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ФАКТИЧНИЙСКЛАД:ПОНЯТТЯ,ЗМІСТІКРИТЕРІЇКЛАСИФІКАЦІЇ

Дослідже но те о ре тичні по гля ди на по нят тя та зміст фак тич но го скла ду, з’ясо ва
но підста ви кла сифікації фак тич них складів, виз на че но ос новні їхні ви ди, які ут во ри ли
ся внаслідок та кої кла сифікації. 

Ключовіслова: фак тич ний склад, по нят тя, зміст, кла сифікація.

Ис сле до ва ны те о ре ти че с кие взгля ды на по ня тие и со дер жа ние фак ти че с ко го 
со ста ва, вы яс не но ос но ва ния клас си фи ка ции фак ти че с ких со ста вов, оп ре де ле ны 
ос нов ные их ви ды, ко то рые об ра зо ва лись в ре зуль та те та кой клас си фи ка ции.

Ключевыеслова: фак ти че с кий со став, по ня тие, со дер жа ние, клас си фи ка ция.

This article determines with the theoretical views on the concept and content of the 
actual composition, found reason for it’s classification actual stores, the main types, which 
emerged from this classification.

Keywords: actual composition, concepts, content classification.

Теоріяюридичнихфактівненалежитьдоновітніхінститутівправа.Їїпробле-
мипочалидосліджуватисящевбуржуазнійнауціправа,достатнюувагуприділе-
ноїмурадянськомутасучасномуправознавстві,угалузевихнауках.Однакнині
роботавданомунапрямієнезавершеною,атомупотребуєподальшогодосліджен-
ня.Підставивиникнення,змінитаприпиненнякримінально-правових,цивільних,
адміністративних, процедурно-процесуальних, управлінських правовідносин і
багатоіншихпроблемнеможутьбутивирішенібезретельноговивченняфактич-
ногоскладу,якийутворюютьюридичніфакти.

Дослідженню критеріїв класифікації фактичних складів приділялась увага
такихвчених,якВ.Б.Авер’янов,С.С.Алєксєєв, І.П.Голосніченко,Е.Ф.Демсь-
кий, Р.А. Калюжний, В.К. Колпаков, О.А. Красавчіков, О.В. Кузьменко,
А.О.Селівановтаін.

Уюридичнійлітературісукупністьюридичнихфактів,щопороджуєправові
наслідки,однівченіназиваютьфактичним,аінші–юридичнимскладом.

Так,О.А.Красавчіковвпершеувівтермін«юридичнийсклад»утеоріююри-
дичноїфактологіїівважає,щотермін«фактичнийсклад»єнедосконалимітаким,
щонерозкриваєсутностісамогопоняття1.ПозиціюО.А.Красавчіковапідтрима-
ла Л.В. Солодовник, яка зазначила: «Говорячи про юридичний факт, ми тим
самимнадаємофактуфункціональну характеристику.Використовуючипоняття
«фактичний склад», ми характеризуємо склад лише за будовою: фактичний
склад– це склад фактів. Це не послідовно і не виправдано. Розгляд складу як
юридичного відображає його правові властивості щодо наслідків, є якісною
характеристикоюівідмежовуєвизначенусукупністьфактіввідіншихфактичних
комплексів, які мають опосередковане значення для встановлення правового
результату»2.

Якпідфактичним,такіпідюридичнимскладомрозумієтьсясукупністьюри-
дичнихфактів,необхіднихдлявиникнення,змінитаприпиненняправовідносин.
Вважаємо,поняття«фактичнийсклад»євдалішимітаким,щосприяєнайкращо-
мурозуміннюйогозмісту.

Длядетальнішогоаналізуфактичногоскладуслідрозглянутирізнідосліджен-
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нязцьогопитання,щоіснуютьуюридичнійлітературі.Одразужзвертаєнасебе
увагутойфакт,щобагатоавторіввизначаютьфактичнийскладяксистемуюри-
дичнихфактів,необхіднудлянастанняюридичнихнаслідків(виникнення,зміни
іприпиненняправовідношення)3.Причомуфактичнийскладстановитькомплекс
різнорідних,самостійнихжиттєвихобставин,кожназякихможематизначення
особливогоюридичногофакту4.

Укнизі«Питаннятеоріїправа»заредакцієюО.С.ІоффетаМ.Д.Шаргородського
фактичний склад визначений як «сукупністьюридичнихфактів, настання яких
необхіднедлявиникненняпередбаченихправовихнаслідків»5.

