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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
«МОРАЛЬНА ШКОДА» 

 
Питання про відшкодування моральної (немайнової) шкоди на сьогодні 

є досить актуальним, оскільки це відносноновий в Україні правовий інститут, 
який потребуєтеоретичних досліджень і перевірки їх судовою практикою. За-
конодавство України не містить у собі єдиного визначення такої категорії, як 
«моральна шкода». Визначення поняття моральної (немайнової) шкоди є 
предметом дискусій серед науковців, а також супроводжується неоднознач-
ним її тлумаченням законодавцем. Так, на сьогодні існує розширена законо-
давча база, яка закріплює право громадянина на відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди, а саме: Конституція України, Цивільний кодекс Украї-
ни, Кодекс законів пропрацю, ЗакониУкраїни «Про захист прав споживачів» 
від 12 травня 1991 р., «Про інформацію»від 2 жовтня 1992 р., «Про телеба-
чення і радіомовлення» від 21грудня 1993 р., «Про авторське право і суміжні 
права» від 23 грудня 1993 р., «Пропорядок відшкодування шкоди, завданої 
громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, 
прокуратури і суду» від 1 грудня1994 р. тощо. 

Крім зазначених, важливе значення для визначення поняття моральної 
(немайнової) шкоди має судова практика: Постанова Пленуму Верховного 
Суду України «Про судову практику всправах про відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди» від 31березня 1995 р. № 4, Методичні рекомендації 
«Відшкодування моральноїшкоди» (лист Міністерства юстиції України від 
13 травня 2004 р. № 35-13/797) та інші. 

Разом із тим жодені з нормативних актів не містять узагальненого по-
няття моральної (немайнової) шкоди. Такі акти розкривають зміст моральної 
(немайнової) шкоди лише стосовно регульованих ними галузевих правовід-
носин, а поняття «моральна (немайнова) шкода» формується відповідно до 
потреб цих правовідносин. Зауважу, що закріплені законодавцем різні понят-
тя моральної (немайнової) шкоди обумовлюються залежно від виду правопо-
рушення, яким завдається моральна (немайнова) шкода, а також колом 
суб’єктів, що спричиняють певний вид шкоди. У свою чергу наявні наукові 
дослідження в більшості випадків ґрунтуються на малознайомих практичним 
працівникам правових конструкціях, при цьому не приділяють потрібної ува-
ги аналізу вітчизняній практиці.  

Підхід, запропонований у постанові Пленуму Верховного Суду України, 
на думку Р. Стефанчука, є більш точним за своїм змістом, оскільки в основу 
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визначення ставить не страждання як певний процес, що не підлягає оцінці, а 
негативні наслідки немайнового характеру, які спричинені вказаними страж-
даннями, що за своєю сутністю і є моральною шкодою [6, c. 220]. 

У теорії цивільного права стосовно визначення поняття моральної (не-
майнової) шкоди, яка заподіяна фізичній особі, існують три підходи. Для 
першого властиве встановлення факту моральних,психічних або фізичних 
страждань [ 5, с. 301]. Для другого недостатньо встановлення цих страждань, 
а необхідним є наявність втрат немайнового характеру або негативних нас-
лідків морального чи іншого немайнового характеру, які виникли внаслідок 
моральних, психічних або фізичних страждань [6, с.106]. Третій підхід поля-
гає в принижені честі, гідності й ділової репутації або в моральних пережи-
ваннях у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також унаслідок порушення ін-
ших прав [7, с.14]. 

Проте положення ст. 23 Цивільного кодексу України не дають чіткого 
розуміння ознак моральної шкоди. Натомість норми цієї статті вказують на 
те, у чому моральна шкода може полягати: у душевних стражданнях фізичної 
особи, приниженні її честі та гідності, а також у приниженні ділової репутації 
фізичної або юридичної особи. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність» моральна шкода – це шкода, яку заподіяно особи-
стим немайновим правам суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та яка 
призвела або може призвести до збитків, що мають матеріальне вираження 
[1]. 

Отже, встановлення наявності у суб’єкта зовнішньоекономічної діяльно-
сті моральної шкоди цитованою нормою пов’язується з таким наслідком, як 
збитки. Подібний підхід також не дозволяє відповісти на питання про те, що 
слід вважати моральною шкодою, оскільки відбувається змішування збитків 
та немайнової шкоди. Частина 5 статті 4 Закону України «Про відшкодуван-
ня шкоди, завданої гро-мадянину незаконними діями органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, проку-
ратури і суду» під моральною шкодою розуміє страждання, заподіяні грома-
дянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погір-
шення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, 
погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків мо-
рального характеру [2]. 

Наближено до наведених вище легальних визначень поняття моральної 
шкоди формулюється й в інших нормах законодавства та постановах вищих 
судових органівУкраїни. Звертає на себе увагу те, що у переважнійбіль-
шостіподібнихзаконодавчихвизначенькатегорія «моральна шкода» розкри-
вається через поняття «страждання», щослідвизнатинегативноюобставиною. 

Я приєднуюсь до думки тих дослідників правових проблем відшкоду-
вання моральної шкоди, які вказують на некоректність подібної спроби ви-
значення моральної шкоди: страждання ще не є самою немайновою шкодою, 
а виступає психоемоційним виразом такої шкоди; описання поняття мораль-
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ноїшкоди через категорію «страждання» ототожнює даний вид шкоди з підс-
тавами її відшкодування. 

Виходячи із компенсаційно-відновлювальних функцій цивільно-
правового захисту, моральну шкоду слід розуміти, за моїм  переконанням, як 
певні негативні особисті втрати фізичних осіб. Стосовноюридичнихосібне-
обхідноговоритине про моральну шкоду, а про шкоду, щотягне за собою не-
майновівтратиорганізації(перш за все, репутаційнівтрати). Понятійне опи-
сання моральної шкоди через «втрати» дозволяє встановити не тільки юри-
дичну підставність відшкодування (компенсації) такої шкоди, але й встано-
вити обсяг відшкодувань та порядок їх здійснення. На відміну від цього, 
«страждання» не піддаються об’єктивній оцінці, а тому виникають проблеми 
зі встановленням факту виникнення подібних негативних обставин. 

Отже, через недосконалість правозастосовної практики суди часом об-
межуються«вузьким» поняттям моральної (немайнової) шкоди, не обтяжую-
чи себе встановленням ступеня важкості перенесених моральних страждань і 
не бажаючи творчі підходити до рішень, що виносяться. 
_________________________ 
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