
Глава 10. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

  § 1. Поняття юридичних фактів
  

Підставою виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин є юридичні факти,
тобто конкретні життєві обставини, з якими норми цивільного законодавства пов'язують
настання правових наслідків. Тому юридичні факти виступають як проміжна ланка між
правовою нормою і цивільними правовідносинами. Юридичними фактами можуть бути
різні життєві обставини, що належать як до сфери природи (народження і смерть особи,
перебіг часу), так і до соціальної сфери життя (дії і вчинки людей, адміністративні акти,
рішення суду). Без юридичних фактів не встановлюються, не змінюються і не
припиняються жодні цивільні правовідносини. Так, глава 25 ЦК України передбачає
можливість виникнення, зміни або припинення правовідносин майнового найму. Однак
для того, щоб вказані цивільні правовідносини виникли, необхідно укласти угоду,
передбачену ст. 256 ЦК України. Вже існуючі правовідносини майнового найму можуть
бути змінені на правовідносини купівлі-продажу, якщо сторони дійдуть до відповідної
угоди і змінять уже існуючий договір. Нарешті, правовідносини майнового найму можуть
бути припинені достроково на вимогу наймодавця при настанні одного з юридичних
фактів, передбачених ст. 269 ЦК України. Значення юридичних фактів у цивільному
праві не вичерпується тим, що вони є підставою виникнення, зміни і припинення
правовідносин. Такі юридичні факти, як народження, досягнення повноліття, визнання
громадянина недієздатним тягне за собою виникнення або припинення правоздатності і
дієздатності.

  

Однак не кожна життєва обставина є юридичним фактом, а лише така, з якою норми
цивільного законодавства пов'язують настання правових наслідків. Так, наприклад,
досягнення 18-річного віку само по собі не викликає будь-яких правових наслідків. Але
законодавство, пов'язуючи з досягненням цього віку виникнення цивільної дієздатності
(ч. 1 ст. 11 ЦК України), робить його юридичним фактом. Таким чином можна зробити
висновок, що юридичний факт характеризується двома чинниками: наявністю явищ
зовнішнього світу (життєві обставини) і визнання їх державою юридичними фактами.
Одні й ті самі факти можуть бути або не бути юридичними залежно від того, як до них
ставиться держава в даний період. Така життєва обставина, як смерть громадянина або
ліквідація юридичної особи як підстава припинення зобов'язань ЦК УРСР 1922 p.
юридичним фактом не визнавалися. І лише ЦК УРСР 1964 р. (ст. 223) визнала цю
обставину юридичним фактом, що є однією з підстав припинення зобов'язань.

  

Стаття 4 ЦК України передбачає приблизний перелік юридичних фактів, які породжують
цивільні правовідносини (цивільні права та обов'язки):
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— угоди, передбачені законом, а також угоди, хоч й не передбачені законом, але такі, що
йому не суперечать;

  

— адміністративні акти;

  

— відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, створення творів науки,
літератури, мистецтва;

  

— заподіяння шкоди іншій особі, а також набуття або збереження майна за рахунок
коштів іншої особи без достатніх підстав;

  

— події, з якими закон пов'язує настання цивільно-правових наслідків.

  

Разом з тим закон підкреслює, що цей перелік не є вичерпним. Визнається можливим
виникнення цивільних прав та обов'язків з "інших дій громадян і організацій". Дане
положення має надзвичайно важливе значення для цивільного законодавства, яке, на
відміну від кримінального, має справу перш за все не з аномальними явищами, а з
нормальним розвитком економічного обороту. Сучасний рівень розвитку економічного
обороту робить неможливим закріплення у цивільному законодавстві всіх без винятку
юридичних фактів. Потреба в таких юридичних фактах може виникнути цілком
несподівано і безвідкладно, тоді як внесення відповідних змін у законодавство завжди
вимагає певного часу. Тому в цивільному законодавстві і передбачено правило, згідно з
яким юридичні факти, не передбачені цивільним законодавством, спричинюють
відповідні правові наслідки, якщо вони не суперечать загальним засадам і змісту
цивільного законодавства.

  

Таким чином, під юридичними фактами в цивільному праві слід розуміти конкретні
життєві обставини, з якими норми цивільного законодавства пов'язують настання
правових наслідків і перш за все виникнення, зміни і припинення цивільних
правовідносин.

  

Підставою цивільних правовідносин може бути одиничний юридичний факт. Так, для
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встановлення зобов'язання підряду достатньо укласти договір між підрядником і
замовником. Такі обставини називаються простими юридичними фактами. Однак
виникнення деяких цивільних правовідносин може бути зумовлено сукупністю юридичних
фактів, що називається складним юридичним фактом, або юридичним cклaдoм. Кожний
з юридичних фактів, що входить до юридичного складу, може мати самостійне значення.
Але даний правовий наслідок може викликати тільки юридичний склад у цілому, увесь
комплекс фактів.

