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АНОТАЦІЯ 

Кириченко Т.М. Особливості відшкодування моральної шкоди в 

трудовому праві України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. 

Дисертаційне дослідження присвячене комплексному критичному 

аналізу та вивченню особливостей відшкодування моральної шкоди в 

трудовому праві України. У рамках наукового дослідження на основі 

існуючих методико-теоретичних розробок визначено місце та значення 

моральної шкоди в сфері трудових відносин. Окрема увага дисертантом 

приділяється загальнотеоретичній характеристиці моральної шкоди в 

трудовому праві, а саме: визначенню поняття і змісту моральної шкоди в 

умовах ринкової економіки, відмежуванню даного поняття від інших 

суміжних категорій та виокремленню юридичного значення забезпечення 

права людини на компенсацію моральної шкоди. 

У роботі вперше у систематизованому вигляді аналізується відмінність 

моральної (немайнової) шкоди від майнової шкоди, визначено елементи 

змісту правовідносин, що вказує на єдність, цілісність його складових 

елементів, наведено положення щодо вирішення питання відшкодування 

моральної шкоди Європейським судом з прав людини.  

Особлива увага приділяється виокремленню та з’ясуванню поняття 

«моральна шкода», наслідків, які воно передбачає. Розкривається термін 

«моральна шкода в трудовому праві», підходи до розуміння суб’єктивного 

права працівника на відшкодування моральної шкоди. Наведено положення, 

які беруться до уваги  Європейським судом з прав людини при вирішенні 

питання відшкодування моральної шкоди. 
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Акцентується увага на тому, що сучасний стан інституту моральної 

шкоди знаходиться на етапі розвитку і передбачає велику кількість 

нормативних актів, які регулюють дану сферу суспільних відносин. У  

залежності від галузі права поняття «моральна шкода» розглядається                    

по-різному. Визначено недоліки дефініцій, а також спростовується думка  

відносно повної і точної інтерпретації правової категорії «моральна шкода», 

яку надано у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди».  

Зауважується, що інститут відшкодування моральної шкоди має 

цивільно-правову природу, однак відшкодування моральної шкоди є 

характерним не тільки для цивільно-правових відносин, тому норми, які 

регулюють відшкодування моральної шкоди, містяться в багатьох 

нормативно-правових актах, що свідчить про його міжгалузевий характер. 

Встановлено, що майнова та моральна шкода характеризуються 

спільними підставами для відповідальності, при цьому моральна (немайнова) 

шкода і майнова шкода мають різні предмети. Предметом моральної шкоди є 

немайнові блага, що охороняються законом, зокрема фізичні та душевні 

страждання, честь, гідність, ділова репутація. Предметом майнової шкоди 

виступає майно, тобто речі матеріального світу. До складу майна входять 

різні за природою явища: предмети матеріального світу (речі), різноманітні 

види енергії, майнові права тощо. 

Юридичне забезпечення права людини на відшкодування моральної 

шкоди не повинно вичерпуватися лише законодавчими актами України, 

оскільки право на відшкодування моральної шкоди у особи виникає у будь-

якому випадку порушення її прав, свобод та інтересів, зокрема особистих 

немайнових, та не перебуває в залежності від законодавчого закріплення 

цього права. Юридичне забезпечення права на відшкодування моральної 

шкоди виступає запорукою подальшого розвитку українського суспільства, 

що обумовлюється необхідністю підвищення рівня захисту, в першу чергу, 

прав людини. Окрім того, закріплення права на відшкодування моральної 
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шкоди гарантує кожній особі впевненість у тому, що її права не лише 

захищаються законом, а й у разі порушення останніх вона може 

розраховувати на відповідну реакцію держави, зокрема у вигляді покарання 

винної особи, відновлення цих прав, а також на відшкодування моральної 

шкоди, яка стала наслідком правопорушення. 

Зазначається, що дослідження питання об’єкта правовідносин з 

відшкодування моральної шкоди у трудовому праві є неможливим без 

з’ясування поняття «моральна шкода у трудовому праві», а також юридичної 

конструкції «відшкодування моральної шкоди у трудовому праві». Зазначені 

категорії вважаються визначальними для вивчення відшкодування моральної 

шкоди у трудовому праві як одному із інструментів захисту порушених прав 

працівників в умовах  недосконалості чинного законодавства, яке регулює 

трудові правовідносини, послаблення державного контролю за дотриманням 

трудового законодавства, що створює сприятливе середовище для чисельних 

порушень трудових прав працівників та призводить  до порушення 

суб’єктивного права працівника. 

Зауважується, що правовідносини з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві не слід відносити до сфери регулювання законодавства 

щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування, оскільки 

за своєю природою моральна шкода не може належати до страхових 

випадків, якими, зокрема, вважаються настання пенсійного віку, тимчасова 

втрата працездатності, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо. 

Звертається увага на те, що правові відносини з відшкодування 

моральної шкоди можуть виникати між роботодавцем та колишнім 

працівником – особою, котра вже звільнена (ситуація, коли певні особи, вже 

не перебуваючи у трудових правовідносинах, вступають у правові відносини 

з відшкодування моральної шкоди, завданої під час існування таких 

правовідносин). 

Виділено складові юридичного обов’язку щодо відшкодування 

моральної шкоди у трудовому праві, а саме: 1) необхідність правомірної 
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пасивної поведінки, яка полягає в утриманні зобов’язаної особи від вчинення 

дій, що перешкоджатимуть позитивній поведінці правомочної особи з метою 

отримання компенсації моральної шкоди; 2) необхідність позитивного 

реагування на законні вимоги правомочної особи щодо відшкодування 

моральної шкоди у трудових правовідносинах. 

Зосереджується увага на тому, що в залежності від обставин справи, 

обґрунтованості фактів моральних страждань і від винесених раніше судами 

відповідної держави рішень Європейський суд з прав людини може прийняти 

рішення про відшкодування моральної шкоди повністю або частково чи про 

те, що саме визнання порушення є належною сатисфакцією. 

Зазначається, що Європейський суд з прав людини в своїй практиці 

виходить з того, що моральна шкода за своєю суттю не піддається точному 

обчисленню в грошовому вираженні, тому, якщо встановлено, що моральна 

шкода була заподіяна і Суд вважає за необхідне присудити відповідну 

грошову компенсацію, оцінка її розміру проводиться на основі принципу 

справедливості та з урахуванням сформованої практики. 

Визначаються особливості відшкодування моральної шкоди 

Європейським судом з прав людини, акцентується увага на тому, що в разі 

присудження Європейським судом з прав людини компенсації, вона, за 

загальним правилом, буде виражена у вигляді суми грошових коштів, що 

підлягають виплаті державою-відповідачем жертві або жертвам виявлених 

Страсбурзьким судом з прав людини порушень (розмір будь-якої грошової 

компенсації, яка присуджується відповідно до ст. 41 Європейської конвенції, 

зазвичай вказується в євро, незалежно від того, яка валюта використовується 

заявником при формулюванні його вимог). Європейський суд з прав людини 

за власною ініціативою вказує термін, протягом якого повинна бути 

здійснена виплата компенсації. Як правило, такий строк складає не більше 

трьох місяців з дня набуття чинності відповідною постановою 

Страсбурзького суду. 
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З’ясовано, що на підставі аналізу практики звернень до Європейського 

суду з прав людини в питанні відшкодування моральної шкоди, завданої 

порушенням права на рівні можливості, найчастіше зустрічаються справи і 

скарги на незаконне звільнення, незаконну відмову у прийнятті на роботу, 

дискримінацію за ознакою належності до профспілки тощо, що в рамках 

національної правової системи розцінюється в якості трудових спорів. 

Аргументується, що рішення Європейського суду не застосовуються 

національними судами. Такий висновок ґрунтується на наступних пошукових 

даних (вирахувано за допомогою Єдиного державного реєстру судових 

рішень, що розміщений на відповідному вебсайті: 1) справа «Буза проти 

України» (заява № 26892/03) – згадувань в Єдиному державному реєстрі – 0; 

2) справа «Безуглий проти України» (заява № 19603/03) – згадувань в 

Єдиному державному реєстрі – 4 (три постанови в рамках адміністративного 

судочинства і лише одна – у рамках цивільного); 3) справа «Деревенко та 

Довгалюк проти України» (заяви № 9956/05 та № 13200/05) – згадувань в 

Єдиному державному реєстрі – 2 (ці згадування пов’язані із виконанням 

Міністерством юстиції України згаданого рішення Суду щодо 

В.Л. Деревенко та В.С. Довгалюк); 4) справа «Баландіна проти України» 

(заява № 16092/05) – згадувань в Єдиному державному реєстрі – 4 (одне 

пов’язане із виконанням Міністерством юстиції України відповідного 

рішення Суду, а інші три – стосуються адміністративного судочинства); 

5) справа «Абрамов проти України» (заява № 39491/03) – згадувань в 

Єдиному державному реєстрі – 13, а у разі пошуку із додаванням 

уточнюючого слова «КЗпП» – 1; 6) справа «Жушман проти України» (заява 

№ 13223/05) – згадувань в Єдиному державному реєстрі – 1 (пов’язане із 

виконанням Міністерством юстиції України відповідного рішення Суду). 

Ключові слова: моральна шкода, відшкодування, компенсація, 

працівник, роботодавець, немайнова шкода. 
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SUMMARY 

 Kirichenko TM Features of compensation for non-pecuniary damage 

in labor law of Ukraine – The qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Candidata of Law in 

specialty 12.00.05 “Labor law; social security law” – Volodymyr Dahl East 

Ukrainian National University – Taras Shevchenko National University of Kyiv 

of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation research is devoted to the complex critical analysis and 

studying of features of compensation of moral damage in the labor law of Ukraine. 

In the framework of scientific research on the basis of existing methodological and 

theoretical developments the place and significance of moral damage in the field of 

labor relations are determined. The dissertation pays special attention to the 

general theoretical characteristics of non-pecuniary damage in labor law, namely: 

defining the concept and content of non-pecuniary damage in a market economy, 

distinguishing this concept from other related categories and highlighting the legal 

significance of human rights to compensation for non-pecuniary damage. 

For the first time the paper analyzes the difference between moral (non-

pecuniary) damage from property damage, identifies elements of the content of 

legal relations, indicating the unity, integrity of its constituent elements, provides 

provisions for resolving moral damages by the European Court of Human Rights. 

Particular attention is paid to identifying and clarifying the concept of 

"moral harm", the consequences it implies. The concept of "moral damage in labor 

law" is revealed; approaches to understanding the employee’s subjective right to 

compensation for non-pecuniary damage. The provisions that are taken into 

account by the European Court of Human Rights in resolving the issue of 

compensation for non-pecuniary damage are given. 

Emphasis is placed on the fact that the current state of the institution of 

moral damage is at the stage of development and provides a large number of 
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regulations governing this area of public relations. Depending on the field of law, 

the concept of "moral damage" is considered differently. The shortcomings of the 

definitions are identified, as well as the opinion on the complete and accurate 

interpretation of the legal category "moral damage", which is provided in the 

decision of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine "On judicial practice in 

cases of compensation for moral (non-pecuniary) damage." 

It is noted that the institution of compensation for non-pecuniary damage has 

a civil nature, but compensation for non-pecuniary damage is characteristic not 

only of civil law relations, so the rules governing compensation for non-pecuniary 

damage are contained in many regulations, which indicates its intersectoral nature. 

It is established that property and moral damage are characterized by 

common grounds for liability, while moral (non-property) damage and property 

damage have different subjects. The subject of moral damage is intangible goods 

protected by law, including physical and mental suffering, honor, dignity, business 

reputation. The subject of property damage is property, ie things of the material 

world. Property includes phenomena of different nature: objects of the material 

world (things), various types of energy, property rights, and so on. 

Legal support of the human right to compensation for non-pecuniary damage 

should not be limited to legislative acts of Ukraine, as the right to compensation for 

non-pecuniary damage arises in any case violation of his rights, freedoms and 

interests, including personal intangibles, and is not subject to legislation. of this 

right. Legal provision of the right to compensation for moral damage is a guarantee 

of further development of Ukrainian society, which is due to the need to increase 

the level of protection, first of all, of human rights. In addition, the consolidation of 

the right to compensation for non-pecuniary damage guarantees everyone the 

confidence that his rights are not only protected by law, but also in case of 

violation of the latter he can count on the appropriate response of the state, 

including punishment of the guilty person, restoration of these rights. also for 

compensation for non-pecuniary damage resulting from the offense. 
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It is noted that the study of the object of legal relations for compensation for 

non-pecuniary damage in labor law is impossible without clarifying the concept of 

"non-pecuniary damage in labor law", as well as the legal structure of 

"compensation for non-pecuniary damage in labor law." These categories are 

considered decisive for the study of compensation for non-pecuniary damage in 

labor law, as one of the tools to protect violated rights of workers in the 

imperfection of current legislation governing labor relations, weakening state 

control over labor legislation, which creates a favorable environment for numerous 

violations of labor rights. and leads to a violation of the subjective rights of the 

employee. 

It is noted that the legal relationship of compensation for non-pecuniary 

damage in labor law should not be included in the scope of legislation on 

compulsory state social insurance, as by its nature non-pecuniary damage can not 

be attributed to the insured event, which include retirement age, temporary 

disability, unemployment, an accident at work. 

Attention is drawn to the fact that legal relations on compensation for non-

pecuniary damage may arise between the employer and the former employee - a 

person who has already been dismissed (a situation where certain persons, no 

longer in employment, enter into legal relations for compensation for non-

pecuniary damage). the existence of such legal relations). 

The components of the legal obligation to compensate for non-pecuniary 

damage in labor law are highlighted. These include: 1) the need for lawful passive 

behavior, which consists in deterring the obligated person from committing actions 

that will interfere with the positive behavior of the authorized person in order to 

obtain compensation for non-pecuniary damage; 2) the need for a positive response 

to the legal requirements of the authorized person for compensation for non-

pecuniary damage in employment. 

attention is drawn to the fact that, depending on the circumstances of the 

case, the validity of the facts of moral suffering and the decisions of the courts of 
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the State concerned, the European Court may decide to compensate in full or in 

part or whether the violation is appropriate. 

It is noted that the European Court of Human Rights in its case law assumes 

that non-pecuniary damage is not inherently accurately calculated in monetary 

terms, so if it is established that non-pecuniary damage was caused and the Court 

considers it necessary to award appropriate monetary compensation, the 

assessment its size is based on the principle of fairness and taking into account 

established practice. 

The specifics of compensation for non-pecuniary damage are determined by 

the European Court, emphasis is placed on the fact that in case of awarding 

compensation by the European Court of Human Rights, it will generally be 

expressed as the amount of money to be paid by the respondent state to the victim. 

the person of the infringement (the amount of any monetary compensation awarded 

under Article 41 of the European Convention is usually indicated in euros, 

regardless of the currency used by the applicant in formulating his claims). The 

European Court of Human Rights, on its own initiative, specifies the period within 

which compensation must be paid. This period is usually no more than three 

months from the date of entry into force of the relevant ruling of the Strasbourg 

Court. 

It turns out that based on the analysis of the practice of appeals to the 

European Court of Human Rights in the issue of compensation for non-pecuniary 

damage caused by the violation of the right to equal opportunity, cases and 

complaints of illegal dismissal, illegal refusal of employment, discrimination on 

the grounds of belonging to trade unions, etc., which wi. 

It is argued that the decisions of the European Court are not applied by 

national courts. This conclusion is based on the following search data (calculated 

using the Unified State Register of Judgments, which is posted on the relevant 

website: 1) the case "Buza v. Ukraine" (Application № 26892/03) - mentions in the 

Unified State Register - 0; 2) the case of Bezugly v. Ukraine (Application № 

19603/03) - mentions in the Unified State Register - 4 (three rulings within the 
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framework of administrative proceedings and only one within the framework of 

civil proceedings); 3) the case of Derevenko and Dovgalyuk v. Ukraine 

(Statements № 9956/05 and № 13200/05) - mentions in the Unified State Register 

- 2 (these mentions are related to the execution by the Ministry of Justice of 

Ukraine of the Court’s decision on VL Derevenko and VS Dovgalyuk); 4) the case 

of Balandin v. Ukraine (Application no. 16092/05) - mentions in the Unified State 

Register - 4 (one of which is related to the execution of the relevant decision of the 

Court by the Ministry of Justice of Ukraine, and the other three relate to 

administrative proceedings); 5) the case "Abramov v. Ukraine" (Application № 

39491/03) - mentions in the Unified State Register - 13, and in the case of a search 

with the addition of the clarifying word "Labor Code" - 1; 6) the case “Zhushman 

v. Ukraine” (Application № 13223/05) - mentions in the Unified State Register - 1 

(related to the execution by the Ministry of Justice of Ukraine of the relevant 

decision of the Court 

Key words: non-pecuniary damage, compensation, indemnification, 

employee, employer, non-pecuniary damage. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. За останні роки кількість випадків 

порушення прав працівників збільшується, що, в свою чергу, призводить до 

негативних наслідків, які проявляються через моральні та душевні 

переживання. У зв’язку з цим спостерігається стрімке зростання кількості 

спорів про відшкодування моральної шкоди, завданої працівнику, яка є одним 

із способів захисту трудових прав працівників. Особливостями даної категорії 

справ є те, що основна їх мета полягає у вирішенні питання про виплату 

компенсації у вигляді матеріальних благ працівникові за завдані йому збитки 

внаслідок порушення його прав. 

В умовах сьогодення національне законодавство, яке регулює питання 

відшкодування моральної шкоди працівникові, є недосконалим та має численні 

недоліки. Серед основних проблем у даній сфері доцільно виділити проблему, 

пов’язану із формулюванням визначення поняття «моральна шкода в трудовому 

праві», оскільки на даному етапі розвитку вітчизняного законодавства 

загальноприйнятого визначення «моральна шкода» не існує. Тлумачення 

даного терміна здійснюється в усіх галузях права, проте трактується по-

різному, що впливає на правильне його розуміння як у науці, так і на практиці. 

Доцільно також враховувати той факт, що у чинному трудовому 

законодавстві не в повній мірі врегульовано питання відшкодування моральної 

шкоди працівнику, тому проблема в даній сфері залишається відкритою. До 

недоліків також можна віднести відсутність конкретизації випадків, які 

зумовлюють спричинення моральної шкоди, не визначено сукупність підстав її 

відшкодування, не деталізуються умови та порядок компенсації цієї шкоди, а 

лише закріплюється відповідний обов’язок роботодавця по відшкодуванню 

завданої моральної шкоди працівнику. 

Залишається також не визначеною структура правовідносин з приводу 

компенсації моральної шкоди. Не встановлено, яким чином працівник повинен 

довести, що він переніс негативні психологічні переживання в результаті 
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протиправної чи несумлінної поведінки роботодавця, та інші ключові аспекти, 

які залишаються поза увагою законодавчого поля в даній сфері.  

Науково-теоретичну базу дослідження відшкодування моральної шкоди в 

трудовому праві розглядали у своїх роботах такі відомі вітчизняні та зарубіжні 

вчені: В.М. Андріїв, А.М. Бєлякова, С.А. Бєляцкiн, С.Н. Братусь, С.Я. 

Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, 

Ю.М. Гришина, О.А. Губська, А.І. Дрішлюк, М.П. Дибань, Т.А. Занфірова, Я.О. 

Завоюра, М.І. Іншин, Л.І. Криушенко, С.С. Лукаш, В.Я. Мацюк, 

Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, Т.А. Нестерова, В.І. Нікітінський, 

О.М. Обушенко, М.В. Панченко, Є.Ю. Подорожній, Я.С. Протопопова, 

С.М. Прилипко, В.П. Паліюк, О.І. Процевський, Н.Л. Полішко, П.М. Рабінович, 

Р.О. Стефанчук, А.Т. Табунщіков, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, В.Д. 

Чернадчук, Б.А. Шеломов, С.М. Черноус, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та 

інші. Незважаючи на вагомі наукові доктринальні здобутки цих та інших 

вчених, в умовах сьогодення існує об’єктивна потреба у теоретичному 

обґрунтуванні особливостей відшкодування моральної шкоди в трудовому 

праві України. 

Таким чином, актуальність теми дослідження обумовлена потребою в 

подальшому удосконаленні механізму правового регулювання моральної 

шкоди в трудовому праві України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації 

в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016-2020 рр., схваленої постановою 
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загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

з’ясування сутності та особливостей моральної шкоди, її ролі у правовому 

регулюванні відносин у сфері трудового права. 

Для досягнення поставленої мети дисертації необхідно вирішити такі 

наукові задачі: 

– розкрити категорію «моральна шкода у трудовому праві України»; 

– визначити зміст немайнової шкоди; 

– охарактеризувати значення права людини на компенсацію 

моральної шкоди; 

– розкрити об’єкт правовідносин з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві; 

– охарактеризувати суб’єктів правовідносин з відшкодування 

моральної шкоди у трудовому праві; 

– розкрити зміст правовідносин з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві; 

– узагальнити практику Європейського суду з прав людини щодо 

відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням трудових прав; 

– проаналізувати практику звернень до Європейського суду з прав 

людини у справах про відшкодування моральної шкоди, завданої 

дискримінацією та порушенням права на мирне володіння своїм майном. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що 

виникають у трудовому праві України з приводу відшкодування моральної 

шкоди. 

Предметом дослідження є особливості відшкодування моральної шкоди 

в трудовому праві України.  

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

діалектичний метод пізнання правових явищ. У роботі також використовувались 

такі методи наукового пізнання, як формально-логічний, системно-
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структурний, логіко-семантичний та порівняльно-правовий. За допомогою 

діалектичного методу визначено особливості правового регулювання поняття, 

ознак, маральної (немайнової) шкоди в трудовому праві (підрозділи 1.1–1.3). 

Засоби формальної логіки надали можливість проаналізувати сутність понять 

«немайнова шкода», «відшкодування», «компенсація», а також визначити їх 

ключові ознаки (підрозділи 1.1–1.3, 2.3.). Системно-структурний метод було 

застосовано для визначення складу правовідносин у сфері відшкодування 

моральної шкоди в трудовому праві України (підрозділи 2.1–2.3). За 

допомогою логіко-семантичного методу поглиблено поняття термінів 

«компенсації моральної шкоди в трудовому праві», «моральна шкода в 

трудових правовідносинах», «немайнова шкода» (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1–2.3, 

3.2). Порівняльно-правовий метод використано для порівняння судової 

практики в ЄС і національного судочинства (підрозділи 3.1, 3.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим правовим дослідженням, що спрямоване на розкриття сутності та 

особливостей моральної шкоди в трудовому праві України. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано низку наукових положень і 

висновків, серед яких: 

уперше: 

– доведено, що суб’єктивне право працівника на відшкодування 

моральної шкоди складається з праводіяння, правовимоги та (або) 

праводомагання, йому кореспондує юридичний обов’язок задовольнити 

інтерес носія суб’єктивного права, де юридичний обов’язок складається з: 

1) необхідності правомірної пасивної поведінки, яка полягає в утриманні 

зобов’язаної особи від вчинення дій, що перешкоджатимуть позитивній 

поведінці правомочної особи з метою отримання компенсації моральної 

шкоди; 2) необхідності позитивного реагування на законні вимоги 

правомочної особи щодо відшкодування моральної шкоди у трудових 

правовідносинах; 
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− встановлено, що відмінність моральної (немайнової) від майнової 

шкоди полягає в тому, що: 1) майнова шкода завжди має економічний зміст, 

оскільки ці втрати виражаються у матеріальній формі та проявляються у 

нанесених збитках та інших майнових втратах; 2) майнова шкода має 

вартісне визначення, яке може бути виміряне та виражене у грошових 

коштах, що дозволяє досить точно обчислити її та знаходиться в 

матеріальній площині, яка відшкодовується, ґрунтуючись на засадах 

еквівалентності; 3) моральна (немайнова) шкода знаходиться у площині 

нематеріальній, оскільки завдається життю, здоров’ю, честі, гідності 

фізичної особи та немайновим правам юридичної особи, які становлять 

немайнові блага цих осіб;  

− визначено, що процес розвитку правового інституту моральної шкоди 

супроводжується збільшеним колом правовідносин, на які поширюється 

законодавство про компенсацію моральної шкоди, а також розширеним колом 

суб’єктів, котрі наділяються правом на відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди. Підтвердженням цього є досить розширена законодавча база, яка 

передбачає право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди, що вказує 

на поступове та неухильне вдосконалення законодавства, яке регулює 

відносини у сфері компенсації моральної (немайнової) шкоди; 

− узагальнено обставини, які беруться до уваги Європейським судом з 

прав людини щодо вирішення питання відшкодування моральної шкоди, а саме: 

1) строки подання заяви про присудження справедливої компенсації та інші 

вимоги; 2) заявники, які бажають отримати компенсацію моральної шкоди, 

повинні зазначити суму такого грошового відшкодування, яку вони вважають 

справедливою, або зазначити, що вони довіряють визначити розмір такої шкоди 

Суду, а також можуть вказати свій банківський рахунок, на який вони хотіли б 

отримати будь-які грошові кошти, які можуть бути присуджені їм 

Європейським судом; 3) вирішуючи питання наявності моральної шкоди та 

потреби її відшкодування, Суд завжди виходить із таких критеріїв-підстав 

відповідальності моральної шкоди, як імовірність порушення, наявність 
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моральної шкоди, причинний зв’язок; 4) існування зв’язку моральної шкоди із 

порушенням прав заявника, яке є одночасно і порушенням хоча б однієї із норм 

Європейської конвенції; 

удосконалено: 

– зміст поняття «моральна шкода», складовими елементами якого є: 

1) моральні страждання – сукупність вкрай неприємних, обтяжливих або 

болісних відчуттів, негативних емоцій, при яких людина відчуває емоційний 

дискомфорт; 2) фізичні страждання – фізичні відчуття, що стали наслідком 

болю та страждань, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим 

пошкодженням здоров’я; 3) інші негативні явища, а саме явища, які виникли в 

результаті  фізичних страждань, котрі стали наслідком моральних страждань; 

– визначення терміна «моральна шкода у трудовому праві», під яким  

необхідно розуміти шкоду, що завдана працівнику діями або бездіяльністю 

роботодавця, які порушили трудові права працівника, принизили честь, гідність 

або ділову репутацію останнього, що стало причиною моральних страждань та 

призвело до погіршення якості його життя;  

– розуміння сутності моральної шкоди у трудовому праві у трьох 

аспектах: 1) відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах є 

компенсацією працівнику за завдану моральну шкоду, яка полягає у втратах 

немайнового характеру, що виникли внаслідок порушення його трудових прав з 

боку роботодавця; 2) відшкодування моральної шкоди у трудовому праві є 

одним із видів юридичної відповідальності роботодавця за правопорушення у 

сфері праці; 3) відшкодування моральної шкоди у трудовому праві є способом 

захисту порушених трудових прав осіб; 

− підхід щодо визначення співвідношення деліктної шкоди та майнової, 

яке полягає у тому, що: 1) деліктна шкода відшкодовується в разі 

протиправного порушення майнових та особистих немайнових прав, а 

договірна – за порушення договірних зобов’язань; 2) правопорушником може 

виступати будь-яка особа, а у договірних – лише ті особи, між якими укладений 

відповідний договір; 3) моральна (немайнова) шкода не може бути наслідком 
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порушення договірних зобов’язань та може носити лише деліктний характер, 

оскільки прояви цієї шкоди, визначені законодавством, у будь-якому разі не 

можуть випливати із договірних правовідносин; 

дістали подальшого розвитку: 

–  обґрунтування, що відшкодуванню моральної шкоди у трудовому праві 

притаманний: 1) превентивний характер (оскільки передбачає певні матеріальні 

витрати роботодавця, що відіграють роль стримуючого фактора  від 

правопорушень); 2) універсальний характер (оскільки трудове законодавство 

визначає право на захист як майнових, так і немайнових прав працюючих 

громадян шляхом компенсації моральної шкоди); 

− твердження, що правовимога як елемент суб’єктивного права 

працівника на відшкодування моральної шкоди має два аспекти: 1) працівник 

може вимагати від правозобов’язаної особи (роботодавця) належної поведінки, 

а саме, виконати обов’язок з відшкодування моральної шкоди у випадках, 

передбачених законодавством, шляхом самозахисту; 2) правовимога як елемент 

суб’єктивного права реалізується через можливість правомочного суб’єкта 

вимагати виконання юридичного обов’язку, а саме відшкодування моральної 

шкоди роботодавцем шляхом безпосереднього звернення до останнього з такою 

вимогою, а також через судовий орган;  

− наукова думка, що використання поняття «моральна шкода» стосовно 

юридичних осіб не відповідає змісту цього поняття, не узгоджується із 

загальновизнаними уявленнями про юридичну особу як учасника правових 

відносин, якому не властиво переживати емоції. Водночас юридична особа 

наділена правом на відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення 

немайнових прав, що вказує на доцільність зміни термінології та використання 

замість поняття «моральна шкода» категорії «немайнова шкода»; 

− позиція, що Європейський суд з прав людини у разі визначення 

потреби відшкодування заявнику моральної шкоди бере до уваги такі критерії: 

a) міру вини заявника у зазнаванні ним шкоди; б) становище заявника, який є 

жертвою порушення; в) місцеву економічну ситуацію. 
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 Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації наукові положення, теоретичні і практичні висновки та 

пропозиції можуть використовуватись: 

– у науково-дослідницькій роботі – для наукових досліджень 

особливостей правового регулювання  моральної шкоди в трудовому праві; 

– у правотворчості – у процесі вдосконалення законодавства та 

підготовки нових проєктів законодавчих актів у сфері моральної шкоди; 

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 

удосконаленню практики застосування норм чинного законодавства щодо 

відшкодування моральної шкоди; 

– у навчальному процесі – у вищих навчальних закладах під час 

викладання навчальних дисциплін: «Трудове право», «Відповідальність у 

трудовому праві», «Трудові спори»; при написанні підручників, монографій, 

науково-практичних посібників, розробці методичних рекомендацій, а також 

під час викладення лекційного матеріалу та при проведенні семінарських занять 

зі студентами. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права, трудового права 

та права соціального забезпечення. Усі сформульовані в дисертації положення і 

висновки отримані дисертантом особисто та належать автору. Усі наукові 

публікації є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля, а також були 

оприлюднені на всеукраїнських і міжнародних конференціях: «Розвиток 

української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів» 

(м. Київ, 15 квітня 2019 року); «Правова доктрина, правоутворення та 

правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку» (м. Харків, 

11 жовтня 2019 року) . 



11 

 

 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли 

своє відображення у восьми наукових статтях, які опубліковані у фахових 

наукових виданнях, з них три опубліковані у зарубіжному науковому виданні, а 

також у двох тезах науково-практичних конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох 

розділів, поєднаних у вісім підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 195 сторінок. Список 

використаних джерел складається із 225 найменувань і займає 18 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 

В ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

1.1 Поняття і зміст моральної шкоди в умовах ринкової економіки 

Одним з видів шкоди, яка може бути заподіяна людині, є моральна шкода, 

котра виникає внаслідок посягання на людські цінності, часто призводить 

людину до її внутрішніх хвилювань, страждань, психічних розладів, які 

викликані різними неправомірними діями.  

Наразі інститут моральної шкоди знаходиться на етапі розвитку, тому є 

ряд питань, які потребують дослідження та теоретичного опрацювання. Одним 

із таких питань є поняття і зміст юридичної дефініції «моральна шкода». Слід 

відзначити, що останнім часом спостерігається «бум наукового інтересу» серед 

вітчизняних дослідників та країн близького зарубіжжя до досліджень, 

пов’язаних із інститутом моральної шкоди [1, с. 67-68]. Так, вивченню 

інституту моральної шкоди присвятили свої наукові праці такі вчені: 

В.В. Гончарук, Е.В. Горян, О.В. Дзера, А.І. Дрішлюк, Г.В. Єрьоменко, 

О.М. Ерделевський, Я.О. Завоюра, Ю.О. Заіка, Т.В, Карнаух, Л.І. Криушенко, 

В.В. Луць, І.М. Майстер, В.П. Паліюк, Н.Л. Полішко, П.М. Рабінович, 

Р.О. Стефанчук, А.Т. Табунщіков та інші дослідники.  

Сьогодні право на відшкодування моральної шкоди передбачається 

великою кількістю законодавчих актів. Питання компенсації моральної шкоди 

розглядаються, зокрема, у конституційному, трудовому, кримінально-

процесуальному та цивільному законодавстві України [2, с. 31].  

Конституція України лише визначає право особи на відшкодування 

моральної шкоди в разі порушення її окремих прав. Трудове законодавство 

України передбачає право працівника на відшкодування моральної шкоди у 

певних випадках, якими є порушення його прав, що має наслідком спричинення 
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моральних страждань, втрати життєвих зв’язків та вимагає від працівника 

додаткових зусиль з метою організації свого життя [3].  

У ст. 4 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» 

зазначено, що під моральною шкодою слід розуміти 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 [4]. Проте найбільшу увагу законодавець присвятив 

інституту моральної шкоди у цивільному законодавстві України Так, у 

відповідності із статтею 23 Цивільного кодексу України моральна шкода 

полягає в наступному: 1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа 

зазнала 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 ділової репутації 

фізичної або юридичної особи [5].  

У науці існує думка, що найбільш повну і точну інтерпретацію правової 

категорії «моральна шкода» надано у постанові Пленуму Верховного Суду 

України «Про судову практику у справах про відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди». Відповідно до пункту 3 вказаної постанови поняття 

«моральна (немайнова) шкода» трактується як втрати немайнового характеру 

внаслідок моральних та (або) фізичних страждань або інших негативних явищ, 

заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю 

інших осіб [6]. Втім, на наш погляд, такий підхід до тлумачення моральної 

шкоди не відповідає змісту цього поняття та поширюється на осіб, які 

принципово не можуть охоплюватися даною правовою категорією.  
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Досліджуючи проблему визначення поняття моральної шкоди, вчені 

відзначають, що інститут відшкодування моральної шкоди має цивільно-

правову природу, однак відшкодування моральної шкоди характерно не тільки 

для цивільно-правових відносин, тому норми, які регулюють відшкодування 

моральної шкоди, містяться в багатьох нормативно-правових актах, що 

свідчить про його міжгалузевий характер. Дане поняття не є універсальним і 

однаковим. У нормативно-правових актах воно трактується по-різному. 

Оскільки кожен закон чи підзаконний нормативний акт регулює певний вид 

правовідносин, то і поняття «моральна шкода» формується у відповідності з 

потребами даних правовідносин. Доречно припустити, що закріплені 

законодавцем різні поняття досліджуваного правового явища обумовлюються 

залежно від виду правопорушення, яким завдається моральна шкода, а також 

колом їхніх суб’єктів, що спричиняють даний вид шкоди [7, с. 215].  

Не можна не погодиться із судженням, що формулювання поняття 

моральної шкоди, наприклад, у трудових правовідносинах або відносинах у 

сфері захисту прав людини, порушених правоохоронними органами, має певні 

особливості, оскільки його специфічні риси визначаються сферою 

правовідносин, де застосовуються юридична категорія «моральна шкода». 

Водночас є нагальна потреба у розробці загальнотеоретичного підходу до 

трактування моральної шкоди, що дасть змогу з’ясувати основні складові, які 

визначають зміст даного поняття, суб’єктів, яких охоплює дана юридична 

категорія, а також дозволить чітко окреслити сферу застосування поняття 

моральної шкоди. 

Існує велика кількість наукових підходів до визначення категорії 

«моральна шкода». На думку Ю.О. Заіки, моральна шкода – це моральні і 

фізичні страждання, заподіяні громадянину внаслідок посягання на належні 

йому від народження чи на підставі закону нематеріальні блага (життя, 

здоров’я, честь, гідність, ділову репутацію, недоторканність приватного життя) 

[8, с. 294]. Ж.В. Нор також вважає, що під моральною шкодою слід розуміти 

моральні, фізичні, а також психологічні страждання, заподіяні фізичній особі 
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порушенням її прав та інтересів [9, с. 349]. М.В. Ларін зазначає, що під 

моральною шкодою варто розуміти втрати немайнового характеру внаслідок 

моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних 

фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб 

[10].  

О.В. Міхно визначає моральну шкоду як негативні наслідки порушення 

майнових чи немайнових прав, що виявилися у душевних переживаннях і 

стражданнях. При цьому дослідниця виключає з визначення моральної шкоди 

фізичні страждання, оскільки фізичні страждання стають моральною шкодою в 

правовому сенсі тільки тоді, коли вони усвідомлені потерпілим і тим самим 

перейшли в категорію моральних переживань [11, с. 7].  

В.М. Гончарук пропонує під моральною шкодою розуміти втрати 

немайнового характеру, які виражаються у приниженні честі, гідності, 

престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв’язку з 

ушкодженням здоров’я, у порушенні права власності, прав споживача, 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, що 

потребує додаткових зусиль для організації свого життя та при настанні інших 

негативних наслідків [12].  

О.Ф. Скакун під мораллю розуміє систему норм і принципів, які 

виникають із потреби узгодження інтересів індивідів між собою і суспільством 

(класом, соціальною групою, державою), спрямовані на регулювання поведінки 

людей відповідно до розуміння добра і зла, підтримуються особистими 

переконаннями, традиціями, вихованням, силою громадської думки. Вона 

вказує, що мораль має історичний характер і проникає майже в усі сфери 

суспільного життя. За допомогою моралі узгоджується поведінка особи з 

інтересами суспільства, долаються суперечності між ними, регулюється 

міжособистісне спілкування [13, с. 265]. Однак у найбільш загальному 

розумінні мораль – це система поглядів, ідей, принципів, законів, норм і правил 
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поведінки та діяльності, що регулюють гуманні стосунки між людьми і за будь-

яких обставин ґрунтуються на демократичних засадах [14, с. 255].  

П.М. Рабинович та О.В. Грищук, досліджуючи право людини на 

відшкодування моральної шкоди, дійшли висновку про те, що в науковій 

літературі існують три основні підходи до розуміння поняття моральної шкоди: 

соціальний, індивідуально-психічний, індивідуально-соціальний. З позиції 

першого підходу моральна шкода розглядається як наслідок порушення 

суб’єктивних прав людини, оскільки вона полягає у порушенні звичного, 

нормального для конкретної людини способу життя. Відповідно до другого 

підходу моральна шкода розглядається як моральні чи фізичні страждання або 

інші негативні психічні реакції людини на порушення її прав. Згідно з третім 

підходом моральна шкода являє собою психічні страждання, що є наслідком 

порушення суб’єктивних прав людини [15, с. 20-21].       

