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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
ТА ВИДІВ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Дослідження поняття юридичних фактів та їх класифікації в цивільному
праві має важливе значення, оскільки точне визначення позиції з цих питань
дозволить з’ясувати правову природу тих чи інших підстав виникнення цивіль*
них прав та обов’язків, дасть змогу визначити перспективу розвитку законо*
давства в цій галузі.

Слід зазначити, що юридичні факти, як підстави виникнення цивільних
прав і обов’язків, неодноразово були предметом досліджень правознавців, по*
чинаючи з часів римського приватного права. І хоча загальне визначення юри*
дичного факту, як і багато інших понять, римські юристи не сформулювали,
але створені ними правові конструкції були використані в подальшій пере*
робці, усвідомлені в систематичному викладенні римського права його дослід*
никами, рециповані більш пізніми правовими системами [14, с. 126*175; 19].

Зокрема, категорію «юридичний факт» активно досліджували німецькі нау*
ковці, які створюють загальну теорію юридичних фактів, розглядаючи загаль*
не поняття юридичного факту, юридичного складу, проводячи класифікації
тощо [12, с. 422].

У радянському цивільному праві найбільш ґрунтовним дослідженням юри*
дичних фактів була праця О.О. Красавчикова [10], в якій автор детально дослі*
див питання поняття і видів юридичних фактів, юридичних складів та право*
вих наслідків за цивільним правом.

Разом із тим у зазначених та інших працях юридичні факти досліджувалися
або як категорія загальної теорії права, або як категорія тієї чи іншої галузі
права, що не дозволяло, на нашу думку, скласти цілісне враження стосовно
цього складного, багатозначного явища.

Цим і зумовлена доцільність комплексного аналізу категорії юридичних
фактів та їх класифікації під різними кутами зору.

Приступаючи до розгляду питань, що входять до окресленої вище проблемати*
ки, виходимо із розуміння юридичних фактів як соціальних обставин (подій, дій
тощо), котрі у відповідності з нормами права викликають настання певних право*
вих наслідків – виникнення, зміну, припинення тощо правовідносин [16, с. 429].

Як слушно зазначають деякі автори, спираючись на наведене визначення
поняття юридичного факту, воно поєднує два нерозривно пов’язаних моменти:
матеріальний і юридичний [4, с. 7].

 За своїм змістом це реальні життєві факти, явища дійсності – події або дії.
Таким чином, йдеться про матеріальний (а точніше, «реальний») факт.

Але, з іншого боку, цей реальний факт, будучи передбаченим нормою права,
породжує відповідні правові наслідки, а тому є не просто «фактом реальності»,
а виступає як факт юридичний.
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Зазначене дозволяє окреслити основні ознаки даної правової категорії, а
саме те, що юридичні факти є обставинами конкретними, індивідуальними, що
існують у певній точці часу і простору, а також певним чином об’єктивовані
зовні й характеризують наявність або відсутність певних явищ матеріального
світу. Крім цього, вони прямо або непрямо передбачені нормами права, зафік*
совані в установленій законодавством процедурно*процесуальній формі, тяг*
нуть передбачені законом правові наслідки [16, с. 430].

Отже, найважливішою ознакою юридичних фактів є їхня здатність викли*
кати настання правових наслідків. З приводу зв’язку факту і юридичних
наслідків у теорії права, і, зокрема, цивільного права, точилися гострі дискусії
[13; 1, с. 86], внаслідок чого цей зв’язок у літературі характеризують за допомо*
гою низки специфічних ознак: суб’єктивність такого зв’язку; впорядковую*
чий, регулятивний характер; гарантування системою юридичних засобів тощо.

Характеризуючи цю правову категорію, варто враховувати доцільність роз*
різнення юридичних фактів і так званих «юридичних умов» – обставин, що
мають юридичне значення для настання правових наслідків, але пов’язаних з
останніми не безпосередньо, а через проміжні ланки.

Наявність юридичних умов, на відміну від юридичних фактів, зазвичай пре*
зюмується [5, с. 21]. Крім цього, юридичні умови є фактами тривалої дії, а юри*
дичні факти є, як правило, обставинами разового, ситуаційного значення.
Юридичний факт пов’язаний з конкретними правовими відносинами, а юри*
дичними умовами детермінується декілька правових зв’язків.

