень.

В обrрунтування заявленого позову позивач посилаеться на наступне.
В мережi IHTepHeT на сайтi (НОВОМОСКОВСЪК MICTO НА CAMAPI)

(http://nasamari.com) 25 вересня 2016 року була розмiщена стаття кВ селе
Попасное, Новомосковского района криминогеннаrI обстановка (ФОТО)>
(http : //nasamari. com/novosti/ 1 З 420-v- sele-popasnoe-novomoskovsko go-raj ona-
kTiminogennaya-obstanovka-foto.html), в якiй мiстяться наступнi твердження:
<СИтУация в селе Попасное Новомосковского района ,,Щнепропетровской области,
где рейдеры нардепа Нестеренко де-юре захватили местное фермерское хазяйство
стоимостью 30.000.000 гривен, продолжает оставатися неспокойной;
Примечательно, что адрес (нового владельца)) ФХ (ДАР) в.н. Иванченко,
указанный в Едином госреестре, принадле)IIаJI приюту для бомrкей и этой схемой
господин Нестеренко пользуется постоянно;
...приехавшие |4 сентября полторы сотни вооруженных людей нардепа
Нестеренко, не решились на штурм ФХ;
новомосковская межрайонная полиция и спецназ, поддерживают сторону
народного избранника от <БПП> Вадима Нестеренко>

В мережi IHTepHeT на сайтi кНоВоМоСкоВСЬк MICTO НА CAMAPI)
(http://nasamari.com) 27 вересня 2016 року була розмiщена стаття кВНИМДНИЕ!
СЕГОДНЯ БЕДА ПОСТУЧАЛА В НАШИ ДВЕРИ, ЗАВТРА МОЖЕТ
ПОСТУЧАТЬ в вАши! (ВИДЕООБРАЩЕНИЕ))
(http://nasamari.com/novosti/13481-vnimanie-segodnya-beda-postuchala-v-nashi-dveri-
zaytra-mozhet-postuchat-v-vashi-videoobrashhenie.html), в якiй мiстяться наступнi
твердження:
(... ТУТ Же ПОяВились ястребы в лице народного депутатаУкраины от кБлокаПетра
ПОРОшенко> Вадима Григорьевича Нестеренко, которы епод шумок пытаются у
детей Василия ,щарадуды забрать наследство в виде фермерського хозяйства
к.ЩАР>;

У беспредельщика-нардепа Нестеренко в шестерках начальник Новомосковской
межрайонной полиции, прокуроры и сам президент Порошенко.>

На думку позивача, вiдповiдачi безпiдставно стверджують, що позивач мае
вiдношення до майнового конфлiкту у фермерському господарствi (ДАР),
органiзацii рейдерського захоплення фермерського господарства <<дар>>,

ВИКОРиСТаннi озброених людеЙ для Його захоплення, намаганнi вiдiбрати спадщину
У ДiТей ВаСиля.Щарадуди, безпiдставно називають позивача,,беспреdельLцllком".

В мережi IHTepHeT на сайтi кГОРОЖАНИН)) (http://gorozhanin.dp.ua) 19
вересня 20lб року була розмiщена стаття кФермери .Щнiпропетровщини: <Якщо
бандити-рейдери не вiдступлять, булемо стрiляти на ураження!) (
http://gorozhanin.dp.ua/novosti/3 l 3 б l -srochno-koli-ne-chuye-prezident-fermeri-
dnipropetrovshhini-budemo-strilyati-na-urazhennya-video.html), в якiй мiстяться
наступнi твердження:
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(Наше издание 15.09.2016 г. освещало о очередной рейдер ской атаке в
Новомосковском районе с. Попасное. С помощью вооруженных титушек они
пытаются захватить фермерское хозяйство кrЩар>. По рассказам работников этого
хозяйства и жителей села, за всем этим стоит народный депуtат от БПП
Нестеренко В.>

Також, у данiй cTaTTi розмiщена фотографiя позивача.
На думку позивача вiдповiдачi безпiдставно стверджують, що позивач мае

вiдношення до рейдерського захоплення фермерського господарства <ЩАР> та
майнового конфлiкту у фермерському господарствi ,,,ЩАР", безпiдставно вказуе на
причетнiсть позивача до органiзацii силових провокацiй, масових сутичок та iнших
акцiй з застосуванням фiзичноТ сили.

В мережi IHTepHeT на сайтi кГОРОЖАНИНD (http://gorozhanin.dp.ua) 17
вересня 201'6 року була розмiщена стаття кРейдерство продолжается?!....>
(http://gorozhanin.dp.ua/novosti/3 1 342-rej derstvo-prodolzhaetsya.html), в якiй мiстяться
наступнi твердження:

кВ этот поздний час в с. Попасноепродолжается попыткарейдерского
захвата фермерського хозяйства ",ЩАР". В захвате участвуют примелькавшиеся
титушки нардепа Нестеренко, неоднократно засветившиеся в Новомосковске.))

На думку позивача, вiдповiдачi безпiдставно стверджують, що позивач
причетний до органiзацii силових провокацiй, масових сутичок та iнших акцiй iз
застосуванням фiзичноi сили та мае вiдношення до майнового конфлiкту у
фермерському господарствi (ДАР).

В мережi IHTepHeT на сайтi (ГОРОЖАНИН) (htф://gorozhanin.dp.ua) |7
вересня 2016 року була розмiщена стаття кНОВОМОСКОВСК:ВРАДИЕВКА?)
(htф://gorozhanin.dp.ua/novosti/31349-novomoskovsk-vradievka.html), в якiй мiстяться
наступнi твердження:

<Вчера 14 сентября в с. Попасное бы.гlа очереднаrI tIопытка рейдерского
захвата фермерського хозяЙства ",ЩАР". В захвате участвовzrли примелькавшиеся
титушки нардепа Нестеренко, неоднократно засветившиеся в Новомосковске.

К вечеру на помощь фермерам Попасного начали съезжаться фермеры с
Юрьевского и Павлоградского районов, неравнодушные новомосковцы, которым
"нестеренковщина" тоже уже поперек горла.

Возмущает тот факт, что с предложением продать фермерское хазяйство
приезжал сам глава райадминистрации Селихов 

- ставленник Нестеренко. После
отказа продать хозяйство, начаJIся данный конфликт в Попасном.>

На думку позивача, вiдповiдачi безпiдставно стверджують, що позивач
причетниЙ до органiзацii силових провокацiЙ, масових сутичок та iнших акцiй iз
застосуванням фiзичноi сили та мае вiдношення до майнового конфлiкту у
фермерському господарствi к.ЩАР>, що позивач мас безпосередне вiдношення до
органiзацii реЙдерського захоплення фермерського господарства <<Дар>>, вiдповiдачi
безпiдставно називають прiзвищем позивача незаконнi дii, що вiдбуваються у
Новомосковському районi та безпiдставно звинувачують позивача в тому, що
голова Новомосковськоi раЙонноi державноi адмiнiстрацii отримав свою посаду
завдяки позивачу.

В мережi IHTepHeT на сайтi (ГОРОЖАНИН) (http://goroйanin.dp.ua) 2|
вересня 2016 року була розмiщена стат,гя кНовомосковск с. Попасное. Нестеренко
продолжает. Президент молчит. : будетвторая Врадиевка, фермеры
.Щнепропетровщины (видео)> ( http://gorozhanin.dp.ua/novosti/31371-novomoskovsk-s-
popasnoe-nesterenko-prodolzhaet prezident-molchibbudet-йoraya-vradievka-felmery-
dnepropetrovshhiny-video-2.html), в якiй мiститься твердження: кМошеннический
захват ФХ к.ЩАР>) переполнил чашу терпения фермеров.>
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на Д}мку позивача, це твердження У сукупностi з нщвою статгi е
безпiдставним н€lп.{аганням вiдповiдачiв вказати на причетнiсть позивача до
рейдерського захоплення фермерського господарства <Дар>, тобто вiдповiдачi
стверджують, що позивач мас вiдношення до майнового конфлiкту у фермерському
господарствi кЩАР>.

