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Постановка проблеми. Здійснення судової влади нерозривно 
пов’язане з питанням про поняття, характер, особливість цивіль-
них процесуальних юридичних фактів. Процесуальні юридичні 
факти пов’язують правові приписи із фактичною поведінкою 
суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, забезпечують 
вплив на таку поведінку. Тому питання ролі та значення юридич-
них фактів є досить актуальним. Юридичні факти — категорія 
недостатньо досліджена, така, що зберігає свій науковий і прак-
тичний інтерес.  

Дослідження юридичних фактів є необхідним за різними на-
прямками: в контексті розвитку теорії цивільного процесуального 
права; у зв’язку із проведенням судової реформи та становленням 
судової влади; забезпечення реалізації норм цивільного процесу-
ального права та діяльності суду й інших учасників процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам юри-
дичних фактів цивільного процесуального права присвячено ряд 
робіт вітчизняних та іноземних учених. Найбільш змістовно вка-
зане питання розглядали у своїх наукових працях В. В. Ярков, 
О. Г. Братель, Я. М. Садикова. Також юридичні факти певною 
мірою досліджували С. Я. Фурса, С. М. Братусь. Проте аналіз 
юридичної наукової літератури свідчить про фрагментарний ха-
рактер досліджень процесуальних юридичних фактів. Переважно 
вони вивчаються лише як підстава виникнення, зміни чи припи-
нення правовідносин. Проблемою дослідження юридичних фак-
тів у цивільному процесуальному праві є і те, що більшість авто-
рів не виділяють юридичні факти як самостійний елемент 
цивільних процесуальних правовідносин, не визначають їх зна-
чення та роль на кожній із стадій процесу. 

Постановка завдання. Завданням даного дослідження є 
з’ясування місця та значення цивільних процесуальних юридич-
них фактів у цивільних процесуальних правовідносинах. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що правовід-
носини — це суспільні відносини, врегульовані нормами права. 
Право регулює діяльність учасників суспільних відносин, їх вза-
ємодію. Відповідно, цивільні процесуальні правовідносини — це 
врегульовані нормами цивільного процесуального права суспіль-
ні відносини, які виникають у процесі здійснення правосуддя у 
цивільних справах. 

Як і всі правовідносини, цивільні процесуальні відносини ви-
никають, змінюються і припиняються за наявності відповідних 
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юридичних фактів, тобто життєвих обставин, які передбачені гі-
потезою процесуальної норми. Проте, юридичні факти, поряд із 
зазначеним, є досить важливим елементом в цивільному проце-
суальному праві, оскільки від них залежить і весь хід (динаміка) 
цивільного процесу. 

Цивільні процесуальні відносини, будучи суспільними відно-
синами, можуть існувати тільки у формі правових відносин (що 
пов’язано із їх призначенням, функціями, суб’єктним складом). 
Юридичні факти в цивільних процесуальних правовідносинах — 
це діяльність людини як суб’єкта правовідносин. Юридично зна-
чимі дії може вчиняти тільки суб’єкт правовідношення відносно 
об’єкта цього правовідношення. Це у свою чергу ставить цього 
суб’єкта у певні відносини з іншими суб’єктами. 

Юридичні відносини у цивільному процесуальному праві мо-
жуть складатися: 

по-перше, між судом та приватними особами:  
- між судом та учасниками справи; 
- між судом та іншими учасниками процесу (свідками, пере-

кладачами, експертами і т. ін.); 
по-друге, між судом та державними органами: 
- між судами (наприклад, при виконанні судових доручень); 
- між судом та органами виконавчої влади (наприклад, у ви-

падку витребування документів, що знаходяться у таких органах; 
при виконанні судом встановлених законом функцій на етапі ви-
конавчого провадження). 

Усі ці відносини утворюють єдине складне правовідношення, 
метою якого є визнання судом права або правомірності певного 
фактичного стану. 

