








районного суду міста Києва від 26 лютого 2019 року скасувати повністю та ухвалити нове судове 
рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити. 

Апеляційна скарга oбrpyr1moвar1a, зокрема, тим, що оскаржуване рішення суду є 
необrрунтованим, таким, що ухвалене з порушенням норм матеріального та процесуального права, 
без з'ясування всіх обставин справи, що мають значення для правильного вирішення справи. Судом 
першо� 1нстанції взагалі не наведено будь-яких аргументів та мотивації недостовірності нот 

. .Посольства України в Канаді від 11 січня 2018 року №6114/22-012-2 та від І О липня 2018 року 

. №6114/22-012-70. 

Так, отримавши інформацію від відповідача-2, Посольство України в Kaнa.J;Ji, з урахуванням 
мети листування, інформувало Департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади про 
,ймовірну причетність до вчинення злочинів позивача, розслідування яких здійснювалось 
(здійснюється) Генеральною прокуратурою України, що не може розцінюватись як недостовірна 
інформація. Повідомлена інформація не містить відомостей про фактичні дані, підтвердити або 
спростувати достовірність яких може суд. 

Отже, повідомлена органам Канади інформація за своєю суттю є оціночним судженням 
(припущенням слідчого у певній справі) і не містить фактичних даних, які в даному випадку можуть 
бути спростовані. В усіх своїх листах на адресу МЗС та Посольства України в Канаді Генеральна 
.прокуратура України повідомляла свою позицію щодо подальшого перебування у санкційному 
списку Портнова А.В., у зв'язку із здійснюванням нею досудового розслідування. 

уд першої інстанції не провів аналіз загального змісту та контексту нот Посольства України 
в Канаді. 

Крім того, судом першої інстанції визнано недостовірною всю без виключення інформацію, 
яка містилась у нотах, що направлялась Посольством України в Канаді. Водночас, певні положення 
вочевидь не містять фактичних даних, а вказують на позицію органів щодо певних питань. 

Також, є невірними та такими, що не відповідають фактичним обставинам справи висновки 
суду відносно того, що інформація, поширена відповідачем про наявність розслідувань стосовно 
позивача та інформація про наявність підозри позивача у кримінальних порушеннях фактично є 
твердженням про його причетність до кримінальних порушень. 

Судом першої інстанції, крім іншого, не обrрунтовано свого висновку про те, що поширення 
інформації відповідачем- І призвело до порушення особистих немайнових прав позивача, оскільки 
направлення нот щодо позивача не є наслідком порушення особистих немайнових прав останнього. 

Не надано судом першої інстанції оцінки тим обставинам, що ноти передавались виключно 
уповноваженим органам Канади, не ставали відомими загалу, не було будь-якої іншої форми їх 
публічного розголосу, вони не ставили під загрозу громадську довіру до позивача. Більше того, судом 
не взято до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відповідно до якої межі критичних 
суджень стосовно державних службовців порівняно з приватними особами є значно ширшими. 

Судом взято до уваги переклад нот, наданий позивачем, при цьому не наведено жодних 
підстав відмови у прийнятті перекладу нот, наданих відповідачем. 
,, 

Ухвалою Київського апеляційного суду від 03 травня 2019 року вщкрито апеляційне 
rровадження за апеляційною скаргою Генеральної прокуратури України, надано учасникам справи 
утрок для подачі відзиву. 

13 травня 2019 року на адресу суду надійшов відзив на апеляційну скаргу Генеральної 
прокуратури України адвоката Косінової Г. В. в інтересах Портнова А. В. з вщпов1дним 
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привласнене певними особами доти, доки ведеться розслідування у відношенні таких осіб. Для цього 
держава повинна зробити заяву про неправомірні дії, яка містилась у листі Генеральної прокуратури 
України від 03 березня 2014 року. 

Разом з тим, на час поширення оспорюваної інформації щодо кримінального переслідування 
позивача в Україні та його причетності до привласнення державного майна, стосовно нього не 
здійснювалось жодного кримінального провадження. 

У листах відповідачів відсутні критика, припущення, у них не викорJ:Істано мовно-стилістичні 
засоби, які б вказували на поширення відповідачами оціночних суджеt-tь. 

Крім того, указом �резидента від 26 лютого 2014 року №143/2014 Портнов:а А. В. звільнено з 
посади Першого заступника Глави Адміністрації Президента України, а тому він не входить в число 
·національних публічних діячів.

Позивач зауважує, що ним було подано до суду нотаріально засвідчений переклад листів 
Посольства України в Канаді від 15 березня 2016 року, 06 березня 2017 року, І І січня 2018 року та І О 
липня 2018 року. 

У судовому засіданні представник Генеральної прокуратури Орленко А. О. підтримав доводи 
апеляційної скарги, поданої в інтересах Генеральної прокуратури України, та доводи апеляційної 
!Скарги, поданої в інтересах Міністерства закордонних справ України, і просила їх задовольнити.

Представник Міністерства закордонних справ України Пономаренко А. О. підтримала доводи, 
·апеляційної скарги, поданої в інтересах Міністерства закордонних справ України, та апеляційної
скарги, поданої в інтересах Генеральної прокуратури України, і просила їх задовольнити.

Представник Портнова А. В. - адвокат Косінова Г. В. заперечувала проти поданих 
апеляційних скарг, просила залишити їх без задоволення з підстав їх необrрунтованості, а рішення 
суду першої інстанції залишити без змін. 

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вислухавши доводи представника позивача, 
представника Генеральної прокуратури України та представника Міністерства закордонних справ 
України, з'ясувавши обставини справи, переглянувши справу за наявними у ній доказами, 
перевіривши законність та обrрунтованість оскаржуваного судового рішення в межах доводів 
·, 

апеляційних скарг, колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для їх задоволення, 
rрунтуючись на наступному. 

Як вірно встановлено судом першої інстанції та вбачається з матеріалів справи, у зв'язку із 
зверненням Міністерства закордонних справ Канади, відповідачем-І було запитано у Генеральної 
прокуратури України інформацію щодо кримінального переслідування Портнова А. В., а також 
позиції останньої стосовно перебування позивача у санкційному списку. 

Враховуючи запит канадської сторони, а також отриману від відповідача-2 інформацію, 
Посольством України в Канаді направлено до Департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку 
Канади чотири ноти, а саме від 15 березня 2016 № 6114/22-012-21, від 06 березня 2017 № �6 І І 4/22-
012-17, від 11 січня 2018 № 6114/22-012-2, від 10 липня 2018№ 6114/22-012-70 відносно позивача
(т. І а.с. 70 - 82).

У ноті Посольства України в Канаді від 15 березня 2016 р. №6114/22-012-21, направлен1и 
Департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади, вказано, що «згідно з інформацією, 
отриманою від Генеральної прокуратури України, наразі проводяться два розслідування, пов'язані з 
Портновим Андрієм Володимировичем: 
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