В мережi IHTepHeT на сайтi (ГоРоЖАнин> (htф://gorozhanin.dp.ua) 11
вересня 2016 року була розмiщена стаття к.щолжны восторжествовать закон и
правопорядок! Да, Селихов?> (http://goroйanin.dp.ualnovosti/31382-dolzhny-
vostorzhestvovat-zakon-i-pravoporyadok-da-selihov.html), в якiй мiстяться наступнi
твердження:

кхотел бы дать свой комментарий на ответ команды Нестеренко по
имущественному конфликту в фермерском хозяйстве к!АР>
(http:фoleznaya.dp.ua/index.php?id:29'71&doc:dolzhny_vostorzhestvovat zаkоп_iзrа
voPoriadokJ Я вООбще в сТороне от этого конфликта и понятия 

"" "rЪо, 
что TilI\-{

происходит на самоМ деле. Но я за закон, справедливость и против беспредела. Я
просто читаю обе стороны конфликта и делаю выводы с их слов. Прочитав ответ
<Полезной газетыD, почему-то вспомнил, (нет дыма без огня>>. В ответе явно
нарушены причинно-следственные связи, логика И здравый смысл. Всё это
присыпано толстыми манипуляциями.))

на думку позивача, вiдповiдачi безпiдставно стверджують, що позивач мае
вiдношення до майнового конфлiкту у фермерському господарствi ,,.ЩАР''.

Також позиваЧ наполягае, що BiH не мае жодного вiдношення до майнового
конфлiктУ У фермерськомУ господарствi (ДАР>> та рейдерського захоплення
вищез;вначеного господарства, а iнформацiя опублiкована в зазначених статтях,
щодо його причетностi до рейдерського захоlrлення фермерського господарства(Дар) та майнового конфлiктУ у фермерськомУ господарствi uДАРо с
неправдивою, та шкодить його дiловiй репутацii i принижуе його честь та гiднiсть,
а також негативно характеризус його особистi та дiловi якостi.

на думку позивача, розповсюджена вiдповiдачами iнформацiя не мiстить
критики та оцiнки його дiй, як публiчнот особи, а мiстить твердження та негативну
iнформацiю, якi не вiдповiдають дiйсностi та принижують його честь, гiднiсть i
дiлову репутацiю в громадськiй дрлцi, з точки зору загальновизнаних правил
спiвжиття та принципiв людськоi моралi, а тому пiдлягас спростуванню.

Позивач вважае, що найефективнiшим способом спростування Еедостовiрноi
iнформацii буде розмiщення вiдповiдачами вiдповiдного оголошення в Газетi
,,Новомосковська правда".

ПОЗИВаЧ НаПОлягае на тому, що в правовiдносинtlх, що виникJIи мiж
сторонамИ, мае мiсЦе сукупнiСть Bcix обставин, якi утворЮють юриДичний склад
правопорушення, наявнiсть якого с пiдставою для задоволення позову.

KpiM того, наслiдок розповсюдження вiдповiдачами недостовiрноТ
негативноi iнформацii позивачу завдано моральних страждань та переживань,
оскiльки вiдповiдачi принизили його перед iншими людьми та поширили вiдомостi
стосовно нього, про те, що BiH займасться протиправною дiяльнiстю.

позивач зазначае, що являеться публiчною особою - народним депутат
УкраiЪи, а томУ розповсюДжена вiдповiдачами недостовiрна негат"вна iнформацiя
icToTHo шкодитЬ його громадськiй та дiловiй р".rу.uцii, при цьому зазначена
недостовiрна негативна iнформацiя не являсться судженням чи оцiнкою його
полiтичноi дiяльностi, а е твердженням про причетнiсть до подii, яка мiстить ознаки
злочину.

внаслiдок цього позивач наполягае на вiдшколуваннi Mopa_TlbHoi шкоди у
розмiрi 70 000,00 грн.

Marina Nesterenko
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Посилаючись на вимоги l, 4 статт| 277 ЩК Украihи, Постанову Пленуму
Верховного Суду УкраiЪи вiд 27 лютого 2009 року JФl кПро судову практику у
справах про захист гiдностi та честi фiзичноi особи, а також дiловоi репутацii
фiзичноi чи юридичноi особи>, Нестеренко В.Г. вважае належними вiдповiдачами
автора вiдповiдного iнформацiйного матерiалу - Пузиря К.В. та власник веб-сайта -
Яхiа Ахмад Алзереiнi.

Таким чином, позивач вважа€, що YAHIA AHMAD ALZAREINI (ЯХIА
АХМАД АЛЗАРЕIНI) являеться власником веб-сайтiв кНОВОМОСКОВСЬК
MICTO НА CAMAPI)) (http://nasamari.com), та (ГОРОЖАНИН>
(htф://gorozhanin.dp.ua), а Пузирь Костянтин Вiта_пiйович являсться фактичним
користувачем вказаних веб-сайтiв та вiдповiдно автором матерiалiв, що
розмiщуються на цих веб-сайтах, а тому YAHIA AHMAD ALZAREINI (ЯХIА
АХМАД АЛЗАРЕIНI) та Пузирь Костянтин Вiталiйович, на його переконання, с
спiввiдповiдачами та повиннi нести солiдарну вiдповiдальнiсть за позовом.

У зв'язку iз вищезазначеним позивач просить суд:
- визнати недостовiрною iнформацiю ,,рейдеры нардепа Нестеренко",

,,этой схемой господин Нестеренко пользуется постоянно", ,,полторы
сотни вооруженных людей нардепа HecTepeнKo",,,HoBoMocKoBcKiuI
межрайонная полиция и спецназ, поддерживают сторону народного
избранника от кБПП> Вадима Нестеренко", що була поширена
Вiдповiдачами у cTaTTi <В селе Попасное, Новомосковского района
криминогеннiUI обстановка (ФоТо)>, яка була розмiщена на сайтi
(НОВОМОСКОВСЬК MICTO НА CAMAPI> htф ://nasamari.com;

- ВиЗнаТи неДостовiрною iнформацiю,,ястребы в лице народного депутата
Украины от кБлока Петра Порошенко>> Вадима Григорьевича
Нестеренко", ,,У беспредельщика-нардепа Нестеренко", що була
поширена Вiдповiдачами у cTaTTi (ВНИМАНИЕ! СЕГОД}Ш БЕДА
ПОСТУЧАJIА В НАШИ ДВЕРИ, ЗАВТРА МОЖЕТ ПОСТУЧАТЬ В
ВАШИ! (ВИДЕООБРАЩЕНИЕ)D, яка була розмiщена на сайтi
(НОВОМОСКОВСЬК MICTO НА CAMAPI> htф ://nasamari.com;

- визнати недостовiрною iнформацiю (за всем этим стоит народный
депутат от БПП Нестеренко В.), що була поширена вiдповiдачами у
статгi кФермери .Щнiпропетровщини: <tЯкщо бандити-рейдери не
вiдступлять, будемо стрiляти на ураження!>>, яка була розмiщена на сайтi
кГОРОЖАНИН) (htф ://gorozhanin. dp.ua) ;

- визнати недостовiрною iнформацiю (титушки нардепа Нестеренко)), що
була поширена Вiдповiдачами у статгi кРейдерство продолжается?!....>,
яка була розмiщена на сайтi (ГОРОЖАНИН)) (http ://gorozhanin.dp.ua);

- визнати недостовiрною iнформацiю (титушки нардепа Нестеренко>,
(нестеренковщина тоже уже поперек горлa>), ,,глава райадминистрации
Селихов - ставленник Нестеренко", що була поширена вiдповiдачами у
cTaTTi кНОВОМОСКОВСК:ВРАДИЕВКА?), яка бупа розмiщена на
сайтi кГОРОЖАНИН> (http ://gorozhanin. dp.ua) ;

- визнати недостовiрною iнформацiю ,,Нестеренко продолжает", що була
поширена Вiдповiдачами у cTaTTi <Новомосковск с. Попасное.
Нестеренко продолжает. Президент молчит. : будет BTopuuI Врадиевка,
фермеры Щнепропетровщины (видео)>, яка була розмiщена на сайтi
dОРОЖАНИН) (http ://gorozhanin.dp.ua) ;

- ВиЗнати недостовiрною iнформацiю ,,ответ команды Нестеренко по
имущественному конфликту в фермерском хозяйстве <,ЩАР>>", що була
поширена вiдповiдачами у статгi к,Щолжны восторжествовать закон и
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правопорядок! Да, Селихов?>), яка була розмiщена на сйтi
(ГОРОЖАНИН) (http://gorozhanin.dp.ua);
зобов'язати вiдповiдачiв спростувати поширену недостовiрну
iнформацiю IIIJUIxoM розмiщення вiдповiдачап{и про це вiдповiднЪгЬ
оголошення в Газетi,,Новомосковська правда'';
стягнуги з вiдповiдачiв солiдарно на користь позивача 70 000,00 грн.
(сiмдесят тисяч гривень) на вiдшкодування моральноi шкоди.
стягнуги з вiдповiдачiв солiдарно на користь позивача понесенi судовi
витрати.