Іноді для настання юридичних наслідків може бути достатньою наявність і
одного юридичного факту (наприклад, укладення договору суб’єктами цивіль*
ного права).

Однак у реальній дійсності частіше існує комплекс фактів, складні юри*
дичні факти, тобто такі фактичні обставини, які складаються з декількох юри*
дично значущих обставин [10, с. 54]. Серед комплексу юридичних фактів про*
понується розрізняти групу юридичних фактів та юридичну сукупність.

Група юридичних фактів – це декілька фактичних обставин, кожна з яких
викликає або може викликати один і той самий наслідок. Як правило, вона зак*
ріплюється в одній нормі й становить собою явища одного порядку.

Наприклад, ст.ст. 229*235 ЦК України передбачають, що правочин може
бути визнаний недійсним, якщо його здійснено під впливом омани, насильства,
загрози тощо. У цьому разі маємо справу з групою юридичних фактів, кожен з
яких окремо тягне визнання правочину недійсним.

Юридична (фактична) сукупність – це система юридичних фактів, пов’яза*
них між собою таким чином, що правові наслідки настають лише за наявності
всіх елементів цієї сукупності. Таким чином, юридична сукупність охоплює
взаємозалежні елементи, що окремо можуть взагалі не мати правового значен*
ня чи породжують не ті наслідки, яких прагнули суб’єкти права [5, с. 13].

Наприклад, для виникнення права на жиле приміщення в будинках держав*
ного або громадського фонду необхідна наявність юридичної сукупності: адмі*
ністративних актів (рішення про надання житла, рішення про видачу ордера)
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та договору про найом жилого приміщення. Взяті нарізно, вказані обставини не
породжують правовідносин користування житлом, а є лише етапом на шляху
до їх виникнення.

Поміж різновидів юридичної сукупності особливе місце займають так звані
юридичні стани, тобто обставини, що характеризуються відносною стабільністю
і тривалістю терміну існування, протягом якого вони можуть неодноразово (у
поєднанні з іншими фактами) спричиняти певні юридичні наслідки. Стаття 49
ЦК України визначає акти цивільного стану як події та дії, котрі нерозривно
пов’язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або при*
пиняють її можливість бути суб’єктом цивільних прав та обов’язків. Актами
цивільного стану, зокрема, є народження фізичної особи, встановлення її по*
ходження, набуття громадянства, вихід з громадянства та його втрата, досяг*
нення відповідного віку, надання повної цивільної дієздатності, обмеження
цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною, шлюб, розірвання шлю*
бу, усиновлення, зміна імені, інвалідність, смерть тощо. Деякі з актів цивіль*
ного стану підлягають державній реєстрації: народження фізичної особи та її
походження, громадянство, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть.

Завершуючи загальну характеристику юридичних фактів, слід звернути
увагу на принципово важливу відмінність у підходах до визначення їх значен*
ня та переліку в галузі приватного та публічного права.

Так, згідно із ст. 11 ЦК України цивільні права та обов’язки можуть виника*
ти як з дій, що передбачені актами цивільного законодавства, так і внаслідок
дій, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні
права та обов’язки. Це положення розвинене у ч. 2 ст. 11 ЦК, де підкреслюєть*
ся відсутність вичерпного переліку підстав виникнення цивільних прав і обо*
в’язків і наголошується, що останні виникають не тільки за прямо вказаних
обставин, але й «з інших юридичних фактів».

Натомість у галузі публічного права юридичні факти мають бути точно виз*
начені в нормах законодавства. Це означає, що, скажімо, угода сторін, котра в
цивільному праві є найбільш поширеним видом юридичних фактів і, як прави*
ло, не потребує спеціального нормативного дозволу тощо, у праві адміністра*
тивному може відбуватися лише у випадках і межах, спеціально передбачених
у нормі права.

На підставі викладеного стосовно цивільного права визначення юридичних
фактів може виглядати таким чином.

Юридичні факти в цивільному праві – це обставини, наявність яких тягне
встановлення, зміну, припинення або інші трансформації цивільних прав і обо*
в’язків (цивільних правовідносин) [23, с. 76].

