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АНОТАЦІЯ 

 

Маньковський В.В. Поняття та види спадкування за цивільним 

законодавством України, Литви та Польщі: порівняльно-правовий 

аналіз. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право». – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 

2022.  

Дисертація є першим у вітчизняній науці цивільного права спеціальним 

комплексним дослідженням поняття та видів спадкування за цивільним 

законодавством України, Литви та Польщі, а також їх порівняльно-правового 

аналізу. 

У дисертації розглянуто визначальні засади компаративістського 

дослідження спадкування за законодавством України, Литви та Польщі. 

Визначено науково-правове підґрунтя порівняльного аналізу спадкового права 

України, Литви та Польщі, а також теоретико-правові засади спадкування в 

Україні, Литві та Польщі. Здійснено порівняльно-правовий аналіз понятійно-

категоріального апарату спадкового права України, Литви та Польщі. З’ясовані 

основні поняття та категорії у спадковому праві України, Литви та Польщі, а 

також сутність та види правонаступництва при спадкуванні за законодавством 

України, Литви та Польщі. Досліджено види спадкування у спадковому праві 

України, Литви та Польщі, в тому числі спадкування за заповітом, спадкування 

за законом та інші види спадкування. 

У дисертації комплексно розглянуто національні нормативно-правові 

акти, що регулюють спадкові правовідносини в Україні, Литві та Польщі, 

зокрема Конституції України, Конституції Литовської Республіки, 

Конституції Польської Республіки, цивільних кодексів порівнюваних держав, 

а також міжнародно-правових договорів у сфері спадкування в 

компаративістському контексті як держав засновниць Люблінського 

трикутника, союзу, направленого на об’єднання України, Литві та Польщі в 



 
економічних, політичних та суспільних сферах та забезпечення миру в 

регіоні. 

Досліджено Концепцію оновлення Цивільного кодексу України в 

розрізі існуючого концепту законодавства України, Литви та Польщі, 

зокрема, в порівнянні з тенденціями правового регулювання Європейського 

Союзу щодо створення єдиних колізійних норм спадкового права. 

Доведено доцільність закріплення в законодавстві класифікації видів 

здійснення спадкування за способом переходу прав на просте та змішане 

(ускладнене) спадкування. Простим спадкуванням визнається спадкування за 

законом та спадкування за заповітом, якщо вони існують у «чистому вигляді» 

та не ускладнені жодними чинниками. Змішаним спадкуванням є 

спадкування, при якому перехід спадщини відбувався і за заповітом, і за 

законом. 

На підґрунті аналізу норм ЦК Литви та ЦК Польщі запропоновано 

класифікацію заповітів в Україні за об’єктом посвідчення на заповіт, текст 

якого посвідчений нотаріусом або іншою уповноваженою особою, та 

секретний заповіт (де об’єктом посвідчення фактично є конверт, в якому 

міститься невідомий уповноваженій особі, що здійснює таке посвідчення, 

текст заповіту). 

У дисертації обґрунтована необхідність передбачити на законодавчому 

рівні додатковий порядок передання за заповідальним відказом 

відказоодержувачеві майнового права або речі, яка не входить до складу 

спадщини, оскільки вказані об’єкти не належали спадкодавцеві на праві 

власності, а отже заповідальний відказ не може бути причиною їх передання. 

У такому випадку, якщо спадкоємець бажає отримати спадок, він повинен 

укласти договір дарування майна, що належить йому на праві власності, на 

користь відказоодержувача. У такому випадку в рамках спадкування 

одночасно відбуватиметься подвійне набуття права власності: спадкоємцем 

за заповітом та відказоодержувачем за договором дарування укладеного на 

підтвердження виконання заповідального відказу, визначеного в заповіті. 



 
Установлено, що перехід прав та обов’язків шляхом спадкування є 

одним зі способів зміни суб’єкта прав та обов’язків, що впливає на відповідні 

правовідносини, тому набір норм законодавства щодо спадкування слід 

вважати базовою частиною приватного права, що потребує адаптації 

відповідно до стандартів ЄС. На шляху ефективної адаптації варто звернути 

увагу на правове регулювання спадкових відносин інших держав, що є 

ближчими Україні за менталітетом та історичним розвитком, зокрема Литви 

та Польщі.  

Акцентовано увагу на тому, що основною правовою базою 

дослідження спадкового права порівнюваних держав є Конституція України, 

Конституція Польської Республіки, Конституція Литовської Республіки, 

Цивільний кодекс України, Цивільний кодекс Польщі, Цивільний кодекс 

Литовської Республіки, Конвенція про колізії законів, які стосуються форми 

заповітів від 05.10.1961, Конвенція Міжнародної комісії з цивільного стану 

щодо констатації достовірних смертей від 14.09.1966, Конвенція відносно 

міжнародного управління майном осіб, які померли, від 02.10.1973, 

Конвенція про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і 

кримінальних справах від 22.01.1993, Гаазька конвенція про колізії законів, 

які стосуються форми заповідальних розпоряджень, від 05.10.1961, Гаазька 

конвенція про право, що застосовується до майна, розпорядження яким 

здійснюється на засадах довірчої власності, і про його визнання від 

01.07.1985, Гаазька конвенція щодо міжнародного управління майном 

померлих осіб від 02.10.1973 тощо. 

Доведено, що концепт спадкового законодавства України, Польщі та 

Литви сформований на підґрунті концепту приватного права, що походить 

коренями від правової традиції, що склалася на підвалинах, закладених ще у 

Стародавньому Римі, які ґрунтувалися на ідеях природного права, засадах 

справедливості, порядності, доброчесності. 

Установлено, що визначальною рисою концепту спадкового 

законодавства України, Литви та Польщі є той факт, що кодифікація норм у 



 
вказаних державах спільно будується за принципом пандектної системи, 

тобто є такою систематизацією приватноправових норм, при якій існує 

розподілення на загальну та особливу частини. 

Акцентовано увагу на тому, що міжнародна спільнота прагне 

убезпечити своїх громадян від можливої втрати спадщини через різницю в 

регулюванні національним правом, отже вектор розвитку міжнародного 

співробітництва направлений на наближення законодавств самостійних та 

незалежних держав, що, в свою чергу, матиме вплив на загальний концепт 

спадкового законодавства кожної держави, що відіграє відповідну роль у 

міжнародно-правових відносинах.  

Доведено, що категоріальний та понятійний апарат спадкового права 

України, Литви та Польщі не є надмірно перенавантаженим, тобто являє 

собою лаконічну збірку основних категорій та понять, що напрацьовані в 

межах спадкового права та інших галузей права.  

З’ясовано перелік основних понять та категорій спадкового права 

порівнюваних держав складають «спадкування», «спадщина», «відкриття 

спадщини», «час відкриття спадщини», «місце відкриття спадщини», 

«прийняття спадщини», «відмова від прийняття спадщини». При цьому 

розуміння та визначення основних правових понять спадкового права 

закріплене в кодифікованих нормативно-правових актах та містить деякі 

розбіжності, що зумовлює різницю в правовому регулювання спадкових 

правовідносин в Україні, Литві та Польщі. 

Зроблено висновок, що понятійний та категоріальний апарат 

порівнюваних держав потребує удосконалення, що забезпечить ефективне 

регулювання, зокрема, з питань, що пов’язані з визначенням складу 

спадщини, суб’єктного складу, часу відкриття спадщини, реалізацією права 

на спадкування тощо. 

Встановлено, що спадкування, як правове явище, тісно пов’язане з 

поняттям правонаступництва, зміст якого складає перехід прав/обов’язків від 

однієї особи до іншої. Спадкування є правонаступництвом та опосередковує 



 
перехід не пов’язаних нерозривно з особою спадкодавця прав та обов’язків, 

що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися 

внаслідок його смерті.  

Зроблено висновок, що правонаступництво при спадкуванні 

характеризує те, що воно можливе лише за наявності сукупності певних 

юридичних фактів: смерть спадкодавця або вступ у законну силу рішення 

суду про визнання особи померлою, наявність заповіту або родинного зв’язку 

відповідно до черг спадкування за законом, наявність спадщини, тобто 

самого майна, прийняття спадщини спадкоємцем. 

У дисертації акцентовано увагу на тому, що серед видів 

правонаступництва виділяють універсальне та сингулярне, транслятивне та 

конститутивне, безпосереднє та опосередковане. 

Встановлено, що спадкування за законодавством як України, так і 

Литви та Польщі вважається універсальним правонаступництвом, однак 

аналіз окремих положень норм спадкового права містить ознаки 

сингулярності, у зв’язку з чим все більшої популярності набирає ставлення 

до спадкування як до гармонійного симбіозу універсального та сингулярного 

правонаступництва. 

Доведено, що спадкування варто характеризувати як універсально-

сингулярне транслятивне правонастуництво, що виникає в разі смерті однієї 

особи (спадкодавця) з метою переходу спадщини, що відкрилася після 

спадкодавця, до спадкоємців.  

Встановлено, що спадкове право України, Литви та Польщі тяжіє до 

принципу пріоритету спадкування за заповітом. Це означає, що інститут 

спадкування за заповітом займає лідируючу позицію, і лише за його 

відсутності можливим є спадкування за законом. 

Зроблено висновок, що спадкування, одночасно будучи підставою 

набуття прав та обов’язків для спадкоємців, виступає реалізацією 

правомочності розпорядження спадкодавця власними майновими правами, 

яка проявляється у вирішенні їх подальшої долі.  



 
З’ясовано, що заповіт за своєю суттю є одностороннім правочином, 

тобто дією, що вчиняється заповідачем з метою виникнення між ним та 

спадкоємцями спадкових правовідносин. 

Доведено, що основну різницю у врегулюванні спадкування за 

заповітом за законодавством України, Литви та Польщі складають: 1) 

відсутність у законодавстві Литви та Польщі, на відміну від законодавства 

України, закріплення поняття заповіт; 2) існування схожих інститутів 

заповідальних розпоряджень: заповідальний відказ (Україна), заповідальний 

ексклюзив (Литва), нормальне позначення/звичайний запис (Польща), при 

чому обов’язковою умовою для складення польського звичайного запису є 

зазначення в ньому дати виконання запису, що не характерне для України та 

Литви; 3) у межах заповідального покладення за законодавством Литви 

спадкоємця може бути зобов’язано створити відповідну юридичну особу, яка 

отримає все або частину спадкового майна або конкретного предмета для 

суспільної користі чи благодійності; 4) законодавство України не містить 

чіткого закріплення видів заповітів, натомість ЦК Литви та ЦК Польщі 

передбачає їх розгорнуту класифікацію. Так, ЦК Литви основними групами 

виділяє офіційні та особисті заповіти, ЦК Польщі – звичайні, спеціальні та 

«тимчасові»; 5) встановлення нормами ЦК Польщі трирічного строку для 

визнання заповіту недійсним з дати, коли особа, яка має інтерес, дізналася 

про причину недійсності, і в будь-якому випадку через десять років з 

моменту відкриття спадщини, що не є характерним для врегулювання 

спадкових відносин України та Литви; 6) наявність у законодавстві України 

конкретних способів тлумачення заповіту, на відміну від ЦК Польщі і ЦК 

Литви. 

Зроблено висновок, що спадкування за законом має місце лише у 

випадку відсутності заповіту, його недійсності або наявності майна, яке не 

було охоплене заповідальним розпорядженням.  



 
Акцентовано увагу на тому, що основа спадкування за законом 

складається з низки факторів: кола спадкоємців, їх черговості та розміру 

спадкових часток.  

Встановлено, що законодавство України містить чіткий перелік осіб за 

ступенем споріднення, що становлять черги спадкування за законом, у той 

час ЦК Литви та ЦК Польщі порушує звичне розуміння такого порядку, 

відносячи одних і тих же осіб до різних черг, зокрема того з подружжя, що 

пережив спадкодавця. Цивільне законодавство України та Литви 

закріплюють право на отримання права на спадок як дітей, народжених у 

шлюбі, позашлюбних дітей, так і усиновлених, натомість польський 

законодавець містить розділення в порядку спадкування за законом за 

критерієм повного та неповного усиновлення. 

Зроблено висновок, що найбільш прогресивним у питанні забезпечення 

права на спадкування постуму є законодавство Литви, яке виникнення права 

на спадщину пов’язує з моментом народження (без застережень щодо дати 

зачаття), що, в свою чергу, максимально закріплює гарантії на отримання 

спадку дитини, що народжена шляхом застосування допоміжних 

репродуктивних технологій. 

Встановлено, що ЦК Польщі окремими спадковими правами наділяє 

братів та сестер виключно в межах «права представлення», в той час як ЦК 

України та ЦК Литви відносять їх до черг спадкування. При цьому 

український законодавець наділяє правом спадкування за законом осіб, які 

проживали однією сім’єю зі спадкодавцем не менше як п’ять років до часу 

відкриття спадщини, проте ні ЦК Литви, ні ЦК Польщі не містять схожого за 

змістом положення в межах окреслення черговості спадкування за законом.  

Акцентовано увагу на тому, що ані ЦК Польщі, ані ЦК Литви, окрім 

двоюрідних братів та сестер, що спадкують за шостою чергою, не наділяє 

родичів до шостого ступеня споріднення, що характерне для України, 

спадковими правами в межах спадкування за законом.  



 
Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного цивільного 

законодавства України у сфері спадкування.  

Ключові слова: спадкове право, спадкування, види спадкування, 

спадщина, спадкування за заповітом, спадкування за законом, порівняльно-

правовий аналіз спадкування за законодавством України, Литви та Польщі. 

 
ANNOTATION 

Mankovsky V.V. Concepts and types of inheritance under the civil 

legislation of Ukraine, Lithuania and Poland: a comparative legal analysis. – 

Manuscript. 

Dissertation for the Doctor of Philosophy degree in specialty 081 "Law". – 

National University "Odesa Law Academy", Odesa, 2022. 

The dissertation is the first in the national science of civil law, a special 

comprehensive study of the concept and types of inheritance under the civil 

legislation of Ukraine, Lithuania and Poland, as well as their comparative legal 

analysis. 

The dissertation examines the defining principles of the comparative study 

of inheritance under the legislation of Ukraine, Lithuania and Poland. The 

scientific and legal basis of the comparative analysis of the inheritance law of 

Ukraine, Lithuania and Poland, as well as the theoretical and legal principles of 

inheritance in Ukraine, Lithuania and Poland, have been determined. A 

comparative legal analysis of the conceptual and categorical apparatus of 

inheritance law of Ukraine, Lithuania and Poland was carried out. The main 

concepts and categories in the inheritance law of Ukraine, Lithuania and Poland, as 

well as the essence and types of legal succession in inheritance according to the 

legislation of Ukraine, Lithuania and Poland, are clarified. The types of inheritance 

in the inheritance law of Ukraine, Lithuania and Poland, including inheritance by 

will, inheritance by law and other types of inheritance, were studied.  

The dissertation comprehensively examines the national normative legal acts 

regulating inheritance legal relations in Ukraine, Lithuania and Poland, in 



 
particular the Constitution of Ukraine, the Constitution of the Republic of 

Lithuania, the Constitution of the Republic of Poland, the civil codes of the 

compared states, as well as international legal treaties in the field of inheritance in 

a comparativist context as the founding states of the Lublin Triangle, a union 

aimed at unifying Ukraine, Lithuania and Poland in the economic, political and 

social spheres and ensuring peace in the region. 

The concept of updating the Civil Code of Ukraine was studied in terms of 

the existing concept of the legislation of Ukraine, Lithuania and Poland, in 

particular, in comparison with the trends of legal regulation of the European Union 

regarding the creation of uniform conflict of law norms of inheritance. 

The expediency of enshrining in the legislation the classification of types of 

inheritance according to the method of transfer of rights to simple and mixed 

(complicated) inheritance has been proven. Inheritance by law and inheritance by 

will are recognized as simple inheritance, if they exist in their "pure form" and are 

not complicated by any factors. A mixed inheritance is an inheritance in which the 

transfer of inheritance took place both by will and by law. 

Based on the analysis of the norms of the Civil Code of Lithuania and the 

Civil Code of Poland, it is proposed to classify wills in Ukraine according to the 

object of the will certificate, the text of which is certified by a notary or another 

authorized person, and a secret will (where the object of the certificate is actually 

an envelope containing an unknown to the authorized person , which executes such 

a certificate, the text of the will). 

The thesis substantiates the need to provide at the legislative level an 

additional procedure for the transfer of a property right or an item that is not part of 

the inheritance to the recipient of a testamentary refusal, since the specified objects 

did not belong to the testator by right of ownership, and therefore the testamentary 

refusal cannot be the reason for their transfer. In such a case, if the heir wishes to 

receive an inheritance, he must enter into a contract of donation of property owned 

by him in favor of the beneficiary. In this case, as part of the inheritance, a double 

acquisition of the right of ownership will occur simultaneously: by the heir under 



 
the will and by the receiver under the contract of donation concluded to confirm 

the execution of the testamentary refusal specified in the will. 

It has been established that the transfer of rights and responsibilities through 

inheritance is one of the ways of changing the subject of rights and responsibilities, 

which affects the relevant legal relations, therefore, a set of legislative norms 

regarding inheritance should be considered a basic part of private law, which 

requires adaptation in accordance with standards EU. On the way to effective 

adaptation, it is worth paying attention to the legal regulation of inheritance 

relations of other states that are closer to Ukraine in terms of mentality and 

historical development, in particular, Lithuania and Poland. 

Attention is focused on the fact that the main legal basis for the study of 

inheritance law of the compared countries is the Constitution of Ukraine, the 

Constitution of the Republic of Poland, the Constitution of the Republic of 

Lithuania, the Civil Code of Ukraine, the Civil Code of Poland, the Civil Code of 

the Republic of Lithuania, the Convention on Conflicts of Laws Relating to the 

Form of Wills dated 05.10.1961, Convention of the International Commission on 

Civil Status on the Ascertainment of Credible Deaths dated 14.09.1966, 

Convention on the International Administration of the Property of Deceased 

Persons dated 02.10.1973, Convention on Legal Assistance and Legal Relations in 

Civil, Family and Criminal Matters dated 22.01.1993, The Hague convention on 

conflicts of laws relating to the form of testamentary dispositions, dated 

05.10.1961, The Hague Convention on the Law Applicable to Property, which is 

disposed of on the basis of trust ownership, and on its recognition dated 

01.07.1985, the Hague Convention on the International Administration of the 

Property of Deceased Persons dated 02.10.1973, etc. 

It is proved that the concept of inheritance legislation of Ukraine, Poland and 

Lithuania is formed on the basis of the concept of private law, which has its roots 

in the legal tradition, which was formed on the foundations laid in ancient Rome, 

which were based on the ideas of natural law, the principles of justice, decency, 

integrity. 



 
It has been established that the defining feature of the concept of inheritance 

legislation of Ukraine, Lithuania and Poland is the fact that the codification of 

norms in the specified states is jointly built according to the principle of the 

pandect system, that is, it is such a systematization of private law norms, in which 

there is a division into general and special parts. 

Attention is focused on the fact that the international community seeks to 

protect its citizens from the possible loss of inheritance due to the difference in 

regulation by national law, therefore the vector of international cooperation 

development is aimed at the approximation of the legislation of independent and 

independent states, which, in turn, will have an impact on the general concept of 

inheritance legislation of each state that plays a relevant role in international legal 

relations. 

It is proved that the categorical and conceptual apparatus of inheritance law 

of Ukraine, Lithuania and Poland is not excessively overloaded, that is, it 

represents a concise collection of the main categories and concepts developed 

within the limits of inheritance law and other branches of law. 

A list of the main concepts and categories of inheritance law of the 

compared states has been clarified: "inheritance", "discovery of inheritance", "time 

of discovery of inheritance", "place of discovery of inheritance", "acceptance of 

inheritance", "refusal to accept inheritance". At the same time, the understanding 

and definition of the main legal concepts of inheritance law are fixed in codified 

legal acts and contain some discrepancies, which causes the difference in the legal 

regulation of inheritance relations in Ukraine, Lithuania and Poland. 

It was concluded that the conceptual and categorical apparatus of the 

compared states needs improvement, which will ensure effective regulation, in 

particular, on issues related to the determination of the composition of the 

inheritance, the subject composition, the time of the opening of the inheritance, the 

realization of the right to inheritance, etc. 

It has been established that inheritance, as a legal phenomenon, is closely 

related to the concept of legal succession, the meaning of which is the transfer of 



 
rights/obligations from one person to another. Inheritance is legal succession and 

mediates the transfer of rights and obligations not inextricably linked to the person 

of the testator, which belonged to the testator at the time the inheritance was 

opened and did not cease due to his death. 

It was concluded that legal succession during inheritance is characterized by 

the fact that it is possible only in the presence of a set of certain legal facts: the 

death of the testator or the entry into legal force of a court decision declaring a 

person deceased, the presence of a will or family connection in accordance with 

the order of inheritance by law, the presence inheritance, i.e. the property itself, 

acceptance of the inheritance by the heir. 

The dissertation focuses on the fact that universal and singular, translational 

and constitutive, direct and indirect types of legal succession are distinguished. 

It has been established that inheritance according to the legislation of 

Ukraine, Lithuania and Poland is considered universal legal succession, however, 

the analysis of individual provisions of the norms of inheritance law contains signs 

of singularity, in connection with which the attitude towards inheritance as a 

harmonious symbiosis of universal and singular legal succession is gaining more 

and more popularity. 

It is proved that inheritance should be characterized as a universal-singular 

translational guardianship that occurs in the event of the death of one person (the 

testator) for the purpose of transferring the inheritance that opened after the testator 

to the heirs. 

It has been established that the inheritance law of Ukraine, Lithuania and 

Poland gravitates towards the principle of priority of inheritance by will. This 

means that the institution of inheritance by will takes a leading position, and only 

in its absence is inheritance by law possible. 

It was concluded that the inheritance, at the same time being the basis for the 

acquisition of rights and obligations for the heirs, acts as the realization of the 

authority of the testator to dispose of his own property rights, which is manifested 

in the decision of their future fate. 



 
It has been found that the will is essentially a one-sided transaction, i.e. an 

action performed by the testator with the aim of creating inheritance legal relations 

between him and the heirs. 

It has been proven that the main difference in the regulation of inheritance 

by will under the legislation of Ukraine, Lithuania and Poland consists of: 1) the 

absence of the concept of a will in the legislation of Lithuania and Poland, unlike 

the legislation of Ukraine; 2) the existence of similar institutes of testamentary 

dispositions: testamentary refusal (Ukraine), testamentary exclusive (Lithuania), 

normal designation/ordinary record (Poland), and a mandatory condition for 

drawing up a Polish ordinary record is to indicate in it the date of execution of the 

record, which is not typical for Ukraine and Lithuania; 3) within the limits of the 

testamentary trust, under the laws of Lithuania, the heir may be obliged to create a 

corresponding legal entity, which will receive all or part of the inherited property 

or a specific object for public benefit or charity; 4) the legislation of Ukraine does 

not contain a clear determination of the types of wills, instead, the Civil Code of 

Lithuania and the Civil Code of Poland provide for their detailed classification. 

Thus, the Civil Code of Lithuania separates official and personal wills into main 

groups, the Civil Code of Poland - ordinary, special and "temporary" ones; 5) 

establishment by the norms of the Central Committee of Poland of a three-year 

period for declaring a will invalid from the date when the person with an interest 

learned about the reason for invalidity, and in any case after ten years from the 

moment of the opening of the inheritance, which is not typical for the settlement of 

inheritance relations in Ukraine and Lithuania; 6) the presence in the legislation of 

Ukraine of specific ways of interpreting the will, in contrast to the Civil Code of 

Poland and the Civil Code of Lithuania. 

It was concluded that inheritance by law takes place only in the absence of a 

will, its invalidity or the presence of property that was not covered by the 

testamentary disposition. 



 
Attention is focused on the fact that the basis of inheritance by law consists 

of a number of factors: the circle of heirs, their order of succession and the size of 

inheritance shares. 