ухвалою Новомосковського мiськрайонного сулу .щнiпропетровськоi областi
вiд 25 жовтня 2016 року було вiдкрито провадження по справi.

ухвалою Новомосковського мiськрайонного суду,щнiпропетровськоi областi
ЬiД 27 ЖОВТНЯ 2016 року, з метою забезпечення доказiв ,rо ц""iп"нiй справi за
позовом Нестеренко Вадима Григоровича до Пузиря Костянтина Вiталiйовича про
захист честi, гiдностi, дiловоi репутацii, вiдшкодування моральноi -под"зобов'язаНо Об'еднання пiдпРиемств в галузi телекомунiкацii, iнЬорматизацii та
iHTepHeT кУКРдiНСький мЕрЕжЕВиЙ IнФОрмАцiЙНий цвЁТЪ)) надати на
адресу суду iнформацiю про власника веб-сайту кНОвомосковськ MICTO нА
CAMAPI) (http ://паsаmаri.соm) та веб-сайту КГОРОЖАНИН)
(http ://gorozhanin.dp.ua)

ухвалою Новомосковського мiськрайонного сулу .щнiпропетровськоi областi
вiд 30 листопада 2016 року, з метою забезпечення доказiв ,rЪ цr"iп"пiй справi за
позовом Нестеренко Вадима Григоровича до Пузиря Костянтина Вiтшiйовича про
захист честi, гiдностi, дiловоi репутацii, вiдшкодування моральноi .*од"
зобов'язано Приватне пiдприсмство кФрiхост> (код €дрпоУ З646З775;
мiсцезнахОдження: 02|66, АДрЕсА_1, фактична адреса: 01032, м. Киiв, бульвар Т.
Шевченка, 36-Б оф.15) надати на апресу суду вiдомостi про реестранта (власника)
доменного iMeHi http://gorozhanin.dp.ua./, користу"ача.rослуг xocTiHry для веб-сайту
http://gorozhanin.dp.ua/; реестранта (власника) доменного iMeHi http://nasamari.com,
користувача послуг хостiнгу для веб-сайту http ://nasamari.com.

ухвалою Новомосковського мiськрайонного суду Днiпропетровськоi областi
вiд 25 сiчня 2017 року, з метою забезпечення доказiв по цивiлiнiй справi за позовом
Нестеренко Вадима Григоровича до Пузиря Костянтина Вiтапiйо""ru, Яхiа Дхмад
Алзареiнi про захист честi, гiдностi, дiловоi репутацiI, вiдшкодування моральноi
шкоди направлено судове доручення до вiдповiдного компетентного органу
Иорданського Гашимiтського Королiвства про вручення судового ur*n"*y, norrii
ухвали про вiдкритгя провадження у справi та копiт уточнюючого позову з
додатками вiдповiдачу у справi: Яхiа Ахмад Алзареiнi/ YAHIA AHMAD
ALZAREINV у справi с: Амман, Руссеiфа з65, йорлаrr."*е Гашимiтське
Королiвство / Аmmап, Russeifa 365, The Hashemite Kingdom of Jordan.

ПротоколОм повторного автоМатизованого розподiлу судовоi справи мiж
суддями, вищевказану цивiльну справу передано на розгляд суддi CopoKi О.В.

19 грудня 2017 року до канцелярiТ Новомосковського мiськрайонного суду
,щнiпропетровськоi областi надiйшов лист з додатками, Щодо резульiатiв виконання
доручення, вiдповiдно до якого дор)п{ення украiъського суду повернуто без
виконання.

ухвалою Новомосковського мiськрайонного суду,щнiпропетровськот областi
вiд 06 лютого 2018 року з метою забезпечення доказiв ,rо цr"й"нiй справi за
позовом Нестеренко Вадима Григоровича до Пузиря Костянтина Вiталiйовича,
ЯхiаАхмадАлзареiнi про захист честi, гiдностi, дiловоi репутацii, вiдшкодування
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моральноi шкоди направлено судове доручення до вiдповiдного компетентного
органу - Йорланського Гашимiтського Королiвства про вручення судового виклику,
копii ухва-llи про вiдкритгя провадження у справi та копii уточнюючого позову з

додаткаN,Iи вiдповiдачу у справi:ЯхiаАхмадАлзареiнi / YAHIA AHMAD
ALZAREINI/ у справi с: Амман, Руссеiфа З65, Йорла"с"*е Гашимiтське
Королiвство / Amman, Russeifa 365, The Hashemite Kingdom of Jordan.

12 грулня 2018 року до канцелярii Новомосковського мiськрайонного суду
Щнiпропетровськоi областi надiйшов лист з додатками, щодо результатiв виконання
дорr{ення, вiдповiдно до якого дорr{ення украiЪського суду повернуто без
виконання.

За результатzIми пiдготовчого провадження ухвtIлою суду вiд 13 грулня 20l8
справу призначено до судового розглялу по cyTi.

В судовому засiданнi представник позивача позов пiдтримав, просив
задовольнитиу повному обсязi з пiдстав зазначених в позовi.

Вiдповiдач 1 - Пузирь Костянтин Вiталiйович в судове засiдання не з'явився,
надав суду зчuIву про розгляд справи у його вiдсутнiсть, а також надав суду
письмовi заперечення на позов, у яких вважае позов Нестеренка В.Г. надуманим.
Так, вiдповiдач зазначив, що позов Нестеренка В.Г. rрунтуеться на скрiншотах
начебто зроблених з iHTepHeT - сайтiв <Новомосковськ наше MicTo> та кГорожанiн>>,
однак TaKi скрiншоти, на думку вiдповiдача не являються належними доказами при
розглядi цивiльноi справи, за посиланнями, зазначеними у позовi вiдсутнi TaKi
cTaTTi, у яких викJIадена iнформацiя, яку позивач вважае недостовiрною. KpiM того,
вiдповiдач зауважив на тому, що не мае нiякого вiдношення iHTepHeT - сайтiв
кНовомосковськ наше MicTo> та кГорожанiн>, не являеться ix власником,
користувачем, орендарем доменних iMeH, не являеться автором жодних статей.

Вiдповiдач Яхiа Ахмад Алзареiнi / YAHIA AHMAD ALZAREINI/ вiдзив на
позов не подав, в судове засiдання не з'явився, вважаеться таким, що повiдомлений
належним чином про розгляд справи, оскiльки судом двiчi направJIялись суловi
доручення до вiдповiдного компетентного органу - Йорла"ського Гашимiтського
Королiвства для вручення судового викJIику, однак доручення не викон€lне,
причину неявки суду не повiдомив.

Суд, дослiдивши докази з точки зору належностi та допустимостi, а у своiй
сукупностi з точки зору достатностi, дiйшов до наступного висновку.

Конституцiя УкраiЪи визначае честь i гiднiсть людини е найвищою
соцiальною цiннiстю та передбачае, що кожен мае право на повагу до його гiдностi
(ст.ст. З,28).

Конституцiею УкраiЪи гарантуеться право на свободу дуIчrки i слова, на
вiльне вираження cBoix поглядiв та переконань.

Кожен мае право вiльно збирати, зберiгати, використовувати i поширювати
iнформацiю усно, письмово або в iнший спосiб - на свiй вибiр.

Право на повагу людськоi гiдностi - це право, що захищае гiднiсть будь-якоi
особи, забезпечуе наJIежне ставлення до неi з боку органiв державноi влади, iнших
осiб. I]e е одним iз видiв прав людини, н€lJIежить до основоположних прав, адже
воно с необхiдним для нормального iснування та розвитку людини, е загальним та е
особистим (або громадянським) правом.

Статтею 1 ЗагальноТ декларацiI прав людини закрiплено: Bci люди
народжуються вiльними i рiвними у своiй гiдностi та правах. Вони надiленi
розумом i совiстю i повиннi дiяти у вiдношеннi один до одного в дусi братерства.