Оскільки юридичні факти становлять собою складне розмаїття життєвих обста*
вин, котре, крім того, може мати різне юридичне значення, складаючись у різні
сполуки, виникає необхідність їх систематизації та класифікації, котра передбачає
їх розмежування на окремі групи за певними ознаками, взятими за основу.

Найбільш поширеною у вітчизняній юриспруденції є класифікація юридич*
них фактів у залежності від наявності та характеру вольового елемента, тобто
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значення волі суб’єкта права для виникнення, зміни або припинення правових
відносин (так званий «вольовий критерій» [6, с. 30]).

Відповідно до цього критерію, як у загальній теорії права, так і в окремих
галузях права, розрізняють дві великі групи юридичних фактів: дії та події [17,
с. 232; 18, с. 108], іноді виокремлюючи ще одну групу юридичних фактів тако*
го самого рівня – юридичні стани [11, с. 385].

Цікавою є класифікація юридичних фактів, одним з критеріїв якої є «воль*
овий момент», згідно з яким класифікацію юридичних фактів можна поділити
на три взаємозалежних принципи. За першим принципом – «вольовий» кри*
терій – всі юридичні факти поділяються на події і дії; за другим принципом дії
поділяються на правомірні та неправомірні. Відповідно до третього принципу,
правомірні дії поділяються на юридичні вчинки і юридичні акти [8, с. 30].

Але все ж таки здається доцільним притримуватися первісного поділу юри*
дичних фактів за вольовим критерієм на: 1) дії, тобто обставини, що залежать
від волі людини, і 2) події – обставини, які виникають та існують незалежно від
волі людини і непідвладні їй. Останні мають юридичне значення у випадках,
коли вказані в актах законодавства або договорі як такі, що породжують пра*
вові наслідки.

Події класифікують за різними ознаками: 1) за походженням – природні
(стихійні) і залежні у своєму генезисі від буття та діяльності людини (соціальні);
2) залежно від повторюваності події – унікальні й повторювані (періодичні); 3) за
тривалістю – моментальні (події) і тривалі у часі (процеси); 4) за кількістю учас*
ників – персональні, колективні, масові; останні – на події з визначеною і з не*
визначеною кількістю осіб, що беруть у них участь; 5) за характером наслідків,
що настали, – на події оборотні та необоротні тощо [8, с. 32].

Що стосується дій, то вони, у свою чергу, поділяються на: 1) правомірні,
тобто такі, що не суперечать нормам права; дії дозволені або прямо не заборо*
нені нормами права; 2) неправомірні (правопорушення, делікти).

Зокрема, деліктами є заподіяння майнової (матеріальної) та моральної шкоди
іншій особі. Такі дії тягнуть виникнення зобов’язань внаслідок заподіяння шко*
ди, змістом яких є право потерпілого (кредитора) на відшкодування завданої
йому шкоди й обов’язок особи, яка завдала шкоду, відшкодувати її (глава 82 ЦК
України).

Неправомірні дії (правопорушення, делікти), як юридичний факт права, ха*
рактерні тим, що можуть бути тільки такими, що створюють правовідносини, у
деяких випадках – такими, що змінюють їх, або такими, що перешкоджають
виникненню правовідносин, але ніколи не бувають такими, що припиняють
правовідносини, або такими, що поновлюють права й обов’язки.

Неправомірні дії класифікують: 1) за ступенем суспільної безпеки (про*
ступки, злочини); 2) за суб’єктами (дії індивідів, організацій); за об’єктами
(злочини проти особистості, злочини у сфері економіки, злочини проти суспіль*
ної безпеки і громадського порядку тощо); 3) за галузями права (кримінальні,
адміністративні, цивільні, трудові та ін.); 4) за формою провини (навмисні, нео*
бережні); 5) за мотивами (хуліганські, корисливі та ін.).
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Правомірні дії також пропонується класифікувати за низкою ознак: 1) за
суб’єктами (дії громадян, організацій, держави); 2) за юридичною спрямова*
ністю (юридичні акти, юридичні вчинки, результативні дії); 3) за галузевою на*
лежністю (матеріально*правові, процесуальні); 4) за способом здійснення (осо*
бисто, через представника); 5) за способом вираження і закріплення (мовчан*
ням, жестом, документом) та ін. [8, с. 31]

 На нашу думку, на увагу заслуговує поділ правомірних дій на види в залеж*
ності від ступеня наявності вольового критерію, а всі інші класифікації мають
допоміжний характер.

