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Кардинальні зміни в суспільстві, значні 
перетворення у його структурі зумовлюють 
необхідність більш детального вивчення 
правового статусу. Особливої уваги потре-
бує дослідження не тільки самого поняття 
«правовий статус», але і його ознак, струк-
турних елементів, видів. Такий підхід об-
умовлений тим, що правовий статус є склад-
ною, комплексною правовою категорією, в 
рамках якої існує система різноманітних со-
ціальних зв'язків. 

В юридичній літературі існують різні точ-
ки зору з даного питання, діаметрально про-
тилежних одна від одної. Так, наприклад, 
ряд правознавців розглядають правосуб'єкт-
ність як елемент правового статусу особи 
[2, с. 145-146; 17, с. 101], інші визнають єд-
ність правового статусу і правосуб'єктності. 
В останньому випадку зміст правосуб'єкт-
ності розглядається як сукупність загальних 
прав та обов'язків (правоздатності), а також 
визначених за змістом прав та обов'язків, які 
безпосередньо випливають з дії законів [15, 
с. 30; 11, с. 87]. Так, А. В. Міцкевич зазначав, 
що кожен суб'єкт права в силу самої дії зако-
ну («безпосередньо із закону»), тобто неза-

лежно від участі в тих або інших право- від-
носинах, має певний комплекс прав та обо-
в'язків. Усі ці права й обов'язки складають 
зміст правосуб'єктності або правового ста-
тусу даної особи [15, с. 12]. При цьому автор 
не охопив поняттям правового статусу права 
та обов'язки, які виникають у відповідних 
правовідносинах. На думку вченого, у зміст 
правосуб'єктності, в правовий статус вхо-
дять не самі конкретні суб'єктивні права та 
обов'язки, а юридична можливість мати ці 
права та нести обов'язки, які виникають у 
даного суб'єкта права тоді, коли він вступає 
в конкретні правові відносини. Міцке-
вич А. В. вважає, що в суспільстві в силу дії 
закону можна надати громадянам лише мож-
ливість мати такі права, як право «особис-
тої» власності на майно, право користування 
жилими приміщеннями тощо, а не самі ці 
права. «Тому в правовий статус можна вклю-
чити правоздатність, права та обов'язки, які 
виникають за межами правовідносин, а ви-
никнення суб'єктивних прав та обов'язків у 
правовідносинах буде залежати від фактич-
ного здійснення правоздатності, забезпече-
ного рядом гарантій» [15, с. 15]. 
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Халфина Р. О. запропонувала інше розу-
міння правового статусу особи, і, відповід-
но, інше співвідношення категорій «право-
суб'єктність» і «правовий статус». На від-
міну від А. В. Міцкевича, який розглядає 
правосуб'єктність і правовий статус як то-
тожні категорії, Р. О. Халфина надає кожній 
з них своє значення, при тому, що право-
суб'єктність є структурним елементом пра-
вового статусу. Таким чином, Р. О. Халфина 
відноситься до тієї групи вчених, які вважа-
ють правовий статус широким поняттям, 
ємкою категорією [19]. 

Матузов Н. І. також вважає правовий ста-
тус широким поняттям, включаючи в нього 
правоздатність, права та обов'язки, надані 
всім громадянам держави безпосередньо за-
коном (конституційні права та обов'язки), 
що не є, на думку автора, елементами право-
відносин [13, с. 189]. Аналогічного погляду 
дотримуються JI. Д. Воєводін і Я. Р. Вебере. 
Статус, на думку вчених, охоплює всі юри-
дичні елементи, які закріплюють відносини 
між державою та громадянами відповідно до 
їх місця у суспільстві [6, с. 38], у тому числі 
громадянство, правоздатність, сукупність 
прав та обов'язків, передбачених нормами 
всіх галузей права, принципи правового ста-
тусу, гарантії [7, с. 9]. 