Одне із вказаних відношень має самостійне значення. По від-
ношенню до нього всі інші відносини відіграють службову або 
допоміжну роль. Головними є відносини між судом та сторонами 
(у позовному провадженні), які виникли з метою захисту пору-
шених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів 
[1]. Головне юридичне відношення має характерні ознаки:  

- це комплекс прав і обов’язків, що належать суб’єктам цих 
відносин; 

- оскільки це відносини між судом і приватними особами, то 
цивільний процес містить комплекс прав та обов’язків органу су-
дової влади і приватної особи; 
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- суд не створює прав, не застосовує примусові заходи з ме-
тою реалізації прав. Суд лише вирішує спір, визначаючи за осо-
бою спірне право або не визнає його; 

- метою відношення є визнання саме цивільного права (роз-
межування між судовими юрисдикціями); 

- це юридичне відношення має метою визнання саме поруше-
ного права. А порушеним право є тоді, коли особа здійснює по 
відношенню до правовласника дії, які створюють перешкоди для 
здійснення даного права (привласнення речі, несплата боргу). 
Але відновлення права можливе тільки тоді, коли суд його визнає 
належним даній особі і установить його межі; 

- метою даного відношення є не тільки відновлення поруше-
ного, але і оспорюваного права, адже порушення права саме по 
собі не може бути причиною звернення до суду. Порушник може, 
наприклад, повернути власнику річ, якою незаконно володів. У 
цивільному процесі можливий захист порушеного права, якщо 
порушник продовжує чинити перешкоди у реалізації права. 

Для реалізації правовідношення особа має вчиняти юридично 
значимі дії (юридичні факти). Здійснюючи їх, особа тим самим 
перетворює себе на суб’єкта певного конкретного правовідно-
шення. Предмет, з яким особа вступила у взаємодію, стає 
об’єктом цього правовідношення. І навпаки, будь-яка дія 
суб’єкта правовідношення (судді, сторони, третьої особи і т.п.) 
обов’язково має юридичне значення, викликає юридичні наслід-
ки, тобто, є юридичним фактом. 

Яке саме правовідношення виникне, в якій саме формі — ци-
вільного процесуального, адміністративного процесуального, го-
сподарського процесуального — залежить як від норми права, 
так і від юридичного факту (характер взаємодії суб’єкта з 
об’єктом правовідношення), оскільки юридичний факт показує 
особливості даного суб’єкта і об’єкта, їх взаємодію у конкретних 
умовах.  

Юридичний факт показує, де діяльність особи перетинається з 
нормами права. Якщо суб’єкт правовідносин вступив у взаємо-
дію з об’єктом правовідносин, то спосіб такої взаємодії та її ре-
зультат повинні отримати певну правову оцінку. 

Юридичний факт завжди пов’язаний із суб’єктом та об’єктом 
суспільного відношення через правову норму, яка відображає 
(закріплює) такий факт. 



Правове регулювання економіки. 2018. № 17 

193 

Але самі по собі правові норми не породжують правових від-
носин, не «оживляють» суб’єктивні права і юридичні обов’язки 
[2, с. 51]. Норми об’єктивного права лише установлюють критерії 
можливої або допустимої поведінки у суспільстві, обумовлюють 
варіантність можливої поведінки і забезпечують їх охорону в 
межах юридичної конструкції правового відношення. 

Норма або дає можливість вибору варіанту поведінки (дозвіл), 
або забороняє певний варіант поведінки (заборона), або приписує 
суб’єкту вести себе певним чином (зобов’язання) під страхом 
притягнення до відповідальності за недотримання приписів і по-
рушення заборон (примус).  

У процесі нормативно-правового впливу на поведінку людей 
юридичні факти відіграють особливу роль — вони приводять но-
рму права в рух, з їх допомогою реалізується закладений у ній 
потенціал.  

Юридичний факт є явищем об’єктивної реальності, яке підля-
гає правовій оцінці, що є основою для висновку про можливість 
використання, дотримання та застосування норми права з метою 
регулювання певного суспільного відношення [2, с. 71]. 

С. С. Алексєєв вказував, що без юридичного факту не може 
настати юридичний наслідок. А юридичні факти — це ті обста-
вини, щодо яких законодавець передбачив можливість їх юриди-
чної оцінки [3, с. 153]. 

В юридичній науці юридичними фактами називають певні дії 
людей, а також інші фактичні обставини (події), які викликають 
виникнення, зміну, припинення різноманітних окремих правовід-
носин, із яких складається процес взаємодії і розвитку суспільних 
відносин і норм права [4, с. 98]. Як зазначав В. Б. Ісаков, поняття 
юридичного факту включає у себе два основні аспекти: матеріа-
льний (події і дії) та юридичний (передбачення цих фактичних 
даних нормами права як підстав правових наслідків), тобто, по-
няття юридичного факту відображає явища матеріального та іде-
ального характеру [5, с. 5-6]. Але подія має юридичне значення 
лише тоді, коли вона ставить суб’єкта у певне правове відношен-
ня до об’єкта і до інших суб’єктів, тобто, коли вона певним чи-
ном впливає на людську діяльність. Якщо ж подія не зачіпає пра-
вові інтереси людей, тобто не впливає на їх правове буття, то 
вона і не буде юридичним фактом. 