 Юридичні дії є складним і багатоплановим об’єктом класифікації. Так, пра*
вомірні дії можуть бути поділені на: 1) юридичні акти; 2) юридичні вчинки.

Юридичні акти традиційно характеризуються як дії суб’єктів права, що
спеціально спрямовані на встановлення, зміну або припинення правовідносин
[6, с. 27; 7, с. 277].

У залежності від характеристики суб’єктів, що вчиняють дії, юридичні акти
можуть бути поділені на: 1) акти суб’єктів приватного права (правочини);
2) акти суб’єктів публічного права.

Правочин (різновидом якого є договори) – це основний вид правомірних дій
суб’єктів приватного права. Правочин є волевиявленням особи, безпосередньо
спрямованим на виникнення, припинення або зміну цивільних прав і обов’язків.

 Акти суб’єктів публічного права (акти законодавства, адміністративні
акти, судові акти – рішення, постанови, ухвали тощо).

Специфічним видом правомірних дій (актів), що породжують права й обо*
в’язки, є адміністративні акти (акти управління), які видаються органами вла*
ди або місцевого самоврядування, котрі діють як суб’єкти публічного права.
Цивільні відносини, що ґрунтуються на цьому акті, складаються між особами,
котрим цей акт адресований. Так, рішення про реорганізацію державного орга*
ну викликає цивільно*правові наслідки (передачу, розділ майна органу, що
ліквідується) на основі адміністративного акта.

Акти законодавства є юридичними фактами, якщо вони безпосередньо пе*
редбачають виникнення, припинення, трансформацію правовідносин.

У випадках, встановлених актами законодавства, права та обов’язки мо*
жуть виникати з рішення суду, котре за своєю сутністю також є актом публіч*
ного права. Прикладом такого юридичного факту може бути рішення суду про
визнання особи безвісно відсутньою (ст. 43 ЦК України), оголошення її помер*
лою (ст. 46 ЦК України) тощо. Рішення суду може бути таким, що встановлює
правовідносини (визнання права власності за особою); таким, що припиняє
правовідносини (визнання правочину недійсним); таким, що змінює право*
відносини (рішення про примусовий обмін жилого приміщення); таким,
що призупиняє правовідносини (рішення про визнання особи недієздатною);
таким, що поновлює правовідносини (скасування рішення про визнання особи
недієздатною) та ін.

Юридичні вчинки – це дії, що спеціально не спрямовані на встановлення
юридичних наслідків, але породжують їх внаслідок прямої вказівки закону.
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Юридичні вчинки можуть бути поділені на види в залежності від вольового
елемента.

Так, у деяких випадках наявність волі суб’єкта (а отже, і наявність у нього
дієздатності) абсолютно не має значення (наприклад, виявлення скарбу пород*
жує правові наслідки, навіть якщо він був знайдений недієздатним або ма*
лолітнім); в інших – виникнення чи зміна правовідносин залежить від дієздат*
ності особи (наприклад, для виникнення зобов’язань з ведення справ без дору*
чення необхідно, щоб особа, яка веде справи, була дієздатною).

Тому при характеристиці юридичних вчинків доцільно розрізняти: 1) вчин*
ки вольові; 2) вчинки невольові.

Вольові юридичні вчинки здійснює суб’єкт права за наявності в нього волі
діяти певним чином, тобто усвідомлено, навмисно, однак без спеціального на*
міру створити юридичні права й обов’язки.

Разом із тим такі свідомі, вольові дії породжують певні правовідносини, пе*
редбачені нормами права, незалежно від наявності відповідного наміру на їх
встановлення в особи, що діяла. Цим моментом вольові юридичні вчинки суттє*
во відрізняються від односторонніх правочинів. Характерною ознакою таких
вольових вчинків є намір особи діяти тим чи іншим способом, без чого право*
відносини, передбачені нормою права, не виникають. Тому суб’єктом право*
відносин, що виникають на підставі вольових юридичних вчинків, може бути
тільки дієздатна особа.

