Відшкодувати матеріальні та моральні збитки можливо:
позитивна практика фахівців бюро правової допомоги
В наслідок отриманих тілесних ушкоджень, клієнт системи БПД у
судовому порядку стягнув з кривдника матеріальну шкоду на суму 5079
гривень та моральну шкоду на суму 2000 гривень.
Правову допомогу клієнту надавала начальниця Благовіщенського
бюро правової допомоги Наталія Радоуцька.

До Благовіщенського бюро правової допомоги Голованівського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся громадянин П.,
з проханням надати йому правову допомогу щодо складення позовної заяви про
відшкодування матеріальної та моральної шкоди внаслідок вчинення стосовно нього
кримінального правопорушення.
Вивчивши матеріали справи, начальник Благовіщенського бюро правової
допомоги Наталя Радоуцька встановила, що 19 листопада 2017 року відповідач,
громадянин Г., наніс клієнту бюро, громадянину П. легкі тілесні ушкодження, що
спричинило короткочасний розлад його здоров’я. У результаті заподіяних тілесних
ушкоджень, громадянин П. перебував на лікуванні в травматологічному відділенні
Благовіщенської ЦРЛ та витратив на придбання ліків 5079 грн. 47 коп.

“Відповідно до ч. 1 ст. 1195 ЦК України , фізична або юридична особа, яка
завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі,
зобов'язана відшкодувати потерпілому дохід, втрачений ним внаслідок втрати чи
зменшення професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати
додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторнокурортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду. Тобто,
будь-які витрати, пов'язані з лікуванням та заходами, спрямованими на відновлення
здоров'я”, – пояснила Наталя Радоуцька.

На підставі наданих клієнтом документів та керуючись ч. 2 ст. 127 КПК України,
якою передбачено, що шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим
суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за
результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні, Наталя
Радоуцька склала позовну заяву про відшкодування матеріальної та моральної
шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
22 травня 2018 року Ульяновський районний суд Кіровоградської області
позовну заяву задовольнив повністю.

Довідково.

Нормами ст. 23 ЦК України встановлено, що особа має право на відшкодування
моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає: 1)
у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров'я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа
зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи
близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку
із знищенням чи пошкодженням її майна; 4) у приниженні честі та гідності фізичної
особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.
Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає
відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.
Протиправними діями відповідача позивачу завдано ушкодження здоров'ю, а
тому завдано моральну шкоду, яка підлягає відшкодуванню.
До Голованіського місцевого центру з надання БВПД можна звернутись
за адресою:смт Голованівськ, вул. Ціолковського, 1.
Тел.: (05252) 2-25-83, 068 834 77 45.