З даними позиціями слід погодитися і ви-
знати, що правовий статус - це більш широ-
ке, всеохоплююче поняття. Правовий статус 
складається з таких структурних елементів: 

1) правосуб'єктність (та її складові еле-
менти: правоздатність; дієздатність; де-
ліктоздатність). Як правильно зазначає 
М. С. Строгович, правоздатність, право-
суб'єктність - це атрибути правового стату-
су, хоча вони і не покривають, не вичерпу-
ють його [18, с. 176]. Такої ж думки дотри-
мується С. С. Алексеев, який вважає, що пра-
вовий статус включає в себе насамперед 
правосуб'єктність [3, с. 75]. У свою чергу, 
Б. К. Бегичев помиляється, коли вважає, що 
«узагальнюючим, збірним поняттям ... є не 
статус, а правосуб'єктність; юридичний ста-
тус співвідноситься з правосуб'єктністю як 
частина і ціле» [4, с. 78]. На нашу думку, на-
впаки, - не правосуб'єктність є узагальнюю-

чим, збірним поняттям, а правовий статус. 
Як вдало зазначив М. І. Матузов, що право-
суб'єктність і правовий статус співвідно-
сяться між собою як частина та ціле, але 
цілим тут виступає правовий статус, а части-
ною - правосуб'єктність, або (що одне і те ж) 
правовий статус означає суму, а право-
суб'єктність - доданок [14, с. 241]. 

Коли ми говоримо про правосуб'єктність, 
то говоримо про три її складові: право-
здатність, дієздатність та деліктоздатність. З 
приводу правоздатності в літературі супере-
чок не виникає, всі автори при розгляді дано-
го питання в один голос стверджують, що 
правоздатність є необхідним елементом пра-
восуб'єктності, а значить і правового стату-
су. У свою чергу, категорично не погоджує-
мося з позицією Н. В. Лєтової, яка вважає, 
що дієздатність не включається до складово-
го елементу правового статусу [10, с. 82]. 

По-перше, ми стверджуємо, що право-
суб'єктність та її складові (зокрема дієздат-
ність) є елементом правового статусу. Пра-
восуб'єктність має значення тоді, коли вона 
складається з правоздатності, дієздатності, 
деліктоздатності. По-друге, саме дієздат-
ність характеризує статус конкретної особи 
(статус малолітньої особи, статус неповно-
літньої особи, статус фізичної особи, обме-
женої в дієздатності тощо), а відповідно їх 
прав та обов'язків. Залежно від статусу осо-
би будуть відрізнятися їх права та обов'язки. 
По-третє, елемент дієздатності дає можли-
вість віднести конкретну особу до певного 
виду правового статусу. Так, загальний пра-
вовий статус застосовується до фізичних 
осіб з повною цивільною дієздатністю; спе-
ціальний правовий статус - до осіб з непов-
ною цивільною дієздатністю (до неповноліт-
ніх), з частковою дієздатністю (до малоліт-
ніх) і т. д. 

З викладеного вище вважаємо, що 
ПРАВОЗДАТНІСТЬ + ДІЄЗДАТНІСТЬ + 
ДЕЛІКТОЗДАТНІСТЬ = ПРАВОСУБ'ЄКТ-
НІСТЬ, а отже, правосуб'єктність з її трі-
адою складових є елементом правового ста-
тусу; 

2) громадянство - особа повинна воло-
діти усіма правами та обов'язками, прописа-
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ними Конституцією України. Тільки грома-
дяни України можуть скористатися всіма на-
даними, дозволеними правами та обов'яз-
ками. Є країни, в яких передбачено по двійне 
громадянство, тоді якщо суб'єкт володіє 
подвійним громадянством, він може корис-
туватися всіма дозволеними правами на те-
риторіях тих держав, громадянином яких він 
є. У цьому випадку правовий статус такої 
особи є спеціальним і має складні структуру 
та зміст. Виходить, що у такого суб'єкта 
одночасно існують загальний і спеціальний 
статуси, які пов'язані між собою. Тому їх 
можна розглядати як співвідношення загаль-
ного і приватного. Інститут громадянства зу-
мовлює характер зв'язку особи з державою 
та її положення в ньому. Особливість грома-
дянства виявляється в тому, що воно харак-
теризується ознакою загальності. На думку 
Н. В. Лєтової, громадянство можна розгля-
дати як необхідну умову (передумову), спря-
мовану на формування статусу дитини і ви-
значає його зміст [10, с. 79]; 

3) взаємозв 'язок держави з громадянами, 
закріплений в нормах права. Закріплення в 
законі за кожною особою відомого кола 
основних прав та обов'язків, які дозволяють 
вже безпосередньо робити конкретні дії, ко-
ристуватися відповідними соціальними бла-
гами, задовольняти свої інтереси і потреби, 
брати участь в управлінні державою, у по-
літичному житті країни. Ці права та обов'яз-
ки, будучи загальними, рівними і невідчужу-
ваними, випливають для кожного безпосе-
редньо з чинного законодавства і утворюють 
ядро правового статусу; 

4) взаємозв'язок конкретних осіб, реалі-
зація суб'єктивних прав та обов'язків через 
цивільні правовідносини. Александров Н. Г. 
під правовим статусом визначає, які права 
повинні бути гарантовані суб'єкту у разі 
вступу його у відповідні правові відносини з 
іншими особами. Крім того, під правовим 
статусом слід розуміти потенційні обов'яз-
ки, які можуть бути покладені на суб'єкта в 
конкретних правовідносинах, і коло загаль-
них заборон вчиняти певні дії. Вважаємо, що 
поза конкретними правовідносинами зали-
шаються лише потенційні і евентуальні обо-

в'язки, які входять до складу правового ста-
тусу [1, с. 231]. 