Виокремлення невольових юридичних вчинків ґрунтується на припущенні,
що воля особи, яка їх вчинила, взагалі не має значення: вже сам факт вчинення
дій внаслідок припису норми права тягне виникнення правовідносин.

Варто зазначити, що створення літературних, художніх творів, винаходів та
інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності також є вольовим юри*
дичним вчинком, який породжує правові наслідки незалежно від наміру особи
створити своїми діями права й обов’язки. При цьому відкриття, винаходи, про*
мислові зразки тощо набувають значення підстави виникнення прав і обо*
в’язків за умови їх належного оформлення у відповідних органах, тобто потре*
бують вчинення також і правочинів. Але створення творів науки, літератури,
мистецтва породжує правовідносини вже внаслідок надання їм автором доступ*
ної для сприйняття форми. Необхідності у вчиненні якихось додаткових дій з
оформлення вказаних творів з метою надання їм правового значення в даному
разі немає.

У літературі пропонувалося виокремлювати виготовлення речі, створення
твору літератури, мистецтва, науки і техніки в окремий різновид юридичних
фактів – так звані «результативні дії». Така пропозиція мотивується тим, що
це відображає процес подальшого поглиблення традиційної класифікації юри*
дичних фактів [8, с. 31].

Проте такий підхід здається недостатньо послідовним, бо виокремлення
«результативних дій» відбувається за суто зовнішньою ознакою, оскільки
охоплює створення будь*якої матеріальної речі, нематеріальних результатів
творчої діяльності тощо. Крім цього, «результативні дії» можуть вчинятися як
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без наміру створити правовідносини, так і з таким наміром, і навіть за наяв*
ності договору про створення речі (договір підряду) або твору літератури, мис*
тецтва тощо (авторський договір) [20, с. 100].

У залежності від характеру розрізняються правовстановлюючі, правозміню*
ючі та правоприпиняючі юридичні факти. З існуванням правовстановлюючих
юридичних фактів пов’язане виникнення правовідносин; правозмінюючі фак*
ти тягнуть зміну вже існуючих правовідносини; із правоприпиняючими факта*
ми закон пов’язує припинення вже існуючих правовідносин [8, с. 30].

Однак ця класифікація стосовно цивільного права може виглядати інакше.
Так, у залежності від характеру наслідків, юридичні факти можуть бути

поділені на: 1) такі, що встановлюють право. З їх існуванням пов’язане виник*
нення правовідносин; 2) такі, що змінюють право. Наявність цих фактів тягне
зміну правовідносин, що вже існують; 3) такі, що припиняють право. Це такі
обставини, наявність яких тягне припинення правовідносин, що вже існують;
4) такі, що перешкоджають виникненню або трансформації права. Це обстави*
ни, наявність яких зумовлює правову неможливість виникнення, зміни, при*
пинення тощо правовідносин. Наприклад, недієздатність фізичної особи є пере*
шкодою для виникнення в неї цивільних прав і обов’язків внаслідок її власних
дій; 5) такі, що поновлюють право. До них належать обставини, наявність яких
тягне відновлення прав, що існували раніше. Наприклад, у разі появи особи,
оголошеної небіжчиком, суд скасовує відповідне рішення і фізична особа може
зажадати від інших осіб повернення майна, що належить їй (ст. 48 ЦК Украї*
ни). У цьому разі відновлення права власності пов’язане з двома обставинами:
а) появою особи, оголошеної небіжчиком (померлою); б) скасування судом
рішення про оголошення особи померлою [18, с. 107*108].

Крім наведеної класифікації, може бути запропоновано чимало інших, про*
ведених за різними ознаками.

Зокрема, юридичні факти поділяють на оформлені та неоформлені (за озна*
кою документального закріплення); правостворюючі та правоперешкоджаючі;
головні та підлеглі (головний факт найбільш повно відображає ситуацію. Всі
інші факти мають уточнююче значення, конкретизують юридично значимі де*
талі. Наприклад, головними фактами для призначення пенсії по старості є вік
і стаж роботи. Всі інші фактичні обставини носять характер підлеглих); мате*
ріальні та процесуальні тощо.

Поряд зі «звичайними» юридичними фактами виокремлюють також факти*
правовідносини.