It was established that the legislation of Ukraine contains a clear list of 

persons according to the degree of kinship, which constitute the order of 

inheritance by law, while the Civil Code of Lithuania and the Civil Code of Poland 

violates the usual understanding of this order by assigning the same persons to 

different orders, in particular the spouse who survived the testator. The civil 

legislation of Ukraine and Lithuania enshrine the right to receive the right to inherit 

both children born in marriage, illegitimate children, and adopted children, on the 

other hand, the Polish legislator contains a division in the order of inheritance by 

law according to the criterion of full and partial adoption. 

It was concluded that the most progressive in the issue of ensuring the right 

to posthumous inheritance is the legislation of Lithuania, which connects the 

emergence of the right to inheritance with the moment of birth (without 

reservations regarding the date of conception), which, in turn, maximally secures 

guarantees for receiving a child's inheritance, that was born through the use of 

assisted reproductive technologies. 

It has been established that the Civil Code of Poland grants separate 

inheritance rights to brothers and sisters exclusively within the limits of the "right 

of representation", while the Civil Code of Ukraine and the Civil Code of 

Lithuania include them in the order of inheritance. At the same time, the Ukrainian 

legislator grants the right to inherit by law to persons who lived in the same family 

with the testator for at least five years before the opening of the inheritance, 

however, neither the Civil Code of Lithuania nor the Civil Code of Poland contain 

a provision similar in content to the outline of the sequence of inheritance by law.  

Attention is focused on the fact that neither the Civil Code of Poland nor the 

Civil Code of Lithuania, except for cousins  who inherit according to the sixth line, 

does not grant relatives up to the sixth degree of consanguinity, which is typical for 

Ukraine, with inheritance rights within the limits of inheritance by law. 



 
Suggestions for improving the current civil legislation of Ukraine in the field 

of inheritance have been formulated. 

Key words: inheritance law, inheritance, types of inheritance, inheritance by 

will, inheritance by law, comparative legal analysis of inheritance according to the 

legislation of Ukraine, Lithuania and Poland. 
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 3 
ВСТУП 

Актуальність теми. Тенденції, що тривають останнім часом в Україні, 

впливають на вектор наукового дослідження у сфері юриспруденції, який 

спрямовано на правові системи держав, що входять до складу Європейського 

Союзу (далі – ЄС). Так, актуальність даного дослідження обумовлена тим, 

що в сучасних політичній, соціальній та економічній ситуаціях у світі 

вивчення місця спадкового права досить важливо, так як має не тільки суто 

пізнавальний, академічний, але й політико-практичний характер, впливаючи 

на соціальну, економічну та інші складові країн, дозволяючи чіткіше 

визначати всі властиві функції і вплив даного виду прав на світове 

співтовариство, окреслити основні напрями діяльності, точніше встановити 

місце і роль у житті всього суспільства, політичної, економічної і соціальної 

систем.  

Двадцять перше століття знаменує початок переходу до нової соціально-

культурної парадигми. Критичні вузли життєвої практики кінця XX століття, 

зміщення пріоритетів від держави до громадянського суспільства, яке 

стрімко розвивається, а тому й саме спадкове право змінюється й 

удосконалюється. Держави на законодавчому рівні все більше посилюють 

охорону особистих інтересів громадян, удосконалюють порядок вчинення 

нотаріальних дій та визначають роль нотаріуса у практиці спадкового права в 

нотаріальній діяльності. У зв’язку з цим створюються нові норми права як на 

національному, так і на міжнародному рівні. 

Актуальність теми дослідження обумовлена в постійно мінливому світі, 

а, отже, і в інституті спадкового права, високим ступенем значущості 

проблемних аспектів людського життя і смерті як для теоретичного 

моделювання, так і практичного втілення комплексу правових норм, 

інститутів, механізмів, у рамках яких і за допомогою яких здійснюються 

соціально-юридичні комунікації, пов’язані з розумінням, законодавчим 

закріпленням, реалізацією й захистом правового статусу особистості. 

На сьогодні, на сучасному геополітичному етапі розвитку суспільства 
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існує нагальна необхідність чергових кроків у напрямку відповідності 

національного законодавства міжнародному законодавству в порядку вступу 

України до ЄС. Так, держави-члени ЄС, як і інші держави беруть активну 

участь у створенні таких нормативно-правових актів, які врегульовують 

процедури спадкування. 

Так, дослідження та вивчення зарубіжного спадкового права 

обумовлюється потребами вирішення проблемних питань, які виникають у 

спадковому праві України та показують, що потрібно удосконалювати 

законодавство за допомогою детального аналізу міжнародно-правових норм 

спадкового права. Так підвищиться рівень правової культури громадян та 

захист їх інтересів у процесі реалізації спадкових прав. 

Особливо актуальна ця тема, зокрема, для підготовки на засадах 

узагальнення попередніх наукових здобутків, доктринального дослідження, в 

якому була б прослідкована цілісність фундаментальної структури сфери 

знань щодо основ недоговірних конструкцій у спадковому праві в контексті 

соціальних зв’язків окремих країн ЄС, із метою їх переосмислення під кутом 

зору нових світових та вітчизняних реалій, що значною мірою й зумовили 

вибір теми дослідження.  

 Зазначені та інші новели потребують докладного дослідження. Таким 

чином, науковий аналіз спадкування та його видів за законодавством 

України, Польщі та Литви є актуальним із теоретичної та практичної точок 

зору, що зумовлює доцільність розгляду цієї проблематики в рамках 

спеціального дослідження на рівні кандидатської дисертації.  

 Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали праці низки 

вчених та практиків, серед яких: А. Dambrauskaitė, E. Hoffman,J. Ruszewski, 

A. Schmid, Р.Śmiałek, I.Snarskytė, R. Świrgoń-Skok, А.Vileita, М.Załucki, С.С. 

Аліна, Н.М. Баранник, О.О. Бичківський, О.В.Бородій, В.В. Валах,  

В.В. Васильченко, А.С. Гальчинський, М.М. Гудима, І.А. Діковська,  

Ю.О. Заїка, Н. Кулак, С. Кутшеба, О.Є. Кухарєв, Р.А. Майданик,  

М.О. Михайлів, О.Д. Моткова, О.І. Нелін, К.О. Нечаєва, В.Н. Нікольський, 



 5 
Н.М. Оксанюк, В.М. Орзіх, Ю.Г. Орзіх, О.П. Печений, О.А. Підопригора, 

Є.О. Рябоконь, В.А. Рясенцев, А.П. Синельник, У.О. Слабопшицька, С.Я. 

Фурса, Є.І. Фурса, Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, В.М. Хвостов, О.Ю. 

Цибульська, І.Я. Федорович, Н.В. Фомічова, Б.Б. Черепахін, В.Н. Яковлев та 

ін. 

Емпіричну основу дослідження складає міжнародне законодавство, 

законодавство України, Польщі та Литви, досягнення загальної теорії права, 

цивільного права, сімейного права, інших галузей національного права 

зазначених держав, а також судової практики Європейського Суду з прав 

людини та національних судів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження цілком відповідає плану науково-дослідної роботи 

кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична 

академія» «Цивілістичний вимір інтеграційного розвитку України» на 2016-

2020 роки як складової плану науково-дослідної роботи Національного 

університету «Одеська юридична академія» «Стратегія інтеграційного 

розвитку України: правовий та культурний вимір» на 2016-2020 роки 

(державний реєстраційний номер 0116U001842). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

здійснення порівняльно-правового аналізу спадкування та його видів за 

цивільним законодавством України, Польщі та Литви та формулювання 

пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України.  

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: 

дослідити процес становлення та розвитку спадкування та його видів у 

порівняльно-правовому контексті за цивільним законодавством України, 

Литви та Польщі; 

надати визначення та розкрити сутність спадкування та спадкового 

правонаступництва, а також його видів у цивільному законодавстві України, 

Польщі та Литви; 
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здійснити порівняльний аналіз кола учасників спадкових 

правовідносин у цивільному законодавстві зазначених державах; 

дослідити загальний порядок та особливості здійснення права на 

спадкування в Україні, Польщі та Литві в порівняльному контексті; 

на підставі проведеного дослідження сформулювати пропозиції щодо 

удосконалення цивільно-правового регулювання спадкування та його видів в 

Україні. 

Об’єктом дослідження є загальнотеоретичні та практичні проблеми у 

сфері правового регулювання спадкування та його видів за цивільним 

законодавством України, Польщі та Литви. 

Предметом дослідження є порівняльно-правовий аналіз спадкування 

та його видів за цивільним законодавством України, Польщі та Литви. 

Методи дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як 

загальнонауковий діалектичний метод, так і окремі приватно-наукові методи: 

системно-структурний, функціональний, історичний, порівняльно-правовий 

(компаративістський), логіко-юридичний (догматичний) методи. 

Так, за допомогою історичного методу в роботі проведено дослідження 

основних історичних етапів формування та розвитку правового регулювання, 

що передбачало можливість переходу майна від померлої особи до її 

правонаступників.  

Діалектичнй метод дозволив дослідити визначення та сутність 

спадкування та спадкового правонаступництва в цивільному законодавстві 

України, Польщі та Литви. 

 Системно-структурний і функціональний методи дозволили визначити 

місце та значення видів спадкування в праві зазначених держав.  

Із використанням порівняльно-правового методу проводилося 

співвідношення основних інститутів спадкового права України, Польщі та 

Литви.  

Логіко-юридичний (догматичний) метод використовувався для 

формулювання висновків і пропозицій у дисертації відносно встановлення 
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змісту законодавчих положень у сфері регулювання спадкування та його 

видів в Україні, Польщі та Литві. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше у вітчизняній 

науці цивільного прав проведено порівняльно-правовe дослідження 

спадкування та його видів за цивільним законодавством України, Польщі та 

Литви.  

У межах проведеного дослідження одержано результати, що мають 

наукову новизну: 

вперше: 

комплексно розглянуто національні нормативно-правові акти, що 

регулюють спадкові правовідносини в Україні, Литві та Польщі, зокрема 

Конституції України, Конституції Литовської Республіки, Конституції 

Польської Республіки, цивільних кодексів порівнюваних держав, а також 

міжнародно-правових договорів у сфері спадкування в компаративістському 

контексті як держав засновниць Люблінського трикутника, союзу, 

направленого на об’єднання України, Литві та Польщі в економічних, 

політичних та суспільних сферах та забезпечення миру в регіоні;  

розглянуто Концепцію оновлення Цивільного кодексу України в розрізі 

існуючого концепту законодавства України, Литви та Польщі, зокрема, в 

порівнянні з тенденціями правового регулювання Європейського Союзу 

щодо створення єдиних колізійних норм спадкового права;  

обґрунтовано доцільність закріплення в законодавстві класифікації 

видів здійснення спадкування за способом переходу прав на просте та 

змішане (ускладнене) спадкування. Простим спадкуванням визнається 

спадкування за законом та спадкування за заповітом, якщо вони існують в 

«чистому вигляді» та не ускладнені жодними чинниками. Змішаним 

спадкуванням є спадкування, при якому перехід спадщини відбувався і за 

заповітом, і за законом; 

на підґрунті аналізу норм ЦК Литви та ЦК Польщі запропоновано 

класифікацію заповітів в Україні за об’єктом посвідчення на заповіт, текст 
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якого посвідчений нотаріусом або іншою уповноваженою особою, та 

секретний заповіт (де об’єктом посвідчення фактично є конверт, в якому 

міститься невідомий уповноваженій особі, що здійснює таке посвідчення, 

текст заповіту); 

обґрунтована необхідність передбачити на законодавчому рівні 

додатковий порядок передання за заповідальним відказом 

відказоодержувачеві майнового права або речі, яка не входить до складу 

спадщини, оскільки вказані об’єкти не належали спадкодавцеві на праві 

власності, а отже заповідальний відказ не може бути причиною їх 

передавання. У такому випадку, якщо спадкоємець бажає отримати спадок, 

він повинен укласти договір дарування майна, що належить йому на праві 

власності, на користь відказоодержувача. У такому випадку в рамках 

спадкування одночасно відбуватиметься подвійне набуття права власності: 

спадкоємцем за заповітом та відказоодержувачем за договором дарування 

укладеного на підтвердження виконання заповідального відказу, визначеного 

в заповіті; 

вдосконалено позицію щодо: 

необхідності збереження самобутності правового регулювання 

спадкових відносин за національним законодавством з огляду на менталітет 

та ментальність відповідного суспільства в поєднанні з іноземним досвідом, 

зокрема, держав, що є повноправними членами Європейського Союзу;  

врахування особливої природи спадкового договору як правочину за 

законодавством України, Литви та Польщі через призму його визнання 

третім видом спадкування в окремих державах;  

дістало подальшого розвитку: 

теоретичні напрацювання щодо порівняння понять та категорій 

спадкового права України, Литви та Польщі, а саме: спадкування, спадщина, 

спадкодавець, спадкоємець, відкриття спадщини, час відкриття спадщини, 

місце відкриття спадщини, прийняття спадщини, відмова від прийняття 

спадщини;  
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наукове положення про визначальні чинники, які обґрунтовують 

специфіку спадкування ІТ-об’єктів (акаунтів, об’єктів віртуальної власності, 

криптовалюти тощо), якими є: не можливість застосування до них 

традиційної процедури спадкування; транскордонний характер ІТ-об’єктів; 

обмеженість передання окремих об’єктів у порядку спадкування угодою з 

провайдером; 

наукове обґрунтування, що анатомічний матеріал може виступати 

об’єктом спадщини та зарахований до спадкової маси в разі визнання за ним 

правового статусу речі та поширення на нього режиму права власності, що 

забезпечить реалізацію прав та законних інтересів осіб у відносинах 

спадкування; 

наукове положення, що з метою недопущення дискримінації при 

застосуванні законодавства до різних категорій спадкоємців, включити до 

кола першої черги спадкоємців за законом дітей спадкодавця, в тому числі 

народжених після його смерті та за допомогою застосування анатомічного 

матеріалу спадкодавця, того з подружжя, який його пережив, осіб, які 

проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше як п’ять років до часу 

відкриття спадщини, батьків; 

положення, що з огляду на ведення спадкодавцем за життя листування 

з третіми особами, внаслідок спадкування та отримання доступу до такого 

акаунту, спадкоємець отримує доступ до листування спадкодавця з третіми 

особами, що може призвести до порушення норми ст. 163 КК України про 

таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер; 

наукове положення про правову природу Європейського свідоцтва про 

спадкування як документа, що не заміщує внутрішні акти, що посвідчують 

права на об’єкти спадщини в державах членах Європейського Союзу, та 

покликаного поширити принципи взаємного визнання судових рішень та 

нотаріальних актів між державами Європейського Союзу в галузі 
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спадкування, у зв’язку з вільним переміщення громадян та свободи руху 

капіталу на території ЄС та за її межами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у: 

науково-дослідницькій сфері – висновки дисертаційного дослідження 

розвивають теорію цивільного права, зокрема її особливу частину, а саме: 

спадкове право України, Польщі та Литви в порівняльному контексті, і є 

підґрунтям для подальшого формування та вдосконалення національної 

теорії спадкового права в умовах євроінтеграційних процесів. Теоретичні 

положення, пропозиції та висновки дисертації можуть стати основою для 

подальшого дослідження спадкування та його видів в умовах національної 

самовизначеності зазначених держав та уніфікаційних прцесах одночасно; 

сфері правотворчості – висновки та пропозиції, сформульовані в 

дисертації, можуть бути використані в законотворчій діяльності – в процесі 

удосконалення законодавчих та підзаконних актів, присвячених 

регулюванню спадкових правовідносин; 

навчально-методичній роботі – матеріали дисертаційного дослідження 

можуть бути використані при підготовці навчальних посібників та 

підручників із цивільного права, при читанні курсу цивільного права, в 

розробленні спецкурсів із теоретичних проблем спадкового права; 

правовиховній сфері – положення й висновки дисертації можуть бути 

використані для підвищення рівня правової культури населення, формування 

фахової правосвідомості студентів юридичних вузів. 

Апробація результатів роботи. Основні положення дисертації 

доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри цивільного права 

Національного університету, міжнародних конференціях, зокрема, 

міжнародній науково-практичній конференції «Правове життя сучасної 

України» (м. Одеса, 15 травня 2020 р.); всеукраїнській науковій конференції 

молодих вчених «Сталий розвиток суспільства та держави: сучасні виклики 

та перспективи розвитку» (м. Одеса, 17 грудня 2021р.); всеукраїнській 
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науковій конференції «Проблеми цивілістики в умовах пандемії та ІТ» (м. 

Одеса, 10 грудня 2021 р.).  

Публікації. Основні результати дослідження викладено у семи 

наукових публікаціях, зокрема одну статтю опубліковано в журналі, що 

входить до міжнародної наукометричної бази Web of Science Core Collection, 

одну статтю – в журналі держави ЄС, дві статті – у збірниках наукових 

праць, що входять до переліку фахових видань, затверджених МОН України, 

трьох тезах доповідей на міжнародній та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 

Структура дисертації зумовлена метою і предметом дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, поділених на 7 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків (1 додаток). Загальний 

обсяг дисертації становить 181 сторінку, з яких 164 – основний текст. Список 

використаних джерел складає 160 найменувань (15 сторінок). 
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РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧАЛЬНІ ЗАСАДИ КОМПАРАТИВІСТСЬКОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ, 

ПОЛЬЩІ ТА ЛИТВИ 

1.1. Науково-правове підґрунтя порівняльного аналізу спадкового права 

України, Литви та Польщі 

 

Наразі всі цивілізовані держави світу прагнуть знаходитися в тісній 

взаємодії одна з одною, налагодити міждержавні механізми вирішення 

колізійних питань та спростити регулювання аналогічних відносин за 

національним законодавством. У зв’язку з тим, що Україна прямує курсом 

євроінтеграції, її право та законодавство потребує значної адаптації до 

стандартів ЄС, однак не менш важливим є співставлення українського 

правового регулювання з регулюванням інших держав, що є ближчими 

Україні за менталітетом та історичним розвитком задля максимального 

збереження української самобутності та ідентичності, що проявляється в 

наявності спільних правових норм.  

Вибір таких держав як Литва, Польща та України для здійснення 

порівняльного аналізу правового регулювання відповідних відносин не є 

випадковим. Так, у знаковому для польського народу місті Любляні, де була 

майже 500 років тому створена Річ Посполита, міністри іноземних справ 

України, Литви та Польщі 28 липня 2020 року оголосили про створення 

«Люблінського трикутника», об’єднання, спрямованого на розвиток 

співробітництва в галузі безпеки, торгівлі, економіки, інвестицій, 

інфраструктури, туризму та «всього, що здатне об’єднати держави та зробити 

Європу сильніше». Будучи, не лише ментально наближеними одна до одної 

історичними подіями, Польща та Литва як повноправні члени ЄС та НАТО 

об’єднуються з Україною, яка прагне стати повноправним членом даних 

структур та виступає вагомим елементом Східного партнерства, щоб 

показати спільність економічних, політичних та суспільних інтересів. 
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Результатом даних перемовин стало прийняття 7 липня 2021 року у 

Вільнюсі на четвертій Міжнародній конференції з питань реформ в України 

главами дипломатії таких документів: Дорожньої карти для подальшої 

взаємодії, Декларації про європейську спадщину та спільні цінності з нагоди 

230-ї річниці Конституції від 3 травня 1791 року та Взаємних Гарантій від 20 

жовтня 1791 року та Спільного плану дій із протидії дезінформації. 

Підписання даних актів відображає європейське минуле, спільну 

протидію сучасним викликам та спільне майбутнє України, ЄС та НАТО 

разом із Польщею та Литвою. 

До того ж у руслі нашого дослідження, приваблює досвід проходження 

евроінтеграційних процесів та реалізація власного права на приєднання до 

ЄС, саме Литви та Польщі як ефективних та оперативних. У цьому аспекті 

вельми прийнятним для України, безсумнівно, є досвід Польщі, адже за всіма 

параметрами Польща найбільш схожа на Україну з усіх держав Центрально-

Східної Європи, які не так давно стали членами Союзу [8, с. 311].  

Що стосується Литви, то з 15 країн, які здобули незалежність після 

розпаду СРСР, Україна може стати четвертою, яка набуде членства в 

Європейському Союзі. Але слід врахувати той факт, що попри складнощі, які 

сьогодні виникають в управлінні державою, щоб досягти критеріїв «гідного» 

кандидата на членство в Європейському Союзі, після вступу в ЄС складнощі 

набудуть іншої форми: потрібно буде докладати чималих зусиль політичній 

еліті, щоб з «голосом» України рахувалися всі інші союзні держави, вивчати 

практику роботи в інституціях Європейського Союзу. Для України 

прикладом того, як пострадянська країна ставала повноцінним гравцем на 

міжнародній арені та всередині ЄС є Литовська Республіка [135, с. 83].  

Перехід прав та обов’язків шляхом спадкування можна вважати одним 

з найрозповсюдженіших способів зміни суб’єкта відповідних прав та 

обов’язків, тому набір норм законодавства щодо спадкування слід вважати 

базовою частиною приватного права, що потребує адаптації, отже, ця 

частина норм має бути досліджена з точки зору ввібрання найкращих рішень 
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у межах спадкового права інших розвинених держав, зокрема Литви та 

Польщі. 

Науковим підґрунтям порівняльного аналізу спадкування за 

законодавствами України, Литви та Польщі є праці науковців та практиків із 

питань спадкового права, однак варто зауважити, що належного та 

всебічного вивчення співвідношення правового регулювання спадкових 

відносин зазначених держав нині не існує.  

При цьому, оскільки основною метою є дослідження українського 

спадкового права з огляду на спадкування у Литві та Польщі, основне 

наукове підґрунтя складає база теоретичних надбань науковців, що мають 

відношення до вивчення саме українського спадкового права, серед яких  

Ю. О. Заїка, О. І. Нелін, Н.М. Оксанюк, В.М. Орзіх, Ю.Г. Орзіх, О. П. 

Печений, Є. О. Рябоконь, С. Я. Фурса, І. Я. Федорич, В. А. Чуловський тощо.  

Однак, ряд праць вчених, на думку автора, відіграли важливу роль для 

належного співставлення регулювання спадкових відносин у порівнюваних 

державах. 

Так, спроби пов’язати спадкове право України, Литви та Польщі були 

зроблені О. Ю. Цибульською, яка акцентувала увагу на актуальності та 

доцільності здійснення дослідження взаємодії сучасного спадкового права 

вищезазначених держав, вказавши, що таке дослідження в майбутньому 

створить міцний науковий та теоретичний фундамент для подальшого 

доопрацювання на законодавчому рівні для широкого практичного 

застосування суб’єктами цивільних правовідносин та приведення норм 

цивільного законодавства України до стандартів зазначених держав, що є 

членами ЄС [127]. Крім того, науковцем також було розглянуто питання 

окремих заповідальних розпоряджень за законодавством України, Литви та 

Польщі [124, 126]. Значний внесок О. Ю. Цибульською було також зроблено 

у вивчення спадкового права України без здійснення порівнянь з іншими 

країнами [125]. 
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Вагомим підґрунтям для самостійного здійснення аналізу регулювання 

спадкування порівнюваними державами стали праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених, що вивчали певні питання в межах власних національних 

законодавств. 

Праці О. Ю. Харитонова слугують базою для осмислення змісту 

спадкового права, його витоків з основ римського права та, як наслідок, 

формування концепту законодавства у сфері регулювання, зокрема, 

спадкових відносин. Завдяки дослідженням вченого вдалося виокремити та 

співставити менталітет українського, литовського та польського суспільств у 

межах правовідносин спадкування [85, 121, 122, 123]. 

В. В. Валах досліджувала категорію «тестаментоздатність» як 

невід’ємний складовий елемент цивільної правосуб’єктності фізичної особи, 

що, у свою чергу, знайшло прояв у розумінні змісту права спадкування як 

основного права, набуття та реалізація якого підлягали вивченню в межах 

обраної теми дисертації за законодавством України, Литви та Польщі [9, 10, 

11]. 

У формуванні категоріального апарату дослідження значну роль 

зіграли надбання Л. В. Козловської, яка розглядала, зокрема, сутність та зміст 

понять права спадкування, спадкування та набуття права власності в порядку 

спадкування, захист спадкових прав тощо. Ученою було також здійснено 

глибинний аналіз форм заповіту за цивільним законодавством України та 

зарубіжних країн, зокрема Польщі, а також встановлено призначення, 

елементи та перспективи розвитку встановлених законодавством 

імперативних вимог щодо форми заповіту [38, 39, 40].  