Білогірська Є. М. ототожнює правовий 
статус з цивільним станом та визначає як 
«сукупність правових можливостей грома-
дянина для його вільного розвитку в суспіль-
стві» [5, с. 154]. Ми розмежовуємо загальний 
правовий статус громадян, визначаючи рів-
ність всіх громадян, і забезпечуємо рівну для 
них можливість набувати права й обов'язки 
та індивідуальний правовий статус кожного 
окремого громадянина. Загальний правовий 
статус складається з правоздатності та діє-
здатності, а індивідуальний правовий статус 
залежить від наявності або відсутності у гро-
мадянина певних суб'єктивних прав. На 
думку Є. М. Білогірської«... індивідуальний 
правовий статус може розширюватися та 
змінюватися залежно від здатності і бажання 
цього громадянина реалізувати надані йому 
права та обов'язки» [5, с. 160]. Однак з та-
кою правовою конструкцією індивідуально-
го правового статусу погодитися не можна. 
Вдало вибравши вихідні позиції для визна-
чення правового статусу, Є. М. Білогірська 
необгрунтовано включає суб'єктивні права в 
якості її елемента. Суб'єктивне право - це 
вже існуюче право конкретної особи, набуте 
нею в результаті правовідношення, яке ви-
никло. Якщо вважати, що індивідуальний 
правовий статус особи складається з суми 
вже реалізованих або які перебувають у ста-
ні реалізації суб'єктивних прав, то абсолют-
но неясною залишилась мета з'ясування та-
кого статусу. Правовий статус особи може 
становити інтерес не тоді, коли право вже ре-
алізовано і особа ним скористалася, а коли 
право перебуває у стані можливої реалізації. 
Оридорога М. Т. визначає правовий статус 
як сукупність абстрактних правових можли-
востей особи в зазначений конкретний час 
[16, с. 55]. 

Як бачимо, в науці не склалося єдиного ро-
зуміння правового статусу. З проведеного ана-
лізу можна зробити попередній висновок, що 
правовий статус - це передбачені в законі 
права та обов 'язки, спрямовані на їх реаліза-
цію конкретними суб'єктами залежно від їх 
статусу та галузевої приналежності. 
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Правовий статус характеризується на-
ступними ознаками: 

1) права та обов'язки, передбачені у зако-
ні, характерні для конкретних осіб залежно 
від їх статусу (статус подружжя, статус 
дітей, статус батьків, статус фізичних осіб як 
учасників цивільних правовідносин, статус 
опікуна, статус піклувальника тощо); 

2) права та обов'язки, передбачені в зако-
ні, характерні залежно від галузевої прина-
лежності (права та обов'язки виникають із 
цивільних, сімейних, господарських, земель-
них та інших правовідносин); 

3) взаємозв'язок конкретної особи (її прав 
та обов'язків) з іншими учасниками цивіль-
них відносин. Відповідно до ст. 2 ЦК Украї-
ни учасниками цивільних відносин є: фізич-
ні та юридичні особи, держава Україна, те-
риторіальні громади, іноземні держави та 
інші суб'єкти публічного права. 

Таким чином, ознаки правового статусу 
дуже схожі з правосуб'єктністю, але слід по-
годитися з думкою тих вчених, які визнають 
правовий статус як більш широке поняття, 
що характеризує права та обов'язки, які ре-
алізуються певними (визначеними) залежно 
від їх статусу суб'єктами. На думку В. О. Ку-
чинського, правовий статус — це сукупність 
закріплених у нормах діючого права чітко 
визначених прав та обов'язків, які встанов-
люють межі можливої та обов'язкової за-
гальної поведінки для всіх осіб, які від-
повідають певним визначеним ознакам 
[9, с. 43]. 

