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Досліджено загальні положення щодо відшкодування моральної шкоди як способу цивільно-правового захисту прав 

особи. Встановлено особливості відшкодування моральної шкоди як способу захисту прав інтелектуальної власності 

від плагіату. Виявлені проблеми вирішення відповідних спорів з позицій судової практики. Доведена необхідність 

прийняття законодавчих змін. Сформована пропозиція щодо внесення змін до чинного законодавства України. 
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Постановка проблеми. На сьогодні плагіат 

є важливою та актуальною проблемою, адже 

щодня кількість порушень, зокрема, у сфері 

авторського права, невпинно зростає, що 

зумовлено певним розширенням інформа-

ційного простору та, відповідно, породженням 

різноманітних правопорушень шляхом прив-

ласнення чужих ідей, думок тощо. Така ситу-

ація обумовлена здебільшого тим, що сьогодні 

користувачі можуть з легкістю копіювати ті чи 

інші матеріали та видавати їх за власні думки. 

Серед усіх існуючих нині цивільно-правових 

способів захисту саме відшкодування мораль-

ної шкоди особливо виразно виступає певним 

морально-правовим імперативом добросовіс-

ності, поміркованості та справедливості, порів-

няно з іншими засобами цивільно-правового за-

хисту. Водночас, аналіз судової практики та су-

часне правове регулювання свідчить про недос-

татність та неефективність досконалого право-

вого забезпечення інституту відшкодування 

моральної шкоди як способу захисту прав 

інтелектуальної власності від плагіату. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика дослідження відшкодування мо-

ральної шкоди як способу цивільно-правового 

захисту прав інтелектуальної власності від 

плагіату є предметом фрагментарних дослід-

жень  лише декількох вчених та науковців, зок-

рема В. Д. Примака та Г. О. Ульянової. Водно-

час комплексного дослідження у цивілістичній 

науці наразі немає, що спричиняє особливу 

актуальність у проведенні даного дослідження. 

Мета статті. Враховуючи те, що на сьогодні 

внаслідок плагіату порушується одне з 

важливих немайнових благ – авторство особи, 

метою статті є визначення загальних питань та 

особливостей судової практики щодо 

відшкодування моральної шкоди як окремого 

та особливого способу цивільно-правового 

захисту прав автора від плагіату. 

Виклад основного матеріалу. Як слушно 

зауважує В.Д. Примак, відшкодуванню мораль-

ної шкоди належить унікальне місце в системі 

способів захисту цивільних прав та інтересів і 

серед заходів цивільно-правової відповідаль-

ності, адже потенційна сфера його правового 

впливу перевершує навіть коло правовідносин, 

у яких має місце застосування такої санкції, як 

відшкодування збитків [5, с.175]. 

Наразі, загальними засадами відшкодування 

немайнової шкоди виступають положення ст. 

23 Цивільного кодексу України, відповідно до 

яких немайнова шкода може полягати, зокрема 

у душевних стражданнях, яких фізична особа 

зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою 

щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких 

родичів; у приниженні честі та гідності 

фізичної особи, а також ділової репутації 

фізичної або юридичної особи [1]. 

Водночас, Верховний суд України у 

постанові «Про судову практику в справах про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди» 

від 31.03.1995 р. № 4 конкретизує та надає 

визначення поняттю «моральної шкоди» під 

якою на думку Суду, слід розуміти ніщо інше 

як втрати немайнового характеру внаслідок 
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моральних чи фізичних страждань, або інших 

негативних явищ, заподіяних фізичній чи 

юридичній особі незаконними діями або 

бездіяльністю інших осіб [2]. 

Відповідно до положень вказаної Постанови 

Верховного суду України, розмір грошового 

відшкодування моральної шкоди визначається 

судом залежно від характеру правопорушення, 

глибини фізичних та душевних страждань, 

погіршення здібностей потерпілого або позбав-

лення його можливості їх реалізації, ступеня 

вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо 

вина є підставою для відшкодування, а також з 

урахуванням інших обставин, які мають істотне 

значення. При визначенні розміру відшкоду-

вання враховуються вимоги розумності і 

справедливості [2]. 

Тому при вирішенні спорів про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди, 

заподіяної внаслідок порушення права 

інтелектуальної власності, суд, згідно положень 

оглядового лист Вищого господарського суду 

від 04.04.2012 р. по справі № 01– 06/417/2012 

повинен встановити, чим саме підтверджується 

факт заподіяння позивачеві втрат немайнового 

характеру, за яких обставин чи якими діями 

вони заподіяні, в якій сумі чи в якій 

матеріальній формі позивач оцінює заподіяну 

йому шкоду та з яких підстав він у цьому 

виходить, а також інші обставини, що мають 

значення для вирішення спору [3]. 