У вiдповiдностi до ст.28 Конституцii УкраТни кожен мас право на повzIгу до
його гiдностi.
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основними принципами iнформацiйних вiлносин е, зокрема, гарантованiсть

права на iнформuоiо, вiдкритiсiь та доступнiсть iнформачii, свобода обмiну

iнформачiею, достоВiрнiстЬ i повнота iнформачii, Кожен Miu 
"pauo 

на iнформацiю,

щопередбачасможливiстьвiльногооДержання'Використання'поширення'
зберiгання.ru ,u*".ry iнбормачii, необхiдноi для реалiзацii свотх прав, свобод i

законних lнTepeclB. 
'реалiзацiя права на iнформаuiю не повинна порушувати

громадськi, полiтЙ"i, "*опоriчнi, 
соцiальнi,^духовнi, екологiчнi та iншi права,

свободи i законнi iнтереси iнших громадян, права та iнтереси юридичних осiб

(cTaTTi 2, 5 Закону Украiни пЦр_о iнфорМаuiЮ>), _ :_,,l_лffr,о,,iпrr ея
згiдно зi стйею to Закону Украiни . <про iнформачiryо 11 змlстом

iнформачiя подiляеться на ,aKi види: iнфЬрмачi".rrро фiзичну особу; iнформачiя

довiдково_енциклопедичного характеру; й$ор*uчiя про стан т.--_yу 
(екологiчна

iнформацiя); iнформацiя про 
"о"uр.6Jоо,у, 

Ъо,пугу); науково-технiчна iнформачiя;

податкова iнформачiя; правова iнфьрмаrrrя; статистична iнформачiя; соцiологiчна

iнформачiя; iншi види iнформацii,
положеннями чинного законодавства передб.ачено право особи звернутися

дос}ДУзВиМогамипроспросТУВаннянедосТоВiрноiiнформаuii.
так, у статгi j2 коъ"r"rучii Укратни закрiплено, що кожному гарантуеться

судовий захист права спростовувати недостовiрну iнформацiю про себе i членiв

cBoci ciM'i та права вимагати вилучення буль-якоi iнформачii, а також право на

вiдшкодування матерiальноi i моральноi шкоди, завданоi збиранням, зберiганням,

використанням та поширенням такоТ недостовiрноi iнформачii,

Вiдповiдно до частини "й;.rur.i 
2,77 IJK Украiни фiзична особа,

особистi немайновi права якоi порушено внаслiдок поширення про неI та (або)

членiв Ti ciM'i Йо.iоuiрноi iнфЬрмацii, мае право на вiдповiдь, а також на

спростування цiеi iнфорМаuii 
_ _ l_ __л*___ .__ .,о,.от-luппlл*"т,т б :

За правилам" ", zor щК УкраТни, особисlими 
""пl"_11ло-:,Y1-:пu,*и, 

як1

охороняються цивiльним законооu"ai"оr, Ъ, aооро"'я, життя; честь, гiднiсть i дiлова

репутацiя; i*'" 
"Й;;;""у""""О; 

uurop.rBo; Ъвобода лiтературноi, художньоi,

HaykoBoi i технiчноi творчостi, а також iншi блага, якi охороняються цивiльним

законодавством. Вiдповiдно до Конституuii УкраТни життя i здоров'я людини, ii

честь i гiднiсть,-rr"ооrорканнiсть i безпека визнаються найвищою соцiальною

цiннiстю, u 
" ""ny 

u"roI. ст. 297 ЩК УкраТни кожен мае право на повагу до його

гiдностi та честi. Гiднiсть та честь $i.",rrът особи е недоторканними, Фiзична особа

мае правО звернугиСя до суДУ з позовоМ про захисТ fi гiдностi та честi та дiловоi

n'""uE}ooM 
встановленi наступнi фактичнi 9блlуl1ни,

ВмережiIнтернетнасайтiuновомоскоВСЬКМIСТоНдСдМдРI)
(http://nasamari.com) 25 вересня 2016 року була розмiщена стаття кВ селе

Попасное, НовомосКовскогО района *рrr",,о"""- обстановка (ФОТО))

(http ://nasamari.com/novosti/ 1 3 420-v-sele-popasnoe-novomoskovsko go-raj ona-

kriminogennaya-obstanovka-foto.html), в якiй мiстяться наступнi твердження:

кСитуация в сепе ПопасноеНовомосковскогорайонаЩнепропетровской

области, aоa р"По.рr нардепа Нестеренко де-юре захватили местное фермерское

хазяйство arо"rо"ruю зо.ооо.О00 гривен, продолжает оставаться неспокойной;

Примечательно'чТоаДрес((ноВогоВлаДеЛьца)Фхк,ЩАР>В.Н.Иванченко'
указанный в Едином госреестре, принадлежаJI приюту дJIя бомжей и этой схемой

господин Нестеренко пользуется постоянно;

...приехавшие 14 .,","dp" полторы сотни вооруженных людей нардепа

Нестеренко, не решились на штурм ФХ;
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НовомоскОвскаJI межрайонная полиция И спецнщ, поддерживают сторону
народного избранника от <БПП> Вадима Нестеренко>>

В мережi IHTepHeT на саЙтi (НОВОМОСКОВСък MIcTo нд сдмдрI)
(http://nasamari.com) 27 вересня 2016 року була розмiщена стаття кВНИМдНИЕ!
СЕГОДНЯ БЕДА ПОСТУЧАЛА В НАШИ ДВЕРИ, ЗАВТРА МОЖЕТПоСТУЧАТЬ В ВАШИ! (ВИДЕооБРАЩЕНИЕ)) (
http://nasamari.com/novosti/13481-vnimanie-segodnya-beda-postuchala-v-nashi-dveri-
zaytta-mozhet-postuchat-v-vashi-videoobrashhenie.html), в якiй мiстяться наступнi
твердження:

(... тут же появились ястребы в лице народного депутата Украины от кБлока
петра Порошенко> Вадима Григорьевича Нестеренко, которые под шр{ок
пытаются у детей Василия .Щарадуды забрать наследство в виде фермерського
хозяйства <ДАР>;

В мережi IHTepHeT на сайтi кГоРоЖАнИН) (htф://gоrоzhапiп.dр.uа) 19
вересня 2016 року була розмiщена стаття <Фермери .Щнiпропетровщини: кЯкщо
бандити-РейдерИ не вiдступлять, будемО стрiлятИ на ураження!) (
http://gorozhanin.dp.ualnovosti/3l361-srochno-koli-ne-.h.ry.-p..ridenbfeimeri-
dnipropetrovshhini-budemo-strilyati-na-urazhennya-video.htmj), в якiй мiстяться
наступнi твердження:

кНаше издание 15.09.20lб г. освещrrло о очередной рейдер ской атаке в
Новомосковском районе с. Попасное. С помощью вооруженньIх титушек они
пытаются захватить фермерское хозяйство (ДарD.По рассказам работников этого
хозяйства и жителеЙ села, за всем этим стоит народныЙ депугат от БпП
Нестеренко В.>

також, у данiй cTaTTi розмiщена фотографiя позивача, який являеться
публiчною особою.

В мережi IHTepHeT на сайтi кГоРоЖАнин> (http://gorozhanin.dp.ua) |7
вересня 20lб року була розмiщена стаття кРейдерство продолжается?!....>
(http://gorozhanin.dp.ua/novosti/3 l342-rejderstvo-prodolzhaetsya.html), в якiй мiстяться
наступнi твердження:

кВ этот поздний час в с. Попасноепродолжается попыткарейдерского
захвата фермерського хозяйства ".щАр". В захвате у{аствуют примелькавшиеся
титушки нардепа Нестеренко, неоднократно засветившиеся в Новойосковске.)

В мережi IHTepHeT на сайтi dорожАНИН) (http://gorozhanin.dp.ua) 17
вересня 20lб рокУ була розмiщена стаття кНоВоМоСкоБСк:врддиЕВкд?D
(http://gorozhanin.dp.ua/novosti/3l349-novomoskovsk-vradievka.html;, в якir мiстяться
наступнi твердження:

кВчера 14 сентября в с. Попасное была очереднzц попытка рейдерскогозахвата фермерського хозяйства ".щАр". В захвате rlаствовали примелькilвшиеся
титушки нардепа Нестеренко, неоднократно засветившиеся В Новойосковске.

К вечеру на помощь фермерам Попасного начали съезжаться фермеры с
ЮРЬеВСКОГО И ПаВЛОГРаДСкого районов, неравнодушные новомосковцы, которым
"нестеренковщина" тоже уже поперек горла.