І.М. Євхутич зазначає, що мораль – це: категорія, що визначає рівень 

свідомості, сформованої еволюційно з урахуванням життєвого досвіду; 

поняття, яке може бути усвідомлене людьми; людське уявлення про належне, 

критерієм якого є добро і зло, чесність, порядність, справедливість, правда, 

кривда; динамічне явище, що формується і змінюється залежно від досягнутого 

економічного, матеріального, інформаційно-технічного, культурного та 

духовного рівня суспільства або групи людей чи окремого індивіда; внутрішнє 

спонукання людини, яке спрямоване на досягнення абсолютних цінностей, 

істинності; внутрішнє переконання, що формується усвідомлено людиною під 

впливом виховання, освіти, оточуючого соціального середовища у вигляді 

норм, принципів, поглядів, оцінок [16, с. 290].  

Існує і більш конкретизоване тлумачення, відповідно до якого шкода 

визначається як зменшення майнової, немайнової чи іншої сфери потерпілого 

[17, с. 56]. Отже, шкода є наслідком будь-якого пошкодження, збитку, 

порушення прав особи [18, с. 33], які знаходяться під охороною закону.  

Вважається, що моральна шкода може полягати в моральних 

переживаннях у зв’язку із втратою родичів, неможливістю продовжувати 
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активне суспільне життя, втратою роботи, розкриттям сімейної, лікарської 

таємниці, поширенням не відповідних дійсності відомостей, що порочать честь, 

гідність чи ділову репутацію громадянина, тимчасовим обмеженням або 

позбавленням будь-яких прав, фізичним болем, спричиненим заподіянням 

каліцтва, іншим ушкодженням здоров’я або у зв’язку із захворюванням, 

перенесеним в результаті моральних страждань [6, с. 292]. Тому, з правової 

точки зору, моральна шкода трактується як втрати немайнового характеру 

внаслідок моральних або фізичних страждань чи інших негативних явищ, 

заподіяних фізичній (юридичній) особі протиправними діями або бездіяльністю 

інших осіб [19]. Отже, наразі поняття «моральна шкода» передбачає наступні 

наслідки протиправних дій або бездіяльності правопорушників: 1) моральні 

страждання; 2) фізичні страждання; 3) інші негативні явища. Тому для 

з’ясування змісту поняття моральної шкоди окремо слід зупинитися на 

кожному з наведених елементів моральної шкоди [20].  

Спочатку слід зазначити, що цивільне законодавство та судова практика 

використовують різні поняття при визначенні проявів моральної шкоди, 

зокрема мова йде про душевні або моральні страждання. Так, законодавець у 

статті 23 Цивільного кодексу України використав поняття «душевні 

страждання», в той час як Пленум Верховного Суду України застосовує 

категорію «моральні страждання», яка, на нашу думку, є найбільш вдалою, 

тому що саме ця дефініція найбільш точно відображає значення цих 

переживань. Так, В.І. Манукян зазначає, що душевні страждання являють 

собою більш проблематичний компонент моральної шкоди з огляду на його 

практичну суб’єктивність та складність «діагностування» [21, с. 39]. 

В.С. Міхеєва з цього приводу також вказує, що поняття душевних страждань є 

складним [22, с. 127]. Тому термін «душевні страждання» зумовлює доволі 

широке його тлумачення [23].   

У зв’язку з цим слід зазначити, що поняття «душа» – одне з 

найзагадковіших явищ, про суть і природу якого й досі ведуться суперечки між 

«світськими» і «релігійними» конфесіями. Виникнення цього поняття пов’язане 
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з анімістичними поглядами первісних людей, які намагалися осмислити такі 

незрозумілі для них явища, як сон, втрата свідомості, смерть тощо. З 

найдавніших часів під «душею» розуміли якусь оживляючу тіло силу 

(особливий орган), яка або нерозривно пов’язана з тілом, або тимчасово 

перебуває в ньому – душа або підкоряється тілу, або володарює над ним, вона 

або вічна, або смертна, або локалізована в тілі, або ж охоплює його цілком. У 

добу радянської науки, яка базувалася на рефлекторній теорії Сєченова-

Павлова, термін «душа» вживався як синонім терміна «психіка». Вважалося, що 

ця проблема може бути вирішена наукою, насамперед фізіологією та 

психологією, а у філософії – теорією відображення [19]. Таким чином, наведене 

свідчить про те, що єдиного визначення поняття «душа» на даний час не існує, 

проте не викликає сумнівів, що воно наповнюється релігійно-філософським 

змістом. Тому з упевненістю можна стверджувати, що поняття душевних 

страждань не знаходиться у правовій площині, а лише межує з нею. Відповідно 

його імплементація в правову науку та втілення в законодавство є 

невиправданим.   

Фізичні страждання мають іншу природу, ніж моральні страждання. Так, 

деякі дослідники вказують, що фізичні страждання – це біль, який людина 

відчуває постійно протягом більш-менш тривалого часу. Інші зазначають, що 

фізичні страждання – це такі негативні відчуття, як біль, задуха, нудота, 

свербіння, запаморочення та інші больові симптоми. Існує також думка, що 

фізичні страждання – це фізичний біль, функціональний розлад організму, 

зміни в емоційно-вольовій сфері, інші відхилення від звичайного стану 

здоров’я, які є наслідком дій (бездіяльності), що посягають на немайнові блага 

або майнові права громадянина. Таким чином, думки науковців збігаються на 

тому, що фізичні страждання являють собою негативні відчуття, які виникають 

в результаті руйнівного впливу на тіло людини. Тому, не применшуючи 

значущість наведених позицій, пропонуємо під фізичними стражданнями 

розуміти будь-які больові відчуття, що стали наслідком порушення здоров’я 
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людини, тілесного ушкодження або іншого функціонального розладу в 

результаті порушення прав людини [24]. 

Фізичні страждання за своєю правовою природою є також немайновою 

шкодою, яку може зазнати людина, оскільки здоров’я являє собою 

нематеріальне благо, що має свою специфіку в порівнянні з іншими благами 

немайнового характеру [24, с. 42]. Водночас, відображаючись у негативних 

змінах в організмі людини, вона без сумнівів є матеріальною шкодою [25, 

с. 93], так як виявляється на фізичному рівні. Таким чином, будь-яка фізична 

(органічна) шкода, з точки зору її відшкодування, розподіляється на моральну 

та майнову шкоду [25]. К.І. Голубєв, зокрема, вказує, що фізична шкода або 

шкода здоров’ю (будь-які негативні зміни біологічної цілісності організму під 

впливом зовнішніх факторів) може, в свою чергу, призвести до негативних 

наслідків у вигляді як майнової, так і моральної шкоди [25, с. 94].  

Тому дослідники відзначають, що фізичні страждання, окрім усього 

іншого, пов’язані з майновою шкодою, так як у разі спричинення людині 

фізичних страждань виникають додаткові матеріальні витрати на відновлення 

здоров’я, лікування потерпілого [24, с. 42]. Наприклад, внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди постраждалій особі ампутують кінцівки, через що ця 

особа втрачає можливість заробляти своєю працею на життя собі та своїй 

родині. Окрім того, потерпіла особа несе витрати на лікування, реабілітацію, 

придбання протезів тощо. Наведене вказує на майновий аспект фізичних 

страждань. Водночас фізичні страждання супроводжують людину протягом 

усього часу лікування, реабілітації, що свідчить про негативні немайнові 

наслідки. Таким чином, специфіка фізичних страждань полягає у поєднанні 

двох аспектів: майнового та немайнового. 

Коли людині спричинені моральні (душевні) страждання, її переживання 

отримують негативне забарвлення. Починають домінувати негативні емоційні 

процеси, спектр яких є надзвичайно широким і зумовлюється передусім 

характером заподіяної шкоди, а також особливостями психічної організації 

(психічних властивостей) конкретної людини, її поглядами й уявленнями про 
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себе та навколишній світ. Серед них виділяються негативні емоції (страх, гнів, 

печаль, злість, відчай, горе, роздратування, жах, образа, відраза тощо), емоційні 

стани (настрій, фрустрація, афект) та почуття (ненависть, зневіра, 

розчарування). Тому можна стверджувати, що в емоційному плані моральна 

шкода знаходить свій вираз у вигляді негативних емоційних реакцій (процесів) 

та станів людини  [14, с. 23]. 

Перелічені емоції, а також нездатність людини оволодіти процесом 

адаптації до зміненої ситуації можуть призвести до неврозів та невротичних 

реакцій, наслідком яких можуть бути певні фізичні страждання [25, с. 100]. 

Зокрема негативні емоції та переживання людини можуть викликати 

депресивний стан, серцево-судинні захворювання, розлади нервової системи, 

головний біль, гіпертонію, спричинити онкологічні захворювання, призвести до 

суїциду. Ці негативні явища можуть проявлятися у різні способи в залежності 

від індивідуальних особливостей потерпілої особи, соціальної та моральної 

цінності для неї об’єкта посягання, а також інших факторів [17, с. 34]. Отже, 

моральні страждання можуть викликати або викликають певні фізичні 

страждання особи, пов’язані із змінами у стані здоров’я.  

Відповідно до чинного законодавства фізичні страждання є підставою для 

відшкодування моральної шкоди [26, с. 69]. Зазначене право випливає із статті 

23 Цивільного кодексу України, яка передбачає, що моральна шкода, зокрема, 

полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку 

з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я [5]. Особа має право на 

відшкодування моральної шкоди в разі спричинення фізичного болю та 

страждань внаслідок каліцтва або іншого ушкодження її здоров’я. Однак на 

даний час цивільне законодавство не передбачає відшкодування моральної 

шкоди за пережитий фізичний біль та страждання, які виникли внаслідок 

спричинення особі моральних страждань. Зазначене питання є дуже важливим, 

оскільки «… фізичний стан організму і його функціонування можуть бути 

порушені не тільки фізичною травмою, каліцтвом, але й у ряді випадків 

моральними переживаннями, в результаті яких в особи розвивається 
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захворювання» [24, с. 41]. Таким чином, вважаємо за доцільне розширити 

сферу застосування моральної (немайнової) шкоди та передбачити можливість 

відшкодування моральної шкоди за фізичні страждання, які були викликані 

завданими моральними стражданнями.    

Водночас, якщо припустити, що фізичні страждання, котрі стали 

наслідком моральних страждань, можна кваліфікувати як «інші негативні 

явища», що заподіяні фізичній особі незаконними діями або бездіяльністю 

інших осіб, то, на нашу думку, доведення цього факту в суді потребуватиме 

значних зусиль. Складність доказування в даному випадку полягатиме в тому, 

що необхідно буде встановити причиною-наслідковий зв’язок між моральними 

стражданнями особи і виникненням захворювання, котре стало причиною цих 

фізичних страждань. Для вирішення даного питання потрібно буде призначити 

комплексну експертизу, до проведення якої залучити спеціалістів різних сфер 

знань: медиків, біологів, психологів, психіатрів та інших спеціалістів, які в 

процесі своєї діяльності зможуть виробити певні методики [24, с. 42].  

Стосовно інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній 

особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб, які охоплюються 

поняттям моральної шкоди, слід зазначити, що чинне законодавство України не 

містить легального визначення цієї юридичної конструкції, що дає можливість 

для розширеного уявлення про зміст «інших негативних явищ», наявність яких 

слугує підставою для відшкодування моральної шкоди. У зв’язку з цим можна 

припустити, що під іншими негативними явищами слід розуміти результати 

будь-якого протиправного впливу на особу, що порушує її індивідуальну сферу, 

внаслідок якого особі спричиняється шкода немайнового характеру. До інших 

негативних явищ, заподіяних особі протиправними діями або бездіяльністю 

інших осіб, на нашу думку, слід віднести усі інші фактори, окрім фізичного 

болю та страждань, що виникли внаслідок втрати здоров’я, а також моральних 

страждань, яких особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї 

самої, членів її сім’ї чи близьких родичів або в разі знищення пошкодження її 

майна, а також у випадку приниження честі та гідності фізичної особи, ділової 
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репутації особи. Тобто, окрім випадків, передбачених статтю 23 Цивільного 

кодексу України [19].  

Моральна шкода виникає в духовній сфері людини і проявляється у 

фізичних та душевних стражданнях, які викликані порушенням тих чи інших 

суб’єктивних прав громадян. Вона є інтегрованою категорією, так як виникає 

внаслідок порушення і майнових, і особистих прав (право на життя, здоров’я 

тощо) [27, с. 36]. Тому характерною рисою правового інституту моральної 

шкоди є те, що категорія «моральна шкода» майже завжди застосовується в 

поєднанні з поняттям «немайнова шкода». Використання в законодавстві 

України терміна «моральна шкода» наводить на думку, що ці поняття – 

«моральна шкода» і «немайнова шкода» – вживаються як синоніми одного 

правового явища і покликані захищати одну правову цінність – немайнові права 

особи [2, с. 33]. Однак існують й інші точки зору в цивілістичній науці. 

Наприклад, російський дослідник О.В. Шичанін вважає, що в контексті 

досліджуваної проблеми доцільно використовувати поняття «немайнова 

шкода» замість терміна «моральна шкода». Аналогічної позиції дотримується й 

М.Н. Малєіна [28, с. 27-28].  

Ми погоджуємося з тим, що під шкодою, котра виникла внаслідок 

моральних або фізичних страждань, спричинених особі незаконними діями 

(бездіяльністю) інших осіб, слід розуміти саме немайнову шкоду, а не 

моральну, що пояснюється наступним. Категорія моральної шкоди охоплює 

моральні (або душевні) та фізичні страждання, тому поняття «страждання» є 

визначальним в інтерпретації терміна «моральна шкода». З точки зору 

етимології, слово «страждання» означає дію в значенні страждати або вияв 

фізичного чи морального болю [29, с. 748]. Страждати – це зазнавати сильного 

фізичного болю, мучитися від нього, мордуватися, мати яку-небудь хворобу, 

недугу, хворіти, зазнавати моральних мук, переживань, зазнавати утисків, 

переслідувань через кого-небудь або що-небудь, в ім’я  когось, чогось [30, 

с. 448].  
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Фізичні страждання виявляються у фізичному болю, спричиненому 

внаслідок дій (бездіяльності), що посягають на немайнові блага або майнові 

права громадянина. Моральні страждання, як правило, проявляються у 

відчуттях страху, сорому, приниження, а також в інших, несприятливих для 

людини в психологічному аспекті, переживаннях, пов’язаних із втратою 

близьких, роботи, розкриттям лікарської таємниці, неможливістю 

продовжувати активне громадське життя, з обмеженням або позбавленням 

яких-небудь прав громадян тощо [80]. Наведене дає підстави для висновку про 

те, що страждання за своїм змістом є результатом фізичного або морального 

болю, який викликаний втратами, хворобою, іншими переживаннями 

негативного характеру.  

При цьому слід відзначити, що в світовій практиці виділяють такі 

різновиди страждань: 1) елементарні страждання, які визначаються як 

психоневральний процес, що являє собою свідому суб’єктивну неприємність, 

яка може мати місце у будь-якому негативному емоційному випадку; 2) фізичні 

страждання, які доволі часто синонімізуються із поняттям болю та означають 

неприємний сенсорний й емоційний випадок, пов’язаний із фактичним чи 

потенційним пошкодженням тканини або описаний в термінах такого 

пошкодження; 3) ментальні страждання, під якими розуміють неприємні 

ментальні та емоційні випадки, що пов’язані із фактичним чи потенційним 

психологічним пошкодженням. Такий підхід видається виваженим та 

прийнятним із однією поправкою, суть якої полягає в тому, що ментальні 

страждання з огляду на їх специфіку можливо було б поділити на психічні 

страждання (страждання, які заподіюються психічному здоров’ю особи) та 

моральні страждання (страждання, які заподіюються особі внаслідок 

порушення цілісності системи її моральних цінностей та пріоритетів) [1, с.  69-

70].  

Наведене дає підстави для висновку про те, що, під стражданнями як 

правовою категорією слід розуміти реакцію фізичної особи на неправомірні дії 

заподіювача шкоди, внаслідок яких їй завдано фізичного або морального білю. 
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Враховуючи те, що даний вид шкоди завдається не лише таким благам людини, 

як честь, гідність, ділова репутація, психологічний спокій, що, власне, і є 

моральними стражданнями, а й здоров’ю людини, фізичній цілості її організму, 

які є немайновими благами, котрі відображаються на фізичному 

(матеріальному) рівні, тобто за своєю природою є фізичними стражданнями, 

доцільно використовувати правову категорію «немайнова шкода».              

Досліджуючи категоріальний апарат інституту моральної шкоди, окремо 

слід зупинитися на суб’єктах, які мають право на відшкодування моральної 

шкоди, оскільки на даний час чинне законодавство України до кола осіб, котрі 

мають право на відшкодування маральної шкоди, відносить юридичних та 

фізичних осіб. Дане питання набуває особливого значення в умовах 

становлення і розвитку ринкових відносин.  

Включення юридичних осіб до кола суб’єктів, які мають право на 

відшкодування шкоди в разі приниження ділової репутації, є надзвичайно 

важливим питанням, особливо в сучасних економічних умовах. Це пояснюється 

жорсткою конкуренцією між їх учасниками, застосуванням недобросовісними 

конкурентами таких заходів, як поширення неправдивих відомостей, що 

негативно впливає на ділову репутацію юридичної особи як господарюючого 

суб’єкта. З цього приводу А.Т. Табунщіков вказує, що охорона честі, гідності та 

ділової репутації в умовах ринкової економіки має особливе значення, оскільки 

від думки про людину в суспільстві залежить не тільки його емоційне 

самовідчуття, але й реальне економічне благополуччя. Ще більшою мірою, на 

його думку, це стосується юридичних осіб, сама можливість існування якої 

залежить від уявлення про неї не тільки інших організацій (спонсорів, 

постачальників, кредиторів тощо), але й пересічних громадян (клієнтів, 

споживачів) [31, с. 25]. Таким чином, перехід від адміністративно-планової 

економіки до ринкових відносин зумовив посилення економічних методів 

управління господарством. Щоб вижити в умовах конкуренції, господарюючі 

суб’єкти змушені захищатися від недобросовісних «партнерів», вдаючись, у 
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тому числі, до таких способів захисту цивільних прав, як відшкодування шкоди 

[32, с. 3].  

Ми підтримуємо думку про необхідність закріплення в ринкових умовах 

права юридичної особи на відшкодування шкоди, завданої їй внаслідок 

приниження її ділової репутації, оскільки в умовах ринкової економіки ділова 

репутація стає однією із визначальних умов успішного і стабільного 

функціонування юридичної особи [33, с. 46]. Ділова репутація має тісний 

зв’язок з підприємницькою діяльністю юридичної особи, тому що саме від неї 

залежить конкурентоздатність господарюючого суб’єкта на ринку товарів і 

послуг. Водночас важко погодитись із законодавцем, який наділяє юридичну 

особу правом на відшкодування саме моральної шкоди, що вбачається із змісту 

статті 23 Цивільного кодексу України, яка вказує на можливість відшкодування 

моральної шкоди фізичними та юридичними особами [5]. Якщо моральна 

шкода фізичної особи полягає у фізичному болю та моральних стражданнях, а 

також у приниженні її честі, гідності та ділової репутації, то моральна шкода 

юридичної особи – у приниженні її ділової репутації, що і випливає із змісту 

наведеної статті.   

Слово «репутація» французького, а ще раніше – латинського походження, 

у буквальному перекладі з «reputation» (французькою) та «reputatio» 

(латинською) означає «обмірковування», «роздуми». Репутація є синонімом 

іншого терміна французького походження – «реноме», яке в перекладі з 

«renommee» означає «слава», «репутація», «популярність». Але у сфері 

господарських відносин більш вживаним є саме термін «репутація», причому 

не просто як така, а саме «ділова репутація» [34].  

Чинним законодавством України широко використовується поняття 

«ділова репутація». При цьому законодавство не містить його легального 

трактування. Водночас у статті 2 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» вказано, що ділова репутація – це відомості, зібрані Національним 

банком України, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у 

тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій 
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юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а 

також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної 

особи [35]. Проте застосування наведеного визначення можливе лише у 

банківській сфері, тобто лише у правовідносинах, які регулюються 

законодавством про банки і банківську діяльність. Отже, воно не надає повного 

уявлення про зміст даної конструкції. Окрім того, Вищий господарський суд 

України в Інформаційному листі від 28 березня 2007 року № 01-8/184 «Про 

деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства 

про інформацію» зазначає, що ділову репутацію юридичної особи становить 

престиж її фірмового (комерційного) найменування, торговельних марок та 

інших належних їй нематеріальних активів серед кола споживачів її товарів та 

послуг (п. 5) [36].  

Дослідниками відзначається, що ділова репутація будь-якої компанії 

складається з таких шести компонентів, які беруться до уваги цільовими 

групами при складанні про компанію стійкої думки: емоційна привабливість, 

якість продукції, відносини з партнерами, репутація керівництва, соціальна 

відповідальність, фінансові показники. Очевидно, що репутація компанії – 

поняття багатогранне та складне. Усі її компоненти пов’язані між собою й 

тільки в комплексі можуть забезпечити адекватне враження про компанію [37, 

с. 7].  

Сьогодні ділова репутація охоплюється поняттям «немайнові права 

юридичної особи», які охороняються цивільним законодавством України. Так, 

стаття 94 Цивільного кодексу України визначає, що юридична особа має право 

на недоторканність, її ділову репутацію, таємницю кореспонденції, інформацію 

та інші особисті немайнові права, що можуть належати юридичній особі, які 

охороняються відповідного до цивільного законодавства. Варто також 

зазначити, що цивільне законодавство охороняє ділову репутацію нарівні з 

іншими особистими немайновими благами: здоров’ям, життям; честю, 

гідністю; ім’ям (найменуванням); авторством; свободою літературної, 

художньої, наукової і технічної творчості, хоча із перерахованих благ 
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юридичної особи може стосуватися лише найменування як немайнове благо 

юридичної особи [38, с. 80]. Спираючись на наведене, можемо дійти висновку 

про те, що ділова репутація юридичної особи є одним із чинників її успішного 

існування і розвитку та її особистим немайновим благом, яке охороняється 

законом, що випливає із змісту статті 94 Цивільного кодексу України.     

Недоторканність ділової репутації юридичної особи може бути порушена 

іншими особами, зокрема, шляхом поширення у будь-якій формі неправдивих, 

неточних або неповних відомостей, пов’язаних з особою чи діяльністю суб’єкта 

господарювання, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації 

суб’єкта господарювання (ст. 34) [39]. Тому надзвичайно важливим правом 

юридичних осіб виступає право на відшкодування моральної шкоди [40, с. 65]. 

Однак в цивілістиці питання про відшкодування саме моральної шкоди 

юридичним особам є дискусійним та піддається критиці з боку дослідників. 

При цьому слід зазначити, що спірність даного питання полягає не в тому, що 

юридична особа не має право на відшкодування шкоди у разі приниження її 

ділової репутації. Проблема в іншому – у застосуванні поняття «моральна 

шкода» саме до юридичної особи.  

Цивільно-правова доктрина характеризується різними поглядами на дану 

проблематику: від повного заперечення можливості відшкодування моральної 

шкоди юридичним особам до визнання за ними такого права, проте тільки у 

випадку посягання на їх ділову репутацію. Особливу критику можна 

простежити у працях російських цивілістів [40, с. 66]. Так, на думку деяких 

юристів, правила, що стосуються компенсації моральної шкоди, не можуть бути 

застосовані до захисту ділової репутації юридичної особи, оскільки це 

знаходиться в явному протиріччі з поняттям моральної шкоди [41, с. 92]. Інші 

вважають, що моральна шкода, заподіяна в результаті поширення відомостей, 

які не відповідають дійсності, має не суб’єктивний зміст, а об’єктивний, який 

полягає в негативній оцінці третіми особами якостей юридичної особи. 

Негативна оцінка якостей юридичної особи має несприятливі економічні 

наслідки від поширення відомостей, які її порочать [42, с. 98-99 ]. Виходячи з 



28 

 

 

цього, дослідники роблять висновок, що юридична особа має право на 

відшкодування моральної шкоди.  

Принципової позиції з цього питання дотримується російський 

законодавець. Так, цивільне законодавство Російської Федерації не визнає 

можливості відшкодування моральної шкоди юридичній особі. Зокрема стаття 

151 Цивільного кодексу Російської Федерації передбачає, якщо громадянину 

завдано моральної шкоди (фізичних або моральних страждань) діями, що 

порушують його особисті немайнові права або посягають на належні 

громадянину інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених 

законом, суд може покласти на порушника обов’язок грошової компенсації 

зазначеної шкоди. При визначенні розмірів компенсації моральної шкоди суд 

бере до уваги ступінь вини порушника та інші обставини, що заслуговують на 

увагу. Суд повинен також враховувати ступінь фізичних і моральних 

страждань, пов’язаних з індивідуальними особливостями особи, якій заподіяно 

шкоду [43]. 

У постанові Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 20 

грудня 1994 року № 10 «Деякі питання застосування законодавства про 

компенсацію моральної шкоди» зазначено, що під моральною шкодою слід 

розуміти моральні або фізичні страждання, заподіяні діями (бездіяльністю), які 

посягають на належні громадянину від народження або в силу закону 

нематеріальні блага (життя, здоров’я, гідність особи, ділова репутація, 

недоторканність приватного життя, особиста і сімейна таємниця тощо) або 

порушують його особисті немайнові права (право на користування своїм ім’ям, 

право авторства та інші немайнові права відповідно до законів про охорону 

прав на результати інтелектуальної діяльності), або порушують майнові права 

громадянина [44]. Таким чином, позиція російського законодавця та більшості 

цивілістів збігається в тому, що неприпустимо застосовувати поняття 

«моральна шкода» стосовно юридичних осіб. Висловлюються судження про 

неможливість відшкодування моральної шкоди і серед вітчизняних дослідників 

та практиків, які вважають надання юридичній особі права на відшкодування 
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моральної шкоди принциповою законодавчою помилкою. Але на сьогодні 

чинне законодавство України передбачає право юридичних осіб на 

відшкодування моральної шкоди [45].      

Так, на відміну від російського цивільного законодавства, в Україні 

припускається можливість відшкодування моральної шкоди юридичним 

особам, що вбачається з положень Цивільного кодексу України. Крім того, 

Вищий арбітражний суд України висловив свою правову позицію в 

роз’ясненнях «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з 

відшкодуванням шкоди» від 29 лютого 1996 року, відповідно до якої 

моральною шкодою юридичної особи визнається шкода, заподіяна організації 

порушенням її законних немайнових прав. Посягання на немайнові права 

юридичної особи може спричинити негативні наслідки: приниження репутації в 

суспільстві, формування негативної оцінки її як суб’єкта цивільних відносин, 

відтак, призвести до зменшення кількості контрагентів, споживачів продукції, 

послуг тощо, а отже, і майнові втрати (п. 2) [46]. Найбільш характерними 

прикладами завдання моральної шкоди юридичним особам, які наведені у 

вказаному вище роз’ясненні Вищого арбітражного суду України, є поширення, 

у тому числі, через засоби масової інформації, даних, які не відповідають 

дійсності чи викладені неправдиво, ганьблять ділову репутацію чи завдають 

шкоду їх інтересам [45]. 

У зв’язку з цим слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства 

України юридична особа наділена такими ж цивільними правами та 

обов’язками (цивільною правоздатністю), як і фізична особа, крім тих, які за 

своєю природою можуть належати лише людині (ст. 91) [5]. Безумовно, честь і 

гідність можуть належати виключно людині, а от ділова репутація притаманна і 

юридичній особі [38, с. 80]. Така «природна» дискримінація юридичної особи в 

порівнянні з фізичною особою обумовлюється специфікою виникнення та 

існування юридичної особи.  

Особливість юридичної особи проявляється в тому, що вона створена на 

підставі закону, на відміну від особи фізичної, яка є біологічною істотою, 
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створена природою і матеріально живе у часі та просторі, юридична ж особа 

фізично не існує. Проте люди, які керують нею, майно, яке їм належить, цілком 

реальні, їх можна сприйняти на дотик. Сама ж юридична особа не має фізичної 

реальності. Однак вона існує як соціальна реальність, як відокремлений 

комплекс, який є самостійним носієм прав та обов’язків [47, с. 69].  

Науковці відзначають, що юридична особа виступає як створений 

відповідно до закону для певної мети реальний суб’єкт права, якому можуть 

належати майнові і деякі особисті немайнові права й обов’язки, застосовані до 

його штучної природи [48, с. 17]. Штучна природа юридичної особи 

проявляється в тому, що юридична особа не має фізичних органів, свідомості, 

волі, якими наділена людина як природна, фізична істота. Юридична особа не 

може відчувати фізичний біль та душевні страждання. Моральна шкода 

визначається як фізичні або моральні страждання. Саме через слово 

«страждання» законодавець розкриває зміст аналізованого поняття. Дії 

заподіювача шкоди або їх наслідки обов’язково повинні знайти відображення в 

свідомості потерпілого, викликати певну психічну реакцію [49, с. 8].  Особа 

може вважатися такою, що зазнала моральної шкоди, якщо їй було спричинено 

моральні страждання у вигляді негативних змін душевно-психологічного 

функціонування організму [25, с. 93]. Отже, фізичні і моральні страждання 

несумісні з юридичною особою як штучно створеним суб’єктом права, 

нездатного до емоцій і переживань [50, с. 9]. О.В. Дмітрієва, зокрема, вказує, 

що моральні страждання може переживати суб’єкт, який має психіку, душу, а 

фізичні страждання – суб’єкт, котрий має тіло. Тому не викликає сумнівів, що 

таким суб’єктом може бути лише людина [51, с. 61].  

Цілком погоджуємося з думкою про те, що юридичній особі неможливо 

заподіяти моральної шкоди в контексті переживання будь-яких фізичних  

страждань, негативних емоцій. Водночас не піддається сумніву можливість 

юридичної особи зазнавати негативних наслідків, спричинених внаслідок 

приниження ділової репутації юридичної особи, які можуть виражатися у формі 

підриву довіри до неї з боку державних органів та органів місцевого 
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самоврядування, інших юридичних осіб (у тому числі ділових партнерів), 

фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, споживачів 

товарів або послуг, які виробляються або надаються цією юридичною особою, 

применшенні оцінки діяльності юридичної особи у громадській свідомості, які 

спричинили майнову шкоду юридичній особі у вигляді збитків [52]. Наведена 

позиція обґрунтовується тим, що юридична особа в силу штучної природи 

створення не має почуттів, волі, свідомості, фізичного тіла. Таким чином, 

можна зробити висновок, що вітчизняним законодавцем правильно визначено, 

що юридична особа має такі ж права, якими наділена фізична особа, за 

винятком тих прав, котрі властиві фізичній особі, що випливають з природи 

самої людині. Водночас неможливість юридичної особи переживати фізичні та 

моральні страждання свідчить на користь зміни термінології, а саме 

використання юридичної конструкції «немайнова шкода» замість поняття 

«моральна шкода», оскільки очевидно, що поняття моральної шкоди не є 

адекватним для застосування до юридичної особи [53].  

У науці існує також позиція, відповідно до якої некоректно застосовувати 

поняття «немайнова шкода» до юридичних осіб, які здійснюють діяльність, 

спрямовану на отримання прибутку. Окремі дослідники відзначають, що 

майнові втрати від завдання немайнової шкоди юридичній особі можна хоча б 

приблизно виміряти за показниками отримуваних доходів, які така юридична 

особа отримуватиме після правопорушення, але доволі часто складно 

встановити час, потрібний для відновлення рівня довіри населення до такої 

юридичної особи. Тому питання про застосування терміна «немайнова шкода» 

стосовно юридичних осіб є не зовсім коректним, оскільки для переважної 

більшості комерційних юридичних осіб метою діяльності є отримання 

прибутку, тому саме рівень прибутку й визначатиме рівень завданої внаслідок 

правопорушення шкоди. Рівень прибутку – це матеріальний об’єкт, який можна 

виміряти, тому термін «немайнова шкода» для комерційних юридичних осіб не 

зовсім адекватний. Інша справа, коли йдеться про некомерційні юридичні 
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особи, державні або комунальні підприємства, громадські об’єднання. У такому 

разі вимірювати рівень завданої шкоди набагато важче [54, с. 105].  

Однак, на нашу думку, наведена позиція видається сумнівною з огляду на 

те, що помилково вимірювати завдану шкоду з позиції рівня отримання 

прибутку, в той час як при завданні немайнової шкоди відбувається 

приниження ділової репутації, ступінь якого  неможливо оцінити. Оцінювання 

рівня прибутку є необхідним для визначення розміру відшкодування заподіяної 

шкоди юридичній особі, оскільки воно виступає своєрідним матеріальним 

відображенням порушення немайнових прав, що дасть можливість суду скласти 

уявлення про масштаби спричиненої шкоди юридичній особі.  

Так само не можна погодитися з різними підходами до визначення 

немайнової шкоди, заподіяної комерційним та некомерційним юридичним 

особам, оскільки, якщо керуватись такою логікою, то юридичні особи, що не 

переслідують мету стосовно отримання прибутку, матимуть лише номінальне 

право на відшкодування такої шкоди, оскільки неможливо виміряти те, чого не 

існує, тобто прибутку.   

Незалежно від організаційно-правової форми юридичні особи наділені 

однаковим набором правам та обов’язків, які встановлені для усіх суб’єктів, що 

мають статус юридичної особи. Серед прав є немайнові права, що 

охороняються законом. Способом захисту немайнових прав виступає 

відшкодування немайнової (моральної) шкоди. Однак законодавець для 

відшкодування моральної шкоди не вимагає настання матеріальних втрат. Так, 

наприклад, політична партія після державної реєстрації набуває статусу 

юридичної особи (ст. 11) [55]. Однак політичні партії є неприбутковими 

організаціями, що прямо зазначено у законі (ст. 14) [55]. Отже, виникає 

питання: «Яким чином визначити розмір завданої немайнової шкоди в разі 

приниження її репутації?» Наведене вказує на помилковість дослідження 

категоріального апарату немайнової (моральної) шкоди юридичної особи, 

виходячи з її організаційно-правової форми.    
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Доцільність законодавчої зміни термінології обґрунтовується також і тим, 

що поняття «моральна шкода» ширше за термін немайнової шкоди, яка може 

бути заподіяна фізичній особі, а також існує інша шкода, яка не має 

матеріального виразу, що завдається внаслідок порушення немайнових прав 

юридичних осіб, у тому числі в разі завдання репутаційної шкоди суб’єкту 

господарювання. Однак Н.Л. Полішко дотримується діаметрально протилежної 

думки та вказує, що поняття «моральна шкода» вужче за поняття «немайнова 

шкода» і співвідносяться вони як частина та ціле. Поняття «моральна шкода» 

не охоплює всього спектру шкоди, що може бути завдана правам немайнового 

характеру, отже, в певних випадках, зокрема відносно юридичних осіб, таке 

поняття не є бездоганним [2, с. 33]. 

На нашу думку, неможливо погодитися з такою позицією з огляду на те, 

що за значенням слово «моральна» вказує на розумове, психічне життя людини 

та сприйняття навколишнього світу, що значно ширше правової категорії 

«немайнова». Моральна шкода може буди завдана людині в межах відносин, 

що не регулюються правом. Пояснюється це тим, що мораль охоплює сферу 

суспільних відносин більш широку, ніж сфера відносин, яка регульована 

правом. Багато взаємин людей у побуті, колективі, родині є об’єктами моралі, 

але не підлягають правовому регулюванню. Моральні вимоги відрізняються 

більш широким спрямуванням, дають більший простір для тлумачення і 

застосування. Наприклад, мораль засуджує всі види обману й неправди. У праві 

ж осуд конкретизується стосовно окремих видів неправомірного обману [56, 

с. 114]. При цьому моральні страждання можуть мати вищий ступень в 

порівнянні з фізичним болем, завданим внаслідок каліцтва, або стражданнями, 

спричиненими приниженням честі та гідності, однак цивільне законодавство не 

завжди передбачає можливість відшкодування моральної шкоди, завданої 

внаслідок вчинення дій, що засуджуються суспільством. Мова, наприклад, йде 

про зневажливе ставлення до батьків, образу, зраду, інші вчинки, які ранять 

людину, спричиняють їй моральні страждання. Наведене вказує на доцільність 
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використання саме правової категорії «немайнова шкода» замість поняття 

«моральна шкода».   

Існують також інші точки зору щодо використання поняття «моральна 

шкода». Так, Д.І. Толкачов з позиції цивільного процесу зазначає, що термін 

«немайнова шкода» вже втрачає свій зміст, оскільки при зверненні до суду 

необхідно зазначити, в якому розмірі має бути відшкодована завдана шкода. 

Тобто в цьому конкретному випадку проявляється умовність поняття 

«немайнова шкода», яка може розцінюватися як несумісна з грошовим 

еквівалентом. Наприклад, доволі часто у справах про захист честі, гідності і 

ділової репутації немайнова шкода може вимірюватися в розмірі від однієї 

гривні до мільйонів гривень, але немайнова шкода не може вважатися такою 

поряд з її оцінкою. Тому, на його думку, термін «моральна шкода» більш 

виважений, ніж «немайнова шкода», в усякому разі це стосується 

процесуальних галузей наук та безпосередньо різних видів судочинства [54, 

с. 106].  

Зазначена позиція не є переконливою, оскільки шкода завдається 

особистим немайновим правам особи, що й визначає її назву. Грошовий 

еквівалент використовується виключно для виміру обсягів завданої шкоди та її 

відшкодування. Зокрема це вбачається із змісту  Закону України «Про судовий 

збір», який встановлює розміри ставок судового збору за подання позовних заяв 

до суду та виокремлює позовні заяви за майновим та немайновим характером 

[57]. Більше того, відшкодування моральної шкоди можливе також іншим 

способом, ніж виплата грошової компенсації. Чинне законодавство не 

встановлює вичерпного переліку способів відшкодування шкоди, а 

відшкодування шкоди грошима або іншим майном є лише деякими із можливих 

способів. Наприклад, Законом України «Про інформацію» передбачено, що 

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

та ділової репутації вправі вимагати в судовому порядку спростування 

недостовірної інформації про себе (ч. 2 ст. 31) [58]. Окрім того, відшкодування 

може здійснюватися шляхом публічного вибачення та в інший спосіб. Тому 
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обґрунтування доцільності використання поняття «моральна шкода», яке 

зводиться до грошового виміру цієї шкоди, є непереконливим.            