С.С.Алексєєвупідручнику«Теоріядержавиіправа»даєнаступневизначення
фактичномускладу–«фактичнийскладєсукупністьдвохабодекількохюридич-
нихфактів,якінеобхіднідлянастанняюридичнихнаслідків»6.

Підтримуємо позиціюО.О.Красавчікова, який під юридичним (фактичним)
складом розуміє сукупність юридичних фактів, необхідних і достатніх для
настанняпередбаченихзакономюридичнихнаслідків7.

Фактичний склад слід відрізняти від послідовних етапів, необхідних для
завершенняформуваннямоделіправовідношення,йоговиникненнятарозвитку.
Упроцесіукладеннядоговоруможливіокремі етапивираження таузгодження
волісторін.Накожномузетапівпевнідіїпороджуютьправайобов’язки.Уюри-
дичнійлітературівисловлювалисярізнідумкищодопитанняпроте,коливиникає
правовідношення – умомент завершення останнього етапу в ланцюзі послідо-
внихдійабокожназдій,хочаінепороджуєправовідносинуцілому,алепов’яза-
наізтимиабоіншимиправамийобов’язками8.

Вважаємо, вирішення даного питання залежить від конкретних обставин,
мети, цілей та об’єкту дослідження. Зокрема, якщо фактичний склад містить
кількаюридичнихфактів,токожензнихпороджуєякісьпроміжніправовідноси-
ни,протеякщооб’єктомдослідженнявиступаєфактичнийсклад,анеюридичний
факт,тойнаслідкизазагальнимправиломбудематилишезавершенийфактич-
нийсклад.

Можна вважати, що в юридичній літературі найпоширеніша точка зору на
фактичнийскладяккомплексрізнорідних,самостійнихжиттєвихобставин,кож-
назякихможематизначеннясамостійногоюридичногофакту.Зацимпринципом
фактичний склад слід відрізняти від складного юридичного факту, тобто від
обставини,щомаєскладнубудовуі,такимчином,можебутивираженаврізних
характеристиках,алеякавсежтакизалишаєтьсяоднимфактом.Такоюскладною
обставиною, що має цілу сукупність взаємозалежних характеристик, є, напри-
клад, правопорушення. У цьому аспекті навряд чи є прийнятною пропозиція,
спрямовананаототожненняфактичногоскладутаскладногоюридичногофакту9.

Досить часто виникає наукова та практична дискусія щодо розмежування
юридичногофактутафактичногоскладу.Інколиуправівідображаютьсясуспільні
відносини внаслідок поєднання закономірного та випадкового, об’єктивних і
суб’єктивнихознак.Якнаслідок– з’являються складніюридичніфакти–фак-
тичні обставини,що складаються з кількохюридично значущих ознак.Напри-
клад,фактдієздатності(недієздатності),делікт,злочин.

Сукупністьюридичнихфактів,необхіднихдлянастанняправовихнаслідків,
передбаченихнормоюправа,називаєтьсяфактичним(юридичним)складом.Фак-
тичніскладислідвідрізнятивідутвореньіншогохарактеру–складнихюридич-
нихфактів.Головна їхнявідмінністьполягає в тому,щофактичнийсклад–це
системаюридичнихфактів,аскладнийюридичнийфакт–системаознакодного
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факту(наприклад,складправопорушення)10.
Зауважимо, вчення про склад правопорушення посідає одне з центральних

місць в адміністративно-правовій науці та має велике практичне значення.
Склад–цеописдіянняузаконі.Описщеневчиненого,атількипередбачуваного
чиможливогодіяння.Длятакогоописувикористовуютьсялишеюридичнозна-
чущіознаки,якіхарактеризуютьдіяння,якправопорушення11.

Складні юридичні факти обумовлені складною структурою, різноманіттям
явищ суспільного життя, вони охоплюють правовими нормами багатоманітні
суспільніявищаіситуації.

Фактичнийсклад,навідмінувідскладногоюридичногофакту,складаєтьсяз
різноманітнихюридичнихфактів.Інодідляюридичноїповноцінностіфактичного
складунеобхіднане тількинаявністьусіхйого елементів–юридичнихфактів,
алейсуворедотриманняпорядкуїхнакопиченняуфактичномускладі.

