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Відзив
Служби безпеки України

Відповідно до статей 58,178 Цивільного процесуального кодексу України 
{далі -  ЦПК України) подаю відзив на позов Портнова А.В. до Українського 
національного інформаційного агентства “Укрінформ” {далі -  Укрінформ), 
Служби безпеки України {далі -  СБУ), третя особа -  Гітлянська О.С. про захист 
честі, гідності, ділової репутації, спростування недостовірної інформації.

У вимогах позивач просить суд:
1) визнати недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові 

права Портнова А.В. інформацію, поширену 26.03.2018 о 14:19 у статті 
Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” під назвою 
“Справу на Портнова завела прокуратура, СБУ буде її лише розслідувати” на 
веб-сайті https://www.ukrinform.ua. а саме:

- У СБУ справді розслідують кримінальне провадження за статтею 
“державна зрада” щодо першого заступника глави Адміністрації Президента 
часів Януковича Андрія Портнова;

- Кримською прокуратурою дійсно порушено справу стосовно Портнова, 
а СБУ буде її лише розслідувати;

2) зобов’язати Українське національне інформаційне агентство 
“Укрінформ” та СБУ протягом 5 календарних днів з дня набрання рішенням 
законної сили спростувати недостовірну інформацію шляхом розміщення на 
веб-сайті https://www.ukrinform.ua вступної та резолютивної частини рішення 
суду у цій справі під заголовком “Спростування”.

СБУ з позовними вимогами позивача не погоджується, вважає їх 
безпідставними, необгрунтованими та такими, що не ґрунтуються на фактичних 
обставинах справи, а отже, не підлягають задоволенню.

Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 129 Конституції України 
основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні 
ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості.
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Відповідно до частини 3 статті 12 Цивільного процесуального кодексу 
України (далі -  ЦПК України) кожна сторона повинна довести ті обставини, на які 
вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними 
засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами 
доказування (частина 2 статті 78 ЦПК України).

1. Щодо повноважень СБУ
Відповідно до ч.І ст.1 Закону України ’’Про Службу безпеки України” 

(далі- Закон) Служба безпеки України - державний правоохоронний орган 
спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України.

Статтею 2 Закону визначено, що до завдань Служби безпеки України 
також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів 
проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної 
діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які 
безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Служба безпеки України інформує про свою діяльність через засоби 
масової інформації, шляхом надання відповідей на запити на доступ до 
публічної інформації та в інших формах у визначеному законодавством 
порядку (ч. 1 cm. 7 Закону).

Відповідно до підпунктів 1-3 пункту 4 Положення про Управління 
взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Департаменту 
інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ (далі -  УЗМІГ ДІАЗ), 
затвердженого наказом Центрального управління СБУ від 05.07.2013 № 276, 
УЗМІГ ДІАЗ:

- забезпечує оприлюднення через засоби масової інформації офіційної 
позиції СБУ з питань, що належить до її компетенції та викликають суспільний 
інтерес;

- організовує підготовку й у встановленому порядку надає відповіді на 
звернення засобів масової інформації з питань діяльності СБУ.

Так, 26.03.2018 в соціальній мережі Facebook з’явився допис народного 
депутата Левуса А.М. про те, що СБУ розпочала провадження щодо 
Портнова за статтею “державна зрада” . Допис також містив копію відповіді 
листа Головного слідчого управління СБУ заступнику керівника громадської 
організації “Всеукраїнська мережа “Вільні Люди” щодо результатів 
опрацювання його повідомлення про можливе вчинення кримінальних 
правопорушень колишнім заступником глави Адміністрації Президента 
Портновим А.В. У вказаному листі повідомлялося, що за обставинами, 
викладеними у вказаному повідомленні про вчинення кримінальних 
правопорушень Прокуратурою АР Крим до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань внесено відомості у кримінальному провадженні 
№ 42018010000000022 про вчинення злочину, передбаченого частиною 1 
статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Досудове 
розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється слідчим 
відділом Головного управління СБУ в АР Крим (з дислокацією в м.Херсон).
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Укрінформ звернулося до керівника УЗМІГ ДІАЗ Гітлянської О.С. щодо 
надання інформації стосовно оприлюднених Левусом А.М. відомостей, яка в 
свою чергу тільки підтвердила, що СБУ лише розслідує порушене 
Прокураторою АР Крим таке кримінальне провадження.

Вказана інформація є інформацією про діяльність державного 
правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну 
безпеку України відповідно до визначених Законом завдань і компетенції та не 
підлягає спростуванню.

Надаючи відповідь кореспондентові Укрінформ СБУ інформувала про 
свою діяльність, яка проводиться відповідно до визначеної Законом 
компетенції, а не з метою поширення недостовірної інформації щодо 
позивача.

При цьому, слід зазначити, що вказана в статті Укрінформ інформація, що 
нібито поширена речницею СБУ про Портнова А.В., зазначена журналістами 
цього видання з її слів.

2. Щодо  не порушення  особистих немайнових  прав позивача
Статтею 201 Цивільного кодексу України визначено, що особистими 

немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством, є: 
здоров'я, життя, честь, гідність і ділова репутація; ім'я (найменування); 
авторство; свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а 
також інші блага, які охороняються цивільним законодавством.

Пунктом 4 постанови Пленуму Верховного Суду України 
від 27.02.2009 № 1 “Про судову практику у справах про захист гідності та честі 
фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи” (далі -  
постанова Пленуму № 1) передбачено, що чинне законодавство не містить 
визначення понять гідності, честі чи ділової репутації, оскільки вони є 
морально-етичними категоріями й одночасно особистими немайновими 
правами, яким закон надає значення самостійних об'єктів судового захисту.

