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До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач: (П.І.Б.)
адреса:_________________________
РНОК _________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________

A

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про захист честі, гідності, ділової репутації
та стягнення моральної шкоди
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З (дата) року терміном на один рік я, (П.І.Б. Позивача), орендую у (П.І.Б.
третя особа) нежилі приміщення – овочесховища по вулиці (адреса) для
зберігання овочів, які я вирощую із сім’єю.
(Дата) року о (година) я з родиною приїхали до вказаних нежитлових
приміщень і почали з _______ розвантажувати картоплю та інші овочі. До
нас підійшов (П.І.Б. Відповідач), який протягом останнього часу перебуває зі
мною не в приязних відносинах з приводу вищезазначених сховищ.
Справа у тому, що у нашому місті сховище, придатне для зберігання
овочів і фруктів, тільки одне ‒ саме те, яке я орендую, і Відповідач, П.І.Б.,
теж хоче його орендувати. Підійшовши до нас, він почав ображати мене
нецензурними словами, звинуватив мене в незаконності дій, хоча я займаюсь
фермерством на законних підставах. Також він сказав, що я буду мати
проблеми у зв’язку з користуванням даним приміщенням овочесховища.
Крім того, Відповідач почав звинувачувати мене у неякісності мого товару,
хоча мої овочі цінуються у нашому місті. Так як сховище знаходиться у
центрі міста, це почуло багато людей ‒ потенційних покупців, також ці
образи чула вся моя родина. В присутності свідків Відповідач принизив мою
честь, гідність як людини та ділову репутацію.
Дані факти можуть підтвердити свідки (П.І.Б.) та (П.І.Б.)
Я дуже ображений і сильно хвилююсь через те, що мене було публічно
принижено, у присутності моєї сім’ї, сусідів, покупців.
Відповідно до частини п’ятої ст. 55 Конституції України кожен має
право будь-якими незабороненими законом засобами захищати свої права і
свободи від порушень та протиправних посягань. Право кожного на повагу
до його честі та гідності визначено в ст. 28 Конституції України, ст. 270
Цивільного кодексу України, відповідно до ст. 3 Основного Закону людина, її
життя і здоров’я, честь і гідність визнаються найвищою соціальною цінністю.
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Згідно зі ст. 23 Цивільного кодексу України особа має право на
відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.
Моральна шкода полягає у приниженні честі, гідності, також ділової
репутації фізичної або юридичної особи. Моральна шкода відшкодовується
грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування
моральної
шкоди
визначається
судом
залежно
від
характеру
правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення
здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації,
ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для
відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне
значення.

