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В статті досліджується правова природа та суть поняття 

справедливості в правовій системі України. На основі історико-правового 

аналізу формуються  підходи та визначаються тенденції розвитку категорії 

справедливості з давніх давен і до сьогодення.  
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The article analyzes the legal nature and essence of justice in the legal system 

of Ukraine. Based on historical and legal analysis of emerging approaches and 

defines trends categories fairness ages to the present. 
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Вступ. Одним з найважливіших напрямів розвитку демократії в Україні є 

процес формування соціальної та правової держави. Разом з тим, хоча в Україні 

на рівні Конституції і закріплені такі характеристики держави, як: 

демократична, соціальна, правова, проте існують певні об’єктивні та 

суб’єктивні передумови для побудови саме такої державності. Так, відповідно 

до принципу верховенства права, в правовій державі будь-який закон має бути 

справедливим, правовим. Але, нажаль, мусимо констатувати, що на сьогодні 

доволі часто трапляються випадки видання державою норм, які порушують 

права окремих осіб або норми закону несправедливо застосовуються в процесі 

регулювання суспільних відносин. Історично одним із головних прагнень 

людства було і залишається досягнення справедливості, адже більшість речей 

оцінюється саме з позиції справедливості або її відсутності. Необхідність 

визначення чіткого поняття справедливості полягає у її надзвичайній ролі у всіх 

сферах життя суспільства: економічній, соціальній, юридичній, політичній, 

духовній. Разом з тим варто відзначити, що широка сфера застосування 

принципів справедливості обумовлює складність та неоднозначність в 

розумінні цього складного феномену. Зокрема, в сучасному суспільстві 

справедливість розглядається як механізм та передумова забезпечення прав та 

інтересів особи
1
. Отже, справедливість можна розглядати, як поєднання 

інтересів окремих суб’єктів так і соціальних груп, тому що саме в  такому 

поєднанні полягає суть управління суспільством в сучасних умовах.  

Теоретичне дослідження поняття справедливості на сучасному етапі 

розвитку створює підвалини перегляду всієї системи морально-етичних 

цінностей як в правовій системі так і в житті суспільства в цілому. Як 

визначали  мислителі давнини: право – мистецтво добра та справедливості, а 

справедливість є найвищою правовою цінністю. 

Термін «справедливість» походить від латинського « justitia» і означає 

соціально-етичну та морально-правову категорію, один із основних принципів 
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права. Поняття «справедливість» позначає наявність у соціальному світі 

правових засад і виражає їх правильність, імперативність і необхідність.
2
   

Уявлення про справедливість виникає та формується з визнанням норм 

звичаєвого права. Так суспільство (рід, плем’я) давало моральну оцінку 

поведінки окремої особи щодо ведення побуту, дотримання звичаїв та традицій, 

поглядів та переконань. За порушення суспільного ладу, звичаїв, а, отже, 

принципу справедливості - передбачались заходи впливу на порушників у 

вигляді жорстких санкцій. За таких умов майже ніколи окрема особа не 

виступала проти колективу через страх вигнання (або іншого покарання) 

внаслідок порушення певних вимог, звичаїв та заборон. Особи, які 

наважувались грубо порушити загальноприйнятий порядок, були приречені на 

самотнє існування, а отже - на смерть. 

З появою приватної власності та виникненням різних соціальних 

прошарків, єдність традиційних норм, які раніше регулювали соціальні 

відносини, втрачається. Звичай, як загальна норма регуляції відносин між 

людьми, соціальними групами, перестає виконувати своє соціальне 

призначення.
3
 Знову гостро постає питання проблеми справедливості. Те, що є 

справедливим для одних, (панівного прошарку населення) не може бути таким 

для інших. Як наслідок – виникає необхідність в такому регуляторі, за 

допомогою якого можна було б відобразити нові, змінені суспільні відносини. 

Таким регулятором стає право як продукт природного, конкретно-історичного 

розвитку суспільства.  

За часів античності, справедливість стає оціночним поняттям, яке 

виражає ставлення особи, групи осіб або суспільства до певних соціальних 

явищ або людських вчинків. 

