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КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ-СТАНІВ 

Правильна	класифікація	юридичних	фактів-станів	має	важливе	
теоретичне	 і	 практичне	 значення.	 Теоретична	 необхідність	
класифікації	полягає	в	тому,	що	правильне	віднесення	їх	до	певного	
виду	дозволяє	виявити	особливості	тієї	чи	іншої	групи	юридичних	
фактів-станів.	 А	 практичне	 значення	 визначається	 тим,	 що,	
враховуючи	 специфіку	 виду,	 можна	 досягти	 підвищення	
ефективності	 використання	 юридичних	 фактів-станів	 у	 правовому	
регулюванні.	Незважаючи	на	те	що	існує	безліч	юридичних	фактів-
станів,	 на	 сьогодні	 не	 розроблено	 детальної	 класифікації	
юридичних	фактів-станів.	

Уперше	 зробив	 спробу	 узагальнити	 і	 систематизувати	
юридичні	 факти-стани	 В.	 Б.	 Ісаков.	 Вчений	 зазначав,	 що	 у	 деяких	
випадках	факт-стан	–	це	триваюча	соціальна	обставина	(наприклад,	
стан	 здоров’я).	 В	 інших	 ситуаціях	 фактом-станом	 можуть	 бути	
правовідносини	 (наприклад,	 членство	 у	 житлово-будівельному	
кооперативі).	Це	зовсім	не	дискредитує	самостійність	фактів-станів,	
тому	що	правовідносини	теж	можуть	виконувати	роль	юридичних	
фактів.	 Ю.	 С.	 Новікова	 критерієм	 розподілу	 юридичних	 фактів-
станів	на	вказані	види	визначає	їх	сутність.	

За	 носієм	 (суб’єктом)	 слід	 розрізняти	 такі	 юридичні	 факти-
стани:		

1)	юридичні	 факти-стани	 держави	 (наприклад,	 членство	 у	
міжнародній	 організації)	 та	 державних	 утворень	 (зокрема,	
автономія);	

2)	юридичні	 факти-стани	 суспільства	 (як	 приклад,	 стан	
правового	інформування	суспільства,	громадянське	суспільство);	

3)	 юридичні	 факти-стани	 юридичних	 осіб	 (фінансовий	 стан	
підприємства);	

4)	юридичні	факти-стани	фізичних	осіб	(осудність).	
За	походженням	юридичні	факти-стани	поділяються	на:	
1)	соціальні	 –	 факти-стани,	 зумовлені	 діяльністю	 суспільства	

(як	приклад,	членство	у	політичній	партії,	шлюб);	
2)	технічні,	 тобто	 факти-стани,	 що	 визначаються	 технічними	

характеристиками	 об’єктів	 (наприклад,	 технічний	 стан		
автомобіля);	
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3)	природні	 –	 факти-стани,	 зумовлені	 природними	
властивостями	 і	 якостями	 об’єктів	 (зокрема,	 стан	 навколишнього	
природного	середовища).	

За	 формою	 прояву	 слід	 розрізняти	 позитивні	 і	 негативні	
юридичні	 факти-стани.	 Позитивні	 –	 юридичні	 факти-стани,	 що	
виражають	 явища	 дійсності,	 які	 існували	 чи	 існують	 на	 даний	 час.	
Негативні	 –	 юридичні	 факти-стани,	 що	 виражають	 відсутність	
певних	 явищ	 дійсності.	 Наприклад,	 наявність	 стажу	 роботи	 є	
позитивним	 юридичним	 фактом-станом,	 а	 відсутність	 судимості	 –	
негативним.		