Уюридичнійлітературінайпоширенішимєподілфактичнихскладівнадві
групи:альтернативнітасукупні.

Підальтернативнимфактичнимскладомрозуміютьдва,триібільшеюридич-
нихфакти,якієсамостійнимитанезалежнимиодинвідодноготапороджують
одній ті саміправовінаслідки.Особливістюальтернативної групифактичного
складу є те,що елементи такої групи складу переважно визначаються в одній
норміправа.

Дляприкладу,відповіднодост.155Кодексуадміністративногосудочинства
України(далі–КАСУкраїни)судсвоєюухвалоюзалишаєпозовнузаявубезроз-
гляду,якщо:1)позовнузаявуподаноособою,яканемаєадміністративноїпроце-
суальноїдієздатності;2)позовнузаявувідіменіпозивачаподаноособою,якане
має повноважень на ведення справи; 3)у провадженні цього або іншого
адміністративногосудуєадміністративнасправапроспірміжтимисамимисто-
ронами,протойсамийпредмет і за тихсамихпідстав;4)позивачповторноне
прибувупопереднєсудовезасіданнячиусудовезасіданнябезповажнихпричин,
якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;
5)надійшлоклопотанняпозивачапровідкликанняпозовноїзаяви;6)особа,яка
маєадміністративнупроцесуальнудієздатністьізазахистомправ,свободчиінте-
ресів якої у випадках, встановлених законом, звернувся орган або інша особа,
заперечує проти адміністративного позову і від неї надійшла відповідна заява;
7)провадженнявадміністративнійсправібуловідкритезапозовноюзаявою,яка
невідповідаєвимогамст.106цьогоКодексу,іпозивачнеусунувцихнедоліківу
строк,встановленийсудом;8)позивачдозакінченнясудовогорозглядузалишив
судовезасіданнябезповажнихпричинінезвернувсядосудуіззаявоюпросудо-
вийрозглядзайоговідсутності;9)позовнузаявуподанозпропущеннямвстанов-
леного законом строку звернення до адміністративного суду й суд не знайшов
підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного
судуповажними.

Однакальтернативнугрупуфактичнихскладівпотрібновідрізнятивідіншої
групифактичногоскладу,щомаєназвусукупнийфактичнийсклад.Підсукупним
фактичним складом розуміють систему взаємопов’язаних її елементів, які є
послідовними в накопиченні й лише у своїй сукупності можуть породжувати,
змінюватитаприпинятиправовідносини.

Захарактеромзв’язкуелементів(міжюридичнимифактами)фактичнісклади
поділяютьсянапрості,складнітазмішані12.
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Прості («вільні») виступають як склади з незалежним накопиченням еле-
ментів,колиіснуєвільний,нежорсткийзв’язокіфактиможутьнакопичуватисяу
будь-якомупорядку,головне,щобувідповідниймоментвонибулиунаявності.
Порядокнакопиченняюридичнихфактівнепов’язанийбудь-якоюпослідовністю.
Щойновсіелементибудутьзібраніповністюуфактичномускладі,вінстворює
правовінаслідки.

Для складнихфактичних складів (із послідовним накопиченням елементів)
характерноюєпослідовнатажорстказалежністьфактів.Тутфактиповиннінако-
пичуватися у суворо визначеному порядку, встановленому нормою.Прицьому
сформована частинафактичного складу, як правило, відкриває певніюридичні
можливості,щоскладаютьсяувиникненнісекундарної(правостворюючої)пра-
вомочності.Наприклад,строгозакріпленапослідовністьздійсненнятакихпроце-
суальних дій як виступ у судових дебатах.Послідовність настанняюридичних
фактівуфактичномускладімаємісцепривирішеннібагатьохокремихпроцесу-
альнихпитань.

У змішаних складах (побудованих на використанні вільних і жорстких
зв’язків) система фактів складається з частково вільних, а частково строгих.
Наприклад,розглядсправивсудіпершоїінстанції,наслідкомчогоєпостановлен-
нясудовогорішення.

Іншакласифікаціяфактичнихскладіввідображаєможливостііндивідуально-
горегулюваннясуспільнихвідносинкомпетентнимиорганами.Критеріємподілу
фактичнихскладівутеоріїюридичноїфактологіїєрівеньвизначеності.Відповідно
виділяютьвизначеніфактичніскладитавідносновизначені.

