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Проблема справедливості у різних галузях права має філософське 
коріння. Категорія справедливості неоднозначно тлумачилася на різних 
етапах розвитку філософсько-правової думки в різні історичні епохи і на 
сучасному етапі історичного поступу.

Принцип справедливості у праві може розглядатися вдвох аспектах: 
як особлива якість, властива праву в цілому (усім галузям права), і як 
галузевий принцип права. Принцип справедливості може усвідомлюва
тися як певна міра, при якій узгоджуються вимоги і їх задоволення, 
оптимально поєднуються інтереси індивідів, колективів, суспільства 
і держави.

У різних галузях права цей критерій не може бути однаковим. На
приклад, у галузях, де відносини, пов’язані з відповідальністю суб’єктів 
правовідносин (кримінальне, адміністративне право та ін.), в більшій 
мірі врегульовані, в основному буде спостерігатися порівняння злочину 
і покарання. У трудовому праві відповідність обов’язково повинна бути 
при визначенні: 1) міри праці і розміру оплати; 2) несприятливих умов 
праці і пільг, компенсацій, передбачених державою в даному випадку; 
3) трудових здобутків працівника і заохочень за них; 4) дисциплінарно
го проступку і заходи дисциплінарного стягнення; 5) розміру збитку 
і заходи матеріальної відповідальності за нього. З точки зору інтересів 
суспільства, держави, індивіда враховується й економічне, й соціальне 
обґрунтування встановлюваного співвідношення. Так, характеризуючи 
норми трудового права з позиції справедливості, насамперед необхідно 
визначити: чи відповідає та чи інша норма оптимальному співвідношен
ню громадських та індивідуальних інтересів, наскільки відображає 
норма індивідуальні інтереси особистості працівника, захищеність його

прав і свобод. Такі позиції у трудовому праві абсолютно обгрунтовано 
у ст. 1 Закону України «Про працю», і серед основних завдань визна
чено таке: «створення необхідних правових умов для досягнення опти
мального узгодження інтересів сторін трудових відносин, інтересів 
держави».

Вимога справедливості пронизує усі законодавства сучасних демо
кратичних суспільств. Правове вираження вимоги справедливості міс
титься в Загальній декларації прав людини, в тому числі щодо діяльнос
ті суду. Зокрема, ст. 10 Декларації проголошує: «Кожна людина для 
визначення її прав і обов’язків і для встановлення обґрунтованості 
пред’явленого їй кримінального обвинувачення має право, на основі 
повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з до
держанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом 
». Стаття 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, 
формулюючи загальну вимогу справедливості до судів при проваджен
ні в кримінальних і цивільних справах, конкретизує його у вигляді міні
муму процесуальних гарантій для кожного обвинуваченого в криміналь
ному злочині.

І По по іншого аспекту справедливості в праві, то вона як правовий 
принцип у низці галузей права наявна як ідея, не маючи свого прямого 
текстуального закріплення як галузевий принцип. У цьому випадку 
можна спостерігати вираження принципу справедливості як засадничо- 
го, що властивий усім або майже усім галузям права.

У преамбулі Конституції України висловлено віру в добро і справед
ливість, а отже, ідея справедливості складає сутнісний зміст права в ці
лому, і тому справедливість повинна знайти вираження у змісті усіх норм 
права. У кримінальному праві принцип справедливості прямо закріпле
ний в КК України, в якому зазначено, що «покарання та інші заходи 
кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила 
злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і сту
пеню суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення й особи 
винного».

У трудовому праві вживається сам термін «справедливість». Напри
клад, у ст. 2 Кодексу законів про працю при формулюванні принципу 
оплати за працю мова йде про «справедливу заробітну плату, що забез
печує гідне людини існування, її самої та її сім’ї», але як окремий прин
цип справедливість не визначено. Слід зазначити і той факт, що в ци
вільному процесуальному і кримінальному процесуальному праві не



закріплено принцип справедливості, та й сам термін в ЦПК України 
і КПК України майже не вживається.

Таким чином, справедлива норма в результаті несумлінного (непра
вильного) застосування може спричинити несправедливість у відповідних 
відносинах. Коли мова йде про несправедливість в застосуванні норм 
права, тоді оцінка справедливості самих норм залежить від дії суб’єктів, 
що їх застосовують. Причому оцінювання відбувається як суб’єктами, 
що застосовують правові норми, так і суб’єкти, чиї відносини при цьому 
регулюються й інтереси який виявляються незахищеними або поруше
ними діями перших. У таких випадках, як правило, справедливість самої 
норми втрачається або спотворюється. І з точки зору оцінки різних 
суб’єктів, прийняте правозастосовником на основі справедливої норми 
права рішення може бути справедливим чи несправедливим. Таким чи
ном, справедливість є цінністю, тобто об’єктивною характеристикою 
правових та соціальних феноменів, але сприймається як оцінка, 
суб’єктивний феномен духовного життя. Коли неправильне застосування 
справедливих норм права може бути оцінене як несправедливість цих 
норм в оцінці різних суб’єктів, тоді об’єктивна і суб’єктивна основа 
справедливості не збігаються. Відповідно, про справедливість в державі 
в даний час можна говорити тільки тоді, коли об’єктивна і суб’єктивна 
сторона справедливості узгоджуються, що виражається насамперед у пра
ві і правозастосовній діяльності.
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ В СТРУКТУРІ 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЇХ МІСЦЕ 