Такий факт – правові відносини, як зазначають прихильники цієї позиції, –
відображає правовий зв’язок в узагальненому вигляді. Юридичне значення
має, як правило, факт існування (чи відсутності) тих чи інших правових відно*
син. Так, для одержання пільг військовослужбовцю необхідно перебувати на
дійсній військовій службі тощо [20, с. 108].

Факт – правові відносини – це похідний юридичний факт, вторинний сто*
совно визначеної групи соціальних обставин. Його «юридична надійність»
значною мірою залежить від досконалості юридичного механізму утворення
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правовідносин. Якщо цей механізм не забезпечує належного рівня законності у
виникненні правовідносин, то використання такого факту як наслідок буде
мати перенесення помилки в нову сферу суспільних відносин. Це зобов’язує
бути дуже обережним у використанні фактів*правовідносин, передбачати засо*
би контролю у складах, що включають цей факт [8, с. 31].

Можливі також класифікації юридичних фактів і за іншими критеріями,
визначення яких залежить від мети дослідження, сфери, в якій виникають
правовідносини, тощо.

Зокрема, у такому контексті становить інтерес аналіз системи юридичних
фактів цивільного права, що дасть змогу встановити їхні спільні риси, як за*
гальної категорії, та окремі особливості підстав виникнення, зміни, припинен*
ня цивільних правовідносин.

У більшості Цивільних кодексів загальна категорія юридичних фактів кон*
кретизується. Це стосується й ЦК України.

При розгляді цього питання слід врахувати слушну думку, висловлену в літе*
ратурі, згідно з якою в цивільному праві є кілька рівнів встановлення підстав ви*
никнення цивільних правовідносин: загальний, спеціальний і окремий.

Так, загальний рівень встановлення підстав виникнення цивільних право*
відносин належить до загальних засад цивільного права і встановлюється без*
посередньо у ст. 11 ЦК України. Це найбільш широкий перелік таких підстав,
що, власне, є найбільш близьким до доктрини юридичних фактів взагалі.

Спеціальний порядок виникнення цивільних правовідносин має підгалузе*
вий, або інституційний, характер. Так, підстави виникнення права власності
вказані у ст. 324 ЦК України.

Окремо регулюється набуття прав на речі, що обмежені в цивільному обігу.
Так, згідно з п. 2 ч. 2 ст. 164 ЦК України, види об’єктів цивільних прав, що мо*
жуть належати лише певним учасникам обігу або перебування яких в обігу до*
пускається за спеціальним дозволом, визначаються в порядку, встановленому
законом. Спеціально врегульовано підстави припинення прав, зобов’язань
тощо [21, с. 140].

Принципово важливим є правило, згідно з яким цивільні правовідносини
можуть виникати із дій осіб, встановлених актами цивільного законодавства, а
також із дій осіб, що не встановлені цими актами, але породжують цивільні
права й обов’язки за аналогією. Крім того, у ЦК України наголошується на
відсутності вичерпного переліку підстав виникнення цивільних прав та обо*
в’язків, тобто цивільні права та обов’язки виникають не лише за наявності пря*
мо зазначених підстав, але також і з інших юридичних фактів [23, с. 19].

Частина 2 ст. 11 ЦК України містить достатньо традиційний приблизний пе*
релік юридичних фактів. Разом із тим акценти дещо зміщені й наголошується
на тому, що підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, передусім, є:

 1) договори та інші правочини;
 2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших резуль*

татів інтелектуальної, творчої діяльності;
3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;
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4) інші юридичні факти.
При цьому поняття «інші юридичні факти» охоплює такі різні категорії, як

правомірні (оголошення конкурсу, рятування, ведення чужих справ тощо) та
неправомірні (безпідставне збагачення, створення небезпеки тощо) дії. До цього
переліку належать також юридичні стани або ж акти цивільного стану, приписи
закону, судові рішення, події тощо. Тому слід мати на увазі, що перелік підстав
виникнення цивільних прав і обов’язків є лише орієнтовним і доповнюється кон*
кретними нормами ЦК України (наприклад, глави про рятування, ведення
справ, безпідставне збагачення тощо). Крім того, підставами виникнення цивіль*
них прав і обов’язків можуть бути юридичні факти, котрі взагалі не згадані в ЦК
України.

