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У статті досліджено вплив загальновизнаних екологічних принципів і
норм міжнародного права на формування екологічного законодавства Украї
ни. Узагальнено дослідження вчених, присвячені гармонізації екологічного
законодавства в Європі, а також досліджено систематизацію відповідних між
народно-правових норм на основі загальних принципів. Підтримується ідея
розроблення Екологічної Конституції Землі, активну участь у розробленні
якої повинна взяти Україна.
Ключові слова: принципи міжнародного екологічного права, біологічне
різноманіття, стале природокористування, екологічна шкода.
Постановка проблеми. Серед різних чинників, щ о впливають на фор
мування екологічного законодавства України, помітну роль відіграють так
звані «загальновизнані принципи й норми міжнародного права». Цьому
сприяє Конституція України, у якій відповідно до ст. 18 зазначеними прин
ципами й нормами Україна має керуватися при здійсненні зовнішнь
ополітичної діяльності, коли вирішується питання про укладення договорів
екологічного, економічного та іншого змісту, при формулюванні їх положень,
а також при удосконаленні свого національного екологічного законодавства,
яке має бути узгоджено з міжнародним екологічним правом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні принципи
міжнародного екологічного права досліджуються як у контексті загальних
проблем розвитку правового регулювання відносин, щ о виникають у сфері
взаємодії людини й природи, так і в спеціальних працях. Серед них слід від
значити праці Н.Р. Малишевої [5], присвячені гармонізації екологічного за
конодавства в Європі, Ю.С. Шемшученка, який значну увагу приділив до
слідженню систематизації міжнародно-правових норм на основі загальних
принципів [9, с. 8-12]. Комплексний аналіз міжнародних правовідносин у
природоохоронній сфері, у тому числі вихідних положень формування
міжнародно-правових норм та їх вплив на національні правові системи,
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зробив Є.А. Висторобець [3]. Відповідні аспекти досліджували також інші
науковці, зокрема, О.Л. Дубовік, М.І. Єрофеєв, І.М. Коз'яков, М.В. Краснова,
П.Ф. Кулінич, І.А. Мухін, В.І. Олещенко, В.В. Петров та інші.
Актуальність розглядуваної проблеми спонукає до продовження
відповідних досліджень. Це стимулюється й тим, щ о норми, присвячені
додержанню загальновизнаних принципів міжнародного права включені
не тільки в Конституцію України, а й у конституції інш их країн, а тому є
потреба до узагальнення відповідного досвіду, урахуванню у вітчизняній
законотворчій практиці напрацювань правознавців з інш их країн.
Ф орм ування цілей. Метою статті є аналіз загальновизнаних прин
ципів екологічного міжнародного права та аргументація їх включення до
складу принципів, щ о визначаються законодавчими актами України з питань
охорони довкілля, екологічної безпеки та раціонального використання при
родних ресурсів.
Виклад основного матеріалу. Торкаю чись питання включення
норм відповідного змісту д о конституцій інш их країн, я к приклад, можна
привести К онституцію Республіки М олдова. У ній установлено, щ о Рес
публіка М олдова зобов'язується «будувати свої відносини з інш ими дер
ж авами на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права»
[1]. А налогічне положення м іститься в ст. 15 Конституції Російської Фе
дерації, у якій заф іксовано, щ о «Загальновизнані принципи і норми
міжнародного права і міжнародні договори Російської Ф едерації є скла
довою частиною її правової системи» [2].
Конституційні норми зазначеної спрямованості віддзеркалю ю ть
ставлення окремих країн світу д о міжнародних принципів, якими вони
маю ть керуватися. Згідно із статтею 38 статуту М іжнародного суду, за
гальні принципи права, визнані «цивілізованими націями», є дж ерелом
міжнародного права, і відтак уклю чаю ться д о складу національних пра
вових систем. Зазначені принципи закріплю ю ть і регулю ю ть основи су
часних систем міжнародних відносин, є ядром міжнародного права,
д ію ть як універсальні, загальновизнані та загальнообов'язкові для держ ав
і міжнародних організацій. П ри цьому сф ера їх д ії універсальна я к за
суб'єктам и, так і за видами та сф ерами міжнародних відносин [6, с. 62].
Такі принципи закладені, зокрема, у Віденській кон венції про право
м іжнародних договорів від 23.05.1969 р., яка, зокрема, установила, щ о
кож ен чинний договір є обов'язковим д ля його учасників і повинен д о б 
росовісно виконуватися (принцип расіа вині зегуапгїа) (ст. 26).