Призначення правового інституту моральної (немайнової) шкоди полягає 

у захисті саме немайнових прав. Стаття 270 Цивільного кодексу України 

визначає основі особисті немайнові права, якими є право на життя, право на 

охорону здоров’я, право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, право на 

свободу та особисту недоторканність, право на недоторканність особистого і 

сімейного життя, право на повагу до гідності та честі, право на таємницю 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на 

недоторканність житла, право на вільний вибір місця проживання та на свободу 

пересування, право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної 

творчості [5]. Особистими немайновими правами юридичної особи цивільне 

законодавство визнає право на недоторканність її ділової репутації, на 

таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які 

можуть їй належати (ст. 94) [5]. Отже, ключовим у контексті визначення 

досліджуваного поняття, на нашу думку, є слово «немайнова», тому вбачається 

доцільним замість категорії «моральна шкода» використовувати правову 

дефініцію «немайнова шкода».  

Ще одним аспектом, який заслуговує на увагу, є те, що поняттям 

моральної шкоди охоплюється фізичний біль та фізичні страждання, що також 

не відповідає смисловому навантаженню категорії «моральна шкода». Як 

зазначалося вище, фізичний біль та фізичні страждання перебувають поза 

емоційними відчуттями людини, оскільки фізичні страждання проявляються у 

больових відчуттях на фізичному рівні. Водночас вони можуть призвести або 

неминуче породжують моральні страждання. Фізичні та моральні страждання 

мають нематеріальний зміст, тому, на наше переконання, категорію «моральна 

шкода» доцільно замінити на поняття немайнової шкоди, оскільки саме воно 

охоплює фізичний біль, фізичні та моральні страждання.   

Враховуючи те, що на даний час в законодавстві відсутнє легальне 

визначення поняття «моральна шкода», а в науці мають місце абсолютно 
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протилежні точки зору з цього питання, вважаємо за доцільне поняття 

«моральна шкода» використовувати в поєднанні із словом «немайнова». Такий 

підхід, на наш погляд, найбільш повно відображає зміст досліджуваної 

категорії, оптимально охоплює усіх суб’єктів, котрі мають право на 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди, та дозволяє усунути 

неоднозначні позиції стосовно трактування поняття, яким охоплюються втрати 

немайнового характеру, що виникли внаслідок моральних, фізичних страждань 

або приниження честі гідності та ділової репутації, спричинених фізичній або 

юридичній особі. При цьому слід зазначити, що запропонований підхід є 

тимчасовим вирішенням проблеми категоріального апарату інституту 

моральної шкоди до вирішення питання про внесення відповідних змін в чинне 

законодавство України, оскільки найбільш виваженим слід вважати поняття 

саме «немайнова шкода».  

Особисті немайнові блага фізичної особи,  такі як життя, здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність, є найвищою соціальною цінністю та знаходяться під 

охороню закону. Охороняються законодавством також інші особисті немайнові 

блага фізичних осіб, зокрема ділова репутація, ім’я, авторство, а також особисті 

немайнові блага юридичних осіб. Ринкові умови внесли свої корективи у 

розвиток інституту моральної шкоди, у першу чергу, у визначення поняття 

моральної шкоди та його змісту.  

На початку зародження інституту моральної шкоди вважалося, що 

моральна шкода – це шкода, завдана немайновим правам фізичної особи 

неправомірними діями правопорушника. Таким чином, постраждалою особою, 

немайнові права якої були порушені, визнавалася лише людина – біологічна 

істота. Зміст моральної шкоди зводився до спричинення фізичній особі 

страждань фізичних та моральних. Подальший розвиток суспільних відносин 

зумовив розширення кола осіб, котрі мали право на відшкодування моральної 

шкоди, зокрема правом на відшкодування моральної шкоди були наділені 

юридичні особи. Такі законодавчі зміни відбулися саме під виливом ринкових 

відносин, які стали поступово зароджуватися у радянській державі наприкінці її 
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існування. Їх формування зумовило появу суб’єктів господарювання 

різноманітних організаційно-правових форм, які наділялися властивостями 

самостійних суб’єктів права та визнавалися повноправними учасниками 

цивільних правовідносин, якими є не лише фізичні особи, а й юридичні особи 

не залежно від форми власності.  

Під впливом ринкових відносин, нових умов господарювання 

ускладнюються суспільні взаємозв’язки, тому зростає потреба у захисті прав та 

інтересів усіх учасників цих відносин, що, власне, і спонукало державу 

наділити фізичних та юридичних осіб однаковим обсягом майнових та 

немайнових прав, за винятком тих прав, які можуть належати тільки людині. 

Отже,  розвиток ринкової економіки сприяв розширенню кола осіб, які наділені 

правом на відшкодування моральної шкоди в сучасному розумінні, що 

позначилося на понятті моральної (немайнової) шкоди, яке сьогодні охоплює 

фізичних та юридичних осіб. З отриманням юридичними особами можливості 

відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення їх немайнових 

прав, змінився і зміст моральної (немайнової) шкоди.  

Зміст моральної (немайнової) шкоди полягає у негативних, 

несприятливих наслідках, яких зазнала особа (фізична або юридична) в 

результаті порушення її немайнових прав, що належать особі та охороняються 

чинним законодавством України. При цьому наведене розкриття змісту 

моральної (немайнової) шкоди ґрунтується на чинному законодавстві України, 

яке на даний час не розрізняє моральну шкоду, завдану фізичній та юридичній 

особі. Однак у сучасних умовах ринкової економіки, які характеризуються 

багатогранністю суспільних відносин, є необхідність у розробленні окремих 

підходів до трактування понять для визначення шкоди, завданої внаслідок 

порушення немайнових прав фізичних і юридичних  осіб, а також їх змісту.    

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що інститут моральної 

шкоди ще зовсім молодий та недостатньо досліджений. Тому в умовах 

становлення і розвитку ринкових відносин він потребує особливої уваги з боку 

науковців, зокрема в частині визначення категоріального апарату даної 
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інституції. Ґрунтуючись на аналізі чинного законодавства України та існуючих 

наукових напрацювань у сфері визначення поняття моральної шкоди, можна 

зробити наступні висновки. В правовому аспекті під немайновою (моральною) 

шкодою слід розуміти шкоду, завдану внаслідок будь-яких порушень 

немайнових прав фізичної або юридичної особи. Зміст немайнової (моральної) 

шкоди фізичної особи полягає у фізичних та моральних стражданнях, які вона 

зазнала у зв’язку з ушкодженням її здоров’я, вчиненням протиправних дій щодо 

неї або членів її родини, в разі приниження її честі та гідності, в результаті 

інших порушень її майнових прав. Зміст немайнової (моральної) шкоди, яка 

спричинена юридичній особі, полягає у шкоді, яка завдана протиправними 

діями (бездіяльністю) фізичних та юридичних осіб, що порушують немайнові 

права юридичної особи, котрі можуть їй належати та які охороняються чинним 

законодавством України: недоторканність, ділова репутація юридичної особи, 

таємниця її кореспонденції, інформація та інші особисті немайнові права.  

Запропоновані підходи до трактування юридичної категорії моральної 

(немайнової) шкоди, спричиненої фізичній та юридичній особі, визначення її 

змісту не є остаточними та повинні постійно коректуватися під впливом 

розвитку суспільних відносин, що дозволить ефективно захищати немайнові 

права та знецінені немайнові блага усіх учасників правовідносин, які 

потребують підвищеного захисту, особливо в ринкових умовах.  
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1.2 Відмежування моральної шкоди від інших видів шкоди 

Одночасно з проголошенням України незалежною, правовою, 

демократичною державою на законодавчому рівні людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнані найвищою соціальною 

цінністю. Тому кожна особа повинна відчувати свою правову та соціальну 

захищеність, а повага до захисту особистості має бути в такому суспільстві 

нормою повсякденного життя [59]. Відчуття захищеності особи може бути 

забезпечене не лише встановленням заборони щодо порушення іншими 

учасниками суспільних прав та свобод людини і громадянина, а й 

відшкодуванням шкоди, завданої неправомірними діями або бездіяльною інших 

осіб, оскільки правопорушення в переважній більшості випадків тягнуть за 

собою несприятливі наслідки для потерпілого у вигляді зменшення або 

знищення майнових та особистих немайнових благ.  

Різноманітність цивільних прав та обов’язків, а також відмінності в 

характері взаємовідносин суб’єктів цивільного обороту дозволяють 

використовувати досить широкий арсенал засобів захисту суб’єктивних 

цивільних прав та впливу на осіб, які не виконують своїх обов’язків [60]. Серед 

способів цивільно-правового захисту, передбачених чинним законодавством, 

відшкодування шкоди є одним із дієвих способів, яке водночас виступає 

основною, найбільш універсальною формою цивільно-правової 

відповідальності.  

Загалом відшкодування шкоди полягає в обов’язку правопорушника 

відшкодувати потерпілій особі шкоду, спричинену в результаті порушення її 

прав та законних інтересів. Отже, у загальновживаному значенні шкода є 

несприятливим наслідком правопорушення. Так, у юридичній науці під 

категорією «шкода» розуміють негативний наслідок (результат) певної дії, що 

проявляється у зменшенні або втраті (знищенні) певних благ (майнових чи 

немайнових), порівняно з тією ситуацією, коли б таких дій, що спричинили 

зменшення (втрату), взагалі не було [61, с. 87].  
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Ю.О. Заіка, виходячи з деліктних зобов’язань, наводить наступну 

класифікацію шкоди: 1) шкода, заподіяна джерелом підвищеної небезпеки; 

2) шкода, заподіяна працівниками юридичної особи при виконанні ними 

трудових (службових) обов’язків; 3) шкода, заподіяна посадовими особами або 

службовими особами; 4) шкода, заподіяна особами з пороками волі; 5) шкода, 

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

6) шкода, заподіяна правомірними діями; 7) шкода, заподіяна навколишньому 

середовищу; 8) моральна шкода; 9) шкода, заподіяна порушенням права 

інтелектуальної власності; 10) шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, робіт 

(послуг); 11) шкода, завдана прийняттям закону про припинення права 

власності на певне майно; 12) шкода, завдана  фізичній особі, яка потерпіла від 

злочину, якщо особа, яка вчинила злочин, не встановлена або якщо вона є 

неплатоспроможною; 13) інші спеціальні види шкоди [62, с. 42-43].  

Про моральну (немайнову) шкоду, яка випливає з порушень договірних 

зобов’язань, можна дізнатися із статті 611 Цивільного кодексу України, яка 

передбачає, що у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, 

встановлені договором або законом, а саме: 1) припинення зобов’язання 

внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, якщо це встановлено 

договором або законом, або розірвання договору; 2) зміна умов зобов’язання; 

3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди [5]. Зміст 

частини 5 статі 23 Цивільного кодексу України також свідчить про 

припустимість відшкодування моральної шкоди в рамках договірних 

правовідносин. Він також свідчить про можливість відшкодування моральної 

шкоди в рамках договірних правовідносин. Так, вказане положення передбачає, 

що моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено 

договором або законом [5].    

П.П. Підюков та Т.П. Устименко висловлюють судження про те, що 

деліктні зобов’язання виникають внаслідок порушення абсолютних прав  

потерпілого, до яких належать особисті немайнові права (право на життя, 

здоров’я, особисту недоторканність тощо) або майнові права (право власника 
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або законного володільця [63]. Проте з думкою, що зобов’язання щодо 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди мають виключно майновий 

характер повністю погодитися важко.  

Моральну (немайнову) шкоду від майнової шкоди відрізняє те, що  

остання завжди має економічний зміст, оскільки ці втрати виражаються в 

матеріальній формі та проявляються у нанесених збитках й інших майнових 

втратах. Отже, для визначення поняття «майнова шкода» законодавець 

використовує дві правових категорії – «збитки» та «шкода». Так, Цивільний 

кодекс України містить статтю 22 під назвою «Відшкодування збитків та інші 

способи відшкодування майнової шкоди» [5].  

Т.М. Підлубна зазначає, що слово «збитки» походить від 

давньослов’янського слова «бути», «буття», «побут», «навколишній побут», 

«навколишнє майно». Зменшення цього майна, його псування позначаються 

префіксом «з» – «зрізувати», «зменшувати», «збувати». Звідси й походить 

визначення збитків як шкоди, зменшення майна власника [64, с. 352]. Таким 

чином, у змісті терміна «збитки» відображається насамперед його економічний 

зміст у вигляді майнових прав, які виникають або можуть виникнути у 

власника майна в результаті незаконних, неправомірних дій (або бездіяльності) 

іншої особи і які підлягають відновленню [64, с. 352]. Т.М. Волощенко 

зазначає, що втрата майна припиняє усі права власності на майно і означає його 

повну та безповоротну втрату для колишнього власника. Втрата й 

пошкодження майна проявляються не тільки у вигляді механічного руйнування 

речі, але й у вигляді втрати або пошкодження її корисних, споживчих якостей 

[65, с. 319]. Винна особа, дії якої призвели до таких наслідків, зобов’язана 

відшкодувати ці майнові втрати.   

Відповідно до цивільного законодавства збитки визначаються як втрати, 

яких особа зазнала у зв’язку із знищенням або пошкодженням речі, а також 

витрати, які особа понесла або мусить понести для відновлення свого 

порушеного права (реальні збитки), а також доходи, які особа могла б реально 
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одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена 

вигода) (ст. 22) [5].  

Наведене свідчить про те, що змістом майнової шкоди є несприятливі 

наслідки, які полягають у зменшенні, пошкодженні, втраті майна потерпілої 

особи або в неотриманні доходів, які б особа могла одержати за умови 

непорушення її прав, тобто майнова шкода – це шкода, завдана матеріальним 

благам особи. Майнова шкода має вартісне визначення, яке може бути виміряне 

та виражене у грошових коштах, що дозволяє досить точно обчислити її. Отже, 

майнова шкода знаходиться  в матеріальній площині і відшкодовується, 

ґрунтуючись на засадах еквівалентності. Принцип еквівалентності розмірів 

відповідальності та шкоди обумовлюється компенсаційним характером 

цивільно-правової відповідальності [66, с. 29].  

Відшкодування майнової шкоди здійснюється у розмірі та обсягах 

завданої шкоди. Зокрема стаття 1166 Цивільного кодексу України вказує, що 

шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в 

повному обсязі особою, яка її завдала [5]. Отже, застосовується принцип 

повного відшкодування [67]. Застосування принципу повного відшкодування 

збитків обумовлене необхідністю відновити права потерпілої сторони [68]. 

Проте відшкодування моральної (немайнової) шкоди не може ґрунтуватися на 

вказаному принципі з огляду на наступне.     

Цивільним законодавством питання щодо мінімального та максимального 

розміру відшкодування моральної шкоди чітко не врегульовано. Водночас у 

статті 23 Цивільного кодексу України зазначено, що 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 [5].  
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За результатами  узагальнення судової практики з розгляду справ щодо 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди Пленум Верховного Суду 

України вказав, що розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд 

визначає залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, 

психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх 

тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. 

Зокрема враховуються 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, 

добровільне за власною ініціативою чи за зверненням потерпілого 

спростування інформації редакцією засобу масової інформації. При цьому суд 

має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості [6].  

Слід зазначити, що наведені критерії визначення розміру завданої 

моральної (немайнової) шкоди не дають можливості для визначення 

адекватного відшкодування через застосування оціночних понять, тобто 

понять, зміст яких недостатньо чи взагалі не визначений у законодавстві [69, 

с. 59]. Безумовно, беззаперечним є той факт, що фізичним і моральним 

стражданням, приниженій честі та гідності, втраченій репутації та нормальним 

життєвим зв’язкам неможливо надати оцінку та з точністю визначити обсяг 

втрачених немайнових прав особи. У Методичних рекомендаціях Міністерства 

юстиції України зазначено, що моральну шкоду не можна відшкодувати в 

повному обсязі, так як немає (і не може бути) точних критеріїв майнового 

виразу душевного болю, спокою, честі, гідності особи. Будь-яка компенсація 

моральної школи не може бути адекватною дійсним стражданням, тому будь-

який її розмір може мати суто умовний вираз, тим більше, якщо така 

компенсація стосується юридичної особи [70].  

Водночас оціночні поняття, що використовуються у сфері відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди, конкретизуються в процесі правозастосування у 

кожному окремому випадку, забезпечуючи можливість індивідуального 

підходу до кожного суспільного відношення. Окрім цього, оціночні поняття 
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надають правозастосувальним органам можливість «самостійно» оцінювати 

факти в межах, передбачених оціночною нормою, тобто створюють можливості 

для дискреції суб’єкта при реалізації та застосуванні їх на практиці. Таким 

чином, сама природа оціночних понять зумовлює потребу в їхній конкретизації 

з боку суб’єктів правовідносин. Зміст оціночних понять та їхній обсяг можуть 

змінюватися у часі та залежати як від контексту норми, так і від особливостей 

конкретного випадку [71].  

Призначення правоположень про компенсацію моральної шкоди полягає 

у зменшенні, згладжуванні негативних наслідків, викликаних протиправним 

порушенням особистих немайнових прав, шляхом виплати потерпілому певної 

грошової суми, публічного осуду таких фактів і підтвердження цінності цих 

прав. При цьому особа, котрій завдана моральна (немайнова) шкода, повинна 

бути впевнена у справедливої компенсації моральної шкоди [72]. Однак у будь-

якому випадку прийняття остаточного рішення щодо відшкодування 

немайнової шкоди віднесено до компетенції суду, а її розмір залежить від 

суб’єктивного сприйняття та уявлення суддею ступеня фізичних та моральних 

страждань, заподіяних особі правопорушенням.  

У юридичні науці серед дослідників залишається невирішеним питання 

щодо відповідності застосування з поняттям «моральна шкода» таких 

категорій, як «компенсація» або «відшкодування». Зокрема О.Б. Гупаловська 

зазначає, що юридичне значення поняття «компенсація» в контексті моральної 

шкоди істотно відрізняється від поняття «відшкодування», оскільки моральна 

шкода не підлягає відновленню, тобто компенсувати її неможливо, а можливим 

є лише відшкодувати втрати немайнового характеру у разі порушення права 

власності [73, с. 17]. О.А. Архіпова ж вказує, що поняття моральної шкоди 

передбачає можливість її компенсації, а не відшкодування [74]. Вирішення 

цього питання залежить від наступної відмінної риси моральної шкоди. 

Не викликає сумнів той факт, що однією із характерних ознак моральної 

(немайнової) шкоди є незворотність наслідків, спричинених порушенням 

немайнових прав. Наприклад, неможливо привести до того ж емоційного стану 
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особу, в якому вона перебувала до порушення її прав та до спричинених їй 

страждань, які вона відчула на собі, оскільки будь-які фізичні чи моральні 

страждання залишаються в пам’яті людини, змінюють її життя, призводять до 

негативних змін у вигляді соціальної дезадаптації, депресії, посттравматичного 

стресового розладу [75]. При цьому зазначені негативні наслідки можливо 

тільки зменшити або згладити, що і вказує на їх незворотність. Враховуючи 

наведене, підтримаємо тих дослідників, які вважають, що моральну 

(немайнову) шкоду можливо тільки компенсувати, в той час як майнову шкоду 

відшкодовують .  

Слід зазначити, що цивільне законодавство визначає підстави для 

відшкодування завданої шкоди. Так, майнова шкода, завдана неправомірними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або 

юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, 

відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала (ст. 1166) [5]. 

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 

(ст. 1167) [5]. Таким чином, майнова та моральна шкода мають спільні підстави 

для відповідальності, а саме: 1) наявність шкоди; 2) протиправність поведінки 

особи, яка завдала шкоду; 3) причинний зв’язок між протиправною поведінкою 

порушника і шкодою, яка виникла; 4) вина особи, яка завдала шкоду [76, с. 44]. 

Однак моральна (немайнова) шкода і майнова шкода мають різні предмети. 

Так, предметом моральної шкоди є немайнові блага, що охороняються законом, 

зокрема фізичні та душевні страждання, честь, гідність, ділова репутація. 

Водночас предметом майнової шкоди виступає майно, тобто речі матеріального 

світу. Практично до складу майна входять різні за природою явища: предмети 

матеріального світу (речі), різноманітні види енергії, майнові права тощо. Взяті 

разом, вони не становлять якоїсь єдиної фізичної субстанції; в сукупності ці 

елементи утворюють виключно юридичну категорію – «майно» [77]. 
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Цікавим, на наш погляд, є те, що моральна шкода може бути наслідком 

завданої майнової шкоди, що випливає із змісту пункту 3 частини 2 статті 23 

Цивільного кодексу України, яким передбачено, що моральна шкода полягає у 

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

пошкодженням її майна [5]. Однак, на жаль, положення цивільного 

законодавства України на даний час не припускають можливості 

відшкодування майнової шкоди, яка виникла внаслідок завдання особі 

моральної шкоди.    

Чинне законодавство передбачає, що моральна шкода відшкодовується 

незалежно від майнової шкоди. Отже, законодавець встановив принцип 

відсутності залежності відшкодування моральної шкоди від відшкодування 

майнової шкоди та зв’язку між розміром майнового відшкодування. Проте 

обидва види шкоди можуть відшкодовуватися одночасно, наприклад, у разі 

знищення майна, якщо такі втрати призвели до душевних страждань потерплої 

особи.  

 

1.3 Сучасне значення та юридичне забезпечення права людини на 

компенсацію моральної шкоди 

З набуттям незалежності та ухваленням Основного Закону було 

проголошено Україну демократичною соціальною та правовою державою. 

Основною ознакою такої держави є визнання людини, її життя, здоров’я,  честі 

та гідності найвищою соціальною цінністю. Встановлення на конституційному 

рівні прав та свобод людини визначають спрямованість і зміст діяльності 

держави, що вимагає від неї створення таких умов, які б надавали можливість 

для забезпечення прав людини. Тому на сучасному етапі розвитку української 

державності пріоритетною є проблема не лише закріплення прав людини на 

законодавчому рівні, а й забезпечення цих прав, оскільки встановлення прав 

свобод людини громадянина навіть у нормативно-правовому акті найвищої 

юридичної сили не є показниками їх реальності. Підтвердженням цього є 

конституції держав з тоталітарним режимом правління, в яких були 
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проголошені широкі права свободи. Але вони залишалися лише 

декларативними гаслами, а не реально діючими конституційними правами 

якими можна було сповна користуватися в житті. Отже, велике значення має 

реальне забезпечення прав і свободлюдини- громадянина, що є однією з 

найважливіших ознак демократичної, правової держави [78, с. 3]. 

Справедливим буде відзначити, що про ідею відповідальності за 

посягання на немайнові блага йдеться вже не одне сторіччя, крім того, на 

ранніх стадіях розвитку людського суспільства безпосередньо розроблялися 

механізми відшкодування заподіяної шкоди, відбувався процес становлення 

норм не тільки про шкоду, але й моральну шкоду, яка мала місце при 

порушенні майнових благ людини [79, с. 107]. Сьогодні право на компенсацію 

моральної шкоди є одним із найважливіших прав людини, яке дозволяє 

компенсувати втрати, яких вона зазнала в результаті вторгнення в її особисту 

сферу, а також одним із дієвих знарядь захисту.  

Т.І. Павлюк справедливо стверджує, що зміни в економіці країни 

відображаються не лише на певних економічних показниках, а й на усьому 

суспільстві, розвитку та інтересах держави [80, с. 44]. Тому сьогодні в умовах 

перетворень в усіх сферах суспільного життя, становлення ринкової економіки, 

яка характеризується множинністю випадків порушення прав людини, 

особливо у сфері трудових правових відносин, інститут компенсації моральної 

шкоди набуває все більшої актуальності.  

Дослідники відзначають, що останнім часом в Україні, як і в інших 

країнах Європи, відчутно актуалізується право людини на захист її честі й 

гідності та на компенсацію моральної шкоди, заподіяної внаслідок порушення 

будь-яких її прав. У цьому невипадковому процесі знаходить прояв і тенденція 

до зростання самоцінності кожної людини, а стан і рівень реалізації цієї 

тенденції в тій чи іншій державі можуть слугувати хіба що не вирішальним 

критерієм суспільного прогресу, найбільш переконливим показником 

«людиноцентристської» орієнтації відповідної країни. Відображення зазначеної 
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тенденції спостерігається як на міжнародному, так і національному рівнях 

правового регулювання [81, с. 319].  

Україна, яка взяла курс на євроінтеграцію, використовуючи світовий 

досвід у сфері захисту прав і свобод людини з урахуванням вітчизняних 

правових традицій, спрямувала свої зусилля на утвердження та забезпечення 

прав людини. Результатом цього процесу стала імплементація прав людини і 

громадянина в Конституцію України, які визнані на інтернаціональному рівні 

та знайшли своє відображення в багатьох міжнародно-правових актах. Так, 

Основний Закон закріпив право на життя, право на повагу гідності, право на 

свободу та особисту недоторканність, таємницю листування, телефонних 

розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання в особисте і сімейне 

життя, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, за винятком 

обмежень, які встановлюються законом, право на свободу світогляду і 

віросповідання, право на свободу об’єднання в політичні партії та громадські 

організації на конституційному рівні.  

Водночас конституційне закріплення прав людини і громадянина є 

недостатнім для їх втілення в життя, оскільки будь-які права потребують 

наявності в державі дієвого механізму їх забезпечення, що передбачає 

створення умов для реалізації прав і свобод, охорону прав та свобод від 

правопорушення, здійснення захисту прав та свобод в разі приготування чи 

замах на їх порушення, поновлення порушеного права чи відшкодування 

завданої шкоди [82]. Саме визнання державою обов’язку встановлення 

юридичних гарантій і забезпечення прав та свобод людини дає можливість у 

випадку порушення останніх звернутися до суду з метою їх захисту та 

відновлення, а також за компенсацією шкоди, завданої таким порушенням. У 

зв’язку з цим набуває особливої актуальності створення розвиненого механізму 

реалізації прав і свобод людини, одним із яких є право людини на компенсацію 

моральної шкоди [83].  

Сьогодні забезпечення прав людини і громадянина є однією з 

найактуальніших проблем світового співтовариства. Ідея про визнання людини, 
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її честі та гідності найвищою цінністю суспільства знайшла своє відображення 

у великої кількості міжнародно-правових актів, а забезпечення, захист прав і 

свобод людини та громадянина на найвищому рівні визнане одним із головних 

обов’язків правової, соціальної, демократичної держави. Підтвердженням 

зазначеної концепції можуть слугувати положення Загальної декларації прав 

людини, прийнятої у 1948 році, яка визначила міжнародні стандарти прав 

людини.  Зокрема Загальна декларація прав людини встановлює: «Визнання 

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

основою свободи, справедливості та загального миру» [84].  

У юридичній літературі, присвяченій дослідженню інституту моральної 

шкоди, деякими вченими моральна шкода розглядається як «чиста» моральна 

шкода у разі приниження честі, гідності, ділової репутації, що зумовлено 

поширенням відомостей, які не відповідають дійсності, а також як «похідна», 

пов’язана із заподіянням тілесної (фізичної) шкоди, наприклад, у трудових 

відносинах, а також шкодо, пов’язаною з приниження майнових прав, 

наприклад, придбання споживачем неякісного товару. Запропонована 

класифікація має важливе значення для правозастосовної практики, оскільки 

вона дозволяє розмежувати моральну (немайнову) шкоду, спричинену 

внаслідок порушення майнових прав, та шкоду, завдану порушенням 

немайнових прав. 

Так, під прямою шкодою слід розуміти шкоду, завдану внаслідок 

приниження честі, гідності та ділової репутації, яка може бути спричинена як 

фізичній, так і юридичній особі. Похідна моральна (немайнова) шкода – це 

шкода, яка має наслідком  фізичні або моральні страждання. [85] 

У даному випадку не цілком погоджуємося з думкою автора і вважаємо, 

що похідна моральна (немайнова) шкода являє собою шкоду, яка випливає із 

прямої і призводить до фізичних страждань, а пряма моральна шкода – це 

шкода, яка настала в результаті приниження особи, що потягнуло за собою 

вплив на її ділову репутацію і спричинення душевних страждань.  
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Держави-члени взяли на себе обов’язок забезпечувати загальну повагу і 

додержання прав людини та основних її свобод, оскільки народи Об’єднаних 

Націй підтвердили в Статуті свою віру в основні права людини, в гідність і 

цінність людської особистості. Загальна декларація прав людини закріплює, що 

всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах (ст. 1). 

Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, нелюдського, або такого, 

що принижує його гідність, поводження і покарання (ст. 5). Невипадково 

Організація Об’єднаних Націй, встановлюючи міжнародні стандарти прав 

людини, серед інших прав визначила право на невтручання в особисте та 

сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції, а також 

заборону посягання на честь і репутацію, вказавши, що ножна людина має 

право на захист закону від такого втручання або таких посягань (ст. 12) [84].  

Закладені в Загальній декларації прав людини завдання та принципи були 

відображені в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, 

Преамбула якого вказує на те, що усі права людини випливають із властивої 

людській особі гідності [86]. Гідність завжди ототожнюється з людиною. Так, 

К.М. Цомплак, досліджуючи гідність людини, її суть та зміст, вказує, що 

гідність людської особи природжена, невід’ємна і абсолютна. Природний 

характер людської гідності означає, що її неможливо від’єднати від її носія і 

вона єдиносущна з людиною [87, с. 17].   

Гідність виступає як основа невід’ємних прав і свобод людини та 

правової системи в цілому. Людська гідність є первинною та визначальною для 

всіх інших соціальних, а також правових цінностей, зокрема свободи, 

справедливості та формальної рівності. Право на честь, гідність та ділову 

репутацію особи є найважливішою соціально-правовою цінністю і 

необхідністю для будь-якої держави [88]. Гідність виступає мірою ствердження 

в людині особистісного начала. У структурі особистості й у практичній 

поведінці гідність реалізується через такі чесноти, як самодостатність, 

самостійність, незалежність, відповідальність, вимогливість до себе та до інших 

тощо. Поняття гідності людини пов’язується в основному з цінністю людини та 
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оцінкою її значення і місця у суспільстві та державі [89, с. 84]. Категорія 

«гідність» знаходиться у тісному зв’язку з поняттям честі. Поняття гідності та 

честі є показниками моральної цінності людини, які розглядають як парні, як 

категорії, що відображають одну й ту ж сукупність явищ морального життя [90, 

с. 89].    

Водночас сферу особистих немайнових прав людини становлять й інші 

невід’ємні права поряд з честю та гідністю, які забезпечують природне буття 

особи як живої істоти. Дані права властиві людині в силу самого факту її 

існування, якщо особа не буде мати такі права, то не буде її самої [91]. 

Безсумнівно, особисті немайнові права мають домінуюче значення, їм 

відведено центральне місце, що обумовлюється їх невіддільністю від фізичної 

особи, приналежністю конкретному носію. Особисті немайнові права мають 

абсолютний характер та позбавлені економічного, будь-якого товарного або 

майнового змісту.  

Кожному гарантується 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 (ст. 56). Право на відшкодування моральної 

шкоди виникає в разі скасування вироку суду як неправосудного (ст. 62). Окрім 

того, правом на відшкодування моральної шкоди наділені фізичні або юридичні 

особі у разі завдання цієї шкоди актами і діями, що визнані неконституційними 

(ст. 152) [92].  

Окремо слід наголосити на тому, що право на відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди гарантовано усім громадянам України, а також кожному, 

хто перебуває на законних підставах в Україні, зокрема іноземцям та особам 

без громадянства. Такий висновок випливає з конституційних положень, які 

визначають, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні 

на законних підставах, користуються тими ж правами і свободами, а також 
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несуть такі ж обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими 

Конституцією, законами чи міжнародними договорами України (ст. 26) [92].  

Сімейний кодекс України також встановлює право жінки, чоловіка, 

батьків на відшкодування моральної шкоди в разі порушення їхніх прав у сфері 

сімейних правовідносин. Так, позбавлення жінки можливості народити дитину 

у зв’язку з виконанням нею конституційних, службових, трудових обов’язків 

або в результаті протиправної поведінки щодо неї є підставою для 

відшкодування завданої їй моральної шкоди (ст. 49) [93]. Позбавлення чоловіка 

можливості здійснення репродуктивної функції у зв’язку з виконанням ним 

конституційних, службових, трудових обов’язків або в результаті протиправної 

поведінки щодо нього є підставою для відшкодування завданої йому моральної 

шкоди (ст. 50). Відшкодування моральної шкоди можливе одному з батьків, 

який проживає окремо від дитини, у випадках ухилення того з батьків, хто 

проживає з дитиною, від виконання договору щодо здійснення батьківських 

обов’язків, рішення органу опіки та піклування або рішення суду про участь у 

вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від дитини (статті 157, 

158, 159) [93].  

Водночас стаття 18 Сімейного кодексу України встановлює обмеження 

щодо відшкодування моральної шкоди, оскільки застосування  такого способу 

захисту можливе лише за умови, якщо це передбачено кодексом або договором. 

Проте різноманіття сімейних відносин, зокрема тих, що складаються між 

батьками дитини, між дитиною та батьками, вказує на необхідність усунення 

цього обмеження, особливо коли йдеться про право дитини на відшкодування 

моральної шкоди. Наприклад, якщо батьків позбавляють батьківських прав 

внаслідок жорстокого поводження з дитиною, експлуатації дитини, 

примушування її до жебракування та бродяжництва тощо. Судовій практиці 

вже відомі випадки, коли позбавлення батьківських прав здійснюється за 

позовом навіть самої дитини, що досягла 14 років [94].     

У зв’язку з наведеним слід зазначити, що юридичне забезпечення права 

людини на відшкодування моральної шкоди не повинно вичерпуватися 
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переліченими вище законодавчими актами України, оскільки, на наше 

переконання, право на відшкодування моральної шкоди у особи виникає у 

будь-якому випадку порушення її прав, свобод та інтересів, зокрема особистих 

немайнових, та не перебуває в залежності від законодавчого закріплення цього 

права. Такий висновок випливає з положень статті 23 Цивільного кодексу 

України, яка встановлює, що особа має право на відшкодування моральної 

шкоди, завданої внаслідок порушення її прав» [5]. Зазначена норма вказує на 

те, що встановлений факт порушення прав особи слугує підставою для 

компенсації моральної (немайнової) шкоди.    

Юридичне забезпечення права на відшкодування моральної шкоди є 

запорукою подальшого розвитку українського суспільства, що обумовлюється 

необхідністю підвищення рівня захисту, в першу чергу, прав людини. Окрім 

того, закріплення права на відшкодування моральної шкоди гарантує кожній 

особі впевненість у тому, що її права не лише захищаються законом, а й у разі 

порушення останніх вона може розраховувати на відповідну реакцію держави, 

зокрема у вигляді покарання винної особи, відновлення цих прав, а також на 

відшкодування моральної шкоди, яка стала наслідком правопорушення. У 

зв’язку з цим в юридичній науці порушується питання щодо презюмування 

моральної (немайнової) шкоди.  

Про необхідність встановлення презумпції моральної шкоди вказує 

О.М. Ерделевський, який зазначає, що має діяти принцип презумпції моральної 

шкоди, зміст якого можна сформулювати наступним чином: «Будь-яка фізична 

особа, стосовно якої вчинено неправомірне діяння (дія або бездіяльність), 

визнається потерпілим (таким, що зазнав моральної шкоди), якщо той, хто скоїв 

діяння, не доведе протилежне». Це істотно спрощує позицію потерпілого [95, 

с. 39]. З.В. Ромовська дотримується думки про те, що факт спричинення 

моральної шкоди не потребує доведення, оскільки наявність моральної шкоди 

не повинна викликати сумнівів у разі доведення факту протиправної поведінки 

[96, с. 42]. Водночас існує інша точка зору, яка зводиться до того, що введення 
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такого поняття, як презумпція моральної шкоди, необхідне лише щодо окремих 

випадків заподіяння моральної шкоди .  

Слід зазначити, що моральна шкода завжди пов’язується з порушенням 

особистих немайнових прав – порушенням стану здоров’я, захистом честі та 

гідності, що набуває особливого значення з огляду на те, що більшість із 

порушених особистих прав неможливо відновити. Так, у разі порушення 

таємниці  особистого життя, листування, телефонних переговорів, лікарської 

таємниці, вони незворотно перестають бути таємницею. Саме задоволенням 

потерпілого в таких випадках покликано бути відшкодування моральної шкоди. 

Однак економічні правопорушення – крадіжки, пошкодження або знищення 

майна – також впливають на особистість потерпілого, права якого, в даному 

випадку майнові, порушені, що так само негативно впливає на особу, травмує 

її, тобто спричиняє моральну шкоду [17, с. 33]. Порушення прав фізичної особи 

має тісний причино-наслідковий зв’язок фізичними чи моральними 

стражданнями, які завдаються цій особі. Незалежно від того, які права людини 

порушені, цей факт викликає у особи негативні емоції та внутрішні 

переживання. Тому, на наше переконання, встановлення презумпції моральної 

шкоди є необхідним.  

Потреба у законодавчому закріпленні презумпції моральної шкоди 

обумовлюється тим, що особа, права котрої порушені, буде позбавлена тягаря 

доказування. Це питання є надзвичайно важливим для потерпілої особи з 

огляду на те, що вона зможе уникнути психотравмуючих ситуацій, пов’язаних 

із спогадами про пережиті події. Доводячи силу та характер своїх переживань, 

потерпіла особа часто відчуває вторинну моральну шкоду не лише через 

спогади, а й через необхідність розкривати  певним особам (учасникам 

судового процесу) сферу своєї особистої свідомості, розповідаючи про свої 

страждання, до кола яких входить заподіювач шкоди [97, с. 20-21]. Окрім того, 

резюмування моральної шкоди має спростити судовий процес, що сприятиме 

найшвидшому та ефективному розгляду справи судом. Слід також наголосити 

на тому, що презумпція моральної шкоди підкреслюватиме важливість та 
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цінність прав кожної людини, дбайливе ставлення держави до її прав свобод і 

законних інтересів. 
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Висновки до розділу 1 

1. Категорія «моральна шкода» проявляється на соціальному і 

законодавчому рівні. Згідно з соціальним рівнем моральна шкода являє собою 

негативний наслідок, який випливає з порушення сталих норм і принципів в 

суспільстві. Законодавчий рівень характеризується тим що, моральна шкода 

проявляється в результаті порушення прав і свобод людини та громадянина. 