Справедливість як багатогранна, багатокомпонентна категорія знаходить 

свій прояв у всіх сферах суспільного життя, інтегрує в собі економічні, 

політичні, моральні, правові та духовні аспекти, містить вимоги реальної 
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відповідності між положенням різних індивідів і їх значимістю в суспільстві, 

між працею і винагородою.  

На багатоаспектність поняття справедливість вказується при визначенні 

цього поняття в енцикплопедичному словнику: «Справедливість – категорія 

морально-правової та соціально-політичної свідомості, поняття про належне, 

пов’язане з … мінливими уявленнями про природні права людини. Містить 

вимогу відповідності між реальною значимістю різних індивідів (соціальних 

груп) і їх соціальним станом, між їх правами і обов’язками, між діями і 

відплатою, працею і винагородою, злочином і покаранням».  

Сучасне сприйняття справедливості, засноване на визнанні 

справедливості в якості основної морально-етичної цінності, обумовлене 

уявленням про людину, сформульованим у новій європейській культурі. Значна 

увага до справедливості як універсальної цінності заснована на концепції 

природного права, основою якої є уявлення про людину як самостійного 

індивідуума, що наділений невід’ємними правами та здатний самостійно 

контролювати та регулювати свою поведінку у суспільстві на підставі деяких 

загально визначених норм. Уявлення про невід’ємні права людини сьогодні 

отримало загальне визнання і закріплено у ряді міжнародно-правових 

документів, таких як Статут ООН, Загальна декларація прав людини, 

Заключний акт загальноєвропейської наради із співпраці та безпеки у Європі та 

ін., в результаті чого права людини поширююється на сьогоднішній день на 

всіх жителів планети.
4
 

Право – це система соціальних загальнообов’язкових норм, дотримання і 

виконання яких забезпечується державою.
5
 Проте потрібно пам’ятати, що право 

сприймається суспільством настільки, наскільки воно забезпечує 

справедливість. В свою чергу, справедливість не може існувати, якщо вона не 

захищена правовими нормами. До того ж за допомогою права, вимоги 

справедливості набувають чітко сформульованого та фіксованого характеру. Як 
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наслідок – право стає головним нормативним засобом реалізації принципу 

справедливості. 

Діалектичний зв'язок понять «право», «справедливість», «законність» 

надзвичайно яскраво проявляється у процесі формування правового суспільства 

та держави із соціально орієнтованою економікою. 

Не може не привертати уваги той факт, що на сьогодні проблема 

співвідношення понять «право» та «справедливість» має дискусійний характер. 

Зокрема, це пов’язано як з виданням державою норм, які можуть порушувати 

права та інтереси окремих осіб, так і з несправедливим застосуванням чинних 

норм права. 

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні 

визнається і діє принцип верховенства права. Верховенство права — це 

панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його 

втілення у правотворчу та правозахисну діяльність, зокрема у закони, які за 

своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної 

справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів верховенства права є 

те, що право не обмежується лише законодавством, як однією з його форм, а 

включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї 

тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим 

культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, що 

відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала 

відображення в Конституції України.
6
 

Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, 

який іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та 

рівність особи. Справедливість — одна з основних засад права, є вирішальною 

у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із 

загальнолюдських вимірів права.  
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Значення справедливості є визначальним критерієм правовості, 

правоналежності будь-яких актів — чи то діяльнісних, чи то письмових. 

Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно 

відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення у 

правах.
7
  

У праворозумінні Євросуду неодмінною складовою є наявність 

’’справедливого’’ балансу різноманітних інтересів — насамперед інтересів 

особи і суспільства, який має бути досягнуто шляхом їх співставлення. З цього 

приводу можна зауважити, що хоча співставляються, співвимірюються явища, 

котрі існують цілком ’’позитивно’’ — як суще, як факт (насамперед такі явища, 

як людські потреби, інтереси), однак сам процес співставлення відбувається у 

свідомості відповідного суб’єкта — причому за критеріями, які нерідко не 

тільки не позитивізуються, а взагалі лишаються ідеологічними конструктами, 

абстракціями, що мають суто оціночний характер. Образно кажучи, 

співставлення, за посередництвом якого здійснюється ’’балансування’’ 

інтересів, аби домогтися справедливості останнього, залишається як ідеал, який 

так чи інакше протиставляється позитивно існуючій фактичній ситуації, а тому-

то й є проявом, ’’реалізатором’’ природного праворозуміння.  