Важливе значення д ля визначення напрямів розвитку міжнародного
співробітництва в екологічній сф ері та безпосередньо розвитку націо
нального екологічного законодавства маю ть принципи охорони довкіл
ля, щ о вироблені об'єднаними зусиллями держ ав і заф іксовані в
міжнародно-правових документах. Це, зокрема, Д екларація принципів,
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щ о регулю ю ть реж им дн а морів та океанів і й ого надр за меж ами націо
нальної юрисдикції, затверджена на Генеральній Асамблеї ООН 17 грудня
1970 року, Д екларація про принципи раціональної експлуатації ж ивих
ресурсів Світового океану в загальних інтересах усіх народів земної кулі була
прийнята на Н араді міністрів, щ о відбулася 6-7 липня 1972 року в Москві,
Договір про принципи діяльності держав щодо дослідження й використання
космічного простору, уключаючи Місяць та інші небесні тіла від 27.01.1967 р.,
Д екларація принципів М іж народної ради з охорони птахів від 01.06.1922
р., тощо. Також загальні принципи регулю вання відносин у сфері
взаємодії лю дини й природи сф ормульовані у Всесвітній Хартії природи,
прийнятої на Генеральній А самблеї О ОН 01.01.1082 р., документах Сток
гольмської 1972 р. Конф еренції О О Н з навколиш нього середовищ а, Д е
кларації Ріо-де-Ж анейро з навколиш нього середовищ а та розвитку, щ о
прийнята на К онф еренції О О Н з навколиш нього середовищ а й розвитку
14 червня 1992 р., рекомендаціях міжнародних організацій, зокрема, Ре
комендація Ю Н ЕСКО про охорону на національному рівні культурної та
природної спадщ ини від 16.11.1972 р. та інш их документах ООН.
У зазначених та інш их міжнародних документах з охорони довкілля,
природокористування, насамперед, розвиваються міжнародні норми за
гального права з урахуванням потреб охорони навколиш нього природного
середовища. Зокрема, екологічного забарвлення сьогодні набули багато
принципів, зафіксованих у Д екларації про принципи міжнародного права,
щ о стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами
відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй від 24.10.1970 р. Це,
наприклад, стосується принципу співробітництва держав. Він сьогодні
застосовується у більшості міжнародних угод, заохочує держави до
співпраці зі своїми сусідами, щ об передбачати, зменш увати транскордонні
забруднення, надавати допомогу в разі виникнення надзвичайних ситу
ацій техногенного та природного походження.
У сф ері охорони довкілля застосовується і такий загальни й прин
цип міжнародного права як рівність прав народів, які маю ть здійсню вати
економічний та соціальний розвиток без втручання зовні і кожна держ а
ва зобов'язан а поваж ати це право. За цим правом держ ави маю ть суве
ренне право експортувати власні ресурси згідно з їх їх політикою щ одо
навколиш нього природного середовищ а. Це право в останні роки до 
повнено обов'язковою умовою: експорт природних ресурсів не повинен
заподію вати ш коди довкіллю інш их держав.
Ш ирокого застосування набув принцип, за яким «Жодна держава не
може використовувати свою територію для діяльності, щ о суперечить пра
вам інших держав», сформульований М іжнародним судом у справі прото
ки Корфу (М іжнародний суд, 9 квітня 1949 року) [7, с. 288]. На цьому прин204
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ципі ґрунтуються рішення, ухвалені у справах про транскордонні забруд
нення. Сам принцип застосовується у всіх міжнародних договорах з охоро
н и довкілля та більшості конвенцій, щ о визначають екологічну політику
міжнародного співтовариства. Зокрема, ст. 21 Стокгольмської декларації
проголошує, щ о держ ави мають діяти таким чином, «щоб у межах своєї
юрисдикції та під власним контролем не завдавати ш коди довкіллю інш их
держав та регіонам». Окрім цього, міжнародно-правовими актами перед
бачено обов'язок держав уживати усіляких корисних заходів (законодавчих,
регламентаційних, адміністративних тощо), щ об покінчити з транскор
донними забрудненнями, які походять із їх території.