2. Зміст немайнової шкоди юридичної особи полягає у шкоді, яка завдана 

протиправними діями (бездіяльністю) фізичних та юридичних осіб, що 

порушують немайнові права юридичної особи, які можуть їй належати та які 

охороняються чинним законодавством України, якими, зокрема,  є 

недоторканність, ділова репутація юридичної особи, таємниця її 

кореспонденції, інформація та інші особисті немайнові права. Зміст моральної 

шкоди фізичної особи полягає у фізичних та моральних стражданнях, які вона 

зазнала у зв’язку з ушкодженням її здоров’я, вчиненням протиправних дій щодо 

неї або членів її родини, в разі приниження її честі та гідності, внаслідок 

порушення її майнових прав, інших негативних явищ.  

3. Використання поняття «моральна шкода» стосовно юридичних осіб не 

відповідає його змісту, не узгоджується із загальновизнаними  уявленнями про 

юридичну особу як штучно створеного учасника правових відносин, якому не 

властиво переживати емоційні відчуття. Водночас юридична особа наділена 

правом на відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення немайнових 

прав, що вказує на доцільність зміни термінології та використання замість 

поняття «маральна шкода» категорії «немайнова шкода». Такий підхід 

найбільш повно відображає зміст досліджуваної категорії, охоплює усіх 

суб’єктів, котрі мають право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди 

та дозволяє усунути неоднозначні підходи до трактування поняття, яким 

охоплюються втрати немайнового характеру, що виникли внаслідок моральних, 

фізичних страждань або приниження честі гідності та ділової репутації, 

спричинених фізичній або юридичній особі.  
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4. У цивільному праві виокремлюють шкоду, яка виникла внаслідок 

делікту або недоговірних зобов’язань, та шкоду, яка стала наслідком 

порушення договірного зобов’язання. Принципова відмінність даних видів 

шкоди полягає у тому, що деліктна шкода відшкодовується в разі 

протиправного порушення майнових та особистих немайнових права, а 

договірна – у випадку порушення договірних зобов’язань. До відмінних рис 

також слід віднести те, що суб’єктом деліктної шкоди може виступати будь-яка 

особа, а договірної – лише ті особи, між якими укладено відповідний договір. 

Моральна (немайнова) шкода не може бути наслідком порушення договірних 

зобов’язань, вона носить лише деліктний характер, оскілки прояви цієї шкоди, 

визначені цивільним законодавством, у будь-якому разі не можуть випливати із 

договірних правовідносин, отже, вони не можуть виступати елементами 

договірних зобов’язань. Тому моральна (немайнова) шкода є наслідком делікту. 

5. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди може мати як 

матеріальний, так і нематеріальний характер. Моральну (немайнову) від 

майнової шкоди відрізняє те, що остання завжди має економічний зміст, 

оскільки понесені втрати мають матеріальну форму та проявляються у 

нанесених збитках й інших майнових втратах. 

6. Майнова шкода має вартісне визначення, яке може бути виміряне та 

виражене у грошових коштах, що дозволяє досить точно обчислити її. Таким 

чином, майнова шкода знаходиться в матеріальній площині, вона 

відшкодовується, ґрунтуючись на засадах еквівалентності. Моральна 

(немайнова) шкода знаходиться у площині нематеріальній, оскільки завдається 

життю, здоров’ю, честі, гідності, фізичної особи та немайновим правам 

юридичної особи, які становлять немайнові блага цих осіб.  

7. До характерних ознак моральної (немайнової) шкоди слід віднести: 

деліктний характер; немайновий характер; пов’язаність  із конкретною особою.    

8. Визначені чинним законодавством критерії відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди є оціночними поняттями та не дають можливості для 

адекватного відшкодування завданої шкоди. Водночас оціночні поняття, які 
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використовуються для визначення розмірів відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди, конкретизуються в процесі правозастосування у кожному 

окремому випадку, що забезпечує можливість індивідуального підходу до 

кожного суспільного відношення.  

9. Призначення законодавчих положень про компенсацію моральної 

шкоди полягає в зменшенні, згладжуванні негативних наслідків, викликаних 

протиправним порушенням особистих немайнових прав, в той час як 

відшкодування майнової шкоди полягає у відновленні порушеного майнового 

блага.  

10. Пряма моральна шкода – шкода, яка настала в результаті приниження 

особи, що потягнуло за собою вплив на її ділову репутацію і спричинення 

душевних страждань. 

11. Похідна моральна (немайнова) шкода – шкода, яка випливає із прямої 

і призводить до фізичних страждань. Ґрунтуючись на аналізі цивільного 

законодавства, зазначимо, що похідну шкоду можна класифікувати на такі 

види: 1) моральна (немайнова) шкода, спричинена безпосередньо особі в 

результаті каліцтва або іншого ушкодження здоров’я; 2) моральна (немайнова) 

шкода, завдана особі внаслідок вчинення протиправних дій відносно неї, членів 

її сім’ї або близьких родичів; 3) моральна (немайнова) шкода, завдана особі 

порушенням її майнових прав. 

12. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди є важливим 

інструментом у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина. Юридичне 

забезпечення цього права людини – це показник поваги держави до честі та 

гідності кожної людини, свідчення того, що людина, її права свободи та 

інтереси є найвищою соціальною цінністю в державі. Закріплення права на 

компенсацію моральної шкоди дає можливість особі відчувати впевненість у 

тому, що її права перебувають під постійним захистом держави.  

13. Процес розвитку правового інституту моральної шкоди 

супроводжується збільшенням кола правовідносин, на які поширюється 

законодавство про компенсацію моральної шкоди, а також кола суб’єктів, котрі 
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наділяються правом на відшкодування моральної (немайнової) шкоди. 

Підтвердженням цього є досить розширена законодавча база, яка передбачає 

право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди, що вказує на 

поступове та неухильне вдосконалення законодавства, яке регулює відносини у 

сфері компенсації моральної (немайнової) шкоди. 
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РОЗДІЛ 2 

СКЛАД ПРАВОВІДНОСИН З ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 

У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

2.1 Об’єкт правовідносин з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві 

 Одним із ключових питань у будь-якій сфері правовідносин є 

визначення їх об’єкта. З’ясування об’єкта є актуальним і для правовідносин 

щодо відшкодування моральної шкоди у трудовому праві. Проте його 

вирішення ускладнюється тим, що в загальній теорії права питання об’єкта 

правовідносин є найбільш дискусійним, якому присвячено чимало наукових 

праць. Над визначенням об’єкта правовідносин працювали такі дослідники, як 

Й.Л. Брауде, О.С. Іоффе, В.С. Нерсесянц, О.Ф. Скакун, А.К. Стальгевич, 

Ю.К. Толостий, Р.О. Халфіна та інші вчені. Полеміка з окресленого питання в 

наукових колах, яка виникла ще минулого століття, триває й сьогодні. 

Невирішеність проблеми об’єкта правовідносин стоїть на заваді подальшого 

розвитку категоріального апарату як загальної теорії права, так і трудового 

права, заважає з’ясуванню сутності правовідносин в означений сфері, окрім 

того, негативно відображається на нормотворчій та правозастосовній діяльності 

органів державної влади.  

Досліджуючи юридичну літературу, можемо зустріти різні інтерпретації 

дефініції поняття «об’єкт правовідносин» та погляди щодо його місця в 

структурі правовідносин. Так, окремі дослідники вважають, що об’єктом 

правовідносин є дії суб’єктів цих правовідносин. Зокрема О.С. Іоффе вказує, 

що об’єктом правового впливу виступає поведінка учасників правовідносин, а 

речі лише зумовлюють відому форму поведінки, яка за інших умов об’єктивно 

може і повинна отримати законодавче закріплення. Тому можна говорити про 

цивільно-правове значення речей і їх властивостей, але не слід приписувати 

речам не властиву їм функцію об’єктів права. Він також зазначає, що право 
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спрямоване тільки на забезпечення певної поведінки суб’єктів правовідносин. 

Тому з юридичної точки зору в будь-яких правовідносинах на першому плані 

виступають саме їх дії, а отже, об’єктом правовідносин завжди є поведінка їх 

учасників [98].  

Й.Л. Брауде висловлює думку, що об’єктом правовідносин поряд з 

результатами дій особи, зокрема фізичної або юридичної, слід визнати речі, 

продукти духовної творчості, особисті блага. Для обґрунтування цієї позиції 

дослідник вказує, що визнання поведінки людини об’єктом правовідносин 

може мати наслідком визнання людини об’єктом правовідносин. Уникнути 

такого висновку не можна ні шляхом спроби штучного відділення поведінки 

людини від самої людини, ні шляхом штучної ізоляції окремих дій людини від 

її поведінки в цілому. Це зайвий раз підтверджує, що об’єктом правовідносин є 

не поведінка людини, а результат її поведінки (діяльності) [99]. На переконання 

Ю.К. Толостого, загальним об’єктом правовідносин виступає фактичне 

суспільне відношення, на яке впливає правовідношення. Окрім загального 

об’єкта правовідношення він виокремлює спеціальний об’єкт або предмет у 

вигляді речі, продукту духовної творчості [100].    

У науковій літературі існують погляди навіть щодо безоб’єктності 

правовідносин [101]. Так, прихильником ідеї безоб’єктних правовідносин є 

російський дослідник В.С. Толстий, який вказує, що сутність спроб відшукати 

об’єкт правовідносини полягає в тому, що із складного явища, в якому 

реалізується право чи обов’язок, виділяють певну його частину (дію або річ і 

інше благо) і називають її об’єктом. Однак ці спроби відшукати об’єкт 

правовідносин без врахування природи прав і обов’язків незалежно від 

характеру процесу реалізації правовідносин ведуть до суперечностей. Відмова 

від спроб знайти об’єкт правовідносин дозволила б позиціонувати 

правовідносини як явище, що постійно розвивається, окремі елементи якого 

переходять в активний стан, права і обов’язки в якому реалізуються, даючи той 

чи інший ефект, для досягнення якого вони встановлені. Формування 

правильних теоретичних уявлень про правовідносини має певне практичне 
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значення. Справа в тому, що при розробці окремих правових норм, що 

регулюють конкретний вид відносин, недостатньо констатувати наявність у 

сторін прав, обов’язків і предмета їх майбутніх дій. Важливо також з’ясувати, 

чи достатні умови для того, щоб права і обов’язки сторін здійснювалися 

добровільно. В останньому випадку необхідно визначити, чи потрібні кошти 

для стимулювання дій сторін або слід передбачити санкції за можливі 

порушення; чи ефективні санкції у вигляді заходів оперативного впливу або 

треба передбачити невигідні майнові наслідки для порушника [102].  

А.К. Стальгевич вважає, що об’єкт не є елементом правовідносин. Він 

вказує, що правовідносини виступають специфічним суспільним відношенням 

між особами, що полягає у їх взаємних правах та обов’язках. Права та 

обов’язки суб’єктів правовідносин і складають юридичний зв’язок між ними. 

Ніяких інших «елементів», крім взаємних прав і обов’язків, правовідносини не 

містять [103]. Поза межами правовідносин залишає об’єкт правовідносин і 

Р.О. Халфіна, обґрунтовуючи свою позицію різними міркуваннями. Зокрема 

вона зазначає, оскільки правовідношення являє собою ідеологічне відношення, 

в його зміст не можуть входити предмети матеріального світу, які є об’єктом 

різних видів правовідносин. У загальному значенні під об’єктом розуміють 

реальні предмети матеріального світу, продукти духовної творчості в 

об’єктивованій формі. Річ, рукопис, винахід, виконавське мистецтво, закріплене 

у фільмі, на плівці, є об’єктами різного виду правовідносин. Однак, являючи 

собою передумову виникнення та розвитку правовідносин, об’єкт права 

залишається зовнішнім по відношенню до правовідношення і не включається в 

його структуру. Наявність об’єкта права багато в чому визначає характер 

відповідних відносин, конкретні акти поведінки, закріплені у вигляді моделі в 

правах і обов’язках і реально здійснювані в повсякденному житті. Так, характер 

об’єкта, його властивості дають можливість застосування специфічних форм 

захисту прав учасників відносин. Якщо об’єктом правовідносини є яка-небудь 

річ, вона може бути витребувана в натурі, передана в користування особі, яка 

має на неї право. Таким чином, об’єкт правовідносин має значення для 
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виникнення і розвитку багатьох видів правовідносин і для їх структури, не 

будучи водночас елементом їх структури [104]. 

З цього приводу слід також навести висловлювання В.С. Нерсесянца, 

який вказує, що об’єкт правовідносини являє собою абстрактно-правові 

положення абстрактної норми права. Представлені в об’єкті правовідносин 

абстрактні права та абстрактні обов’язки є лише складовими моментами 

диспозиції реалізованої норми і виражають лише абстрактні правові 

можливості абстрактних суб’єктів права. Таким чином, дослідник стверджує, 

що об’єкт правовідносин – це абстрактний зміст норми чинного об’єктивного 

права, яка реалізується [105].  

Наведені позиції науковців лише підтверджують, що проблема об’єкта 

правовідносин у теорії права залишається невирішеною, що ускладнює 

досягнення мети цього дослідження. Тому для розкриття поняття об’єкта 

правовідносин щодо відшкодування моральної шкоди у трудовому праві 

доцільно звернутися до філософського трактування категорії «об’єкт». Як 

справедливо відзначає С.С. Алєксєєв, досліджуючи питання об’єкта 

правовідносин варто звернути увагу на загальнофілософське трактування 

терміна «об’єкт», який головним чином використовується для характеристики 

співвідношення матерії та свідомості. Об’єкт у даному випадку розглядається 

як матерія – об’єктивна реальність, що перебуває поза суб’єктом [106]. 

Розмірковуючи над висловленою думкою дослідника, можна зробити висновок, 

що «об’єкт» є тією категорію, яка нібито протистоїть суб’єкту й одночасно 

перебуває у взаємодії з ним [107].  

Матерія як об’єктивна реальність має безліч проявів і охоплює не лише 

матеріальні об’єкти, а й усілякі процеси, що відбуваються навколо (біологічні, 

фізичні, хімічні тощо), зв’язки, відносини. Отже, усе, що перебуває поза 

суб’єктом становить об’єктивну реальність, яка складається з різноманітних 

об’єктів. При цьому необхідно наголосити, що наведене філософське розуміння 

категорії «об’єкт» не передбачає її поділ на матеріальні або нематеріальні 

об’єкти, адже об’єктом є усе, окрім суб’єкта. Відштовхуючись від наведеного, 
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можемо припустити, що матерія стає об’єктом суспільних відносин, 

залишаючись частиною об’єктивної реальності, але за умови спрямування на 

нього інтересу суб’єкта.  

Відомо, що суспільні відносини упорядковуються та організовуються за 

допомогою різноманітних регуляторів, зокрема соціальних, етичних, 

корпоративних норм, звичаїв, моралі, релігійних нормам, правових норм. При 

цьому переважна частина суспільних відносин регулюється за допомогою саме 

правових норм. Такі відносини існують в усіх сферах суспільного життя і в 

цілому формують у ньому правопорядок, надають йому стабільного і 

цілеспрямованого характеру. Ці відносини називають правовідносинами [107, 

c. 226]. Отже, ті відносини, які перебувають під регулюючим впливом правових 

норм, не залишаючи складу суспільних відносин, оскільки за загальним 

визначенням виступають специфічними суспільними відносинами, 

організовуються в їх особливий вид – правові відносини. Вони мають свою 

внутрішню структуру, до якої включені суб’єкти правовідносин, їх зміст (права 

та обов’язки), а також об’єкт правовідносин. Наведене дає підстави для 

висновку про те, що об’єкт суспільних відносин як частина об’єктивної 

реальності перетворюється саме на об’єкт правових відносин, який слід 

вважати структурним елементом правовідносин.      

Таким чином, ґрунтуючись на концептуальних філософських положеннях 

щодо визначення категорії «об’єкт», під яким розуміють матерію, яка охоплює 

матеріальні об’єкти, будь-які процеси, відносини тощо, можна стверджувати, 

що об’єкт правовідносин слід розглядати як різноманітні предмети, речі, явища 

об’єктивної дійсності, з якими «стикаються» суб’єкти при реалізації своїх прав і 

обов’язків та на які спрямований інтерес хоча б одного із суб’єктів цих 

правових відносин. Причому об’єктами правових відносин можуть бути лише   

тільки ті з них, які небайдужі праву (законодавству) [108,c . 53]. 

Таким чином, вважаємо за доцільне підтримати тих науковців, котрі 

відстоюють позицію, яка полягає у наступному. Об’єктом правовідносин є те, з 

приводу чого або заради чого суб’єкти вступають у правовий зв’язок, а в якості 
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об’єктів правовідносин розглядають різноманітні матеріальні і нематеріальні 

блага [109, c. 113]. 

Отже, об’єктом правовідносин є те, з приводу чого між суб’єктами 

виникає правовий зв’язок. Саме на об’єкт правовідносин спрямовані права та 

юридичні обов’язки цих суб’єктів. При цьому об’єкт правовідносин – це 

багатоаспектна категорія, яка представлена такими видами: 

– матеріальними об’єктами, такими як речі, цінності, майно тощо; 

– послугами виробничого і невиробничого характеру, до яких можна 

віднести виконання роботи, обумовленої договором або контрактом, 

наприклад, договір перевезення, підряд на капітальне будівництво тощо;  

– продуктами духовної та інтелектуальної творчості, зокрема творами 

мистецтва, літератури, живопису, кіно, інформацією, комп’ютерними 

програмами та інші результатами інтелектуальної діяльності, що захищаються 

законом;   

– особистими немайновими благами: життя, здоров’я, честь, гідність, 

право на освіту та інші права і свободи [110, c. 365-366. ] 

Проте наведений перелік є неповним, оскільки, окрім перелічених 

об’єктів правовідносин, до кола останніх слід віднести результат реалізації прав 

та обов’язків суб’єктів цих відносин, на які вони спрямовані (у процесуальних 

правовідносинах покази свідка в судовому процесі, висновок судового експерта 

тощо).      

Необхідно також зазначити, що слід з обережністю підходити до 

використання слова «блага» в контексті поняття «об’єкт правовідносин». 

Зазначене твердження пояснюється тим, що не всі існуючі правовідносини 

виникають з приводу матеріального або нематеріального блага. Наприклад, не 

можна погодитися з тим, що об’єктом кримінальних правовідносин є благо, 

оскільки таким визнається вчинення діяння, що забороняється державою. Отже, 

не всі об’єкти правовідносин є благом. Застосування слова «благо» виправдане 

лише тоді, коли його використовують для позначення об’єкта правовідносин, 

що являє собою цінність для суспільства, держави та індивіда. В іншому 
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випадку розуміння об’єкта правовідносин крізь призму блага (майнового або 

немайнового) призводить до звуження розуміння юридичної конструкції 

«об’єкт правовідносин». Тому вважаємо за доцільне в загальнотеоретичному 

значенні не конкретизувати об’єкт правових відносин з огляду на його 

різноманітність і виходити з того, що об’єктом правовідносин є те, з приводу 

чого суб’єкти вступають між собою у правовідносини, реалізуючи суб’єктивні 

права та юридичні обов’язки. Водночас є потреба у з’ясуванні об’єкта 

конкретно визначених правовідносин, зокрема щодо відносин з відшкодування 

моральної шкоди, що, в першу чергу, сприятиме удосконаленню 

правозастосовної практики, а отже, запропоноване трактування поняття «об’єкт 

правовідносин» доцільно використовувати як плацдарм, який дасть змогу 

встановити об’єкт правовідносин у будь-якій сфері соціальних відносин [111].   

Дослідження питання об’єкта правовідносин з відшкодування моральної 

шкоди у трудовому праві неможливе без з’ясування поняття «моральна шкода у 

трудовому праві», а також юридичної конструкції «відшкодування моральної 

шкоди у трудовому праві». Зазначені категорії є визначальними для вивчення 

відшкодуванням моральної шкоди у трудовому праві як одному із інструментів 

захисту порушених прав працівників в умовах  недосконалості чинного 

законодавства, яке регулює трудові правовідносини, послаблення державного 

контролю за дотриманням трудового законодавства, що створює сприятливе 

середовище для чисельних порушень трудових прав працівників та призводить  

до порушення суб’єктивного права працівника.   

Законодавство України, що регулює трудові правовідносини, встановлює 

й інші права працівників, порушення яких тягне за собою відповідальність 

роботодавця.  

Дослідниками наголошується, що нинішня система захисту порушеного 

права працівника на гідні умови праці та і в цілому права на працю є м’яко 

кажучи такою, що не відповідає сучасним потребам і не може в достатній мірі 

гарантувати виконання та забезпечення конституційних прав громадянам. Таке 

твердження не викликає заперечень практично ні в кого. До такого ж висновку 
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прийшли й експерти Міжнародного центру перспективних досліджень, які 

вказують, що причиною порушень трудових прав є формальна відповідальність 

роботодавців, яка має наслідком незахищеність прав найманих працівників і 

поширеність їх порушень, зокрема щодо умов і безпеки праці, гендерної 

рівності, дитячої та примусової праці [112, c. 240]. Тому в сучасних умовах 

проблема захисту трудових прав працівників набуває все більшої актуальності 

[113]. 

Особливість відшкодування моральної шкоди, на відміну від матеріальної 

відповідальності у трудових правовідносинах, полягає у тому, що вона може 

мати місце у будь-якому випадку порушення трудового законодавства, але при 

умові наявності наслідків, передбачених статтю 2371 Кодексу законів про 

працю України, а саме: моральних страждань, втрати нормальних життєвих 

зв’язків, необхідності у додаткових зусиллях для організації свого життя.   

Водночас варто зазначити, що відшкодування моральної шкоди у сфері 

трудових правовідносин раніше передбачалося статтею 1731 Кодексу законів 

про працю України, яка встановлювала можливість відшкодування моральної 

шкоди роботодавцем (власником або уповноваженим ним органом), якщо 

небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральних втрат потерпілого, 

порушили нормальні життєві зв’язки і вимагають від нього додаткових зусиль 

для організації свого життя [114]. Положення щодо відшкодування моральної 

шкоди невипадково було включено до глави ХІ «Охорона праці», оскільки 

відшкодування моральної шкоди передбачалося лише у випадках виникнення 

моральних втрат, які були наслідком небезпечних або шкідливих умов праці.  

Закон України «Про охорону праці» передбачав, що відшкодування 

моральної шкоди провадиться власником (роботодавцем), якщо небезпечні або 

шкідливі умови праці призвели до моральної втрати потерпілого, порушення 

його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для 

організації свого життя. Під моральною втратою потерпілого малися на увазі 

страждання, заподіяні працівникові внаслідок фізичного або психічного 

впливу, що спричинило погіршення або позбавлення можливостей реалізації 
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ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інші 

негативні наслідки морального характеру. Відшкодування моральної шкоди 

можливе без втрати потерпілим працездатності [115]. Таким чином, 

застосування відшкодування моральної шкоди обмежувалася 

правопорушеннями у сфері охорони праці. Оскільки вважалося, що інші 

правопорушення не спричиняють працівникам моральних втрат, отже, вони не 

дають підстав для відшкодування роботодавцем працівнику моральної шкоди 

[116, c. 187-188.]. 

Варто зазначити, що відшкодування моральної шкоди також 

передбачалося Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності». Аналіз попередніх 

редакцій вказаного законодавчого акта свідчить, що відшкодування моральної 

шкоди певний час було покладено на Фонд соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.  У  

Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» містилася низка положень, присвячених 

порядку та умовам відшкодування моральної шкоди працівнику.  

Зокрема стаття 34 зазначеного Закону передбачала, що моральна 

(немайнова) шкода, заподіяна умовами виробництва, яка не спричинила втрати 

потерпілим професійної працездатності, відшкодовується Фондом соціального 

страхування від нещасних випадків за заявою потерпілого з викладом 

характеру заподіяної моральної (немайнової) шкоди та за поданням 

відповідного висновку медичних органів. Відшкодування здійснюється у 

вигляді одноразової страхової виплати незалежно від інших видів страхових 

виплат. Сума страхової виплати за моральну (немайнову) шкоду визначається в 

судовому порядку. При цьому вона не могла перевищувати двохсот розмірів 

мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, незалежно від 

будь-яких інших страхових виплат [117]. Таким чином, згідно із Законом 
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України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» роботодавець не був зобов’язаною 

стороною щодо відшкодування моральної шкоди працівнику у випадках 

заподіяння останньої небезпечними або шкідливими виробничими умовами, 

яким, власне, й обмежувалося покриття моральної шкоди працівнику [118].  

У подальшому законодавцем було розширено сферу застосування 

відшкодування моральної шкоди, зокрема статтю 1731 з Кодексу законів про 

працю України було виключено, натомість доповнено його новою статтею, яка 

передбачає право працівника на відшкодування моральної шкоди у випадках 

порушення законних прав, що призвело до негативних наслідків, перелічених у 

статті 2371 Кодексу законів про працю України. Зміни також торкнулися й 

Закону України «Про охорону праці», зокрема положення щодо відшкодування 

моральної шкоди роботодавцем працівнику було виключено.  

Розширення сфери застосування відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди працівнику є обґрунтованим та цілком відповідає умовам ринкових 

відносин, оскільки відшкодування моральної (немайнової) шкоди слугує 

ефективним важелем у сфері захисту трудових прав людини, зокрема задля 

запобігання порушенню прав працівників при незаконному звільненні, 

переведенні, відстороненні від виконання трудових обов’язків, при виплаті 

заробітної плати, незабезпеченні роботодавцем безпечних умов праці та інших 

порушень законних прав працівників. Запровадження інституту відшкодування 

моральної шкоди у трудовому праві не вирішило усіх проблем щодо захисту 

трудових прав людини, але засвідчує той факт, що у трудовому законодавстві 

поступово реалізовуються конституційні положення про визнання людини 

найвищою соціальною цінністю та гарантування кожному державою його 

фізичної та моральної безпеки [119, c. 65].  

Виходячи з положень Кодексу законів про працю України, зазначимо, що 

відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди 

працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели 
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до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від 

нього додаткових зусиль для організації свого життя. Наведене законодавче 

положення дає змогу констатувати, що відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві має свої особливості в порівнянні з відшкодуванням моральної 

(немайнової) шкоди у цивільному праві [120, c. 105 ].    

Частина 2 статті 2371 Кодексу законів про працю України вказує, що 

порядок відшкодування моральної шкоди працівнику визначається 

законодавством. Відомо, що нормативно-правові приписи, які регулюють 

відносини з відшкодування моральної (немайнової) шкоди, містяться у 

Цивільному кодексі України, оскільки відносини з відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди, завданої у будь-якій сфері суспільного життя, які 

регулюються різними галузями законодавства, реалізуються у формі цивільного 

правовідношення [121, c. 60]. Тому логічно, що саме нормами цивільного 

законодавства встановлюється порядок відшкодування моральної шкоди, 

завданої роботодавцем працівнику.  

Дане твердження не суперечить і нормам чинного законодавства, про що 

свідчить стаття 9 Цивільного кодексу України. Зокрема вона передбачає, що 

положення Цивільного кодексу України застосовуються до врегулювання 

трудових відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства 

[5]. У підґрунті регулювання цивільним законодавством відносин щодо 

відшкодування моральної шкоди у трудовому праві полягає історична 

спорідненість і взаємозв’язок трудового та цивільного права, яка проявляється 

не лише у тісному зв’язку предмета та метода правового регулювання цих 

галузей права, можливості субсидіарного застосування норм цивільного права 

до трудових відноси, а й до певної міри у спорідненості трудових та цивільних 

правопорушень, про що зазначає В.Л. Костюк [122, c. 103].   

Водночас варто наголосити, що відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди у цивільному праві не є аналогічним відшкодуванню моральної шкоди у 

сфері трудових правовідносин, незважаючи на їх певну спорідненість. 

Відмінність відшкодування шкоди у трудовому праві полягає у тому, що право 
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у працівника на відшкодування даного виду шкоди виникає тільки тоді, коли  

порушення його законних прав призвело до сукупності певних негативних 

наслідків. Ця сукупність включає такі юридичні факти: 1) наявність моральних 

страждань; 2) втрату нормальних життєвих зв’язків, 3) необхідність додаткових 

зусиль для організації життя [120].  

Відповідно до чинного законодавства України відсутність одного з цих 

фактів унеможливлює відшкодування моральної шкоди працівнику власником 

або уповноваженим ним органом, що значно обмежує право особи на 

відшкодування моральної шкоди у трудовому праві та дає підстави 

роботодавцю для уникнення від даного виду відповідальності. Для порівняння, 

за цивільним законодавством для відшкодування моральної шкоди достатньо, 

наприклад, наявності факту фізичного болю, спричиненого каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я, або наявності душевних страждань, яких фізична особа 

зазнала у зв’язку із знищенням (пошкодженням) належного їй майна. Тобто 

цивільне законодавство передбачає таку послідовність передумов виникнення 

правовідносин з відшкодування моральної шкоди: порушення прав – моральна 

шкода – відшкодування моральної шкоди, в той час як у трудовому праві ця 

послідовність представлена наступним чином: порушення законних прав – 

моральні страждання – втрата нормальних життєвих зв’язків – докладання 

додаткових зусиль для організації життя – відшкодування моральної шкоди.  

Цей висновок ґрунтується на аналізі статті 2371 Кодексу законів про 

працю України, яка визначає, що 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. Отже, наведена норма сформульована законодавцем 

таким чином, що виключає можливість відшкодування моральної шкоди 

працівнику у разі відсутності одного із перелічених юридичних фактів 

порушення його трудових прав.  
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Слід зазначити, що така конструкція ускладнює розуміння моральної 

шкоди, спричиненої фізичним особам порушенням їх трудових прав в контексті 

Цивільного кодексу України. З цього приводу доцільно навести висловлювання 

В.С. Венедиктова, який зауважує, що частина 2 статті 23 Цивільного кодексу 

України передбачає досить широкий спектр обставин, які характеризують 

моральну шкоду. В цивільному законодавстві практично реалізовано ідею про 

те, що в разі порушення цивільних прав особи, їй завдається моральна шкода 

[119, c. 342]. Проте варто ще раз наголосити, що законодавчі положення щодо 

відшкодування моральної шкоди у трудовому праві висувають дещо інші 

вимоги в порівнянні з цивільним законодавством. Неоднозначний підхід до 

відшкодування моральної шкоди у цивільному і трудовому законодавстві є 

свідченням того, що права працівників мають нижчий ступінь захищеності.  

У такій ситуації доцільно вести мову про порушення конституційного 

принципу рівності прав, зміст якого полягає у тому, що всі люди рівні перед 

законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі 

люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, як це 

зазначено у статті 8 Загальної декларації прав людини [84]. Відомо, що людина, 

її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. Працівник є суб’єктом трудового 

права, проте, у першу чергу, він є людиною, котра визнана на конституційному 

рівні найвищою соціальною цінністю. Саме цей висновок є основоположним у 

питанні ставлення до працівника як особистості. Ніякий підприємницький 

інтерес не може поставити під сумнів і принизити роль людини в досягненні 

мети роботодавцем, а забезпечивши права й інтереси людини, можна 

забезпечити інтереси виробництва [123, c. 344]. Тому права працівника повинні 

захищатися законом нарівні з іншими людьми, в першу чергу, це стосуються 

відшкодування моральної шкоди, право на яке гарантоване кожній особі, котрій 

заподіяно таку шкоду внаслідок порушення її прав і свобод.  

Слід зазначити, що проблематика відшкодування моральної шкоди у 

трудових правовідносинах криється у відсутності законодавчого визначення 
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поняття «моральна шкода у трудовому праві» та розкриття його змісту. Саме ця 

обставина ускладнює правове регулювання відносин щодо відшкодування 

завданої моральної шкоди у досліджуваній сфері. На наше переконання, 

трактування цієї категорії повинне базуватися на загальноправовому визначенні 

поняття «моральна шкода», яке має бути уніфікованим для усіх галузей права. 

Водночас під час формулювання визначення поняття «моральна шкода у 

трудовому праві» необхідно враховувати особливості, які випливають із 

трудових правовідносин.       

При розробленні трактування дефініції моральної шкоди, завданої 

працівнику як суб’єкту трудових правовідносин, слід виходити з того, що це є 

шкода, завдана внаслідок порушення будь-яких трудових прав особи, що 

призвело до моральних або фізичних страждань. Отже, право на відшкодування 

моральної шкоди у трудових правовідносинах виникає у працівника, коли 

порушується його суб’єктивне трудове право, що вказує на презумпцію 

моральної шкоди у трудовому праві. Так, особа повинна мати право на 

відшкодування моральної шкоди, заподіяної в результаті будь-якого 

правопорушення, від якого вона потерпіла, адже порушення такого 

немайнового права, як гідність особистості, неодмінно викликає порушення 

гарантованих Конституцією України прав і свобод. Будь-яке правопорушення, в 

тому числі і те, в результаті якого не заподіяно фізичної шкоди, обов’язково 

супроводжується моральними стражданнями особи, щодо якої це 

правопорушення було вчинене [124, c. 220].  

Слід зазначити, що порушення трудових прав має місце тоді, коли носієві 

суб’єктивного трудового права перешкоджають у його здійсненні шляхом 

реалізації правомочності на власні дії та правомочності на чужі дії, а саме право 

вимагає певної поведінки від зобов’язаної особи. Суб’єктивному трудовому 

праву працівника завжди кореспондує юридичний обов’язок роботодавця, який 

передбачає комплекс необхідних вимог, а саме: здійснити певні дії або 

утриматись від них, реагувати на законні вимоги працівника та нести юридичну 

відповідальність у разі відмови від виконання обов’язків чи неналежного їх 
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виконання [125, c. 18]. Наведене вказує, що порушення трудових прав 

працівників є наслідком протиправних дій роботодавця. При цьому будь-яке 

порушення прав працівника призводить до спричинення моральної шкоди, яка 

за загальним розумінням визначається як фізичні, душевні або моральні 

страждання [126, с. 106.]. 

В.Д. Чернадчук під моральною шкодою у трудовому праві розуміє втрати 

немайнового характеру, що виникли внаслідок душевних, психічних або 

фізичних страждань, заподіяних порушенням законних трудових прав 

неправомірними діями або бездіяльністю з боку власника або уповноваженого 

ним органу, що призводять до приниження професійної честі, гідності, трудової 

репутації, ушкодження здоров’я, порушення нормальних життєвих зв’язків 

через неможливість продовження активного суспільного життя, порушення 

спілкування із оточуючими людьми, вимушених змін або обмежень у виборі 

трудової діяльності, звичайного кола спілкування та інших негативних 

наслідків  [127, c. 7].  

Не применшуючи значущість запропонованого В.Д. Чернадчуком 

трактування моральної шкоди у трудовому праві, вкажемо, що використання 

категорії «втрата», синонімом якої є слово «збитки», для визначення моральної 

шкоди є недоцільним з огляду на її матеріальний зміст. Не викликає сумнівів, 

що моральна шкода, у тому числі і в трудовому праві, є категорією немайнової 

сфери, тому слід уникати використання термінів для її позначення, які несуть в 

собі матеріальне (речове) смислове навантаження. Справедливим буде вказати, 

що слово «шкода» за етимологічним значенням також використовується в 

матеріальному контексті. Окрім того, вказана категорія є більш ємкою, ніж 

слова «втрата» і «збитки», які іноді використовуються саме для позначення 

шкоди. Водночас поняття «шкода» вживається також в немайновому розумінні 

– як неприємності, які є наслідком втрат, збитків, як знецінення будь-якого 

блага. Отже, на наше переконання, використання категорії «шкода» у 

сполученні із словом «моральна» є цілком виправданим.     
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Як зазначалося вище, наразі багато нормативно-правових актів оперують 

категорією «моральна шкода», проте, як і в цивільному законодавстві України, 

питання визначення терміна «моральна шкода» в трудовому праві залишається 

відкритим. Чинний Кодекс законів про працю України визначає сукупність 

обставин, за наявності яких працівник може розраховувати на відшкодування 

моральної шкоди. Вивчення проєкту Трудового кодексу України також 

свідчить, що ця проблема залишається поза увагою його авторів, що є значним 

недоліком. Так, у статті 4 Проєкту зазначається, що особи, котрі вважають, що 

вони зазнали дискримінації у сфері праці, мають право звернутися до суду із 

заявою про відновлення порушених прав та відшкодування, зокрема, моральної 

шкоди. Стаття 416 Проєкту вказує, що роботодавець зобов’язаний 

відшкодувати моральну шкоду, заподіяну працівникові власними діями або 

бездіяльністю, які порушують права працівника, відповідно до цивільного 

законодавства. Роботодавець зобов’язаний відшкодувати моральну шкоду в разі 

невиконання свого обов’язку щодо поважання честі, гідності та інших 

особистих прав працівника. Моральна шкода відшкодовується відповідно до 

цивільного законодавства. Обов’язок доказування факту наявності моральної 

шкоди покладається на працівника. Окрім того, Проєкт містить положення про 

те, що суд може прийняти рішення про відшкодування моральної шкоди, 

заподіяної незаконним звільненням працівника або переведенням його на іншу 

роботу (ст. 434) [128].   

Позитивним є те, що зазначений законопроект чітко встановлює 

обов’язок роботодавця щодо відшкодування моральної шкоди працівнику, 

якщо вона заподіяна його діями або бездіяльністю, які порушують права 

працівника. Таке формулювання цілком узгоджується із змістом норми частини 

1 статті 23 Цивільного кодексу України, яка передбачає право особи на 

відшкодування моральної шкоди, завданої в результаті порушення прав 

останньої. Важливо вказати, що стаття 416 проєкту Трудового кодексу України, 

встановлюючи обов’язок роботодавця відшкодувати моральну шкоду 

працівнику при порушенні його прав, декларує презумпцію моральної шкоди у 
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трудовому праві, що є значним кроком на шляху захисту прав працівників. 

Більше того, наведена норма передбачає відповідальність роботодавця у 

вигляді відшкодування моральної шкоди в разі порушення обов’язку щодо 

шанування честі, гідності та інших особистих прав працівників. 

Проте це не вирішує проблему законодавчого визначення поняття 

«моральна шкода» у трудовому праві, а лише відсилає до цивільного 

законодавства, що наводить на думку про необхідність розроблення базового 

трактування дефініції категорії «моральна шкода», під якою слід розуміти 

шкоду, завдану в результаті порушення будь-яких прав фізичної або юридичної 

особи. Водночас під час роботи над визначенням поняття «моральна шкода» у 

трудовому праві необхідно виходити з того, що чинне трудове законодавство, а 

також проєкт Трудового кодексу України передбачають відшкодування 

моральної шкоди лише працівнику, який є фізичною особою. Таким чином, 

відмінною рисою моральної шкоди  у трудовому праві є те, що вона може бути 

завдана тільки працівнику.   