Окремі питання спадкування за законодавством України, дослідження 

яких було доповнено в ході написання роботи, розглядалися Н. В. 

Фомічовою. Зокрема, вказані питання стосуються тестаментоздатності за 

часів Стародавнього Риму та з огляду на умови сучасності, складення 

«ускладнених» заповітів, спадкування першої черги спадкоємців, реалізації 

права на відмову від спадщини. На думку автора, окремо заслуговує на увагу 



 16 
як теоретична база для подальшого дослідження, внесок науковця у 

врегулювання сфери спадкування в межах існування інформаційних 

технологій. Так, інформаційні технології нині заполонили повсякденне 

життя, незалежно від держави перебування особи. Вказане дослідження є 

актуальним та доцільним як для національного спадкового права, так і для 

національного права Литви та Польщі, оскільки ІТ-сфера, особливо Інтернет, 

є одним із засобів симбіозу вказаних держав [117, 118]. 

Підґрунтям для осмислення доцільності полегшення врегулювання 

спадкових відносин шляхом максимально можливого приведення у 

відповідність законодавств України, Литви та Польщі стали, зокрема, наукові 

здобутки Є. І. Фурси та С. Я. Фурси, які значно поглибили теоретичну 

частину дослідження спадкування за наявності іноземного елемента, що у 

свою чергу дало поштовх для виокремлення окремих ситуацій, в яких норми 

законодавств порівнюваних держав у межах спадкування мали б співпадати 

[119].  

Вказана наукова база стала відправною точкою для визначення 

основних теоретичних моментів, які варто було б опрацювати в порівнянні з 

науковою базою Литви та Польщі. 

 Для дослідження також були використані надбання польських вчених, 

які хоча й оминули належною увагою вивчення співвідношення українського 

спадкового права з польським, проте створили підґрунтя для аналізу норм 

національного польського законодавства. 

Так, Маріуш Залуцький у своїх працях щодо спадкування, звертав 

увагу, зокрема, й на українське спадкове праве, а також вивчав спадкове 

право в наближенні його до ідеалу регулювання на рівні міжнародного права, 

розглядаючи останнє через призму існування та розвитку в межах 

європейських товариств. Займався автор й удосконаленням питань 

оформлення останнього волевиявлення спадкодавця у вигляді заповіту, 

пропонуючи власні ідеї для наближення правового регулювання до умов 

сучасності. Наприклад, цікавою видається думка автора щодо доповнення 
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польського законодавства аудіо та відеозаповітами, що дозволять у значній 

мірі наблизитися до забезпечення принципу безоплатного заповідання [160]. 

Схожі тези були опрацьовані і Ренатою Свіргонь-Скок, яка окрім аудіо- та 

відеозаповітів, на фоні розвитку сучасних інформаційних технологій 

розвивала вектор запровадження електронних заповітів [158].  

Неабияка увага польськими вченими приділяється також питанням 

усунення від спадкування. При цьому, Анна Палуш стверджує, що норми 

польського законодавства щодо негідності спадкоємців не повністю 

узгоджуються з його аксіологічними підставами та метою, яку вони мають 

досягти, наслідком чого є отримання спадщини особами, що вчинили по 

відношенню до спадкодавця негідні дії. Саме тому вчена запропонувала 

власний критичний аналіз норм щодо негідності спадкування з аксіологічної 

точки зору, що, в першу чергу, стосується можливості перегляду строків, 

після закінчення яких суд не може заявляти про негідність [150].  

Актуальним є також дослідження польськими науковцями 

цифровізаційних процесів, а саме можливості включення до складу 

спадщини об’єктів інформаційно-технологічної сфери, які здійснювали, 

зокрема, Анна Пабін, Тобіаш Серафін, Анетта Бречко та Марта 

Андрушкевич, тощо. 

Значний внесок у теоретичну частину польського спадкового права 

зробили також Мацей Ржевуски, Міхал Недошпяль, Кшиштоф Свєнчак, Анна 

Мошинська, Владислав Хойновський, Петро Закржевський, Ізабела 

Гжибовська, Ельжбета Сковроньська-Босян та ін. 

У межах вивчення спадкового права Литви одними з найцікавіших у 

межах предмета дослідження виявилися думки Асти Дамбраускайте, 

видатного литовського юриста, цивіліста та професора юридичного 

університету, яка розглядала варіації реалізації права на спадкування шляхом 

укладення правочинів: прийняття спадщини та відмова від неї, розглядаючи 

їх з точки зору форм волевиявлення та правових наслідків, що породжуються 

вказаними правочинами [140].  
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Праці Альфонсаса Вілейта можна вважати енциклопедією литовського 

спадково права, яка містить детальні роз’яснення основних категорій 

спадкування, характеристику реалізації спадкового права, висвітлення 

проблемних моментів переходу прав та обов’язків як складових спадщини за 

законом та за заповітом [159].  

У зв’язку з тим, що Литва вже певний проміжок часу є членом 

Європейського Союзу, дещо іншого забарвлення, ніж в Україні, набувають 

питання так званої міжнародної спадщини, тобто спадку, обтяженого 

іноземним елементом. З огляду на вказане, зокрема Симона Бронушене у 

своїх дослідженнях акцентувала увагу на удосконаленні та налагодженні 

системи юрисдикції, яка застосовується до відбору права, визнання та 

виконання автентичних документів та європейського свідоцтва про 

спадщину у відповідних випадках, оскільки матеріальне спадкове право країн 

-членів має ряд значних відмінностей у регулюванні спадкових відносин. 

Вченою було охарактеризовано основні моменти, що мають бути в основі 

вибору регулювання: принцип єдності успадкування, загальний критерій 

взаємозв’язку – останнє звичайне місце проживання та можливість вибору 

відповідного права [137]. 

Глобалізаційні процеси транскордонного спадкування за участю 

іноземних суб’єктів обумовили потребу розроблення концепції 

Європейського свідоцтва про спадкування, яке передбачене Регламентом № 

650/2012 Європейського парламенту і Ради від 4 липня 2012 року про 

юрисдикцію, застосовуване право, визнання і виконання рішень, прийняття і 

виконання автентичних інструментів з питань спадкування та створення 

Європейського свідоцтва про спадкування (далі – Спадковий регламент ЄС) 

[15]. Постійне проживанням та володіння майном громадянами різних 

держав на території ЄС актуалізували необхідність поширення принципів 

взаємного визнання актів та судових рішень між державами ЄС у галузі 

спадкування. Європейське свідоцтво про спадкування складене відповідно до 

Спадкового регламента ЄС, використовується для реєстрації прав на майно, 
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яке передається в порядку спадкування в реєстрі прав держав-членів ЄС, та 

не є перешкодою для того, щоб орган, який провадить реєстрацію, затребував 

додаткові документи, як свідоцтво про сплату митного збору. 

Дотримуючись принципу субсидіарності, Європейське свідоцтво не 

замінює внутрішні документи, які використовуються для аналогічних задач у 

державах-членах ЄС. Орган, (нотаріус) який здійснює видачу Свідоцтва, має 

взяти до уваги формальні вимоги, які ставляться до реєстрації нерухомого 

майна в державах-членах ЄС, для чого Спадковий регламент ЄС забезпечує 

обмін даними між державами-членами ЄС щодо таких формальних вимог. 

Використання Свідоцтва не носить обов’язкового характеру, а особа, яка має 

право звернутися за отриманням Свідоцтва, вільна у прийняті рішення щодо 

отримання такого документа та використання інших аналогічних 

інструментів, які доступні відповідно до Регламента (рішення, акти 

нотаріусів або судові рішення). У свою чергу жоден орган або особа, якій 

пред’явлено Свідоцтво, видане іншою державною-членом ЄС не має право 

вимагати пред’явлення рішення, нотаріального акта або судового рішення 

замість пред’явленого Єдиного свідоцтва. Кожна держава-член ЄС 

самостійно має право визначити у внутрішньому законодавстві 

уповноважений орган, який здійснює видачу Єдиного свідоцтва. Таким 

уповноваженим органом можуть бути суди, як це передбачено Спадковим 

регламентом, або нотаріус, або інший уповноважений орган. 

Вплив на розвиток теоретичної бази в межах спадкового права мають 

також праці таких вчених як Яніна Стріпейкене, Свайоне Шалтаускене, 

Валентинас Мікеленас, Лірія Степонавічене, Ірена Валіконіте та ін. 

Наукове підґрунтя є надзвичайно важливим для розуміння суті 

положень нормативно-правового акта, що уособлює собою офіційно визнане 

на рівні держави правове джерело. Таким чином, основною базою для 

дослідження будь-якого правового явища є законодавство, що регулює 

відповідні суспільні відносини. 
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Варто зауважити, що Україна, Польща та Литва мають багато спільних 

рис, що, у свою чергу, вплинули іна формування законодавства. Так, 

українська, польська та литовська правова традиція склалася на підвалинах, 

закладених ще у Стародавньому Римі, які ґрунтувалися на ідеях природного 

права, засадах справедливості, порядності, доброчесності. 

Класичний та візантійський варіанти римського права мали велике 

значення для становлення та подальшого розвитку всіх європейських 

правових систем. При цьому найбільший ступінь рецепції характерний саме 

для приватного права. 

Зокрема, римське приватне право знайшло своє відображення в 

урегулюванні спадкових правовідносин. 

У розвитку римського спадкового права можна простежити чотири 

етапи:  

а) спадкування за jus civile;  

б) спадкування за преторським едиктом;  

в) спадкування за імператорським законодавством;  

г) спадкування у «праві Юстиніана» (власне, вже «після римське 

право») [85, с. 427].  

Кожен із цих періодів знаменується виникненням, розвитком чи 

обмеженням певних принципів, на яких будувалося спадкове право Римської 

імперії. 

Неабияке значення для формування правового підґрунтя розвитку 

законодавства у сфері врегулювання спадкових відносин має кодифікацією 

Юстиніана, що була здійснена в 530-565 роках. Звіт Юстиніана складався з 

чотирьох частин: 

• Кодекс Юстиніана (кодифіковані імператорські конституції); 

• Дигести або Пандекти (кодифіковані праці римських юристів); 

• Інституції (керівництво для вивчення приватного права); 

• Новели – конституції, що не ввійшли в Кодекс Юстиніана [33, с. 

55].  
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Римське право створило підґрунтя для сприйняття законодавства як 

чіткої кодифікованої системи норм. При цьому, кодифікованість норм 

спадкового права є спільною рисою для держав романо-германської правової 

сім’ї, до якої тяжіють Україна, Литва та Польща.  

Крім того, спільним є й основоположні ідеї римського спадкового 

права, що з часом трансформувались у сучасні норми спадкового 

законодавства України, Литви та Польщі. 

Так, за часів римської державності спадкування могло відбуватися за 

одним із двох векторів, що визначали обсяг спадщини: універсальний або 

сингулярний. При універсальному спадкуванні до спадкоємця переходили всі 

права та обов’язки, які належали за життя спадкодавцю. Разом із майном та 

превілегіями спадкоємець отримував і відповідальність за борги та 

зобов’язання померлого. 

Поряд із цим існує і сингулярна наступність як перехід виключно 

майна і майнових прав, але не обов’язків. Це правонаступництво відбувалося 

у двох історичних формах: цивільна форма сингулярного наступництва, яка 

називалася легат (legatum), і загальнонародна форма – фідеїкоміс 

(fideicommissum). Сутність обох цих форм становить розпорядження 

спадкодавця, яке вигідне для третьої особи й має бути обов’язково виконане 

спадкоємцем [118, с. 271].  

Jus civile підтримувало так званий природний закон спадкування, за 

яким велику роль відігравали родинні зв’язки, а саме ступінь спорідненості. 

Так, спадщина переходила до того члена сім’ї, який за тогочасним сімейним 

патріархальним укладом стояв найближче до спадкодавця. Така ситуація є 

прототипом одного з видів сучасного правонаступництва – спадкування за 

законом. 

Згодом, коли pater familias ще більше почав укріплюватися у своїх 

правах, він міг зробити певне розпорядження щодо належного йому майна на 

випадок власної смерті. Саме так знайшло свій початок спадкування за 

заповітом.  
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Однак, не дозволялося здійснювати передачу прав та обов’язків у 

частині одночасно і за законом, і за заповітом. Пріоритетність спадкування за 

законом проіснувала зовсім недовгий час та була припинена Законом XII 

таблиць, який віддавав перевагу заповіту. 

Великим здобутком спадкового права тогочасного Риму є 

запровадження «обов’язкової частки у спадщині», яка охороняла права 

спадкоємців за законом, що не були згадані в заповіті. Спершу необхідне 

спадкування було закріплено за дітьми, а потім – і за подружжям померлого, 

яке залишилося без джерел існування. Діти та вдова отримали позовний 

захист свого права звертатися в суд за необхідною спадщиною [78, с. 228].  

При спадкуванні за законом згідно із ius praetorium запроваджується 

принцип наступності або черговості покликання до спадкування наступного 

класу після того з класів, що не прийняв спадщини, а також у межах одного 

класу за ступенями спорідненості, який ще називають принципом деволюції. 

Так, якщо за ius civile при відсутності близького спадкоємця (який не 

прийняв спадщини чи помер до її прийняття) спадщина ставала відумерлою, 

то за ius praetorium, за рахунок надання bonorum possessio наступному в 

порядку родичеві, цього вже не ставалося. Преторський едикт (Edictum 

perpetuum) запровадив норму прикликання до спадкування й когнатів. У 

свою чергу, заміна агнатичних засад когнатичними також відобразилась на 

принципі наступності: змінився склад і кількість класів – спадкоємців за 

законом, не бралась до уваги стать спадкоємців [118, с. 272].  

У період імперії було розроблено чіткі правила необхідного 

спадкування, встановлено коло осіб, які мають на нього право, визначено 

поняття «обов’язкової частки» та її розміри. За Юстиніана кровне 

споріднення остаточно витіснило агнатське. Тоді ж було встановлено класи 

(групи) родичів, які успадковують майно в порядку черговості, причому 

кожна наступна група – лише за відсутності чи відмови попередньої. 

Склалася чітка система спадкування за заповітом [78, с. 228].  
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Таким чином, саме за часів існування римської державності було 

закладено підґрунтя для формування сучасного спадкового законодавства 

порівнюваних держав. 

Наразі юридична наука та практика намагається досягти значного 

ступеня ефективності у всіх сферах людської діяльності загалом та 

юридичної зокрема. Основою здійснення різноманітних типів юридичної 

діяльності й досі є правове регулювання, від ефективності якого залежить 

повсякденна діяльність у сфері права та рівень професійності юридичної 

діяльності спеціальних суб’єктів із реалізації наданих їм повноважень. 

Завдання правового регулювання полягає у відображенні та узгодженні 

суспільних інтересів, які б сприяли розвитку основних сфер суспільних 

відносин [67, с. 5].  

Найбільш точно вказана мета може бути реалізована за рахунок 

існування налагодженої роботи двох груп спеціально уповноважених 

суб’єктів, що виконують функції правотворчості та правозастосування.  

Саме в такому випадку підвищується ймовірність створення 

ефективного та достатнього правового підґрунтя для реалізації спадкових 

прав належним чином. 

Створення такого підґрунтя забезпечується, в першу чергу, за рахунок 

офіційного визнання та нормативного закріплення певних прав, що 

підлягають подальшому забезпеченню та врегулюванню.  

Утвердження прав і свобод людини – це їх визнання державою, що в 

контексті реалізації може здійснюватись різними засобами, шляхом 

відповідних дій держави, її органів і посадових осіб, наприклад, 

виголошенням у деклараціях, заявах, закріпленням прав людини в 

Конституції, інших законах, участю в підготовці і прийнятті міжнародних 

документів щодо прав людини шляхом приєднання до відповідних 

міжнародних договорів, їх ратифікації.  
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Забезпечення ж прав і свобод людини – це створення відповідних умов 

для здійснення прав і свобод людини, що включає такі три телеологічні 

домінанти (цілеспрямовані напрями) державної діяльності:  

1) сприяння реалізації прав і свобод людини (шляхом позитивного 

впливу на формування їх загальносоціальних гарантій);  

2) охорона прав і свобод людини (шляхом вжиття заходів, зокрема 

юридичних, для запобігання правопорушенням);  

3) захист прав і свобод людини (в разі їх порушення з боку будь-якого 

суб’єкта) [87, с. 34].  

Таким чином, саме нормативна складова спадкування слугує базою 

порівняння, оскільки дає змогу оцінити рівень утвердження та забезпечення 

права спадкування особи в межах спадкових правовідносин.  

У порівнюваних державах основною правовою базою дослідження 

спадкового права є відповідні розділи в кодифікованому акті. Такими 

кодифікованими актами є Цивільний кодекс України [129], Цивільний кодекс 

Польської Республіки [142] та Цивільний кодекс Литовської Республіки 

[138], в яких регулюванню спадкових відносин відведено окремі книги – 

книга шоста (Спадкове право), книга четверта (Спадок), книга п’ята (Закон 

про наслідування) відповідно.  

На думку автора, віднесення норм спадкового права до складу 

цивільних кодексів є виправданим з огляду на те, що спадкові відносини є 

різновидом цивільних, при цьому регулювання таких відносин не потребує 

об’єднання їх у спеціальний законодавчий акт, наприклад окремий закон. 

Справа в тому, що спадкове право тісно пов’язане з іншими галузями 

права. Наприклад, спадкування в Україні за Цивільним кодексом України 

перебуває в тісній взаємодії з положеннями Сімейного кодексу України, тому 

виокремлення регулювання спадкування в окремий нормативно-правовий акт 

може спричинити дублювання вже існуючих та закріплених норм в іншому 

акті, тобто створить належні умови для надмірного перевантаження 

нормативної бази законодавства.  
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Спільним у правовому підґрунті спадкування в Україні, Польщі та 

Литві є також логічна побудова норм спадкового права у відповідних книгах. 

Так, у кожній книзі послідовність норм майже копіює одна одну, що є 

зручним у випадку спадкування з іноземним елементом.  

При цьому, вказані кодекси були прийняті в різний час. Наймолодшим 

з них є, звісно, кодифікований акт цивільного права України, прийнятий 2003 

року. Наступним слідує Литва, яка прийняла оновлений кодекс в 2000 році та 

Польща, що періодично вносить зміни у відповідне законодавство 1964 року. 

Важливими для порівняння спадкового права в межах правової бази є й 

конституції порівнюваних держав, оскільки, як основний закон, містить 

найважливіші положення, що закріплені у вигляді норм прямої дії.  

Так, враховуючи, що Основний Закон наділений властивістю вищої 

юридичної сили, норми Конституції України діють безпосередньо, їх 

реалізація є безумовною та не залежить від будь-яких підстав та чинників. 

Відповідно, встановлення форм застосування юридичної властивості прямої 

дії норм Конституції України сприятиме підвищенню рівня забезпечення 

процесу реалізації та захисту прав людини [69, с. 17].  

Дія Основного Закону – це умова й момент його реалізації, інтеграції у 

соціальну практику, реалізації громадянами прав і свобод. Дію необхідно 

розуміти як регулюючий вплив Конституції на суспільні відносини, що може 

здійснюватися безпосередньо, спільно з іншими правовими нормами, що 

найчастіше визначають процедуру здійснення норм Основного Закону, а 

також опосередковано – після попередньої їх конкретизації в інших 

законодавчих актах. Пряма дія конституційних норм притаманна всім 

формам реалізації норм права: виконання, використання, застосування.Дія 

конституційних норм може мати місце не тільки в рамках конституційних 

правовідносин між конкретними суб’єктами, а й у формі прийняття 

законодавчих актів, передбачених Конституцією, а також актів органів 

виконавчої влади. А отже, норми Конституції діють безпосередньо, якщо 
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відповідні суспільні відносини врегульовані саме конституційними засобами 

й цих засобів достатньо для вирішення конкретної життєвої ситуації.  

Конституція України прямо не закріплює за особою право 

спадкування, однак містить положення, що опосередковано пов’язані з таким 

правом. Наприклад, спадкування за заповітом безпосередньо ґрунтується на 

приписі Конституції України, згідно з яким кожен має право володіти, 

користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності [47, ч.1 ст.41].  

У порівнянні з Україною показовим є основний закон Республіки 

Польща, що містить згадування про спадкування аж у двох окремих статтях. 

Стаття 64 Конституції Польської Республіки, зокрема, проголошує, що кожен 

може мати право власності, інші майнові права, а також право спадкування 

[7, ст. 64], а частина 1 статті 21 визначає, що Польская Республика охороняє 

власність та право спадкування [143, ч. 1 ст. 21].  

Таким чином, польська держава закріпила на найвищому рівні право 

бути спадкодавцем та спадкоємцем, що слід вважати беззаперечною 

гарантією мінімізації будь-якого невиправданого втручання при реалізації 

вказаних прав. Крім того, як зазначалось вище, положення Конституції 

Польської Республіки щодо права спадкування доповнено та конкретизовано 

в Цивільному кодексі Польщі, що означає створення механізму спільної 

регулюючої дії Конституції, як основного закону держави, і кодексу, як 

основного акта регулювання цивільних, зокрема спадкових, відносин у 

державі та поза нею (якщо мова йде про наявність іноземного елемента у 

спадкуванні).  

Натомість Конституція Литовської Республіки взагалі не містить 

жодного положення [146], яке хоча б опосередковано передбачало та 

захищало право спадкування на конституційному рівні. На думку автора, 

таку практику не варто заохочувати та переймати, оскільки спадкування є 

важливим та частим способом набуття особою прав та обов’язків, отже, 
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незважаючи на закріплення в іншому нормативному акті, має бути 

підкріплене і законом найвищої юридичної сили.  

Порівняння змісту конституцій вказаних держав дає можливість 

зробити невтішний висновок, що спадкові правовідносини в загальному 

прояві у більшості з них (Україна та Литва) перебувають за полем прямої дії 

основного закону, тобто не регулюються конституційними засобами, а 

опосередковано, шляхом інтерпретації основних конституційних засад, 

визначені та закріплені на рівні кодифікованого акта, сила якого є нижчою за 

силу конституцію.  

У сучасному світі держава не може існувати окремо, віддалено від 

інших учасників міжнародно-правових відносин, з огляду на що особливої 

актуальності набувають міжнародні акти (міжнародні договори, конвенції, 

протоколи тощо), що регулюють, зокрема, спадкові відносини. При цьому 

такі акти носять вищу юридичну силу, порівняно з законами, тобто, якщо в 

чинному міжнародному договорі, укладеному у встановленому законом 

порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом 

спадкового законодавства, то застосовуються правила відповідного 

міжнародного договору (в Україні вказане передбачено, зокрема, статтею 10 

ЦК України) [109, с. 13].  

Так, спадкові відносини регулюються такими міжнародно-правовими 

актами як Конвенція про колізії законів, які стосуються форми заповітів від 

05.10.1961 [45], Конвенція Міжнародної комісії з цивільного стану щодо 

констатації достовірних смертей від 14.09.1966 [43], Конвенція відносно 

міжнародного управління майном осіб, які померли, від 02.10.1973 [42], 

Конвенція про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і 

кримінальних справах від 22.01.1993 [46] та ін. 

Зокрема, Гаазька конвенція про колізії законів, які стосуються форми 

заповідальних розпоряджень, від 05.10.1961 врегульовує колізійні норми 

стосовно форми заповіту у відносинах, де фігурує іноземний елемент. При 

цьому вказана конвенція надає перевагу застосуванню законодавства 
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держави громадянства або місця проживання (доміцілію), однак з метою 

встановлення компетентного правопорядку дозволяє застосування 

законодавства країни, де знаходиться саме майно, що є предметом 

спадкування. Допускається також застосування правопорядку країни, з якою 

спадкодавець мав найтісніший юридичний зв’язок [45]. Так, у ст. 1 Конвенції 

закріплено декілька альтернативних законів (прив’язок), які можуть бути 

застосовані до форми заповіту: закон місця вчинення акту («lex loci actus»), 

закон громадянства («lex patriae»), закон місця проживання («lex domicilii»), 

закон місця знаходження речі («lex rei sitae») [105, с. 164].  