Під юридичними фактами вчені розуміють соціальні обстави-
ни, життєві обставини, які викликають виникнення, зміну або 
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припинення правовідносин [5, с. 6] або з ними пов’язують на-
стання юридичних наслідків [6, с. 363; 7, с. 285]. С. В. Кімчинсь-
ка визначає цивільний процесуальний юридичний факт як конк-
ретну життєву обставину, змодельовану у нормі цивільного 
процесуального права, що призводить до виникнення, зміни чи 
припинення цивільних процесуальних правовідносин із дотри-
манням завдань цивільного судочинства [8, с. 28]. Схожу пози-
цію підтримує О. Г. Братель [9, с. 93]. 

Зазначений підхід до визначення юридичних фактів лише як 
підстав виникнення, зміни чи припинення правовідносин звужує 
їх суть. Складається враження, що після, наприклад, виникнення 
правовідносин роль юридичних фактів є вичерпаною, вони не фі-
гурують у системі цивільних процесуальних правовідносин.  

Розглядаючи цивільні процесуальні факти як більш широке 
явище, у своєму дисертаційному дослідженні В. В. Ярков зазна-
чав: «вивчення характеру правого впливу процесуальних юриди-
чних фактів показує, що їх здійснення породжує різноманітні 
наслідки, які не можна зводити лише до виникнення, зміни і 
припинення правовідношення». Інакше, на його думку, з аналізу 
випадає значна група фактів, які мають інші функції по забезпе-
ченню процесу нормального функціонування цивільного проце-
суального правовідношення [10, с. 40]. На думку А. П. Дудіна, з 
якою ми погоджуємося, юридичний факт — це найважливіша 
частина самого правовідношення, необхідний елемент його вну-
трішньої структури, який пов’язує суб’єктів та об’єкт правовід-
ношення [4, с. 113]. 

Юридичний факт поза зв’язком із суб’єктом і об’єктом право-
відношення не має значення. Адже сенс юридичного факту саме 
у тому і полягає, що він відображає зв’язок, взаємодію суб’єкта 
і об’єкта.  

Отже, юридичні факти є і явищами об’єктивної реальності, і 
такими життєвими явищами, які можуть піддаватися юридичній 
оцінці. Наявність норми права, яка передбачає у своєму складі 
факт, є необхідним елементом поняття юридичного факту. 

Юридичні факти передують правовідносинам, що виникають 
на їх основі. Вони визнаються причиною, яка є початком регулю-
вання окремими нормами права окремих фактичних суспільних 
відносин. Юридичні факти приводять у дію юридичні норми, 
пов’язують юридичні норми, реальні життєві обставини і право-
відносини. Суб’єкт через юридичний факт впливає на об’єкт 
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правового суспільного відношення і в результаті правовідносини 
набувають конкретної форми — стають саме цивільними проце-
суальними чи іншими правовідносинами. 

Але процесуальні правовідносини можуть виникнути лише за 
наявності певних умов. Якщо встановлюється, що даних умов 
немає, процес вважається нерозпочатим. Вони настільки важливі, 
що за їх відсутності бажання сторони розпочати процес (навіть за 
умови вчинення певних дій-юридичних фактів) не береться до 
уваги. Саме на суд покладається обов’язок забезпечити відповід-
ність процесу таким умовам. Наявність цих умов є необхідною з 
підстав не приватного, а публічного характеру. Тому суд, як 
представник публічного, державного інтересу спостерігає за їх 
наявністю. До таких умов закон відносить цивільну юрисдикцію, 
право- та дієздатність, відсутність рішення, що набрало законної 
сили, за тотожним позовом та ін. 

Зазначені умови є необхідними для виникнення правовідно-
син, але недостатніми. Без активної діяльності суб’єктів процесу, 
а саме: звернення позивача до суду, постановлення судом ухвали 
про відкриття провадження у справі цивільні процесуальні пра-
вовідносини не виникнуть.  

Так само без активних дій учасників процесу та суду правові-
дносини не зможуть розвиватися. Тобто, мають здійснюватися 
передбачені процесуальними нормами юридичні факти-дії, що 
забезпечать рух процесу. Кожна із груп суб’єктів наділена спе-
цифічними правами та обов’язками. Їх реалізація передбачена 
цивільною процесуальною формою. На кожній стадії процесу. 
Вказані вище підстави, умови та активні дії сторін — це ті юри-
дичні факти, які є підставою виникнення цивільних процесуаль-
них правовідносин.  