Зокрема, під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної 
особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, з честю пов'язується 
позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на 
відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро і 
зло, а під діловою репутацією фізичної особи розуміється набута особою 
суспільна оцінка її ділових і професійних якостей при виконанні нею трудових, 
службових, громадських чи інших обов'язків.

У позовній заяві стверджується, що: “... інформація, яка була поширена 
про позивача є негативною, створює враження про позивача як про злочинця, 
що у свою чергу руйнує оцінку його людських, ділових і професійних якостей, 
оскільки позивач впродовж багатьох років був публічною особою....”

Однак позивачем не надано до суду жодних доказів, які підтверджують:
- виникнення негативної соціальної оцінки Портнова А.В. взагалі;
- виникнення негативної оцінки Портнова А.В. саме після 26.03.2018 

(дати поширення, на думку позивача, оскаржуваної інформації);
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- порушення особистих немайнових прав (приниження його честі, 
гідності, ділової репутації").

Водночас, в різних джерелах мережі Інтернет містяться публікації про 
Портнова А.В., поширені раніше дати, на яку посилається позивач (26.03.2018) 
як на таку, коли на його думку СБУ поширено оскаржувану інформацію.

Зокрема:
“...Прокуратура Крыма проверяет причасность экс-первого замглавы 

администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова к 
постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации 
полуострова...», розміщеної на сайті www.pravda.coni.ua 03.02.2018;

“...інформація про те, що Портнов є автором постанови Верховної Ради 
Криму, міститься у так званих “плівках Глазьева” ....”, розміщеної на сайті 
https://hromadskeradio.org. 02.02.2018;

“ ...проект постановления BP АРК во время начала оккупации готовил 
Портнов...”, розміщеної на сайті https://m.censor.net.ua 01.02.2018.

Зазначені публікації та інші в мережі Інтернет свідчать про 
безпідставність тверджень позивача, оскільки негативна оцінка Портнова А.В в 
очах оточуючих могла виникнути задовго до дати, на яку посилається позивач 
(26.03.2018) як на таку, коли на його думку СБУ поширено оскаржувану 
інформацію.

Крім того, необхідно також враховувати, що першочергово інформацію 
про вказане кримінальне провадження було поширено народним депутатом 
Левусом А.М., а речниця СБУ лише підтвердила інформацію про здійснення 
СБУ досудового розслідування.

У зв’язку з цим, доводи позовної заяви та висновки про порушення СБУ 
особистих немайнових прав Портнова А.В., а саме “створює враження про 
позивача як про злочинця, що у свою чергу руйнує оцінку його людських, 
ділових і професійних якостей” є лише особистою думкою та припущеннями 
позивача і не підтверджуються жодними доказами, виходячи зі змісту статті 
76 ЦПК України.

3. Щодо  здійснення  СБУ  досудового  розслідування
За повідомленням громадської організації “Всеукраїнська мережа “Вільні 

Люди” Прокуратурою АР Крим до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
внесено відомості у кримінальному провадженні №42018010000000022 про 
вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального 
кодексу України (державна зрада). Досудове розслідування зазначеного 
кримінального провадження здійснюється слідчим відділом Головного 
управління СБУ в АР Крим (з дислокацією в м.Херсон).

Слід зазначити, що дійсно на сьогодні повідомлення про підозру 
Портнову А.В. не здійснювалось, разом з тим кримінальне провадження триває, 
проводяться слідчі дії.

4



4.Щодо  не порушення  принципу презумпції невинуватості
В позовній заяві зазначається, що інформація, яку надала 

кореспондентові Укрінформ речниця СБУ Гітлянська О.С., порушує принцип 
презумпції невинуватості.

Разом з тим, СБУ з такими доводами позивача не погоджується, оскільки 
в коментарі речниці СБУ не йшлося про те, що Портнов А.В. підозрюється, 
обвинувачується чи винний у вчиненні злочину. Гітлянською О.С. лише 
підтверджено що в СБУ здійснюється кримінальне провадження, яке було 
зареєстровано прокуратурою.

В рішенні Європейського суду з прав людини у справі “Шувалов проти 
Естонії” зазначається, що не є порушенням презумпції невинуватості 
розповсюдження інформації, яка створює уявлення про обвинувачення, проте 
не стверджує про вину особи.

Спірна інформація в редакції, як її зазначає позивач, не містить 
формулювання про встановлену вину Портнова А.В. у вчиненні будь-якого 
злочину, а тому стаття 6 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод щодо презумпції невинуватості не була порушена.

Відповідно до п.15 постанови Пленуму №1, при розгляді справ такої 
категорії суди повинні мати на увазі, що юридичним складом правопорушення, 
наявність якого може бути підставою для задоволення позову, є сукупність 
таких обставин: а) поширення інформації, тобто доведення 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 інформації, 
що порушує особисті немайнові права, тобто або завдає шкоди відповідним 
особистим немайновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно 
здійснювати своє особисте немайнове право.

Водночас в діях СБУ не вбачається складу цього правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, вимоги позивача є безпідставними, 

необгрунтованими та такими, що не ґрунтуються на фактичних обставинах 
справи і задоволенню не підлягають.

Відповідно до статей 263,264,265 ЦПК України, -

ПРОШУ:
У позовних вимогах Портнова А.В. відмовити в повному обсязі.

Представник СБУ за довіреністю 
від 10.07.2015 № 22/1367 -  Д

” квітня 2018 року
О. Кривонос
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