Моральна шкода у трудовому праві характеризується також тим, що вона 

спричиняється порушенням трудових прав, орієнтовний перелік яких 

наведений у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 

березня 1995 року № 4. Він, зокрема, включає наступні порушення: незаконне 

звільнення або переведення працівника, невиплата належних йому грошових 

сум, виконанням робіт у небезпечних для життя і здоров’я умовах. Зазначений 

перелік не є вичерпним та може бути розширений за рахунок інших порушень 

трудових прав працівників. Отже, згідно з чинним на даний час трудовим 

законодавством моральна шкода у трудовому праві може мати місце при 

порушенні саме трудових прав та за наявності наслідків, визначених статтею 

2371 Кодексу законів про працю України.    

Варто нагадати, що в цивільному праві розрізняють пряму моральну 

шкоду та похідну моральну шкоду. Пряма моральна шкода виникає в результаті 

приниження честі, гідності або ділової репутації фізичної особи, а в певних 
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випадках – і юридичної особи. Тобто вказаний вид шкоди являє собою 

результат порушення прав особи. На відміну від прямої шкоди, похідна 

моральна шкода – наслідок порушення інших прав особи, зокрема вона 

спричиняється ушкодженням здоров’я, вчиненням протиправних дій щодо 

фізичної особи, членів її сім’ї, близьких родичів, а також порушенням 

майнових прав, які призводять до можливих проявів моральної шкоди.     

На відміну від цивільного законодавства, чинний Кодекс законів про 

працю України не дає можливості вести мову про наявність прямої та похідної 

моральної шкоди у трудовому праві. Так, трудове законодавство сьогодні не 

містить положення щодо відшкодування моральної шкоди, завданої  

приниженням честі, гідності чи ділової репутації працівника. Отже, наразі в 

трудовому праві у чистому вигляді має місце лише похідна моральна шкода, що 

виникає в результаті порушення трудових прав особи. Проте за умови 

ухвалення Верховною Радою України Трудового кодексу України в редакції, 

запропонованій народними депутатами О.М. Стояном та Я.М. Сухим, моральну 

шкоду в трудовому праві буде можливим розподіляти на пряму та похідну. 

Наведене припущення ґрунтується на тому, що проєкт Трудового кодексу 

України передбачає обов’язок роботодавця відшкодувати моральну шкоду 

працівнику в разі недотримання обов’язку щодо шанобливого ставлення до 

честі, гідності та інших особистих прав працівника.   

Тому сьогодні трудове законодавство передбачає відшкодування лише 

так званої похідної моральної шкоди, що виникає в результаті порушення 

трудових прав працівника, як це передбачено статтею 2371 Кодексу законів про 

працю України та підтверджено судовою практикою, а саме постановою 

Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року № 4. 

Проте, на наше переконання, працівник не позбавляється права на 

відшкодування прямої моральної шкоди, якщо таку завдано роботодавцем.  

Вважаємо, що у разі приниження честі або гідності працівника він може 

звернутися до суду з відповідним позовом в порядку пункту 9 статті 16 
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Цивільного кодексу України, яка встановлює такий спосіб захисту прав та 

інтересів судом, як відшкодування моральної (немайнової) шкоди, і статті 23 

Цивільного кодексу України, що передбачає право особи на відшкодування 

моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Так, стаття 297 

Цивільного кодексу України вказує, що кожен має право на повагу до його 

гідності та честі. Гідність та честь є недоторканними. Фізична особа має право 

звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі. Отже, протиправне 

посягання на право на повагу до честі і гідності, встановлене законодавством 

України, дає підстави працівнику, як особі, чиє право порушене, вимагати 

відшкодування моральної шкоди. Але ці відносини не можна відносити до 

трудових правовідносин, оскільки вони не регулюються трудовим 

законодавством.   

Висловлюючи наведену думку, припускаємо можливість виникнення 

зауважень стосовно відшкодування моральної шкоди роботодавцем працівнику 

в результаті приниження честі та гідності, оскільки ці відносини виникають у 

трудовій сфері, й це буде справедливим. Однак працівник – це,  першу чергу, 

людина, яка відповідно до статті 3 Конституції України визнається найвищою 

соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави. Особа, що має правовий статус працівника не 

перестає бути людиною, права якої перебувають під суворою охороною 

держави. Тому відшкодування моральної шкоди працівнику в результаті 

порушення права на повагу до честі і гідності є важливою гарантією захисту 

прав людини. Таким чином, право працівника на відшкодування моральної 

шкоди виступає складовою його правового статусу, що, хоча й прямо не 

встановлене у законодавстві України, але випливає з аналізу його положень, 

повинно враховуватися під час правозастосовної діяльності.  

Водночас в юридичній літературі висловлюються погляди щодо 

необхідності закріплення на законодавчому рівні категорій «трудова честь, 

гідність». Як зазначалося, захист честі та гідності як певних нематеріальних 

благ здійснюється переважно засобами цивільного права. Міжнародна ж 
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практика, зарубіжний досвід свідчать про необхідність легалізації таких 

способів захисту у сфері, що регулюється трудовим законодавством, оскільки 

цивільно-правові способи захисту особистих трудових прав не забезпечують їх 

відновлення повною мірою [129, c. 176]. Окрім того, дослідники наголошують 

на необхідності визначення в трудовому законодавстві України, поряд з 

категоріями «трудова честь і гідність», також поняття «ділова репутація». Так, 

І.І. Шамшина вказує, що у числі основних прав працівника необхідно закріпити 

право на повагу до його гідності, честі, ділової репутації та на їх захист, 

зокрема на відшкодування моральної шкоди [130, c. 24].  

Така необхідність обумовлюється тим, що сьогодні досить часто 

трапляються випадки приниження честі, гідності і ділової репутації працівника 

з боку роботодавця. Це виявляється, у першу чергу, у принизливому ставленні 

останнього до працівника, у використанні образливих висловлювань при 

спілкуванні, висловлюванні оцінок особистості працівника, що ганьблять його 

гідність. При цьому ці дії роботодавця не є наслідком порушення трудового 

законодавства, хоча й завдають моральної шкоди працівнику.   

Право на честь і гідність людини стало одним з невід’ємних 

конституційних прав, а його захист – одним з основоположних конституційних 

засад суспільства та держави [131, с. 82.]. Значна частина змісту понять 

«честь», «гідність», «ділова репутація» лежить не у площині права, а у площині 

моралі, тому вдосконалення правового регулювання та захисту честі, гідності, 

ділової репутації знаходиться у прямій залежності від морального стану 

суспільства, моральних якостей, які є основоположними і незмінними. Так, 

честь розглядається як особисте немайнове благо, яке виступає своєрідною 

позитивною соціальною інформацією про особу, яка ґрунтується на уявленнях 

про добро і зло, усталених у суспільстві, і усвідомлюється самою особою. 

Водночас честь трактується як сукупність найвищих морально-етичних 

принципів особистості, як благо, яке дає право на повагу, пошану і визнання 

людини у суспільстві. Гідність – це особисте немайнове благо, яке містить  

інформацію про цінність кожної особи, визнану у суспільстві. Ділова репутація 
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– це інформація, яка набула рис суспільного знання про досягнення тієї чи 

іншої особи. Ділова репутація ґрунтується на висновках щодо морального 

обличчя, ділових якостей і законослухняності фізичної особи і пов’язується у 

сучасному баченні найчастіше з добрим ім’ям фізичної особи [132, с. 29-30.]. 

Варто зазначити, що в постанові Пленуму Верховного Суду «Про судову 

практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової 

репутації фізичної та юридичної особи» від 27 лютого 2009 року № 1 

підтверджується, що чинне законодавство не містить визначення понять 

гідності, честі чи ділової репутації, оскільки вони є морально-етичними 

категоріями й одночасно особистими немайновими правами, яким закон надає 

значення самостійних об’єктів судового захисту. Водночас у ній зазначено, що 

під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як 

унікальної біопсихосоціальної цінності, з честю пов’язується позитивна 

соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її 

діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро і зло, а під діловою 

репутацією фізичної особи мається на увазі набута особою суспільна оцінка її 

ділових і професійних якостей при виконанні нею трудових, службових, 

громадських чи інших обов’язків [133].  

Таким чином, наразі поняття «честь», «гідність» та «ділова репутація» не 

мають законодавчої інтерпретації. Проте слід визнати цілком прийнятним 

трактування цих категорій, що викладене у наведеній вище постанові Пленуму 

Верховного Суду України. Вироблені судовою практикою тлумачення 

досліджуваних понять у повні мірі можна застосовувати також у трудових 

правовідносинах. Більше того, на наше переконання, важливо уникати спроб 

щодо розроблення галузевих інтерпретацій понять «гідність», «честь» та 

«ділова репутація», оскільки це призведе до звуження їх змістовного 

наповнення з огляду на те, що вказані категорії є універсальними за своїм 

змістом і охоплюють, зокрема, й трудову честь, трудову гідність та ділову 

репутацію.  
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Гідність є мірою утвердження в людині особистісного начала, це 

самодостатність, незалежність, вимогливість до себе та до інших тощо [134]. 

Вона перебуває в тісному зв’язку з поняттям честі. Честь є категорією, що 

визначає моменти усвідомлення індивідом свого суспільного значення і 

визнання його значення з боку суспільства [129, c. 175]. Гідність і честь, так 

само як і ділова репутація, є незмінними і невід’ємними від людини за будь-

яких життєвих або професійних обставин, незалежно від середовища, в якому 

перебуває людина, та від її статусу. Тому штучне виокремлення із зазначених 

морально-етичних категорій похідних понять «трудова честь», «трудова 

гідність», «ділова репутація» в кінцевому підсумку матиме наслідки обмеження 

прав працівників щодо захисту їх честі, гідності та ділової репутації. 

Наприклад, важко уявити лише часткове порушення честі, гідності чи ділової 

репутації людини-працівника. Ці немайнові блага навряд чи можна розглядати 

як категорії окремої галузі, тим більше, що вони перебувають поза правовою 

площиною, хоча й мають точку дотику. Проте не викликає сумнівів 

необхідність захисту вказаних немайнових прав, зокрема працівників, оскільки 

вони підкреслюють пріоритет загальнолюдських цінностей, що набуває все 

більшої актуальності у царині захисту трудових прав. Отже, посягання на  

честь, гідність та ділову репутацію працівника з боку роботодавця слід визнати 

переконливим аргументом для відшкодування моральної шкоди.        

Усе вищевикладене, а також висновки за результатами системного 

аналізу трудового, цивільного і конституційного законодавства України в його 

сукупності дають підстави сформулювати визначення поняття «моральна 

шкода у трудовому праві», під яким пропонуємо розуміти шкоду, завдану 

працівнику діями або бездіяльністю роботодавця, які порушили трудові права 

працівника або принизили честь, гідність або ділову репутацію останнього, що 

стало причиною моральних страждань та призвело до погіршення якості його 

життя. Слід зазначити, що запропоноване трактування не дозволить у повній 

мірі вирішити проблему об’єкта правових відносин у сфері відшкодування 

моральної шкоди без дослідження юридичної конструкції «відшкодування 
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моральної шкоди у трудовому праві», яка залишається маловивченою, тому 

доцільно окремо зупинитися на її розгляді.   

Інститут відшкодування моральної шкоди у трудовому праві виконує 

провідну роль в якості правового засобу захисту порушеного трудового права 

працівника. Сутність відшкодування моральної шкоди полягає в усуненні 

понесених моральних (немайнових) втрат особою. Проте наразі в науковій 

літературі питання щодо адекватності використання в словосполученні 

«моральна шкода» категорій «компенсація» та «відшкодування» залишається 

дискусійним. Так, дослідниками вказується, що в повному обсязі можуть бути 

відшкодовані лише матеріальні збитки, а моральну шкоду не можна 

відшкодувати сповна, належить говорити тільки про її компенсацію. Оцінити у 

грошах вартість страждань, пов’язаних, наприклад, із травматичною 

ампутацією ноги чи спричинених вбивством сина, неможливо. Тільки 

матеріальні збитки можна підрахувати сповна [96, c. 41]. Тому, незважаючи на 

надзвичайну близькість і залежність цих понять, вони не є тотожними. При 

усуненні негативних наслідків, які називають моральною шкодою, через її 

нематеріальну сутність неможливо вести мову про точне вартісне визначення 

всіх втрат потерпілого та їх абсолютну еквівалентність [135, c. 16].  

Мають місце й інші думки з цього приводу. Л.П. Решетник, наприклад, не 

розрізняє категорії «відшкодування моральної шкоди» і «компенсація 

моральної шкоди» та використовує їх як однакові за значенням [136, c. 232]. У 

науці існує багато прихильників ще й інших підходів.  Зокрема Л.В. Котова 

зазначає, що ціною багатьох зусиль було включено до Цивільного кодексу 

України термін «відшкодування», завдяки чому усунене словесне розмаїття, 

властиве Цивільному кодексу 1963 року, незважаючи на те, що стосовно 

моральних страждань не підходить ні термін «компенсація», ні термін 

«відшкодування». У цьому випадку може бути тільки «заспокоєння». Саме 

тому термін «відшкодування моральної шкоди» необхідно сприймати умовно 

[137, c. 250].  
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З цього приводу необхідно вказати, що в словниках терміни 

«компенсація» та «відшкодування» вважаються тотожними і це, на наш погляд,  

допускає рівнозначне їх використання. Наприклад, у Словнику української 

мови вказується, що компенсація – це відшкодування, зрівноважування, 

винагорода за що-небудь, а також сума, яку сплачують як відшкодування, 

винагороду; покриття витрат, утрат [138]. У Юридичному словнику 

зазначається, що компенсація (латинською – відшкодування) – винагорода, 

зрівноваження, правовий спосіб захисту матеріальних і нематеріальних благ 

фізичних та юридичних осіб [139]. Тому питання доцільності використання 

понять  «компенсація» та «відшкодування» в цьому ключі не є принциповим, 

оскільки вони за своїм змістом тотожні. З огляду на те, що законодавець в 

Цивільному кодексі України використовує категорію «відшкодування», 

зупинимося саме на ній.      

За своїм правовим характером правові відносини з відшкодування 

моральної шкоди не можуть бути договірними, тобто моральна шкода не може 

бути наслідком порушення договірних зобов’язань, що вище нами доводилось. 

Проте стосовно правовідносин щодо відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві варто звернути увагу на чинну на даний час постанову 

Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 «Про 

впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», яка 

містить положення, зокрема, про те, що контракт повинен передбачати 

зобов’язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, 

заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання контракту: працівником 

– з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, 

передбачених контрактом; роботодавцем – з підстав, не передбачених чинним 

законодавством та контрактом [140]. Таким чином, наведений нормативний акт 

вказує на існування договірної моральної шкоди у трудовому праві.   

Водночас аналіз зазначеного положення вказує на те, що воно не 

відповідає статті 2371 Кодексу законів про працю України та не узгоджується з 

концептуальними положеннями наукових доробок у сфері дослідження 
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моральної шкоди. Так, пункт 18 постанови Кабінету Міністрів України «Про 

впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» вказує на 

необхідність включення в трудовий контракт положення стосовно обов’язку 

роботодавця відшкодувати моральну шкоду працівнику у разі розірвання 

контракту з певних причин. Проте за загальновизнаними положеннями факту 

розірвання контракту недостатньо для відшкодування моральної шкоди.  

Для компенсації моральної шкоди необхідне настання негативних 

наслідків для працівника, що передбачаються Кодексом законів про працю 

України, зокрема моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків, 

потреби у додаткових зусиллях для організації свого життя. Настання 

несприятливих наслідків вимагає й цивільне законодавство. При цьому вказані 

несприятливі наслідки мають бути викликані порушенням роботодавцем прав  

працівника. Отже, якщо права працівника порушені, що потягло за собою 

настання наслідків, передбачених законодавством, тоді у нього виникає право 

на відшкодування моральної шкоди. В іншому випадку захист права працівника 

у такий спосіб не вбачається можливим, навіть якщо відшкодування моральної 

шкоди передбачено сторонами у трудовому контракті.  

Наведене вказує, що встановлення обов’язкової умови в трудовому 

контракті щодо відшкодування моральної шкоди суперечить чинному 

законодавству та робить це непотрібним. Адже відшкодування моральної 

шкоди здійснюється відповідно до законодавства в судовому порядку, оскільки 

навряд чи роботодавець відшкодовуватиме моральну шкоду у добровільному 

порядку. Таким чином, наведена вище нормативна неузгодженість може 

призвести до помилкового висновку про існування договірної моральної шкоди 

у трудовому праві, з чим важко погодитися з огляду на те, що її відшкодування 

передбачає складний набір фактів, передбачених статтею 2371 Кодексу законів 

про працю України, які в сукупності не можуть випливати із договірних 

правовідносин, зокрема, у сфері праці, хоча й певним чином 

опосередковуються ними. Отже, відшкодування моральної шкоди у трудових 

правовідносинах має виключно деліктний характер.    
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Відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах є 

самостійним способом захисту порушених прав працівника та водночас  

різновидом юридичної відповідальністю роботодавця, що передбачає 

компенсацію працівнику у випадках будь-якого порушення його трудових прав. 

Досліджуючи відшкодування моральної шкоди у трудовому праві, варто 

вказати на універсальність даного способу захисту. Зокрема права працівника в 

трудових правовідносинах носять як майновий (заробітна плата, що 

виплачується працівникові у грошовій або негрошовій формі, пільги і 

компенсації), так і немайновий (використання вільного від роботи часу 

відпочинку, безпечні умови праці) характер. У зв’язку з цим напрошується 

висновок про те, що законодавець вперше намагається розглянути компенсацію 

моральної шкоди не тільки як традиційний для цивільного права спосіб захисту 

нематеріальних благ, а як універсальний спосіб захисту будь-якого права 

незалежно від його природи [142, c. 134]. Отже, універсальність відшкодування 

моральної шкоди працівнику полягає у тому, що Кодекс законів про працю 

України не вказує, за порушення яких саме прав власник або уповноважений 

ним орган здійснює відшкодування моральної шкоди працівнику, а лише 

містить вказівку на їх законність.  

Окрім того, слід зауважити, що відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві має превентивний характер, адже передбачає матеріальні 

витрати роботодавця, що має стримувати його від правопорушень. Таким 

чином, трудове законодавство допускає захист як майнових, так і немайнових 

прав трудящих громадян шляхом відшкодування моральної шкоди, що 

підкреслює не лише універсальний характер вказаного способу захисту, а й 

наштовхує на думку про презумпцію моральної шкоди у трудовому праві.  

Однак примітним є те, що правовідносини з відшкодування моральної 

шкоди у трудовому праві спрямовані не на відновлення порушених трудових 

прав працівника, а на згладжування негативних наслідків, спричинених цим 

порушенням. Так, дослідниками вказується, що компенсація моральної шкоди 

сприяє тією чи іншою мірою ліквідації несприятливих наслідків 



86 

 

 

правопорушення, надає можливість придбати замість втраченого блага інше. 

Грошова компенсація дає змогу певною мірою згладити негативні наслідки 

правопорушення, сприяє придбанню нового блага замість втраченого. Таким 

чином, відшкодування моральної шкоди у трудовому праві можна розглядати у 

трьох аспектах. По-перше, відшкодування моральної шкоди у трудових 

правовідносинах є компенсацією працівнику за завдану моральну шкоду, яка 

полягає у втратах немайнового характеру, які виникли внаслідок порушення 

його трудових прав з боку роботодавця. По-друге, під відшкодуванням 

моральної шкоди у трудовому праві варто розуміти один із видів юридичної 

відповідальності роботодавця за правопорушення у сфері праці. По-третє, 

відшкодування моральної шкоди у трудовому праві є способом захисту 

порушених трудових прав трудящих громадян, який, незважаючи на те, що 

прямо не передбачається у цивільному законодавстві, однак має місце, 

враховуючи статтю 2371 Кодексу законів про працю України та пункт 9 

частини 2 статті 16 Цивільного кодексу України. 

Правовідносини з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві 

виникають між роботодавцем та працівником з приводу порушення прав 

останнього. Відомо, що будь-які правовідносини мають свій об’єкт, це ж 

стосується і правовідносин з відшкодування моральної шкоди у трудовому 

праві, однак його визначення є непростим завданням. Слід зазначити, що 

об’єктом правового захисту у відносинах з відшкодування моральної шкоди 

завжди будуть виступати порушені трудові права громадян, однак їх не слід 

ототожнювати з об’єктом правовідносин, тобто з тим, що послугувало 

причиною виникнення цих правовідносин.  

Достеменно відомо, що невід’ємними структурними елементами 

правовідносин є суб’єктивні права правомочної особи та кореспондуючі їм 

юридичні обов’язки зобов’язаної особи. Суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки суб’єктів правовідносин з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві протистоять один одному за своїм змістом, адже водночас 

право одного суб’єкта виступає обов’язком для іншого. Отже, суб’єктивні 
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права і юридичні обов’язки в межах конкретного правовідношення мають 

єдину мету – задоволення інтересу правомочної особи. Тобто об’єктом 

правовідносин слід вважати те, що спонукає його учасників до вступу у ці 

правові відносини. 

Якщо наведене спроектувати на правові відносини з відшкодування 

моральної шкоди у трудовому праві, то суб’єктивним правом працівника як 

правомочної особи є вимога щодо відшкодування моральної шкоди, 

юридичним обов’язком зобов’язаної особи-роботодавця – вчинення дій, 

спрямованих на задоволення вимоги працівника. У точці дотику суб’єктивних 

прав та юридичних обов’язків відбувається досягнення правової мети, на яку 

вони спрямовані, а саме врівноваження немайнової втрати працівника, яка 

виникла в результаті порушення його трудових прав. Таким чином, у даному 

випадку об’єктом правовідносин з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві слід вважати не дії, спрямовані на задоволення вимоги 

працівника, а досягнутий результат у вигляді відновленої немайнової сфери 

працівника, а саме відшкодування моральної шкоди як отримання чогось 

замість втраченого працівником немайнового блага.   

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що під моральною шкодою у 

трудовому праві слід розуміти шкоду, завдану в результаті порушення 

трудових прав працівника, приниження честі, гідності або ділової репутації 

роботодавцем, що стало причиною моральних страждань та призвело до 

погіршення якості його життя. Правовідносини з відшкодування моральної 

шкоди у трудовому праві виникають між роботодавцем та працівником з 

приводу порушення прав останнього, а об’єктом цих правовідносин є 

відшкодування, яке роботодавець повинен здійснити на вимогу працівника. 

Відшкодування моральної шкоду у трудовому праві можна розглядати в трьох 

аспектах: як компенсацію за завдану моральну шкоду працівнику; як 

самостійний, особливий та універсальний вид відповідальності роботодавця; як 

спосіб захисту прав працівника у трудових правовідносинах.  
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2.2 Суб’єкти правовідносин з відшкодування моральної шкоди у трудовому 

праві 

У будь-якій сфері правовідносини характеризуються наявністю суб’єктів, 

котрі виступають сторонами цих правовідносин та наділяються відповідними 

правомочностями, а саме правами та обов’язками. Поняття «суб’єкт 

правовідносин» є соціально-юридичною категорією та відображається лише в 

правовій дійсності, оскільки вказане поняття створене правопорядком, а не 

живою природою [142, c. 358]. Тому юридична конструкція «суб’єкт 

правовідносин» за загальним правилом охоплює як фізичних, так і юридичних 

осіб, які, власне, й можуть виступати суб’єктами правовідносин, у тому числі з 

відшкодування моральної шкоди у трудовому праві.  

Характерною ознакою трудових правовідносин є наявність широкого 

кола суб’єктів, які можуть бути їх учасниками. Комплексний характер 

структури трудових правовідносин фактично й породжує їх чисельний 

суб’єктний склад [143, c. 39]. Так, до кола суб’єктів трудових правовідносин 

включаються фізичні особи, роботодавець незалежно від організаційно-

правової форми як сторони трудового договору, а також трудовий колектив, 

профспілкові організації, інші уповноважені органи на представництво 

інтересів трудового колективу та інші суб’єкти, а до учасників правовідносин з 

відшкодування моральної шкоди можна віднести лише обмежене коло осіб. Не 

можна не погодитися з тим, що правовідносини з відшкодування моральної 

шкоди у трудовому праві виникають саме у царині трудових правовідносин, 

тому суб’єктний склад трудових відносин має важливе значення для 

окреслення кола осіб, котрі є учасниками досліджуваних  правових відносин.  

Аналіз статті 2371 Кодексу законів про працю України дозволяє 

стверджувати, що відшкодування власником або уповноваженим ним органом 

моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його 

законних прав призвело до моральних страждань, втрати нормальних життєвих 

зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. 

Системний розгляд наведеної статті Кодексу законів про працю України дає 
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підстави для висновку про те, що суб’єктами правовідносин з відшкодування 

моральної шкоди у трудовому праві є працівник та власник або уповноважений 

ним орган або роботодавець, а їх участь у досліджуваних правовідносинах 

можлива лише за наявності правосуб’єктності. 

Окремо зазначимо, що Кодекс законів про працю України, на жаль, не 

містить поняття «роботодавець», незважаючи на те, що цією категорією оперує 

законодавець, науковці і юристи-практики. З цього приводу В.Л. Костюк 

вказує, що категорія «роботодавець» в теорії права та у трудовому 

законодавстві є відносно новою. Її новизна пояснюється тим, що в теорії 

трудового права та трудовому законодавстві ця категорія почала вживатися 

лише із здобуттям незалежності Україною та декларуванням спрямованості на 

розвиток ринкових трудових відносин [144, c. 96].  

Водночас в Основах законодавства України про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування роботодавець трактується як власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно 

від форми власності, виду діяльності та господарювання і фізична особа, яка 

використовує найману працю, та власник розташованих в Україні іноземних 

підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародних), філій та 

представництв, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України [145].  

Закон України «Про охорону праці» визначає роботодавця як власника 

підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу незалежно 

від форми власності, виду діяльності, господарювання, і фізичну  особу,  яка 

використовує найману працю [115]. У Законі України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 

вказано, що роботодавцем є власник підприємства, установи, організації або 

уповноважений ним орган незалежно від форми власності, виду діяльності та 

господарювання та фізична особа, яка використовує найману працю [146]. 

Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
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діяльності» роботодавець визначається як власник підприємства, установи, 

організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої 

належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка 

відповідно до законодавства використовує найману працю [147].  

Як бачимо, наведені законодавчі трактування поняття «роботодавець» 

мають деякі відмінності, що ускладнює його розуміння як суб’єкта з 

відшкодування моральної шкоди у трудовому праві. Немає єдності у поглядах 

на це питання і серед дослідників. Зокрема, на думку П.Д. Пилипенка, 

роботодавець – це  фізична або юридична особа, яка надає роботу іншій особі 

на підставі трудового договору у формі будь-якого з його різновидів, 

передбачених законодавством, в тому числі при обранні чи призначенні на 

посаду [148, c. 18]. Г.І. Чанишева вважає, що роботодавця слід розглядати як 

підприємство, установу, організацію незалежно від форми власності або 

фізичну особу, які уклали трудовий договір з робітником [149, c. 80]. На 

переконання Л.П.  Грузінової та В.Г. Короткіна, категорія «роботодавець» 

означає організацію, яка на ринку праці виступає суб’єктом, котрий пропонує 

роботу та організовує працю працівників [150, c. 73].  

Окрім того, в науці пропонується поняття «роботодавець» застосовувати 

у широкому та вузькому розумінні. Так, широкий підхід полягає у тому, що 

категорія «роботодавець» використовується для позначення усіх суб’єктів 

ринку праці, до яких відносяться, зокрема, засновники підприємств, 

підприємці, громадяни (фізичні особи), держава в особі її органів, різноманітні 

організації, котрі зацікавлені у створенні робочих місць і одержанні 

(використанні) робочої сили (праці). У вузькому розумінні під роботодавцем 

пропонується розуміти суб’єкта трудових правовідносин, котрий має визначені 

трудовим законодавством права і обов’язки щодо працівника, з яким він уклав 

договір [151, c. 80-81].  

Не применшуючи значущість наукових напрацювань щодо інтерпретації 

поняття «роботодавець», ми вважаємо, що найбільш вдалим є трактування, яке 

міститься в статті 24 проєкту Трудового кодексу України від 22 квітня 2013 
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року № 2902, внесеному народними депутатами України О.М. Стояном та 

Я.М. Сухим. Так, у Проєкті зазначено, що роботодавцем виступає юридична 

(підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових 

відносин використовує найману працю фізичних осіб. При цьому 

передбачається, що роботодавцем може бути фізична особа, яка має повну 

цивільну дієздатність. Юридична особа може бути роботодавцем незалежно від 

організаційно-правової форми, форми власності, галузевої належності, 

підпорядкування та інших ознак.  Наведене трактування поняття роботодавця є 

таким, що в повній мірі охоплює осіб, які можуть бути учасниками трудових 

правовідносин, зокрема й правових відносин з відшкодування моральної шкоди 

у трудовому праві. Окрім того, не може не привернути увагу те, що проєкт 

Трудового кодексу України передбачає вимоги, що пред’являються до фізичних 

осіб-роботодавців. Проте не можна погодитися з тим, що Проєкт не передбачає 

наявності дієздатності для юридичних осіб, яка, власне, є складовою такого 

самостійного правового  явища, як правосуб’єктність.  

Правосуб’єктність виступає ключовою категорією, котра розкриває 

властивості суб’єктів права та за допомогою якої забезпечується реалізація 

норм права, їх життєдіяльність. У теорії права і держави зазначається, що 

правосуб’єктність як категорія юридичної науки слугує цілям визначення кола 

суб’єктів, що можуть бути учасниками суспільних відносин, врегульованих 

правовими нормами. Той, хто має правосуб’єктність, той і є суб’єктом права, 

тобто майбутнім чи актуальним учасником правовідносин [152, c. 60]. Отже,  

необхідною умовою участі будь-яких осіб (фізичних чи юридичних) у 

досліджуваних правовідносинах є наявність у них правосуб’єктності.  

За своїм юридичним змістом правосуб’єктність означає закріплену 

законодавством здатність суб’єкта мати юридичні права, обов’язки й 

здійснювати їх самостійно або через законних представників, або через 

відповідні органи, а також відповідати за їх неправомірну реалізацію [153, 

c. 72]. 
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У юридичній науці наразі залишається дискусійним питання про правові  

компоненти, які включаються до змісту загальної правосуб’єктності. Так, в 

теорії права існує кілька точок зору на зміст правосуб’єктності, а саме: 

1) правосуб’єктність ототожнюють з правоздатністю; 2) правосуб’єктність 

розглядають як сукупність правоздатності й дієздатності; 3) включають до 

змісту правосуб’єктності три елементи: правоздатність, дієздатність і 

деліктоздатність; 4) вбачають у правосуб’єктності чотириелементний склад: 

правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, осудність. Однак традиційною 

вважається позиція, відповідно до якої зміст правосуб’єктності складається з 

трьох елементів: правоздатності, дієздатності і деліктоздатності, яка, на наш 

погляд, є цілком прийнятною.  

Проте, досліджуючи правові відносини з відшкодування моральної шкоди 

у трудовому праві,  звернемо увагу на галузеву правосуб’єктність учасників 

цих правовідносин, яка передбачає можливість особи (фізичної та/або 

юридичної) бути учасником певних правовідносин. При цьому кожний  з 

учасників правових відносини з відшкодування моральної шкоди у трудовому 

праві має правосуб’єктність, тому необхідно окремо зупинитися на 

правосуб’єктності роботодавця і працівника.  

Серед науковців висловлюються різні погляди на правосуб’єктність 

роботодавця. Наприклад, на думку О.Г. Гирича, трудова правосуб’єктність 

роботодавця визначається майновою та оперативною самостійністю [154, c. 37]. 

Досліджуючи правосуб’єктність роботодавця, В. Костюк вказує, що трудова 

правосуб’єктність – це визначена нормами трудового права властивість 

роботодавця мати, здійснювати (реалізовувати, набувати, виконувати) трудові 

права і обов’язки у випадках, передбачених законом, та  нести юридичну 

відповідальність за невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків 

[147, c. 100]. Він зазначає, що основою трудової правосуб’єктності роботодавця 

виступає можливість мати систему трудових прав та обов’язків [155, c. 37]. 

Наведене дає підстави для висновку, що правосуб’єктність роботодавця – це 

передбачена законодавством здатність вступати у трудові відносини, мати 
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права, виконувати обов’язки та нести відповідальність у сфері трудових 

правовідносин, але за умови набуття особою (фізичною або юридичною) 

правового статусу роботодавця.  

Працівник – це ще один суб’єкт з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві. Проте сьогодні також залишається невирішеною проблема 

щодо легального визначення поняття «працівник». У науковій літературі 

висловлюються вельми різноманітні погляди щодо його юридичного 

визначення. На думку одних дослідників, працівник  (робітник, службовець) – 

це особа, котра має здатності до праці, продає свою робочу силу на певних 

умовах за винагороду. На переконання інших науковців, працівник є людиною, 

яка «продає» на певних умовах свою здатність працювати [156, c. 68].  

У деяких законодавчих актах законодавець зробив спробу надати 

тлумачення цій категорії. Так, відповідно до Закону України «Про охорону 

праці» працівник – це особа, яка працює на підприємстві, в установі, організації 

і виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом). 

Згідно із Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» працівник – це фізична особа, яка працює на підставі трудового 

договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка 

використовує найману працю [151]. Закон України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» наводить аналогічне трактування 

поняття «працівник», вказуючи, що найманий працівник – це фізична особа, яка 

працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх 

об’єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю [157]. 

Хоча й незначні відмінності у законодавчій інтерпретації категорії «працівник» 

вказують на відсутність узгодженості нормативно-правових актів та стають 

приводом для неоднозначності її трактування. На наш погляд, вирішити 

термінологічну неузгодженість може прийняття Верховною Радою України 

Трудового кодексу України, в проєкті якого пропонується під працівником 

розуміти фізичну особу, яка вступила у трудові відносини з роботодавцем на 

підставі трудового договору.   
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Стосовно правосуб’єктності працівника як правомочної особи у 

відносинах з відшкодування моральної шкоди, слід зазначити, що в науковій 

літературі під правосуб’єктністю працівника розуміють закріплену (визнану) 

правовими нормами здатність особи бути працівником [158]. Трудова 

правосуб’єктність громадян установлюється чинним законодавством про працю 

та, як правило, виникає після досягнення громадянами шістнадцяти років. Це 

мінімальний вік, з якого допускається прийняття на роботу. Особливі умови 

прийняття на роботу установлені для осіб, які досягли п’ятнадцяти років, а 

також учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх 

спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає 

шкоди здоров’ю, у вільний від навчання час після досягнення ними 

чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, яка його 

замінює [159].  

Незважаючи на існуючу на даний час номінальну рівність сторін 

трудового договору, вважаємо за доцільне спрямувати зусилля на забезпечення 

балансу прав та інтересів суб’єктів відносин з відшкодування моральної шкоди 

у трудовому праві та наділити рівним обсягом прав і, відповідно, обов’язків у 

цій сфері правових відносин. Так, пропонуємо на законодавчому рівні 

передбачити право роботодавця на відшкодування моральної шкоди, завданої 

працівником, що не буде суперечити концептуальним положенням цивільно-

правового інституту відшкодування моральної шкоди, які не лише допускають, 

а й прямо передбачають право фізичних і юридичних осіб на відшкодування 

моральної шкоди.  

Варто нагадати, що раніше Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» містив 

положення про відшкодування моральної шкоди Фондом соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України. Зокрема стаття 1 вказаного законодавчого акта серед 

завдань страхування від нещасного випадку називала відшкодування 
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матеріальної та моральної шкоди застрахованим особам і членам їх сімей, а 

стаття 34 передбачала порядок її відшкодування. В ній зазначалося, що 

моральна (немайнова) шкода, заподіяна умовами виробництва, яка не 

спричинила втрати потерпілим професійної працездатності, відшкодовується 

Фондом соціального страхування від нещасних випадків за заявою потерпілого 

з викладом характеру заподіяної моральної (немайнової) шкоди та за поданням 

відповідного висновку медичних органів. Відшкодування здійснюється у 

вигляді одноразової страхової виплати незалежно від інших видів страхових 

виплат. Сума страхової виплати за моральну (немайнову) шкоду визначається в 

судовому порядку. При цьому сума страхової виплати не може перевищувати 

двохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, 

незалежно від будь-яких інших страхових виплат. 

Проте правовідносини з відшкодування моральної шкоди у трудовому 

праві були справедливо виведені із сфери регулювання законодавства щодо 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, оскільки за своєю 

природою моральна шкода не може бути віднесена до страхового випадку, 

якими, зокрема, є настання пенсійного віку, тимчасова втрата працездатності, 

безробіття, нещасний випадок на виробництві. Так, Законом України «Про 

внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 лютого 2007 року 

№ 717-V положення щодо відшкодування моральної шкоди із Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» виключені.   

 Більше того, з цього приводу висловив свою правову позицію 

Конституційний Суд України, якій визнав внесені вказаним Законом зміни 

такими, що відповідають Конституції України, а права громадян на 

відшкодування моральної шкоди жодним чином не порушені, адже статтею 

1167 Цивільного кодексу України та статтею 2371 Кодексу законів про працю 
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України їм надано право на відшкодування моральної шкоди за рахунок 

власника або уповноваженого ним органу (роботодавця). Встановлений 

законодавцем розподіл обов’язків щодо відшкодування моральної шкоди 

потерпілим на виробництві від нещасного випадку та професійного 

захворювання не суперечить вимогам статті 22 Конституції України. З огляду 

на викладене, Конституційний Суд України не вбачає підстав для визнання 

неконституційними положень пункту 1, абзацу третього пункту 5, пункту 9, 

абзацу третього пункту 10, пункту 11 розділу I Закону № 717-V[160]. 

Зазначеним рішенням Конституційний Суд України поставив крапку у питанні 

визначення кола осіб з відшкодування моральної шкоди у трудових 

правовідносинах.  

Водночас необхідно враховувати ту обставину, що правові  відносини з 

відшкодування моральної шкоди можуть виникати між роботодавцем та 

колишнім працівником – особою, котра вже звільнена. Тобто має місце 

ситуація, коли певні особи, вже не перебуваючи у трудових правовідносинах, 

вступають у правові відносини з відшкодування моральної шкоди, завданої під 

час існування таких правовідносин. У зв’язку з цим постає питання: «Чи можна 

в такому випадку вважати, що правовідносини з відшкодування моральної 

шкоди виникли у сфері трудового права?»  