Проте не слід забувати, що сам інтелектуально-духовний процес 

знаходження, конституювання ’’справедливості’’, зокрема змістовне 

наповнювання її критеріїв (співставлення), не є процесом неспричинюваним і 

невмотивованим. Воно об’єктивно зумовлюється низкою обставин, які існують 

цілком позитивно. До них належать, зокрема, — але нерідко лише в кінцевому 

рахунку — знову ж таки певні потреби (інтереси). Щоправда, вони зазвичай 

легко приховуються абстрактними гаслами і поняттями (на кшталт тієї ж 

’’справедливості’’). Проте останні завжди є — в їх глибинному вимірі — так чи 

інакше, духовними ’’випаровуваннями’’ матеріальних умов життя, якими б 

численними й різноманітними явищами, ланками, це ’’випаровування’’ не 

опосередковувалось, не ускладнювалось. 
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Ще однією невирішеною проблемою залишається питання визначення 

«первинності» понять права та справедливості. Так частина науковців 

підпорядковує справедливість праву і розглядає її як виключно правову 

категорію. В той же час інші наполягають на підпорядкованості права 

справедливості, мотивуючи, що тільки те, що є справедливим, може називатись 

правом. 

Наступною проблемою співвідношення понять права та справедливості є 

застосування законодавства рівно до всіх суб’єктів. Проте, варто врахувати, що 

в правовому полі інколи неможливо передбачити всі можливі життєві ситуації. 

Відповідно, під час розгляду справ та винесення рішень може виникнути 

запитання: чому надати перевагу? Закону чи своєму уявленню про 

справедливість? 

Якщо брати за основу неопозитивістську позицію – справедливим є те 

рішення, що винесено на підставі закону. Згідно морально-етичних традицій 

(неопозитивізм) – справедливим буде те рішення, що винесено на підставі 

виключно справедливого закону. Як результат – ми маємо два види 

справедливості: формальну та реальну. Проблема коливання між формами 

справедливості та прийняттям рішення полягає у можливості виникнення і 

встановлення правового нігілізму. 

Варто наголосити також на випадках помилкового «перерозподілу» між 

різними галузями права видів та обсягів юридичної відповідальності, внаслідок 

чого посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування 

фактично отримують можливість для зловживання посадовим становищем на 

абсолютно законних підставах. 

Також актуальним залишається питання забезпечення справедливості в 

тих випадках, коли для встановлення характеру діяння та ступеня його 

суспільної небезпеки проводиться експертиза, яка, в свою чергу, оперує досить 

відносними критеріями. 

Дослідження проблеми справедливості має набути більш суттєвого 

значення в юриспруденції. Зокрема це стосується аспектів, пов’язаних з 



проблемами переходу від адміністративно-командної системи до ринкової, від 

тоталітарної держави до демократичної, правової та соціальної, з питаннями 

підготовки та прийняття нових нормативно-правових актів та узгодження їх з 

уже діючими, з вирішенням питань соціального захисту населення та 

забезпечення економічних прав людини тощо. 

  Відповідно до ст. 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип 

верховенства права. Конституційні права та свободи людини і громадянина є 

безпосередньо діючими. Вони визначають цілі і зміст законів та інших 

нормативно-правових актів, зміст і спрямованість діяльності органів 

законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і 

забезпечуються захистом правосуддя. 

Виходячи із зазначеного принципу та гарантування Конституцією 

судового захисту конституційних прав і свобод, судова діяльність має бути 

спрямована на захист цих прав і свобод від будь-яких посягань шляхом 

забезпечення своєчасного і якісного розгляду конкретних справ. При цьому 

слід мати на увазі, що згідно зі ст. 22 Конституції закріплені в ній права і 

свободи  людини і громадянина не є вичерпними. 

 Оскільки Конституція України, як зазначено її в ст. 8, має найвищу 

юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних 

справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-

правового акта з точки зору його відповідності Конституції в усіх необхідних 

випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають 

ґрунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не 

суперечить їй.
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