За	 значимістю	 юридичні	 факти-стани	 поділяються	 на	 основні	
(головні)	 і	 додаткові	 (підлеглі).	 Основний	 юридичний	 факт-стан	
найбільш	повно	відображає	сутність	життєвої	ситуації,	що	потребує	
правового	регулювання.	Всі	інші	факти	мають	уточнююче	значення,	
конкретизують	 та	 деталізують	 юридично	 значущі	 обставини.	 Як	
приклад,	 основними	 фактами-станами	 для	 призначення	 пенсії	 за	
віком	 є	 вік	 і	 стаж	 роботи	 (ст.	 12	 закону	 України	 «Про	 пенсійне	
забезпечення»).	 Всі	 інші	 фактичні	 обставини	 (стан	 здоров’я	 тощо)	
мають	додатковий	характер,	зокрема,	інваліди	по	зору	I	групи	–	сліпі	
та	 інваліди	 з	 дитинства	 I	 групи	 мають	 право	 на	 пенсію	 за	 віком:	
чоловіки	 –	 після	 досягнення	 50	 років	 і	 при	 стажі	 роботи	 не	 менше	
15	років;	 жінки	 –	 після	 досягнення	 40	 років	 і	 при	 стажі	 роботи	 не	
менше	10	років	(ст.	18	закону	України	«Про	пенсійне	забезпечення»).		

Оскільки	юридичні	факти-стани	є	фактами	суспільного	життя,	
їх	 класифікація	 можлива	 за	 матеріальним	 змістом,	 тобто	 за	
належністю	до	тієї	чи	іншої	сфери	суспільних	відносин.	Наприклад,	
юридичні	 факти-стани,	 пов’язані	 з	 правовим	 регулюванням	
транспортної	 сфери	 (стан	 дорожнього	 покриття,	 технічний	 стан	
транспортного	 засобу),	 охорони	 здоров’я	 (тимчасова	
непрацездатність,	інвалідність)	тощо.	

За	 поширеністю	 у	 праві	 розрізняють	 загальноправові,	
міжгалузеві	 та	 галузеві	 юридичні	 факти-стани.	 Загальноправові	
юридичні	 факти-стани	 діють	 у	 всіх	 галузях	 права,	 наприклад,	
громадянство.	Міжгалузеві	юридичні	факти-стани	закріплюються	у	
двох	чи	більше	галузях	права.	До	них	належать	осудність,	вагітність,	
інвалідність,	стан	алкогольного	сп’яніння,	законне	представництво.	
Галузеві	 юридичні	 факти-стани	 діють	 лише	 в	 одній	 галузі	 права.	
Так,	 у	 кримінальному	 процесуальному	 праві	 закріплено	 такі	
юридичні	 факти-стани:	 підозрюваний,	 обвинувачений,	 тримання	
під	 вартою,	 а	 в	 трудовому	 праві	 –	 роботодавець,	 працівник,	
тимчасова	непрацездатність.	
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За	галузями	права	(за	галузевою	належністю)	юридичні	факти-
стани	поділяються	на	конституційно-правові	(іноземець,	народний	
депутат),	 кримінально-правові	 (судимість,	 крайня	 необхідність,	
необхідна	 оборона,	 стан	 сильного	 душевного	 хвилювання,	
осудність,	безпорадний	стан),	адміністративно-правові	(державний	
службовець,	 внутрішньо	 переміщена	 особа),	 цивільно-правові	
(власність,	оренда),	сімейно-правові	(шлюб,	нужденність,	споріднення,	
перебування	на	утриманні)	тощо.		

З	 огляду	 на	 зв’язок	 з	 відповідними	 правовими	 відносинами,	
юридичні	 факти-стани	 поділяються	 на	 матеріальні	 і	 процесуальні.	
Матеріальні	 факти-стани	 є	 підставами	 руху	 матеріальних	
правовідносин.	 Процесуальні	 факти-стани	 пов’язані	 з	 юридичним	
процесом,	 його	 розвитком	 і	 динамікою.	 Прикладами	 матеріальних	
юридичних	 фактів-станів	 є	 громадянство,	 шлюб,	 трудові	
правовідносини.	 До	 процесуальних	 юридичних	 фактів-станів	
належать	тримання	під	вартою,	арешт	майна.	

Залежно	 від	 документального	 закріплення,	 слід	 розрізняти	
оформлені	 і	 неоформлені	 юридичні	 факти-стани. Більшість	
юридичних	 фактів-станів	 існує	 в	 оформленому,	 зафіксованому	
вигляді	 (так,	 факт	 судимості	 підтверджується	 обвинувальним	
вироком	 суду,	 наявність	 освіти	 –	 дипломом,	 інвалідність	 –	
висновком	МСЕК).	Разом	з	тим	деякі	юридичні	факти-стани	можуть	
існувати	 в	 неоформленому	 вигляді.	Подібні	 юридичні	факти-стани	
можна	 назвати	 латентними	 (прихованими).	 Це,	 наприклад,	 позика	
грошових	 коштів	 без	 додержання	 письмової	 форми,	 стан	 здоров’я,	
незаконне	зберігання	боєприпасів.	