Конвенція дозволяє шляхом звернення до низки потенційно 

застосовуваних матеріальних законів знайти той, котрий визнає формальну 

дійсність заповіту, що забезпечить максимальне дотримання волі 

спадкодавця. Принцип «favor testamenti», на якому базується Гаазька 

Конвенція, особливо яскраво проявляється у випадку, коли первісно 

нікчемний заповіт набуває сили на основі законодавства, про яке заповідач 

навіть не здогадувався на момент складання заповіту. 

Гаазька конвенція про право, що застосовується до майна, 

розпорядження яким здійснюється на засадах довірчої власності, і про його 

визнання від 01.07.1985 закріплює спеціальний порядок визначення права 

шляхом надання рекомендації особі, яка передає спадкове майно, самостійно 

обрати право, яке буде застосовуватися в конкретному випадку [139].  

Гаазька конвенція щодо міжнародного управління майном померлих 

осіб від 02.10.1973 передбачає використання міжнародного сертифіката, який 

визначає особу чи коло осіб, уповноважених управляти рухомим і нерухомим 

майном після смерті спадкодавця, а також повноваження таких осіб [42].  

Говорячи про міжнародно-правове підґрунтя дослідження спадкового 

права варто зауважити, що й на міжнародному рівні уникнути небажаного 

дублювання нормативних актів не вдається, що може мати наслідком 

виникнення спору щодо застосування того чи іншого документа, що майже 

аналогічно врегульовують спадкові відносини. Наприклад, Конвенція про 
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право, що підлягає застосуванню до спадкування нерухомого майна, 

01.07.1989 майже ідентична Гаазькій конвенції 1961 року. Вона також 

передбачає можливість вибору права найбільш тісного зв’язку для 

регламентації відносин у сфері спадкування нерухомого майна, що 

оформлюється заявою, форма і зміст якої визначаються державою, де воно 

було складено. Крім того, можна застосовувати права країни, з якою особа 

має найбільш тісний зв’язок.  

Проте важливою відмінною нормою є те, що Гаазька конвенція 1989 

року зазначає, що застосування закону країни, з якою учасник правовідносин 

має реальний зв’язок, можливо лише у випадку, коли право цієї держави не 

вказує, якими саме актами треба керуватися [53, с. 155].  

Вказані вище міжнародно-правові акти є основою для наближення 

законодавства порівнюваних держав до європейських стандартів, до 

створення та визнання єдиних принципів та засад спадкового права, що 

стануть підґрунтям для забезпечення належних умов реалізації та захисту 

права спадкування у випадку наявності у спадкових відносинах іноземного 

елемента.  

Відтак, урегулювання, зокрема спадкових правовідносин, обтяжених 

наявністю іноземного елемента, нині є актуальною темою для порівнюваних 

держав, оскільки зв’язок між громадянами або мешканцями вказаних країн 

набирає дедалі більших обертів та розповсюдження. 

У даному контексті доцільно правовим підґрунтям також розглядати 

нормативно-правові акти, що встановлюють загальний порядок 

врегулювання відносин у межах сфери дії міжнародного приватного права. 

 При цьому, не дивлячись на так звану єдність цілісного розуміння про 

міжнародне приватне право, кожна країна (з урахуванням, у першу чергу, 

своєї правової системи), має власні орієнтири бачення, що знаходить у 

подальшому пряме втілення у змісті законів цих держав про міжнародне 

приватне право [112, с. 67].  
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Так, Закон України «Про міжнародне приватне право» закріпив щодо 

питань спадкування теорію «розщеплення спадкового статуту», що 

ґрунтується на застосуванні різних колізійних критеріїв для спадкування 

рухомого та нерухомого майна [68, с. 223].  

Стаття 70 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

встановлює, що спадкові відносини регулюються правом держави, в якій 

спадкодавець мав останнє місце проживання, якщо спадкодавцем не обрано в 

заповіті право держави, громадянином якої він був. Вибір права 

спадкодавцем буде недійсним, якщо після складення заповіту його 

громадянство змінилося [89, ст. 70].  

Особливості існують щодо спадкування нерухомого майна. Згідно 

ст.71 Закону України «Про міжнародне приватне право» спадкування 

нерухомого майна здійснюється за правом тієї держави, на території якої 

знаходиться це майно, а спадкування майна, що відповідно до законодавства 

України підлягає державній реєстрації – правом України [89, ст. 71].  

Не оминув увагою вищезгаданий нормативний акт і суб’єктного кола 

спадкування. Так, статтею 73 визначено, що здатність особи на складання і 

скасування заповіту, а також форма заповіту й акта його скасування 

визначаються правом держави, в якій спадкодавець мав постійне місце 

проживання в момент складання акта або в момент смерті. Заповіт або акт 

його скасування не можуть бути визнані недійсними внаслідок недодержання 

форми, якщо остання відповідає вимогам права місця складання заповіту або 

права громадянства, або права звичайного місця перебування спадкодавця у 

момент складання акта чи в момент смерті, а також права держави, у якій 

знаходиться нерухоме майно [89, ст. 73]. 

Знайшли своє відображення норми щодо спадкування і в чинному 

Законі Республіки Польща «Міжнародне приватне право» від 04.02.2011.  

Цікавим є той факт, що від моменту прийняття польського закону до 

нього внесено лише дві зміни, зокрема, скасовано статті 64-66, які 

регулювали питання заповіту, – останні «узагальнені» законодавством ЄС, 
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що знайшло відображення у статті 66а. Так, відповідно до статті 66а Закону 

Республіки Польща «Міжнародне приватне право» право, яке підлягає 

застосуванню до спадкових справ, визначає Регламент № 650/2012 

Європейського парламенту та Ради ЄС від 4 липня 2012 р. про юрисдикцію, 

право, що підлягає застосуванню, визнання і виконання рішень, прийняття і 

виконання автентичних документів (інструментів) про спадкування, а також 

про створення Європейського свідоцтва про спадкування [112, ст. 69].  

На думку автора, відсильний характер вказаної норми не може 

слугувати прикладом врегулювання, оскільки створює додаткові перешкоди 

для швидкого вирішення питання в межах міжнародного приватного права 

щодо спадкування. Такий виклад норми може свідчити лише про небажання 

польського законодавця брати на себе будь-яку відповідальність за 

врегулювання відповідних відносин шляхом прямого посилання на норму 

законодавства ЄС, яке в будь-якому випадку, на думку автора, потребує 

опрацювання та впровадження в національне законодавство, зокрема через 

відображення основних положень такого законодавства в нормі 

національного права. Таким чином, для належного, доступного та 

зрозумілого врегулювання одного посилання на відповідний акт міжнародної 

сфери дії недостатньо. 

Такою ж рисою характеризується й литовське законодавство у сфері 

міжнародного приватного права, яке посилається на норми права ЄС.  

Особливе значення у сфері спадкування з іноземним елементом має 

дотримання застережень про публічний порядок. Так, відповідно до ст. 12 

Закону України «Про міжнародне приватне право» норма права іноземної 

держави не застосовується у випадках, якщо її застосування призводить до 

наслідків, явно несумісних з основами правопорядку (публічним порядком) 

України. У таких випадках застосовується право, яке має найбільш тісний 

зв’язок із правовідносинами, а якщо таке право визначити або застосувати 

неможливо, застосовується право України. Відмова у застосуванні права 

іноземної держави не може ґрунтуватися лише на відмінності правової, 



 32 
політичної або економічної системи відповідної іноземної держави від 

правової, політичної або економічної системи України [89, ст. 12].  

Як зазначає В.В. Васильченко, застосування застереження про 

публічний порядок необхідно в кожному окремому випадку ретельно 

обґрунтовувати, оскільки застосування тієї чи іншої норми права іноземної 

держави поза усяким сумнівом спричинить результат, який є явно 

несумісним з національним правопорядком. Отже, застереження про 

публічний порядок – це не невизнання іноземного права, а неможливість 

його застосування [13, с. 41].  

Отже, суперечність змісту норми іноземного права з нормою права 

України не буде мати наслідком застосування застереження про публічний 

порядок. Застосування цього застереження матиме місце у випадку, якщо 

застосування права іноземної держави призведе до обмежень прав громадян 

України, що ґрунтуються на ознаках статі, політичних чи релігійних 

переконань. Так, наприклад, якщо законодавство іноземної держави 

встановлює нерівні частки для спадкоємців однієї черги чоловічої чи жіночої 

статі, то застосування такого іноземного права під час видачі свідоцтва про 

право на спадщину буде суперечити публічному порядку України. Таким 

прикладом може слугувати можливість реалізації права на спадкування 

насамперед за законом одним із подружжя, що пережив, у разі, якщо такий 

шлюб не визнається правом України як такий (полігамні чи одностатеві 

союзи) [68, с. 234].  

Зважаючи на важливість для забезпечення прав та свобод людини 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [44], варто 

зауважити, що прямий захист права спадкування вказаною конвенцією не 

передбачений. Не передбачений він і протоколами до неї. Проте, низка інших 

статей, закріплених у Конвенції, дають змогу, зокрема, захищати права, які 

перейшли або мали перейти до особи в порядку спадкування. 

Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що правове підґрунтя 

існування спадкового права порівнюваних держав має як спільні риси, так і 
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значні відмінності, які проявляються у спільних джерелах права, що 

вибудовують загальні засади спадкування, та відмінних підходах до 

закріплення тих чи інших норм відповідно. Разом з цим, зважаючи на те, що 

Польща та Литва вже пройшли шлях євроінтеграції, який включає в себе і 

законодавчі адаптаційні процеси, неабиякий інтерес для України викликає 

саме законодавство вказаних держав, оскільки їх можна використовувати як 

приклад для реформування правової бази.  

Як зазначав А. С. Гальчинський, для України гармонізація 

національного законодавства з європейським та міжнародним правом має 

особливу значущість і актуальність, оскільки з цим процесом пов’язане не 

тільки створення правової бази для майбутнього вступу до ЄС, а й 

досягнення інших важливих для нашої держави цілей, а саме: створення 

підґрунтя та рушійної сили правової, адміністративної та судової реформи в 

Україні; наближення України до повного виконання своїх зобов’язань як 

етапу на шляху поступової інтеграції до ЄС; створення стимулів для 

здійснення економічних реформ, підвищення конкурентоспроможності 

економіки та сприяння залученню іноземних інвестицій в Україну; розвиток 

зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС, оскільки зі створенням зони вільної 

торгівлі для них діятимуть рівні правила; подальша демократизація 

суспільних процесів, розбудова основних засад функціонування 

громадянського суспільства відповідно до європейських стандартів [17, с. 3-

4].  

І хоча наразі вже зроблено багато успішних кроків до досягнення 

поставленої мети входження до країн-членів ЄС, питання приведення у 

відповідність законодавства України залишається відкритим та актуальним, 

зокрема в межах врегулювання відносин спадкування. 

Звідси випливає й необхідність укріплення науково-теоретичного 

фундаменту для здійснення подальших законотворчих перетворень на основі 

досвіду зарубіжних держав-сусідів, зокрема Литви та Польщі.  
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1.2. Теоретико-правові засади спадкування в Україні, Литві та Польщі 

 

Для ґрунтовного дослідження будь-якої цивільно-правової категорії 

важливим є розуміння категорії «концепт». 

Підґрунтям порівняння спадкового права України, Польщі та Литви є 

концепт законодавств вказаних держав, в якому проявляється сутність 

урегулювання спадкових правовідносин.  

Як влучно зазначає О.О. Селіванова, концептом є інформаційна 

структура свідомості, різносубстантна, певним чином організована одиниця 

пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт пізнання, вербальних і 

невербальних, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомості 

й позасвідомого» [102, с. 256 ]. Підґрунтям такої дефініції, як вважає О.О. 

Селіванова, стало класичне тлумачення концепту К.О. Кубряковою, за яким 

концепт – термін, що служить поясненню одиниць ментальних і 

психологічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, що 

відображає знання й досвід людини; оперативна змістовна одиниця пам’яті, 

ментального лексикону, концептуальної системи й мови мозку, всієї картини 

світу, відображеної у психіці людини. Концепти зароджуються у процесі 

пізнавальної діяльності, відображають й узагальнюють досвід людини й 

інтеріоризовану її свідомістю дійсність, підводячи інформацію під певні 

вироблені суспільством категорії та класи [113, с. 385].  

У філософському сприйнятті під концептом варто розуміти основну 

ідею, яка закладена в тому чи іншому понятті та через яку прослідковується 

основний зв113язок між категоріями та термінами в межах кожних 

конкретних правовідносин.  

Так, концепт можна розуміти як сукупність певних ідей, відчуттів, 

уявлень, що складаються в людині при сприйнятті нею оточуючого світу. 

Автор переконаний, що концепт тісно пов’язаний із суб’єктивним 

баченням особи, яке, у свою чергу, базується на певному досвіді, багажі 
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знань та розумінь, внутрішньому ставленні особи до змісту того чи іншого 

поняття.  

Враховуючи викладене, й розуміючи концепт як сформоване вербально 

уявлення, раціональне та емоційне сприйняття людиною права як частини 

світу, в якому існує ця людина, відчуваючи себе частиною цього світу, 

можна охарактеризувати концепт таким чином:  

1) концепт є феноменом, що забезпечує пізнання людиною світу й себе 

та свого місця у світі. Він має низку спільних рис з терміно-поняттями 

«категорія» та «поняття», але не є тотожним їм;  

2) терміно-поняття «концепт» є полісемантичним і може 

застосовуватися в багатьох галузях знань. Передусім, у філософії, логіці, 

лінгвістиці тощо;  

3) якщо у галузі філософії, лінгвістики тощо «концепт», як такий, 

слугує самостійним предметом дослідження, то у більшості галузевих наук 

він може застосовуватися як методологічний прийом. Зокрема, ефективним 

видається застосування такого підходу (мабуть, усе ж таки, швидше 

«концептного», ніж «концептуального») в галузі права;  

4) при дослідженнях у сфері права необхідно розрізняти базові 

концепти (право, справедливість, приватне право, суб’єкт права, власність, 

договір тощо) і «правові концепти» (закон, правовий інститут, правова норма 

тощо) [121, с. 279].  

Щодо походження терміна «концепт» існують різні версії. Зокрема, 

термін «концепт» виводять від латинського conceptus, що в перекладі означає 

«думка, уявлення, поняття» й застосовується як термін логіки та філософії. 

За іншою версією, під концептом розуміється «не conceptus (умовно 

передається терміном «поняття»), а conceptum («зародок», «зернятко»), з 

якого й виростають у процесі комунікації всі змістові форми його втілення в 

дійсності» [41, с. 81].  
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Оскільки концепт поєднує об’єктивну (світ, людина) та суб’єктивні 

(ідея, уявлення, відчуття) складові, виникає проблема надання пріоритетності 

першій чи другій з них. 

Така подвійність є сутнісною і визначальною рисою концепту. 

Діалектична взаємодія у структурі концепту загального, стереотипного, 

відтворюваного змісту, що відповідає поняттю «значення слова» (сфера 

семантики), котре відображає уявлення більшості членів тієї чи іншої 

культурної спільноти про предмет, явище, подію, та індивідуального 

неповторного «сенсу» (переважно сфера прагматики, яка реалізується в 

конкретних комунікативних актах), що приєднується окремим 

інтерпретатором у процесі пропускання типового через призму 

суб’єктивного досвіду і суб’єктивної оцінки, є необхідною умовою для 

запуску культурного механізму прирощення смислу. Головним питанням, що 

виникає при такій постановці проблеми, стає питання про зведення того, що 

тут називається концептом, до його смислової (суб’єктивної) складової. 

Суб’єктивність опису може виявитися як у відкритій формі (опис особистих 

асоціацій, вражень), так і у прихованій формі (у побудові ієрархії 

характеристик концепту, у замовчуванні якихось його якостей, що містяться 

у колективному сприйнятті) [116, с. 206].  

Автор схиляється до думки, що в зазначеному дуалізмі в межах 

концепту законодавства превалюючою є саме суб’єктивна сторона, оскільки 

законодавчі норми створені штучно, виражаючи собою волю певного 

обмеженого кола людей, які, у свою чергу, спираються та традиції, звичаї та 

загальне сприйняття соціумом того чи іншого правового явища. Таким 

чином, концепт законодавства формується шляхом двосторонньої взаємодії 

загальновизнаного суспільного бачення та відтворення такого бачення в 

законодавчій нормі.  

Отже, концепт законодавства у сфері правового регулювання 

спадкування як в Україні, так і в Польщі та Литві спирається на сформоване 

історично та підкріплене суб’єктивним баченням нормотворчого органу 
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розуміння такого законодавства як загальнообов’язкових приписів поведінки, 

що містить у собі як дозволи, так і заборони, що мають місце у спадкових 

відносинах.  

У даному випадку концепт як особисте уявлення та враження особи не 

є абсолютним, а знаходиться в межах правового поля, окресленого волею 

законодавця, що, в свою чергу, закрпілючи те чи інше розуміння норми та 

вимоги права в рамках спадкування, спирається на менталітет відповідного 

суспільства.  

Автор також переконаний, що концепт законодавства варто розглядати 

через призму його формального сприйняття (тобто форми закріплення норм 

спадкового права) та змістовного, безпосередньо ставлення до сутності 

такого законодавства.  

Важливо, що концепт спадкового законодавства України, Польщі та 

Литви сформований на підґрунті концепту приватного права, оскільки 

спадкування уособлює собою приватно-правову сферу життя людини в 

чистому вигляді.  

Сучасне розуміння приватного права визначається традицією 

континентального європейського права розглядати систему права на основі 

дуалістичного принципу, який передбачає поділ права на приватне та 

публічне [60, с. 23-24]. Він об’єктивно зумовлений складністю й 

неоднорідністю суспільних зв’язків і відносин, які потребують нормативної 

регламентації, підкреслюють системний характер права, його спрямованість 

на регулювання різноманітних сфер соціальної та індивідуальної 

життєдіяльності. Сутність дуалізму права полягає в тому, що в кожній 

системі права є норми, які покликані забезпечувати насамперед 

загальнозначущі публічні інтереси, тобто інтереси суспільства, держави в 

цілому, а є норми, які захищають інтереси окремих осіб, перш за все, – 

приватних власників [20, с. 35].  

Так, одним з найбільших та яскравих прикладів приватного права 

слугує цивільне право, в межах якого виділяють і спадкове, що регулює 
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відносини при переході прав та обов’язків від померлої особи до інших осіб 

незалежно від їх правового статусу. Концепт спадкового законодавства, в 

першу чергу, розкривається через існування та застосування відповідних 

норм в аспекті забезпечення дотримання прав і свобод людини і 

громадянина, юридичних осіб чи держав, як суб’єктів приватного. Спадкове 

законодавство слід вважати одним із центральних джерел цивільного права, 

яке має тісний зв’язок та вплив на інші цивільно-правові інститути в системі 

цивільного законодавства, зокрема, досить активно корелює із інститутом 

права власності, а саме приватної.  

Формальна сторона концепту законодавства у сфері спадкування 

України, Польщі та Литви впродовж історії не втрачала свого первісного 

реального прояву, тобто продовжувала існувати у вигляді кодифікованого 

акту, проте змістовна сторона сприйняття спадкування зазнавала суттєвих 

змін.  

Особливістю порівнюваних держав є те, що вказані держави не просто 

неодноразово перетиналися одна з одною в процесі їх історичного існування, 

становлення та формування їх самобутності й незалежності, а й в різні 

історичні періоди землі нинішніх України, Литви та Польщі входили до 

складу одного державно-політичного утворення (Польське королівство, 

Велике князівство Литовське, згодом, як симбіоз земель усіх трьох держав – 

Річ Посполита, Союз радянських соціалістичних республік), отже, в певний 

історичний період мали спільне правове регулювання.  

З огляду на зазначене, важливу роль для становлення концепту 

законодавства у сфері спадкових відносин вказаних держав зіграли історичні 

джерела права, серед яких значну увагу варто приділити, зокрема, 

Литовським статутам, що традиційно були прийняті у вигляді 

кодифікованого акта. 

Так, у XV–XVI столітті на литовських та українських землях, як і на 

частині земель Польщі панувало Велике Князівство Литовське, основним 
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нормативним актом в якому були Литовські статути, що регулювали також і 

відносини спадкування.  

Особливість такого регулювання полягала у відособленому порядку 

переходу спадщини від батька, при якому повноправними спадкоємцями за 

законом були сини, а доньки мали право отримати лише невелику частину 

майна, та спадкуванні після матері, при якому діти були рівноправними.  

Відповідно до ст.16 розділу 5 Третього Литовського Статуту, дружина 

шляхтича спадкувала за законом 1/3 його майна у випадку, якщо це був її 

перший шлюб. Після смерті другого чоловіка вона разом з дітьми в рівних з 

ними частинах успадковувала його майно. У випадку, коли вона відмовилася 

від нерухомості, яка належала їй за віновим записом першого чоловіка, на 

користь їх спільних дітей, то одержувала право на третину маєтку другого 

чоловіка, яку повинні були їй надати його родичі [110, с. 434].  

За Литовськими Статутами існувало спадкування за заповітом. При 

цьому заповідач у такий спосіб міг розпорядитися лише 1/3 всього свого 

майна, а 2/3 мали обов’язково спадкуватися за законом.  

Передбачався також і спосіб складення заповіту – письмово у 

визначеній формі в присутності представника держави (наприклад, земського 

судді, писаря чи капелана) або свідків. Так, якщо заповідач був сліпим, для 

визнання заповіту чинним необхідно було залучити вісім свідків.  

Тестаментоздатними були як чоловіки, так і жінки. Але існували 

виключення, коли особа взагалі не могла виступати в ролі заповідача. До 

таких осіб відносилися: неповнолітні; ченці, котрі не входили до складу 

привілейованої частини духовенства; сини, що не відокремили своє майно 

від власності батька; особи, передані під опіку разом зі своїм майном; особи, 

які страждали недоумством, а також божевільні; єретики. Третій Литовський 

Статут вилучив з цього списку єретиків, але додав до нього полонених, 

челядь, вигнанців і позбавлених честі осіб [61, с. 39]. 
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Апогеєм об’єднання українських, польських та литовських земель 

можна вважати також їх перебування під владою Речі Посполитої – єдиної 

держави, що була утворена шляхом укладення Люблінської унії в 1569 році. 

Законодавство Речі Посполитої частково ввібрало в себе традиції 

регулювання права Київської Русі, зокрема запозичило такий шлюбно-

сімейний та спадковий інститут, як інститут віна, що був закріплений свого 

часу також Литовськими статутами та направлений на збереження 

матеріального блага дружини в разі смерті її чоловіка. Віно складалося з двох 

частин, одну з яких складала сума приданого, отриманого чоловіком при 

одруженні.  

Віно встановлювалося спеціальним віновим записом, який підлягав 

запису до судової книги. Записували віно на частині (звичайно на половині) 

майна чоловіка, тому земля, на яку було зроблено віновий запис, іменувалася 

віновою. Оскільки ж головною метою віна, як зазначалося, було 

забезпечення дружини у випадку смерті її чоловіка, то вінове майно не 

відповідало за його борги, і кредитори чоловіка – що особливо 

підкреслювала Конституція 1588 р. – не могли позбавити вдову цього майна, 

окрім випадку, якщо запис боргів на чоловіка передував оформленню віна 

[145, с.97].  

На польський землях, які також увійшли до складу Речі Посполитої, ще 

з XV ст. у земському праві одержало поширення «довічне володіння», зміст 

якого полягав у тому, що чоловік робив запис на користь дружини на 

випадок її вдівства, надаючи їй у довічне користування все майно, але без 

права його продажу чи застави. 