Не викликає сумнівів, що, оскільки трудові правовідносини між 

роботодавцем і працівником припинилися, то не можна їх вважати суб’єктами 

відносин з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві. І така позиція 

буде цілком прийнятною у разі завдання моральної шкоди звичайній людині, 

навіть колишньому працівнику, роботодавцем після припинення трудових 

відносин. Однак, якщо моральна шкода завдана роботодавцем фізичній особі в 

період існування таких і вона звертається за відшкодуванням моральної шкоди, 

завданої в результаті прошення її трудових прав, на наше переконання, ці 

відносини слід вважати правовідносинами з відшкодування моральної шкоди 

саме у трудовому праві.  
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Така думка  ґрунтується на тому, що за своєю правовою природою ці 

відносини слід вважати такими, що виникли у сфері трудового права та беруть 

свій початок із трудових правовідносин між роботодавцем і працівником. 

Таким шляхом йде й судова практика, оскільки суди, обґрунтовуючи судові 

рішення, посилаються на трудове законодавство, а саме статтю 2371 Кодексу 

законів про працю України. В якості прикладу можна навести рішення колегії 

суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Київської області 

від 20 червня 2006 року № 22-ц-1583/2006 або рішення колегії суддів судової 

палати в цивільних справах апеляційного суду Дніпропетровської області від 15 

червня 2006 року № 2860/2006 [161]. Таким чином, до числа суб’єктів з 

відшкодування моральної шкоди у трудовому праві слід також віднести й осіб, 

котрі, хоча й не перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, однак у 

період завдання моральної шкоди такі відносини між ними (фізичною особою і 

роботодавцем) існували.     
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2.3 Зміст правовідносин з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві  

У сучасних умовах економічного розвитку, реформування трудового 

законодавства України особливої уваги потребує чітке визначення системи 

прав і обов’язків суб’єктів правовідносин із відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві, які складають зміст досліджуваних правових відносин. 

З’ясування змістового наповнення вказаних правовідносин має важливе 

наукове й прикладне значення в нормотворчій та правозастосовній діяльності, 

оскільки від них залежать результати й рівень захисту прав працівників. 

З’ясування змісту правовідносин з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві є неможливим без визначення юридичної категорії «зміст 

правовідносин», однак, у першу чергу, слід зупинитися на трактуванні поняття 

«правовідносини».   

У теорії права існує велика кількість підходів до розуміння юридичної 

категорії «правовідносини». Так, Р.О. Халфіна вважає, що правовідношення, 

будучи реалізацією норми, є водночас і правовою формою конкретного 

суспільного відношення. Саме в поєднанні цих моментів криється ключ до 

розуміння місця правовідношення [162, c. 57]. На переконання І.Л. Брауде, 

правовідносини являють собою суспільні відносини, тобто відносини між 

людьми, що врегульовані нормами права [163, c. 66]. К.Г. Волинка зазначає, що 

правовідносини – це суспільні відносини, врегульовані правом [164, c. 153]. 

Окрім того, під правовідносинами розуміють об’єктивно виникаючу в 

суспільстві відповідно до закону особливу форму соціальної взаємодії, 

учасники якої володіють взаємними кореспондуючими правами та обов’язками 

і реалізують їх з метою задоволення своїх потреб та інтересів в особливому 

порядку, не забороненому або гарантованому державою, що охороняється 

відповідними державними органами [165, c. 38]. Наведені трактування категорії 

«правовідносини» мають свої відмінності, проте їх об’єднує те, що вони є 

суспільними відносинами, які перебувають під дією норми права.    
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Виходячи з наукових досягнень теоретиків права стосовно визначення 

поняття «правовідносини», можна запропонувати авторський підхід до 

розуміння правовідносин з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві. 

З урахуванням того, що відшкодування моральної шкоди в трудових 

правовідносинах являє собою компенсацію працівнику за завдану моральну 

шкоду, яка полягає у втратах немайнового характеру, що стали результатом 

порушення з боку роботодавця його трудових прав, вважаємо, що під 

правовідносинами в досліджуваній сфері слід вважати відносини, які виникли 

між працівником (особою, яка перебувала у трудових правовідносинах) і 

роботодавцем на підставі норм права з приводу компенсації моральної шкоди 

працівнику, спричиненої внаслідок порушення його трудових прав.  

Повертаючись до розуміння змісту правовідносин, зазначимо, що це 

питання є спірним як для теоретиків права, так і для дослідників галузевих 

юридичних наук, тому в науці сформулювалося кілька підходів до розуміння 

сутності поняття «зміст правовідносин». Так, В.П. Мозолін в середині 

минулого століття висловлював думку, що дії людей складають зміст усіх без 

винятку суспільних відносин, у тому числі й правових [166, c. 52]. Отже, 

відповідно до наведеної позиції зміст правовідносин полягає в конкретних 

юридичних діях суб’єктів цих правових відносин. 

У юридичні науці має місце також підхід, який вказує на подвійну 

природу змісту правового відношення. Відповідно до цієї концепції поряд з 

суб’єктивними права та суб’єктивними обов’язками до змісту правовідносин 

включається матеріальний зміст правовідносин. Так, на переконання 

С.С. Алєксєєва, у правовідносинах може бути виділений юридичний і 

матеріальний зміст. Юридичний зміст правовідносин – це суб’єктивні юридичні 

права і обов’язки, що виражають специфічну властивість правовідношення як 

особливої ідеологічної форми фактичних суспільних відносин. Матеріальний 

зміст правовідносини – це та фактична поведінка, яку правомочна особа може, 

а правозобов’язана особа повинна здійснити. Матеріальний зміст 
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правовідносини складається з дозволеної поведінки правомочної і належної 

поведінки правозобов’язаної особи [106].   

К.Г. Волинка виходить з того, що правовідносини є поєднанням 

фактичних суспільних відносин і юридичних норм, які надають фактичним 

суспільним відносинам правової форми. Розрізняють фактичний і юридичний 

зміст правовідносин. Фактичний зміст правових відносин – це фактичні 

економічні, політичні, культурні, управлінські, сімейні та інші відносини, які 

отримали через опосередкування правовими нормами свою юридичну форму. 

Вони зберегли свій фактичний зміст, але завдяки правовим нормам набули 

нових якостей. Юридичний зміст правових відносин – це взаємозв’язок 

зафіксованих в нормах права суб’єктивних прав та юридичних обов’язків 

учасників правовідносин [170]. На багатоаспектний зміст правовідносин 

вказують М.І. Матузов та О.В. Малько. Дослідники зазначають, що у будь-

якому правовому відношенні виділяють фактичний, юридичний та вольовий 

зміст. На їх думку, правовідношення не змінюється в результаті 

опосередкування правом реального, тобто фактичного, та виступає як єдність 

змісту і форми [167, c. 238]. 

У юридичній науці існує ще одна позиція, відповідно до якої зміст 

правовідносин складається із суб’єктивних прав і суб’єктивних юридичних 

обов’язків. Наведена думка в теорії права вважається найбільш поширеною, 

якої дотримується переважна більшість дослідників. Зокрема, на думку 

М.С. Кельмана та О.Г. Мурашина, саме зміст правовідносин охоплює 

суб’єктивні права і юридичні обов’язки [168, c. 272]. В.К. Бабаєв також 

зазначає, що суб’єктивне право і юридичний обов’язок виступають змістом 

правовідносин, оскільки, аналізуючи ці елементи правовідносин, можна судити 

про його характер і цілі [169, c. 419]. При цьому під суб’єктивним правом слід 

розуміти надану і охоронювану державою міру (межу) можливої (дозволеної) 

поведінки особи із задоволення своїх законних інтересів, передбачених 

об’єктивним правом. Воно виступає як право, що належить лише певному 

суб’єкту і реалізується не інакше як через волевиявлення цієї особи. 
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Суб’єктивне право не може здійснюватися його носієм довільно, незалежно від 

інших юридичних норм. Реалізуючи своє суб’єктивне право, учасник 

правовідносин діє на основі і в рамках існуючих правових норм. Юридичний 

обов’язок являє собою передбачену законом необхідність певної поведінки 

однієї особи – суб’єкта  правовідносин – в інтересах іншої особи, що має 

відповідне право. Юридичний обов’язок виступає як особливий, передбачений 

законом вид поведінки зобов’язаної особи стосовно іншої особи, що має 

відповідні права [170, c. 229]. 

З наведеного вбачається, що в теорії права існують різні погляди на зміст 

правовідносин, проте, на нашу думку, для з’ясування змісту правовідносин 

можливе лише через розкриття філософського розуміння категорії «зміст», яка 

перебуває у зв’язку з поняттям «форма». Вони є співвідносними поняттями, які 

відображають дві взаємозалежні, суперечливі сторони буття предмета, явища, 

процесу [171, c. 134]. Зміст і форма є тими філософськими категоріями, що 

використовуються в правовій науці для характеристики певних правових явищ, 

у тому числі й правових відносин.  

З позиції філософського розуміння категорія «зміст» визначає єдність 

усіх складових об’єкта та його наповнення, зокрема зв’язків, притаманних йому 

властивостей, процесів, що відбуваються в ньому. Форма є зовнішнім засобом 

вираження змісту, зовнішньою конфігурацією речі, предмета, його зовнішніми 

просторовими та часовими межами. Окрім того, форма розглядається як 

внутрішня організація, засіб зв’язку елементів всередині системи, що співпадає 

з розумінням структури [172]. 

Наведене дає підстави вважати, що форма структурує зміст об’єкта, 

інакше кажучи, розкриває внутрішню організацію самого змісту, а отже, ці 

категорії обумовлюють одна одну. Зміст і форма являють собою 

взаємопов’язані категорії, котрі розкривають сутність певного явища, але вони 

не є тотожними. З позиції філософського розуміння змісту і форми зміст 

правовідносин неможливо розглядати у відриві від форми правовідносин, які 

перебувають у тісному зв’язку між собою та доповнюють один одного. Проте 
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неврахування цієї обставини дослідниками призводить до різнопланового 

розуміння змісту правовідносин, приклади чого наведені були вище.     

Традиційно в теорії права під правовими відносинами розуміють 

суспільні відносини, що врегульовані правовим нормами. Виходячи з 

наведеного трактування правовідносин, зазначимо, що до їх складу 

включаються суб’єкти, об’єкт, суб’єктивні права та суб’єктивні обов’язки. З 

філософської інтерпретації категорій «зміст» і «форма» можна зробити    

висновок, що зміст правовідносин вказує на єдність, цілісність його складових 

елементів, а саме суб’єктів, об’єкта, суб’єктивних прав та суб’єктивних 

обов’язків, в динаміці. Неподільність усіх елементів правовідносин вбачається 

у взаємозв’язку між суб’єктами, який опосередковується через суб’єктивні 

права та обов’язки з приводу об’єкта правовідносин. У той час, як зміст 

представляє складові елементи правовідношення у взаємодії у вигляді єдиного 

цілого, форма розкриває його змістове оформлення через упорядкування 

внутрішньої організації правовідношення.  

Таким чином, формою виступають права та юридичні обов’язки, що 

належать конкретним учасникам правовідносин щодо об’єкта цих відносин, з 

огляду на те, що правове відношення являє собою реалізований у фактичній 

взаємодії сторін зв’язок між суб’єктами [173, c. 78]. На відміну від форми, зміст 

правовідносин є динамічною стороною цього правового явища. Саме зміст 

розкриває взаємодію елементів правовідносин, тобто реальну правомірну 

поведінку суб’єктів правовідношення, спрямовану на реалізацію їх 

суб’єктивних прав та обов’язків стосовно об’єкта правовідносин. При цьому 

варто наголосити, що об’єкт правовідносин має опосередковане значення у 

змісті правовідносин, оскільки перебуває у єдності з іншими його елементами в 

контексті спрямованості на нього суб’єктивних прав та суб’єктивних обов’язків 

учасників цих правовідносин, що лише підкреслює теоретичну обґрунтованість 

позиції про включення об’єкта правовідносин до їх структури.  

Стосовно змісту правовідносин з відшкодування моральної шкоди, 

зазначимо, що його складають фактична правомірна поведінка працівника, 
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спрямована на отримання того, задля чого він вступив у ці правовідносини, та 

фактична правомірна поведінка роботодавця, метою якої є виконання обов’язку 

щодо задоволення вимог працівника з відшкодування моральної шкоди. На 

відміну від змісту правовідносин, які характеризуються динамікою, форма 

правовідносин відшкодування моральної шкоди у трудовому праві навпаки є 

статичною та визначає права й обов’язки суб’єктів правовідносин з приводу 

об’єкта цих відносин. У даному випадку форма правовідносин співпадає з їх 

структурою, яка складається із наступних складових елементів: суб’єктів, 

об’єктів, суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, що узгоджується з 

філософським розумінням поняття «форма».  

Загальновідомо, що суб’єктивне право являє собою міру дозволеної 

законом та можливої поведінки одного суб’єкта правовідносин, а юридичний 

обов’язок є мірою належної поведінки іншого суб’єкта правовідносин, яка 

передбачена юридичними нормами, спрямована на задоволення інтересів 

правомочної особи. За своїм змістом суб’єктивне право та суб’єктивний 

юридичний обов’язок як правові категорії розкриваються через притаманні їм 

особливі риси.  

Так, суб’єктивне право – це дозволена поведінка або визнана поведінка, 

що допускається нормами об’єктивного права (законодавства) [174, c. 159]. 

Категорія «дозволеність» характеризує суб’єктивне право як юридичну свободу 

особи, що має право діяти, але не зобов’язана [175, c. 92]. Порушення міри 

можливої поведінки особи розцінюється як порушення суб’єктивного права. 

Суб’єктивне право передбачає можливість його носія вимагати від іншої особи 

вчинення дій або утримання від них задля задоволення своїх інтересів, а також 

можливість захисту, право звертатися до компетентних державних органів і 

приводити в дію механізм примусу, якщо право порушене [176, c. 49]. 

Суб’єктивне право встановлюється юридичними нормами та забезпечується 

державою. Доцільно також вказати на динамічність суб’єктивних прав, які 

набуваються, перебувають на тій чи іншій стадії реалізації, вичерпуються 
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(припиняються), змінюються за своїм безпосереднім змістом та обсягом, 

виступають юридичною підставою виникнення інших прав [177, c. 175].   

Юридичний обов’язок завжди пов’язаний з державним примусом, тому 

характеризується необхідністю здійснення визначеної в правовій нормі 

поведінки або необхідністю утриматися від певних дій. Юридичний обов’язок 

кореспондується з відповідним суб’єктивним правом та передбачає 

«позитивну» реакцію на вимогу правомочної особи. У разі невиконання 

юридичного обов’язку у правозобов’язаного суб’єкта виникає необхідність 

нести за це відповідальність. Порівнюючи суб’єктивне право і суб’єктивні 

юридичні обов’язки, зазначимо, що змістом перших є міра припустимої, 

дозволеної поведінки, а змістом інших – міра обов’язкової поведінки. Залежно 

від характеру норм права та їх змісту зобов’язаній особі в одних випадках 

належить здійснювати певні, передбачені нормою права дії на користь 

управленої особи, в інших випадках – утриматися від скоєння заборонених 

нормами права дій. 

Аналізуючи наукові надбання у сфері загальнотеоретичних досліджень 

змісту правових відносин у контексті вивчення змісту правовідносин з 

відшкодування моральної шкоди у трудовому праві, варто зазначити, що 

суб’єктивне право на відшкодування вказаного виду шкоди у трудових 

правовідносинах, як і будь-яке суб’єктивне право, має свою структуру, що 

складається з кількох юридичних можливостей – елементів-правомочностей 

його носія. Не є винятком і структура суб’єктивного права на відшкодування 

моральної шкоди у трудовому праві  

По-перше, до складових елементів суб’єктивного права слід віднести 

правомочність суб’єкта з відшкодування моральної шкоди (працівника) на 

власні позитивні дії. Юридична можливість (правомочність) є визначальним та 

найбільш складним елементом у структурі суб’єктивного права, в тому числі й 

щодо відшкодування моральної шкоди в трудових правовідносинах.  Так, 

працівник має правомочність щодо вчинення дій, спрямованих на отримання 

відшкодування моральної шкоди, якщо його права були порушені 
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роботодавцем, що призвело до такої шкоди. Можливість вчинення таких дій 

забезпечується юридично. У зв’язку з цим варто зазначити, що, хоча прямо про 

право працівника на відшкодування моральної шкоди в Кодексі законів про 

працю України не вказується, однак воно випливає із системного аналізу 

чинного цивільного та трудового законодавства України. Тому працівник як 

фізична особа наділений правомочністю вільно і самостійно вчиняти позитивні 

дії для відшкодування моральної шкоди, заподіяної порушенням його трудових 

прав.  

Іншою складовою суб’єктивного права працівника є правовимога, яка 

полягає у іншій можливості – можливості вимагати від правозобов’язаного 

суб’єкта виконання обов’язку з відшкодування моральної шкоди. В контексті 

досліджуваних правовідносин правовимога як елемент суб’єктивного права 

працівника на відшкодування моральної шкоди має два аспекти. Перший, на 

наш погляд, полягає у тому, що працівник має право вимагати від 

правозобов’язаної особи (роботодавця) належної поведінки – виконання 

обов’язку з відшкодування моральної шкоди у випадках, передбачених 

законодавством.  

Вимога про відшкодування моральної шкоди, що адресована 

роботодавцю, може бути висунута в порядку самозахисту. Самозахист являє 

собою форму захисту, що передбачається чинним законодавством. Зокрема 

стаття 19 Цивільного кодексу України встановлює, що особа має право на 

самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і 

протиправних посягань. Самозахистом є застосування особою засобів протидії, 

які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. 

Способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру 

дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням. 

Способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися. 

Таким чином, самозахист – це передбачені законом дії фактичного порядку і 

юридичні засоби, що дозволяють особі використовувати проти 

правопорушника для захисту свого права власні дозволені примусові дії та 
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самій знайти найбільш правильний шлях реалізації своєї правової активності 

без звернення до компетентного органу [178,c. 35]. Отже, правовимога щодо 

відшкодування моральної шкоди у трудовому праві може бути реалізована 

працівником шляхом самозахисту.      

Водночас відшкодування моральної шкоди, у тому числі, працівнику є 

окремим способом захисту прав та інтересів, який реалізовується шляхом 

звернення до компетентного державного органу – суду, а отже, здійснюється в 

судовому порядку. Це означає, що працівник, котрий вважає, що його право 

порушене, внаслідок чого йому завдано моральну шкоду, має можливість 

вимагати виконання юридичного обов’язку щодо відшкодування моральної 

шкоди в суді. Таким чином, правовимога як елемент суб’єктивного права 

реалізовується через можливість правомочного суб’єкта вимагати виконання 

юридичного обов’язку, а саме відшкодування моральної шкоди роботодавцем 

шляхом безпосереднього звернення до останнього з такою вимогою, а також 

через судовий орган. Саме в цьому полягає другий аспект правовимоги.   

У зв’язку з вищезазначеним, необхідно звернути увагу на те, що в 

загальній теорії права суб’єктивне право проявляється у трьох різновидах: 1) у 

можливості позитивної поведінки власника суб’єктивного права з метою 

задоволення  своїх інтересів; 2)  у можливості уповноваженої особи вимагати 

певної поведінки від зобов’язаних осіб з метою задоволення своїх законних 

інтересів; 3) у можливості уповноваженої особи звернутися до компетентних 

державних органів за захистом своїх порушених прав. У даному випадку 

йдеться про реалізацію права учасника правовідносини за допомогою 

відповідних державних органів. Якщо зобов’язана особа в добровільному 

порядку не виконує покладений на неї законом обов’язок, правомочна особа 

має можливість захистити свої інтереси, звернувшись за допомогою до держави 

[179, c. 316].  

У юридичній літературі висловлюються погляди щодо існування 

четвертого елемента суб’єктивного права – можливості користуватися певним 

соціальним благом. З приводу цього доцільно навести позицію Л.С. Явіча, який 
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зазначає, що найбільш ґрунтовно прагне аргументувати цю тезу М.І. Матузов. 

Він вказує, що можливість користуватися певним соціальним благом – 

економічним, політичним, духовним, культурним – є четвертим необхідним 

елементом суб’єктивного права, який органічно скріплює три інших елемента 

та надає їм практично реальний зміст. На значення можливості користування 

соціальним благом неодноразово звертав увагу М.С. Строговіч, на якого і 

посилається М.І. Матузов. Але, на наш погляд, М.С. Строговіч зовсім не 

вважає, що користування соціальним благом становить якийсь особливий 

елемент суб’єктивного права, навіть якщо мова йде про юридичну можливість 

користування, а не про фактичне користування. У своїх наступних роботах 

М.С. Строговіч зазначає, що суб’єктивне право (правомочність, повноваження) 

є завжди правом на щось, на якусь цінність – матеріальну або духовну, це і є 

право користуватися якимось благом у суспільстві – благом матеріальним або 

духовним або і тим і іншим. Саме в цьому суть будь-якого суб’єктивного права. 

В даному випадку мова йде про саму суть суб’єктивного права. Лише в 

запропонованому визначенні суб’єктивного права автор акцентує особливу 

увагу на можливості використання соціального блага. Однак визначення 

поняття суб’єктивного права і елементи його змісту – не одне і те ж. Наукове 

визначення має «схопити» сутність явища, що визначається, вона є головним в 

його змісті і формі, а не просто складає його безпосередній зміст. Тому слід 

вважати, що право на власні дії і є, в першу чергу, можливість використання 

соціальних благ, свобода поведінки і вольового рішення на основі закону [177, 

c. 177-178].    

Усе наведене дає підстави для висновку про триелементний склад 

суб’єктивного права у загальнотеоретичному значенні. Наведені елементи 

присутні й у суб’єктивному праві з правовідносин відшкодування моральної 

шкоди у трудовому праві. Проте такі елементи суб’єктивного права у 

правовідносинах щодо відшкодування моральної шкоди у трудових 

правовідносинах, як правовимога виконання юридичного зобов’язання та право 

правомочного суб’єкта звернутися до відповідних державних органів за 
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захистом, мають властивість змінюватися шляхом злиття їх в одному елементі 

суб’єктивного права.  

Не викликає сумнівів, що працівник має право на відшкодування 

роботодавцем моральної шкоди, інакше кажучи, можливість позитивної 

поведінки носія суб’єктивного права спрямована на задоволення власних 

інтересів у сфері трудових правовідносин. Праву працівника вимагати 

відшкодування моральної шкоди у досліджуваній сфері правових відносин 

кореспондує обов’язок роботодавця виконати висунуту вимогу. Отже, 

суб’єктивне право працівника реалізується через обов’язок роботодавця з 

покриття моральної шкоди. Як зазначалося вище, правовимога правомочного 

суб’єкта щодо відшкодування моральної шкоди у трудовому праві може бути 

реалізована як шляхом самозахисту, так і шляхом звернення до суду. Судовий 

захист – це захист порушеного права за допомогою цивільного, 

адміністративного, кримінального чи господарського судочинства. Що ж 

стосується самозахисту, то його визначають як вчинення правомочною особою 

не заборонених законом фактичних дій, спрямованих на охорону її прав та 

законних інтересів[180].  

Оскільки законодавець, передбачаючи в цивільному законодавстві право 

особи на самозахист, у той же час у статті 55 Конституції України вказує, що 

права і свободи людини та громадянина захищаються судом, слід нагадати, що 

реалізація правовимоги через судовий орган не перебуває в залежності від 

захисту прав шляхом самозахисту. У зв’язку з цим є необхідність звернути 

увагу на те, що задоволення інтересів правомочної особи на стадії самозахисту 

виключає можливість звернення працівника до судових органів з метою 

отримання від роботодавця відшкодування моральної шкоди, завданої в 

результаті порушення трудових прав.        

У разі, якщо припустити, що правомочна особа-працівник, реалізуючи 

суб’єктивне право щодо відшкодування моральної шкоди (перший структурний 

елемент суб’єктивного права), вимагає задоволення своїх законних інтересів від 

правозобов’язаної особи-роботодавця (другий елемент суб’єктивного права), 
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котрий відмовляється відшкодовувати моральну шкоду працівнику, останній 

звертається до відповідного державного органу за захистом своїх прав, має 

місце наявність усіх елементів суб’єктивного права: права на задоволення 

інтересів, правовимоги, права звернення за захистом.              

 Однак найчастіше на практиці виникає інша ситуація, коли працівник, 

реалізуючи своє право на відшкодування моральної шкоди, не звертається 

безпосередньо до роботодавця з вимогою про покриття такої шкоди. Такі 

випадки є яскравим прикладом відсутності у «чистому вигляді» другого 

елемента суб’єктивного права правомочної особи, тобто працівник одразу 

звертається до суду задля захисту своїх немайнових прав. У такому разі 

правовимога як елемент суб’єктивного права фактично реалізується вже 

шляхом звернення до судового органу. Отже, другий елемент суб’єктивного 

права – можливість вимагати певної поведінки від правозобов’язаної особи – 

поєднується з останнім елементом – можливістю правомочної особи захищати 

свої інтереси в суді. Таким чином, суб’єктивне право працівника щодо 

відшкодування моральної шкоди може бути представлене у складі 

традиційного розуміння структурних елементів вказаного права, а також у 

вигляді двох правомочностей: можливості на власні позитивні дії та 

можливості правомочної особи звернутися до суду.  

На наш погляд, наведений вище склад суб’єктивного права у 

правовідносинах з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві є 

природнім та відповідає сутності суб’єктивного права, яка полягає у можливій 

поведінці правомочної особи, тобто реалізація суб’єктивного права знаходиться 

у повній залежності від розсуду його носія, його волі та бажання [177]. Це 

означає, що правомочна особа може здійснювати позитивні дії щодо реалізації 

свого права, вимагати виконання своєї вимоги, захищати порушене право у 

компетентних органах у будь-який дозволений законом спосіб, а також 

відмовитися від цього і ніхто не може вплинути на свідомо-вольовий характер 

дій правомочної особи.  
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Окрім того, необхідно вказати, що інститут відшкодування моральної 

шкоди, у тому числі з відшкодування моральної шкоди у трудових 

правовідносинах, виконує надзвичайно важливу роль, яка полягає у захисті 

немайнових прав. А отже, вже сама по собі реалізація суб’єктивного права на 

відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах запускає 

охоронний механізм порушеного права, що розкривається через можливість 

правомочної особи вимагати від зобов’язаної особи вчинити певні дії та/або 

звернутися до компетентних державних органів за захистом. Наведене лише 

підтверджує існування поряд з класичним складом суб’єктивного права на 

відшкодування моральної шкоди двоелементного складу вказаного 

суб’єктивного права працівника.  

У правовій науці традиційною є думка про те, що суб’єктивному праву 

завжди кореспондує юридичний обов’язок, передбачений об’єктивним правом, 

оскільки існування суб’єктивного права без відповідного йому юридичного 

обов’язку неможливе. Так само неможливе існування юридичного обов’язку 

без відповідного йому суб’єктивного права. Якщо цю обставину залишити без 

уваги, то зовсім незрозумілим стає соціальний зміст і юридичний характер 

суб’єктивних прав і обов’язків. Неважко помітити, що в такому випадку права і 

обов’язки будуть виглядати лише в ролі декларацій, які не мають юридичних 

гарантій і не володіють правовою природою [181, c. 39]. 

Якщо суб’єктивне право є свободою, обмеженою правовою нормою, то 

юридичний обов’язок полягає у необхідності узгоджувати свою поведінку з 

вимогами правомочної особи. Юридичний обов’язок являє собою необхідну 

поведінку суб’єкта правовідношення, встановлену для задоволення інтересів 

носія суб’єктивного права [177, c. 67]. Юридично зобов’язана особа, можливо, 

діє не так, як її спонукають власні інтереси, проте це повинно узгоджуватися з 

приписами норм права, що відображають та охороняють інтереси інших осіб 

[179, c. 419].  

Юридичний обов’язок, як і суб’єктивне право, має власну структуру, що 

налічує чотири основні компоненти: 1) необхідність здійснювати певні дії або 
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утримуватись від них; 2) необхідність відреагувати на законні вимоги 

уповноваженого суб’єкта; 3) необхідність нести відповідальність за 

невиконання цих вимог; 4) необхідність не перешкоджати уповноваженому 

суб’єкту користуватись тим благом, щодо якого він має право [170, c. 156]. Але 

в науці має місце й інша позиція щодо структури юридичного обов’язку. Так, 

юридичний обов’язок визначають через: 1) необхідність здійснення певних дій; 

2) необхідність утримання від певних дій; 3) необхідність вимагати здійснення 

чи нездійснення тих чи інших дій від інших осіб; 4) необхідність нести 

відповідальність за невиконання передбачених дій [176, c. 49]. 

Крім того, в юридичній науці представлений ще один підхід щодо 

визначення структури юридичного обов’язку, який складається таких 

елементів: 1) утримання від заборонених дій, які суперечать інтересам інших 

осіб (пасивна поведінка); 2) здійснення конкретних дій (активна поведінка); 

3) обмеження у правах особистого, майнового чи організаційного характеру 

(заходи юридичної відповідальності) [168, c. 298]. На наше переконання, 

остання позиція стосовно розуміння складу юридичного обов’язку є 

універсальною, оскільки нею охоплені основні необхідності, дотримання яких 

вимагається від зобов’язаної особи.    

Проте не у всіх правовідносинах юридичний обов’язок складається саме з 

таких елементів. Наприклад, зміст юридичного обов’язку в освітніх 

правовідносинах складається з елементів, що є конкретними юридичними 

вимогами до зобов’язаної сторони, а саме: а) здійснювати певні дії (активні 

обов’язки); б) реагувати на законні вимоги правомочної сторони [182, c. 85]. З 

наведеного вбачається, що до складу юридичного обов’язку не включений 

такий елемент, як необхідність нести юридичну відповідальність за 

невиконання юридичного обов’язку. Відрізняється структура юридичного 

обов’язку й у правовідносинах з відшкодування моральної шкоди у трудовому 

праві, яку доцільно розглянути більш детально.  

Суб’єктивному праву працівника на відшкодування моральної шкоди, яке 

складається з праводіяння, правовимоги та (або) праводомагання, кореспондує 
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юридичний обов’язок задовольнити інтерес носія суб’єктивного права. Так, 

праву працівника на позитивні дії щодо відшкодування моральної шкоди 

логічно відповідає правомірна пасивна поведінка або юридичний обов’язок 

роботодавця не вчиняти дії, що суперечать інтересам правомочної особи. Праву 

вимоги працівника на виконання юридичного обов’язку як правомочної особи 

відповідає правомірна активна поведінка, що полягає у позитивному реагуванні 

зобов’язаною особою на законні вимоги щодо відшкодування моральної шкоди. 

Праву на захист, що виникає при порушенні юридичного обов’язку, відповідає 

необхідність нести юридичну відповідальність зобов’язаною особою за 

невиконання обов’язку, під якою в теорії права розуміють застосування до 

особи, що скоїла правопорушення, примусових заходів, передбачених санкцією 

порушеної норми, у встановленому для цього процесуальному порядку від 

імені держави і на підставі закону [170, c. 183].  

Проте чинне на сьогодні законодавство України не передбачає 

відповідальності саме за невиконання обов’язку з відшкодування моральної 

шкоди у трудовому праві, адже відшкодування немайнової (моральної) шкоди 

постає окремим видом юридичної відповідальності, яка настає за заподіяння 

моральної шкоди в результаті порушення майнових або немайнових прав, у 

тому числі прав працівників у трудових правовідносинах. Відповідальність за 

невідшкодування моральної шкоди зобов’язаною особою може виникнути лише 

у випадку невиконання судового рішення, яке передбачає здійснення такого 

відшкодування, що випливає, у першу чергу, з Основного Закону України.  

Як передбачено статтею 124 Конституції України, судові рішення 

ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій 

території України. Вказане конституційне положення конкретизоване в статті 

13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яка передбачає, що судові 

рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання усіма 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими 

та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями 
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на всій території України. Невиконання судових рішень тягне за собою 

відповідальність, установлену законом [183]. 

Однак відповідальність за невиконання судового рішення, у тому числі 

того, яке передбачає відшкодування моральної шкоди працівнику, перебуває у 

площині інших правовідносин, а тому вести мову про існування такого 

елемента юридичного обов’язку в правовідносинах з відшкодування моральної 

шкоди у трудовому праві, як необхідність нести відповідальність саме за 

невиконання правовимоги працівника, є недоцільним з огляду на те, що 

компенсація моральної шкоди виступає самостійним видом юридичної 

відповідальності.   

Водночас необхідно зазначити, що не викликає сумнівів присутність 

інших елементів юридичного обов’язку щодо відшкодування моральної шкоди 

у трудовому праві. Зокрема до таких елементів слід віднести: 1) необхідність 

правомірної пасивної поведінки, яка полягає в утриманні зобов’язаної особи від 

вчинення дій, що перешкоджатимуть позитивній поведінці правомочної особи з 

метою отримання компенсації моральної шкоди; 2) необхідність позитивного 

реагування на законні вимоги правомочної особи щодо відшкодування 

моральної шкоди у трудових правовідносинах.    

Окремо досліджуючи структурні елементи правовідносин з 

відшкодування моральної шкоди, не можемо залишити поза увагою те, що 

правомочна особа наділена не лише суб’єктивними правами, а й має юридичні 

обов’язки. Так само зобов’язана особа несе не тільки юридичну 

відповідальність, а й наділена відповідними суб’єктивними правами. Саме 

завдяки такому закономірному взаємозв’язку прав та обов’язків суб’єктів 

правовідносин зберігається баланс цих правовідносин.  

Невипадково в юридичній науці під суб’єктивним правом розуміють вид 

та міру можливої поведінки його носія, а під юридичним обов’язком – вид та 

міру належної поведінки [184, c. 226]. Право суб’єкта правовідносин з 

відшкодування моральної шкоди у трудовому праві не може бути безумовним 

та реалізовується в межах, дозволених правовими нормами. На противагу 
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наведеній тезі ватро вказати, що суб’єкт правовідносин з відшкодування 

моральної шкоди, котрий несе обов’язки, має відповідні права.  

На правомочного учасника правовідносин покладається обов’язок 

користуватися лише тим обсягом прав, носієм яких він виступає. Так, 

відповідно до положень Цивільного кодексу України однією із засад цивільного 

законодавства є принцип добросовісності. У сучасній науковій доктрині 

добросовісність переважно трактується як чесна поведінка, чесне ведення 

справ, ділова порядність, відповідність поведінки прийнятим у суспільстві 

етичним стандартам [185]. Отже, учасник правовідносин з відшкодування 

моральної шкоди у трудовому праві несе обов’язок добросовісно користуватися 

своїми правами. Окрім того, відповідно до статті 13 Цивільного кодексу 

України при здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися також 

моральних засад суспільства. Наведена норма дає підстави вважати, що 

правомочна особа у правовідносинах з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві несе обов’язок щодо дотримання і моральних засад 

суспільства.  

Водночас зобов’язана особа є носієм права на вимогу від правомочної 

особи не порушувати встановлених меж суб’єктивного права. Саме завдяки 

такому взаємозв’язку прав і обов’язків суб’єктів правовідносин досягається 

урівноваження усіх правовідносин, у тому числі й правовідносин з 

відшкодування моральної шкоди у трудовому праві. Таким чином, суб’єктивні 

права і юридичні обов’язки, перебуваючи у закономірному кореспондуючому 

зв’язку, складають зміст правовідносин з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві. Саме суб’єктивні права та юридичні обов’язки виступають 

ефективними правовими засобами упорядкування суспільних відносин, 

врегулювання конкретної поведінки людей, задоволення їх законних інтересів.  

Досліджуючи зміст правовідносин з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві, зазначимо, що варто акцентувати увагу на тому, що в 

загальній теорії права розрізняють юридичний та фактичний зміст 

правовідносин. Проте, на нашу думку, є сумніви у доцільності виокремлення 
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фактичного і юридичного змісту правовідносин з відшкодування моральної 

шкоди у трудових правовідносинах. Такий висновок обумовлюється тим, що 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки як структурні елементи правового 

відношення належать конкретним учасникам цих відносин. Зокрема 

дослідниками вказується, що правове відношення пов’язує його учасників 

взаємними позитивними правами і обов’язками, які складають зміст 

правовідносин, котрі реалізовуються завдяки реальним діям суб’єктів [186]. 

Зміст правовідносин формується внаслідок волевиявлення його учасників, дії 

юридичних норм, а також відповідно до рішень правозастосовних органів [176, 

c. 56].  

Отже, якщо керуватися цією логікою, можна дійти висновку, що момент 

виникнення правового відношення з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві слід пов’язувати саме із волевиявленням його суб’єктів, а не з 

наявністю у них об’єктивного права та обов’язку щодо їх реалізації. Наприклад, 

роботодавцем завдано моральну шкоду працівнику, що призвело до певних 

негативних наслідків, передбачених статтею 2371 Кодексу законів про працю 

України, і у працівника виникло право на відшкодування такої шкоди. У 

зв’язку з цим постає питання: «Чи виникло правовідношення з відшкодування 

моральної шкоди у сфері трудових відносин?» На наше переконання, відповідь 

повинна бути негативною, оскільки особа не вчинила будь-яких дій, які б 

свідчили про її бажання отримати компенсацію, хоча вона має на це право. І 

лише у разі спрямування однією особою своєї волі на реалізацію її права, яке 

стає суб’єктивним, у іншої особи виникає суб’єктивний юридичний обов’язок, 

тобто лише за цих обставин можна вести мову про виникнення та існування 

правовідношення з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві, зміст 

якого складається з суб’єктивного права і юридичного обов’язку. Отже, 

правовідношення з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві завжди 

є відображенням реально існуючого правового зв’язку між суб’єктами завдяки 

його складовим елементам: суб’єктивному праву та юридичним обов’язкам. 

Усе наведене дає підстави вважати, що виокремлення юридичного та 
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фактичного змісту правовідносин з відшкодування моральної шкоди вбачається 

недоцільним, адже правовідношення є реальним правовим явищем, яке існує в 

даний момент, а  відсутність волевиявлення суб’єктів свідчить про 

неможливість виникнення правовідношення, тобто про його відсутність і, 

відповідно, про відсутність  змісту.  