Адаптація до потреб охорони довкілля загальних принципів міжнарод
ного права є домінантною тенденцією в розвитку міжнародно-правового
регулювання екологічних відносин, якого має додержуватися й Україна. По
казовою в цьому плані є Декларація Ріо-де-Жанейро по навколишньому се
редовищу та розвитку, прийнята на Конференції ООН по навколишньому
середовищу та розвитку 14 червня 1992 року. Такі принципи, щ о в ній міс
тяться, як суверенне право держав на розроблення своїх власних ресурсів;
обов'язок держав не заподіювати шкоди довкіллю інших держав; співробіт
ництво держав у дусі глобального партнерства з метою збереження, захисту і
відновлення екосистеми Землі; заходи в галузі торгової політики, щ о прий
маються з метою охорони навколишнього середовища, не повинні являти
собою засоби невиправданої дискримінації міжнародної торгівлі, тому щ о є
по суті модернізацією для потреб охорони довкілля загальних принципів
міжнародного права. Слід погодитися з думкою, щ о сьогодні цього недостат
ньо для організації належної міжнародної правової охорони довкілля. На
міжнародно-правовому рівні слід забезпечити запровадження власне екологі
чних принципів, які мають відбивати усю різноманітність шляхів вирішення
екологічних проблем [4, с. 84].
Ю.С. Ш емш ученко оціню ю чу ситуацію, яка склалося в міжнародноправовому регулю ванні охорони довкілля, зазначає відсутність універса
льн ого міжнародного акта, щ о врегулю вав би увесь ком плекс питань у
цій сфері. На його думку, слід підтримати ідею розроблення Екологічної
К онституції Землі, яка була оприлю днена н а міжнародному рівні пред
ставниками України. Ю.С. Ш емш ученко вважає, щ о саме Екологічна
Конституція Землі покликана стати актом кодиф ікації міжнародного
екологічного права, верш иною його піраміди. У ній повинні знайти ві
дображ ення основні норми нового світового екологічного правопорядку
й організаційного його забезпечення [8, с. 3-7]. Погоджуючись із цією
думкою , вважаємо, щ о ключову роль у цій К онституції маю ть відігравати
міжнародні екологічні принципи, які б ураховували всі аспекти сучасної
екологічної політики у світі. Серед, таких принципів, маю ть бути:
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- забезпечення права людини на безпечне довкілля . Цей принцип має ба
зуватися на вимогах, щ о передбачаю ть здійснення держ авою екологічної
політики, спрямованої на забезпечення безпечного для ж иття й здоров'я
лю дини довкілля; обмеження чи повну заборону діяльності, яка створює
загрозу для стану довкілля чи поруш ує екологічні приписи законодав
ства, спрямовані на захи ст середовищ а перебування лю дини, й ого здо
ров'я; запровадж ення на законодавчому рівні системи нормативів, стан
дартів, вим ог щ одо природокористування, яка дозволяє утримувати стан
довкілля на рівні безпечному для ж иття і здор ов'я лю дини тощ о;
- здійснення екологічної оцінки наслідків діяльності, що може негативно впли
нути на довкілля. Ідеться про запровадження організаційно-правових ме

ханізмів аналізу та оцінки передпроектних, проектних та інших матеріалів чи
об'єктів, реалізація та дія яких може негативно впливати або впливає на стан
навколишнього природного середовища. Складовою таких механізмів є ор
ганізація екологічної експертизи, екологічного аудиту, екологічної серти
фікації в державі. Важлива роль відводиться у здійсненні такої оцінки гро
мадськості. Організація публічних слухань з питань оцінки наслідків проектів
господарської діяльності, щ о плануються реалізовувати на відповідній тери
торій, є важливою складовою процесу прийняття управлінського рішень із
цього питання, який базується на відкритості, прозорості, об'єктивності
розгляду відповідного питання, на врахуванні думки населення щ одо мож
ливості розташування на їхній території господарського об'єкта тощо;
- забезпечення на національному рівні кожній людині вільного доступу до ін
формації з питань охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки. Д о такого

роду інформації відноситься будь-яка інформація в письмовій, аудіовізу
альній, електронній чи іншій матеріальній формі про події, явища, ма
теріали, факти, процеси у сфері використання, відтворення та охорони
природних ресурсів, природних компонентів та ландшафтів, охорони дов
кілля. Вільний доступ до інформації означає створення умов для отриман
ня повної, відкритої й вірогідної інформації про стан навколиш нього при
родного середовища, про використання окремих природних об'єктів, про
