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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя, 

здоров’я, честь, гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою 

соціальною цінністю, і головним обов’язком держави  є  утвердження  та 

забезпечення прав і свобод людини. 

 На даному етапі розвитку суспільства проблема забезпечення прав і 

свобод є однією з найактуальніших проблем сучасності. Існує ряд 

міжнародних нормативно-правових актів, які визначають головним  

обов’язком демократичної держави належне забезпечення прав і свобод 

людини. Так, Преамбула до Загальної Декларації прав людини, прийнятої і 

проголошеної Резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 

грудня 1948 року, закріплює положення про те, що визнання гідності людей і 

рівних та невід’ємних їх прав є основою свободи, справедливості та 

загального миру, а Преамбула до Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні та культурні права, ратифікованого Указом Президії Верховної 

Ради Української РСР № 2148-VIII від 19.10.1973) проголошує, що всі права 

людини випливають із властивої людській особі гідності, визнання   гідності,  

властивої всім членам людської сім’ї, та рівних і невід’ємних прав  

їх є основою свободи, справедливості і загального миру, 

 Статтею 9 Конституції України передбачено, що чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства України. Зокрема, до них належить 

ратифікована Верховною Радою України Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод (ратифікована Законом України від 17 липня 1997 

року № 475/97-ВР (із змінами) та інші міжнародні договори. Саме 

закріплення за державою обов’язку забезпечення прав і свобод людини дає 

можливість, у випадку їх порушення, звернутися до суду за їх захистом та 

компенсацією шкоди, завданою таким порушенням. 

Найзагальнішою нормою, яка вперше передбачила відшкодування 

моральної шкоди, була стаття 131 Основ цивільного законодавства (далі – 

Основи). Моральна шкода, в даній статті, була визначена як заподіяння 

фізичних або моральних страждань. Умовами компенсації моральної шкоди 

була протиправність дій, що заподіяли шкоду і вина заподіювача. Також, 

встановлено, що моральна шкода компенсувалася у грошовій або іншій 

матеріальній формі. Розмір компенсації моральної шкоди визначав суд і 

при цьому, незалежно від відшкодування майнової шкоди. Таким чином, 

компенсація моральної шкоди як форма цивільно-правової 

відповідальності, застосовувалась як за порушення особистих немайнових 

прав, так і за порушення майнових прав. 

На даний час, відповідно до статей 56 та 62 Конституції України і  

чинного законодавства особи мають право на відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок порушення їх прав і свобод та 

законних інтересів. Зокрема, стаття 56 Конституції зазначає кожен має 

право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 

самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 



рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні 

ними своїх повноважень. В свою чергу стаття 62 Конституції України 

вказує, що у разі скасування вироку суду як неправосудного держава 

відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним 

засудженням. 

Право на відшкодування моральної (немайновою) шкоди є важливою 

гарантією захисту прав і свобод громадян. 

В Україні відшкодування моральної шкоди передбачено: 

- Цивільним кодексом України (із змінами) (далі – ЦК); 

- Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 

1023-XII (із змінами); 

- Законом України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII (із 

змінами); 

- Законом України «Про авторське право і суміжні права» від 

23.12.1993 № 3792-XII (із змінами); 

- іншими нормативно-правовими актами. 

Визначення моральної шкоди міститься у статті 23 ЦК, яка зазначає, 

що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок 

порушення її прав. 
Моральна шкода полягає : 

▫ у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у 

зв’язку за каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я ; 

▫ у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з 

протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її  сім'ї чи близьких 

родичів; 

▫ у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із 

знищенням чи пошкодженням її майна; 

 ▫ у приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або 

юридичної особи. 

Відповідно до абзацу 1 пункту 3 постанови Пленуму Верховного 

Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди» від 31.03.1995 № 4 (із змінами) (далі постанова 

Пленуму), під моральної шкодою слід розуміти втрати немайнового 

характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних 

явищ, завданих фізичній чи юридичній особі незаконними діями або 

бездіяльністю інших осіб. Абзац 2 пункту 3 постанови Пленуму вказує, що 

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. 