У Речі Посполитій з останньої третини XVI ст. і дружини також почали 

робити аналогічні «довічні записи» на користь чоловіка. Такий взаємний 

довічний запис, названий «доживоття», поступово ставав загальним 

правилом. У випадку довічного запису спадкоємці одержували свою частку 

тільки після смерті користувача [55, с.112].  
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За часів Речі Посполитої було започатковане посилення турботи за 

майном дітей, що залишилися без батьківського піклування, щоправда така 

турбота стосувалася лише майна шляхтичів. Так, законодавцем було 

зобов’язано опікунів при прийнятті опіки над неповнолітніми особами 

складати опис всього майна такої особи, зокрема отриманого у спадок, в 

присутності двох родичів батька неповнолітнього шляхтича. Крім того, 

опікун не мав права продавати, міняти, закладати майно підопічного; у 

випадку ж, коли виникала невідкладна необхідність відчуження цього майна, 

він повинен був дістати попередню згоду на це суду чи навіть сейму. З кінця 

XVI ст. опікуна почали призначати не тільки для малолітніх, але й для осіб, 

які не досягли повного повноліття (24 років); для важкохворих, престарілих, 

а також для повнолітніх незаміжніх дівчат, розлучених жінок і вдовиць [98, с. 

192].  

З часом такий обов’язок був дещо трансформований у сучасний 

обов’язок отримати згоду органу опіки та піклування на відчуження майна 

особи, що перебуває під опікою чи піклуванням, що, у свою чергу, свідчить 

про закладення розуміння концепту законодавства щодо відповідальності за 

майно особи, яка не може в силу свого віку чи психічного/фізичного стану 

самостійно вирішувати долю власного майна, зокрема отриманого у спадок.  

Цікавою видається й практика земського спадкового права щодо 

обмеження прав жінок при спадкуванні нерухомості – з метою збереження 

цього виду майна в роду і недопущення виходу за його межі. З XVII ст. під 

впливами угорського права ці обмеження набули форми т.зв. «чверті», 

сутність якої полягала в тому, що 3/4 батьківського майна успадковували 

сини, а всі дочки (незалежно від того, скільки їх було) одержували усього 

тільки V майна. Материнське ж майно всі діти, незалежно від статі, 

успадковували нарівно [114, с. 162-163].  

Так, приведені приклади норм з історичних джерел, що виступали 

спільним регулятором на відповідних землях України, Польщі та Литви, та їх 

співставлення з нинішнім законодавством, дають змогу чітко прослідкувати 
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вектор розвитку та становлення концепту врегулювання спадкових відносин, 

оскільки деякі норми були трансформовані під сучасні умови та 

продовжують існувати, уособлюючи собою закладений первісно зміст 

спадкування, інші ж під впливом суспільно-політичних процесів були 

викорінені з використання та, як наслідок, позбавлені можливості здійснення 

впливу на формування розуміння сутності законодавства у сфері 

врегулювання відносин спадкування.  

Історичні передумови формування державності вплинули на менталітет 

порівнюваних країн, що, у свою чергу, відобразився на концепті спадкового 

права та законодавства.  

Менталітет (нім. Mentalität, від лат. mens, -ntis – розум, мислення) – 

сукупність психічних, інтелектуальних, ідеологічних, релігійних, естетичних 

особливостей мислення етносу, соціальної групи або індивіда, що 

виявляється в культурі, мові, поведінці та ін.; національне світосприйняття 

[76, с. 377].  

Правовий менталітет – це частина суспільного менталітету, який, на 

думку вітчизняних науковців Є.О. Харитонова та О.І. Харитонової, становить 

глибинний рівень суспільної свідомості й систему життєвих установок, що 

визначають ставлення до явищ і характер діяльності населення; це механізм, 

який визначає характер думок і поведінки певної спільноти, а базується він 

«не на системі логічних категорій і понять, а на образах або стереотипах 

думок, уявлень, дій, які спонукають людину до певних типів реакцій» [123, с. 

54]. 

Разом з цим, автор вважає, що менталітет не є константою, а підлягає 

корегуванню з огляду на суспільно-політичні, культурні, економічні та інші 

процеси, що відбуваються в кожній конкретній державі.  

Визначальною рисою концепту спадкового законодавства є той факт, 

що кодифікація норм у вказаних державах спільно будується за принципом 

пандектної системи, тобто є такою систематизацією приватноправових норм, 

при якій існує розподілення на загальну та особливу частини. Так, загальна 
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частина містить норми, що освітлюють загальні питання (суб’єкт та об’єкт 

права, дієздатність, підстави виникнення правовідносин тощо), а спеціальна – 

окремі ситуації, що виникають з огляду на специфіку відповідних 

правовідносин. Саме пандектна система сприяє виокремленню в окремий 

розділ регулювання відповідних видових відносин, зокрема, спадкових. 

Так, основним законодавчим актом у сфері регулювання спадкових 

відносин в Україні, Литві та Польщі є цивільний кодекс, а саме книга шоста – 

спадкове право (Україна) [164], книга п’ята – закон про наслідування (Литва) 

[138], книга четверта – спадок (Польща) [142]. Вказане свідчить про те, що 

порівнювані держави продовжують притримуватися побудови законодавства 

в межах пандектної системи.  

На думку автора, така система є найбільш зручною для сприйняття та 

засвоєння норм права широким колом осіб, у першу чергу тих, що не мають 

юридичної освіти, оскільки наявність такої освіти дещо деформує способи 

пошуку відповідної потрібної норми та сприйняття її змісту. 

Схожою рисою законодавств України, Литви та Польщі є також те, що 

концепт законодавства порівнюваних держав у сфері регулювання спадкових 

відносин у змістовному аспекті ґрунтується на принципах спадкування, серед 

яких основними є принципи: 

• пріоритету спадкування за заповітом; 

• свободи заповіту; 

• свободи спадкування; 

• універсальності спадкового правонаступництва; 

• найбільш повного виконання волі спадкодавця (врахування 

дійсної та припустимої волі спадкодавця); 

• забезпечення прав та інтересів «обов’язкових» спадкоємців; 

• черговості закликання до спадкування спадкоємців за законом; 

• рівності спадкових часток при спадкування за законом; 

• охорони спадщини від протиправних посягань [77].  



 44 
Варто зауважити, що розглядаючи принципи спадкового права, що по 

факту можна вважати і принципами спадкування, дещо інше бачення таких 

принципів пропонує Ю. О Заїка, розділивши останні на галузеві принципи та 

функціональні. Вчений зазначив, що від принципів спадкового права, як 

підгалузі цивільного законодавства, слід вирізняти його, так звані, 

функціональні положення, які не відіграють самостійної ролі, а лише 

сприяють належній реалізації спадкових принципів. До них слід віднести: 

таємницю заповіту, охорону спадкового майна, відшкодування витрат 

особам, які здійснювали догляд за спадкодавцем чи зазнали витрат у зв’язку з 

його похованням тощо [28, с. 156]. 

Однак, як слушно зауважив Є. І. Фурса [119, с. 216] при розгляді 

принципів спадкового права, основною тенденцією, що закладена державою 

в законодавство про спадкування, є принцип диспозитивності, вплив якого 

прослідковується майже в кожній матеріальній нормі спадкового права. Так, 

самі відносини спадкування можуть виникнути лише у разі добровільного 

наміру вступити в такі відносини (прийняття спадщини) або ж навіть 

започаткувати такі відносини (у випадку складення заповіту), що означає 

поширення дії принципу диспозитивності як на спадкоємців, так і на 

спадкодавця.  

Наявність та виокремлення вищевказаних принципів якомога 

яскравіше окреслює основну ціль існування норм спадкового права та 

законодавства, а також визначає подальші вектори їх розвитку, оскільки для 

зміни усталених основоположних засад спадкування та появи нових 

необхідним є наявність вагомих підстав, що мають спиратися на значний 

масив практичної та теоретичної бази.  

Разом з цим, наразі в Україні ініційовано процеси рекодифікації 

Цивільного кодексу України з метою удосконалення структури вказаного 

нормативно-правового акта вищої сили та реалізації адаптаційних програм 

чинного законодавства України до стандартів та норм поведінки ЄС, що, у 
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свою чергу, викликають багато дискусій щодо доцільності та результатів її 

здійснення. 

Концепція оновлення Цивільного кодексу України, що розроблена та 

підготовлена членами робочої групи, утвореної постановою Кабінету 

Міністрів України «Про утворення робочої групи щодо рекодифікації 

(оновлення) цивільного законодавства України» від 17.07.2019 № 650 [94], 

містить низку змін у шостій книзі Цивільного кодексу України, тобто 

стосується норм спадкового права. Наразі чіткого проєкту пропонованих змін 

не представлено, проте концепція акцентує увагу, зокрема, на необхідності 

уточнення основних понять спадкового права, удосконалення аспектів 

регулювання спадкування прав інтелектуальної власності, запровадження 

ефективного та обачного управління спадщиною тощо. 

Запропоновано також здійснення радикального переосмислення 

розширення можливості застосування в регулюванні спадкових відносин 

звичаїв, зокрема місцевих звичаїв, звичаїв національних меншин тощо [48, с. 

58]. 

Зазначена пропозиція, у випадку її прийняття та подальшого 

погодження, на думку автора, слугуватиме відправною точкою для 

кардинальної зміни концепту законодавства в межах спадкування, оскільки 

ймовірно матиме наслідком порушення чітко закріпленого кодифікованого 

порядку регулювання спадкових відносин. Так, пряме втручання місцевих 

звичаїв у загальноприйняте нормативне регулювання може призвести до 

відступлення від основної ідеї однаковості такого регулювання для всіх без 

винятку осіб, незалежно від їх місця проживання/народження чи причетності 

до будь-якої національної меншини. Звичаї та традиції певною мірою лягли в 

основу сучасного правового регулювання, проте наразі офіційне включення в 

законодавство положень щодо їх застосування (в той час як весь світ прагне 

встановити якомога ідентичніше регулювання аналогічних відносин з метою 

покращення рівня міжнародного співробітництва та полегшення вирішення 
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питань, зокрема, в межах спадкування, що обтяжені участю іноземного 

елемента) можна розцінювати як своєрідний регрес.  

На сьогоднішній день Україна прямує курсом євроінтеграції, однією з 

вимог якої є приведення у відповідність українського законодавства до 

законодавства Європейського Союзу, який, у свою чергу, прагне створити 

міцну спільну для всіх країн співтовариства правову базу або хоча б 

закріпити дієвий механізм залагоджування невідповідностей змісту норм 

національного права держав-учасниць.  

Так, ідея Європейського кодексу приватного права та Європейського 

цивільного кодексу, яку було висунуто ще в 70-х pp., набула розвитку в 

доктринальних «ілюстративних» проєктах цивільного кодексу [14, с. 144]. 

Наразі про створення єдиного акта приватного права, дія якого 

розповсюджувалася б на територію всіх держав-учасниць, поки не йдеться, 

проте намагання ЄС одноманітно адаптувати законодавства своїх членів до 

єдиного євросоюзного стандарту активно реалізуються.  

У рамках Європейського Союзу проводиться робота щодо створення 

єдиних європейських колізійних норм спадкового права. Спадкування, як 

один із центральних інститутів цивільного права, одержало закріплення в 

законодавстві більшості держав [80, с. 177]. Колізійні норми покликані в 

першу чергу забезпечити охорону особистих інтересів осіб та їхнього майна. 

Держави Європейського співтовариства уніфікували своє законодавство про 

спадкування в частині визначення права, яке застосовується у випадку смерті 

особи в іншій державі-учасниці Євросоюзу, ніж тієї, громадянином якої була 

така особа. До цього в кожній державі діяли свої колізійні норми, які часто 

зводили нанівець передбачені в заповітах норми спадкування майна особи, 

яка померла не на території держави, громадянином якої вона була.  

Зазначене свідчить про те, що міжнародна спільнота прагне убезпечити 

своїх громадян від можливої втрати спадщини через різницю в регулюванні 

національним правом, отже, вектор розвитку міжнародного співробітництва 



 47 
направлений на наближення законодавств самостійних та незалежних 

держав.  

З огляду на вказане, запровадження в українське законодавство 

місцевих звичаїв, звичаїв національних меншин тощо, на думку автора, не 

отримає схвальних відгуків у межах закріплення місця на міжнародній арені.  

Варто звернути увагу й на пропозицію в межах рекодифікації 

передбачити можливість включення до складу спадкоємців дитину 

спадкодавця, яка була зачата після смерті останнього шляхом використання 

допоміжних репродуктивних технологій. 

На відмінну від попередньо окресленої пропозиції, включення до числа 

спадкоємців такої дитини докорінно змінить «змістовний» аспект концепту 

законодавства, оскільки започаткує нове розуміння права на пасивне 

спадкування.  

На думку автора, надання можливості таким дітям виступати в ролі 

спадкоємців є достатньо прогресивним рішенням, оскільки така позиція нині 

не є досить розповсюдженою, отже, Україна у випадку внесення відповідних 

змін до книги шостої ЦК України зарекомендує себе одним з новаторів у 

межах розглянутого питання.  

Дійсно розвиток репродуктивних технологій досяг рівня, при якому не 

враховувати його при встановленні відповідних відносин неможливо. З 

медичної точки зору допоміжні репродуктивні технології включають у себе 

набір процедур/маніпуляцій з біологічним матеріалом осіб жіночої та 

чоловічої статі, направлених на здійснення запліднення. Таким чином, 

штучно встановлюється генетичний, так званий «кровний», зв’язок між 

біологічними батьками та дитиною, тобто формально вимога спорідненості, 

як основна вимога при спадкуванні за законом зберігається, отже дитина, 

народжена за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, на рівні з 

іншими спадкоємцями відповідної черги має право на спадщину. 

З іншого боку, така обачливість законодавця породжує низку питань, 

конкретного вирішення яких поки не запропоновано на рівні представленого 
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загалу проєкту Концепції оновлення Цивільного кодексу України. 

Проблемними аспектами виступає, наприклад, розуміння того, як ще не 

народжена, фактично не існуюча навіть на рівні запліднення фізична особа 

може бути носієм прав, зокрема спадкових; яким чином доцільно 

здійснювати відлік часу на прийняття та подальший розподіл спадщини між 

спадкоємцями; чи потребує наявність такого спадкоємця запровадження 

додаткових процедурних механізмів для прийняття та оформлення спадщини 

тощо. 

У межах іноземних порівнюваних держав практика спадкування 

«спадкоємцем на майбутнє» поки також не застосовується, що не дає змогу 

Україні перейняти досвід ментально схожих Польщі та Литви щодо 

регулювання відносин спадкування за умови входження до складу 

спадкоємців дитини спадкодавця, яка була зачата вже після смерті 

останнього шляхом використання допоміжних репродуктивних технологій. 

У будь-якому випадку перетворення, що можливо матимуть місце у 

спадковому законодавстві України, певним чином вплинуть на загальний 

концепт законодавства у сфері регулювання спадкування в Україні, що у 

свою чергу може вплинути на загальноприйнятий концепт законодавства 

співдружніх європейських держав, зокрема Литви та Польщі, оскільки в 

умовах зближення та тісної міжнародної співпраці з правових питань 

відгукуються в аналогічних процесах регулювання інших держав, так як 

створюють дисонанс між прийнятним механізмом регулювання, а також 

призводять до виникнення перешкод для можливого запровадження 

загальновизнаного концепту законодавства, що у формальному та 

змістовному аспектах будуть імпонувати одне одному та зменшать ризик 

обов’язковості втручання в регулювання норм міжнародного приватного 

права.  
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Висновки до розділу 1 

1. Перехід прав та обов’язків шляхом спадкування є одним зі способів 

зміни суб’єкта прав та обов’язків, що впливає на відповідні правовідносини, 

тому комплекс норм законодавства щодо спадкування слід вважати базовою 

частиною приватного права, що потребує адаптації відповідно до стандартів 

ЄС. На шляху ефективної адаптації варто звернути увагу на правове 

регулювання спадкових відносин інших держав, що є ближчими Україні за 

менталітетом та історичним розвитком, зокрема Литви та Польщі.  

2. Науковим підґрунтям порівняльного аналізу спадкування за 

законодавствами України, Литви та Польщі є праці науковців та практиків з 

питань спадкового права, серед яких, зокрема, Ю. О. Заїка, О. І. Нелін, Н.М. 

Оксанюк, В.М. Орзіх, Ю.Г. Орзіх, О. П. Печений, Є. О. Рябоконь, С. Я. 

Фурса, І. Я. Федорич, В. А. Чуловський, О. Ю. Цибульська, Є. О. Харитонов, 

В. В. Валах, Л.В. Козловська, Н. В. Фомічова, М. Залуцький, Р. Свіргонь-

Скок, А. Пабін, А. Палуш, Т. Серафін, А. Бречко, М. Андрушкевич, М. 

Ржевуски, М. Недошпяль, К. Свєнчак, А. Мошинська, В. Хойновський, П. 

Закржевський, І. Гжибовська, Э. Сковроньска-Босян, А. Дамбраускайте, 

А.Вілейта, С.Бронушене, Я. Стріпейкене, С. Шалтаускене, В. Мікеленас, Л. 

Степонавічене, І. Валіконіте та ін.  

3. Основною правовою базою дослідження спадкового права 

порівнюваних держав є Конституція України, Конституція Польської 

Республіки, Конституція Литовської Республіки, Цивільний кодекс України, 

Цивільний кодекс Польщ, Цивільний кодекс Литовської Республіки, 

Конвенція про колізії законів, які стосуються форми заповітів від 05.10.1961, 

Конвенція Міжнародної комісії з цивільного стану щодо констатації 

достовірних смертей від 14.09.1966, Конвенція відносно міжнародного 

управління майном осіб, які померли, від 02.10.1973, Конвенція про правову 

допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах 

від 22.01.1993, Гаазька конвенція про колізії законів, які стосуються форми 

заповідальних розпоряджень, від 05.10.1961, Гаазька конвенція про право, що 
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застосовується до майна, розпорядження яким здійснюється на засадах 

довірчої власності, і про його визнання від 01.07.1985, Гаазька конвенція 

щодо міжнародного управління майном померлих осіб від 02.10.1973 тощо. 

4. Концепт спадкового законодавства України, Польщі та Литви 

сформований на підґрунті концепту приватного права, що походить 

коренями від правової традиції, що склалася на підвалинах, закладених ще у 

Стародавньому Римі, які ґрунтувалися на ідеях природного права, засадах 

справедливості, порядності, доброчесності. 

5. Визначальною та спільною рисою концепту спадкового 

законодавства України, Литви та Польщі є проведення кодифікація норм за 

принципом пандектної системи, тобто є такою систематизацією 

приватноправових норм, при якій існує розподілення на загальну та особливу 

частини. 

6. Міжнародна спільнота прагне убезпечити своїх громадян від 

можливої втрати спадщини через різницю в регулюванні національним 

правом, отже вектор розвитку міжнародного співробітництва направлений на 

наближення законодавств самостійних та незалежних держав, а тому 

реформування законодавства, що, у свою чергу, матиме вплив на загальний 

концепт спадкового законодавства кожної держави, що відіграє відповідну 

роль у міжнародно-правових відносинах.  
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РОЗДІЛ 2. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНО-

КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ СПАДКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ, 

ЛИТВИ ТА ПОЛЬЩІ 

2.1. Основні поняття та категорії у спадковому праві України, Литви та 

Польщі 

Важливе місце в юридичній науці та практиці займає правова 

термінологія, яка є невід’ємною частиною правотворчості та 

правозастосування та, як наслідок, показує рівень юридичної техніки та 

розвитку правової культури суспільства. Основними інструментами 

термінології слід вважати категорії та поняття.  

О. О. Селіванова під категорією розуміє найбільш загальне 

фундаментальне поняття, що відображає сутнісні, закономірні зв’язки й 

відношення об’єктів пізнання й дослідження [102, с. 202 ]. Відповідно 

категорії права – це найбільш загальні типові поняття, що вживаються у 

праві [136, с.64].  

На думку Н.І. Панова, правові категорії це – найбільш загальні, 

фундаментальні та глибокі правові поняття, що є межею наукового 

узагальнення як у певній області юридичних знань, так і в правознавстві, 

юридичній практиці в цілому. Як бачимо, правову категорію тісно 

пов’язують із правовим поняттям, яке, у свою чергу, є словесним, 

концентрованим формулюванням думки як способу віддзеркалення типового 

або конкретного явища, стану або процесу в загальному предметі юридичної 

науки, як підсумок, сума здобутих наукових знань про них [106, с. 115].  

Варто зауважити, що правовий категоріальний та понятійний апарат 

формується під впливом відносин, які виникають та розвиваються в 

суспільстві. Так, життя людини завжди супроводжується наявністю 

цивільних прав та обов’язків як особистого немайнового, так і майнового 

характеру. Оскільки немайнові права є невідчужуваними, вони 

припиняються разом зі смертю особи, в той час, як права та обов’язки 
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майнового характеру мають здатність змінювати свою суб’єктну 

приналежність, у тому числі шляхом спадкування.  

Спадкове право можна вважати одним з найважливіших та 

найрозповсюдженіших підгалузей законодавства, оскільки майже кожна 

особа так чи інакше підпадає під дію його норм. 

При цьому, категоріальний та понятійний апарат спадкового права 

порівнюваних держав являє собою лаконічну збірку основних категорій та 

понять, що дозволяють належним чином описати відповідні правові явища в 

межах спадкових правовідносин. 

У межах даного дослідження основною правовою категорією, що 

породжує існування правових понять, є спадкування. 

Згідно ст. 1216 ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов’язків 

(спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб 

(спадкоємців) [129, ст. 1216]. 

Частина 1 статті 5.1. ЦК Литви встановлює, що спадкування означає 

передачу майнових прав, обов’язків та певних особистих немайнових прав 

померлої фізичної особи своїм законним спадкоємцям та / або спадкоємцям 

[138, ч. 1 ст. 5.1.] . 

Визначення поняття спадкування ЦК Польщі не містить взагалі [142].  

Аналізуючи визначення спадкування, закріплені українським та 

литовським законодавцем, можна помітити, що литовський законодавець 

більш конкретніше тлумачить поняття спадкування, зачіпаючи одночасно 

питання складу спадщини, хоча сам зміст спадкування як правового явища, 

процесу розуміється зазначеними нормотворцями однаково. 

Автор зазначає, що спадкування варто розглядати в декількох 

значеннях: як явище, як правовідносини та як процес, при цьому основним з 

них є аналіз спадкування як правовідносин.  

Так, влучною видається думка О. Л. Зайцева, відповідно до якої 

спадкування як правовідносини, дуже специфічні, оскільки на перший погляд 

порушується конструкція загальних цивільних правовідносин – воно по суті 
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безсуб’єктне, оскільки зі смертю припиняється правоздатність спадкодавця, 

тому його права та обов’язки переходять до спадкоємців у порядку 

спадкового правонаступництва, що характеризується цілим рядом 

особливостей:  

- наявністю фактичного складу, прямо передбаченого законом 

(наприклад, складання заповіту, смерть спадкодавця, прийняття спадщини за 

заповітом);  

- сукупністю прав і обов’язків, які переходять до спадкоємців як єдине 

ціле;  

- спадкування носить універсальний характер – усі права та обов’язки 

переходять одночасно й на підставі акту прийняття спадщини [32, с. 112-

113].  

Специфічним є й юридичний склад спадкових правовідносин, що 

обов’язково включає в себе такі юридичні факти: відкриття спадщини, час 

відкриття спадщини, місце відкриття спадщини, спадкова маса та інші. 

Вирішення питання закріплення законодавцями вказаних держав 

поняття спадщини, яку слід вважати головною фігурою спадкового права, 

також не є тотожними, однак спільною рисою слід вважати розділення 

правової природи спадщини на дві групи: саму спадщину і те, що не входить 

до її складу. 

Так, стаття 1218 ЦК України визначає, що до складу спадщини входять 

усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття 

спадщини і не припинилися внаслідок його смерті [129, ст. 1218].  

Як і саме поняття спадкування, ЦК Литви (ч. 2 ст. 5.1) значно 

детальніше окреслює склад спадщини, нормативно закріпивши входження до 

нього спадкових матеріальних предметів (нерухомі та рухомі предмети) та 

нематеріальних предметів (цінні папери, патенти, торгові марки тощо), 

майнових прав та майнових зобов’язань спадкодавця, інтелектуальної 

власності у випадках, передбачених законом (авторські права на літературні, 

наукові та твори мистецтва, суміжні права власності та права промислової 
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власності) та інших майнових прав та обов’язків, встановлених законом [138, 

ч. 2 ст. 5.1]. 

Таку детальність в описі складу спадщини можна вважати позитивною 

характеристикою, оскільки таким чином законодавець намагається 

встановити на рівні кодифікованого акту приналежність до спадщини 

якомога більшого кола прав та обов’язків спадкодавця, що мають різну 

правову природу.  