возмущает тот факт, что с предложением продать фермерское хазяйство
приезжurл czlМ глава райадминистрации Селихов - стЕlвленник Нестеренко. После
откzва Продать хозяйство, начался данный конфликт в Попасном.>

В мережi IHTepHeT на сайтi (ГоРоЖАнин> (http://gorozhanin.dp.ua) 2|
вересня 2016 року була розмiщена стаття <Новомосковск с. Попасное. Нестеренко
продолжает. ПрезиденТ молчит. : будеТ Bтopzш Врадиевка, фермеры
.Щнепропетровщины (видео)> (http://gorozhanin.dp.ua/novosti/з l з7l -novomoskovsk-s-
popasnoe-nesterenko-Prodolzhaet-prezident-molchit-budet-йoraya-vradievka-fermery-
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dnepropetrovshhiny-video-2.html), в якiй мiститься твердження: кМошенническиЙ
захват ФХ (ДАР> переполнил чашу терпения фермеров.>

В мережi IHTepHeT на сайтi (ГОРОЖАНИН) (http://gorozhanin.dp.ua) 17

вересня 2016 року була розмiщена стаття <,Щошкнывосторжествовать закон и
правопорядок! Ща, Селихов?> (http://gorozhanin.dp.ua/novosti/З 1382-dolzhny-
vostorzhestvovat-zakon-i-pravoporyadok-da-selihov.html), в якiй мiстяться наступнi
твердження:
< Хотел бы дать свiй комментарий на ответ команды Нестеренко по
имущественному конфликту в фермерском хозяйстве к.ЩАР>

(htф:фoleznaya.dp.ua/index.php?id=2911&doc:dolzhny_vostorzhestvovat zаkоп_iзrа
voporiadokJ Я вообще в стороне от этого конфликта и понятия не имею, что там
происходит на самом деле. Но я за закон, справедливость и против беспредела. Я
просто читаю обе стороны конфликта и делаю выводы с их слов. Прочитав ответ

<Полезной газеты), почему-то вспомнил, ((нет дыма без огня>. В ответе явно

нарушены причинно-следственные связи, логика и здравый смысл. ВСё ЭТО

присыпано толстыми манипуляциями. ))

Вказанi обставини пiдтверджуються роздрукiвкtll\4и вказаних статей, якi
мiстяться в матерiа-пах справи.

Про наявнiсть таких статей в мережi iHTepHeT на зщначених сайтах та ix
публiкацiю в певний часв, також повiдомив представник вiдповiдача Вишневський
Д. е., який наполягав на його допитi в судi, в якостi свiдка пiсля того, як вiдповiдач
Пузирь К.В. заперечив HaBiTb наявнiсть таких статеЙ за посиланнями, вкiваниМи У
позовi. Останнiй надав суду покm}ання про те, що ним безпосередньо були виявленi

TaKi публiкацii, ним здiйснено особисто розлрукiвки статей. Негативна iнформацiя,

що розповсюджена про його довiрителя в мережi iHTepHeT вiдповiдачами, cTEUIa

вiдома не тiльки йому.
Згiдно з положеннями ст.277 I]K Украiни та ст. 12 ЦПК Украiни, обов'язок

довести, що поширена iнформацiя с достовiрною, покJIадаеться на вiдповiдача,
проте позивач мае право подати док{ви недостовiрностi поширеноi iнформацii.
Позивач повинен довести факт поширення iнформацii вiдповiдачем, а також те, Що
внаслiдок цього було порушено його особистi немайновi права.

У вiдповiдностi до ст. 62 Конститучii Украiни особа вважаеться
невинуватою у вчиненнi злочину i не може бути пiддана кримiна-пьному
покаранню, доки Ii вину не буле доведено в законному порядку i встановлено
обвинувальним вироком суду. HixTo не зобов'язаний доводити свою невинуватiсть

у вчиненнi злочину. Обвинувачення не можуть rрунтуватися на доказах, одержаних
незаконним шляхом, а також на припущеннях. Yci сумнiви щодо доведеностi вини
особи тлумачаться на iT користь.

Згiдно ст.47 Закону Украiни кПро iнформацiю> порушенням законодавства
про iнформацiю, зокрема, е поширення вiдомостей, що не вiдповiдають дiйсностi,
ганьблять честь та гiднiсть.

Як роз'яснив Пленум Верховного Суду Украiни в п. 4 Постанови вiд 27
лютого 2009 року за JS 1 кПро судову практику у справах про захист гiдностi та
честi фiзичноi особи, а також дiловоi репутацii фiзичноi та юридичноi особи>, пiд
дiловою репутацiею юридичноТ особи, у тому числi пiдприемницьких товариств,

фiзичних осiб - пiдприемцiв, адвокатiв, HoTapiyciB та iнших осiб, розумiеться оцiнка
ix пiдприемницькоi, громадськоi, професiйноi чи iншоi дiяльностi, яку здiйснюе
така особа як учасник суспiльних вiдносин.

Позови про захист гiдностi, честi чи дiловоi репугацii вправi пред'явити

фiзична особа у разi поширення про неi недостовiрноi iнформацii, яка порушуе ii
особистi немайновi права, а також iншi заiнтересованi особи (зокрема, члени ii ciM'i,
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родичi), якщо така iнформацiя прямо чи опосередковано порушус ixHi особистi
немайновi права.

положеннями абз. 5 п. 15 зазначеноi постанови Пленуму Верховного Суду
УкраiЪи, роз'яснено, що недостовiрною вважасться iнформацiц яка не 

"iдrrовiдаЪдiйсностi або викладена неправдиво, тобто, мiстить, вiдомостi про подii та явищq
яких не iснувало взагалi або якi iснували, a_lle вiдомостi про 

""* 
*r" вiдповiдають

дiйсностi (неповнi або перекруlенi).
Згiдно з п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду УкраiЪи кПро судову

практику у справах про захист гiдностi та честi фiзичноi особи, а також дiпо"оТ
репутацii фiзичноТ та юридичноi особи>) J\Ъ 1 вiд 27 лютого 2009 року, при розглядiсправ зазначеноi категорii суди повиннi мати на увазi, що оръд"r"", складом
правопорушення, наявнiсть якого може бути пiдставою для задоволення позову, е
сукупнiсть таких обставин: а) поширення iнформацii, тобто, доведення if до вiдЬма
хоча б однiй особi у будь-який спосiб; б) поширена iнформацiя стосуеться певноi
фiзичноi чи юридичноi особи, тобто поз"uJ"u; в) поширення недостовiрноi
iнформацii, тобто TaKoi, яка не вiдповiдае дiйсностi; г) поширення iнформацii, що
ПОРУШУе ОСОбИСТi НеМаЙНОВi Права, тобто або завдае шкоди вiдповiдним Ъсобистим
немайновим благам, або перешкоджае особi повно i своечасно здiйснювати свое
особисте немайнове право.

Згiдно зi ст. 68 Конституцii Украiни, кожен зобов'язаний
додержуватися Конституцii та законiв Украiни, не посягати на права
честь i гiднiсть iнших людей. Праву на свободу думки i слова, на вiльне
cBoik поглядiв i переконань вiдповiдае обов'язок не поширювати
недостовiрну iнформацiю та таку, що ганьбить ii гiдностi, честь
репутацiю.

неухильно
i свободи,
вираження
про особу
чи дiлову

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 89 ЦПк УкраiЪи, суд оцiнюе докtви за cBoiM
внугрiшнiм переконанням, що rрунтуеться на всебiчному, повному, об'ективному
та безпосередньому дослiдженнi наявних у справi доказiв.

ЗГiДНО . 
". 1, 2 СТ. 30 Закону Украiни кПро iнформацiю>>, HixTo не може бути

притягнутий до вiдповiдальностi за висловлення оцiночних суджень. Оцiночними
судженняМи, за винятком наклепу, е висловлювання, якi не мiстять фактичнихданих, критика, оцiнка дiй, а також висловлювання, що не можуть буг"
витлумаченi як Taki, що_ мiстять фактичнi данi, зокрема з огJIяду на характер
використання мовностилiстичних засобiв (вживання iiпербол, а-пеiорiй, сатири).
Оцiночнi судження не пiдлягають спростуванню та доведенню ix правдивостi.
Право висловлювати судження, оцiнкУ: ДУМКи закрiплено також у ст. 10 кКонвенцii
про захиСт праВ людини i основоположних свобод>, якi, вiдповiдно до ст. 9
КонституцiТ УкраiЪи, € частиною законодавства УкраiЪи.