Під немайновою шкодою, завданою юридичній особі, слід розуміти 

втрати немайнового характеру, що настали у зв’язку з приниженням її 

ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, 

виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням 

дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності.  

Моральна шкода не має економічного змісту. Необхідно зазначити, 

що характер шкоди не визначається об’єктом, якому вона завдається. 

Моральна шкода може мати місце як при порушенні майнових, так і 

особистих благ. Наприклад, заподіяння каліцтва, що спричинило зниження 

працездатності, призводить до зменшення заробітної плати. В даному 

випадку має місце майнова шкода, яка є наслідком порушення особистих 

немайнових благ.  

Найбільш ефективним способом компенсації моральної шкоди є 

звернення з відповідним позовом до суду. Спори про відшкодування 

заподіяної фізичній чи юридичній особі моральної (немайнової) шкоди 

розглядаються, зокрема: 

• коли право на її відшкодування безпосередньо передбачено 

нормами Конституції України або випливає із її положень, 

• у випадках, передбачених статтями 23, 1167, 1168 ЦК та іншими 

нормами ЦК; 

• у випадках, передбачених іншим законодавством (наприклад, стаття 

31 Закону України «Про інформацію»; підпункт «в» абзацу 2 частини 1 

статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», пункту 5 

частини 1 статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів»); 

• при порушенні зобов’язань, які підпадають під дію інших законів, що 

регулюють зобов’язання і передбачають відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди. 

За змістом статті 1167 ЦК та інших норм законодавства, що 

регулюють ці правовідносини, завдана моральна шкода відшкодовується 

фізичній або юридичній особі, права якої були порушені неправомірними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю інших осіб. В частині 2 статті 1168 ЦК 

передбачені особи, які мають право на відшкодування моральної шкоди, що 

завдана смертю фізичної особи, а саме: моральна шкода відшкодовується 

чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим), а 

також особам, які проживали з нею однією сім’єю, і можуть звернутися до 

суду з позовною заявою про її відшкодування. 

 

1. ПІДВІДОМІЧІСТЬ СПРАВ 
 

Відповідно до статті 15 Цивільного процесуального кодексу України  

(із змінами) (далі – ЦПК) суди розглядають у порядку цивільного 

судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних 

прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, 

сімейних, трудових відносин, інших правовідносин, крім випадків, коли 

розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.  

 



2. ПІДСУДНІСТЬ СПРАВ 
 

Згідно статті 107 ЦПК всі справи, що підлягають вирішенню в 

порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними у 

містах, міськими та міськрайонними судами. 

Підсудність справ даної категорії визначається за правилами статті 109 

ЦПК, тобто позови до фізичної особи пред'являються в суд за 

зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або 

за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування. 

Позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням. 

Однак, коли моральна шкода пов’язана з порушенням майнових або 

особистих благ, то застосовуються правила альтернативної підсудності – 

позивачеві надано законом право вибору підсудності за статтею 110 ЦПК. 

Так, пунктом 3 статті 110 ЦПК передбачено, що позови про відшкодування 

шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю 

фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, можуть 

пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування 

позивача, або за місцем завдання шкоди. Відповідно до частини 5 статті 110 

ЦПК України позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися 

також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або 

за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору. Згідно частини 4 статті 

110 ЦПК позови, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або 

суду, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи 

перебування позивача.  

 

3. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ. ПОЗОВНА ЗАЯВА 
 

Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до 

суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Відповідно 

до пункту 1 частини 1 статті 268 ЦК на вимоги, що випливають з порушення 

особистих немайнових прав, позовна давність не поширюється, крім випадків 

встановлених законом. Але, є винятки з цього правила, наприклад: 

- позовна давність в один рік застосовується до вимог про спростування 

недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації (пункт 2 

частини 2 статті 258 ЦК). У цьому разі позовна давність обчислюється від 

дня поміщення цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли 

особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості; 

- позовна давність в один рік застосовується до вимог у зв'язку з 

недоліками проданого товару (пункт 4 частини 2 статті 258 ЦК, стаття 681 

ЦК). Зазначена позовна давність обчислюється від дня виявлення недоліків 

у межах строків, встановлених статтею 680 ЦК, а якщо на товар встановлено 

гарантійний строк (строк придатності), - від дня виявлення недоліків у 

межах гарантійного строку (строку придатності); 

- позовна давність в три місяці застосовується до вимог щодо 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran3357#n3357


вирішення трудового спору, яка обчислюється з дня, коли працівник дізнався 

або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про 

звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або 

з дня видачі трудової книжки. У разі порушення законодавства про оплату 

праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення 

належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком. 

Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної 

шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав 

призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і 

вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя (статті 

233, 237-1 Кодексу законів про працю (із змінами) (далі – КЗпП). 

Позовна заява про відшкодування моральної шкоди повинна 

відповідати вимогам статті 119 ЦПК. Так у позовній заяві, яка викладається в 

письмовій формі, необхідно зазначити: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 

2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я 

представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх 

місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, 

номери засобів зв'язку, якщо такі відомі; 

3) зміст позовних вимог; 

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру; 

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність 

підстав для звільнення від доказування; 

7) перелік документів, що додаються до заяви. 

Крім того, в позовній заяві має бути зазначено розмір відшкодування 

моральної шкоди в грошовій або іншій матеріальній формі. У випадках 

заподіяння моральної шкоди з вини кількох відповідачів у позовній заяві 

необхідно викласти зміст вимог кожного з них. 

Позовна заява підписується позивачем або його представником із 

зазначенням дати її подання. Якщо позовна заява подається представником 

позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що 

підтверджує його повноваження. 

До позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату 

судового збору. 

Згідно статті 120 ЦПК позивач повинен додати до позовної заяви її 

копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості 

відповідачів і третіх осіб. Правила цієї статті щодо подання копій документів 

не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а 

також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, 

іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. 

При недотриманні позивачем вищезазначених вимог настають 

наслідки, передбачені статтею 121 ЦПК, тобто в разі невідповідності 



позовної заяви зазначеним  вимогам,  або  в  разі  несплати  судового  збору  

судом  виноситься ухвала про залишення позовної заяви без руху та надання 

позивачу строку для усунення недоліків. В цьому випадку лише при 

виконанні позивачем вимог зазначеної ухвали, позовна заява  вважається 

поданою. Інакше заява вважається неподаною і повертається позивачеві. 

 

4. СУДОВИЙ ЗБІР 
 

Позовні заяви про відшкодування моральної шкоди оплачуються 

судовим збором. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і 

звільнення від сплати встановлюються Законом України «Про судовий збір» 

від 08.07.2011 № 3674-VI (із змінами) (далі – Закон про судовий збір). 

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 

календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у 

відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.  

Так, у відповідності до підпункту 5 пункту 1 частини 2 статті 4 Закону 

про судовий збір сплачується судовий збір у таких розмірах за подання до 

суду: 
позовної заяви про захист честі та гідності 

фізичної особи, ділової репутації фізичної 

або юридичної особи, а саме: 

 

позовної заяви немайнового характеру  - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для  

працездатних осіб 

позовної заяви про відшкодування 

моральної шкоди 

 - 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 

розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб 

 Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII (із змінами) для 

працездатних осіб встановлено прожитковий мінімум з 1 січня 2017 року - 

1600 гривень. Таким чином, за подання позовної заяви немайнового 

характеру про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації 

фізичної або юридичної особи додається документ про сплату судового збору 

в сумі 640 гривень; подання позовної заяви про відшкодування моральної 

шкоди і про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації 

фізичної або юридичної особи додається документ про сплату судового збору 

в сумі не менше 1600 гривень і до необмеженості.  

За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий 

характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних 

заяв майнового та немайнового характеру. 

У разі коли в позовній заяві об’єднано дві і більше вимог немайнового 

характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового 

характеру. 

5. ПІДСТАВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

Стаття 1167 ЦК передбачає підстави відповідальності за завдану 

моральну шкоду, а саме, моральна шкода, завдана фізичній або  юридичній 



особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується 

особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених 

частиною другою цієї статті. 

Відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності 

обов’язковому доказуванню при вирішенні спору про відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, 

протиправність діяння  її заподіювача, наявність причинного зв’язку між 

шкодою і протиправним діянням заподіювача та вина останнього в її 

заподіянні. 

Зокрема, з’ясуванню підлягає підтвердження факту заподіяння 

позивачеві моральних чи фізичних страждань або шкоди немайнового 

характеру, за яких обставин чи яким діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в 

якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну 

йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що 

мають значення для  вирішення спору. Обов’язок доказування і подання 

доказів розподіляються між сторонами за принципом: та з них, що 

посилається на юридичні факти, які обґрунтовують її вимоги чи заперечення 

або інші обставини, які мають  значення для вирішення справи, зобов’язана 

їх доказати шляхом подання суду відповідних доказів. Частина 2 статті 57 

ЦПК містить перелік засобів доказування: пояснення сторін, третіх осіб, 

їхніх представників, показання свідків, письмові докази, речові докази, 

зокрема, звуко- та відеозаписи, висновки експертів. 

Протиправна поведінка особи, яка завдала моральної шкоди може 

полягати у: завданні каліцтва або іншого ушкодження здоров’я; 

протиправної поведінки щодо членів сім’ї чи близьких родичів потерпілого; 

знищенні чи пошкодженні майна; у приниженні честі, гідності, а також 

ділової репутації фізичної або юридичної особи. 

Також, обов’язковою підставою для відповідальності за завдання 

моральної шкоди є встановлення причинного зв’язку між шкодою і 

протиправною поведінкою особи. 

За змістом частини 1 статті 1167 ЦК та інших норм законодавства, що 

регулюють ці правовідносини, моральна шкода, завдана фізичній або 

юридичній особі неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю, 

відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини. Проте фізична 

чи юридична особа звільняється від відповідальності по відшкодуванню 

моральної шкоди, якщо доведе, що остання завдана не з її вини. 

У разі завдання моральної шкоди неправомірно вчиненими діями 

кількох осіб, розмір відшкодування визначається з урахуванням ступеня 

вини кожної з них. При цьому, якщо неподільну моральну шкоду завдано 

спільно, тобто взаємопов’язаними, сукупними діями або діями з єдиним 

наміром, діями винних осіб, вони несуть перед потерпілим солідарну 

відповідальність (стаття 1190 ЦК). При завданні особі моральної шкоди, 

обов’язок по її відшкодуванню покладається на винних осіб незалежно від 

того, чи була завдана потерпілому майнова шкода та чи відшкодована вона. 

Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу 



державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу 

місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її завдала: 

1) якщо шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки; 

2) якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного 

засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, 

незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного затримання, 

незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або 

виправних робіт; 
3) в інших випадках, встановлених законом. 

Незалежно від вини моральна шкода відшкодовується, якщо шкода 

завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи 

внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки. Її відшкодування здійснюється 

за нормами статті 1187 ЦК України. Однак, якщо шкода завдана життю або 

здоров’ю фізичної особи володільцями кількох джерел підвищеної небезпеки 

внаслідок їх взаємодії, то моральна шкода відшкодовується залежно від 

ступеня їх вини за нормами статті 1188 ЦК України. Зокрема, шкода, завдана 

одній особі з вини іншої особи, відшкодовується винною особою; за 

наявності вини лише особи, якій завдано шкоди, вона їй не відшкодовується; 

за наявності вини всіх осіб, діяльністю яких було завдано шкоди, розмір 

відшкодування визначається у відповідній частці залежно від обставин, що 

мають істотне значення. Якщо внаслідок взаємодії джерел підвищеної 

небезпеки було завдано шкоди іншим особам, особи, які спільно завдали 

шкоди, зобов'язані її відшкодувати незалежно від їхньої вини. 

 

6. РОЗМІР МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 
 

Випадки і обставини, за яких може бути заподіяна моральна шкода, в 

реальності є різноманітні, то ЦК допускає відшкодування такої шкоди 

грішми, іншим майном або іншим способом. Так, про це зазначається в 

частині 3 статті 23 ЦК: розмір грошового відшкодування моральної шкоди 

визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини 

фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або 

позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала 

моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з 

урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні 

розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. 