  

Юридичні склади поділяються на прості і складні. Прості юридичні склади являють
собою сукупність фактів, які можуть накопичуватись у довільній послідовності, важливо
лише, щоб у якийсь певний момент вони були в наявності. Так, відповідно до ч. 2 ст. 78
ЦК України зупинення перебігу строку позовної давності настає за наявності комплексу
юридичних фактів: 1) перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил; 2)
переведення Збройних Сил на воєнний стан в останні 6 місяців перебігу строку позовної
давності. Складні юридичні склади — це сукупність фактів, між якими існує сувора
залежність. У цьому випадку юридичні факти повинні виникати в чітко визначеному
порядку і бути в наявності в потрібний час. Так, спадкоємець, вказаний у заповіті, може
стати власником спадкового майна за наявності таких юридичних фактів, що
розвиваються в певній послідовності:

  

складання заповіту спадкодавцем; відкриття спадщини;

  

прийняття спадщини спадкоємцем.

  

Особливий різновид юридичних складів у механізмі цивільно-правового регулювання
являють собою ті склади, обов'язковими елементом яких є такий юридичний факт, як
державна реєстрація дії або події. Особлива роль таких юридичних складів полягає в
тому, що вже саме існування юридичного факту у формі дії або події за відсутності
факту їх державної реєстрації не спричинює цивільно-правових наслідків. Так, угоди з
нерухомим майном породжують права на таке майно лише за умови їх державної
реєстрації, для виникнення права на винахід необхідне подання заявки і визнання
пропозиції винаходом (видача патенту) в Державному комітеті з питань науки і
інтелектуальної власності. Існування таких юридичних складів об'єктивно необхідне, бо
державна реєстрація прав, дій, подій є засобом публічного контролю за цивільним
оборотом з метою забезпечення найповнішої охорони важливих майнових і особистих
благ та свобод суб'єктів.

  

 3 / 8



Глава 10. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

    

  
  
  § 2. Класифікація юридичних фактів
  

Усі численні юридичні факти в цивільному праві класифіковано залежно від їх
індивідуальних особливостей, що дає змогу більш вільно орієнтуватися серед великої
кількості юридичних фактів і чіткіше відмежовувати їх один від одного. Це, в свою чергу,
сприяє правильному застосуванню цивільного законодавства суб'єктами цивільного
права та правоохоронними органами. Класифікацію юридичних фактів розроблено на
підставі певних критеріїв. Традиційно юридичні факти поділяються за ознаками
залежності від волі суб'єктів на події та дії1. До подій належать обставини, перебіг яких
не залежить від волі людини (стихійне лихо, народження і смерть людини тощо.). Дії
відбуваються за волею суб'єктів — фізичних і юридичних осіб. До них належить
більшість юридичних фактів (укладення договору, виконання зобов'язання, створення
твору, прийняття спадщини тощо).

  

Як уже було зазначено події — явища реальної дійсності, що відбуваються незалежно від
волі особи. Наприклад, така подія, як сильний землетрус, є юридичним фактом, що
породжує право страхувальника жилого будинку на отримання страхового
відшкодування, тобто право на компенсацію шкоди, що виникла внаслідок зруйнування
будинку через цей землетрус. Така подія, як смерть людини, може спричинити численні
правові наслідки, включаючи правовідносини зі спадкування майна.

  

Проте не можна заперечувати вольового походження подій у всіх випадках. Юридична
подія може виникнути і внаслідок дії особи. Залежно від того, зумовлено виникнення
події волею особи чи ні, їх поділяють на абсолютні та відносні. Абсолютні події — такі
явища, виникнення і розвиток яких не пов'язаний з вольовою діяльністю суб'єктів. До них
належать стихійні лиха (повінь, землетрус, снігові замети, інші природні явища), перебіг
часу тощо. Відносні події — це такі явища, які виникають за волею суб'єктів, але
розвиваються і проходять незалежно від їх волі. Наприклад, настання смерті внаслідок
заподіяння тілесних ушкоджень. Отже, відносна подія відрізняється від дії не стільки
характером її виникнення, скільки характером розвитку процесу цих явищ. Події
набувають юридичного значення тому, що з їх настанням закон пов'язує певні правові
наслідки.