За правиламИ ст. ст. |2, 81 цпК Украihи, цивiльне судочинство
здiйснюеТься на засадаХ змагальнОстi cTopiH. Кожна сторона повинна довести Ti
обставинИ, на якi вона посИлаеться як на.riдсau"у cBoix вимог або заперечень, KpiM
випадкiв, встановлених цим Кодексом.

.щокази подаються сторонами та iншими r{асниками справи. .щоказування не
може грунтуватися на припущеннях.

_ В даному випадку, сУд вважае, що у стат,гях кВ селе Попасное,
НовомоскОвскогО района криминогенная обстапо"пu (фото)>, кВнимание! Сегодня
беда постучала в наши двери, завтра может постучать в ваши! (видеообратцение)>>,
якi були розмiщенi на сайтi кНовомосковськ Micio на CaMapi> фttр:ZZпаЙаri.соm)та у статтях кФермери днiпропетровщини: (якщо бандити-рейдери не вiдступлять,булемо стрiляти на ураження!>, кРейдерство продолжается?!....>,
кНовомосковск:врадиевка?>>, кНовомосковск с. Попасное. HecTeieHKo продолжает.
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президент молчит. : булет вторая Врадиевка, фермеры .щнепропетровщины
(видео)>, <,Щолжны восторжествоватЬ закон и правопорядок! .Ща, ёелихЪв?>, якi
були розмiщенi на сайтi кГорожанин> (http://gorozhanin.dp.ua) висловлювання, якi е
предметом позовУ позивача, не носять характеру оцiночного судження, а мiстять
koHkpeTHi твердження про позивача, як особу, яка здiйснюе незаконну дiяльнiсть на
певнiй територii.

Свропейський суд з прав людини 2 червня 2016 року р(вч}лив рiшення усправi ]ф 61561/08 <<Iнстиryт економiчних реформ проти УкраiЪи>, де
розгJIядаючи питання забезпечення балансу мiж свободою вираження поглядiв та
захистом репутацii особи, зЕLзначив, що вiдповiдно до пункту 2 статгi 10 Конвенцii,
icHye мало моЖливостеЙ для обмеЖення полiтичних висловлювань чи дебатiв з
питЕtнь, що станоВлять сусПiльний iHTepec, при цьоМу високий piBeHb захисту
свободи вираження поглядiв буде надаватися у випадкilх, коли висловлювання
стосуються питання, що становить суспiльний iHTepec.

у зазначеному рiшеннi суд проводить вiдмiннiсть мiж твердженнями про
факти i оцiночними судженнями. Iснування фактiв можна довести, тодi як
правдивiсть оцiночних суджень не пiдлягае доведенню. Оцiночне судження не
може бути доведене, це порушуе саму свободу Думки, яка € основною частиною
права, гарантованого статгi 10 Конвенцii.

для того, щоб розрiзняти фактичне твердження i оцiночне судження,
необхiднО братИ до уваги обставини справи i загальний тон зауважень, оскiльки
твердження про питання, що становлять суспiльний iHTepec, е оцiночними
судженнями, а не констатацiю фактiв.

За правипамИ ст. ст. 12, 81 цпК УкраiЪи, цивiльне судочинство
здiйснюеться на засадах змагальностi cTopiH. Кожна сторона повинна довести Ti
обставинИ, на якi вона посилаетьсЯ як на пiдставУ cBoix вимог або заперечень, KpiM
випадкiв, встановлених цим Кодексом. Щокази подаються сторонilми та iншими
учасникап,Iи справи. ,Щоказування не може rрунтуватися на припущеннях.

Вiдповiдачами не надано жодних доказiв достовiрностi iнформацiI, яка була
викладена щодо позивача у статтях <В селе Попасное, Новомосковского района
криминогенная обстановка (фото)>, квнимание! Сегодня беда постучала в наши
двери, завтра может постучать в ваши! (видеообращение)>, якi були розмiщенi на
сайтi кНовомосковськ MicTo на CaMapi> (http://nasamari.com) та у статтях
кФермери .Щнiпропетровщини: (якщо бандити-рейдери не вiдступп"ri, буд.rострiляти на ураження!>, кРейдерство продолжается?!....>,
<Новомосковск:врадиевка?>>, кНовомосковск с. Попасное. HecTeieHKo продолжает.
президент молчит. : булет вторtш Врадиевка, фермеры .щнепропетровщины
(видео)>, к!олжны восторжеСтвовать закон и правопоРяДок! Ща, ёелихов?>, якi
були розмiщенi на сайтi кГорожанин> (http ://gorozhanin.dp.ua).

В своЮ чергу, позивачеМ суду доведений факт поширення недостовiрнот
iнформацii.

суду доведено, що внаслiдок поширення чiет iнформацii було порушено
особистi немайновi права позивача, оскiльки в них мiстятьЪя вiдомостi про подii, та
факти, якi не вiдповiдають дiйсностi та перекрученi.

Таким чином, суд дiйшов до переконання,
недостовiрною, а тому позов в частинi визнання
обгрунтований та таким, що пiдлягас задоволенню.

що зазначена iнформацiя е
iнформацii недостовiрною е

вiдповiдно до пункту |2 Пленуплу Верховного Суду Украiни вiд 27 лютого
2009 року Nчl <Про судову практику у справах про захист гiдноЪтi та честi фiзичноiособи, а такоЖ дiловоi репутацii фiзичноi чи юридичноi особи> На-пежним
вiдповiдачем у разi поширення оспорюваноi iнфорruцiт в мережi IHTepHeT е автор
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вiдповiдного iнформацiйного матерiалу та власник веб-сайта, особи яких позивач
повинен установити та зазначити в позовнiй заявi.

Згiдно листа пП ,,Фрiхост" вiд 06.12.2016 РокУ, що був наданий на
виконання у{Bали Новомосковського мiськрайонного суду вiд 30 листопада 2016
року, власником веб-сайтiв кНОВОМОСКОВСЬК MICTO НА CAMAPI>
(http://nasamari.com), та кГоРоЖАнин> (http://gorozhanin.dp.ua) являеться
наступна особа: ПIБ: YAHIA AHMAD ALZAREINI (ЯхIА АхМАД
АлзАрЕIНI), ддреса: 51200, Дmmап, Russeifa 365, The Hashemite Kingdom of
Jordan (51200, Амман, Руссеiфа З65, Йорданське Гашимiтське Королiвство),
Телефон: 067924|6З5, E-mail: host.novik@yandex.ru, а оплату послуг продовження
доменниХ iMeH htф://паsаmаri.Соm та http://gorozhanin.dp.ua, оплату послуг xocTiHry
вк.}заних доменних iMeH (веб-сайтiв) здiйснював безпосередньо Пузирь Костянтин
Вiта_пiйовиЧ, Що пiдтверджуеться меморiальними ордерами J\ъ @2PL49453l вiд
14.03.2016 року, Jф 5059.8648 вiд |7.12.2015 року, Nо @2РLOЗ8l3З вiд 18.07.2016
року, якi мiстяться в матерiа-пах справи.

Керуючись статтями ,77-80 
ЩПК УкраiЪи суд вважа€ лист ПП ,,Фрiхост" вiд

06,1220lб року та меморiальнi орлери JЁ (@2РL4945Зl вiд 14.03.2016 року, JФ
5059.8648 вiд 17.12.2015 РокУ, J\ъ (@2рL0381з3 вiд 18.07.2016 року нч}лежними,
ДОПУСТИМИМи, Достовiрними та достатнiми доказа}4и того, що YДНIД ДНМдD
ALZAREINI (яхIА АхмАД АлзАрЕIнI) являеться власником веб-сайтiв
кНоВоМосковськ MICTO нА CAMAPI)) (http://nasamari.com) та
(ГоРоЖАНИН)) (http://gorozhanin.dp.ua), а Пузирь Костянтин Вiталiйович, на
момент розмiщення публiкацiй на зазначених веб-сайтах, являвся безпосереднiм ix
користувачем.

Свою непричетнiсть до користування веб-сайтами та вiдсугнiсть авторства
оскаржуваниХ матерiалiВ, як i ix наявнiстЬ взагалi, Пузирь К.В. обгрунтовуе у cBoix
запереченнях, посилilючись на Те, що позов Нестеренко в.г. мае ознаки
полiтичного переслiдування його, як блогера та людини, що допомагала на
позачергових виборах до Верховноi Ради Украiъи опоненту Нестеренка В.г.