Зокрема, враховується стан здоров’я потерпілого, тяжкість вимушених змін у 

його життєвих і виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, ділової 

репутації, час та зусилля, необхідні  для відновлення попереднього стану. 

Частина 4 статті 23 ЦК вказує, що моральна шкода відшкодовується 

незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана 

з розміром цього відшкодування. Таким чином, оскільки, моральна шкода 

підлягає відшкодуванню незалежно від майнової шкоди розмір 

відшкодування повинен бути адекватним нанесеній моральній шкоді. 

Критерії оцінки, яким можна керуватися у призначенні розміру 



відшкодування моральної шкоди, різноманітні. Головне – щоб за їх 

допомоги можна було вимірити глибину і тривалість страждань (для 

фізичних осіб), оцінити втрати немайнового характеру (для юридичних 

осіб). 

Визначаючи розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди, суд 

повинен наводити в рішенні відповідні мотиви. Таким чином, розмір 

грошової моральної шкоди визначається судом у кожному випадку 

індивідуально і він повинен враховувати конкретні обставини справи, які на 

його думку мають суттєве значення для розгляду справи. 

На осіб, які заподіяли моральну шкоду спільно (взаємопов’язаними, 

сукупними діями або діями з єдиним наміром) або бездіяльністю, відповідно 

до статті 1190 ЦК покладається солідарна відповідальність по її 

відшкодуванню. Слід мати на увазі, що в разі заподіяння моральної шкоди 

особи, які спільно завдали шкоди, несуть відповідальність у частці 

відповідно до ступеня їхньої вини. 

Відповідно до статті 1193 ЦК України суд може зменшити розмір 

відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, залежно від її 

матеріального становища, крім випадків, коли шкоди завдано вчиненням 

злочину. 

Частина 5 статті 23 ЦК зазначає, що моральна шкода відшкодовується 

одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом. Отже, в 

основному, оскільки, відшкодування моральної шкоди є компенсацією за 

втрати немайнового характеру, вона відшкодовується одноразово, проте 

договором може бути передбачено і неодноразове право на відшкодування 

(наприклад, внаслідок порушення договірних зобов’язань). 

Відповідно до частини 1 статті 1168 ЦК моральна шкода, завдана 

каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, може бути відшкодована 

одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів. Вибір способу 

відшкодування моральної шкоди належить потерпілій особі, яка з власних 

міркувань, доцільності того чи іншого способу відшкодування, здійснює свій 

вибір. Однак, кінцеве рішення щодо способу відшкодування моральної 

шкоди приймає суд, враховуючи встановлений розмір відшкодування, 

матеріальне і сімейне положення потерпілого та матеріальне положення 

особи, яка завдала шкоди. 

 

7. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ  

МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 
 

 Статтею 1 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, 

завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду» від 01.12.1994 № 266/94-ВР (із змінами) (далі – Закон 

про порядок відшкодування) передбачено, що відповідно до положень цього 

Закону підлягає відшкодуванню шкода, завдана громадянинові внаслідок:  

 1) незаконного засудження, незаконного повідомлення про підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення, незаконного взяття і тримання під 



вартою, незаконного проведення в ході кримінального провадження обшуку, 

виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного 

відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що 

обмежують права громадян; 

 2) незаконного застосування адміністративного арешту чи виправних 

робіт, незаконної конфіскації майна, незаконного накладення штрафу;  

 3) незаконного проведення оперативно-розшукових заходів, 

передбачених законами України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 

18.02.1992 № 2135-XII (із змінами), «Про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.1993 № 3341-XII (із 

змінами) та іншими актами законодавства.  

У вищевказаних випадках завдана шкода відшкодовується в 

повному обсязі незалежно від вини посадових осіб органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури і 

суду. 

 Згідно пункту 5 статті 3 Закону про порядок відшкодування у 

наведених в статті 1 цього Закону випадках громадянинові відшкодовується 

моральна шкода за рахунок коштів державного бюджету. 