Підвизначенимифактичнимискладами,якправило,розуміютьсклади (або
окреміюридичніфакти),всіелементиякихвизначенівгіпотезіправовоїнорми.
Тобто визначені склади складаються зюридичнихфактів, прямо передбачених
відповіднимипроцесуальниминормами, інедопускаютьвключеннядо їхнього
складуоціночнихкатегорій.

Щодовизначенихскладів(бланкетних),тоцесклади,якінеповністювизна-
ченівнормахправа.Особливістюбланкетнихскладівєте,щофактичніобстави-
ни,узагальненовизначенівнормі,породжуютьюридичнінаслідкилишевсукуп-
ності з актом юрисдикційного органу13. Відносно визначені (бланкетні) – це
склади,щонецілкомпередбаченівюридичнихнормах;унормізазначенілише
фактичні передумови індивідуальних актів, юрисдикційним органам надається
можливістьупорядкуіндивідуальногорегулюваннявирішуватиюридичніпитан-
ня,щоналежатьдоданихправовихнаслідківзурахуваннямконкретнихобставин
справи14.

Юрисдикційниморганамнадаютьсяповноваженнявпорядкуіндивідуально-
горегулюваннявирішуватиюридичніпитання,пов’язанізфактичнимипереду-
мовамизурахуваннямконкретнихобставинсправи.

Відносновизначеніскладивідрізняютьсятим,щодонихвходятьфакти,що
допускаютьможливістьконкретизації.Натакіфактивказуютьнормизвідносно-
визначенимиелементами.Їхнєюридичнезначеннявизначаєсуд(суддя).

Так,відповіднодоч.1ст.263КАСУкраїнизанаявностіобставин,щоусклад-
нюютьвиконаннясудовогорішення (відсутністькоштівнарахунку,відсутність
присудженогомайнавнатурі,стихійнелихотощо),державнийвиконавецьможе
звернутисядоадміністративного судупершої інстанціїнезалежновід того, суд
якої інстанції видав виконавчий лист, із поданням, а особа, яка бере участь у
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справі, та сторона виконавчого провадження – із заявою про відстрочення або
розстроченнявиконання, змінучивстановлення способу тапорядкувиконання
судовогорішення.

Увідносно-визначеніскладиможутьвходитиюридичніфакти,якінедопус-
каютьможливості їхконкретизації.Заявадержавноговиконавцятаухвалусуду
–цефактивизначеногохарактеру.Відносно-визначенимиелементамискладу є
факти,щохарактеризуютьмайновийстанборжникатасвідчатьпроможливість
задоволенняклопотання.

За обсягом накопичення юридичних фактів фактичні склади можуть бути
поділеніназакінченітанезакінчені.

Під закінченимифактичними складами потрібно розуміти склади, у межах
якихзавершенийпроцеснакопиченнявсьогокомплексуюридичнихфактівіякі
самевтакійформіповноюміроюпороджуютьюридичнінаслідки,тобтостають
підставою виникнення, зміни та припинення правовідносин. Моментом, що
свідчитьпрозавершеністьправовстановлюючогоскладу,євиникненнясуб’єктив-
ногоправа(обов’язку).

Незакінченіфактичнісклади–цесклади,уякихнезавершенийпроцеснако-
пиченняюридичнихфактівдляутворенняфактичногоскладу,непороджуються
правовінаслідки,пов’язанізцілимфактичнимскладом,алепередбачаєтьсямож-
ливістьнастанняпроміжнихправовихнаслідків,породженихокремимиелемен-
тамифактичногоскладу.

Правові наслідки, що виникають з частини фактичного складу, мають
проміжне,внутрішнєзначення,оскількивониобслуговуютьлишединамікупра-
вовідносини,діюйоговнутрішніхмеханізмів.Виконавшисвоєчергове,тимчасо-
везавданнящодозабезпеченнянакопиченнянаступнихелементівскладу,йтим
самимрухідинамікуправовідносин,вонипоступаютьсямісцемкінцевимправо-
вимнаслідкам,породжуютьфактичнийскладуцілому.

Так,відповіднодост.43,46ЦивільногокодексуУкраїнивідсутністьгромадя-
нинаумісціпостійногопроживання,занеможливостіустановленняйогомісцез-
находженняпротягом1рокущенедаєправазацікавленимособамзвернутисядо
суду із заявоюпровизнаннягромадянинапомерлим,аленадаєюридичнумож-
ливістьвизнаннягромадянинабезвісновідсутнім.