мiж тим, суду Доведена наявнiсть оскаржуваних публiкацiй щодо позивача
на веб-сайтах кНоВомоскОвсьК MICTO нА CAMAPI> (http://nasamari.com) та
кГоРоЖАНИН) (http://gorozhanin.dp.ua), власником яких на момент здiйснення
публiкацiй та на момент розгляду справи в судi являеться Яхiа дхмад Длзареiнi, а
Пузирь Костянтин Вiта_пiйович, на переконання суду, мав безпосередне вiдношення
до веб-сайтiв <Новомосковськ MicTo на CaMapi> та кГорожанiн> на момент
розмiщення на цих веб-сайтах оскаржуваних публiкацiй, як користувач, оскiльки
саме BiH здiйснював оплату послуг хостiнгу вказаних доменних iMeH.

непричетнiсть Пузиря к.в. до користування веб-сайтами(НоВоМосковськ MICTO нА сАмАрЬ (http://nasamari.com) та
кГоРоЖАНИн) (http://gorozhanin.dp.ua) спростОву€тьсЯ до.пiдж"rими в судовому
засiданнi листами лист ПП ,,Фрiхост" а також квитанцiями про оплату послуг
хостiнгу доменних iMeH. KpiM того, в якостi електронного докiву, вiдповiдно до
вимог ст. l00 цпК УкраiЪи, судом був безпосередньо переглянугий уривок з
телевiзiйного шоу кШустер LIVE)), на якому Пузиь К.В. особй.rо .rр.д.rавився, як
власник iHTepHeT сайту кГорожанин>.

Пункт 25 Пленуму Верховного Суду УкраТни вiд 27 лютого 2009 року Jфl
кПрО судовУ практикУ у справаХ про захиСт гiдностi та честi фiзичноI особи, а
також дiловоi репутацii фiзичнот чи юридичноi особи> передбачае, що
спростування мае здiйснюватися у такий самий спосiб, у який no*rp-u-u."
недостовiрна iнформацiя. У разi, якщо спростування недостовiрноi iнформацii
неможливо чи недоцiльно здiйснити у такий же спосiб, у який вона була поширена,



L4

то воно повинно проводитись у спосiб, наближений (алекватний) до способу

поширенНя, з урахУванняМ максимtlлЬноi ефективностi спростування та за уIиови,

що таке спростування охопить максимч}льну кiлькiсть осiб, що сприйняли

попередньо поширену iнформачiю.
На переконання сУДУ, спростування мае здiйснюватися у такий саlr,rий спосiб,

у який поширювалася недостовiрна iнформацiя, тtlк як саме такий спосiб

спростування охопить максимЕrпьну кiлькiсть осiб, що сприйняли попередньо

поширену iнформацiю.- 
Згiдно до статтею 280 цК УкраiЪи, якщо фiзичнiй особi внаслiдок

порушенНя 'fi особИстогО немайновОго права завдано майновоТ та (або) моршrьноi

шкоди, ця шкода пiдлягае вiдшкодуванню.
В постановi Пленрtу Верховного Суду УкраТни.вiд 27 пютого 2009 року Nчl

<Про судову практику у справах про захист гiдностi та честi фiзичноi особи, а

також дiловоi рЪrrуrurlii фiзичноi чи юридичноТ особи> зазначаеться, що вiдповiдно

до положень ст. 68 Конституцii Украiни кожен зобов'язаний неухильно

додержуватися Конститучii Украiни та Законiв Украiни но посягати на права та

свободи честь i гiднiсть людей.
При цьому в пocтaнoBi всУ вiд 29.1|.2017 у справi Ns 6-639цс17 викладене

наступне.
У статгi 201- ЦК

благами, якi охороняються
украiни передбачено, що особистими немайновими

цивiльним законодавством, е, зокрема, честь, гiднiсть i

дiлова репутацiя.
Вiдповiдно до cTaTTi 297 ЩК Украiни кожен мае право на повагу до иого

гiдностi та честi. Гiднiсть та честь фiзичноi особи е недоторканними. Фiзична особа

мае право звернутися до суду з позовом про захист fi гiдностi та честi.

згiдно зi статтею 299 цк Украiни фiзична особа мае право на

недоторканнiсть своет дiловоi репугацii. Фiзична особа може звернутися до суду З

позовом про захист cBoci дiловоi репутацii. Так, пiд гiднiстю слiд розумiти визнання

цiнностi кожноi фiзичноi особи як унiкальнот бiопсихосоцiальноi iстоти. З честю

пов'язуеться позитивна соцiа_пьна оцiнка особи в очах суспiльствц яка rрунтуеться

на вiдповiдностi'fi дiянь (поведiнки) загальноприйнятим уявленням про добро i зло.

Д пiд дiловою репутацiею фiзичноi особи розумiеться набута особою суспiльна

оцiнка fi дiловиХ i професiйних якостей при виконаннi нею трудових, службових,

громадських чи iнших обов'язкiв.
у разi якщо позивач е публiчною особою, то суд, розглядаючи i вирiшуючи

справу про захист його гiдностi, честi чи дiловоi репутацii, повинен ураховувати
,rono*."r",Щекларацii, а також рекомендацii, що мiстяться у РезолюцiТ Ns 1165

(199s) ПарламентськоТ Асамблеi Ради европи про право на недоторканнiсть

особистого життя (далi - Резолюцiя).
у Резолюцiт зазначаеться, що публiчними фiryрами е особи, якi обiймають

державнi посадИ i (або) користуються державними ресурсами, а також yci Ti, хто

вiдiграе певну роль у суспiльному життi (у галузi полiтики, економiки, мистецтва,

соцiальнiй сферi, спортi чи в будь-якiй iншiй галузi).
У статтях з, 4, 6 ,Щекларацii вказуеться, що оскiльки полiтичнi дiячi та

посадовi особи, якi обiймаrоть публiчнi посади або здiйснюють публiчну владу на

мiсцевому, регiональному, нацiональному чи мiжнародному рiвнях, вирiшили

апелювати до довiри громадськостi та погодилися (виставити> себе на публiчне

полiтичне обговорювання, то вони пiдлягають ретельному громадському контролю

i потенцiйно можугь зазнати гостроi та сильноi громадськоТ критики у засобах

масовоi iнформацii з приводу того, як вони виконували або виконують своi функцii.
При цьому зазначенi дiячi та особи не повиннi мати бiльшого захисту своеТ
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репутацii та iнших прав порiвняно з iншими особами. У зв'язку iз цим межа
допустимоi критики щодо полiтичного дiяча чи iншот публiчноi особи е значно
ширшою, нiж окремоТ пересiчноi особи. Публiчнi особи неминr{е вiдкриваються
для прискiпливого висвiтлення ix слiв та вчинкiв i повиннi ц" у."iдоrлювати.

Проте, ухвалюючи рiшення в справi про зЕжист гiдностi, честi чи дiловоi
репутацii публiчноi особи, суд також повинен дотримуватись основоположних
принципiв права, зокрема презумпцiТ невинуватостi.

на пiдставi викладеного, суд приходить до висновку, що оскаржувана
iнформацiя не знайшла свого пiдтвердження, явля€ться недостовiрною, та такою,
ЩО НеГаТИВНО ВПЛиВае на репутацiю позивача, який на момент поширення
недостовiрноi iнформацiТ i на даний час являеться народним депутатом УкраiЪи,
тобто е публiчною особою, яка потенцiйно може за:}нати гостроi та сильноi
громадськоi критики, оскiльки BiH безпосередньо вiдiграе важливу роль у
дiяльностi держави, та його безпосереднi дii становлять суспiльний iHTepec.

Положеннями cTaTeiI з-6 Щекларацii про свободу полiтичних дебатiв у
засобаХ масовоi iнформацiT, яка схвZlлена 12 лютого 2004 року на 872-му засiданнi
KoMiTeTy MiHicTpiB Ради европи визначено, що оскiльки полiтичнi дiячi вирiшили
апелювати до довiри громадськостi та погодились (виставити> себе на публiч"е
полiтичне обговорювання, а тому вони пiдлягають ретельному
громадському контролю та потенцiйно можуть зазнати гостроi та сильноi
громадсьКоi критикИ у ЗМI з приводУ того, як вони виконували або виконутоть своi
функцiТ.

Посадовi особи повиннi погодитись з тим, що вони пiдлягатимугь
громадському контролю та критицi, особливо в ЗМI, з приводу того, як вони
виконукrли або виконують своi функцiТ, TicT мiрою, якою це е необхiдним для
забезпечення прозоростi та вiдповiдального виконання ixHix обов'язкiв.

