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Відновлювальна функція 
юридичної відповідальності

Останнім часом у науці зростає
інтерес до інституту юридичної відпо-
відальності, але, порівняно з іншими
питаннями юридичної відповідаль-
ності, її функції досліджено не дуже
детально.Ученими достатньо досліджу-
валися функції права, функції галузей
права, функції покарання, але функ-
ціям юридичної відповідальності при-
ділялося менше уваги.

Слово «функція» походить від лат.
functіo – виконання,звершення [1, c.727].

Основною ознакою функцій юридич-
ної відповідальності є їхній цільовий
характер. Саме цілі юридичної відпові-
дальності визначають її функції. Так,
за допомоги засобів юридичної відпо-
відальності досягаються цілі пока-
рання правопорушників, попереджен-
ня самих правопорушень, а також по-
новлення порушеної соціальної спра-
ведливості [2, c. 435].

У літературі зазначається: цілі та
функції відповідальності настільки
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тісно пов’язані, що деякими авторами
вони не розрізняються зовсім, а тому,
говорячи про цілі юридичної відпові-
дальності, вони фактично мають на
увазі її функції.

Отже, можна сформулювати понят-
тя функцій юридичної відповідально-
сті як основних напрямків впливу
юридичної відповідальності на су-
спільні відносини, поведінку суб’єктів,
мораль, правосвідомість, культуру, в
яких розкриваються її сутність, со-
ціальне призначення і за допомоги
яких досягаються цілі юридичної від-
повідальності.

Функції юридичної відповідально-
сті становлять конкретний прояв функ-
цій права і визначаються змістом, сут-
ністю, соціальним призначенням юри-
дичної відповідальності.

Вважаємо, що для всіх функцій
юридичної відповідальності характер-
ними є такі риси: соціальна обумов-
леність, цільове призначення, само-
стійність кожної з них і, водночас,
взаємодія, взаємозв’язок із функціями
права, прояв через функції юридичної
відповідальності призначення юри-
дичної відповідальності [3, c. 71–72].

Справді, функціонування юридич-
ної відповідальності обумовлено об’єк-
тивними закономірностями суспільно-
го розвитку. Функції юридичної відпо-
відальності віддзеркалюють особливо-
сті певних періодів поступу тієї чи тієї
держави. Не тільки потребу в регу-
лювальному впливі на суспільні від-
носини, а й сам зміст і форми цього
впливу визначено специфікою су-
спільства, його цінностями, ідеалами,
об’єктивними умовами.

Відмінна риса функцій юридичної
відповідальності, як уже зазначалося,
полягає в їхньому цільовому призна-
ченні. Суспільство ставить суспільно
корисні цілі та використовує юри-
дичну відповідальність як один із за-
собів їхнього досягнення. При цьому
кожній функції або декільком функ-
ціям відповідає певна суспільно ко-
рисна мета.

Існує думка, що для одних галузей
права та чи та функція вважається
головною, а для інших – другорядною.
Наприклад, у сфері дій норм, які регу-
люють майнові відносини, вирішаль-
на роль приділяється відновлюваль-
ній функції. У кримінальній же від-
повідальності більше значення має
каральна функція. На нашу думку, не
слід перебільшувати роль окремих
функцій юридичної відповідальності,
протиставляти їх одну одній.

Функції юридичної відповідально-
сті тісно взаємопов’язані з функціями
права. До загальних функцій права на-
лежать: впорядкування та закріплення
суспільних відносин, сприяння їхньому
розвитку, витручення відносин, що не
відповідають цінностям суспільства.
Охоронна функція права задає напрям
правового впливу каральним, пре-
вентивним, відновлювальним функ-
ціям юридичної відповідальності. Регу-
лятивна та превентивна функції юри-
дичної відповідальності задаються
регулятивною функцією права, тобто
одна функція права може задавати на-
прямок правового впливу декільком
функціям юридичної відповідальності,
і ті самі функції юридичної відпові-
дальності можуть задаватися різними
функціями права, як наприклад, пре-
венція може здійснюватися й у процесі
врегулювання суспільних відносин.

Існує й позиція, відповідно до якої
функції юридичної відповідальності є
засобом охорони та забезпечення вста-
новленого в державі земельного пра-
вопорядку [4, c. 233]. Не погоджуючись
із таким твердженням,варто зазначити,
що функції не можуть бути засобом
охорони та забезпечення чогось, це є
метою юридичної відповідальності.