  

Наближені до відносних подій такі юридичні факти, як строки. Строками називають
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відрізки часу, що мають свій початок, встановлену тривалість перебігу і закінчення.
Строки — це об'єктивна категорія, яка не залежить від волі і діяльності суб'єктів
цивільних правовідносин, що не можуть зупинити перебіг часу, протиставивши йому свою
діяльність. Разом з тим строк не є особливим юридичним фактом, що існує поряд з
подіями і діями. Він належить до відносних подій, оскільки, розглядаючи строки, не
можна взагалі заперечувати діяльність осіб. Строки є вольовими за походженням, бо
вони та їх межі встановлюються нормами цивільного законодавства, угодою сторін,
судом1. Строки відіграють самостійну і багатогранну роль у механізмі цивільно-правового
регулювання суспільних відносин. В одних випадках настання або закінчення строку
автоматично породжує, змінює або припиняє цивільні права та обов'язки (наприклад,
строк охорони суміжних прав призупиняється за одним лише фактом перебігу 50 років з
дня першої фіксації виконання або постановки, першого видання фонограми, першої
передачі в ефір тощо), в інших — настання або закінчення строку спричинює
цивільно-правові наслідки у сукупності з певною поведінкою суб'єктів (наприклад,
прострочення виконання зобов'язання може стати підставою покладення
відповідальності за наявності винних дій боржника або кредитора).

  

З настанням або закінченням строку норми цивільного законодавства пов'язують
настання юридичних наслідків, залежно від яких строки поділяються на
правопороджуючі, правозмінюючі, правозупиняючі та правовідновлюючі.

  

Дії, залежно від того, чи відповідають вони вимогам закону, інших нормативних актів та
умовам договору або ж порушують їх, поділяються на правомірні і неправомірні.
Неправомірні — це дії, які порушують положення законів, інших нормативних актів і
принципів права. До неправомірних дій, що породжують цивільні правовідносини, можна
віднести: завдання шкоди (збитку); порушення договірних зобов'язань;

  

безпідставне збагачення; дії, здійснені як угоди, що визнані недійсними; дії, що
порушують виключні права авторів творів науки, літератури, мистецтва тощо. Наслідком
здійснення неправомірних дій є настання цивільно-правової відповідальності, хоч воля
правопорушника не була спрямована на настання цих правових наслідків. Вони настають
внаслідок положення закону. Неправомірні дії можна поділити на цивільні
правопорушення і злочини. Останні тягнуть за собою кримінальне покарання, але
водночас у цивільному порядку породжують обов'язки з відшкодування шкоди, завданої
особі громадянина або його майну.

  

Правомірні дії — це дії, що відповідають вимогам законів, інших правових актів та
принципів права. Правомірні дії, в свою чергу, поділяються на юридичні акти та юридичні
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вчинки. Юридичні акти — правомірні дії суб'єктів, метою яких є виникнення, зміна або
припинення цивільних правовідносин, тобто спрямовані на досягнення правових
наслідків. До юридичних актів належать угоди, адміністративні акти (акти державних
органів та органів місцевого самоврядування), рішення суду.

  

Основним, видом цивільно-правових юридичних актів є угоди — вольові дії юридичної
або фізичної особи, спрямовані на досягнення певного правового результату. Так,
укладаючи угоди поставки, суб'єкт намагається набути права власності на гроші або
партію товару. Підставою виникнення, зміни або припинення цивільних правовідносин
можуть бути і односторонні угоди, коли для їх змісту достатньо виявлення волі однієї
сторони (скасування довіреності особою, яка її видала; ч. 1. ст. 69 ЦК України).

  

Адміністративні акти завжди здійснюються з наміром спричинити відповідні
адміністративно-правові наслідки. Тому більшість адміністративних актів є підставою
адміністративних правовідносин і не належать до числа цивільно-правових юридичних
актів. Але деякі адміністративні акти приймають з метою викликати як
адміністративно-правові, так і цивільно-правові наслідки. Одні адміністративні акти
передують виникненню цивільних правовідносин (наприклад, здійсненню опікуном угоди
з відчуження майна підопічного має передувати дозвіл на здійснення такої угоди органом
опіки і піклування), інші адміністративні акти породжують цивільні правовідносини
(видача ордеру на жиле приміщення зобов'язує житлово-експлуатаційну організацію
укласти з особою, яка отримала ордер, договір найму жилого приміщення).
Адміністративні акти можуть спричинити також припинення цивільних правовідносин.

  

В історії нашої держави за існування державного централізованого регулювання
економіки на формування змісту цивільно-правових відносин значний вплив мали планові
акти з розподілу товарів і продукції тощо, що є різновидом адміністративних актів. В
умовах ринкової економіки підставою виникнення цивільних прав і свобод виступають
якісно інші акти. Так, одним з основних засобів упорядкування ринкових відносин є
ліцензування окремих видів підприємницької діяльності. Видача державними органами
або органом місцевого самоврядування будь-якому суб'єктові права ліцензії означає
надання йому права здійснювати певні види діяльності (наприклад, надання юридичних,
банківських, аудиторських послуг і т. п.) або укладати певні угоди (наприклад,
зовнішньоекономічні угоди, валютні операції тощо).