У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

На сьогодні метою України є вступ до Європейського Союзу. Але 
членство в ЄС означає не тільки економічні та політичні відносини між

Україною і ЄС, а насамперед долучення українців до соціально культур
них цінностей європейських народів. Виникає питання наскільки близь
кі нам, українцям, ці «європейські цінності» і як законодавчо закріпити 
їх в умовах української правової системи.

Так, цінності -  це сукупність найбільш загальних ідей та принципів 
які формують певні моделі поведінки європейця в тій або іншій ситуації. 
Можна виділити такі європейські цінності як: верховенство права, рів
ність перед законом, права людини, демократія, мир, рівність, особиста 
свобода, самореалізація індивіда. Задавалося б це дуже близькі україн
цеві поняття, хто ж з нас не хоче жити в правовій державі, де всі рівні 
перед законом, де поважають права один одного і можуть реалізувати 
свій потенціал і при цьому жити в мирі? Але слід усвідомлювати що 
європейці інші за ментальними ознаками і цьому є достатньо логічних 
пояснень. Європейські цінності формувалися століттями, адже європей
ська демократія існує уже майже три століття у той час, як українська 
сформувалася менш ніж три десятки років тому. У цьому контексті слід 
зосередити увагу і на євразійському характері українського світогляду, 
самобутність якого визначає українську культуру.

Для більш детального розкриття даного питання розглянемо деякі із 
запропонованих цінностей та ступінь їх реалізації в правовій системі 
України.

1. ) Верховенство права-основоположний принцип, який передбачає, 
що жодна людина не може бути вище закону, кожен не залежно від 
свого соціального статусу повинен нести відповідальність за вчинені 
правопорушення, а сам закон не повинен порушувати природні права 
людини. Принцип верховенства права закріплений в Україні у ч. 1 ст. 8 
Конституції, але, не зважаючи на це ситуація з верховенством права 
в Україні доволі складна, про що свідчать більшість авторитетних між
народних досліджень, які вказують на суттєві фактичні порушення 
цього принципу в нашій державі. Але водночас українці вже готові до
тримуватись цього принципу, а тому для покращення ситуації в цьому 
питанні необхідне запровадження суттєвих реформ в судових і правоохо
ронних органах. Загалом, важливість такої цінності, як верховенство 
права важко переоцінити, адже саме верховенство права є базисом, який 
формує правові системи усіх розвинених країн сучасності.

2. ) Права людини -  це комплекс основоположних природних свобод, 
зумовлених самим фактом існування людини. Так, Україна має чимало
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ПЕРЕДМОВА

В умовах багатовимірної трансформації українського соціуму великого 
значення набуває проблема суперечності взаємодії права і моралі в сучас
ному інформаційному суспільстві.

Дослідження взаємодії моралі і права у суспільному регулюванні завжди 
мали і мають важливе значення, оскільки без урахування їх багатоаспектно- 
і’о зв’язку система законодавства малоефективна. І хоча взаємодія і взаємовп
лив між правом і мораллю історично набувають різних форм, змісту і зна
чення, вони зберігають нерозривний внутрішній зв’язок.

Завдання, які виникають на сучасному етапі функціонування соціальної 
системи України, зокрема реформування правової системи, моральних основ 
життєдіяльності, повинні вирішуватися на основі самобутніх національних 
українських традицій з урахуванням здобутків інших культур, насамперед 
досвіду розбудови правових систем, імплантації до них загальноприйнятих 
моральних норм тощо. Окреслені питання вимагають всебічного осмислен
ня, яке можливе тільки за умови комплексного міждисциплінарного дис
курсу щодо діалектики взаємозв’язку між правом і мораллю. Це уможливлює 
виокремлення і обґрунтування ключових завдань і напрямів державної по
літики, а на їх основі -  розробку концепції взаємодії моралі і нрава з ураху
ванням національних традицій з метою подолання суперечностей, макси
мального узгодження потреб та інтересів особистості, соціальних спільнот 
та суспільства у цілому.

Сьогодні, безперечно, нагальною є проблема осмислення суспільних 
основ життєдіяльності, які повинні визначатися національними моральними 
орієнтирами і сучасними правовими стандартами з урахуванням усталених 
традицій морального і правового виховання, а також усвідомлення проблем 
взаємодії моралі і права у сучасному суспільстві, реальних можливостей 
впливу на суспільство правової системи й моралі з урахуванням зміни цін
нісних орієнтирів у сучасному світі.
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