Слід зазначити, що деякі науковці
заперечують наявність у юридичної
відповідальності функцій: «відпові-
дальність – це якість індивіда, а отже,
не можна визнати правомірною поста-
новку питання про так звані функції
відповідальності». Функції стосуються
лише засобів державного примусу.
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Ця концепція викликала справедливу
критику.

В. А. Тархов уважає, що «здатність
(хоч би в чому) ніяк не може бути
відповідальністю, як не може бути
обов’язком здатність нести обов’язок
і т. ін. Здатність є характеристикою су-
б’єкта, а не відповідальності» [5, c. 268].

Досить неоднозначно вирішується
в юридичній літературі і питання
класифікації функцій юридичної від-
повідальності.

С. С. Алексєєв вирізняє каральну і
правовідновлювальну функції юридич-
ної відповідальності [6, c. 151]. Цієї ж
думки дотримується і П. А. Варул 
[7, c. 29–30].

А. П. Чирков виокремлює каральну,
виховну та попереджувальну функції
[8, c. 11].

На думку Н. С. Малеїна, відпові-
дальності властиві превентивна (по-
переджувально-виховна),репресивна (ка-
ральна), компенсаційна (відновлюваль-
ну) і сигналізаційна функції [9, c. 145].
В. Д. Перевалов називає такі функції
юридичної відповідальності: штрафна
(каральна), превентивна (попереджу-
вальна), виховна, правовідновлювальна
(компенсаційна), охоронна, організа-
ційна (регулятивна) [10, c. 269].

О. Ф. Скакун перелічує такі функ-
ції юридичної відповідальності: пра-
воохоронна, правовідновлювальна,
правозахисна [11, c. 689].

О. Іваненко, вказуючи на дублю-
вання функцій в окремих класифіка-
ціях (наприклад, каральної та штраф-
ної, виховної та педагогічної), пропо-
нує виокремити такі основні функції
юридичної відповідальності: регуля-
тивну та охоронну, каральну, виховну
(превентивну), поновлюючу та заохо-
чувальну (або стимулювальну). Регу-
лятивну функцію дослідниця пов’язує
з правовим впливом, що полягає у
спонуканні індивіда дотримуватися
правових приписів та виявляється у
правомірній поведінці особи. Охорон-
ну функцію спрямовано на захист
позитивних суспільних відносин у спо-

сіб нормативно встановлених механіз-
мів притягнення винних осіб до відпо-
відальності у разі порушення норм
права. Каральна функція – це напрям
правового впливу на суб’єктів право-
порушення, що відповідає принципам
юридичної відповідальності і полягає
в осуді, позбавленнях особистого та
майнового характеру. Виховна (превен-
тивна) функція асоціюється з право-
вим впливом на індивідуальну і су-
спільну свідомість, що полягає у фор-
муванні правосвідомості, правової
культури та викорененні зі свідомості
особи правового нігілізму, антисо-
ціальної поведінки (реальної або при-
пустимої). Поновлювальна функція –
напрям правового впливу на свідомість
і поведінку людей, спрямований на
приведення правового статусу суб’єк-
тів, суспільних відносин у попередній
нормальний стан. Нарешті, заохочу-
вальна (стимулювальна) функція
юридичної відповідальності є таким
напрямом впливу норм права, що орі-
єнтується на позитивне ставлення
особи до встановлених правил пове-
дінки і бажання виконувати необхідні
вимоги права та отримувати відповід-
ні заохочення, передбачені законодав-
ством. При цьому функції юридичної
відповідальності трактуються як кон-
кретні функції права, що беруть
участь у їхній реалізації, та визнача-
ються змістом, сутністю, соціальним
призначенням юридичної відповідаль-
ності. О. Іваненко резюмує, що
«функції юридичної відповідальності –
це головні напрями впливу норм
права на суспільні відносини, через які
досягаються цілі та проявляється
призначення відповідальності».

Не вирізняється одностайністю
класифікація функцій і в галузевих
юридичних науках. Так, науковцями
виокремлюються такі функції цивіль-
но-правової відповідальності: попере-
джувальна (виховна), компенсаційна
(поновлювальна); превентивна, ком-
пенсаційна та каральна функції [12,
c. 506]; регулятивна, охоронна, превен-

Відновлювальна функція юридичної відповідальності

271



тивна та компенсаційна [13, c. 271];
компенсаційна, виховна та стимулю-
вальна [14, c. 100].