Підставами для відшкодування є:  

° пункт 1 частини 1 статті 2 Закону про порядок відшкодування - 

постановлення виправдувального вироку суду;  

° пункт 1-1 частини 1 статті 2 Закону про порядок відшкодування - 

встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду (крім 

ухвали суду про призначення нового розгляду) факту незаконного 

повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 

незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході 

кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконного накладення 

арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших 

процесуальних дій, що обмежують чи порушують права та свободи 

громадян, незаконного проведення оперативно-розшукових заходів;  

° пункт 2 частини 1 статті 2 Закону про порядок відшкодування - 

закриття кримінального провадження за відсутністю події кримінального 

правопорушення, відсутністю у діянні складу кримінального 

правопорушення або невстановленням достатніх доказів для доведення 

винуватості особи у суді і вичерпанням можливостей їх отримати;  

° пункт 4 частини 1 статті 2 Закону про порядок відшкодування - 

закриття справи про адміністративне правопорушення. 

Право на відшкодування шкоди, завданої зазначеними у статті 1 

Закону про порядок відшкодування оперативно-розшуковими заходами, 

виникає у випадках, передбачених пунктом 1-1 частини 1 статті 2 цього 

закону, або за умови, що протягом шести місяців після проведення таких 

заходів не було розпочате кримінальне провадження за результатами цих 

заходів. 

Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні 

дії органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове 
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розслідування, прокуратури і суду завдали моральної втрати громадянинові, 

призвели до порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від 

нього додаткових зусиль для організації свого життя. 

Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові 

внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або 

позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення 

відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального 

характеру. 

Розмір моральної шкоди визначається з урахуванням обставин справи 

в межах, встановлених цивільним законодавством. 

Відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи 

судом провадиться виходячи з розміру не менше одного мінімального 

розміру заробітної плати за кожен місяць  перебування під слідством чи 

судом. 

 Питання про відшкодування моральної шкоди за заявою громадянина 

вирішується судом відповідно до чинного законодавства.  

Слід пам’ятати, що відшкодування моральної шкоди провадиться за 

рахунок коштів державного бюджету. 

 

Відповідно до статті 1176 ЦК шкода, завдана фізичній особі внаслідок 

її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної 

відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного 

затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді 

арешту чи виправних робіт, відшкодовується державою у повному обсязі 

незалежно від вини посадових і службових осіб органу, що здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або 

суду. 

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок 

постановлення судом незаконного рішення в цивільній справі, 

відшкодовується державою в повному обсязі в разі встановлення в діях 

судді (суддів), які вплинули на постановлення незаконного рішення, складу 

злочину за обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. 

Юридична особа, наприклад підприємство, установа, організація, має 

право вимагати відшкодування моральної шкоди відповідно до статті 1167 

ЦК та інших законодавчих актів (стаття 31 Закону України «Про 

інформацію», стаття 52 Закону України «Про авторське право та суміжні 

права»). Чинне законодавство не містить вичерпного переліку обставин, за 

яких підприємство чи організація може вважати, що їм заподіяно моральну 

шкоду. 

За змістом частини 2 статті 31 Закону України «Про інформацію» 

суб'єкти владних повноважень як позивачі у справах про захист честі, 

гідності та ділової репутації вправі вимагати в судовому порядку лише 

спростування недостовірної інформації про себе і не мають права вимагати 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Це не позбавляє посадових і 

службових осіб права на захист честі, гідності та ділової репутації в суді. 
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Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної 

шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав 

призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і 

вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. 

Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її 

чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим), а 

також особам, які проживали з нею однією сім'єю. 

Відповідно до статті 56 Конституції України кожен має право на 

відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування 

моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. 

При розгляді справ про відшкодування моральної шкоди повинні 

виявлятися і всебічно з’ясовуватися причини й умови, що призводять до 

порушення прав фізичних і юридичних осіб та заподіяння їм моральної 

шкоди. На суди покладено обов’язок забезпечити своєчасне, у повній 

відповідності із законом, вирішення справ, пов’язаних із відшкодуванням 

такої шкоди. 

 

Отже встановлене законодавством України право на відшкодування 

моральної шкоди є важливою гарантією захисту прав і свобод громадян та 

законних інтересів юридичних осіб. 
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