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РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПРАВІ 

 
В українського народу є своя приказка про те, що в кожній хаті є 

своя правда. З першого погляду цілком просте і очевидне поняття 
справедливості тлумачиться завжди по-різному. Категорія справедливості 
в праві вельми делікатна тема, яка вимагає акуратного і зваженого 
підходу, щоб не зачепити і не ущемити чиїхось прав та інтересів.  

Справедливість займає визначальне місце серед цінностей, що 
становлять онтологічну основу права і є похідними від людської гідності. 
Регулятивна функція справедливості співзвучна з регулятивною функцією 
права. Право та справедливість можна розглядати як однокореневі слова, 
де спільним коренем виступає слово правда. Так, і право і справедливість 
покликані регулювати відносини, а звідси для них регулятивна функція 
займає основне, визначальне місце. Разом із тим справедливість 
покликана стримувати право, урівноважувати існуючі права та обов’язки, 
особливо це актуально для приватного права, де діє правило «дозволено 
все, що не заборонено законом».  

Право ґрунтується на «усередненій» нормі справедливості, а тому 
чим різноріднішим є суспільство, тим відчутнішим є дефіцит 
справедливості та тенденції її перетворення в свою протилежність. Однак 
зміст і суть справедливості у всі часи передає біблійний вислів: «кожному 
своє» [1, c. 6].  

Прослідкувати регулятивну функцію справедливості в приватному 
праві можна через такі положення: основною із засад цивільного 
законодавства є справедливість, добросовісність та розумність (ст. 3 ЦК 
України); класичним в судових рішеннях при вирішенні питання про 
розмір моральної шкоди є положення, що суд визначає розмір 
відшкодування моральної шкоди в сумі…, який відповідає обставинам 
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справи і засадам виваженості, розумності та справедливості (ч. 3 ст. 23 
ЦК України); про справедливість йдеться як одну із засад зобов’язальних 
відносин: зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, 
розумності та справедливості (ст. 509 ЦК України) тощо.  

У статті 627 ЦК України знаходимо підтвердження пов’язаності 
свободи договору із справедливістю: відповідно до статті 6 ЦК України 
сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та 
визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК України, інших актів 
цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та 
справедливості. У разі розірвання договору внаслідок істотної зміни 
обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання 
договору виходячи з необхідності справедливого розподілу між 
сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору 
(ч. 3 ст. 652 ЦК України).  

Спір має вирішуватися відповідно до засад справедливості та 
розумності, якщо обов'язки набувача не були конкретно визначені або у 
разі виникнення потреби забезпечити відчужувача іншими видами 
матеріального забезпечення та догляду ( ст. 749 ЦК України).  

Вплив регулюючої функції справедливості також відчуває на собі і 
спадкове право, зокрема, малолітні, неповнолітні, повнолітні 
непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та 
непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину 
частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом 
(обов'язкова частка); розмір обов'язкової частки у спадщині може бути 
зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та 
спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення. (ч. 1 
ст. 1241 ЦК України).  

Аналіз цивільних нормативних положень дає можливість зробити 
висновок про те, що справедливість в багатьох випадках виступає 
регулятором відносин, заповнювачем прогалин у правовому або 
договірному врегулюванні (ст. ст. 652, 749 ЦК України), а відповідно 
можна стверджувати, що справедливість виконує регулятивну функцію.  

Ця функція справедливості здебільшого проявляється тоді, коли 
відносини або не врегульовані нормами права і застосовується аналогія 
закону або права, або ж коли відносини врегульовані, але існує «коридор 
волі», межі якого, в свою чергу, визначаються справедливістю.  
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