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ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ 

Ухвала від 15 лютого 2012 р. 

Щодо розгляду скарги про перегляд у зв'язку з винятковими обставинами рішення 
апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 лютого 2008 р. та ухвали судді 
Верховного Суду України від 19 травня 2008 р. у справі за позовом про відшкодування 
моральної шкоди, завданої працівнику професійним захворюванням 

Суть спору 

Громадянин К. протягом тривалого часу працював на різних посадах у відкритому ак-
ціонерному товаристві (далі — ВАТ) у галузі вугледобування і був звільнений з роботи 1 
березня 2006 р. Внаслідок роботи в шкідливих умовах у нього виникло професійне 
захворювання, у зв'язку з чим після звільнення він проходив медичне обстеження та ліку-
вання. 7 листопада 2006 р. був складений акт розслідування хронічного професійного за-
хворювання, а висновком МСЕК від 22 листопада 2006 р. гр-ну К. було встановлено третю 
групу інвалідності та 30% втрати працездатності безстроково. 

У травні 2007 р. гр-н К. звернувся до суду з позовом до ВАТ про відшкодування 
моральної шкоди, завданої професійним захворюванням, у сумі 15 000 грн. Рішенням 
міськрайонного суду Дніпропетровської області від 6 серпня 2007 р. з підприємства на 
користь позивача було стягнуто в рахунок виплати за моральну шкоду 10 000 грн. 

У свою чергу адміністрація ВАТ, не погоджуючись із прийнятим рішенням, подала апе-
ляційну скаргу з вимогою про його скасування, ухвалення нового рішення про відмову 
позивачу в задоволені вимог, посилаючись на те, що рішення суду першої інстанції є 
незаконним. 

Рішенням апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 лютого 2008 р. апеляційну 
скаргу ВАТ було задоволено, а рішення міськрайонного суду Дніпропетровської області від 
6 серпня 2007 р. скасовано. Своє рішення суд апеляційної інстанції мотивував таким. 

Суд першої інстанції виходив з того, що роботодавець винен у спричиненні моральної 
шкоди позивачеві, а тому на підставі Закону України «Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворюван-
ня, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі - Закон 
№ 1105-XIV) та статті 2371 КЗпП стягнув з підприємства на користь позивача у відшко-
дування моральної шкоди 10 000 грн. 

Однак згідно зі статтею 9 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 
2694-ХІІ відшкодування шкоди, завданої працівнику внаслідок ушкодження його здоров'я, 
здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України (далі — Фонд) відповідно до Закону № 1105-XIV. 
Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати потерпілим та членам їхніх 
сімей додаткові виплати відповідно до колективного чи трудового договору. 

У ході розгляду справи в апеляційному суді був досліджений колективний договір 
підприємства від 28 жовтня 2004 p., який діяв і в 2006 р. і яким не передбачено здійснення 
будь-яких виплат на відшкодування моральної шкоди працівникам внаслідок отримання 
ними виробничої травми або професійного захворювання. 

Гр-ну К. втрата працездатності була вперше встановлена висновком МСЕК від 22 
листопада 2006 p., тобто спірні правовідносини виникли у 2006 р. На той час згідно із 
Законом України «Про державний бюджет України на 2006 рік» була призупинена дія 
Закону № 1105-XIV у частині відшкодування моральної шкоди. Законом України від 23 
лютого 2007 p. № 717-V із Закону 1105-XIV були виключені норми, на підставі яких 
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здійснювалися страхові виплати на відшкодування моральної шкоди. Таким чином, цим 
Законом також не було передбачено права позивача на відшкодування моральної шкоди. 

Посилання суду першої інстанції на статтю 2371 КЗпП були визнані помилковими, 
оскільки зазначені норми не регулюють спірні правовідносини. 

Ухвалою Верховного Суду України (далі — ВСУ) від 19 травня 2008 р. у відкритті 
касаційного провадження за скаргою на рішення апеляційного суду Дніпропетровської 
області від 18 лютого 2008 р. гр-ну К. було відмовлено. 

Але гр-н К. знову звернувся до ВСУ в порядку статті 353 ЦПК України про перегляд 
судового рішення у зв'язку з винятковими обставинами через неоднакове застосування су-
дом касаційної інстанції одного й того самого положення закону в подібних правовідноси-
нах, посилаючись, зокрема, на ухвалу Колегії суддів Судової палати у цивільних справах 
ВСУ від 17 грудня 2008 р. в аналогічній справі за позовом до того самого роботодавця (ВАТ) 
про відшкодування моральної шкоди, завданої професійним захворюванням. 
 
Ухвалене рішення 

ВСУ ухвалив скаргу гр-на К. задовольнити, 
рішення апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 лютого 2008 р. та ухвалу судді 
ВСУ від 19 травня 2008 р. скасувати, залишивши в силі рішення міськрайонного суду Дні-
пропетровської області від 6 серпня 2007 р. В обґрунтування своїх висновків зазначив таке. 

Ухвалюючи рішення у справі суд першої інстанції виходив з того, що роботодавець несе 
відповідальність за завдану працівнику моральну шкоду на підставі статей 23, 1168 
Цивільного кодексу України (далі — ЦК) та статті 2371 КЗпП. З іншого боку, скасовуючи це 
рішення й ухвалюючи нове, суд апеляційної інстанції, з яким погодився ВСУ, обґрунтовував 
це тим, що до спірних правовідносин помилково були застосовані положення статті 2371 
КЗпП, оскільки на той час на підставі Закону України «Про Державний бюджет України на 
2006 рік» була призупинена дія частини третьої статті 34 Закону № 1105-XIV у частині 
відшкодування моральної шкоди. 

Проте з таким висновком погодитися не можна. На час виникнення спірних правовід-
носин між гр-ном К. та його колишнім роботодавцем у зв'язку зі зміною та виключенням 
зазначених положень Закону № 1105-XIV позивач набуває права на відшкодування мо-
ральної шкоди на загальних підставах, установлених чинним законодавством. 
За змістом пункту 13 постанови Пленуму ВСУ «Про судову практику в справах про від-
шкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 р.№ 4, відповідно до статті 
2371 КЗпП за наявності порушення прав працівника у сфері трудових відносин, у т. ч. 
виконання робіт у небезпечних для життя і здоров'я умовах тощо, яке призвело до його 
моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків чи вимагає від нього додаткових 
зусиль для організації свого життя, обов'язок відшкодувати моральну (немайнову) шкоду 
покладається на підприємство-роботодавця незалежно від форми власності, виду 
діяльності чи галузевої належності. 

Суди апеляційної та касаційної інстанцій не звернули уваги на норми статей 23, 1167 
,1168 ЦК та статей 173, 2371 КЗпП, що регулюють спірні правовідносини, в яких закріплені 
загальні положення про відшкодування моральної шкоди як способу захисту суб'єктивних 
цивільних прав. Така ж позиція висловлена в ухвалі Колегії суддів Судової палати у цивіль-
них справах ВСУ від 17 грудня 2008 р. про необхідність регулювання спірних правовідносин 
положеннями статей 23, 1167, 1168 ЦК та статей 173, 2371 КЗпП. З огляду на викладене 
скарга гр-на К. про перегляд справи у зв'язку з винятковими обставинами була задоволена. 
 