В адміністративному праві належ-
ної уваги функціям адміністративної
відповідальності не приділяється;
констатується лише, що адміністра-
тивна відповідальність є одним із ви-
дів відповідальності юридичної, а
тому їй притаманні всі ознаки остан-
ньої [15, c. 430].

У земельному праві вирізняють
такі функції юридичної відповідаль-
ності: правоохоронна, правовіднов-
лювальна (компенсаційна), каральна
(штрафна) та ін. [16, c. 466].

Отже, серед дискусійних питань
щодо функцій юридичної відповідаль-
ності слід вказати на такі:

– існування функцій юридичної
відповідальності взагалі;

– визначення функцій юридичної
відповідальності;

– класифікація функцій юридич-
ної відповідальності;

– думка, що для одного виду юри-
дичної відповідальності та чи та
функція є головною, а для інших дру-
горядною.

Ми не будемо в межах статті
розглядати всі зазначені дискусійні
питання, а зупинімося лише на остан-
ньому і спробуємо довести, що функ-
ції юридичної відповідальності не вар-
то переділяти на основні та другоряд-
ні. Як приклад розгляньмо значення
відновлювальної функції для різних
видів юридичної відповідальності.

У галузевих юридичних науках
неоднозначно вирішується питання
про можливості здійснення цієї функ-
ції. Наявність її в науці цивільного й
трудового права не піддається сумні-
ву, чого не можна сказати про публіч-
ні галузі права.

Зокрема, не всі науковці визнають
відновлювальну функцію криміналь-
ної відповідальності. Так, О. Е. Лейст
вважає, що взагалі не може бути
компенсованою шкода, заподіяна
правопорядку злочинами [17, с. 63].

Звісно, не можна говорити про
всеохопний характер відновлюваль-
ної можливості кримінальної відпові-
дальності.У результаті здійснення пра-
вопорушення відбувається порушення
впорядкованості системи суспільних
відносин. Матеріальні наслідки право-
порушення – лише зовнішні прояви не-
безпеки. Правопорушник протистав-
ляє себе всьому суспільству, а тому
відновлювальну функцію необхідно
розглядати не тільки як компенсацію
шкоди, а й як здатність юридичної від-
повідальності відновлювати суспільні
відносини, правопорядок, моральні
якості правопорушника.

Вилучення злочинця зі сфери су-
спільних відносин, які він порушив,
нормалізує їх, відновлює, приводить у
стан упорядкованості. Умовний осуд
злочинця також сприяє відновленню
суспільних відносин, оскільки на умов-
но засудженого може бути накладено
певні обов’язки: компенсувати шкоду,
утриматися від відвідування певних
місць тощо. Посткримінальна пове-
дінка злочинця також сприяє відно-
вленню порушених суспільних відно-
син. ККУ містить статті, що заохочу-
ють таку поведінку. Так, особа, яка
добровільно здала зброю, звільняється
від кримінальної відповідальності [18].

У кримінальному законі існують
норми, які безпосередньо спрямовані
на припинення злочинів, наприклад:
необхідна оборона; заподіяння шкоди
при затриманні особи, яка вчинила
злочин. Особи, котрі своїми діями
припиняють злочинну поведінку, також
сприяють відновленню суспільних
відносин.

Г. М. Вєтрова визнає наявність від-
новлювальних санкцій у кримінально-
процесуальному праві. Це – санкції,
пов’язані з анулюванням слідчих і
судових дій, зроблених із порушенням
закону, які відновлюють порушені
права суб’єктів карного процесу: по-
терпілого, підозрюваного та ін., що
позначається й на якості правопоряд-
ку [19, с. 43].
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Відновлювальна функція прита-
манна також і адміністративній відпо-
відальності. Так, адміністративний
арешт, позбавлення спеціального права,
наданого фізичній особі, вилучають
суб’єкта із деяких суспільних відно-
син, що їх було ним порушено, і цим їх
нормалізують. Також законодавство
про адміністративну відповідальність
містить норми, які передбачають мож-
ливість здійснення компенсації грома-
дянину чи організації, які постраждали
від адміністративного проступку. На-
приклад, речі, які були об’єктом ско-
єння дрібної крадіжки, після розгляду
справи та винесення вироку судом, згі-
дно з Кодексом України про адмініст-
ративні правопорушення (КУпАП),
повертаються власнику [20].