У свою чергу, польський законодавець серед порівнюваних держав є 

найбільш стриманим у трактуванні основних понять спадкового права та 

опосередковано визначив і зміст поняття спадкування, і окреслив склад 

спадщини, закріпивши в параграфі 1 статті 922 ЦК Польщі, що права та 

майнові зобов’язання загиблого передаються на момент його смерті одній 

або декільком особам відповідно до положень цієї книги [142, пар. 1 ст. 922].  

Варто зауважити, що з огляду на велику кількість різноманітних прав 

та обов’язків, що теоретично можуть належати особі, законодавчо 

передбачити та максимально закріпити можливі складові спадщини 

неможливо у зв’язку з тим, що темпи розвитку сучасного суспільства значно 

перевищують спроможність їх регламентації в межах правового осмислення 

та регулювання.  

Так, у законодавстві України, Литви та Польщі існує прогалина щодо 

деяких об’єктів матеріального та нематеріального світу, які не мають 

закріпленого правового положення та викликають питання щодо поширення 

на них режиму права власності чи іншого права, а отже, і щодо можливості 

передачі їх у порядку спадкування. Так, неврегульованим залишається статус 

об’єктів ІТ, віртуальної власності, криптовалюти, анатомічного матеріалу 

людини тощо.  

Ера інформаційних технологій дозволила розширити варіації прав 

людини, зокрема в межах власності, надаючи особі можливість володіти 

цифровими благами, серед яких електронна пошта, сторінка в соціальній 

мережі, акаунт, профіль та ін.  
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Деякі з таких активів мають економічну цінність та використовуються 

з метою отримання прибутку. Наприклад, платформа YouTube (Facebook, 

Instagarm тощо) або сторінка в соціальній мережі може приносити своєму 

власнику дохід за рахунок реклами.  

У разі, коли йдеться про юридичну особу (її бізнес), група в соціальній 

мережі або на сайті може бути важливою частиною системи маркетингу і 

навіть основним інструментом отримання прибутку, наприклад, якщо це 

інтернет-магазин або комерційні онлайн-сервіси [117, с. 98-99].  

 Таким чином, спадкоємці після смерті спадкодавця втрачають частину 

матеріально значущого ресурсу. З іншого боку, об’єкти ІТ тісно пов’язані з 

приватним життям особи, зберігаючи особисту, подекуди конфіденційну 

інформацію про неї та осіб, з якими вона спілкується. Тому гостро постає 

питання етичності надання доступу до таких цифрових активів іншим 

особам, крім їх власника.  

На думку автора, об’єкти ІТ навряд чи вдасться повноцінно зарахувати 

до спадщини, оскільки доступ до них можливий за рахунок паролей та 

логінів, які належать тільки власнику, це ускаднює їх можливість стати 

повноцінними об’єктами спадкування. Тому такі об’єкти нематеріального 

світу можуть передаватися в порядку спадкування лише за його 

волевиявленням вказаним у заповіті. 

Вирішенням проблеми з’ясування волевиявлення спадкодавця може 

слугувати підписання окремого пункту користувацької угоди, згідно з яким 

користувач може самостійно вирішувати долю свого об’єкта ІТ після своєї 

смерті (така можливість вже передбачена для користувачів Google, Facebook 

та декількох інших сервісів) [35, с. 375].  

Так, у Facebook можна заявити в центр технічної підтримки про смерть 

особи, на ім’я якої створено відповідну сторінку, та заморозити її, створивши 

так званий «пам’ятник» померлому, або ж видалити сторінку зовсім. При 

цьому у спадкодавця за життя є самостійна можливість обрати один із 
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перерахованих варіантів подальшої долі свого акаунту у вказаній соціальній 

мережі.  

Варто зауважити, що Facebook передбачає можливість обмеження 

повного доступу до сторінки померлого її «зберігача», що є схвальним з 

точки зору етичної та моральної складової «електронних» відносин. Так, 

зберігач може змінювати фото профілю та обкладинки, зробити пам’ятну 

публікацію у профілі, вирішувати, кому дозволено бачити пам’ятні 

публікації і робити їх, а також видалити всі пам’ятні публікації. Залежно від 

налаштувань конфіденційності, друзі померлого зможуть ділитися спогадами 

в його хроніці. У той же час опція листування та розміщення публікацій від 

імені колишнього власника є закритою.  

У 2013 році Google в налаштуваннях конфіденційності додав пункт 

«Google про всяк випадок». У ньому можна налаштувати термін, після 

закінчення якого акаунт може бути деактивований. Коли цей термін сплине, 

Google повідомляє користувача по SMS і електронній пошті. Не отримавши 

відповіді, система або видалить акаунт, або передасть права на нього 

заздалегідь доданим довіреним особам [1, с. 122].  

Вказані можливості, хоч і не можна вважати повноцінним 

розпорядженням на випадок смерті, певною мірою врегульовують актуальні 

питання прав на сторінки в соціальних мережах, що, у свою чергу, має стати 

рушійною силою для подальшого запровадження офіційно визнаного 

механізму переходу прав на об’єкти ІТ-сфери в соціальних мережах.  

Значно ускладнюється ситуація у випадку, якщо володілець 

відповідного акаунту в соціальній мережі не зробив жодних розпоряджень 

щодо його подальшої долі. На заваді спадкоємцям у такому разі стає не 

тільки відсутність законодавчого врегулювання питання, а й умови 

користувацької угоди, відповідно до якої, як правило, профіль у соціальній 

мережі є вебсторінкою, права на яку має виключно власник сайту, а 

користувач, підписуючи користувацьку угоду при створені профілю, отримує 

виключно право користування такою сторінкою. 
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Водночас слід зауважити, що з огляду на ведення спадкодавцем за 

життя листування з третіми особами, внаслідок спадкування та отримання 

доступу до такого акаунту, спадкоємець отримує доступ до особистого 

листування спадкодавця з третіми особами, що може призвести до 

порушення норми ст. 163 КК України про таємницю листування, телефонних 

розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами 

зв’язку або через комп’ютер. 

На сьогоднішній день відбулися зміни і в традиційному трактуванні 

поняття «власність», поштовхом для якого стала поява та швидке 

розповсюдження віртуальної реальності, що, у свою чергу, породила 

віртуальну власність. Право віртуальної власності у віртуальному світі – це 

право власності на ігрові предмети (створені або придбані гравцем за 

віртуальну валюту або реальні гроші), віртуальна нерухомість, і все те, що 

перебуває у віртуальному світі і може бути об’єктом правочинів [35, с. 218]. 

Досі остаточно не визначена правова природа віртуальної власності, 

однак те, що вона має грошове підґрунтя та може бути задіяна у вчиненні 

правочинів, є доведеним фактом. Так, безпрецедентним випадком можна 

вважати здійснення покупки програмістом із США Яном Панасюком у 

Всесвіті Entropia Universe, що являє собою комп’ютерну гру, більшу частину 

космічного курорту Neverdie, включаючи сім біобудинків, стадіон, нічний 

клуб і торговельний центр за 335 тисяч доларів [35, с. 225].  

З часом налічується все більше подібних покупок у мережевому 

просторі, які за своєю суттю є віртуальним майном особи, що має вираження 

в офіційних валютах, а отже повинно включатися до складу спадщини.  

У проєкті Second Life, який налічує приблизно 34 млн. офіційних 

користувачів, функціонує особлива віртуальна економіка на основі власної 

віртуальної валюти, яка є еквівалентною реальним грошам, тобто може бути 

переведена у справжні грошові одиниці. У жовтні 2012 року Європейський 

центральний банк оприлюднив результати дослідження віртуальних валют, 
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згідно з якими загальний обсяг ринку віртуальних об’єктів Second Life за 

десять років його існування склав 3,2 млрд. доларів [35, с. 225-226]. 

Таким чином, на думку автора, об’єкти віртуальної власності мають 

вагоме значення при формуванні спадкової маси. Однак, на практиці 

відкритим залишається питання щодо виявлення таких об’єктів віртуальної 

власності та механізму їх передачі в порядку спадкування. Виходом з цієї 

ситуації може бути створення розробником комп’ютерної гри відкритого 

реєстру правочинів з об’єктами віртуальної власності із зазначенням хоча б 

віртуальних імен покупців.  

Ще одним феноменом ХХІ століття слід вважати криптовалюту. 

Офіційного та загальноприйнятого тлумачення цього поняття досі не існує, 

однак суть його полягає в тому, що криптовалюта являє собою фінансовий 

інструмент, який характеризується технологічними аспектами існування.  

На даний момент криптовалюта претендує на статус платіжного засобу, 

замінника реальних грошей, а отже, має підпадати під режим права 

власності, а отже і набуватися в порядку спадкування. 

Однак, ситуація ускладнюється тим, що порівнювані держави займають 

неоднозначну позицію, не забороняючи, але й не дозволяючи використання 

криптовалют. Лише у випадку визнання її офіційним платіжним засобом на 

території держави, криптовалюта може автоматично зараховуватися до 

складу спадщини, як, наприклад, банківський вклад спадкодавця, шляхом 

передачі спадкоємцям «ключа» від криптогаманця.  

Проте, на думку С. Чапляна, в Україні найближчим часом не очікується 

визнання децентралізованих криптовалют грошима. Хоча, на думку 

дослідника, надання криптовалютам офіційного статусу в законодавстві мало 

б стати першим кроком і дозволило б вивести учасників ринку криптовалют 

з-під постійної загрози звинувачення в незаконних операціях. Дійсно, перед 

законодавцем стоїть завдання визначення юридичного статусу криптовалют, 

враховуючи, з одного боку, грошову природу останніх, а з іншого, – 

необхідність уникнути використання терміна «гроші» [130, с.159].  
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Така ж ситуація характерна і для Польщі та Литви. 

Разом з цим дедалі актуальнішими є питання включення до складу 

спадщини криптовалют, які наразі не знайшли свого офіційного закріплення 

як об’єкта спадкування. 

На практиці можна виділити такі способи переходу криптовалют від 

спадкодавця до спадкоємців. 

Так, традиційним та найрозповсюдженішим є складення звичайного 

заповіту, в якому спадкодавець самостійно включить до спадщини наявну в 

останнього криптовалюту з указанням даних криптографічного гаманця та 

ключів доступу до нього. Для забезпечення недоторканності коштів 

пропонується в тексті заповіту вказувати тільки публічний ключ, а приватний 

ключ зберігати окремо. Разом з цим, такий спосіб може потягти за собою 

цілком ймовірну втрату ключів доступу, що автоматично означатимуть 

втрату відповідного спадкового активу, оскільки користуватися та 

розпоряджатися криптовалютою без ключів доступу неможливо.  

Слушною ідеєю в такому випадку є зберігання криптоключів в окремій 

банківській комірці. Власником криптогаманця, як і носієм ключів, за життя 

є єдина особа – спадкодавець, яка зберігає доступ до такого гаманця, і при 

цьому така особа має можливість позначити в заповіті наявність банківської 

комірки без уточнення того, що там зберігається, тобто залишити 

інформацію про криптовалюту повністю конфіденційною.  

Серед технологічних способів передачі криптовалютних активів 

спадкоємцям виділяються: системи відстроченого платежу, що вбудовані в 

самі програми-клієнти криптогаманців; використання спеціально створених 

інтернет-ресурсів по спадкуванню цифрових активів; системи відстроченого 

доступу до гаманця.  

Одним із найбільш модерних способів збереження ключа й можливості 

передачі його спадкоємцям є зашифроване сховище електронних даних на 

основі технології блокчейн. Власник гаманця передає дані (номер гаманця і 

ключ до нього) у сховище, де вони лежать у зашифрованому вигляді. Також 
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власник залишає розпорядження про порядок передачі даних третім особам 

(наприклад, після подання свідоцтва про смерть). Ця технологія надійна для 

зберігання й захисту від третіх осіб інформації, але, як і будь-яка технологія, 

не може гарантувати збереження даних повністю [36].  

 Вищевказані способи не є забороненими в порівнюваних державах, 

при їх використанні забезпечується дотримання норм законодавства, але 

існування таких способів вирішення проблеми спадкування криптовалюти 

свідчить про прогалину в правовому регулюванні як України, так і Литви та 

Польщі, що, у свою чергу, створює сприятливе підґрунтя для існування 

можливих схем зловживання правом та/або створення перешкод у реалізації 

суб’єктами спадкових правовідносин права на спадкування.  

Як було опосередковано вказано вище, поняття спадщини асоціюється 

з категорією власності, що, у свою чергу, трактується науковцями та 

практиками досить широко, отже, дозволяє включати до складу спадщини 

значну кількість об’єктів матеріального та нематеріального світу. При цьому 

важливу роль у розумінні власності відіграє позиція Європейського суду з 

прав людини при тлумаченні статей Конвенції.  

Пунктом 1 Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та 

протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» Україна, зокрема, повністю визнає 

на своїй території дію статті 46 Конвенції про захист прав і основоположних 

свобод людини 1950 р. щодо визнання обов’язковою і без укладення 

спеціальної угоди юрисдикцію Європейського Суду з прав людини в усіх 

питаннях, що стосуються тлумачення й застосування Конвенції [91].  

Таким чином, визнаючи юрисдикцію ЄСПЛ, Україна поклала на себе 

негласне зобов’язання слідувати приписам, викладеним в його рішеннях, що, 

у свою чергу, слугують джерелом права та є опорною точкою не тільки для 

прийняття судами правових рішень, а й для повсякденного використання 

тлумачень засад та основних понять спадкового права в межах 

всеєвропейського розуміння ЄСПЛ.  
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Таке ж зобов’язання взяли на себе й інші держави Європи, зокрема 

Литва та Польща, що означає те, що рішення ЄСПЛ виступають 

об’єднуючою ланкою для вказаних держав у межах врегулювання спадкових 

відносин, тобто є спільним правовим підґрунтям для розвитку механізму 

врегулювання спадкування як на національному, так і на міждержавному 

рівнях. 

Врахування рішень ЄСПЛ у межах формування національної 

нормативно-правової бази, зокрема її понятійного та категоріального 

наповнення, має особливе значення, оскільки в більшості випадків такі 

рішення стосуються питань змісту, вкладеного в положення норм 

матеріального права, та дозволяють виявити в них нові грані та можливості.  

Наприклад, Ф. Маккарті на основі аналізу справи «Inze v. Austria» 

обґрунтовує, що право спадкування власності за заповітом входить до обсягу 

поняття «майно» згідно з Першим протоколом до Конвенції. Автор вказує на 

те, що «майно» у цьому контексті найкраще розглядати як різновид боргу: 

власність, яка належить бенефіціару, – це претензія на майно загиблого через 

виплату спадщини. До смерті заповідача ніяке майно не може існувати, 

оскільки будь-яка претензія в кращому випадку є умовною: в межах 

повноваження заповідача в будь-який час змінити свою волю. Після смерті, 

однак, претензія «кристалізується», і право, що надається бенефіціару, 

становить поняття «майно» в значенні статті 1 Першого протоколу [149]. 

Або ж, як приклад, ЄСПЛ детально розглянув та обґрунтував 

приналежність активів до другої складової категорії поняття «майно», а саме: 

активів – вимог, стосовно яких заявник може стверджувати, що він або вона 

має принаймні «законне сподівання» щодо володіння таким майном (§§ 33–

35 рішення). У цьому зв’язку ЄСПЛ повторює (посилаючись на рішення у 

справі «Kopecký v. Slovakia» [8]) тезу про те, що вимога може розглядатися 

як «актив», якщо для цього є достатні підстави в національному 

законодавстві 405 (§ 36 рішення). 
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Зважаючи на широке трактування власності, значним упущенням в 

межах визначення складу спадщини є не врегулювання питання переходу 

прав на анатомічний матеріал людини.  

Наявність медичних і біологічних розробок, розвиток генної інженерії, 

запровадження трансплантології, застосування репродуктивних технологій, 

дослідження та використання стовбурових клітин зумовили необхідність 

однозначного встановлення можливості спадкування анатомічного матеріалу. 

При цьому таке спадкування має ґрунтуватися на віднесенні 

біологічного матеріалу до категорії речей, що у свою чергу, підпадають під 

дію права власності спадкодавця. 

Анатомічні матеріали слід кваліфікувати як річ, оскільки вони є 

індивідуально визначеними та характеризуються відносною самостійністю 

існування лише в тому випадку, коли такі матеріали відокремлені від тіла 

людини з метою збереження їх властивостей знаходяться у спеціально 

відведених місцях – кріобанках, біорепозитаріях та ін. 

Поширення на анатомічний матеріал цивільно-правового режиму 

власності має принципове значення для можливості спадкування цього 

об’єкта цивільних правовідносин, адже за такої умови анатомічний матеріал 

можна буде зараховувати до спадкової маси.  

Передача у спадщину анатомічного матеріалу забезпечить не лише 

дотримання особистого немайнового права, а й майнового. Так, стовбурові 

клітини, які були заморожені за життя спадкодавця, мають істотну грошову 

вартість, так як використовуються в цілях дослідження та лікування.  

Таким чином, визнання за анатомічним матеріалом правового статусу 

речі та поширення на нього режиму права власності дозволить уникнути 

низки проблем щодо реалізації прав та законних інтересів особи в цивільних 

правовідносинах спадкування. 

Повертаючись до визначення поняття складу спадщини, варто 

зауважити позитивний приклад українського законодавця, порівняно з 

законодавством Литви та Польщі, який окреслює коло прав та обов’язків, які 
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і становлять спадщину, через їх прив’язку до належності спадкодавцеві до 

моменту відкриття спадщини та до продовження їх існування незалежно від 

спадкодавця.  

Таким чином, законодавець встановив критерії для визначення чи 

зараховуються певні права та обов’язки до спадкової маси, чи перебувають 

поза межами дії спадкового права.  

Однак, і таке позитивне бачення українського законодавця має свої 

недоліки, що пов’язані з наявністю суперечностей між нормами ЦК України. 

Так, як було досліджено вище, спадщину складають права та обов’язки, що 

належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися 

внаслідок його смерті, зокрема право власності. Разом з тим, відповідно до п. 

11 ч. 1 ст. 349 ЦК України право власності припиняється в разі смерті 

власника. Слідуючи приписам вказаної норми, право власності не мало б 

входити до складу спадщини, оскільки припиняється з часу смерті 

спадкодавця.  

При цьому, будь-яке право особи припиняється з припиненням 

фізичного існування такої особи, у зв’язку з чим викликає сумнів доцільність 

виокремлення законодавцем припинення права власності особи у зв’язку з її 

смертю. З тієї ж причини неоднозначне ставлення викликає й закріплення 

українським законодавцем уточнення стосовно того, що до складу спадщини 

належать права/обов’язки спадкодавця, що не припинилися внаслідок смерті 

останнього. Очевидно, в даному випадку мова йде про права та 

кореспондуючі їм обов’язки, які не підлягають відчуженню, тобто ті 

права/обов’язки, які дійсно пов’язані виключно з особою спадкодавця та 

беззастережно перестають повністю існувати в момент смерті останнього, 

оскільки не можуть бути передані іншій особі. 

Таким чином, доцільним є розгляд питання викладення ст. 1218 ЦК 

України в такій редакції: «До складу спадщини входять усі права та 

обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини, і 

можуть бути відчужені у зв’язку з його смертю.» 
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Разом з цим, існують і винятки з загального правила, що спадщина включає в 

себе права та обов’язки спадкодавця, що належали йому за життя та не 

припинилися внаслідок його смерті. 

Так, у силу універсального характеру правонаступництва, що 

притаманний Україні, Литві та Польщі, при спадкуванні у спадкоємців 

можуть виникати «нові» права, яких не було у спадкоємця, точніше він не 

встиг їх отримати, але міг, якби прожив довше.  

У даному випадку мова йде про можливість спадкоємця набути право 

власності на житлове приміщення, якщо спадкодавець розпочав процес 

приватизації або був вкладником фонду фінансування будівництва, чи 

земельну ділянку, приватизацію якої померлий почав, але не зміг завершити 

внаслідок своєї смерті.  

Таким чином нібито порушується норма закону, оскільки, якщо у 

спадкоємця право виникає вперше, то воно не переходить у порядку 

спадкування, як таке може перейти лише право, яке вже належало 

спадкодавцеві. Проте складність правовідносин, накопичувальний характер 

юридичних складів виникнення права власності на нерухоме майно, 

зумовлюють ситуації, коли спадкодавець володіє майновими правами, які ще 

не набули характеру права власності [38, с. 54]. На підставі задоволення 

перетворювальних позовів у спадкоємців виникає право, яке спадкодавцеві 

не належало, тобто право власності на вказані об’єкти. 

Наприклад, відповідно до змісту п. 7 Постанови Пленуму Верховного 

суду України від 30.05.2008 р. № 7 «Про судову практику у справах про 

спадкування», якщо спадкодавцем було здійснене самочинне будівництво (ч. 

1 ст. 376 ЦК), до спадкоємців переходить право власності на будівельні 

матеріали, обладнання тощо, які були використані в процесі будівництва 

[92]. Пункт 6 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 р. № 6 (далі – ПП 

ВССУ № 6) встановлює, що право власності на самочинно збудовані житлові 

будинки, будівлі, споруди, інше нерухоме майно не набувають як особи, які 
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здійснили це будівництво, так і їхні спадкоємці, тобто таке право не виникає 

автоматично, а потребує визнання в судовому порядку [90]. Право 

звернутися до суду з позовними вимогами про визнання права власності на 

самочинно збудоване нерухоме майно, за змістом п. 7 ППВС України № 7, 

належить виключно особі, яка здійснила самочинне будівництво. Такий 

висновок важко обґрунтувати положеннями статей 1218, 1219 ЦК України 

щодо складу спадщини, адже немає підстав стверджувати, що право 

звернутися з вимогою до суду про визнання права власності на самочинно 

збудоване нерухоме майно є нерозривно пов’язаним з особою спадкодавця. 

Законодавством також не визначено, що зазначене право не може входити до 

складу спадщини. Якщо право звернутися з вимогою про визнання права 

власності на об’єкти самочинного будівництва відповідно до чинного 

законодавства (ч. 3, ч. 5 ст. 376 ЦК України) належало спадкодавцеві, воно 

також належить спадкоємцеві, який прийняв спадщину [38, с. 54-55].  

Особливістю спадкування, зокрема в межах понятійного апарату, 

виступає також його суб’єктний склад. Справа в тому, що не будь-який 

суб’єкт цивільного права може відчужувати чи набути права та обов’язки 

шляхом спадкування. У кожній конкретній ситуації таким правом наділені 

лише спадкодавець та спадкоємці, що відіграють основну роль у спадкових 

відносинах.  

Спадкодавцем може бути лише фізична особа незалежно від її віку, 

фізичного чи психічного стану, соціального статусу тощо. При цьому, якщо 

мова йде про спадкодавця за заповітом, ним згідно ч. 1 ст.1234 ЦК України 

має право бути фізична особа з повною цивільною дієздатністю [129, ч. 1 ст. 

1234], тобто особа, яка досягла 18 років, або була емансипована. Подібні 

вимоги щодо заповідача, про які йтиме мова пізніше, викладені також і в ЦК 

Литви, і в ЦК Польщі.  

Згідно ч. 1 ст.1222 ЦК України спадкоємцями за заповітом і за законом 

можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також 

особи, які були зачаті за життя спадкодавця й народжені живими після 
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відкриття спадщини. Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні 

особи та інші учасники цивільних правовідносин [129, ч.2 ст.1222]. 

Цивільний кодекс Литви також визначає осіб, які можуть бути 

спадкоємцями, проте розподіляє їх групи спадкоємців за законом та 

спадкоємців за заповітом (п. 5.5. ЦК Литви). Важливою різницею слід 

вважати також віднесення литовським законодавцем держави до складу 

спадкоємців за законом, що не характерне для українського спадкового 

права.  

Особливих концептуальних відмінностей у тлумаченні литовським 

законодавцем складу спадкоємців, порівняно з українським законодавцем, 

немає, проте Польща у вирішенні зазначеного питання обрала дещо інший 

шлях, закріпивши ст. 927 ЦК Польщі специфіку здатності до спадкування. 