Урадянськійюридичнійлітературіобґрунтовуютьсятакож іншіпоглядина
фактичний склад, а також на юридичну природу його проміжних правових
наслідків.НадумкуО.А.Красавчикова,незавершенийфактичнийскладнеможе
викликатибудь-якихправовихнаслідків15.

Класифікаціязаюридичнимифункціямипов’язаназрозмежуваннямправос-
творюючих,правозмінюючихіправоприпиняючихскладів.Якіюридичніфакти,
фактичніскладиподіляютьсянаправостворюючі,правозмінюючі,правоприпиня-
ючі.Правовінаслідки,пов’язанізфактичноюпередумовою,можутьвиражатися
увиникненні,змініабоприпиненніправовідносин.

Фактичніскладиможутькласифікуватисязаправовиминаслідками,настання
яких вони викликають. За вказаним критерієм фактичні склади можуть бути
поділенінаправовстановлюючі,правозмінюючі,правоприпиняючі,правопереш-
коджаючі,правововідновлюючі,правозупиняючі.

Класифікація за змістом пов’язана із поділом складів на однорідні і ком-
плексні16.

Класифікаціязаодноріднимитакомплекснимискладамипов’язанаізрозме-
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жуванням,по-перше,складів,щовключаютьюридичніфактиоднієїгалузіправа
(однорідні склади), і, по-друге, складів,що поєднуютьюридичні факти різних
галузейправа(комплекснісклади).

Наприклад,одноріднимфактичнимскладомєфактичнийсклад,необхідний
дляпрацевлаштування.Усійогоелементи(заявапрацівника,наказадміністрації,
випробувальнийстрок)єодноріднимифактами,якіналежатьдооднієїгалузіпра-
ва–трудовогоправа.

Оскарження до адміністративного суду відмови у прийнятті на державну
службуєприкладомкомплексногофактичногоскладу.Комплекснимцейфактич-
ний склад є тому,щоміститьу собі елементи, передбаченінормами трудового
праваінормамиадміністративногосудочинства.

Існування комплексних складів – свідчення виходу окремих юридичних
фактів замежівласної галузіправа,відображеннясистемногохарактеруправа,
щовимагаєпродуманоговикористанняюридичнихфактівунормотворчомупро-
цесі, для того щоб була забезпечена сумісність юридичних фактів у масштабі
кількохгалузей.

Фактичні склади можна поділяти за видовою приналежністю юридичних
фактів,щовходятьдоних. Заданимкритеріємвиділяютьсяфактичні склади з
активно-пасивнимиелементамийтількизактивнимиелементами.

Склади активно-пасивного характеру включають у себе як події, так і дії,
наприклад, до фактичного складу, який викликає процесуальне правонаступ-
ництво,можевходитиразомзпроцесуальнимидіямитакаподіяяксмертьгрома-
дянина.

Склади з активними елементами включають у себе тільки процесуальні дії
суб’єктівправовідносин.Наприклад,відмовапозивачавідпозову17.

Фактичнийсклад–цесукупністьюридичнихфактів,необхіднихідостатніх
длянастанняпередбаченихзакономюридичнихнаслідків.Фактичніскладислід
відрізнятивідутвореньіншогохарактеру–складнихюридичнихфактів.Головна
їхня відмінністьполягає в тому,щофактичний склад–це системаюридичних
фактів,аскладнийюридичнийфакт–системаознакодногофакту.Класифікація
фактичнихскладівмаєдоситьрозгалуженусистему,існуєбагатоплановезначен-
някласифікації,апровестиїхподілзаоднієюознакоючивластивістюнеможли-
во.Задопомогоюкласифікаціїфактичнихскладівздійснюєтьсяїхподілнавиди,
щодаєзмогуглибшевивчитиокреміфактичнісклади,їхніпозитивнітанегативні
риси,виділитихарактерніособливості,взаємозв’язокзагальногойокремого,вия-
витиміжнимивідмінностітасхожості,глибшепроникнутидовластивихїмрис,
збагнутиспецифікуїхньогофункціонуванняумеханізміправовогорегулювання,
забезпечитичіткішупозиціюзаконодавцяйосіб,щозастосовуютьнормиправа
при прийнятті рішень, поглибити процес пізнання, дає можливість системно
підійтидоявищ,щовивчаються.
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