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що зміст правовідносин з 

відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах складає реальна 

поведінка учасників цих відносин, яка реалізовується ними через сукупність 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, конкретних стосовно об’єкта 

правовідносин. Суб’єктивні права і юридичні обов’язки спрямовані на 

досягнення мети, що стоїть перед суб’єктами цих відносин. Суб’єктивні права 

та юридичні обов’язки в правовідносинах з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві перебувають у кореспондуючому зв’язку між собою. При 

цьому правомочна особа, котра є носієм суб’єктивних прав, має і юридичні 

обов’язки, відповідно правозобов’язана особа, окрім юридичних обов’язків, 

наділена суб’єктивними правами. За допомогою цього закономірного 

взаємозв’язку прав та обов’язків суб’єктів зберігається баланс цих 

правовідносин. Правильне розуміння змісту правовідносин, а також 

структурних елементів суб’єктивних прав та юридичних обов’язків є 

запорукою забезпечення належної поведінки учасників правовідносин з 

відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах, а також  їх 

ефективного правового регулювання. 
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Висновки до розділу 2 

 1. У загальнотеоретичному значенні об’єктом правовідносин слід 

вважати те, з приводу чого суб’єкти вступають між собою у правовідносини, 

реалізуючи суб’єктивні права та юридичні обов’язки. Запропоноване 

трактування поняття «об’єкт правовідносин» доцільно використовувати як 

основу, яка дасть змогу встановити об’єкт правовідносин у будь-якій сфері 

соціальних відносин. 

2. У правовідносинах з відшкодування моральної шкоди у трудовому  

праві під об’єктом цих правових відносин необхідно розуміти не дії, спрямовані 

на задоволення вимоги працівника, а саме відшкодування (відновленої 

немайнової сфери працівника), яке роботодавець повинен здійснити на вимогу 

працівника. 

3. Відшкодування моральної шкоди у трудовому праві носить 

превентивний характер, оскільки передбачає певні матеріальні витрати 

роботодавця, що відіграє роль стримуючого фактору від правопорушень. З  

огляду на те, що трудове законодавство допускає захист як майнових, так і 

немайнових прав трудящих громадян шляхом компенсації моральної шкоди, 

відшкодуванню моральної шкоди у трудовій сфері притаманний універсальний 

характер. Це також наштовхує на думку про презумпцію моральної шкоди у 

трудовому праві.  

4. Відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах має 

виключно деліктний характер. Особливість відшкодування моральної шкоди у 

трудових правовідносинах полягає у тому, що відшкодування моральної шкоди 

може мати місце у будь-якому випадку порушення трудового законодавства, за 

умови, якщо воно має наслідки, передбачені статтю 2371 Кодексу законів про 

працю України. 

5. Під моральною шкодою в трудовому праві необхідно розуміти шкоду, 

що завдана працівнику діями або бездіяльністю роботодавця, які порушили 

трудові права працівника, принизили честь, гідність або ділову репутацію 
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останнього, що стало причиною моральних страждань та призвело до 

погіршення якості його життя.  

6. Відшкодування моральної шкоди у трудовому праві можна розглядати 

у трьох аспектах: 1) відшкодування моральної шкоди у трудових 

правовідносинах є компенсацією працівнику за завдану моральну шкоду, яка 

полягає у втратах немайнового характеру, що виникли внаслідок порушення 

його трудових прав з боку роботодавця; 2) відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві є одним із видів юридичної відповідальності роботодавця за 

правопорушення у сфері праці; 3) відшкодування моральної шкоди у трудовому 

праві є способом захисту порушених трудових прав осіб. 

7. Суб’єктами правовідносин з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві є працівник та власник або уповноважений ним орган 

(роботодавець). До числа суб’єктів з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві слід також віднести й осіб, котрі, хоча й не перебувають у 

трудових відносинах з роботодавцем, однак в період завдання моральної шкоди 

такі відносини між фізичною особою і роботодавцем існували.     

8. Під роботодавцем слід розуміти юридичну (підприємство, установа, 

організація) або фізичну особу, яка в межах трудових відносин використовує 

найману працю фізичних осіб. Працівником пропонується розглядати фізичну 

особу, яка вступила у трудові відносини з роботодавцем на підставі трудового 

договору. Працівник виступає суб’єктом, котрий є правомочною особою у 

правовідносинах з відшкодування моральної шкоди у трудових 

правовідносинах, а роботодавець є особою, на яку покладається обов’язок з 

відшкодування шкоди у трудових правовідносинах. Обов’язковою умовою 

участі в правовідносинах з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві 

є наявність правосуб’єктності.   

9. Відповідно до цивільного законодавства правом на відшкодування 

моральної шкоди наділені як фізичні, так і юридичні особи. Отже, роботодавець 

не може бути позбавлений права на відшкодування моральної шкоди у випадку 

її завдання. Проте ці відносини знаходяться поза межами сфери регулювання 
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трудового законодавства. Тому з метою забезпечення балансу прав та інтересів 

суб’єктів відносин з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві на 

законодавчому рівні необхідно передбачити право роботодавця на 

відшкодування моральної шкоди, завданої працівником, що не буде суперечити 

концептуальним положенням цивільно-правового інституту відшкодування 

моральної шкоди.  

10. Правовідносинами з відшкодування моральної шкоди у трудовому 

праві слід вважати відносини між працівником (особою, яка перебувала у 

трудових правовідносинах) і роботодавцем на підставі норм права з приводу 

компенсації моральної шкоди працівнику, яка виникла внаслідок порушення 

його трудових прав.  

11. Зміст правовідносин вказує на єдність, цілісність його складових 

елементів, а саме: суб’єктів, об’єкта, суб’єктивних прав та суб’єктивних 

обов’язків, та полягає у взаємодії елементів правовідносин, тобто реальній 

правомірній поведінці суб’єктів правовідношення, яка спрямована на 

реалізацію їх суб’єктивних прав та обов’язків стосовно об’єкта правовідносин. 

Неподільність усіх елементів правовідносин вбачається у взаємозв’язку між 

суб’єктами, який опосередковується через суб’єктивні права та обов’язки з 

приводу об’єкта правовідносин. Форма розкриває змістове оформлення 

правовідношення через упорядкування його внутрішньої організації.  

12. Зміст правовідносин з відшкодування моральної шкоди становлять 

фактична правомірна поведінка працівника, що спрямована на отримання того, 

задля чого він вступив у ці правовідносини, та фактична правомірна поведінка 

роботодавця, метою якої є виконання обов’язку щодо задоволення вимог 

працівника з відшкодування моральної шкоди. Форма правовідносин 

відшкодування моральної шкоди у трудовому праві є статичним явищем, яке 

визначає права й обов’язки суб’єктів правовідносин з приводу об’єкта цих 

відносин та розкриває зв’язок цих елементів у правовідношенні, який полягає у 

пов’язаних між собою суб’єктивному праві і юридичному обов’язку. 
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13. Суб’єктивне право працівника щодо відшкодування моральної шкоди 

може бути представлене у складі традиційного розуміння структурних 

елементів вказаного права: 1) права на задоволення інтересів; 2) правовимоги; 

3) права звернення за захистом. Окрім того, суб’єктивне право працівника в 

досліджуваних правовідносинах може мати вигляд двох правомочностей: 

можливості на власні позитивні дії та можливості правомочної особи 

звернутися до суду. 

14. У контексті досліджуваних правовідносин правовимога як елемент 

суб’єктивного права працівника на відшкодування моральної шкоди має два 

аспекти. Перший, на наш погляд, полягає у тому, що працівник має право 

вимагати від правозобов’язаної особи (роботодавця) належної поведінки, тобто 

виконати обов’язок з відшкодування моральної шкоди у випадках, 

передбачених законодавством, шляхом самозахисту. Правовимога як елемент 

суб’єктивного права реалізується через можливість правомочного суб’єкта 

вимагати виконання юридичного обов’язку, а саме відшкодування моральної 

шкоди роботодавцем шляхом безпосереднього звернення до останнього з такою 

вимогою, а також через судовий орган.  Саме в цьому полягає другий аспект 

правовимоги.   

15. Суб’єктивному праву працівника на відшкодування моральної шкоди, 

яке складається з праводіяння, правовимоги та (або) праводомагання, 

кореспондує юридичний обов’язок задовольнити інтерес носія суб’єктивного 

права. Юридичний обов’язок складається з: 1) необхідності правомірної 

пасивної поведінки, яка полягає в утриманні зобов’язаної особи від вчинення 

дій, що перешкоджатимуть позитивній поведінці правомочної особи з метою 

отримання компенсації моральної шкоди; 2) необхідності позитивного 

реагування на законні вимоги правомочної особи щодо відшкодування 

моральної шкоди у трудових правовідносинах.   

16. Правомочна особа наділена не лише суб’єктивними правами, а й має 

юридичні обов’язки. Так само зобов’язана особа несе не тільки юридичну 

відповідальність, а й наділена відповідними суб’єктивними правами. Завдяки 



121 

 

 

такому закономірному взаємозв’язку прав та обов’язків суб’єктів 

правовідносин зберігається їх баланс. Отже, суб’єктивні права і юридичні 

обов’язки, перебуваючи у закономірному кореспондуючому зв’язку, становлять 

зміст правовідносин з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві. 
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РОЗДІЛ 3  

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО 

ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

3.1 Загальна практика Європейського суду з прав людини щодо 

відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням трудових прав 

 

Після вступу України до Ради Європи, а особливо після ратифікації 

Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини й окремих 

її Протоколів [45], відповідно до якої діє Європейський суд, громадяни 

України, котрі вважають свої права, передбачені Конвенцією, порушеними та 

не знайшли належного захисту на національному рівні, дістали можливість 

звернутися до Страсбурзького суду з індивідуальною заявою. При цьому 

відповідно до ст. 34 Конвенції під «індивідуальною» слід розуміти заяву від 

будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб про порушення їхніх 

прав, викладених у Європейській конвенції або Протоколах до неї. Зазначене 

положення Конвенції має бути забезпечене на державному рівні, що 

унеможливлює перешкоди для ефективного здійснення такого права [187, 

с. 42]. 

Що стосується питання відшкодування моральної шкоди, то слід 

зауважити, що єдина практика Європейського суду з прав людини щодо питань 

такого, поки що не вироблена. Залежно від обставин справи, обґрунтованості 

фактів моральних страждань і від винесених раніше судами відповідної 

держави рішень Європейський суд може прийняти рішення про відшкодування 

моральної шкоди повністю або частково чи про те, що саме визнання 

порушення є належною сатисфакцією. Крім цього, по ряду справ Європейський 

суд може сам прийняти рішення про розмір компенсації за моральну шкоду, 

якщо в позові не зазначена конкретна сума або заявник залишає це питання на 

розгляд Суду [188, с. 17]. 
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Слід також зауважити, що отримати відшкодування моральної шкоди за 

правопорушення власних прав в Страсбурзькому суді можливо лише із 

дотриманням певних процедур та із урахуванням принципів, за якими Суд 

присуджує таку шкоду. Зокрема в Практичній інструкції Європейського суду з 

прав людини «Вимоги про справедливу компенсацію» [189] зазначається, що 

присудження справедливої компенсації не є автоматичним наслідком визнання 

Європейським судом порушення права, гарантованого Європейською 

конвенцією про захист прав людини та основних свобод або Протоколами до 

неї. Це явно виражено в тексті ст. 41 Конвенції, яка передбачає, що 

Європейський суд з прав людини присуджує справедливу компенсацію тільки 

тоді, коли: 

1) внутрішньодержавне право передбачає лише часткове відшкодування 

порушення і навіть за цієї умови – лише в разі потреби (if necessary – в тексті 

Конвенції англійською мовою; s’il y a lieu – в тексті Конвенції французькою 

мовою);  

2) така компенсація вважається справедливою за даних обставинах (just – 

в тексті Конвенції англійською мовою; équitable – в тексті Конвенції 

французькою мовою).  

Європейський суд з прав людини може вирішити, що стосовно деяких 

порушень саме їх визнання являє собою достатню справедливу компенсацію і 

необхідність присудження грошового відшкодування відсутня.  

Європейський суд з прав людини в разі присудження справедливої 

компенсації, передбаченої ст. 41 Конвенції, може також керуватися 

відповідними національними стандартами, однак такі ніколи для нього не 

визнаються обов’язковими. Водночас у питанні визначення потреби 

відшкодування заявнику моральної шкоди, Європейський суд завжди виходить 

з наступного:  

a) міри вини заявника у зазнаванні ним шкоди. Зокрема у випадках, коли 

Суд доходить висновку, що заявник сам відповідальний за фактичний розмір 

моральної шкоди або інших витрат, він може вважати справедливим 
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присудження компенсації в меншому розмірі порівняно з фактично заподіяною 

моральною шкодою або ж взагалі відмовити у присудженні компенсації. Про це 

також йдеться в п. 4 Практичної інструкції «Вимоги про справедливу 

компенсацію», де зазначається, що заявникам необхідно пам’ятати, що 

дотримання ними формальних і змістових вимог Конвенції та Регламенту 

Європейського суду з прав людини є умовою присудження справедливої 

компенсації взагалі; 

b) становища заявника, який є жертвою порушення, і Високої Договірної 

Сторони, відповідальної за забезпечення дотримання громадських інтересів 

[190]; 

с) місцевої економічної ситуації.  

Отже, наявність вини заподіювача шкоди та розмір компенсації може 

визначатись рівнем життя в державі чи регіоні держави, станом економічної чи 

фінансово-валютної ситуації тощо. Цей критерій проілюстровано, зокрема, в 

справі «Мельниченко проти України» (заява № 17707/02) [191], в якій заявник 

вимагав компенсацію моральної шкоди у розмірі 100 000 євро, на що Уряд 

України відповів, що «сума, зазначена заявником, є надмірною, зважаючи на 

прожитковий мінімум та рівень доходів в Україні на цей час». У рішенні по цій 

справі Суд, визнавши факт, що заявник зазнав моральних страждань унаслідок 

«недопущення висунення його як кандидата на виборах», а також врахувавши 

обставини справи і надавши власну оцінку на засадах справедливості, як 

передбачено ст. 41 Конвенції, присудив заявнику суму в 5000 євро компенсації 

моральної шкоди. 

Такі вимоги є виправданими, зважаючи на розуміння справедливої 

компенсації самим Страсбурзьким судом. Зокрема, виходячи із суті п. 9 

Практичної інструкції «Вимоги про справедливу компенсацію», можна зробити 

висновок, що метою відшкодування моральної шкоди є компенсування 

заявнику фактичних несприятливих наслідків допущеного порушення. Таким 

чином, компенсація не є засобом покарання Високої Договірної Сторони, яка 

допустила порушення. З цієї причини Європейський суд з прав людини до 
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теперішнього часу розцінював як неприйнятні вимоги, що стосуються 

відшкодування моральної шкоди, яке позиціонується як «штрафне», «караюче» 

або «повчальне».  

Що стосується проблеми відшкодування шкоди, Суд використовує 

принцип, відповідно до якого заявник повинен бути наскільки це можливо 

адаптований до ситуації, яка відповідала б стану речей при відсутності 

порушення, іншими словами – принципу restitutio in integrum. Так, мова може 

йти про компенсацію як фактично заподіяного реального збитку (damnum 

emergens), так і витрат, які необхідно понести для відновлення порушеного 

права в майбутньому, а також упущеної вигоди (lucrum cessans). При цьому 

варто врахувати той факт, що відшкодування моральної шкоди, присуджене 

Європейським судом з прав людини, яке, виходячи з його природи, не 

відповідає принципу restitutio in integrum, лише покликане компенсувати в 

грошовому вираженні шкоду, спричинену посяганнями на нематеріальні блага 

(компенсувати фізичні і моральні страждання). 

Європейський суд з прав людини в своїй практиці виходить з того, що 

моральна шкода за своєю суттю не піддається точному обчисленню в 

грошовому вираженні, тому, якщо встановлено, що моральна шкода була 

заподіяна і Суд вважає за необхідне присудити відповідну грошову 

компенсацію, оцінка її розміру проводиться на основі принципу справедливості 

та з урахуванням сформованої практики.  

Також варто зауважити, що в п. 5 Практичної інструкції «Вимоги про 

справедливу компенсацію» зазначається, що строки подання заяви про 

присудження справедливої компенсації та інші вимоги щодо цього 

сформульовані в Правилі 60 Регламенту Європейського суду з прав людини 

[192], яке у відповідній частині передбачає наступне: 1) заявник, який бажає 

отримати передбачену ст. 41 Європейської конвенції справедливу компенсацію 

(статтею передбачається можливість отримання справедливої компенсації у 

зв’язку з заподіяними збитками, понесеними витратами, а також завданою 

моральною шкодою) у разі визнання Європейським судом з прав людини 
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порушення його конвенційних прав, зобов’язаний подати окрему заяву, що 

стосується даного питання; 2) заявник повинен надати детальний список своїх 

вимог, що стосуються справедливої компенсації, вказавши кожну з них окремо 

і приклавши відповідні підтверджуючі документи, протягом терміну, наданого 

йому для подачі письмового відкликання по суті скарги, якщо тільки Голова 

(Президент) відповідної Палати не прийме іншого рішення; 3) у разі 

недотримання заявником вимог, сформульованих вище, Палата Європейського 

суду може відмовити в задоволенні його заяви про присудження справедливої 

компенсації повністю або частково. 

Заявникам, які бажають отримати таку компенсацію, слід додатково 

зазначити суму такого грошового відшкодування, яку вони вважають 

справедливою. Окрім того, у випадках, коли заявники вважають себе жертвою 

кількох порушень, вони можуть або вказати єдину суму компенсації у рахунок 

відшкодування моральної шкоди, заподіяної усіма цими порушеннями, або 

позначити окремо суми компенсації у відшкодування моральної шкоди, 

заподіяної кожним з порушень. При цьому при формулюванні своїх вимог 

заявнику слід при необхідності враховувати, що розмір будь-якої грошової 

компенсації, яка присуджується відповідно до ст. 41 Європейської конвенції, 

зазвичай вказується в євро, незалежно від того, яка валюта використовується 

заявником при формулюванні його вимог. У разі отримання заявником 

компенсації у валюті, відмінній від євро, Страсбурзький суд з прав людини 

вказує на необхідність конвертації присудженої грошової суми у відповідну 

валюту за курсом, чинним на день її виплати. Тому, використовуючи правило 

щодо зазначення своїх вимог у євро, заявник буде прямо впливати на 

результати, до якого може призвести конвертація необхідної йому суми 

компенсації, вираженої в іншій валюті, в євро і навпаки, що може мати своїм 

наслідком не завжди позитивні результати [193]. 

Відповідно, заявники можуть вказати свій банківський рахунок, на який 

вони хотіли б отримати будь-які грошові кошти, які можуть бути присуджені їм 

Європейським судом з прав людини. Якщо заявники хочуть, щоб певні суми, 
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наприклад, у рахунок відшкодування витрат, були виплачені окремо 

безпосередньо на банківський рахунок їхнього представника, про це слід прямо 

вказати. 

Якщо заявник виконав зазначені вимоги, а Європейський суд визнав заяву 

прийнятною, відбувається розгляд справи, після вирішення якої жертві може 

бути присуджена справедлива компенсація. При цьому, виходячи із пунктів 7 та 

8 Практичної інструкції «Вимоги про справедливу компенсацію», можемо 

зробити висновок, що Суд, вирішуючи питання наявності моральної шкоди та 

потреби її відшкодування, завжди виходить із наступних підстав 

відповідальності за моральну шкоду: 

1) ймовірність порушення. Вимагати відшкодування моральної шкоди 

можливо лише у випадках, коли заявник може довести наявність порушення 

його прав, в результаті якого йому було завдано моральну шкоду; 

2) наявність моральної шкоди; 

3) причинний зв’язок. між вимогами про відшкодування заподіяної 

моральної шкоди та ймовірним порушенням прав.  

При цьому слід зауважити, що тягар доказування того факту, що 

моральна шкода була викликана порушенням або порушеннями, лежить на 

заявнику, тому йому потрібно врахувати, що Європейському суду з прав 

людини недостатньо просто деякого зв’язку між ймовірним порушенням і 

моральною шкодою або ж простих міркувань в умовному способі. 

Окрім того, варто акцентувати увагу на тому, що Страсбурзький суд 

задовольняє вимоги про відшкодування витрат тільки у випадку, якщо вони 

пов’язані з виявленим порушенням прав. Європейський суд відмовляє у 

задоволенні відповідних вимог, якщо вони пов’язані з тією частиною скарги, 

розгляд якої не призвело до констатації порушення, або частиною скарги, 

визнаної неприйнятною. У зв’язку з цим заявники при бажанні можуть 

пред’явити окремі вимоги про відшкодування витрат стосовно скарг на кожне з 

порушень; 
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4) зв’язок моральної шкоди із порушенням прав заявника, яке є одночасно 

і порушенням хоча б однієї із норм Європейської конвенції. Компенсація не 

може бути присуджена за моральну шкоду, заподіяну в результаті подій чи 

ситуацій, що не являють собою порушення Конвенції, а також за моральну 

шкоду, що відноситься до тієї частини скарги, яка визнана неприйнятною на 

більш ранніх етапах розгляду справи; 

Страсбурзький суд з прав людини може присудити заявнику 

відшкодування витрат, які він поніс спочатку на національному рівні, а потім в 

рамках розгляду справи в Європейському суді з прав людини, намагаючись 

запобігти порушенню або виправити його. Витрати звичайно включають 

витрати на надання юридичної допомоги, оплату державного мита тощо. Вони 

також можуть включати в себе транспортні витрати (витрати на проїзд, 

проживання, харчування, зокрема пов’язані з необхідністю присутності на 

усних слуханнях у справі в Європейському суді з прав людини). 

Слід звернути увагу й на те, що в разі присудження Європейським судом 

з прав людини компенсації, вона за загальним правилом буде виражена у 

вигляді суми грошових коштів, що підлягають виплаті державою-відповідачем 

жертві або жертвам, виявлених Страсбурзьким судом з прав людини порушень 

(розмір будь-якої грошової компенсації, яка присуджується відповідно до ст. 41 

Європейської конвенції вказується в євро, незалежно від того, яка валюта 

використовується заявником при формулюванні його вимог). Тільки у 

винятково рідких випадках Європейський суд може не просто визнати, що 

стосовно заявника було допущено порушення, а й самостійно, переслідуючи 

мету покласти край цьому порушенню і виправити його по суті, вказати, які 

конкретні висновки повинні бути зроблені в зв’язку з цим. Однак Європейський 

суд з прав людини, зважаючи на ст. 46 Європейської конвенції може на свій 

розсуд дати рекомендації, що стосуються порядку виконання його постанови 

[193]. 

Окрім того, Європейський суд з прав людини за власною ініціативою 

вказує термін, протягом якого повинна бути здійснена виплата компенсації. 
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Зазвичай такий строк складає не більше трьох місяців з дня набрання чинності 

відповідною постановою Страсбурзького суду. Також Суд визначає розмір 

процентів (simple interest), які мають бути нараховані та виплачені заявнику у 

разі, якщо виплата справедливої компенсації не зроблена у встановлений 

термін (як правило, три місяці), що також визнається в якості пені, яка 

дорівнює граничній позичковій ставці (le taux egal a celui de la facilite de pret 

marginal) Європейського центрального банку плюс три відсотки з часу, коли 

закінчаться вищезгадані три місяці, і до моменту повного розрахунку [193]. 

Однак слід зазначити, що, незважаючи на те, що Європейський суд є 

найбільш ефективною формою захисту прав людини (це стосується і 

відшкодування моральної шкоди), а також на те, що окремі фахівці вважають, 

що трудові права працівників можуть бути захищеними в Страсбурзькому суді 

(на офіційному вебсайті Об’єднання профспілок Харківської області з приводу 

правил на звернення до Суду зазначено: «Звернення до Європейського суду з 

прав людини можливе тільки після того, коли були вичерпані всі національні 

правові способи захисту трудових прав працівників», і таке означає, що 

«заявник повинен спочатку звернутися в суди загальної юрисдикції і тільки 

після винесення по трудовому спору рішень судовими органами (районними, 

апеляційним судами, Верховним Судом України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ), він може направити свою скаргу до Європейського суду з 

прав людини» [194]), таке об’єктивно не відповідає дійсності.  

Оскільки Конвенція приймалася в той час, коли її держави-підписанти не 

були готові допустити масове вторгнення в їх суверенні справи, в неї майже не 

були включені норми, що містять гарантії прав і свобод з приводу праці. Таким 

чином, Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод і 

Протоколи до неї не гарантують дотримання багатьох з тих прав, які в 

національній правовій системі позначаються терміном «трудові права». Так, 

якщо особа вважає, що її звільнили без дотримання вимог трудового 

законодавства, то частина її суб’єктивних прав, порушених цим рішенням, 

може бути конвенційними, а частина – ні; якщо особа зможе обґрунтувати, що 
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такі дії роботодавця, серед іншого, ущемили її право власності на ті чи інші 

виплати, то можна буде зробити висновок, що порушено її конвенційне право, 

прямо назване у ст. 1 Протоколу №  1 до Європейської конвенції. Це дуже 

важливо розуміти, так як відповідно до критеріїв прийнятності скарги до 

Європейського суду з прав людини жертва порушення конвенційного права 

повинна вичерпати засоби правого захисту від порушення саме цього права на 

національному рівні. Це значить, що якщо особа звертається за захистом від 

неправомірних дій роботодавця до суду, то вона повинна прямо вказати суду, 

що порушено право власності, оскільки на захист саме цього конвенційного 

права в разі невдачі можна звернутися до Страсбурзького суду. Якщо ж особа 

не заявить про це, а просто перерахує в своїй позовній заяві допущені 

роботодавцем порушення національного трудового законодавства, то засоби 

правового захисту можуть вважатися невичерпаними. Хоча, як зазначають 

окремі вчені, нині ситуація виглядає інакше, тобто можна вести мову про норми 

Європейської конвенції, що мають безпосереднє відношення до праці і 

пов’язаних з нею сфер, і про норми, що мають до неї опосередковане 

відношення [195; 196; 197]. 
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3.2 Практика Європейського суду з прав людини у справах про 

відшкодування моральної шкоди, завданої дискримінацією та порушенням 

права на мирне володіння своїм майном  

Аналізуючи практику звернень до Європейського суду з прав людини в 

питанні відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням права на рівні 

можливості, можна зустріти в цій групі справ також і скарги на незаконне 

звільнення, незаконну відмову у прийнятті на роботу, дискримінацію за 

ознакою належності до профспілки тощо, що в рамках національної правової 

системи розцінюються в якості трудових спорів.  

Так, для прикладу розглянемо наступні трудові спори із вимогами про 

відшкодування моральної шкоди, які розцінювались Судом в якості скарг на 

порушення конвенційного права на недискримінацію із вимогами про 

відшкодування моральної шкоди. 

1. Захист права на асоціацію та недискримінацію за ознакою належності 

до профспілки та питання відшкодування шкоди за порушення таких прав. 

Вперше таку категорію справ Суд розглянув у своєму рішенні «Данілєнков та 

інші проти Росії» (Danilenkov and others v. Russia) (заява №  67336/01) [198]. 

Заявники по цій об’єднаній справі звернулись до Страсбурзького суду із 

клопотанням про призначення компенсації втраченого ними через 

дискримінацію на ґрунті профспілкового членства заробітку (розміри такої 

компенсації в залежності від заявника складали від близько 17 387 російських 

рублів до близько 1 207 643 російських рублів) та про призначення компенсації 

завданої їм моральної шкоди в сумі сто тисяч євро кожному, посилаючись на 

ст. 11 (по-перше, кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу 

об’єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та 

вступати до них для захисту своїх інтересів; по-друге, здійснення цих прав не 

підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є 

необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або 

громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 
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здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб, за умови, що 

зазначена стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на 

здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи 

адміністративних органів держави) та ст. 14 (користування правами та 

свободами, визнаними в Європейській конвенції, має бути забезпечене без 

дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, 

політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, 

належності до національних меншин, майнового стану, народження або за 

іншою ознакою) Європейської конвенції. 

Пояснюючи свої вимоги, заявники зазначили наступне: 1) у травні 1996 

року Російська профспілка докерів (далі – РПД) взяла участь у колективних 

переговорах між працівниками порту і його адміністрацією, в результаті яких 

був укладений новий колективний трудовий договір, що передбачив довший 

час відпустки та кращі умови оплати праці; 2) станом на 14 жовтня 1997 року 

кількість членів РПД зросла з одинадцяти до 275 членів профспілки при 

загальній кількості докерів, що працювали у порту, 500 осіб; 3) 14 жовтня 1997 

року РПД оголосила двотижневий страйк за підвищення оплати праці, 

покращення умов праці та умов страхування здоров’я і життя; 4) 28 жовтня 

1997 року цілі страйку не були досягнуті і він був припинений, водночас 

почалось здійснення тиску керівництвом Морського торгового порту 

Калінінграда (далі – МТПК) на членів РПД із тим, щоб покарати їх за участь у 

страйку, змусити їх відмовитися від членства у профспілці. В результаті  цього 

більшість докерів, які взяли участь у страйку, були переведені до «резервних 

бригад», внаслідок чого їх оплачуваний робочий час значно скоротився; 5) 01 

грудня 1997 року був оголошений новий склад бригад та генеральний директор 

наказав змінити їх укомплектування. Якщо до грудня 1997 року в порту 

існувала стала практика, згідно з якою бригадири під час своєї зміни мали 

можливість по черзі обирати, яку саме роботу виконуватиме їх бригада, то 

після 01 грудня 1997 року генеральний директор заборонив бригадирам тих 

бригад, що складалися з членів РПД, обирати роботу для своїх бригад. Крім 
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того, за участь у профспілці учасники зазнали ще й таких дискримінацій: а) в 

період з 15 квітня та 14 травня 1998 року проводилася щорічна атестація знань 

робітників з техніки безпеки, однак представнику РПД було відмовлено у праві 

взяти участь у роботі екзаменаційної комісії і навіть бути присутнім під час 

тестування (дозвіл на присутність була надана представнику лише в результаті 

анулювання двох проведених атестацій комісії); б) при проведенні скорочення 

докерів у порту переважна кількість була скорочена саме тих докерів, що були 

членами профспілки. 

Дослідивши матеріали справи, доводи заявників та представника уряду 

Росії, Суд зобов’язав РФ протягом трьох місяців з дати набуття остаточної 

чинності рішенням у відповідності з п. 2 ст. 44 Європейської конвенції 

виплатити кожному із заявників по 2500 євро в якості компенсації завданої їм 

моральної шкоди, а також кошти, необхідні для сплати податків, які можуть 

бути накладені на цю суду, що мають бути конвертовані у російські рублі за 

курсом обміну валют на день виплати. 

2. Захист права на рівні можливості отримання відпустки по догляду за 

дитиною. Показово це питання було розглянуто в справі «Маркін проти Росії» 

[199], заявник по якій звернувся до Суду із вимогою присудити йому 400000 

євро як компенсацію моральної шкоди та 59855,12 російських рублів в якості 

компенсації матеріального збитку, посилаючись на порушення його 

конвенційних прав, гарантованих статтями 8 та 14 Європейської конвенції.  

Свої вимоги заявник обґрунтував наступними обставинами: 1) 30 вересня 

2005 року, в день народження свого третього сина і одночасно розлучення з 

його матір’ю, що виїхала через кілька днів після цього жити в інше місто, за 

угодою з нею заявник залишився з новонародженим сином, а також 5-річним та 

11-річним синами; 2) 11 жовтня 2005 року заявник звернувся до командира 

своєї військової частини із заявою про надання йому відпустки по догляду за 

дитиною до виповнення 3-х років, однак той йому відмовив у такому, 

посилаючись на те, що російське законодавство не передбачає такої відпустки 

для чоловіків (п. 13 ст. 11 Федерального закону РФ «Про статус 
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військовослужбовців» [200] в редакції від 22 серпня 2004 року [201] 

передбачається, що відпустка по догляду за дитиною надається тільки 

військовослужбовцям жіночої статі (ця стаття є чинною й наразі); 3) на підставі 

п. 7 ст. 32 Положення про порядок проходження військової служби 

(військовослужбовцю чоловічої статі одноразово надається додаткова відпустка 

терміном до трьох місяців у разі смерті дружини при пологах, а також якщо він 

виховує одного або декількох дітей віком до 14 років (дітей-інвалідів віком до 

16 років) без матері (у разі її смерті або загибелі, позбавлення її батьківських 

прав, тривалого її перебування в лікувальному закладі та в інших випадках 

відсутності материнського піклування про дітей) [202] заявнику була надана 

додаткова відпустка тривалістю 3 місяці, хоча в подальшому відповідний наказ 

був скасований з причини відсутності документів, що підтверджують право на 

отримання такої відпустки; 4) 09 березня 2006 року гарнізонний військовий суд 

зобов’язав командира військової частини надати заявнику 39 діб 

невикористаної додаткової відпустки, але окружний військовий суд змінив це 

рішення і відмовив у задоволенні відповідної вимоги; 5) 14 березня 2006 року 

своїм рішенням, залишеним судом другої інстанції без зміни, гарнізонний 

військовий суд також відмовив у задоволенні заяви заявника про надання йому 

відпустки по догляду за дитиною до виповнення 3-х років; 5) 15 січня 2009 

року Конституційний Суд РФ [203] відмовив у прийнятті скарги від заявника, 

вважаючи, що гендерна дискримінація російських військовослужбовців, 

зокрема, за ознаками статі повністю відповідає російській Конституції [204]. 

Дослідивши матеріали справи та доводи сторін, Суд в жорсткій формі 

розкритикував висновки Конституційного Суду РФ щодо заявника та зауважив, 

що він знаходить непереконливим ключовий аргумент на користь обмежень 

прав військовослужбовців чоловічої статі, висловлений Конституційним 

Судом, який полягає в тому, що масовий вихід військовослужбовців у 

відпустки по догляду за своїми дітьми негативно позначиться на 

обороноздатності країни та ефективності управління її Збройними силами. 

Європейський суд також дійшов висновку стосовно того, що немає підстав 
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вважати, що одночасний вихід у такого роду відпустку військовослужбовців 

чоловічої статі здатний призвести до небоєздатності Збройних сил, а існування 

в законодавстві такого гендерного стереотипу, згідно з яким жінка, в першу 

чергу, займається дітьми, а чоловік є годувальником сім’ї, само по собі не 

виправдовує відмінності в ставленні до них. Європейський суд також зазначив, 

що його «особливо вразила» вказівка Конституційного Суду РФ на те, що 

військовослужбовець чоловічої статі, який прийняв рішення особисто 

здійснювати догляд за дитиною, може звільнитися з військової служби, що, на 

думку Страсбурзького суду, ставить людину перед складним вибором між 

доглядом за його новонародженою дитиною і своєю військовою кар’єрою, 

перед яким військовослужбовці-жінки не ставляться. На підставі цього Суд 

вирішив присудити заявнику 3000 євро, а також будь-який податок, який 

підлягає нарахуванню на зазначену вище суму, як компенсацію моральної 

шкоди. 

Найбільш широка практика звернень до Європейського суду з прав 

людини спостерігається саме в питанні відшкодування моральної шкоди, 

завданої порушенням права на володіння нарахованої, проте протиправно не 

виплаченої заробітної плати та інших виплат, які повинні сплачуватись 

працівнику за договором чи законом, яке українським національним правом 

кваліфікується як порушення трудового права працівника, а конвенційним 

правом – порушенням правила ст. 1 Першого протоколу до Європейської 

конвенції, відповідно до якої кожна фізична або юридична особа має право 

мирно володіти своїм майном та, відповідно, ніхто не може бути позбавлений 

своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених 

законом і загальними принципами міжнародного права. 

Що стосується наших громадян, то прецедентній практиці 

Страсбурзького суду відомі і звернення українських працівників, які подавали 

відповідні заяви до Суду, опосередковано висловлюючи прохання присудити їм 

компенсаційні суми за моральну шкоду, яку вони зазнали у зв’язку із 
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порушенням їх трудових прав. Серед таких справ, наприклад, доцільно 

розглянути наступні. 

1. Справа «Буза проти України» (заява № 26892/03) [205]. Заявник 

М.С. Буза, посилаючись на ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції, 

звернувся до Суду із вимогою присудження на його користь 25 028 євро як 

відшкодування матеріальної шкоди та 49800 євро як відшкодування моральної 

шкоди, якої він зазнав. Свої вимоги він аргументував наступним: 1) рішенням 

від 15 березня 2001 року Олександріївський міський суд задовольнив позов 

заявника, поданий проти його колишнього роботодавця – шахти 

«Ведмежоярська», що належить державній холдинговій компанії 

«Олександріявугілля», стосовно отримання заборгованості із заробітної плати і 

зобов’язав останню виплатити йому 9 851,371 грн (приблизно 1 635 євро на 

момент розгляду справи); 2) відповідне виконавче провадження було відкрите 

21 квітня 2001 року; 3) у серпні 2001 року заявник отримав грошову виплату 

лише у розмірі 6 621,77 грн; 4) оскільки рішення суду залишалося 

невиконаним, заявник звернувся із скаргою на бездіяльність Державної 

виконавчої служби до міського Олександрійського суду, який 17 грудня 2001 

року виніс рішення на користь державного виконавця, оскільки працівник не 

використав усі законні засоби для виконання рішення, винесеного на його 

користь, яке 22 січня 2004 року було скасоване рішенням апеляційного суду 

Кіровоградської області, зважаючи на те, що Закон України «Про введення 

мораторію на примусову реалізацію майна» від 29 листопада 2001 року № 2864-

III [206] (цей Закон діє й до сьогодні, оскільки рішенням Конституційного Суду 

України від 10 червня 2003 року № 11-рп/2003 [207] він визнаний таким, що 

відповідає Конституції України, тобто є конституційним) забороняє реалізацію 

майна з метою погашення боргів підприємств, 25% або більше акцій яких 

належить державі, таких як, наприклад, шахта-боржник; 5) 26 січня 2004 року 

Державна виконавча служба запропонувала заявнику отримати залишок боргу 

на підставі рішення суду, винесеного на його користь, а вже 27 січня 2004 року 
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заявник отримав всю суму, присуджену йому рішенням суду від 15 березня 

2001 року. 

У своєму рішенні по цій справі Суд констатував, що заява не є явно 

необґрунтованою у сенсі п. 3 ст. 35 Європейської конвенції, також не 

встановлено жодного іншого мотиву неприйнятності, оскільки невиконання 

рішення протягом тривалого часу, винесеного на користь заявника, порушило 

його право на мирне володіння майном, яке передбачене ст. 1 Протоколу № 1.  