Слід зазначити, що хоча у ст. 11 ЦК України йдеться лише про підстави ви*
никнення цивільних прав та обов’язків, але вказані у ній обставини можуть
також спричиняти трансформацію вже існуючих цивільних правовідносин – їх
зміну, припинення, призупинення тощо. Отже, точніше було б говорити не про
«підстави виникнення», а про «підстави виникнення, трансформації та припи*
нення цивільних прав та обов’язків» [23, с. 19].

Отже, згідно з ч. 2 ст. 11 ЦК України, підставами виникнення прав та обо*
в’язків є договори та інші правочини – найбільш поширені підстави перетво*
рення абсолютних відносин на відносні.

Проте варто звернути увагу на деяку непослідовність у відображенні
співвідношення абсолютних і відносних прав. Перші є умовою реалізації дру*
гих, хоча також можуть бути підставою для набуття абсолютних прав. Отже,
спочатку має йтися про набуття прав самостійними діями суб’єктів цивільного
права (виготовлення речі, заволодіння дарами природи тощо), потім вже про
правочини, а затим – про договори [21, с. 141].

На другому місці вказано створення літературних, художніх творів, вина*
ходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Цивільні права
на літературні, художні твори виникають внаслідок самого факту їх створення,
незалежно від того, чи ставив перед собою автор за мету їх створення. Цей вид
дій належить до юридичних вчинків.

Інші наслідки передбачені нормами права при створенні винаходів. Резуль*
тат творчої діяльності в цьому разі має бути визнаний таким у порядку, пе*
редбаченому нормами права.

Але слід зазначити, що йдеться лише про такі результати творчої діяль*
ності, які: 1) відповідають принципам моралі й гуманізму; 2) є охороноспро*
можними; 3) є об’єктивно вираженими і доступними для сприйняття іншими
особами.

Стосовно об’єктів промислової власності встановлені критерії патентоспро*
можності. Вони визнаються об’єктами права, і права на них набуваються через
процедуру патентування.

Третє місце відведене завданню майнової та моральної шкоди іншій особі.
У подальшому в ЦК України йдеться про збитки та шкоду, які є підставами для
виникнення цивільних прав на відшкодування перших і компенсацію других.
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У зв’язку з цим пропонується класифікувати цю підставу, виокремивши зав*
дання збитку та заподіяння шкоди [21, с. 142].

Четвертим видом підстав є інші юридичні факти. Це можуть бути події (на*
родження або смерть людини), певні природні або техногенні явища.

Цивільні права та обов’язки можуть виникати безпосередньо з актів цивіль*
ного законодавства. Прикладом може бути ст. 1220 ЦК України, згідно з якою
смерть спадкодавця породжує спадкові правовідносини. Слід зазначити, що в
цьому разі існує сукупність юридичних фактів: цивільно*правова норма (акт
цивільного законодавства) та смерть особи. Але визначальним юридичним фак*
том у цьому разі варто визнати все ж таки саме акт цивільного законодавства.

Специфічним видом правомірних дій, які тягнуть виникнення цивільних пра*
вовідносин, є адміністративні акти органів влади або місцевого самоврядування.

Адміністративні акти або акти управління характеризуються як акти підза*
конної адміністративної нормотворчості, в яких містяться норми права і конк*
ретизуються норми актів вищої юридичної сили, а також передбачається ме*
ханізм їх реалізації; визначаються типові правила поведінки у сфері публічно*
го управління тощо [15, с. 3*4].

Правові акти державного управління визначають як форми управлінської
діяльності держави, як владні дії державних владно*розпорядчих органів [9,
с. 210]. Таким чином, правові акти державного управління мають такі власти*
вості: вони є діями компетентних органів, мають вольовий, державно*владний
характер, використовуються для досягнення певної мети під час здійснення
завдань і функцій державного управління.

Нас ця категорія цікавить лише з точки зору визначення актів управління
як підстав виникнення цивільних прав та обов’язків. На відміну від загальних
вказівок закону, вони мають персоніфікований характер і стосуються лише заз*
начених у адміністративному акті осіб: особи, яка має право на надання їй пев*
них прав чи підстав для їх реалізації, та державного органу, чи органу місцево*
го самоврядування, який зобов’язаний це право надати.