Гумористичний та сатиричний жанр, захищений статгею 10 Конвенцii,
дозволяе бiльший ступiнь перебiльшення та HaBiTb провокацii доти, доки це не
вводить громадськiсть в оману щодо фактiв.

полiтичнi дiячi не повиннi мати бiльшого захисту своеi репутацii та iнших
прав порiвняно з iншими особами. Тому на ЗМI, якi критикують-полiтичних дiячiв,не повиннi накладатися суворiшi санкцii вiдповiдно до нацiонального
законодавства. Щей принцип також застосовуеться до посадових осiб. Вiдхiд вiд
цього правила е допустимими лише у випадках, коли це е украй необхiдним для
забезпечення можливостi виконання належним чином посадовими особами cBoix
функцiй.

Аналiзуючи викладене, суД приходитЬ до висновкУ про вiдмову узадоволеннi позову в частинi стягнення моральноi шкоди, яку позивач визначив у
розмiрi 70000 грн., оскiльки будучи публiчною особою, HeciepeHKo В.Г. повинен
бути готовим до бiльш прискiпливого громадського *о"rрол-. В даному випадку
суду не доведено, що внаслiдок розповсюдження недостовiрноТ iнформацii, набугЬ
позивачем суспiльна оцiнка дiлових i професiйних якостей пр" виконаннi
обов'язкiв народного депутата зазнала моральноi шкоди у розмiрi, u"a,ru.r."ory упозовi.

Таким чином, у вiдповiдностi до ст. 14l L{ПК УкраiЪи, суд вважае за
необхiдне стягнуги з Яхiа Ахмад Алзареiнi на користь- НестерЪнко Вадима
Григоровича судовий збiр у розмiрi 3858,48 грн.

На пiдставi викладеного, керуючись ст. cT,5,12,13,78, 81, 141, 259,26з,264,
265, 280-283 цпк Украiни, ст.277 цк Украihи, Законом УкрЙи кПро
iнформацiю>, постановою Пленуму Верховногъ Суду Украiъи nitpo судову
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практику у справах про захист гiдностi та честi фiзичноi осОбИ, а ТаКОЖ ДiЛОВОi

рЬпутачii фiзичноi та юридичноТ особи> Ns 1 вiд 27 лютого 2009 рокУ, С}Д,-

ухвалив:

позов Нестеренко Вадима Григоровича до Пузиря Костянтина Вiталiйовича,

яхiа дхмад Длзареiнi про захист честi, гiдностi, дiловот репуrацii, вiдшкодування

мора-гlьноТ шкоди, - задовольнити частково.
Визнати недостовiрною iнформацiю, що була поширена вiдносно

нестеренка Вадима Григоровича у cTaTTi кв селе Попасное, Новомосковского

района *р"r""о..rr"й обстановка (ФОТО)>, яка була розмiщена на сайтi

пновомЬсковсъК MICTO нд сдмДРI> (http ://nasamari.com).

Визuати недостовiрною iнформачiю, що була поширена вiдносно

Нестеренка Вадима Григоровича у статгi кВНИМдНИЕ! сЕгодrUI БЕдд
ПОСТУЧДЛД В НАШИ ДВЕРИ, ЗАВТРД МОЖЕТ ПОСТУЧАТЬ В ВАШИ!
(видЕооБРДЩЕНИЕ)), яка була розмiщена на сайтi (ноВоМосковськ
MICTO НА CAMAPI> (http://nasamari.com) .

Визнати недостовiрною iнформацiю що була поширена вiдносно Нестеренка

Вадима Григоровича у статгi кФермери Щнiпропетровщини: кЯкщо бандити-

рейдери "Ь 
вijсrуплять, будемо стрiляти на ураження!>>, яка була розмiщена на

сайтi кГОРОЖАНИН> (http://gorozhanin.dp.ua).
Визнати недостовiрною iнформацiю, що була поширена вiдносно

Нестеренка Вадима Григоровича у статгi <Рейдерство продолжается?!....>, яка була

розмiщена на сайтi кГоРоЖАНИН) (http ://gorozhanin.dp.ua),

Визнати недостовiрною iнформацiю, що була поширена вiдносно

Нестеренка Вадима Григоровича у cTaTTi кНоВомоскоВск:врАДИЕВкА?D,
яка була розмiщена на сайтi кГоРоЖДНИН) (http://gorozhanin.dp.ua).

Визнати недостовiрною iнформачiю, що була поширена вiдносно

Нестеренка Вадима Григоровича у cTaTTi кНовомосковск с. Попасное. Нестеренко

продолжает. президент молчит. : булет втораJI Врадиевка, фермеры

.ЩЪепропетровщины (видео)>, яка була розмiщена на сайтi кГоРоЖдНИн)
(htф ://gorozhanin.dp.ua).

Визнати недостовiрною iнформачiю, що була поширена вiдносно

нестеренка Вадима Григоровича у статгi к.щолжны восторжествовать закон и
правопорядок! Да, Селихов?>, яка була розмiщена на сайтi кГоРоЖАНИн)
(http ://gorozhanin.dp.ua).

Зобов'язати Яхiа Дхмад Алзареiнi спростувати недостовiрну iнформацiю,

яка була викJIадена щодо Нестеренко Вадима Григоровича у статтях <в селе

Попасное, Новомосковского района криминогеннzш обстановка (фото)>,

квнимание! Сегодня беда постучала в наши двери, завтраможет постучать в ваши!

(видеообращение)>, якi були розмiщенi на сайтi <Новомосковськ MicTo на CaMapi>

(http://nasamari.com), не пiзнiше наступного дня пiсля набрання рiшенням законноi

сили, шляхом опублiкування спростування на сайтi кНовомосковськ MicTo на

CaMapi> (htф ://nasamari. соm).
Зобов'язати Яхiа Дхмад Алзареiнi спростувати недостовiрну iнформацiю,

яка була викJIадена щодо Нестеренко Вадима Григоровича у статтях кФермери

днiпропетровщини: (якщо бандити-рейдери не вiдступлять, будемо стрiляти на

ураженняL>, кРейдерство продолжается?!....>, кНовомосковск:врадиевка?>,
кНовомосКовск с. Попасное. НестеренКо продолЖает. презИдент молчит. : будет

вторая Врадиевка, фермеры ,Щнепропетровщины (видео)>, к,Щолжны

восторжествовать закон и правопорядок! .Ща, Селихов?>, якi були розмiщенi на
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сайтi <<Горожанин>l (htф://gorozhanin.dp.ua), не пiзнiше наступного ДНЯ, пiсля
набрання рiшенням законноi сили, шляхом опублiкування спростування на сайтi
кГорожанин> (htф ://gorozhanin.dp.ua).

в iншiй частинi позову Нестеренку Вадиму Григоровичу, - вiдмовити.
Стягнуги з Яхiа Ахмад Алзареiнi на користь Нестеренка Вадима

Григоровича судовий збiр у розмiрi З858,48 грн.
рirиення суду набирае законноi сили пiсля закiнчення строку подання

апеляцiйноi скарги BciMa учасниками справи, якщо апеляцiйну скаргу не було
подано. У разi подання апеляцiйноi скарги рiшення, якщо його не скасовано,
набирае законноi сили пiсля розгляду справи апеляцiйним судом.

Апеляцiйна скарга на рiшення суду подасться до ,.Щнiпровського
апеляцiйного суду протягом тридцятI{ днiв з дня його проголошення.

Повне найменування cTopiH:
ПОЗивач: Нестеренко Вадим Григорович, 51200,,Щнiпропетровська область,

Новомосковський район, с. МиколаiЪка, вул. Садова, буд.З
Вiдповiдач 1: Пузllрь Костянтин Вiталiйович, 51200,,Щнiпропетровська

область, M.HoBortocкoBcbK, вул. КоплсоNIольська, буl,.|7, кв. 91
Вiдповiдач 2: Я)ilА АхМАД АЛЗАРЕIНI, 51200, Амман, Руссеiфа 3б5,

Йорданськg |alrпT\tiтcbкe Королiвство (YAHIA АНМДD ДLZдRЕINI, 51200,
Аmmап, Russeifa 365. The Hashemite Kingdom оf Jordan).

lrriдписl

Сорока О.В.

Шевченко о.С.
<< 2l<< о
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