інші екологічні чинники, про заходи, спрямовані на усунення негативних
екологічних наслідків. Вільний доступ до екологічної інформації базується
на обов'язку уповноважених державних органів, їх посадових осіб надавати
відповідну інформацію, визначенні на законодавчому рівні порядку отри
мання такої інформації та відповідальності посадових осіб за невиконання
правових вимог про надання екологічної інформації;
забезпечення сталого природокористування. Цей принцип передба
чає, щ о управління екосистемами та організмами, щ о використовую ться
лю диною , має здійсню ватися таким чином, щ об було мож ливо забезпе
чити й зберегти їх оптимальну й постійну продуктивність без збитків для
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цілісності тих екосистем чи видів, з якими вони існують. Біологічні ре
сурси маю ть використовувати лиш е в межах їх природної здатності до
відновлення. Також за цим принципом має забезпечуватися повторність
у користуванні ресурсами багаторазового використання, зокрема, води;
експлуатація ресурсів, щ о не відтворюються, із врахуванням їх запасів,
забезпеченням максим альної повної переробки тощо;
- збереження біологічного різноманіття. За цим принципом держави мають
здійснювати різноманітні заходи щодо збереження видів рослинного і тва
ринного світу. Серед цих заходів: організація захисту природних місць меш
кання і збереження життєздатних популяцій видів у природних умовах;
здійснення заходів щодо реабілітації і відновлення деградованих екосистем і
сприяння відновленню видів, які є під загрозою зникнення; установлення
системи охоронних територій або територій, у яких необхідно вживати
спеціальні заходи для збереження біологічного різноманіття; запобігання
ризику, пов'язаного з використанням і звільненням живих організмів, видоз
мінених у результаті біотехнології, які можуть викликати шкідливі екологічні
наслідки, щ о здатні впливати на збереження і стале використання біологічно
го різноманіття, з урахуванням також небезпеки здоров'ю людини тощо;
- запобігання екологічної шкоди та встановлення відповідальності за її за
подіяння. Згідно з цим принципом держави мають суверенне право експорту
вати власні ресурси згідно з їх політикою щодо довкілля, але вони повинні
діяти таким чином, щ об у межах своєї юрисдикції не завдавати шкоди довкіл
лю інших держав або регіонам, які не належать до жодної національної
юрисдикції; держави зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю сусідньої дер
жави, чи то через діяльність своїх публічних служб або підприємств, які пере
бувають у безпосередній залежності від неї, чи внаслідок поблажливого став
лення до забруднення приватними підприємствами, розміщеними на її тери
торії; держави повинні вживати усіляких законодавчих, організаційних, еко
номічних та інших заходів, щ об покінчити з транскордонними забруднення
ми, які походять з їхньої території; держави зобов'язані здійснювати усі необ
хідні заходи щодо ефективної заборони використання засобів впливу на
природне середовище, які мають довгострокові чи серйозні наслідки я к спо
соби руйнування, заподіяння шкоди будь-якої держави; на державному рівні
мають визначатися джерела фінансування заходів, спрямованих на попере
дження заподіяння екологічної шкоди та забезпечення ліквідації наслідків
екологічної шкоди тощо.
Повертаючись до екологічного законодавства, слід відзначити потребу
в більш ретельному відтворенні в ньому деяких ключових загальних прин
ципів міжнародного права. Це, зокрема, стосується принципу «жодна дер
жава не може використовувати свою територію для діяльності, щ о супере
чить правам інш их держав», який, як зазначалося, використовується
міжнародними судами також у разі виникнення спорів між державами з
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питань охорони довкілля. Цей принцип, адаптувавши до потреб цієї сфери
суспільних відносин, бажано використати при удосконаленні системи еко
логічних принципів, у тому числі з питань міжнародного співробітництва в
галузі охорони довкілля, щ о містяться у ст. 3 Закону України «Про охорону
навколиш нього природного середовища. Наприклад, в абзаці «к» зазначе
н о ї статті відповідний принцип можна було б викласти в такій редакції:
«Україна співпрацює зі своїми сусідами та інш ими країнами з питань охо
рони довкілля, окремих природних ресурсів, забезпечення екологічної
безпеки й не використовує свою територію для діяльності, щ о суперечить
екологічним інтересам інш их держав».