Як зазначається в літературі, зазвичай, адміністративні акти, як підстави
виникнення цивільних правовідносин, мають подвійні наслідки: як владно*
розпорядчий акт і як легітимна підстава набуття права від особи публічного
права. Так, при наданні соціального житлового приміщення в користування
виданий на конкретне ім’я у встановленому порядку ордер є вказівкою власни*
ку житла надати в користування зазначене житлове приміщення [21, с. 143].

У відповідності із ЦК України, підставою виникнення цивільних прав
та обов’язків можуть бути лише такі акти державних органів і органів місцево*
го самоврядування, котрі прямо передбачені законом як підстави динаміки
суб’єктивних цивільних прав та юридичних обов’язків. Таким чином, можна
стверджувати, що в сучасних умовах розвитку цивільного права роль адмініст*
ративних актів у динаміці приватноправових відносин обмежується лише сфе*
рою прямої вказівки закону [2, с. 512].

Для цивільного права значення мають, передусім, акти державної реєст*
рації (фізичних осіб як суб’єктів підприємницької діяльності, юридичних осіб,
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прав на нерухоме майно і правочинів з ним, деяких договорів тощо), а також
акти про надання земельної ділянки тощо.

У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права
й обов’язки можуть виникати з рішення суду. Прикладом може бути рішення
суду про визнання особи такою, що безвісно відсутня (ст. 43 ЦК України), виз*
нання особи померлою (ст. 46 ЦК України) тощо. Рішення суду може бути пра*
вовстановлюючим (визнання права власності), правоприпиняючим (визнання
правочину недійсним), таким, що трансформує право (рішення про примусовий
обмін жилого приміщення), правопоновлюючим (відміна рішення про визнан*
ня особи недієздатною) [23, с. 34].

Таким чином, аналіз підстав виникнення, зміни, припинення цивільних
прав та обов’язків дозволяє дійти висновку, що, маючи низку спільних рис із
загальною категорією «юридичні факти», вони, разом із тим, відрізняються від
останніх низкою рис, поміж яких найбільш важливою є надання переваг такій
підставі виникнення правовідносин, як волевиявлення учасників цивільних
відносин. Таке рішення є цілком логічним, оскільки відображає саму сутність
цивільного права як втілення приватного права на національному рівні.
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УДК 347.1 (477)

Н.Ю. Голубєва

ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА
ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Принципами будь*якої галузі права, як і всієї системи права, є об’єктивно
властиві праву відправні засади, незаперечні вимоги, які ставляться до учас*
ників суспільних відносин із метою гармонічного поєднання індивідуальних,
групових і громадських інтересів. Іншими словами, це є своєрідна система ко*
ординат, у рамках якої розвивається право, і одночасно вектор, який визначає
напрям його розвитку.

Такі основні засади властиві як праву в цілому (правовій системі), так і окре*
мим правовим галузям, а також підгалузям і навіть інститутам і субінститутам.

Залежно від того, що розуміється під правом, можна говорити про два підходи
до розуміння принципів права. Перший підхід можемо умовно назвати природ*
но*правовим. З погляду цього підходу принципи права відображають становище
окремої особи в системі конкретної групи суспільних відносин і виводяться з
концепції індивідуальної свободи. Під такою точкою зору принципи права мож*
на розглядати як вектор розвитку правового регулювання суспільних відносин.

Другий підхід – формально*юридичне розуміння принципів права. При
цьому підході за основу береться нормативний акт, що має вищу юридичну
силу, і з його положень виводяться принципи, що застосовуються до галузей
права. З погляду формально*юридичного підходу принципи права є основопо*
ложними ідеями, закріпленими в нормативному акті, що має вищу юридичну
силу (Конституція).

Кожній галузі права властивий певний комплекс принципів. Значення пра*
вових, зокрема галузевих, принципів полягає в тому, що вони, по*перше, відоб*
ражають сутність змісту, соціальну спрямованість і головні галузеві особли*
вості правового регулювання; по*друге, повинні враховуватися при виявленні
прогалин у законодавстві й застосуванні правових норм за аналогією.

Дозвільний характер цивільно*правового регулювання, розрахований на
ініціативу учасників, заздалегідь припускає можливість появи таких право*