Виходячи з цих обставин та врахувавши доводи сторін, Суд вирішив 

частково задовольнити вимогу заявника, зобов’язавши Україну сплатити на 

його користь грошову компенсацію в сумі 1300 євро (суму Суд визначив із 

урахуванням того, що заявник повинен був зазнати деякої шкоди через 

інфляцію, однак зауважив, що сума, яку вимагав заявник у якості 

відшкодування моральної шкоди, є надмірною) протягом трьох місяців з дня, 

коли рішення стане остаточним відповідно до п. 2 ст. 44 Європейської 

конвенції, плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнуто з заявника, 

конвертовані в українську гривню на день здійснення платежу.  

2. Справа «Безуглий проти України» (заява № 19603/03) [208]. Заявник 

В.П. Безуглий, посилаючись на ст. 1 Першого протоколу до Європейської 

конвенції та ст. 17 Європейської конвенції (жодне з положень цієї Конвенції не 

може тлумачитись як таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі право 

займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на 

скасування будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх 

обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції), подав скаргу до 

Страсбурзького суду проти України із вимогою компенсувати йому певну суму 

як відшкодування матеріальної та моральної шкоди, якої він зазнав (що 

стосується її розміру, він покладається на розсуд Суду). Таку вимогу заявник 

пояснює наступним: 1) рішенням від 17 травня 1999 року суд м. Жовті Води 

задовольнив позов заявника, поданий проти його роботодавця – державного 

акціонерного товариства «Електрон-Газ», стосовно отримання заборгованості із 

заробітної плати і зобов’язав роботодавця-відповідача виплатити працівнику-
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позивачу суму у розмірі 2 439,34 грн (55 євро на момент розгляду справи) (це 

рішення було виконано лише через рік – 26 травня 2000 року); 2) рішенням від 

09 грудня 1999 року суд м. Жовті Води задовольнив новий позов заявника, 

поданий проти товариства «Електрон-Газ», стосовно отримання заборгованості 

із заробітної плати, зобов’язавши останнє виплатити йому суму у розмірі 1 112 

грн. (це рішення було виконано трохи більше ніж через три роки – 29 січня 

2004 року); 3) рішенням від 24 грудня 2002 року суд м. Жовті Води 

задовольнив позов заявника щодо отримання заборгованості із заробітної плати 

та компенсації за затримку її виплати. Він зобов’язав товариство «Електрон-

Газ» виплатити йому суму у розмірі 1 690,88 грн. (це рішення було виконано 

лише 17 березня 2004 року); 4) оскільки вищезазначені рішення суду 

залишалися невиконаними, заявник звернувся із скаргою до начальника 

Державної виконавчої служби, який листом від 03 лютого 2003 року повідомив, 

що банківські рахунки товариства-боржника були арештовані, було 

встановлено, що кошти на них відсутні та що вимоги кредиторів 

задовольняються в порядку черговості в міру надходження коштів на рахунок 

згаданого товариства, а після того, як було встановлено, що 99,96% акцій 

товариства «Електрон-Газ» належали державі, начальник Державної виконавчої 

служби послався на Закон України «Про введення мораторію на примусову 

реалізацію майна», який забороняє реалізацію майна підприємств, 25% або 

більше акцій яких належать державі. 

У своєму рішенні від 22 грудня 2005 року по цій справі Суд констатував, 

що заявник не обґрунтував свою вимогу щодо недотримання Україною ст. 17 

Європейської конвенції, відповідно, ця частина заяви була визнана явно 

необґрунтованою та відхилена на підставі пунктів 3 та 4 ст. 35 Європейської 

конвенції. Що ж стосується частини заяви, в якій міститься скарга щодо 

порушення його права, гарантованого ст. 1 Першого протоколу, то з цього 

приводу Суд зазначив наступне:  
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1) частина заяви щодо невиконання рішення суду від 24 грудня 2002 року 

протягом тривалого часу незалежно від доводів, наведених сторонами, має бути 

відхилена з наступних мотивів:  

a) виконання рішення у цій справі тривало більше ніж рік і 2 місяці. 

Беручи до уваги практику стосовно цього питання, Суд вважає, що ця 

тривалість не може вважатися надмірною з огляду на Європейську конвенцію, 

що вже раніше зазначалось в ухвалі від 01 лютого 2005 року у справі «Денісов 

проти України» (заява № 18512/02) [209] та в ухвалі від 08 липня 2004 року у 

справі «Черніцин проти Росії» (заява № 5964/02) [210];  

b) недотримання строків, передбачених внутрішнім законодавством, не 

порушує само по собі положення Європейської конвенції (такий висновок 

ґрунтується на п. 17 рішення від 27 лютого 1992 року у справі «Г. проти Італії» 

(G. c. Italie) (№ 228-F) [211] та п. 60 рішення від 30 жовтня 1991 року по справі 

«Вісінгер проти Австрії» (Wiesinger c. Autrich) (№ 213) [212]; 

c) заявник не послався на спеціальні обставини, які б обґрунтовували 

необхідність термінового розгляду з боку органів державної влади (таке 

твердження вже раніше висловлювалось в п. 44 рішення від 20 липня 2004 року 

у справі «Шмалько проти України» (заява № 60750/00) [213],). 

2) частина заяви щодо невиконання рішення суду від 09 грудня 1999 року 

протягом тривалого часу, не є явно необґрунтованою у сенсі п. 3 ст. 35 

Конвенції та немає жодного іншого мотиву неприйнятності. 

Окрім того, в своєму рішенні по цій справі Суд також підтвердив 

практику можливості визнання жертвою заявника з огляду на період 

невиконання рішення національного суду з приводу такої особи, винесеного на 

його користь (раніше така позиція суду була зазначена в п. 27 рішення від 27 

липня 2004 року по справі «Ромашов проти України» (заява № 67534/01) [214], 

п. 35 рішення від 29 червня 2004 року по справі «Войтенко проти України» 

(заява № 18966/02) [215], п. 36 рішення від 11 січня 2005 року по справі 

«Дубенко проти України» (заява № 74221/01) [216]). Виходячи із цього, Суд 

послався на принцип, який був встановлений ним у пунктах 35 та 40 рішення 
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від 07 травня 2002 року по справі «Бурдов проти Росії» (заява № 59498/00) 

[217], відповідно до якого відсутність коштів не є виправданням для держави в 

разі невиконання нею рішення суду або в разі значних затримок у виконанні 

такого рішення, що порушує право, гарантоване ст. 1 Першого протоколу. 

Посилаючись на цей принцип, Суд дійшов висновку, що протягом двох років, 

не вживаючи необхідних заходів на виконання остаточного рішення суду, 

винесеного у справі, органи державної влади не дотримались справедливого 

балансу між загальним інтересом та правом заявника на повагу до його майна і 

позбавили положення ст. 1 Першого протоколу його корисної дії. 

Розглянувши докази по справі та доводи сторін, Суд визнав, що заявник 

повинен був зазнати деякої шкоди з цього приводу через інфляцію і, 

ухвалюючи рішення на засадах справедливості, як вимагає ст. 41 Європейської 

конвенції, Страсбурзький суд вирішив зобов’язати державу-відповідача 

протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним відповідно до 

положень п. 2 ст. 44 Конвенції, сплатити заявнику 1760 євро для відшкодування 

усієї завданої шкоди, конвертовані в українську гривню на день здійснення 

платежу, плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнуто із заявника,. 

3. Справа «Деревенко та Довгалюк проти України» (заяви № 9956/05 та 

№ 13200/05) [218]. Заявники В.Л. Деревенко та В.С. Довгалюк, посилаючись на 

ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції та п. 1 ст. 6 Європейської 

конвенції (кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 

упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим 

законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного 

характеру), ст. 13 (кожен, чиї конвенційні права та свободи було порушено, має 

право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть 

якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні 

повноваження) Європейської конвенції, просили Суд: 1) присудити суму 

компенсації (розмір такого відшкодування заявник клопотав Суд вирішити 

самостійно на засадах справедливості) матеріальної та моральної шкоди в 

зв’язку з тривалою відсутністю можливості використати свої гроші (за час 
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відсутності грошових коштів, які йому належали, заявник не міг встановити 

опалення у своєму будинку) – В.Л. Деревенко; 2) присудити компенсацію у 

сумі 8000 євро в якості відшкодування моральної шкоди – В.С. Довгалюк. Свої 

вимоги заявники пояснювали наступним: 1) 12 березня 2003 року 

Таращанський районний суд Київської області присудив стягнути з ВАТ 

«Таращарайагропостач» на користь В.Л. Деревенко 2424,55 грн (424,76 євро на 

момент розгляду справи) боргу по заробітній платі та інших виплат (лише через 

два роки і п’ять місяців – 10 червня 2005 року – рішення було виконано 

повністю); 2) 19 березня 2001 року Олександрійський міський суд 

Кіровоградської області присудив стягнути з ВАТ АТП-13506 на користь 

В.С. Довгалюка 2765,02 грн (568,88 євро на момент розгляду справи) боргу по 

заробітній платі (лише через чотири роки і два місяці – 12 серпня 2005 року – 

рішення було виконано повністю); 3) у зв’язку із тим, що ці рішення не 

оскаржувались та набрали законної сили, для стягнення заборгованостей за 

рішеннями судів були відкриті виконавчі провадження; 4) декілька разів 

Державна виконавча служба повідомляла заявників про неможливість 

стягнення всіх присуджених сум через недостатність фінансових активів у 

підприємств-боржників та про неможливість відчуження інших активів 

підприємств, оскільки 25% статутного капіталу підприємств-боржників 

належало державі; 5) В.Л. Деревенко безрезультатно намагався оскаржити 

бездіяльність Державної виконавчої служби та звернувся із заявою про 

порушення кримінальної справи щодо виконавчого директора компанії-

боржника. 

У своєму рішенні по цій справі Суд зазначив, що подані заяви не є явно 

необґрунтованими у розумінні п. 3 ст. 35 Європейської конвенції, також вони 

не є неприйнятними з будь-яких інших підстав, тому визнаються прийнятними, 

при цьому Європейський суд: 1) не вважає за необхідне розглядати за ст. 13 

Європейської конвенції ту саму скаргу щодо порушення п. 1 ст. 6 Конвенції; 

2) виходячи із доказів та доводів сторін, доходить висновку, що В.Л. Деревенко 

не обґрунтував вимогу щодо матеріальної шкоди і тому відхиляє цю вимогу.  
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Водночас, ґрунтуючись на п. 23 рішення від 18 січня 2007 року у справі 

«Сілка проти України» (заява № 3624/03) [219], Суд взяв до уваги те, що обидва 

заявники мали зазнати певної моральної шкоди в результаті визнаних 

порушень, відповідно, вирішив зобов’язати державу-відповідача протягом 

трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним відповідно до п. 2 ст. 44 

Європейської конвенції, виплатити наступні суми відшкодування моральної 

шкоди та судових витрат: п. Віктору Деревенку – 615 євро; п. Володимиру 

Довгалюку – 1 200 євро, з урахуванням будь-якого податку, який може бути 

стягнуто із зазначених сум. 

4. Справа «Баландіна проти України» (заява № 16092/05) [220]. 

К.Ф. Баландіна, посилаючись на ст. 1 Першого протоколу до Європейської 

конвенції та п. 1 ст. 6 та ст. 13 Європейської конвенції, виклала у своїй заяві 

наступне: 1) 05 травня 2000 року Дзержинський районний суд м. Харкова 

зобов’язав колишнього роботодавця заявниці – Державне комунальне 

ремонтно-будівельне підприємство з ремонту житлового фонду Фрунзенського 

району м. Харкова виплатити їй 4 489,02 грн (921,88 євро на момент розгляду 

справи) заборгованості із заробітної плати та інших виплат; 2) відповідне 

рішення суду не було оскаржене, набуло законної сили і виконавче 

провадження щодо стягнення заборгованості за рішенням суду було відкрито; 

3) 16 червня 2000 року Харківська міська рада видала розпорядження про 

ліквідацію компанії-боржника і 22 вересня 2000 року виконавчий лист був 

направлений до ліквідаційної комісії; 4) заявниця неодноразово скаржилася до 

державних органів на несплату підприємством-боржником заборгованості за 

рішенням суду і була повідомлена, що стягнути борг було неможливо у зв’язку 

з відсутністю коштів підприємства-боржника; 5) зазначене судове рішення 

залишалось невиконаним. 

Зважаючи на те, що зазначене рішення суду не виконувалось більше семи 

років та шести місяців на момент розгляду справи у Страсбурзькому суді, 

виходячи із попередніх прецедентів по подібних справах, в яких боржником 

було державне підприємство (у пунктах 26 та 27 рішення від 15 грудня 2005 
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року у справі «Кучеренко проти України» (заява № 27347/02) [221]) Суд визнав 

порушення ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції та п. 1 ст. 6 

Європейської конвенції та, відповідно, постановив зобов’язати державу-

відповідача протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним 

відповідно до п. 2 ст. 44 Європейської конвенції, виплатити заявниці: a) 

заборгованість за рішенням суду, яка досі належить їй до виплати; b) 2000 євро 

відшкодування моральної шкоди). 

5. Справа «Абрамов проти України» (заява № 39491/03) [222]. Заявник 

П.С. Абрамов, посилаючись на ст. 1 Першого протоколу до Європейської 

конвенції та п. 1 ст. 6 Європейської конвенції, звернувся до Суду із вимогою 

відшкодування моральної шкоди у розмірі 10 000 євро, пояснюючи це тим, що: 

1) рішенням від 17 жовтня 2002 року Печерський районний суд м. Києва 

зобов’язав стягнути з Міністерства фінансів на користь заявника заробітну 

плату з урахуванням компенсації за час затримки її виплати в розмірі 3 399,57 

грн; 2) 10 грудня 2002 року було видано виконавчий лист; 3) постановою від 12 

грудня 2003 року відділ Державної виконавчої служби Печерського району 

через відсутність бюджетних асигнувань, передбачених Законом України «Про 

Державний бюджет на 2003 рік» [223], повернув заявнику виконавчий лист без 

виконання; 4) 22 листопада 2004 року заявнику було виплачено всю суму, 

присуджену за рішенням суду. Так, заявник стверджував, що тривале 

невиконання рішення, винесеного на його користь, порушувало його право на 

справедливий судовий розгляд та мирне володіння своїм майном, хоча вже 

листом від 21 лютого 2008 року заявник відмовився від своєї скарги за п. 1 ст. 6 

Європейської конвенції. 

У своєму рішенні по цій справі Суд підтвердив практику можливості 

визнання жертвою заявника з огляду на період невиконання рішення 

національного суду з приводу такої особи, винесеного на її користь. Виходячи 

із наявних прецедентів Європейського суду з прав людини та доводів сторін, 

Суд постановив, що протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане 

остаточним відповідно до п. 2 ст. 44 Європейської конвенції, держава-
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відповідач повинна виплатити заявнику 1000 євро відшкодування моральної 

шкоди платежу плюс будь-який податок, який може бути стягнуто з цієї суми. 

Зазначена сума має бути конвертована в національну валюту держави-

відповідача за курсом на день здійснення виплати.  

6. Справа «Жушман проти України» (заява № 13223/05) [224]. Заявник 

Л.М. Жушман, посилаючись на ст. 1 Першого протоколу до Європейської 

конвенції, звернувся до Суду із проханням про відшкодування матеріальної 

шкоди та 7 000 євро як відшкодування моральної шкоди, пояснюючи це тим, 

що 13 червня 2004 року Олександрійський міський суд зобов’язав роботодавця 

працівника-заявника – ВАТ ДХК «Олександріявугілля» – виплатити заявнику 

7 849,69 грн (1257 євро на момент розгляду справи) заборгованості із заробітної 

плати та інших виплат, однак рішення було виконано частково, заборгованість 

за рішенням складає 1 252,29 грн (123 євро на момент розгляду справи). 

Додатковим аргументом відповідності петиції до Суду, правилам на звернення 

до цієї регіональної судової юрисдикції заявник зазначив порушення державою 

п. 1 ст. 6 та ст. 13 Європейської конвенції.  

У своєму рішенні по цій справі від 28 травня 2009 року Суд визнав, що 

скарги заявника не є очевидно необґрунтованими у значенні п 3 ст. 35 

Європейської конвенції, а також не є неприйнятними з будь-яких інших 

підстав, тому вони повинні бути визнані прийнятними. Так, Європейський суд з 

прав людини погодився, що невиконання рішення Олександрійського міського 

суду впродовж близько чотирьох років та дев’яти місяців є відвертим 

порушенням п. 1 ст. 6 та ст. 13 Європейської конвенції, а неповне 

відшкодування збитків та моральної шкоди працівнику-заявнику – ст. 1 

Першого протоколу до Європейської конвенції. 

На підставі цього та доводів представника Уряду України Суд постановив 

протягом трьох місяців з дня, коли рішення набуде статусу остаточного 

відповідно до п. 2 ст. 44 Європейської конвенції, держава-відповідач має 

сплатити заявнику заборгованість, яка досі йому належить за рішенням від 13 

червня 2004 року, а також 1 400 євро відшкодування моральної шкоди та 10 
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євро відшкодування судових витрат, які мають бути конвертовані у 

національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення 

платежу, плюс будь-який податок, який може бути стягнуто. 

Отже, можна дійти висновку, що на підставі ст. 1 Першого протоколу до 

Європейської конвенції працівники, яким роботодавці, порушуючи їх трудові 

права на отримання заробітної плати, завдали моральної шкоди, можуть 

подавати скарги до Європейського суду з прав людини та отримувати 

справедливі компенсації такої шкоди. 

Рішення по вищезазначених справах щодо ущемлення прав заявника-

працівника щодо реалізації свого права власності на ті чи інші виплати, 

головним чином, це стосується заробітної плати, відповідають на ряд питань, 

які можуть широко застосовуватись національними судами (застосування 

рішень Страсбурзького суду регламентовано ст. 17 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» від 23 лютого 2006 року №  3477-IV [225], відповідно до якої суди 

застосовують при розгляді справ Європейську конвенцію та практику Суду як 

джерело права) у справах щодо визначення та відшкодування моральної шкоди 

працівнику за несвоєчасну виплату заробітної плати та інших виплат, що 

передбачені трудовим законодавством України. Це, у першу чергу, стосується 

наступних  питань: 

1) наявність діючого закону, яким вводиться мораторій на примусову 

реалізацію майна з метою погашення боргів підприємств, 25% або більше акцій 

яких належить державі, та фактична відсутність коштів не є виправданням для 

держави в разі невиконання нею рішення суду або в разі значних затримок у 

виконанні такого рішення, що порушує право особи мирно володіти, 

користуватись та розпоряджатись своїми грошовими коштами. Держава в цих 

випадках повинна вживати необхідних заходів, спрямованих на виконання 

остаточного рішення суду, дотримуючись справедливого балансу між 

загальним інтересом та правом заявника на повагу до його майна – рішення у 
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справах «Бурдов проти Росії» (заява № 59498/00), «Буза проти України» (заява 

№ 26892/03), «Безуглий проти України» (заява № 19603/03); 

2) у випадках, коли державне підприємство-боржник не сплачує 

працівнику заробітну платню й інші виплати, які він повинен йому сплатити 

відповідно до трудового законодавства, а також орган влади видає наказ про 

ліквідацію такої компанії-боржника, будь-яке затягування з цього приводу у 

вирішенні справи судом чи виконання рішення по такій справі державним 

виконавцем або закриття такої справи судом без вирішення чи невиконання 

відповідного рішення по такій справі державним виконавцем на підставі факту 

ліквідації боржника, є порушенням п. 1 ст. 6 Європейської конвенції, а факт 

того, що працівник в строк, визначений рішенням суду, не отримує 

компенсацію моральної шкоди, завданої роботодавцем-боржником, невидачею 

заробітної плати та/або інших належних виплат або працівнику відмовлено у 

відшкодуванні моральної шкоди на підставі факту ліквідації боржника, є 

порушенням ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції – рішення у 

справах «Кучеренко проти України» (заява № 27347/02), «Баландіна проти 

України» (заява № 16092/05); 

3) порушення ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції триває 

до того моменту, поки судове рішення щодо відшкодування моральної шкоди 

та інших збитків, яке набрало чинності, не буде виконане у повному обсязі – 

рішення у справі «Жушман проти України» (заява № 13223/05); 

4) особа визнається жертвою порушення її конвенційних прав не лише з 

огляду на факт задоволення чи незадоволення її вимог у рамках національної 

системи правосуддя, а й з огляду на період невиконання рішення національного 

суду з приводу такої особи, винесеного на її користь – рішення у справах 

«Ромашов проти України» (заява № 67534/01), «Войтенко проти України» 

(заява № 18966/02), «Дюбенко проти України» (заява № 74221/01), «Буза проти 

України» (заява № 26892/03), «Безуглий проти України» (заява № 19603/03), 

«Абрамов проти України» (заява № 39491/03); 
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5) не вважається, що працівник, який у відповідності із законодавством 

звернувся до Державної виконавчої служби, а та, в свою чергу, відкрила 

виконавче провадження, винним у невиконанні рішення суду, винесеного на 

його користь, оскільки він начебто не використав усі законні засоби для 

виконання такого рішення – рішення по справі «Буза проти України» (заява 

№ 26892/03). 

Що стосується використання зазначених рішень в українських 

національних судах, виходячи із офіційних даних, що містяться у вебсистемі 

Єдиного державного реєстру судових рішень (режим доступу: 

http://reyestr.court.gov.ua), можна зробити висновок, що зазначені рішення 

Європейського суду не застосовуються національними судами. Такий висновок 

ґрунтується на основі відкритих даних, що містяться вебсистемі Єдиного 

державного реєстру судових рішень, що розміщений на відповідному вебсайті, 

станом на 30 серпня 2014 року: 

1) справа «Буза проти України» (заява № 26892/03) – згадувань в 

Єдиному державному реєстрі – 0; 

2) справа «Безуглий проти України» (заява № 19603/03) – згадувань в 

Єдиному державному реєстрі – 4 (три постанови в рамках адміністративного 

судочинства і лише одна – у рамках цивільного); 

3) справа «Деревенко та Довгалюк проти України» (заяви № 9956/05 та № 

13200/05) – згадувань в Єдиному державному реєстрі – 2 (ці згадування 

пов’язані із виконанням Міністерством юстиції України рішення Суду щодо 

В.Л. Деревенко та В.С. Довгалюк); 

4) справа «Баландіна проти України» (заява № 16092/05) – згадувань в 

Єдиному державному реєстрі – 4 (одне з них пов’язане із виконанням 

Міністерством юстиції України відповідного рішення Суду, а інші три – 

стосуються адміністративного судочинства); 

5) справа «Абрамов проти України» (заява № 39491/03) – згадувань в 

Єдиному державному реєстрі – 13, а у разі пошуку із додаванням уточнюючого 

слова «КЗпП» – 1; 
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6) справа «Жушман проти України» (заява № 13223/05) – згадувань в 

Єдиному державному реєстрі – 1 (пов’язане із виконанням Міністерством 

юстиції України відповідного рішення Суду). 

Водночас, зазначаючи у пошукачеві по вебсистемі Єдиного державного 

реєстру судових рішень, що розміщений на відповідному вебсайті (станом на 30 

серпня 2014 року), разом два контекстні терміни «Європейський суд»+«КЗпП», 

конкретизуючи при цьому фільтр пошукача, шляхом конкретизації групи 

«форми судочинства» (зазначено «Цивільне») нами було отримано такі дані: 

«За заданими параметрами пошуку знайдено документів – 2038». Додаючи до 

контекстних термінів «Європейський суд»+«КЗпП» термін «моральна шкода», 

отримуємо в системі значно більше документів – 1198 штук. 
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Висновки до розділу 3 

 1. У Європейському суді з прав людини до цього часу не вироблена 

єдина практика вирішення питання щодо відшкодування моральної шкоди. Це 

можна пояснити тим, що прецедентна практика Суду вважається живою 

(будується на тексті Конвенції та прецедентах, які можуть змінюватись чи 

з’являтись в ході розгляду справи, наприклад, справа «Маркін проти Росії»). 

Однак Європейський суд при вирішені справи завжди керується правилом ст. 

41 Європейської конвенції, яка передбачає, що Суд присуджує справедливу 

компенсацію тільки тоді, коли внутрішньодержавне право передбачає лише 

часткове відшкодування порушення і навіть за цієї умови – лише в разі 

потреби; присуджує таку компенсацію, яка вважається справедливою за даних 

обставин.  

При цьому Європейський суд з прав людини в разі присудження 

справедливої компенсації може також керуватися відповідними національними 

стандартами, хоча вони ніколи для нього не визнаються обов’язковими. При 

визначенні потреби відшкодування заявнику моральної шкоди Європейський 

суд завжди виходить з наступних даних: a) міра вини заявника у зазнаванні ним 

шкоди; b) становище заявника, який є жертвою порушення, і Високої 

Договірної Сторони, відповідальної за забезпечення дотримання громадських 

інтересів; с) місцева економічна ситуація. 

Певні критерії й стандарти, правила вирішення питання відшкодування 

моральної шкоди зазначаються в Практичній інструкції «Вимоги про 

справедливу компенсацію», основними положеннями якої є: 1) строки подання 

заяви про присудження справедливої компенсації та інші вимоги щодо цього, 

сформульовані в Правилі 60 Регламенту Європейського суду з прав людини; 

2) заявники, які бажають отримати компенсацію моральної шкоди, повинні 

зазначити суму такого грошового відшкодування, яку вони вважають 

справедливою, або зазначити, що вони довіряють визначити розмір такої шкоди 

Суду, а також можуть вказати свій банківський рахунок, на який вони хотіли б 
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отримати будь-які грошові кошти, які можуть бути присуджені їм 

Європейським судом; 3) вирішуючи питання наявності моральної шкоди та 

потреби її відшкодування, Суд завжди виходить із таких критеріїв-підстав 

відповідальності моральної шкоди, як ймовірність порушення, наявність 

моральної шкоди, причинний зв’язок; 4) існує зв’язок моральної шкоди із 

порушенням прав заявника, яке є одночасно і порушенням хоча б однієї із норм 

Європейської конвенції (це специфічно стосується питання відшкодування 

шкоди, завданої порушенням трудових прав працівника, оскільки Конвенція і 

Протоколи до неї не гарантують дотримання багатьох з тих прав, які в 

національній правовій системі позначаються терміном «трудові права», однак 

такі в Суді захистити можна, якщо працівник буде звертатись до 

Страсбурзького суду саме із обґрунтуванням конвенційного права, наприклад, 

із вимогою про відшкодування моральної шкоди, завданої невидачею йому 

заробітної плати, що також є порушенням ст. 1 першого протоколу до 

Європейської конвенції). 

2. У прецедентній практиці Європейського суду з прав людини щодо 

відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням права на рівні 

можливості, можна також зустріти і рішення Суду на підставі скарг заявників 

на незаконне звільнення, незаконну відмову у прийнятті на роботу, 

дискримінацію за ознакою належності до профспілки тощо, які в рамках 

національної правової системи розцінюються в якості трудових спорів. 

Особливими рішеннями Європейського суду у цій категорії справ є такі: 1) по 

справі «Данілєнков та інші проти Росії» (заява №  67336/01), в якій Суд вперше 

розкритикував позицію російського Конституційного Cуду, який визнав, що 

дискримінація за ознаками статі в питанні обороноздатності держави відповідає 

Конституції Росії, та законодавство РФ, яке регламентує дозвіл на отримання 

відпустки по догляду за дитиною тільки військовослужбовцям жіночої статі, та 

присудив працівнику-заявнику справедливу компенсацію моральної шкоди; 

2) по справі «Данілєнков та інші проти Росії» (заява №  67336/01), в якій 

Європейський суд вперше розкритикував дискримінацію працівників за 
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ознакою належності до профспілки та присудив працівникам-заявникам 

справедливу компенсацію моральної шкоди. 

3. Найбільш широка практика звернень працівників до Європейського 

суду з прав людини з метою відшкодування моральної шкоди, завданої 

роботодавцем, спостерігається саме у такій категорії справ, як справи про 

відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням права на мирне 

володіння своїм майном, що гарантоване ст. 1 Першого протоколу до 

Європейської конвенції. Рішення по таких справах дозволяють сформувати 

наступні принципи, що застосовуються в Суді у цій категорії справ: 

1) наявність діючого закону, яким вводиться мораторій на примусову 

реалізацію майна з метою погашення боргів підприємств, 25% або більше акцій 

яких належить державі, та фактична відсутність коштів не є виправданням для 

держави в разі невиконання нею рішення суду або в разі значних затримок у 

виконанні такого рішення, що порушує право особи мирно володіти, 

користуватись та розпоряджатись своїми грошовими коштами. Держава в цих 

випадках повинна вживати необхідних заходів на виконання остаточного 

рішення суду, дотримуючись справедливого балансу між загальним інтересом 

та правом заявника на повагу до його майна – рішення у справах «Бурдов проти 

Росії» (заява № 59498/00), «Буза проти України» (заява № 26892/03), «Безуглий 

проти України» (заява № 19603/03); 

2) у випадках, коли державне підприємство-боржник не сплачує 

працівнику заробітну платню й інші виплати, які воно повинне йому сплатити, і 

такий боржник знаходиться на стадії ліквідації (чи вже ліквідований), будь-яке 

затягування з цього приводу у вирішенні справи судом чи виконання рішення 

по такій справі державним виконавцем або закриття такої справи судом без 

вирішення чи невиконання відповідного рішення по такій справі державним 

виконавцем на підставі факту ліквідації боржника, є порушенням п. 1 ст. 6 

Європейської конвенції, а факт того, що працівник в строк, визначений 

рішенням суду, не отримує компенсацію моральної шкоди, завданої 

роботодавцем-боржником невидачею заробітної платні та/або інших належних 
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виплат, або працівнику відмовлено у відшкодуванні моральної шкоди на 

підставі факту ліквідації боржника, є порушенням ст. 1 Першого протоколу до 

Європейської конвенції – рішення у справах «Кучеренко проти України» (заява 

№ 27347/02), «Баландіна проти України» (заява № 16092/05); 

3) порушення ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції триває 

до того моменту, поки судове рішення щодо відшкодування моральної шкоди 

та інших збитків, яке набрало чинності, не буде виконане у повному обсязі – 

рішення по справі «Жушман проти України» (заява № 13223/05); 

4) особа визнається жертвою порушення її конвенційних прав не лише з 

огляду на факт задоволення чи незадоволення її вимог у рамках національної 

системи правосуддя, а й з огляду на період невиконання рішення національного 

суду з приводу такої особи, винесеного на її користь – рішення по справах 

«Ромашов проти України» (заява № 67534/01), «Войтенко проти України» 

(заява № 18966/02), «Дюбенко проти України» (заява № 74221/01), «Буза проти 

України» (заява № 26892/03), «Безуглий проти України» (заява № 19603/03), 

«Абрамов проти України» (заява № 39491/03);  

5) не вважається, що працівник, який у відповідності із законодавством 

звернувся до Державної виконавчої служби, а та, в свою чергу, відкрила 

виконавче провадження, винним у невиконанні рішення суду, винесеного на 

його користь, оскільки він начебто не використав усі законні засоби для 

виконання такого рішення – рішення по справі «Буза проти України» (заява 

№ 26892/03). 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і надано нове 

вирішення наукової задачі, яка полягає в тому, щоб на підставі теоретичних 

та практичних висновків і узагальнень учених-правознавців визначити 

сутність та особливості правового регулювання моральної шкоди, її роль у 

правовому регулюванні відносин у сфері трудового права. До основних 

результатів наукового дослідження належать такі висновки. 

1. Категорія «моральна шкода» проявляється на: 1) соціальному рівні, де 

моральна шкода передбачає негативний наслідок, який витікає з порушення 

сталих норм і принципів у суспільстві, та властива лише фізичним особам; 

2) законодавчому рівні, який характеризується тим, що моральна шкода 

проявляється в результаті порушення прав і свобод людини чи громадянина, 

чим характерна як для фізичних, так і для юридичних осіб. 

2. Зміст немайнової шкоди має свої особливості як для юридичних, так і 

для фізичних осіб. Зміст такої шкоди для юридичних осіб полягає у шкоді, яка 

завдана протиправними діями (бездіяльністю) фізичних та юридичних осіб, що 

порушують немайнові права юридичної особи, які їй належать та охороняються 

чинним законодавством України, зокрема такими є: 1) недоторканність; 2) 

ділова репутація юридичної особи; 3) таємниця її кореспонденції; 4) інші 

особисті немайнові права. Зміст моральної шкоди фізичної особи полягає у 

фізичних та моральних стражданнях, які особа зазнала у зв’язку з: 1) 

ушкодженням її здоров’я; 2) вчиненням протиправних дій щодо неї або членів 

її родини; 3) приниженням її честі та гідності;                   4) порушенням її 

майнових прав; 5) іншими негативними явищами.  

3. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди є важливим 

інструментом у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина. Юридичне 

забезпечення права відшкодування моральної (немайнової) шкоди   – показник 

поваги держави до честі та гідності кожної особи, свідчення того, що людина, її 

права, свободи та інтереси є найвищою соціальною цінністю в державі. 
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Закріплення права на компенсацію моральної шкоди дає можливість особі 

відчувати впевненість у тому, що її права перебувають під постійним захистом 

держави. 

4. Під моральною шкодою працівника у трудовому праві слід розуміти 

шкоду, завдану працівнику в результаті порушення трудових прав, а саме 

приниження честі, гідності або ділової репутації роботодавцем, що стало 

причиною моральних страждань та призвело до погіршення якості його життя. 

Відшкодування моральної шкоди у трудовому праві можна розглядати в трьох 

аспектах: 1) як компенсацію за завдану моральну шкоду працівнику; 2) як 

самостійний, особливий та універсальний вид відповідальності роботодавця; 3) 

як спосіб захисту прав працівника у трудових правовідносинах. 

5. Суб’єктами правовідносин з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві є працівник та роботодавець або уповноважений ним орган. До 

числа суб’єктів з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві слід також 

віднести й осіб, котрі на момент відшкодування моральної шкоди не 

перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, однак у період завдання 

моральної шкоди такі відносини між фізичною особою і роботодавцем 

існували. 

6. Зміст правовідносин з відшкодування моральної шкоди становлять 

фактична правомірна поведінка працівника, що спрямована на відновлення 

порушених прав, та фактична правомірна поведінка роботодавця, метою якої є 

виконання обов’язку щодо задоволення вимог працівника з відшкодування 

моральної шкоди. Зміст відшкодування моральної шкоди у трудовому праві є 

статичним явищем, яке визначає права й обов’язки суб’єктів правовідносин та 

розкриває їх зв’язок, який полягає у пов’язаних між собою суб’єктивному праві 

і юридичному обов’язку. 

7. У Європейському суді з прав людини не існує єдиної практики 

вирішення питання щодо відшкодування моральної шкоди, що пояснюється 

тим, що прецедентна практика Суду будується на підставі норм Європейської 

Конвенції про захист прав та основних свобод людини, які можуть змінюватись 
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чи з’являтись під час розгляду справи. Європейський суд з прав людини при 

вирішенні справи завжди керується правилом ст. 41 Європейської конвенції, 

яка передбачає, що Суд присуджує справедливу компенсацію у випадку, коли 

внутрішньодержавне право передбачає лише часткове відшкодування 

порушення. 

8. Аргументується, що рішення Європейського суду не застосовуються 

національними судами. Такий висновок ґрунтується на наступних пошукових 

даних (вирахувано за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень, 

що розміщений на відповідному веб-сайті: 1) справа «Буза проти України» 

(Заява № 26892/03) – згадувань в Єдиному державному реєстрі – 0; 2) справа 

«Безуглий проти України» (Заява № 19603/03) – згадувань в Єдиному 

державному реєстрі – 4 (три постанови в рамках адміністративного судочинства 

і лише одна – у рамках цивільного); 3) справа «Деревенко та Довгалюк проти 

України» (Заяви № 9956/05 та № 13200/05) – згадувань в Єдиному державному 

реєстрі – 2 (ці згадування пов’язані із виконанням Міністерством юстиції 

України загаданого рішення Суду щодо В.Л. Деревенко та В.С. Довгалюк); 4) 

справа «Баландіна проти України» (Заява № 16092/05) – згадувань в Єдиному 

державному реєстрі – 4 (одне з яких пов’язане із виконанням Міністерством 

юстиції України відповідного рішення Суду, а інші три – стосуються 

адміністративного судочинства); 5) справа «Абрамов проти України» (Заява № 

39491/03) – згадувань в Єдиному державному реєстрі – 13, а у разі пошуку із 

додаванням уточнюючого слова «КЗпП» – 1; 6) справа «Жушман проти 

України» (Заява № 13223/05) – згадувань в Єдиному державному реєстрі – 1 

(пов’язане із виконанням Міністерством юстиції України відповідного рішення 

Суду). 

9. Практика звернень працівників до Європейського суду з прав людини з 

метою відшкодування моральної шкоди, завданої роботодавцем, найчастіше 

спостерігається у таких категоріях справ, як справи про відшкодування 

моральної шкоди, завданої порушенням права на мирне володіння своїм 

майном, що гарантоване ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції. 
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Рішення по таких справах дозволяють сформувати наступні принципи, що 

застосовані в Суді у цій категорії справ: 1) наявність діючого закону, яким 

вводиться мораторій на примусову реалізацію майна з метою погашення боргів 

підприємств, 25% або більше акцій яких належить державі, та фактична 

відсутність коштів не є виправданням для держави в разі невиконання нею 

рішення Суду або в разі значних затримок у виконанні такого рішення, що 

порушує право особи мирно володіти, користуватись та розпоряджатись своїми 

грошовими коштами; 2) у випадках, коли державне підприємство-боржник не 

сплачує працівнику заробітну платню та інші виплати, які повинне йому 

сплатити, і такий боржник знаходиться на стадії ліквідації (чи вже 

ліквідований), будь-яке затягування з цього приводу у вирішенні справи судом 

чи виконання рішення по такій справі державним виконавцем, або закриття 

такої справи судом без вирішення чи невиконання відповідного рішення по 

такій справі державним виконавцем на підставі факту ліквідації боржника є 

порушенням п. 1 ст. 6 Європейської конвенції; 3) порушення ст. 1 Першого 

протоколу до Європейської конвенції триває до того моменту, допоки судове 

рішення щодо відшкодування моральної шкоди та інших збитків, яке набрало 

чинності, не буде виконане у повному обсязі; 4) особа визнається жертвою 

порушення її конвенційних прав не лише з огляду на факт задоволення чи 

незадоволення її вимог у рамках національної системи правосуддя, а й з огляду 

на період невиконання рішення національного суду з приводу такої особи. 
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