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Категорія справ: справа про відшкодування моральної шкоди, завданої фізичній особі в
результаті збройної агресії рф.

ПІДСУМКИ ОГЛЯДУ

У квітні 2022 року Верховним Судом ухвалено знакове судове рішення у справі, яка
стосується відшкодування моральної шкоди, завданої фізичній особі внаслідок збройної
агресії рф.

У представленій до огляду справі Верховний Суд сформував важливий правовий висновок,
відповідно до якого суд, розглядаючи справу, де відповідачем визначено рф, має право
ігнорувати імунітет цієї країни та розглядати справи про відшкодування шкоди, завданої
фізичній особі в результаті збройної агресії рф, за позовом, поданим саме до цієї іноземної
країни.

Чому такий висновок Верховного Суду важливий?

Починаючи з 2014 року, після того, як рф порушила суверенітет та територіальну цілісність
України, значна кількість наших громадян змушені були переїхати з тимчасово окупованих
територій в інші безпечні регіони нашої держави. Поміж цього, велика кількість громадян
України втратили рідних, їхнє житло зазнало руйнувань та пошкоджень, в рідному місті стало
неможливо проживати, що в результаті призвело до порушення усталеного способу їхнього
життя.

Такі насильницькі дії держави-агресора порушили не лише національну безпеку України
загалом, але й особисті немайнові та майнові права громадян України, що дає останнім право
на відшкодування заподіяної їм як моральної, так і майнової шкоди.

Тому поступово в національній системі судочинства почала формуватися різна судова
практика за результатами вирішення позовів та заяв громадян України, які постраждали
внаслідок насильницьких дій рф на території України.

До прикладу, це справи про відшкодування шкоди за знищення майна внаслідок війни, про
встановлення юридичних фактів вимушеного переселення з окупованої території України,
про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії рф проти України
тощо.

Водночас через відсутність в судовій системі уставленого підходу та дієвого механізму до
розгляду справ, пов’язаних із збройною агресією рф проти України, на практиці отримати
громадянину України захист порушених прав, зокрема відшкодування шкоди, було доволі
складно.

Так, в національному та міжнародному законодавстві діє судовий імунітет, відповідно до
якого бути учасником справи в судах іншої держави кожна суверенна держава може тільки з її
явно вираженої або мовчазної згоди, висловленої через уповноважених на це осіб.

З огляду на це, для участі рф в якості відповідача в суді України була необхідна згода
дипломатичного представництва рф на пред'явлення до рф позову. Оскільки на практиці
отримати таку згоду було неможливо, адже рф в особі дипломатичних представництв



ігнорувала будь-які запити щодо надання згоди на участь в конкретній справі, то національні
суди відмовляли у задоволенні заявлених позовів до держави-агресора.

Водночас у представленій до огляду справі №308/9708/19 Верховний Суд сформував новий
підхід до вирішення справ, де відповідачем є рф та вирішив описану вище проблему із
судовим імунітетом.

Суть справи полягала в тому, що жінка звернулась з позовом до рф про відшкодування
моральної шкоди, оскільки її чоловік загинув через збройну агресію рф на території України.
Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову через відсутність відповіді рф на згоду
бути відповідачем у цій справі.

Водночас суд касаційної інстанції, розглядаючи справу, послався на те, що дії рф під час
збройної агресії проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, визнано геноцидом
Українського народу, Україна розірвала дипломатичні відносини з росією, що унеможливлює
направлення запитів та листів до посольства рф в Україні.

Таким чином, у цій справі Верховний Суд констатував, що розглядаючи справу, де
відповідачем визначено рф, суди мають право ігнорувати імунітет цієї країни та розглядати
справи про відшкодування шкоди, завданої фізичній особі в результаті збройної агресії рф.

Позиція суду касаційної інстанції сформує новий підхід до вирішення справ, де відповідачем є
рф. Цей підхід надасть можливість судам ефективно здійснювати правосуддя та
забезпечувати ефективний захист порушених прав та інтересів громадян України, які
постраждали внаслідок збройної агресії рф.

Постанова Верховного Суду у складі Касаційного цивільного суду від 14 квітня 2022
року у справі № 308/9708/19.

«Починаючи з 2014 року, загальновідомим є той факт, що РФ чинить збройну агресію проти
України та продовжує це станом на момент ухвалення цього рішення».

«Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 14 квітня 2022 року щодо заяви ВРУ
«Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні» дії Збройних сил, політичного і
військового керівництва Росії під час збройної агресії проти України, яка розпочалася 24
лютого 2022 року, визнано геноцидом Українського народу»

«Визначаючи, чи поширюється на рф судовий імунітет у справі, яка переглядається,
Верховний Суд урахував таке:

– предметом позову є відшкодування моральної шкоди, завданої фізичним особам,
громадянам України, внаслідок смерті іншого громадянина України;

–  місцем завдання шкоди є територія суверенної держави – України;

– передбачається, що шкода є завданою агентами рф, які порушили принципи та цілі,
закріплені в Статуті ООН, щодо заборони військової агресії, вчиненої стосовно іншої
держави – України;
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– вчинення актів збройної агресії іноземною державою не є реалізацією її суверенних прав, а
свідчить про порушення зобов’язання поважати суверенітет та територіальну цілісність
іншої держави – України, що закріплено в Статуті ООН;

– національне законодавство України керується тим, що, за загальним правилом, шкода,
завдана в Україні фізичній особі в результаті протиправних дій будь-якої іншої особи
(суб’єкта), може бути відшкодована за рішенням суду України (за принципом генерального
делікту)»

«Тобто Верховний Суд виходить із того, що в разі застосування деліктного винятку
будь-який спір, що виник на її території в громадянина України, навіть з іноземною країною,
зокрема рф, може бути розглянутий і вирішений судом України як належним та
повноважним судом.

Отже, після початку війни в Україні з 2014 року суд України, розглядаючи справу, де
відповідачем визначено рф, має право ігнорувати імунітет цієї країни та розглядати справи
про відшкодування шкоди, завданої фізичній особі в результаті збройної агресії рф, за
позовом, поданим саме до цієї іноземної країни.

Окрім того, у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України 24 лютого
2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з росією, що унеможливлює із цієї дати
направлення різних запитів і листів до посольства рф в Україні з огляду на припинення його
роботи на території України.

Верховний Суд установив підстави для висновку про те, що, починаючи з 2014 року, немає
необхідності в направленні до посольства рф в Україні запитів щодо згоди рф бути
відповідачем у справах про відшкодування шкоди у зв’язку з вчиненням рф збройної агресії
проти України й ігноруванням нею суверенітету та територіальної цілісності Української
держави. А з 24 лютого 2022 року таке надсилання неможливе ще й з огляду на розірвання
дипломатичних відносин України з рф».