Враховуючи відсутність законодавчих 

обмежень мінімального чи максимального роз-

міру немайнової шкоди, в кожному випадку 

при вирішенні відповідних спорів щодо від-

шкодування моральної шкоди за порушення 

використання авторських прав та, відповідно, 

наявності плагіату, вона має оцінюватись з ура-

хуванням об’єктивних та суб’єктивних чинни-

ків. До об’єктивних слід віднести характер не-

правомірних дій, права, які порушено, нега-

тивні наслідки такого порушення. Суб’єк-

тивними чинниками є сприйняття порушення 

та оцінка його негативних наслідків безпосе-

редньо особою, чиї права порушено, адже сту-

пінь душевних страждань, спричинених одним 

і тим же порушенням є індивідуальним для 

кожної особи і може мати абсолютно різний 

характер. У зв’язку з чим, як слушно зауважує 

Г. О. Ульянова: «розумність, виваженість та 

справедливість дозволяють максимально 

врахувати інтереси особи, чиї права порушено, 

та не допустити зловживань та стягнення 

компенсації у розмірі, невідповідному 

спричиненим порушенням негативним 

наслідкам» [6, с. 310]. 

Аналіз судових справ свідчить про те, що до 

звернення до суду, в багатьох випадках особи 

звертаються до порушників з вимогою 

урегулювання конфлікту та припинення 

порушення прав, однак не отримують належної 

відповіді. Водночас, судова практика, як 

правило, є позитивною щодо цього. Так, 

наприклад, як вбачається зі змісту рішення 

Подільського районного суду м. Києва по 

справі № 2607/6517/12 суд, вважаючи 

доведеним факт порушення авторських прав 

позивачів та враховуючи, що таке порушення 

приносить душевні страждання позивачам, 

яким важко усвідомлювати те, що твір, в який 

вони вклали свій багаторічний досвід та знання, 

виданий від імені іншої особи, що спричинило 

немайнові втрати позивачів, які неможливо 

відновити повністю, дійшов висновку про 

необхідність здійснення грошової компенсації 

немайнових втрат позивачів шляхом 

часткового задоволення позовних вимог про 

відшкодування моральної шкоди та постановив 

стягнути з відповідачів по на користь позивачів 

в солідарному порядку 3 000 грн. на кожного з 

позивачів [4]. 

Висновки і пропозиції. Отже, з метою 

ефективного захисту немайнових прав 

інтелектуальної власності має бути змінений 

концептуальний підхід до немайнової шкоди як 

способу захисту порушених прав. У будь-якому 

випадку особа, чиї права порушено, може 

самостійно визначати свою позицію щодо 

обґрунтування розміру шкоди та її доведення. 

Разом з тим, з метою забезпечення захисту 

немайнових прав вважається доцільним 

закріпити на законодавчому рівні право на 

гарантоване отримання відшкодування 

немайнової шкоди за умови доведення 

порушення немайнового права авторства. У 

зв’язку з цим, запропоновано доповнити ч.2 ст. 

52 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» окремим абзацом та викласти її 

у наступній редакції: «Мінімальний розмір 

відшкодування моральної шкоди у випадку 

порушення прав автора становить дві 

мінімальні заробітні плати». 
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Дацкив Н.М. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА КАК СПОСОБ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОТ ПЛАГИАТА 

Исследованы общие положения о возмещении морального вреда как способа гражданско-правовой защиты прав 

человека. Установлены особенности возмещения морального вреда как способа защиты прав интеллектуальной 

собственности от плагиата. Выявлены проблемы решения соответствующих споров с позиций судебной практики. 

Доказана необходимость принятия законодательных изменений. Сформулировано предложение о внесении изменений 

в действующее законодательство Украины. 

Ключевые слова: возмещение морального вреда, способ гражданско-правовой защиты, плагиат, авторские права, 

интеллектуальная собственность. 
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REDUCTION OF MORAL INJURY AS A CITIZENSHIP METHOD OF LEGAL PROTECTION OF 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS FROM PLAGIAT 

The general provisions on compensation for moral harm as a means of civil protection of human rights are studied. The features 

of compensation for moral harm as a way of protecting intellectual property rights from plagiarism are established. Problems of 

solving relevant disputes from the standpoint of judicial practice are revealed. Proved the need for legislative changes. The 

proposal to amend the current legislation of Ukraine is formulated. 

Keywords: compensation of moral harm, method of civil defense, plagiarism, copyrights, intellectual property. 

 

 

 

 

 

 
 

 


