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.З поміж усіх способів захисту праn іптелектуа.,lьІюї власності, які пе

редбачені чишшм Jакопо;:rаnстnом, па практиці пайчастіше особи, чиї 

І Ірака ІІОруІІІСНі КН<-ІС.ІІі}(ОІ< ІІ.ІІаJ'іату, oGиpaiOTh Hi)(IIIKO;LyHaHH}I маі~НОІ-ІОЇ 

та VІЩlШІnної (нсмаі1ноної) ІНКОJLИ. 

ЗаІ'аJІ nні :шса}LИ нііlІІІІ<(Щуканни нема і~ но ної 111 кою1 ни3начсно у ст. 23 
UивіТІьного ко;:rексу України, відпові.LІно ;::ю якої не :майнова шкода може 

полягати, зокрема у .LІушевн:их стражданнях, яких фізична особа зазна

ла у зn'язку 1 протипрашюю поведіпкою шодо пеї самої, ч.т1енів її сім'ї 

чи блr:пьких родичів; у принижепні честі та гі;:шості фі:шчпої особи, а 
також дітювої репутації фізичної або юридичної особи. 

Врахокуючи кію:утність :шконо;шкчих оGмсжснn мінімшІnноІ·о чи 

МаКСИМШІЬНОІ'О ро:н-1іру не_\НlЙНОНОЇ IJIKO)LИ, К КОЖНОМУ НИШІ)LКУ КОНа 

має оцінюватись 3 урахування:\1 об'єктивних та суб'єктивних 'ІИнни

ків . .Цо об'єктивних сліlІ віlІнести характер неправомірних дій, права, 
які порушено, негативні пас.1ідки такого порушення. Суб'сктиnпими 

чинникамис сприйняття порушення та оцінка його негативних пас.1ід
ків бе·шосере.іІІІLО особою, чиї права порушено, адже ступінь душевних 

СТр<-ІЖJЩJІJ,, СІІрИЧИІІСІJИХО)~ІІИМ j ТИ\1 Же ІJОруШеJІШl\1 С itt;LИBi)~Y<-IJІJ,JIИM 

,ц.;rя кожної осо6и і може носити а6сошотно різний характер. В )JДIJO\ty 
ниІш;rку не Gсретьс~І ;ю укаги можликістn j;rонжиканн5-І rrраном на коvr

ІІснсаrrію VIOIJШihHOЇ ІІІКОіlИ, ко;rи ТаКИЙ CIIOCiG jаХИСТУ IJ(HJІiHIOЄThC!o-1 
ник.;rючно ~~ к мож;rикість отриvrанн~І ко1нтін. У 3К\Іjку j чим роjу\о1Ність, 
виваженість та справе.JЛивість дозво.1яють максимально врахувати ін

тереси особи, чиї права порушено, та не допустити зловживань та стяг

непня компенсаuії у ро111ірі, неnіlІпоnідІІО:\-ІУ спричиненим порушен

ням негативним нас.1ідкам. 
На ні;(міну ні;r vrайноної нІколи, нілнІКО,Т(уканюІ !-Ікої 1·арантокано 

НСТаНОН.ІІеНН!о-ІVІ MlHlMШihHOГO p03Mlpy КОМІІСНСаЦіЇ, ~ІКа КИІІ_ІІ3ЧУЄТhС!о-І 

на ІІілетані лонслснн~І факту ІюруrІІснн~І ма{іноких І Іран, ні.~t~ІІК(Щукан

ня не:\оІайнової шкоди залежить .111ше від факту їі доведення позивачем. 

13бачається, шо доведення :\оІоральної (немайнової) ШКО.іІИ 3 психоло

гічної точки ·юру с більш ск..1адпим, піж довеlІення :\оІатеріальпої шко

ди. Обумов.1епо ue самою сутністю моральної шкоlІи, яка nиражасть
ся n тих е1юційпих хnилюnаппях, 1Іушеnпих стражданнях, які зазнас 
ocoGa, та ~Ікі кона має кинести на н1ирокиі~ 3аІ·ал ::; мстою отри\ШНН!-І 

ні;(Іюні;rноr't) кіюІІКО,J~уканюІ. ВнасJІі}(ОК ІІJJаІ·іату ІюруІІІуєтьоІ О)(Не 3 
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ню1сннн1х нс\шtіноних Gюп- анторел-ю осоGи; ннасJІі;юк ІІриVІусу ;ю 

СІІінанторстна aGo l\O нііІVІони ні;( анторст на крі\1 тою, ІІІ.С і1 3іІіі1снюєтhоІ 

ІІСИХОЖ)І·ічниі1 тиск на ocoGy, ІюруІІІуt-:тhси І І рано на сноG(ну тнорчості; 