  

Спільним між угодами та адміністративними актами як юридичними фактами цивільного
права є те, що вони являють собою правомірні дії і здійснюються зі спеціальним наміром
спричинити відповідні цивільно-правові наслідки. Разом з тим між ними існують і
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відмінності. По-перше, адміністративні акти можуть бути здійснені тільки органом
державної влади і місцевого самоврядування, в той час як угоди укладаються суб'єктами
цивільного права. По-друге, адміністративні акти, спрямовані на встановлення цивільних
правовідносин, завжди породжують і певні адміністративно-правові наслідки, тоді як
угоди спричинюють виключно цивільно-правові наслідки. По-третє, орган, який здійснив
адміністративний акт, спрямований на встановлення цивільно-правових відносин, ніколи
сам не стає учасником цих правовідносин, у той час як особа, що уклала угоду з метою
встановлення цивільних правовідносин, неодмінно стає їх учасником.

  

Особливий різновид юридичних актів — судові рішення, що встановлюють цивільні права
та обов'язки. Як приклад можна навести рішення про визнання права власності на
самовільну забудову за умов, що земельну ділянку у встановленому порядку буде надано
забудовникові; про примусове укладення договору на умовах, визначених у судовому
рішенні2.

  

Юридичні вчинки — це правомірні дії суб'єктів цивільних правовідносин, з якими закон
пов'язує певні юридичні наслідки незалежно від того, чи була у суб'єктів мета досягти
того чи іншого правового результату (а іноді й всупереч наміру суб'єкта, який здійснив
юридичний вчинок). Так, авторські правовідносини виникають у момент створення
письменником твору в доступній для відтворення формі незалежно від того, чи прагнув
він при написанні твору до набуття авторських прав, чи ні. Автор може навіть і не знати
про комплекс прав, що виникають у нього, але він стає їх володільцем вже за наявності
факту створення твору. З огляду на вищевикладене не можна віднести до юридичних
вчинків створення винаходу, корисної моделі і промислового зразка, бо права на винахід,
корисну модель і промисловий зразок можуть виникнути при визнанні їх такими
патентним відомством і видачі відповідних патентів і свідоцтв.

  

Відмінність юридичного вчинку від угоди полягає в тому, що: 1) юридичні вчинки
здійснюються без мети спричинити правові наслідки; 2) при здійсненні юридичного
вчинку недієздатними особами також можуть виникнути правові наслідки.

  

Залежно від наслідків, спричинених юридичними фактами, їх поділяють на
правостворюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі і правовідновлюючі. З
правостворюючим фактом норми цивільного законодавства пов'язують виникнення
цивільних прав та обов'язків. Так, будівництво будинку, написання картини художником,
народження дитини є фактами, що породжують права та обов'язки. Правозмінюючі
юридичні факти — це такі юридичні факти, настання яких тягне за собою зміну
цивільних правовідносин. Як приклад можна назвати зміну суб'єктивного складу
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правовідносин шляхом уступки права вимоги або переведення боргу (гл. 17 ЦК України).
Правовідносини можуть бути змінені також судовим рішенням. Правоприпиняючими є
такі юридичні факти, з настанням яких цивільне законодавство пов'язує припинення
цивільних правовідносин. До правоприпиняючих належать такі факти, як виконання
боргу за зобов'язанням, знищення речі, також смерть громадянина, у якого були права та
обов'язки, тісно пов'язані з особистістю. Правовідновлюючі юридичні факти — це такі
юридичні факти, з настанням яких цивільне законодавство пов'язує відновлення прав та
обов'язків, які суб'єкт цивільних правовідносин втратив раніше. Наприклад, явка особи,
визнаної безвісно відсутньою, веде до відновлення деяких цивільних правовідносин.
Особливістю таких юридичних фактів є те, що вони не породжують нових, а
відновлюють, у межах їх колишнього існування, правовідносини, які раніше припинили
існування.

  

В юридичній літературі існують різні думки щодо питання про природу стану в системі
юридичних фактів. Одні автори, крім поділу юридичних фактів на події та дії, в
самостійну групу виділяють стани (А. К. Стальгевич), інші не визнають за станами
значення юридичних фактів і стверджують, що значення юридичного факту мають лише
ті зміни, які в ньому відбуваються (С. Ф. Кечек'ян, Р. О. Халфіна).

  

Стани є такими юридичними фактами, які існують тривалий час, безперервно або
періодично породжують правові наслідки'. Стани не можуть бути виділені в особливу
групу юридичних фактів з подіями і діями. За своїм правовим характером юридичні
факти-стани можуть бути подіями і діями. Факти-стани можуть бути правовідносинами, а
можуть існувати і поза правовідносинами. Наприклад, стан непрацездатності,
утриманства існує поза правовідносинами. У деяких випадках зазначені стани є
юридичними фактами, які входять до юридичного складу, необхідного для переходу до
обов'язкового спадкоємця прав та обов'язків спадкодавця.
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