Більшість адміністративних про-
ступків пов’язані зі спричиненням
шкоди державній власності. Основним
видом адміністративного стягнення в
цьому випадку є штраф, який, своєю
чергою, поповнює державний бюджет.
Тому за вказаною категорією адміні-
стративних стягнень, а вони у своїй
більшості передбачені гл. 6 КУпАП,
штраф одночасно з досягненням інших
цілей адміністративної відповідально-
сті має й компенсаційний характер,
тому що замість завданої шкоди дер-
жаві поповнює державний бюджет.

Конституційна відповідальність
також виконує відновлювальну функ-
цію. Так, імпічмент Президента, від-
ставка уряду, звільнення від займаної
посади вилучають суб’єктів із певної
сфери суспільних відносин і цим по-
збавляють їх можливості скоїти інше
правопорушення, а також нормалізу-
ють, відновлюють громадський спо-
кій і правопорядок.

У науці цивільного права віднов-
лювальну функцію юридичної відпо-
відальності науковці пов’язують із
компенсацією збитків. Ми згодні з по-
зицією, що пов’язує цю функцію не
тільки з відшкодуванням збитків, а й 
з відновленням порушених майнових
та інших відносин. Норми цивільного

права не тільки спрямовані на віднов-
лення прав потерпілого, компенса-
цію йому матеріальної та моральної
шкоди, вони примушують правопо-
рушника до правомірної поведінки,
відновлюючи в такий спосіб суспільні
відносини, оскільки кожне правопору-
шення завжди завдає шкоди всьому
суспільству, а не тільки конкретній
людині [21].

В юридичній відповідальності у
сімейному праві також є відновлю-
вальна функція. Наприклад, можна
сказати, що позбавлення батьківських
прав відновлює права дитини на на-
лежне виховання. Відновлювальну
функцію спрямовано і на відновлення
соціальної справедливості. Від момен-
ту скоєння сімейного правопорушен-
ня правопорушник зазнає негативних
наслідків, що передбачені вчиненим
правопорушенням. Так відновлюють-
ся суспільні відносини.

Обов’язок, який виникає від мо-
менту скоєння сімейного правопору-
шення, є водночас і обов’язком вирів-
няти спричинену шкоду і цим сприяє
відновленню порушених суспільних
відносин. Яскравим прикладом ре-
зультату дії відновлювальної функції
відповідальності в сімейному праві є
компенсація матеріальної та мораль-
ної шкоди, що передбачено п. 6 ч. 2
ст. 18 Сімейного кодексу України [22].
Така санкція є заходом цивільно-пра-
вової відповідальності в сімейному
праві. Її мета – поновлення правопо-
рядку, нормалізація психічного стану
потерпілого, реалізація його можли-
востей захистити свої права.

Дисциплінарні санкції за порушен-
ня трудової дисципліни також викону-
ють відновлювальну функцію. Засоби
дисциплінарної відповідальності (заува-
ження, догана тощо) містять елементи
відновлення правопорядку, оскільки їх
застосування означає перемогу спра-
ведливості, примушує порушника діяти
правомірно.Звільнення взагалі вилучає
суб’єкта з певної групи суспільних відно-
син, що їх він систематично порушував.
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Отже, відновлювальна функція
однаково притаманна різним видам
юридичної відповідальності. Резуль-
тат впливу відновлювальної функції
юридичної відповідальності містить
два аспекти. Перший криє в собі від-

новлення правопорядку, законності,
правовідносин, другий – відновлення
суспільних відносин, соціальної спра-
ведливості, психологічного спокою
суспільства.
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Шевченко А. Є., Стрельник О. Л. Відновлювальна функція юридичної відпові-
дальності

У статті визначаються деякі дискусійні питання щодо функцій юридичної від-
повідальності, розглядається відновлювальна функція різних видів юридичної від-
повідальності.

Ключові слова: функція, юридична відповідальність, функції юридичної відпо-
відальності, відновлювальна функція.

Шевченко А. Е., Стрельник О. Л. Восстановительная функция юридической
ответственности

В статье затрагиваются некоторые дискуссионные вопросы о функциях юри-
дической ответственности, рассматривается восстановительная функция разных
видов юридической ответственности.

Ключевые слова: функция, юридическая ответственность, функции юридиче-
ской ответственности, восстановительная функция.

Shevchenko A., Strelnik O. Restorative function of legal responsibility
This article deals with some disputable questions about functions of legal responsi-

bility, restorative function of different types of legal responsibility is considered.

Key words: function, legal responsibility, function of legal responsibility, restorative
function.