Окремо варто звернути увагу на те, що польський законодавець наділяє 

правом бути спадкоємцем за заповітом фундацію (на кшталт благодійної 

організації за українським законодавством), яка ще не була створена. Так, 

параграф 3 статті 927 ЦК Польщі визначає, що фундація, заснована в заповіті 

спадкодавцем, може бути спадкоємцем, якщо вона буде внесена до реєстру 

протягом двох років після оголошення заповіту [142, пар. 3 ст. 927]. 

Таким чином, спадкодавець може зазначити в заповіті юридичну особу, 

якої по факту не існує, але яка протягом двох років буде офіційно створена та 

зареєстрована належним чином.  

На думку автора, така норма законодавства є спірною, оскільки 

викликає чимало проблем з практичної точки зору, зокрема в межах 

визначення особи, яка буде займатися реєстрацією фундації, подальшого 

переходу спадкового майна до фундації тощо.  

Поняття «спадкоємець», яке використовується у спадковому 

законодавстві, вживається в таких значеннях:  

1) суб’єкт, який безпосередньо закликається до спадкування за 

заповітом або законом має право прийняти спадщину або не прийняти її 

(частини 1, 3 ст. 1268, ч. 1 ст. 1269 ЦК України);  
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2) суб’єкт, право спадкування якого залежить від певних обставин, 

передусім від неприйняття спадщини іншими спадкоємцями (спадкоємець за 

законом наступних черг за наявності спадкоємців попередніх черг, 

спадкоємець за правом представлення, підпризначений спадкоємець);  

3) суб’єкт, який реалізував належне йому право на спадкування, тобто 

прийняв спадщину (статті 1278-1282 ЦК України) [109, с. 17]. 

Таким чином, залежно від стадії розвитку спадкових правовідносин 

статус спадкоємця має різні забарвлення, що зумовлюють у нього наявність 

певного набору прав та обов’язків щодо спадкової маси.  

Для відчуження та набуття права власності в порядку спадкування в 

рамках суб’єктного складу значення має правосуб’єктність особи, а особливо 

її тестаментоздатність. Поняття «тестаментоздатність» за умовами та 

підставами виникнення й змістом не збігається з поняттями «правоздатність» 

та «дієздатність», але входить до загального поняття правосуб’єктності 

фізичної особи. Тестаментоздатність може бути активною (здатність бути 

заповідачем згідно з умовами законодавства), так і пасивною (здатність бути 

спадкоємцем за заповітом та/або законом відповідно до норм чинного 

законодавства). Зміст активної тестаментоздатності складає право на заповіт, 

пасивної – суб’єктивне право спадкування, до якого входять правомочності 

прийняття та відмова від спадщини тощо. 

Testamentificatio passivа характеризує фізичну особу з точки зору її 

можливої участі як спадкоємця у спадкових правовідносинах, а реалізація 

права на заповіт (testamentificatio activа) впливає в майбутньому на 

визначення підстави спадкування [11, с. 39].  

Так, тестаментоздатність тісно пов’язана з поняттям «спадкові права», 

що, у свою чергу, позначає сукупність суб’єктивних прав, які реалізуються у 

майнових відносинах у зв’язку і на випадок смерті фізичної особи. Серед 

усієї сукупності спадкових прав первинним та найважливішим є право 

спадкування як особливе суб’єктивне цивільне право, адже з ним 

пов’язуються можливість виникнення та здійснення інших спадкових прав та 
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перехід прав і обов’язків, які складають спадщину саме до спадкоємця – 

носія цього права [39, с.15]. 

Спадкування характеризується особливою процедурою реалізації права 

особи на спадкування, що опосередковує отримання цією особою прав та 

обов’язків спадкодавця. Таким чином, здійснення спадкових прав є 

спрямованою на набуття спадщини правовою діяльністю спадкоємців, яка 

здійснюється визначеними нормами спадкового права правовими засобами 

[40, с. 222]. 

Здійснення суб’єктивного права на спадкування можливе лише за 

наявності певних передумов, що опосередковують юридичний склад 

спадкування. Такі передумови можна класифікувати за характером їх 

виникнення: 

 1) в силу закону: первинні – за наявності кровного споріднення; 

вторинні – у випадку відмови іншого спадкоємця, неприйняття спадщини 

спадкоємцями відповідної черги, спадкова трансмісія; 

2) за волею спадкодавця – заповіт; 

 3) за домовленістю між спадкоємцями – договір про зміну черговості 

закликання до спадкування; згода спадкоємців, які прийняли спадщину на 

прийняття спадщини спадкоємцем, який пропустив строк для прийняття 

спадщини; 

4) на підставі рішення суду [115, с. 43]. 

Ключовим моментом у даному випадку є юридичний факт прийняття 

спадщини спадкоємцем або відмови від неї. 

Історично зумовленою є існування двох моделей прийняття спадщини: 

германської та римської. Германська система оперує поняттям 

автоматичного набуття спадщини в силу закону, в той час як римська 

наголошує на ідеї добровільності здійснення права на спадщину шляхом 

вчинення спадкоємцем юридичного факту. 
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Україна, Польща та Литва в силу рецепції римського права більш 

схильна до римської системи, що підтверджується положеннями сучасного 

законодавства в межах спадкового права. 

Частина1 ст.1268 ЦК України встановлює, що спадкоємець за 

заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її 

[129, ч. 1 cт. 1268]. 

Право прийняття спадщини може бути реалізоване як за допомогою дій 

спадкоємців, так і їх бездіяльності. Спадкоємець, який бажає прийняти 

спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із 

спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини [140, ч.1 

ст.1269], тобто здійснити визначену дію.  

Прийняття спадщини за своєю правовою природою є унікальним 

одностороннім правочином, що діє зі зворотною силою у часі, адже 

спадщина належить спадкоємцям не з моменту прийняття, а з моменту 

відкриття спадщини, тобто фактично до подання заяви.  

Для прийняття спадщини законодавець ст.1270 ЦК України 

встановлює граничний строк для подання відповідної заяви, оскільки мова 

йде саме про набуття прав на спадщину шляхом активних дій. Такий строк 

становить шість місяців з моменту відкриття спадщини. 

Якщо виникнення в особи права на спадкування залежить від 

неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, 

строк для прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з моменту 

неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття. 

Якщо строк, що залишився, менший як три місяці, він продовжується 

до трьох місяців [129, ч.2 ст.1270]. 

Таким чином, законодавець передбачає в окремих випадках 

встановлення зменшеного та збільшеного строку для здійснення права на 

спадкування. При цьому, на думку автора, встановлення вказаних строків 

порушує права таких «наступних» спадкоємців та ставить їх у нерівні умови 

з тими спадкоємцями, право спадкування яких не залежало від волі інших.  
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Цивільне законодавство Литви також наділяє спадкоємців як 

активними, так і пасивними правами в межах прийняття спадщини. Так, 

частиною 2 статті 5.50 ЦК Литви визначено, що спадкоємцем, що прийняв 

спадщину, вважається, особа, яка фактично почала розпоряджатися 

спадщиною, звернувшись до районного суду за місцем виникнення спадку 

або подала декларацію (аналог заяви про прийняття за українським 

законодавством) про прийняття спадщини у нотаріуса спадку [138, ч. 2 ст. 

5.50.]. У свою чергу, існує й альтернативний спосіб прийняття спадщини за 

замовчуванням. Так як передбачено частиною 1 статті 5.51 ЦК Литви, 

спадкоємцем, що прийняв спадок, вважається вчинення спадкоємцем дій, 

спрямованих на управління майном, піклування про нього як про власне 

майно (володіння ним, користування та розпорядження, здійснення нагляду, 

сплата податків, звернення до суду з метою прийняття спадку та призначення 

адміністратора спадщини тощо). Спадкоємець, який заволодів якоюсь 

частиною спадку чи навіть якоюсь річчю, вважається таким, що прийняв всю 

спадщину [138, ч. 1 ст. 5.51.].  

Варто зауважити, що ЦК Литви надає спадкоємцям менший, ніж ЦК 

України, строк для вирішення питання реалізації пасивного права на 

спадкування – три місяці з дня відкриття спадщини.  

Спільним для правового регулювання України та Литви в межах 

прийняття спадщини є її безумовний характер, тобто встановлення заборони 

прийняття спадщини частково або з умовою чи застереженнями.  

Дещо інша політика з цього питання в Польщі. Так, згідно зі статтею 

1012 ЦК Польщі спадкоємець може або прийняти спадщину без обмеження 

відповідальності за борги (просте прийняття), або прийняти спадщину з 

обмеженням цієї відповідальності (прийняття з вигодою з інвентарю), або 

відхилити спадщину [142, ст. 1012].  

Основна відмінність вказаних двох способів прийняття спадщини 

полягає в обсязі відповідальності, що виникає при прийнятті спадку. 

Незвичне для України та Литви прийняття спадщини з вигодою з інвентарю 
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фактично означає прийняття спадщини з перевагою товарно-матеріальних 

цінностей, при якій спадкоємець несе відповідальність за спадкову 

заборгованість лише до величини, визначеної в інвентарному списку або 

інвентаризації активного стану спадщини [142, пар. 2 ст. 1031].  

На думку автора, такий підхід польського законодавця протирічить 

одному з принципів спадкового права – універсальності. Так, з огляду на 

вказане, спадкове право Польщі дозволяє спадкоємцю обирати ту частину 

спадку, прийняття якої буде найвигідніше для останнього. У свою чергу, таке 

право може мати негативні наслідки для інших спадкоємців, які одночасно 

закликаються до спадку, а також і для самого «спадкоємця з вигодою», 

оскільки помилка в інвентаризаційному списку позбавить його права 

обмеженої відповідальності за борги спадкодавця. 

Не менш важливим є така складова права на спадкування як відмова 

від спадщини, оскільки така відмова має значення не лише для спадкоємця, 

проявом волі якого вона є, а й для інших спадкоємців. Так, відмова від 

спадщини спадкоємця за заповітом відкриває можливість вступу до 

спадкових відносин спадкоємців за законом. Відмова від прийняття 

спадщини зумовлює перерозподіл, так зване доплюсування, прирощення 

часток між спадкоємцями, які бажають отримати спадок.  

Так, спадкоємець може подати заяву про відмову від спадщини, а може 

своєю бездіяльністю протягом строку для прийняття спадщини, який 

зазначений у ч.1 ст.1270 ЦК України та становить шість місяців з моменту 

відкриття спадщини, не заявити про її прийняття. 

Частини 1, 2 статті 5.60 ЦК Литви встановлює, що спадкоємець має 

право вийти зі спадку протягом трьох місяців з дня виникнення спадщини. 

Не дозволяється відмовлятися від умов та застережень чи часткового 

спадкування. Відмова від спадщини має ті самі наслідки, що і неприйняття 

спадщини [142, ч. 1, 2 ст. 5.60.]. 

Таким чином, спадкове право України, як і спадкове право Литви тяжіє 

до ототожнення неприйняття спадщини (тобто відсутності відповідних дій 
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для реалізації права прийняття спадку) з відмовою від неї. Натомість Польща 

відсутність декларації про прийняття спадщини/відмову від спадщини 

трактує як прийняття спадщини з користю в інвентарі, про що зазначено в § 2 

ст. 1015 ЦК Польщі. Вказане свідчить про те, що польський законодавець за 

замовчуванням вважає спадкоємців такими, що прийняли спадок, за 

винятком наявності поданої належним чином декларації про відмову від неї.  

Зазначене є важливою відмінністю між правовим регулюванням, 

характерним для України та Литви, та Польщі, оскільки визначає межі 

реалізації тестаментоздатності спадкоємців.  

Законодавства порівнюваних держав містять норми, що стосуються 

ситуацій, коли спадкоємець, хоч і відповідає вимогам тестаментоздатності, 

не може бути допущений до спадку. У даному випадку мова йде про 

усунення від права бути спадкоємцем, тобто визнання такого спадкоємця 

недостойним. 

Так, згідно зі статтею 1224 ЦК України не мають права на спадкування: 

1) особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з 

можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя (за винятком 

включення її до заповіту спадкодавцем, який знав про замах); 

2) особи, які умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, 

внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникнення права 

на спадкування в них самих чи в інших осіб або сприяли збільшенню їхньої 

частки у спадщині; 

3) батьки після дитини щодо якої вони були позбавлені 

батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини; 

4)  батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновлені), а також 

інші особи, які ухилялися від виконання обов’язку щодо утримання 

спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом; 

5) одна після одної особи, шлюб між якими є недійсним або 

визнаний таким за рішенням суду (за винятком, коли шлюб було визнано 
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недійсним після смерті спадкодавця та один із подружжя, що пережив 

іншого, не знав і не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу); 

6) особи, які ухилялися від надання допомоги спадкодавцеві, який 

через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані 

(якщо таке позбавлення права на спадкування відбулося за рішенням суду) 

[129, ст. 1224].  

Слід зауважити, що перша та друга підстави усунення від права на 

спадкування стосуються спадкоємців за заповітом, за законом, осіб, які 

мають право на обов’язкову частку у спадщині, та відказоодержувачів, в той 

час, як наступні пункти можуть бути застосовані лише щодо спадкоємців за 

законом, а отже й до осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, 

також. 

Майже аналогічними є ситуації усунення від права участі у спадкових 

правовідносинах, викладені в законодавстві Польщі та Литви. Виключенням, 

у порівнянні з українською практикою, є хіба що відсутність прямого 

посилання на можливість усунення осіб, які ухилялися від надання допомоги 

спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у 

безпорадному стані. 

Незвичним є й досвід Польщі, спадкове право якої включає одним з 

понять «прощення спадкодавця». Так, стаття 930 ЦК Польщі передбачає, що 

спадкоємець не може вважатися недостойним, якщо заповідач пробачив його. 

Якщо на момент прощення заповідач не мав правоздатності, прощення діє, 

якщо воно сталось з достатньою «уважністю» [142, ст. 930]. 

Вказане «прощення», особливо те, яке сталось з достатньою 

«уважністю», на думку автора, є відносно суб’єктивним правовим явищем, 

тому може спричинити несправедливе отримання спадку недостойним 

спадкоємцем. Крім того, надання спадкодавцю можливості звільнити 

спадкоємця від звання недостойного може породжувати в майбутньому 

велику кількість судових проваджень щодо законності отримання спадку 
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таким прощеним спадкоємцем, що, у свою чергу, негативно вплине на права 

інших спадкоємців.  

Важливе місце серед понятійного апарату займає час відкриття 

спадщини та місце її відкриття. 

Відкриття спадщини – це настання тих юридичних фактів, якими 

обумовлюється виникнення спадкових правовідносин [72, с. 964]. 

Варто зауважити, що законодавство України, порівняно з 

законодавством Литви та Польщі, достатньо розгорнуто регламентує питання 

часу відкриття спадщини.  

Так, стаття 925 ЦК Польщі визначає, що спадщина відкривається, коли 

спадкодавець помирає [142, ст. 925]. 

Цивільне законодавство Литви в нормах статті 5.3. ЦК Литви під 

назвою «Виникнення спадщини» встановлює, що часом відкриття спадщини 

вважається час смерті померлого, а в разі оголошення смерті – дата, коли 

рішення суду про оголошення особи померлим набуває чинності, або дата 

смерті, зазначена в рішенні. Якщо неможливо визначити, хто з двох або 

більше осіб помер раніше, всі вони вважатимуться загиблими одночасно і 

між ними не виникає правонаступництво [138, ст. 5.3.]. 

Частинами 2-4 ЦК України передбачено, що часом відкриття спадщини 

є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (частина 

третя статті 46 цього Кодексу). Якщо протягом однієї доби померли особи, 

які могли б спадкувати одна після одної, спадщина відкривається одночасно 

й окремо щодо кожної з них. Якщо кілька осіб, які могли б спадкувати одна 

після одної, померли під час спільної для них небезпеки (стихійного лиха, 

аварії, катастрофи тощо), припускається, що вони померли одночасно. У 

цьому випадку спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожної з 

цих осіб [129, ч. 2-4 ст. 1220]. 

На думку автора, зазначеного регулювання, яке запропоноване 

українським законодавцем, в цілому достатньо для однозначного вирішення 

питань, що виникають. Разом з цим, як влучно зазначає Кухарєв О. Є., 
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наприклад, В. В. Залеський вважає, що з метою чіткої фіксації юридичного 

факту смерті особи більш доцільно застосовувати до коморієнтів, тобто осіб, 

що можуть вважатися померлими одночасно, поняття не календарної, а 

астрономічної доби (визначається від часу смерті, наприклад, від 17 год. 30 

хв. 20 серпня до 17 год. 30 хв. 21 серпня [57, с. 230].  

Дійсно, спадкове законодавство України, Литви та Польщі під часом 

відкриття спадщини розуміє певну календарну дату та не надає правового 

значення годинам та хвилинам настання смерті. 

В юридичній літературі неодноразово була висловлена думка про 

доцільність закріплення не дня, а моменту смерті особи-спадкодавця. На 

думку вченого Є. О. Рябоконь, необхідно враховувати не лише день, але й 

момент (години та хвилини) смерті спадкодавця для захисту прав та 

законних інтересів спадкоємців, також з метою чіткого й однозначного 

вирішення питання комморієнтності та для визначення кола об’єктів 

спадкування [99, с. 15].  

Згідно з ч. 5 ст. 1268 ЦК України, незалежно від часу прийняття 

спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини, тобто 

спадщина переходить до спадкоємців у тому вигляді, в якому вона існує на 

час відкриття спадщини, а саме на день смерті спадкодавця або на день, з 

якого останній оголошується померлим. Для вирішення питання відносно 

часу відкриття спадщини, а саме «день» чи «момент» смерті, потрібно 

звернути увагу на зміст ст. 1218 ЦК України, відповідно до якої «до складу 

спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на 

момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті» [133, с. 

164].  

Час відкриття спадщини як поняття поєднує в собі два аспекти: 

змістовний та формальний. Так, змістовний аспект проявляється через 

віднесення до складу спадщини тих прав та обов’язків, які існували на 

момент відкриття спадщини. Автор схильний до думки, що момент відкриття 

спадщини та час відкриття спадщини співпадають, оскільки й те, й інше 
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трактується через встановлення дня смерті спадкодавця. Тобто саме час 

відкриття спадщини визначає обсяг спадкової маси, що впливає на 

подальший зміст спадкових правовідносин.  

Формальна сторона часу відкриття спадщини зумовлюється тим, що 

саме з цього часу починається перебіг строку на прийняття/відмову від 

прийняття спадщини, тобто час відкриття спадщини є відправною точкою 

для реалізації спадкоємцями своїх спадкових прав.  

Не менш важливою є категорія місця відкриття спадщини, при цьому її 

значення, на відміну від часу відкриття спадщини, проявляється виключно в 

процесуальному аспекті спадкування. Так, за місцем відкриття спадщини 

відкривається спадкова справа – отже, реалізується право спадкоємців на 

спадкування шляхом прийняття спадщини. 

На відміну від часу відкриття спадщини, визначення місця відкриття 

спадщини українським, польським та литовським законодавцями 

регламентується по-різному.  

Стаття 1221 ЦК України тлумачить зміст місця відкриття спадщини та 

визначає його як останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце 

проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є 

місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за 

відсутності нерухомого майна – місцезнаходження основної частини 

рухомого майна. В особливих випадках місце відкриття спадщини 

встановлюється законом [129, ст. 1221]. 

Чимало питань викликає частина 3 вказаної статті, яка містить відсилку 

на можливість встановлення місця відкриття спадщини іншим законом. З 

одного боку така норма вносить певний розлад у загальне сприйняття місця 

відкриття спадщини та надає певним категоріям осіб відповідні переваги, що 

не є характерним для спадкового права в більшості випадків, проте з огляду 

на ситуацію на сході України така позиція законодавця є виправданою.  

 Так, мова йде про питання щодо місця відкриття спадщини, пов’язаної 

з непідконтрольною Україні територією, які врегульовані статтею 11-1 
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Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України» [88, ст. 11-1] та статтею 

9-1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» [93, ст. 9-1]. До таких випадків зараховується 

ситуація, коли останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово 

окупована територія або населений пункт, на території якого органи 

державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному 

обсязі свої повноваження, а також, якщо місце проживання спадкодавця 

невідоме, а нерухоме майно або основна його частина, в разі відсутності 

нерухомого майна – основна частина рухомого майна знаходиться на 

відповідній окупованій території.  

Норми вказаних законодавчих актів визначають місце відкриття 

спадщини за місцем подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення 

щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, 

заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів. 

Аналіз норм чинного законодавства України дозволяє наразі 

встановити, що місцем відкриття спадщини залежно від обставин є: 

1. останнє місце проживання спадкодавця (при цьому, який проміжок 

часу забезпечує таке місце проживання статусом останнього, чи є в даному 

випадку суттєва різниця щодо місця фактичного проживання спадкодавця чи 

місця реєстрації його місця проживання законодавець залишає на розсуд 

суб’єктів правозастосування, що не слід вважати процесуально правильним); 

2. місцезнаходження майна спадкодавця або основної його частини;  

3. місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо 

спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в 

охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів. 

Більш деталізований підхід щодо встановлення місця відкриття 

спадщини демонструє спадкове законодавство Литви.  

 Як і ЦК України, частина 1 статті 5.4 ЦК Литви визначає місцем 

відкриття спадщини – це останнє звичайне місце проживання спадкодавця 
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(ст. 2.12 цього Кодексу). При цьому, як передбачено частиною 2 вказаної 

статті, якщо заповідач постійно не проживав в одному місці, місцем 

походження спадку вважається: 

1) місце, де заповідач проживав переважно протягом останніх шести 

місяців до смерті; 

2) якщо спадкодавець проживав у кількох місцях, місцем походження 

спадщини вважається переважаюче місце економічного чи особистого 

інтересу (місцезнаходження майна або його основна частина, якщо майно 

знаходиться в кількох місцях; або місце проживання дитини, яка проживає із 

заповідачем) [138, ч. 1-2 ст. 5.4]. 

Якщо місце проживання спадкодавця не може бути визначене в 

обставинах, зазначених у пунктах 1 та 2, місце походження спадкодавця 

може визначатись за громадянством, реєстрацією, місцем реєстрації 

транспортних засобів, що належать йому та іншими обставинами [138, ч. 3 

ст. 5.4.]. 

Таким чином, литовський законодавець охопив найбільш повно 

можливий спектр ситуацій, при яких визначити місце відкриття спадщини за 

загальним правилом неможливо.  

У свою чергу, польський законодавець на рівні кодифікованого 

нормативного акту оминув достатньою увагою питання визначення місця 

відкриття спадщини.  

Враховуючи вищевикладене, варто зауважити, що понятійний та 

категоріальний аппарат спадкового права України, Литви та Польщі тісно 

пов’язаний із правовими категоріями, що існують у межах інших галузей 

права, однак виключно для спадкового права характерним є застосування 

таких основоположних понять як спадщина, спадкодавець, спадкоємець, час 

відкриття спадщини, місце відкриття спадщини. Саме вказані поняття і 

визначають самобутність та відносну самостійність регулювання спадкових 

правовідносин.  
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2.2. Сутність та види правонаступництва при спадкуванні за 

законодавством України, Литви та Польщі. 

Спадкування як правове явище, тісно пов’язане з поняттям 

правонаступництва. Так, еволюційні процеси в суспільних відносинах вивели 

на перший план майнову сторону цих відносин, у зв’язку з чим вагоме 

значення має можливість суб’єктивного цивільного права та юридичного 

обов’язку відокремитись від свого попереднього носія, що, у свою чергу, 

означає набуття таким правом та/або обов’язком ознак оборотоздатності. 

Саме правонаступництво в даному випадку опосередковує сталість 

правовідносин, забезпечує функціонування та рух прав та обов’язків при 

зміні суб’єктивного складу, що майже тотожне рухові цивільного обігу. 

Філологічне тлумачення вказаного поняття дає змогу зрозуміти, що 

правонаступництвом опосередковується зміна «володільця вже існуючого 

права», тобто правонаступництвом є зміна суб’єктної приналежності права.  