За	 складом	 (структурою)	 юридичні	 факти-cтани	 поділяються	
на	 прості	 та	 складні.	 Прості	 –	 юридичні	 факти-стани,	 що	
складаються	 з	 одного	 факту,	 якого	 достатньо	 для	 настання	
юридичних	 наслідків,	 тобто	 після	 настання	 зазначеного	
юридичного	 факту	 виникають	 юридичні	 наслідки.	 Зокрема,	 ч.	2		
ст.	110	СК	України	передбачено,	що	позов	про	розірвання	шлюбу	не	
може	бути	пред’явлений	протягом	вагітності	дружини.	

Складні	 –	 певна	 сукупність	 елементів	 одного	 юридичного	
факту-стану,	необхідного	для	настання	юридичних	наслідків.	Вони	
містять	 декілька	 юридично	 значущих	 ознак.	 Наприклад,	 факт	
дієздатності	громадянина	містить	у	собі	як	суб’єктивний	елемент	–	
здатність	 своїми	 діями	 здобувати	 і	 реалізовувати	 права	 і	
виконувати	 обов’язки,	 так	 і	 об’єктивний	 елемент	 –	 вік.	 Типовим	
прикладом	складних	юридичних	фактів-станів	є	правопорушення.	
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Незважаючи	на	те,	що	однією	з	ознак	юридичних	фактів-станів	
є	тривалість	у	часі,	вказана	обставина	також	може	бути	критерієм	їх	
класифікації	 на	 безстрокові	 та	 строкові	 (строки).	 Безстрокові	
юридичні	 факти-стани	 породжують	 юридичні	 наслідки	 на	
невизначений	 строк,	 тобто	 не	 вказується	 момент,	 з	 якого	 вони	
втрачають	 дію.	 До	 них	 належать	 шлюб,	 громадянство,	 членство	 у	
релігійній	 організації.	 Строки	 –	 юридичні	 факти-стани,	 у	 яких	
настання	 юридичних	 наслідків	 обумовлене	 конкретним	 моментом	
чи	 періодом	 у	 часі	 (наприклад,	 оренда,	 аліментні	 правовідносини,	
домашній	арешт).	

Отже,	 незважаючи	 на	 те	 що	 існує	 безліч	 юридичних	 фактів-
станів,	 а	 їх	 класифікація	 –	 необхідний	 засіб	 вивчення	
правовідносин,	 особливостей	 правового	 регулювання,	 її	 ще	 не	
розкрито	 повною	 мірою.	 Подальший	 розвиток	 класифікації	
юридичних	фактів-станів	необхідний	для	вирішення	різноманітних	
завдань	 юриспруденції,	 у	 тому	 числі	 підвищення	 ефективності	
правового	регулювання.	

Одержано 12.10.2017 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Розбудова	 України	 на	 демократичних	 засадах,	 курс	 на	
євроінтеграцію	 вимагають	 системного	 реформування	
правоохоронних	органів	та	приведення	їх	діяльності	у	відповідність	
до	європейських	стандартів.	Одним	з	таких	стандартів	є	пріоритет	
запобігання	 вчиненню	 правопорушень	 перед	 притягненням	
правопорушників	 до	 юридичної	 відповідальності.	 Значення	
профілактики	 як	 головного	 напряму	 протидії	 злочинності	
обумовлено	 наступними	 обставинами:	 це	 найбільш	 гуманний	
спосіб	 підтримання	 правопорядку	 й	 забезпечення	 безпеки	
суспільства;	 це	 найбільш	 ефективний	 засіб	 протидії	 злочинності,	
адже	 покарання	 як	 регулятор	 людської	 поведінки	 має	 обмежені	
можливості;	 це	 найбільш	 економічний	 спосіб	 реалізації	