внаслідок приписування авторства - порушується немайнове право на 

і:\t'я. Кожне з означених порушень посягає на особисті не:\tайнові пра

nа особи, а тому n будь-яко:\tу nипадку nик.1икас не гатиnні е:иоції. Крім 
того особа:\І, чиї праnа порушені, ,::юnо,:::шться звертатись .ао су.ау, шо та

кож може nи:к.1икати пегапшпі е1юції, хnи.1юnюшя. Слі,::r зауважити, що 
ана;1і:1 сужтих СІ Іран сні;(читh 11ро те, 1110 ;ю 3Нсрненн~І Ж) су)1у, н GaІ·a

ThOX НИІІ<І.іІКаХ ОСОGИ :шертаЮТhОІ J(O І ЮруІІІНИКіН 3 НИМОІ'ОЮ урСІ")'.-ІЮ
ВаННЯ конф.1ікту та припинення порушення прав, о.анак не отримують 

належної відпові.аі, що також є свідчення:\'І зав.аання :\'юра.1ьної шко.аи. 
І пайго.1ошІіше, шоб отримати компенсацію, особа :\tac П доnести, що 
також :\юже nи:к.1икати пегапшпі ,::rушеnпі хnилюnаппя та стрес. 

Ви.аасться, шо 3 метою ефектишюго захисту пе:\tайпоnих праn іп
тсJІсктушІhної н..:шсності \ШЄ Gути 3\Іінениtі конІ(СІпуа.;Іhниіі ІІі,т(хі;t ;ю 

НСVІаііНОНОЇ ІІІІ<О.іІИ ИК CIIOCoGy 3<ІХИС'І'У ІюруІІІСНИХ !Іран. За ОСНОНУ НИ
ЗНаЧеННЯ рол1іру не:\'rайнової шко,::rи має брат:ись не ступінь страждань, 

хви.1ювань, які вик.тгикані порушення:\-~ не:\1айнових прав, а безпосе

редньо характер вчиненого правопорушення, пове,::rінка порушника, в 

тшлучислі й щодо припинення порушення та усунепня його пегатишшх 

пас.1і.акіn. Такий підхід не сnідчить про nідмаnу ni.a бу,::rь-якого обГруп
тувшІІІи \ЮЖJІИІ\01"0 lХН\Ііру -ШНіШІІОЇ ІІСМаі1ІІОВОЇ ІІІКОЛ1. В КОЖІІО\ІУ 

ІН1ІІ<С:ІКУ ocoGa. чиї 11рава ІюруІІІеІю, \южс са\юстіtіІю ІІи-ншчати сною 
ІІО:JИІLіЮ 11(0/(0 оGІруІІТУІШІІШІ JЮ1\Ііру ІІІКОіШ та ·п ЖШС,:lСІІІІS.І. Pa:J0\1 :J 

ТИМ 3 МСТОЮ 3а6с:1ІІСЧСНН}І 3<ІХИСТУ немаі-іНОНИХ І Іран НННЖаt-:ТhОІJ(ОІ(і.Іh

НИМ 3аІ<рІІІити на3аконо;шнчомурІННІІІрано на 1·арантонанс отри\ШНН}І 

відшкоцування не:\tайнової шкоци за умови цовецення порушення не

майнового права авторства та права на і:\t'я. Мініма .. 1ьний ролtір такого 
гарантоnаного nідшкоцуnаппя пропопусться nетавоnити па ріnні одпісї 

міпі~tа.lьІюї заробітної п.1ати. якшо більший ролrір Jan.J:aпoї шкоди не 

бу_ае .аоnе.аепо особою, чиї праnа порушено. 

У 3Н'}І:1ку :1 І(И\1 :шІІр(mононано частину іІРУІ'У ст. 52 Закону України 
«Про анторСhІ<С І І рано і суVІіжні І І рана•> )L0110НЮ1П1 аG:ШІ(ОVІ J0 у НаС'І'УІІ
НіЙ редакції: <(Мініма.rІьний розмір не:\tайнової шко.аи, який піJ.1ягає 

обов'язковому віцшкодуванню творцю у випа.аку порушення права ав

торства та права на ім'я, становить одну міні:\tа.1ьну заробітну п .. lату,>. 
При цьому праnо па nі.ашкодуnаппя пе1rайпоnої шко.аи па підетаnі 

,::rоnе,::rеппя факту порушення пе:\tайпоnого праnа па.1ежить .1ише тnор

ІІ.сні. ПранонастуІІЮ1КИ у ниІІаJ\І<У нсІІраноVІірною никористаНН}І імені 

антора-СІШ;(КО,Т(аНІІJІ, у НИІШ.іІКУ 3аН,Т(аНЮІ Ї\1 МОра;ІhНОЇ ІІІКОJ(И ннас;Іі

J:ОК таких неправо:\'Іірних дій, повинні .аово.аити їх розмір на загальних 

заса.аах. 
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