Разом з цим, юридичні факти входять, як самостійні елементи, 
в усі стадії правового регулювання [10, с. 27]. Вони закріплю-
ються у правових нормах. Настання юридичних фактів призво-
дить до виникнення суб’єктивних процесуальних прав та 
обов’язків, що здійснюються у рамках цивільних процесуальних 
правовідносин. Реалізація прав та обов’язків також є юридичним 
фактом. Юридичними фактами є акти застосування норм цивіль-
ного процесуального права, що впливають на динаміку цивільно-
го процесу. 

Процесуальні дії суб’єктів цивільних процесуальних право-
відносин, як юридичні факти, відображають певні мотиви, цілі. 
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Вивчення юридичних фактів-процесуальних дій може показати 
дійсну причину настання тих чи інших юридичних фактів, точ-
ність і правильність законодавчої регламентації юридичних фа-
ктів, порівняти модель поведінки, закріплену в законі, з факти-
чною поведінкою суб’єктів і оцінити ефективність норм 
цивільного процесуального права. 

Юридичний факт є безпосереднім відображенням інтересів 
особи як суб’єкта правовідносин, а правові норми, суб’єктивні 
права та обов’язки — опосередковане відображення цих інтере-
сів. Отже, не норми права, не суб’єктивні права та обов’язки є 
причиною зв’язку суб’єктів правовідносин, а саме юридичні фа-
кти [4, с. 106].  

Здійснення правосуддя у цивільних справах передбачає наяв-
ність відносин між судом та іншими учасниками процесу, які ре-
гулюються нормами цивільного процесуального права. 

Поза судовою діяльністю процесуальні відносини не вини-
кають. Будь-які правові відносини учасників процесу, що вини-
кають при розгляді справи, опосередковуються цивільною про-
цесуальною формою і судовою діяльністю. 

Тільки через процесуальні дії учасники цивільного судочинс-
тва здійснюють свої права та обов’язки. Реалізація прав та 
обов’язків поза процесуальними діями неможлива. Разом з цим, 
здійснення певних дій створює можливості для подальшої реалі-
зації інших прав та обов’язків учасників процесу. Отже, юридич-
ні факти сприяють зміні, розвитку фактичних відносин, тобто, 
виникненню нових суб’єктивних прав та обов’язків. 

Право підлягає судовому захисту тоді, коли будуть встановле-
ні конкретні дії, що приводять до порушення права. Але право на 
судовий захист випливає не тільки із закону. В його основі мають 
бути конкретні юридичні факти: які підтверджують право, пору-
шення цього права, порушення права певною особою і та ін. 

Цивільний процес є визначеною у законі «моделлю діяльності 
суду та учасників справи чи відповідного провадження з метою 
вирішення справи»[11, с. 616]. Як зазначав А. Х. Гольмстен, ци-
вільний процес — це юридичне відношення між судом та прива-
тними особами з одного боку, державними органами — з іншого, 
метою якого є визнання судом певного права чи правомірності 
певного фактичного стану [12, с. 2]. 

Отже, цивільний процес є фактичним складом процесуальних 
дій суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, метою 
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якого є вирішення переданого на розгляд суду питання (конфлік-
ту) шляхом ухвалення рішення. Тобто, це такий правовий меха-
нізм, який при вчиненні першої процесуальної дії — подання за-
яви та відкриття провадження у справі, передбачає низку 
взаємопов’язаних інших дій, вчинення яких призводить до вирі-
шення питання, переданого на розгляд суду. 

Отже, вивчення юридичних фактів є важливим напрямком до-
слідження цивільних процесуальних правовідносин, їх виник-
нення і динаміки. Юридичні факти це не тільки обставини, що є 
підставою виникнення, зміни чи припинення правовідносин. Во-
ни є найважливішою складовою самого правовідношення, необ-
хідним елементом його внутрішньої структури: він пов’язує 
суб’єктів, об’єкт правовідношення, правову форму і правовий 
зміст. Належне закріплення юридичних фактів у цивільних пра-
вових нормах є важливою умовою ефективного захисту цивіль-
них прав чи інтересів. 

Проблема цивільних процесуальних фактів та їх місця у циві-
льних процесуальних правовідносинах не вирішується даною ро-
ботою і потребує подальшого дослідження. Ми зосередили увагу 
на теорії юридичних фактів. Надалі необхідно дослідити практи-
чні питання впливу юридичних фактів на процесуальні правовід-
носини. 
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