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ЗНАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО 
ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВІСНОСТІ У ВРЕГУЛЮВАННІ 

СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Вплив правових принципів на регулювання цивільних право-
відносин є дуже значним. Проте, навіть з приводу такої першочер-
гової концепції як «принцип» існує велика кількість спорів. Вони 
виникають, так як неможливо представити цю категорію через при-
зму єдиного наукового розуміння. Особливо цікавою є дискусія з 
приводу тлумачення принципу добросовісності. Таким чином, буде 
доцільним проаналізувати цей принцип, визначити його вплив на 
правовідносини та обґрунтувати ефективність його правової реа-
лізації [1].

Для того, щоб дати вірне поняття категорії «добросовісність», 
потрібно дослідити різні точки зору, так як правова регламента-
ція цього принципу є вельми неоднаковою [2]. Наприклад, у ст. 2 
Цивільного уложення Швейцарії дається можливість керуватись 
«доброю совістю» під час укладення та виконання договору; в Уні-
фікованому торгівельному кодексі США принцип добросовісності 
носить характер обов’язку, що адресується до поведінки учасників 
договору. Що стосується України,то цей принцип був закріплений 
у ч. 1 п. 6 ст. 3 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ). Проте, 
самого тлумачення цієї категорії ЦКУ не містить. При цьому, за-
конодавець дуже часто звертається до поняття «добросовісність», 
зокрема у ч. 5 ст. 12,ст. 330, ст. 388, ст. 400 і так далі [3].

Таким чином, для того щоб найбільш вірно охарактеризувати 
принцип добросовісності, потрібно звернутись до сучасної юри-
дичної науки. На думку І.Б.Новицького, сучасні концепції правово-
го розуміння добросовісності можливо звести до двох груп: перша 
група вбачає у добросовісності мірило,яке потрібно використову-
вати для врегулювання стосунків між сторонами; друга група опи-
сує добросовісність як суб’єктивну характеристику особи. Таку ж 
думку має вчений Р.А.Майданик, який визначає добросовісність 
як оціночну категорію для дій осіб у правовідносинах, а також як 
поведінкову характеристику, яка властива суб’єктам права [2]. Ві-
домий науковець В.І. Борисова,більш конкретно характеризує цей 
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принцип з точки зору вірності з виконання своїх зобов’язань та 
повагу до контрагентів за зобов’язаннями. О.В.Дзера вважає, що 
принцип добросовісності – це правовий конструкт,який передбачає 
недопущення зловживання правами за договором, що надає сторо-
нам можливість контролювати виконання його умов та передбачає 
певний захист слабшої сторони від неправомірних дій домінантної 
сторони [4, c. 169].

Враховуючи все вищесказане, буде доцільно визначити прак-
тичне значення принципу добросовісності. В першу чергу, даний 
конструкт може слугувати певним орієнтиром для поведінки учас-
ників [2]. Тобто, цим принципом передбачається, що особи повинні 
діяти з всією обачністю та повагою до прав та інтересів один одно-
го. Принцип добросовісності також визначає певну межу між до-
бросовісними та недобросовісними діями. Якщо особа переходить 
цю межу,то вона повинна зазнати певних негативних наслідків. 
Окремо потрібно зазначитии,що даний принцип може бути вико-
ристаний за аналогією права (ч. 2 ст. 8 ЦКУ). Це також можна роз-
глядати як позитивний момент, бо таким чином можливо подолати 
прогалини в праві.

Для того, щоб підкреслити важливість принципу добросо-
вісності і визначити його ефективність, потрібно провести аналіз 
судової практики. Це також дасть можливість більш конкретно 
розглянути механізм впливу цього принципу на суспільні відноси-
ни. Потрібно звернути увагу на те, що на даний момент в Єдиному 
державному реєстрі судових рішень зареєстровано близько 10 000 
рішень судів загальної юрисдикції (першої інстанції) по справам, 
в яких зазначається порушення принципів добросовісності, розум-
ності та справедливості [1].

Загалом, судді визначають, що порушення принципу добро-
совісності відбувається через те, що в договорі передбачається 
істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду спо-
живача (що відповідає аналогічному положенню,закріпленому у ч. 
4 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»). Суддями також вказу-
ється, що принцип добросовісності потрібно використовувати як 
засіб обмеження принципу свободи договору,через утримання сто-
рін від зловживання своїми правами при виконанні договору. Як 
приклад можливо привести рішення Хортицького районного суду 
м. Запоріжжя від 25.12.2013 р. по справі №337/6327/13-ц про стяг-
нення заборгованості за договором кредиту. У цьому рішенні суд 
вказав, що вимога стягнути пеню не є правомірною, так як умови 
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договору є несправедливими, бо вони порушують принцип добро-
совісності через великий дисбаланс прав та обов’язків на шкоду 
слабшої сторони.

Схожі висновки також присутні у рішенні Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області від 05.11.2014 р. по справі 
№243/4867/14 про стягнення заборгованості. Суд визначив, що умо-
ви кредитного договору наносили значну шкоду слабшій стороні, 
а неустойка – перетворилася із засобу розумного стимулювання 
боржника на непомірний тягар та джерело отримання невиправда-
ного прибутку для кредитора.

У якості висновку можна сказати, що принцип добросовіс-
ності має велике значення для врегулювання суспільних відносин. 
Водночас поняття «добросовісності» носить вельми неоднаковий 
характер. У своєму загальному вигляді, під принципом добро-
совісності розуміють правову конструкцію, яка закріплює захист 
слабшої сторони від неправомірного зловживання правами за до-
говором, шкоди від його невиправданих умов і від можливого дис-
балансу прав та обов’язків. На жаль, велика кількість звернень до 
суду з приводу порушення цього принципу свідчить про те, що він 
реалізується у межах суспільних відносин не досить ефективно. 
Проте, аналізуючи рішення суддів, можна стверджувати, що остан-
ні адекватно та справедливо реагують на подібні порушення.
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