Види правового статусу: 
1) загальний правовий статус - абстракт-

на можливість мати права та обов'язки, які 
характерні для всіх суб'єктів-громадян Ук-
раїни (наприклад, права та обов'язки, перед-
бачені Конституцією України). Лєтова Н. В. 
відзначає, що загальний статус являє собою 
комплекс основних прав та обов'язків гро-
мадянина, які утворюють його правовий ста-
тус як громадянина держави [10, с. 78]. Інак-
ше кажучи, загальний правовий статус являє 
собою сукупність прав та обов'язків загаль-
ного характеру, якими володіють всі грома-
дяни України. Таким чином, загальний ста-
тус втілює в своєму змісті тільки те, що влас-

тиве кожному громадянину. При цьому не 
враховуються особисті, індивідуальні озна-
ки, які характеризують конкретну людину чи 
групу осіб; 

2) спеціальний правовий статус - кон-
кретна можливість мати права та обов'язки 
конкретними суб'єктами залежно від їх ста-
тусу (батьки, діти, усиновителі, опікуни пік-
лувальники, тощо). Лєтова Н. В. зазначає, 
що на формування правового статусу дитини 
впливають особистісні критерії (вік, стан 
здоров'я), а специфіка юридичних фактів зу-
мовлює особливості правового статусу дити-
ни, у тому числі і спеціального. Наявність у 
суб'єкта особливих, спеціальних прав свід-
чить про формування у нього спеціального 
правового статусу, що відображає відмінне 
становище дітей порівняно з іншими учасни-
ками правовідносин, оскільки спеціальний 
правовий статус свідчить про особливе пра-
вове становище дитини щодо інших суб'єк-
тів [10, с. 77]. 

3) галузевий правовий статус - можли-
вість мати права та обов'язки конкретними 
суб'єктами залежно від їх галузевої прина-
лежності (суб'єкти - як учасники цивільних, 
сімейних, господарських, земельних та ін-
ших правовідносин). 

Слід зазначити, що поняття «статус» ви-
користовується не тільки в праві, але і в ін-
ших науках, зокрема соціології. У теорії со-
ціології широко використовується поняття 
«соціальний статус», що відображає певний 
стан особи в суспільстві. Так, «певна пози-
ція, займана індивідом в суспільстві або со-
ціальній групі, пов'язана з іншими пози-
ціями через систему прав та обов'язків, є со-
ціальний статус» [8, с. 37]. Очевидно, що 
соціальний статус особи вказує, в першу чер-
гу, на його залежність від таких чинників, як 
освіта, займана посада, рівень життя та ін. 
Соціальний статус особи певною мірою ін-
дивідуалізує конкретну людину, виділяє її 
відносно інших, тобто фактично підтвер-
джує ступінь прояву індивідуальних якостей 
особи, які дозволили їй досягти певного ста-
тусу в суспільстві. Тож можна сказати, що 
таким чином проявляється певна взаємозу-
мовленість особистих якостей і соціального 
статусу особи. 
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Не можна говорити про правовий статус 
особи взагалі безвідносно до конкретної 
особи. Наприклад, правове становище по-
дружжя або особи, яка неодружена, - неод-
накове; правовий статус душевнохворого 
відрізняється від статусу здорового; особа, 
яка перебуває у шлюбі, володіє рядом мож-
ливостей, яких не має особа, яка не перебу-
ває у шлюбі; батьки мають правомочності, 
яких немає у бездітних осіб та ін. У зв 'язку 

з цим не можна визначити правовий статус 
конкретної особи без урахування його 
зв 'язків з іншими особами. Тому визначен-
ня правового статусу особи означає вияв-
лення сукупності встановлених законом 
можливостей конкретної особи в рамках 
певної галузі права. Право бути суб 'єктом 
цивільних правовідносин є обов 'язковим 
елементом правового статусу. 
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СТОРІНКА ВЧЕНОГО 

Надьон В. В. Особенности прав и обязанностей, которые возникают с правового 
статуса лица. 
В статье рассматриваются вопросы, которые помогут раскрыть понятие и содер-
жание правового статуса, а именно характерные черты, структурные элементы и ви-
ды правового статуса. 
Ключевые слова: правосубъектность, правоспособность, дееспособность, деликто-
способность, права, обязанности, правовой статус. 

Nadion V. V. Peculiarities of rights and obligations that arise from the legal status of 
persons. 
The article considers the questions that will help you to reveal the concept and content of the 
legal status, namely the characteristic features, structural elements and types of legal status. 
Key words: legal personality, legal capacity, capacity, deletepost, rights, obligations and 
legal status. 
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