Висновки. М ожна констатувати, щ о загальновизнані принципи
міжнародного права впливаю ть на розвиток національного екологічного
законодавства. Сприяти цьому процесу має вклю чення їх безпосередньо
д о складу екологічних принципів, щ о визначаю ться законодавчими ак
там и У країни з питань охорони довкілля, екологічної безпеки та раціо
нального використання природних ресурсів. Важливе значення д ля по
силення еф ективності природоохоронної діяльн ості в окремих країнах
світу, уключаючи Україну, та координації зусиль цих країн у цій сфері,
має систем атизація міжнародних екологічних принципів. Вагому роль у
цьому має відіграти Екологічна Конституція Землі, активну участь у ро
зробленні якої має відіграти Україна.
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Гвоздик П.О. Общепринятьіе международно-правовьіе ^кологические принципи как составляющая национальньїх правових систем
В статье исследовано влияние общепризнанньїх принципов и норм
международного права на формирование ^кологического законодательства
Украиньї. Проведена работа по обобщению исследований ученьїх, посвященньїх гармонизации ^кологического законодательства в Европе по исследованию систематизации международно-правовьіх норм на основе общих
принципов. На основе анализа ситуации, сложившейся в международноправовом регулировании охранці окружающей средьі, сформулирован вьівод
об отсутствии универсального международного акта, которьгй бьі урегулировал весь комплекс вопросов в данной сфере. Поддержана идея разработки
Зкологической Конституции Земли, активное участие в разработке которой
должна принять Украина.
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права, биологическое разнообразие, устойчивое развитие, жологический ущерб.
НV0 2 Йук Р.О. Сепегаїїу айоріей іпіегпаііопаї апй їедаї епуігопшепіаї
ргіпсірїез аз рагі оі паііопаї їедаї зузіешз
АЬзігасі. Іп іЬіз агіісїе іЬе депегаїїу ассеріей ргіпсірїез апй погшз о£ Іпіегпаііопаї ^аш іЬаі а££есі іЬе £огтаііоп о£ епуігопшепіаї їедізїаііоп о£ ^к^аіпе аге
сопзійегей. ТЬе аиіЬог апаїугей іЬе депегаїігаііоп гезеагсЬ о£ іЬе зсіепіізіз йеVоіей іо Ьагтопігаііоп о£ епуігоптепіаї їедізїаііоп іп Еигоре апй гезеагсЬ о£
зузіетаіігаііоп о£ Іпіегпаііопаї ^аш Ьазей оп с о т т о п ргіпсірїез.
5іаіей іЬаі оЬзе^апсе о£ депегаїїу айоріей ргіпсірїез о£ Іпіегпаііопаї ^аш
іпсїийей поі опїу іп іЬе Сопзіііиііоп о£ ^к^аіпе, Ьиі аїзо іп іЬе сопзіііиііопз о£
оіЬег соипігіез (Сопзіііиііоп о£ іЬе КериЬїіс о£ Мо1йоVа апй Сопзіііиііоп о£ Киззіап Рейегаііоп), іЬеге£оге іп іЬе агіісїе з и т т а г іг е й ^е1еVапі ехрегіепсе, Ьаз іакеп
іпіо ассоипі іп іЬе паііопаї їедізїаііуе іЬе ехрегіепсе о£ їашуегз £гот оіЬег соип
ігіез шЬісЬ аге зоигсе о£ Іпіегпаііопаї ^аш, апй аге іпсїийей іо іЬе паііопаї їедаї
зу зіе тз, £іх апй гедиїаіе іЬе £оипйаііопз о£ той егп іпіегпаііопаї геїаііопз, аге іЬе
соге о£ Іпіегпаііопаї ^аш, асі аз с о т т о п апй ипгуегзаїїу оЬїідаіогу £ог зіаіез апй
іпіегпаііопаї огдапігаііопз.
