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 Проведене дослідження дозволяє дійти висновку про значення 
для цивільного права поділу системи об’єктів за критерієм «мате-
ріальності», оскільки це дозволяє визначити, на які з них можливо 
поширити режим речей і застосовувати класичні правові конструк-
ції речового та зобов’язального права. 

Таким чином, система об’єктів цивільних правовідносин може 
бути представлена в такому вигляді: майнові об’єкти (можуть бути 
адекватно оцінені в грошах) та немайнові об’єкти (не мають еквіва-
лентної грошової оцінки).

Нематеріальними благами є тільки ті об’єкти, які належать 
до об’єктів інтелектуальної власності, інформації чи особистих не-
майнових благ. Вони не належать до предметів матеріального світу. 
Особистісний характер в якості ознаки даних благ слід розуміти 
тільки в контексті їх невіддільності, неможливості існування у від-
риві від суб’єкта без його згоди. Майнові блага, як відомо, не мають 
безпосереднього зв’язку з особистістю і можуть існувати окремо 
від неї.Крім того, особливістю нематеріальних благ, що суттєво 
відрізняє ці блага від матеріальних, є відсутність у них майнового, 
економічного змісту.
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «МОРАЛЬНА 
ШКОДА» У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Реалізація права на відшкодування моральної шкоди по-
різному вбачається як науковцями, так і практиками. Так, відсут-
ність легального визначення немайнової (моральної) шкоди спричи-
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нило наявність різних позицій у правовій науці щодо розуміння такої 
шкоди. Моральна шкода хоч і не є явищем новим і недостатньо до-
слідженим, але навіть сьогодні викликає певне зацікавлення з боку 
багатьох науковців, зокрема, М. Галянтича, Г. Коваленка, В.  Пет-
ренка, В. Чернадчука, С. Шимон, С. Козлової, А. Ерделевського.

У сучасній правозастосовній практиці з порушеної проблеми 
(навіть зважаючи на певне узагальнення, яке міститься, зокрема, у 
Постанові Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 
«Про судову практику в справах про відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди» (далі – Постанова ПВСУ №4), листі Мініс-
терства юстиції України від 13.05.2004 р. № 35-13/797 «Методичні 
рекомендації «Відшкодування моральної шкоди» тощо) вбачаються 
різні підходи до розміру відшкодування моральної шкоди у процес-
сі прийняття рішення по аналогічних справах.

Саме з вищеокреслених причин слід дослідити поняття не-
майнової (моральної) шкоди та висловити власну точку зору з по-
ставленої проблеми.

У ст. 23 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) визначено, 
що моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шко-
ди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього 
відшкодування. Також чітко встановлено, у чому саме полягає мо-
ральна шкода:

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа за-
знала 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 ді-
лової репутації фізичної або юридичної особи [1].

На жаль, ані ЦК УРСР, ані новий ЦКУ, не містять визначення 
поняття «моральна шкода». Законодавство, що регулює правовід-
носини в певних галузях, дає визначення стосовно особливостей 
застосування моральної шкоди у межах цих галузей. 

Натомість, відповідно до Постанови ПВСУ №4 під мораль-
ною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру вна-
слідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних 
явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями 
або бездіяльністю інших осіб [2, п. 3]. Утім, таке визначення мо-
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ральної шкоди є лише судовим тлумаченням, тобто рекомендацією 
судам внаслідок напрацьованої судової практики. Це пов’язано з 
неможливістю чіткого визначення такого оціночного поняття, що 
справедливо визнається багатьма вченими, тому у ст. 23 ЦКУ зако-
нодавець визначив лише способи прояву такої шкоди. Про це також 
йдеться в зазначеній Постанові ПВСУ №4 (зі змінами).

У науці цивільного права в поглядах на поняття такої шко-
ди визначилося кілька тенденцій: одні науковці стверджують, що 
моральна шкода – це фізичні та моральні страждання особи, права 
якої порушено, інші – що це не самі страждання, а зумовлені ними 
втрати немайнового характеру, деякі об’єднують у цьому понятті й 
самі страждання і їх негативні наслідки. Часом поняття моральної 
(немайнової) шкоди тлумачиться ще більш широко: як «наслідки 
правопорушення, що не мають економічного змісту і вартісної фор-
ми». Намагаючись з’ясувати правову природу цього поняття окре-
мі науковці розмежовують «моральні втрати» (самі страждання) та 
«моральну шкоду» (включає страждання та їх наслідки).

Професор П.М.Рабінович сформулював поняття моральної 
шкоди на загальнотеоретичному рівні – «це приниження оцінки 
гідності людини, яке викликає в її психіці негативні стани і про-
цеси». Таким тлумаченням цей вчений дещо наблизив суперечливі 
позиції правознавців щодо дефініції моральної шкоди, адже воно 
вказує на те, що різниця у поясненні такої шкоди через «втрати» 
чи через «страждання» принципово незначна: страждання людини 
вже самі по собі свідчать про певні втрати – втрати нормального 
психологічного стану, зниження самооцінки особи тощо.

Характерною відмінністю поняття інституту моральної шкоди 
в законодавстві України є те, що термін «моральна шкода» майже 
завжди застосовується в поєднанні з терміном «немайнова шкода», 
і, на нашу думку, таке вживання є суттєвим. Застосування в законо-
давстві України терміну «моральна шкода» наводить на думку, що 
ці терміни – «моральна шкода» і «немайнова шкода» вживаються 
як синоніми одного правового явища і покликані захищати одну 
правову цінність – немайнові права особи. При більш детальному 
аналізі варто звернути увагу на те, що цей синонімічний зв’язок є 
лише результатом волі законодавця, який намагався врахувати нове 
явище в суспільних відносинах і відреагував на це, ввівши та за-
кріпивши у вітчизняну правову систему новий правовий інститут 
[3, с. 64]. Шкода, яка може бути завдана немайновим правам особи 
не обмежується тільки моральною шкодою. Важко не погодитись з 
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О.М. Ерделєвським, який стверджує, що «моральна шкода і шкода 
завдана життю і здоров’ю є різновидами немайнової шкоди» [5,с.14]. 
Під впливом різних правових теорій, напрямків, течій та поглядів 
формувалися норми і правові конструкції, що проходили нелегку 
перевірку національною судовою практикою. В першу чергу, це зу-
мовлено історичними умовами, що почали їх формування, взагалі, 
й інституту моральної шкоди, зокрема, а також сучасними процеса-
ми уніфікації законодавства, що впливають на формування право-
вих конструкцій та застосування норм по відшкодуванню завданої 
шкоди [4, с. 210].

Підсумовуючи вищесказане зазначимо наступне. Як бачимо, 
існує безліч поглядів різних науковців щодо визначення цього по-
няття, що мають право на існування. У той же час вважаємо, що 
законодавець має внести до ЦКУ стосовно визначення поняття мо-
ральної шкоди, оскільки основні поняття та положення має регу-
лювати саме ЦКУ. Адже задля того, щоб було однакове розуміння 
цього явища, щоб усунути протиріччя між нормативними актами 
та для спрощення судового процесу по таким справам. Саме таким 
чином можна внести ясність як у теорію, так і до практики застосу-
вання категорії моральної (немайнової) шкоди.
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