
Шевченківський районний суд м. Києва  

03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 31-А 
 

у справі №______________  

 

Цивільний позивач:  

________________________ 

ІПН: _______________ 

Адреса: ___________________ 

Електронна пошта: _________________ 

Електронна адреса відсутня 

Тел. ________________ 

 

Представник цивільного позивача:  

 

Адвокат __________________ 

Адреса: _________________  

Ідентифікаційний код  _____________ 

Свідоцтво про права на зайняття  

 адвокатською діяльністю  

Київської обласної кваліфікаційно- 

 дисциплінарної комісії адвокатури 

№ ________  

від __ ____ ____ року 

Електронна пошта: - ________________ 

Офіційна електронна адреса: ______________ 

Тел. _______________ 

  

Цивільний відповідач: Обвинувачений ________________ 

ІПН: ________________ 

Адреса ____________________ 

Електронна пошта: ___________ 

Електронна адреса невідома 

Тел. ___________ 
 

Ціна позову: _______ (____________) грн.  

 

Цивільний позов про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення 

злочину (/у порядку ст. 128 і ст. 129 КПК України) 

 

______________ (далі – Позивач) є потерпілим у кримінальному провадженні № ________, 

внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань ___ ____ 2019р., за ознаками кримінальних 

правопорушень передбачених, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 125 КК України.  

____ ______ 2019 року приблизно о 24 годині Позивач розмовляв по своєму 

мобільному телефону марки «______________» проходячи поруч із дорогою біля будинку 
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№ ___, по вулиці _____ в м. Києві. В цей момент до нього підступно із заду підбіг та вирвав 

мобільний телефон із рук невідомий чоловік, та почав його бити, в результаті чого нанес 

легкі тілесні ушкодження (підтверджуються висновком судово-медичної експертизи від __ 

___ 201_р. № _____), та відібрав мобільний телефон, по якому розмовляв Позивач.  

Після побиття вказаний чоловік втік з місця події. Оскільки це сталось неподалік від 

магазину АТБ, який працює цілодобово, Позивач підійшов до охорони та з їхнього 

телефону набрав 102 і викликав поліцію.  

За результатами виклику приїхав наряд поліції, який невдовзі знайшов цього 

чоловіка правопорушника та затримав його. Затриманий відповідно до обвинувального 

акту є __________ (далі – Відповідач).  

Мобільний телефон Позивачу повернули лише на наступний день. Внаслідок 

неправомірних дій Відповідача, що полягали у побиті Позивача та відібранні його 

мобільного телефону йому заподіяно моральну шкоду, яку Позивач оцінює у ________ 

(_____________) грн. з огляду на наступне.  

Верховний Суд України в п.3 Постанови Пленуму «Про судову практику в справах 

про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.1995 № 4 (далі – Постанова 

№ 4) визначив, що під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру 

внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних 

фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.  

Відповідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати, зокрема: у 

приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у 

зв'язку з ушкодженням здоров'я, у порушенні права власності (в тому числі 

інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв'язку з незаконним 

перебуванням під слідством і судом, у порушенні нормальних життєвих зв'язків через 

неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з 

оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.  

Розмір та наявність моральної шкоди Позивач обґрунтовує душевними 

стражданнями та переживаннями пережитими ним у зв’язку із самим фактом нападу на 

нього, побиттям та відібранням його телефону.  

 