ТЬеге шаз апаїугей іпіегпаііопаї йоситепіз £ог ргоіесііоп о£ епуігопшепі,
епуігопшепіаї та п а д е т е п і, апй зіпдїей оиі іЬе ргіпсірїез о£ Іпіегпаііопаї С о т 
т о п ^аш ассогйіпд іо іЬе пеейз о£ епуігопшепіаї ргоіесііоп. ТЬеге шаз іпйісаіей
іЬаі іЬе айаріаііоп іо іЬе пеейз о£ епуігопшепіаї ргоіесііоп о£ іЬе депегаї ргіпсі
рїез о£ Іпіегпаііопаї ^аш із іЬе йотіпапі ігепй іп іЬе йеVе1ортепі о£ іпіегпаііопаї
їедаї гедиїаііоп о£ е^ігопш епіаї геїаііопз шЬісЬ ^к^аіпе т и з і £оїїош. Аз іЬе
гезиїі о£ іЬе аззеззтеп і зисЬ зііиаііоп іп іЬе іпіегпаііопаї їедаї гедиїаііоп о£ е ^ і гоптепіаї ргоіесііоп сопсїийей іЬаі іЬеге із по ипшегзаї іпіегпаііопаї асі іЬаі
шоиїй гедиїаіе іЬе шЬоїе гапде о£ іззиез іп іЬіз агеа.
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ТЬе аиіЬог етЬгасев іЬе іТеа о£ ТеVек>ртеп£ о£ Есоіодісаї ЕагіЬ Сопвіііиііоп
теііЬ ас£ІVе рагіісіраііоп о£ икгаіпе. Не сЬагасіегігев £Ье іпіегпаііопаї епєігоптепіаї
ргіпсіріев теЬісЬ теоиіТ іаке іпіо ассоипі аіі авресів о£ тоТ егп епVІ^оптепіа1
роїісу іп іЬе теогіТ іЬаі вЬоиіТ ріау а кеу гоїе іп іЬе Сопвіііиііоп (епвигіпд іЬе
Ь и тап гідЬі іо а ва£е епєігоптепі, іЬе іт р іе те п іа ііо п о£ ап ЕпVІ^оптепіа1 І т расі Аввеввтепі асіиіііев т а у а^ е гв е іу а££есі іЬе епєігоптепі, епвигіпд паііопаііу еасЬ регвоп £гее ассевв іо іп£огтаііоп оп епVІ^оптепіа1 іввиев, епVІ^оптеп£а1
весигііу, тападіпд паіигаі гевоигсев іп вивіаіпаЬіе таппегв; 8аVІпд іЬе ЬіоТиегвііу, р^еVеп£іпд епєігоптепіаї Т атад е апТ евіаЬіівЬ гевропвіЬіїііу £ог іів іпііісііоп).
Кеу теогТв: іпіегпаііопаї епоітоптепіаі ргіпсіріез, Ьіойіоетзііу, тападіпд паіигаі
гезоигсез іп зизіаіпаЬіе таппетз, епоітоптепіаі йатаде.
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Ц И В ІЛ Ь Н О -П Р А В О В О Г О Д О Г О В О Р У

У статті висвітлено проблеми відшкодування моральної шкоди, завданої
фізичній особі внаслідок порушення цивільно-правового договору. Установле
но, що позови про компенсацію моральної шкоди, заподіяної внаслідок пору
шення цивільно-правового договору, не завжди можуть розглядатися як такі, що
випливають з порушення особистих немайнових прав. Сформульовано пропо
зиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства України.
Ключові слова: моральна шкода, фізична особа, договір, розмір відшкодування,
позовна давність.
Постановка проблеми. Відш кодування м оральної (немайнової)
ш коди вваж ається чи не найбільш складним питанням цивільного права.
Н евипадково цей правовий інститут належить до числа активно дослі
дж увани х в Україні.
А наліз останніх дослідж ень і публікацій. Вагомий внесок у вирі
ш ення теоретичних і практичних проблем здійснення права на відшко
дування моральної шкоди зробили, зокрема, О.В. Грищук, А.Б. Гриняк,
А.І. Дріш люк, М.Ю . Картузов, Л.А. Корчевна, В.П. Паліюк, В.Д. Примак,
П.М. Рабінович, З.В. Ромовська, С.Є. Сиротенко, С.І. Ш имон.
Ф орм ування цілей. М етою статті є висвітлення проблемних питань
відш кодування м оральної ш коди, завданої ф ізичній особі внаслідок п о
руш ення цивільно-правового договору.
Виклад основного матеріалу. Цивільне законодавство України не мі
стить визначення поняття моральної шкоди. Уважається, щ о це правильно,
оскільки будь-яке законодавче визначення моральної шкоди буде непов
ним. У ст. 23 Цивільного кодексу України (далі - ЦК) перелічені лиш е спо
соби прояву такої шкоди. Моральна шкода полягає у: 1) фізичному болю та
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