У теорії поняття правонаступництва, як правило, охоплює не тільки 

категорію права, а й категорію обов’язку. Так, право не існує окремо від 

обов’язку, проте кожні конкретні правовідносини характеризуються їх 

особливою сукупністю, у зв’язку з чим правонаступництво не має загального 

однакового змістовного наповнення.  

Варто зауважити, що незважаючи на багаторічне використання поняття 

правонаступництво, теорія права досі остаточно не визначилася з його 

трактуванням. Аналіз таких трактувань свідчить про те, що основною 

розбіжністю між тлумаченнями є різне ставлення теоретиків до можливості 

переходу прав та обов’язків.  

Так, Б. Б. Черепахін пропонує розглядати правонаступництво як 

перехід суб’єктивного права (в широкому розумінні – також правового 

обов’язку) від однієї особи (праводавця) до іншої (правонаступника) в 

порядку похідного правонабуття (у відповідних випадках – похідного 

обов’язку). При переході суб’єктивного права від праводавця до 

правонаступника відбувається зміна активного суб’єкта у правовідносинах. 
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При переході цивільно-правового обов’язку від боржника до його наступника 

має місце зміна пасивного суб’єкта у правовідносинах. У тому чи іншому 

випадку юридична характеристика перехідного права або перехідного 

обов’язку залишається без змін. Таке правонаступництво є транзитним, тобто 

таким, при якому здійснюється перехід прав і обов’язків у порядку 

правонаступництва. 

Інша точка зору щодо сутності правонаступництва спирається на 

переконання, що права та обов’язки не мають фізичних ознак та 

властивостей, тобто є певною абстрактною субстанцією, у зв’язку з чим не 

можуть бути передані. Зокрема, В. С. Толстой вважає, що правонаступництво 

означає лише те, що при наявності в одних осіб і причинно пов’язане їх 

виникнення в інших, в тому чи іншому обсязі. Таке правонаступництво 

вважається дискретним, при якому перехід прав та обов’язків не 

відбувається. 

Вказана теза приводить до припущення, що в межах 

правонаступництва можна говорити про припинення одних і про наступне 

виникнення інших правовідносин, а не про зміну вже існуючих відносин.  

З такою думкою важко погодитись, оскільки правонаступництво не 

породжує нових правовідносин, а лише опосередковує зміну суб’єктного 

складу тих відносин, які вже існують, та в межах яких вже існували 

відповідні права та обов’язки. Крім того, права та обов’язки не є 

абсолютними, а, як правило, належать конкретному суб’єкту. Під 

виникненням прав та обовязків варто розуміти появу їх вперше в конкретних 

правовідносинах. Проте правонаступництво характерне для правовідносин, в 

яких вже сформований певний набір правомочностей, тому правонаступник 

володіє не «нововиникненим» правом/обов’язком, а вже існуючим, який був 

переданим останньому шляхом переходу від іншого попереднього суб’єкта 

правовідносин.  

Тут право/обов’язок наступника ніби спирається на те право/обов’язок, 

яке існувало в іншої особи, ніби походить від нього. Цей зв’язок означає 
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пряму залежність прав і обов’язків наступника від відповідних прав та 

обов’язків попередника та «складає попередню умову придбання; придбання 

залежить від цього права». 

Тому для розкриття сутності правонаступництва використання 

позначення «перехід права» є найбільш влучним, оскільки вказані поняття 

носять однакове змістовне навантаження, вказуючи на залежність права 

однієї особи (правонабувача) від права іншої особи (праводавця), 

співвідносячись як частина та ціле: правонаступництво завжди є переходом 

прав/обов’язків, проте не будь-який перехід прав є правонаступництвом. 

Варто зауважити, що в цивільному обігу існують два правових явища – 

правонаступництво та правонабуття, які не є тотожними. У 

правонаступництві акцент робиться саме на процес переходу прав та/або 

обов’язків від однієї особи до іншої, а в правонабутті нас цікавить лише його 

правомірний, тобто оснований на законних підставах, результат – набуття 

права [9, с. 117].  

Так, за змістом правонаступництво можна вважати похідним 

правонабуттям. Взаємний зв’язок правонаступництва і похідного 

правонабуття полягає в тому, що правонаступництво спостерігається лише за 

похідного правонабуття, і навпаки, якщо має місце похідне правонабуття, то 

має місце і правонаступництво. 

Додає нового забарвлення сутності правонаступництва співвіднесення 

його в юридичній літературі з методом цивільно-правового регулювання та 

принципом цивільно-правового регулювання, що, у свою чергу, зумовлює 

правильне та свідоме застосування правонаступництва в цивільно-правовоих 

відносинах.  

Під методом цивільно-правового регулювання розуміють спосіб 

впливу на поведінку учасників цивільних правовідносин, заснований на 

юридичній рівності, яка визнається за учасниками правовідносин, на 

автономії їх волі (незалежності їх волевиявлення при вступі у 
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правовідносини, їх зміні чи припиненні), а також на їх майновій 

самостійності.  

Цивільне законодавство досить часто оперує поняттям 

правонаступництва, намагаючись таким чином урегулювати однорідні за 

змістом правові явища – явища, наслідком яких є припинення 

права/обов’язку в однієї особи та виникнення такого ж за змістом 

права/обов’язку в іншої шляхом їхнього переходу. Таким чином, можна 

вважати, що правонаступництво виконує роль методу правового 

регулювання, оскільки впливає на розвиток правовідносин. Така концепція 

цілком відповідає загальновизнаному диспозитивному цивільно-правовому 

методу регулювання, зокрема при спадкуванні, так як спадкове 

правонаступництво виникає лише за умови прийняття спадщини, тобто 

диспозитивного рішення спадкоємця (правонаступника).  

Принципи цивільного права (від лат. principium – основне, вихідне 

положення окремої наукової системи, теорії, ідеології, засади) – це основні 

начала, які виражають характерні, корінні риси цивільного права, тобто його 

сутність та мають у силу їх правового закріплення загальнообов’язкове 

значення.  

У свою чергу правонаступництво уособлює специфіку цивільного, 

зокрема спадкового, права, що полягає в можливості переходу певного 

набору прав та обов’язків до іншої особи, відмінної від початкового суб’єкта. 

Отже, будучи основою цивільно-правових відносин та відповідної 

основоположної ідеї, правонаступництво впливає на сутність цивільного 

права, отже містить у собі ознаки принципу.  

Враховуючи багатоаспектну сутність правонаступництва, варто 

зауважити, що правонаступництво не варто розглядати як правовідношення, 

оскільки правонаступництво є одномоментним актом при настанні 

юридичного факту або остаточному накопиченні елементів фактичного 

складу. Так, правонаступництво при спадкуванні характеризує те, що воно 

можливе лише за наявності сукупності певних юридичних фактів: смерть 
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спадкодавця або вступ у законну силу рішення суду про визнання особи 

померлою, наявність заповіту або родинного зв’язку відповідно до черг 

спадкування за законом, наявність спадщини, тобто самого майна, прийняття 

спадщини спадкоємцем. 

У свою чергу, правонаступництво не є ні дією, ні подією, тобто під 

категорію юридичних фактів також не підпадає. До того ж 

правонаступництво не може мати місце само по собі, без настання певних 

обставин. 

Так, спадкування є правонаступництвом у чистому вигляді та 

опосередковує перехід не пов’язаних нерозривно з особою спадкодавця прав 

та обов’язків, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не 

припинилися внаслідок його смерті.  

Зміст правонаступництва розкривається через призму його ознак як 

правового явища. Так, В. В. Валах до ознак правонаступництва віднесла 

наступні особливості:  

1. до правонаступника переходять лише ті права та/або обов’язки, які 

належали правопопереднику; 

2. термін «перехід прав та обов’язків» характеризується одночасною 

втратою останніх однією особою (попередником) та набуттям їх іншою 

особою (наступником); 

3. при правонаступництві спостерігається зв’язок між набутими 

суб’єктивними правами та обов’язками й правовідносинами, в яких 

перебуває їхній носій – попередник – з іншими особами, через що й було 

можливе їхнє існування; 

4. правонаступництво відбувається у правах та/або обов’язках 

правопопередника; 

5. права та/або обов’язки правопопередника переходять у порядку 

правонаступництва до правонаступника як одне ціле, тобто правонаступник 

не потребує для набуття кожного окремого права/обов’язка наявності тих 

умов, які потрібні для набуття кожного окремого права/обов’язку (передача 
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речі, отримання правовстановлюючих документів на кожну річ окремо та ін.) 

[10, с. 24-28].  

З огляду на багатогранність правонаступництва та залежність його від 

виду правовідносин правонаступництво прийнято поділяти на універсальне 

та сингулярне.  

Загальновизнаним є видовий поділ правонаступництва за критерієм 

об’єму тих прав та/або обов’язків, які передаються правонаступнику від 

праводавця, на сингулярне та універсальне правонаступництво.  

Для сингулярного правонаступництва характерним є перехід не всієї 

сукупності прав та обов’язків праводавця, а лише частини з них. Даний вид 

правонаступництва являє собою відступлення окремих прав та обов’язків 

(права власності, вимог за зобов’язаннями, позовів) або у вигляді 

відступлення сукупності прав та/або обов’язків, пов’язаних з одним об’єктом 

або підставою (нерухомість з усіма обтяженнями, торгове підприємство з 

усім майном та ін.) [10, с. 35].  

Розповсюдженою серед теоретиків та практиків є також думка, що за 

сингулярним наступництвом переходять лише права. Разом з цим 

представлену тезу варто сприймати достатньо критично, оскільки, як 

правило, кожному праву кореспондує певний обов’язок, що пов’язаний з цим 

правом. Наприклад, право власності, що переходить до нового власника 

шляхом правонаступництва, автоматично покладає на такого наступника 

обов’язки, що були пов’язані з правом власності на відповідну річ, оскільки в 

ч. ст. зазначено, що власність зобов’язує. Крім того, не є виключенням 

випадки, коли сама річ, яка передається правонаступнику на праві власності, 

обтяжена правами, що слідують за річчю (сервітут, оренда, іпотека тощо), 

що, в свою чергу, покладає на власника додаткові обов’язки, що мають 

нерозривне відношення до такої речі. Таким чином, вислів, що при 

сингулярному правонаступництві передаються виключно права, на думку 

автора, потребує доопрацювання, оскільки наразі не відповідає дійсності. 
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Вказана думка знаходить своє опосередковане підґрунтя, зокрема, в 

працях А. Шміда, що відокремлює сингулярне наступництво (відступлення 

окремих прав та обов’язків) та спеціальне наступництво (відступлення 

сукупності прав та обов’язків, пов’язаних одним об’єктом або підставою) 

[155, с. 372].  

Класичним прикладом універсального правонаступництва можна 

вважати спадкування за законодавством як України, так і Литви та Польщі. 

Вказане підтверджується, зокрема, прийняття «спадщини без застережень»  

Універсальне правонаступництво знаменує передачу всієї сукупності 

прав та обов’язків праводавця, що можуть бути передані в межах такого 

правонаступництва. У даному випадку мова йде про повну передачу всіх 

існуючих у реальності та в майбутній перспективі прав та обов’язків 

(наприклад, право на узаконення самочинного будівництва) одного суб’єкта, 

окрім тих, що тісно пов’язані з особистістю правопопередника, до іншого.  

Універсальному спадковому наступництву притаманні такі ознаки:  

- безпосередність універсального правонаступництва, оскільки 

спадкоємець набуває спадщину без попередньої передачі прав на неї третім 

особам. Ця ознака зберігається навіть у випадку участі у спадкових 

відносинах виконавця заповіту, адже до останнього не переходять права та 

обов’язки, які входять до складу спадщини;  

- одночасність переходу до спадкоємців спадкового майна. Виняток 

складає випадок входження до складу спадщини права власності на нерухоме 

майно, яке згідно ч. 2 ст. 1299 ЦК виникає у спадкоємців із моменту його 

державної реєстрації;  

- перехід до спадкоємців прав та обов’язків спадкодавця в усій 

сукупності, навіть якщо б спадкоємці і не знали про існування деяких з них. 

Універсальний правонаступник (спадкоємець) не може прийняти тільки одну 

частину правомочностей, і відмовитися від прийняття іншої. Він не вправі 

встановити інший порядок набуття прав та обов’ язків, не може, наприклад, 

відмовитись від набуття деяких прав або від відповідальності за борги 
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спадкодавця або поставити прийняття спадщини в залежність від якої-небудь 

умови [71].  

Однак, все більшої популярності набирає ставлення до спадкування як 

до гармонійного симбіозу універсального та сингулярного 

правонаступництва.  

Проаналізувавши норми спадкового права порівнюваних держав, 

можна дійти таких висновків.  

По-перше, перехід прав спадкодавця до спадкоємців у повному обсязі 

вказаними законодавствами не заперечується та не містить жодних 

виключень, не враховуючи передбачені обмеження складу спадщини, про які 

йшлося в підрозділі вище. Отже, перехід прав спадкодавця беззаперечно 

слугує меті універсального правонаступництва.  

По-друге, складова категорія спадщини у вигляді боргів, що за своєю 

правовою природою є обов’язком, містить певні натяки на існування ознак 

сингулярного правнаступництва.  

Основна теза законодавств України та Литви полягає в тому, що 

спадкоємець відповідає за борги спадкодавця лише в обсязі, що відповідає 

отриманому спадку. Так, частиною 1 статті 1282 ЦК України визначено, 

зокрема, що спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредитора 

повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину [129, ч. 1 ст. 

1282]. Статтею 5.52 ЦК Литви передбачено, що спадкоємець, який прийняв 

спадщину, перейнявши управління майном або подав декларацію нотаріусу, 

несе відповідальність за борги спадкодавця всім своїм майном, крім 

випадків, передбачених цим Кодексом [138, ст. 5.52]. 

На думку автора, вказане бачення законодавців свідчить про те, що 

спадкування боргів містить ознаки сингулярності, що не забезпечує повний 

перехід існуючих боргів спадкодавця, а отже всіх обов’язків останнього до 

спадкоємця, оскільки частина таких боргів залишається непокритою, тобто 

такою, що не ввійшла до складу спадщини та не була реалізована.  
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Так, сплата відповідного конкретно визначеного боргу є обов’язком 

спадкодавця. Такий обов’язок в останнього існує у встановлених межах, 

незалежно від наявного в спадкоємця майна. Враховуючи нормативні 

положення щодо відповідальності спадкоємців за борги, до спадкоємців не 

переходить повноцінний обов’язок спадкодавця повернути всі існуючі у 

нього борги, проте переходить обов’язок сплатити борги, сума яких не 

перевищує вартість отриманого спадкоємцем спадку. Таким чином, 

спадкоємець разом зі спадщиною не отримує належного спадкодавцеві 

обов’язку сплатити всі наявні борги, у зв’язку з чим можна говорити про 

сингулярний характер правонаступництва в межах обов’язків спадкодавця 

щодо повернення боргів. 

Спадкові норми Польщі містять дещо інші погляди на відповідальність 

спадкоємців, що повністю виключає можливість прояву сингулярних рис 

спадкування. Так, за статтею 1030 ЦК Польщі до тих пір, поки спадщина не 

буде прийнята, спадкоємець несе відповідальність за заборгованість за 

спадщиною лише зі спадщини. З моменту, коли він приймає спадщину, він 

несе відповідальність за ці борги з усього свого майна [142, ст. 1030]. 

Тобто обов’язок спадкодавця повністю виконати боргові зобов’язання 

переходить до спадкоємця без будь-яких застережень та обмежень, що, у 

свою чергу, підкреслює універсальний характер спадкування за польським 

законодавством.  

Однак, залежно від способу прийняття спадщини, польський 

законодавець все ж таки лишає спадкоємцю можливість зменшити розмір 

відповідальності за борги спадкодавця, що, у свою чергу, варто розцінювати 

як розщеплення обов’язку спадкодавця. Параграфом 1, 2 статті 1031 ЦК 

Польщі встановлено, зокрема, що в разі простого прийняття спадщини 

спадкоємець несе відповідальність за спадкову заборгованість без обмежень. 

У разі прийняття спадщини з перевагою товарно-матеріальних цінностей 

спадкоємець несе відповідальність за спадкову заборгованість лише до 
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величини, визначеної в інвентарному списку або інвентаризації активного 

стану спадщини [142, пар. 1, 2 ст. 1031].  

Вищевикладене дає підставу говорити про те, що спадкування за 

законодавством України, Литви та Польщі містить як ознаки універсального, 

так і сингулярного правонаступництва. 

Особливість правонаступництва шляхом спадкування є закріплення 

сукупності тих прав та обов’язків, які переходять від спадкодавця до 

спадкоємців. Таку сукупність опосередковує склад спадщини.  

До складу спадщини, як правило, зараховуються ті права та обов’язки 

спадкодавця, які можуть бути відділені від його особи, враховуючи, що 

правонаступництво можливе лише у випадках відсутності нерозривного 

зв’язку права/обов’язку з особою.  

Українське, литовське та польське законодавство теоретично поділяє 

всі права та обов’язки, що їм кореспондують, у межах спадкового права на 

спадщину та «не спадщину». Так, згідно зі статтею 1219 ЦК України не 

входять до складу спадщини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з 

особою спадкодавця, зокрема: 

1) особисті немайнові права; 

2) право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях 

громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими 

документами; 

3) право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров’я; 

4) права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені 

законом; 

5) права та обов’язки особи як кредитора або боржника, 

передбачені статтею 608 цього Кодексу [129, ст. 1219]. 

Частина 3 статті 5.1. ЦК Литви встановлює, що не успадковуються 

особисті немайнові та майнові права, притаманні особі спадкодавця (право на 

честь та гідність, право на авторське право, недоторканність твору, ім’я та 
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виконання виконавця), аліменти та виплати, сплачені спадкодавцю, пенсійні 

права, крім встановлених законом винятків [138, ч. 3 ст. 5.1.]. 

Параграф 2 статті 922 ЦК Польщі визначає, що права та обов’язки 

померлого, тісно пов’язані з його особою, не належать до спадщини, а також 

права, які після його смерті передаються визначеним особам незалежно від 

того, чи є вони спадкоємцями [142, пар. 2 ст. 922].  

Як бачимо, ставлення законодавців до визначення складу «не 

спадщини» різниться. Так, ЦК України закріпив орієнтовний перелік прав, 

які не можна зарахувати до спадкової маси, що, у свою чергу, дає змогу 

зробити висновок про наявність інших прав, які тісно пов’язані з особою 

спадкодавця, у зв’язку з чим не можуть змінювати свою суб’єктну 

приналежність шляхом спадкування. ЦК Литви навпаки сформулював норму 

статті таким чином, що її буквальне тлумачення не передбачає можливості 

виключення зі складу спадщини інших прав, які не встановлені вказаною 

статтею, що, на думку автора, є значним упущенням. Польща ж у відповідній 

нормі спадкового права не дає навіть прикладу таких прав, які не входять до 

складу спадщини, проте наголошує, що до спадщини не включаються права, 

які після його смерті передаються визначеним особам.  

Автор переконаний, що таке зазначення польського законодавця варто 

було б запозичити й Україні, тобто доповнити статтю 1219 ЦК України 

відповідним пунктом. Так, закріплення вказаної норми стосовно того, що до 

складу спадщини не входять права спадкоємця, які після його смерті 

передаються іншим особам, слугувало б стовідсотковим підтвердженням 

окремої правової природи переходу прав після смерті спадкодавця у випадку, 

наприклад, укладення за життя останнього договору спадкового договору 

тощо.  

Вказані статті окреслюють межі правонаступництва шляхом 

спадкування, проте не можуть розглядатися як абсолютна відсутність 

правонаступництва з іншої підстави, наприклад за договором. 
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Має місце в теорії права і розділення правонаступництва на 

транслятивне та конститутивне.  

Як зазначає М. М. Гудима, конститутивне правонабуття не передбачає 

заміну суб’єкта-володільця права внаслідок його переходу, початковий 

правовласник із взаємодії не вибуває; право правонабувача встановлюється 

на підставі права правонадавача, але без втрати останнім цього права в 

цілому та/або окремих правомочностей, які входять до його складу. На 

відміну від вищерозглянутого при транслятивному (правопереносячому) 

правонабутті правомочність зі складу суб’єктивного права правонадавача не 

вичленовується, а право переходить у цілому, внаслідок чого відбувається 

зміна суб’єктного складу правовідносин, але не шляхом включення в 

суспільну взаємодію нового суб’єкта, а через заміну новим правовласником 

попереднього, який із правовідносин вибуває [19, с. 84].  

Критерій розмежування між двома вказаними видами 

правонаступництва полягає не стільки в кількості прав/обов’язків, які 

передаються в процесі такого правонаступництва, а в їх якісних 

характеристиках. Так, при конститутивному правонаступництві передається 

частина від права/обов’язку праводавця, а не конкретне право/обов’язок у 

цілісному вигляді, що характерне для транслятивного.  

В. А. Бєлов визначив ознаки, що притаманні конститутивному 

правонастуництву, та відніс до них: 

1. наявність між праводавцем та правонаступником юридично 

значущого зв’язку; 

2. визначення змісту похідного права змістом первинного; 

3. межею здійснення конститутивного права є інтерес володільця 

основного права; 

4. конститутивне право є способом реалізації основного права.  

Із зазначеного вбачається, що конститутивне правонаступництво не 

можна вважати правонаступництвом у чистому вигляді, що, у свою чергу, 

означає неможливість застосування такого виду правонаступництва для 
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характеристики спадкування як способу переходу прав та обов’язків. Тож, 

спираючись на вказану класифікацію, спадкування варто зарахувати до 

транслятивного правонаступництва.  

У межах видів правонаступництва варто також звернути увагу на 

можливість здійснення поділу на безпосереднє та опосередковане. При 

безпосередньому правонаступництві права/обов’язки переходять одразу до їх 

кінцевого набувача, тобто прямо від спадкодавця до спадкоємця. 

Опосередковане правонаступництво відрізняється від безпосереднього 

участю будь-якого суб’єкта, який попередньо отримує їх у вигляді своєрідної 

проміжної стадії. 

За даної класифікації правонаступництво шляхом спадкування не 

можна зарахувати остаточно до одного із запропонованих видів, оскільки 

варіації здійснення переходу прав та обов’язків при цьому різняться своїми 

особливостями. Так, загальною першочерговою метою спадкування є 

забезпечення оборотоздатності прав та обов’язків спадкодавця, що в 

результаті мають перейти до конкретного суб’єкта – спадкоємця. При цьому, 

існують випадки, коли спадкоємець є перехідною ланкою для отримання 

прав/обов’язків спадкодавця іншою особою. Прикладом такої ситуації можна 

навести наявність у заповіті заповідального відказу, за яким спадкоємець має 

прийняти певне майно спадкодавця, що входить до складу спадщини, з 

метою його подальшого відчуження на користь третьої особи. У такому 

випадку, на думку автора, доцільно говорити про змішаний тип 

правонаступництва. 

У контексті викладеного, викликає питання наявність у спадкових 

правовідносинах виконавців заповіту або осіб, що здійснюють управління 

спадщиною, які до прийняття спадщини та закріплення її за спадкоємцем 

виконують роль розпорядника, отже, володіють певним набором прав та 

обов’язків щодо спадщини. Автор вважає, що до виконавців заповіту та 

управлінців не переходять права/обов’язки спадкодавця, оскільки 

повноваження останніх слід розглядати як окремий набір прав та обов’язків, 
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що випливають із основної ролі виконавців заповіту та управлінців – 

збереження спадкової масси для передачі спадкоємцям у повному обсязі та 

належному стані.  

Таким чином, як бачимо, що на відміну від транслятивного і 

конститутивного, універсального і сингулярного правонаступництва, 

класифікація яких відбувається за ознакою обсягу прав і обов’язків, які 

переходять від правопопередника до правонаступника, безпосереднє і 

опосередковане правонаступництво виділяється за порядком переходу цих 

прав і обов’язків. І якщо на підставі першої класифікації визначається, що 

саме переходить, то на підставі другої – яким чином переходить [18, с. 133].  

З огляду на вищевикладене, спадкування варто характеризувати як 

універсально-сингулярне транслятивне правонастуництво, що виникає в разі 

смерті однієї особи (спадкодавця) з метою переходу спадщини, що 

відкрилася після спадкодавця до спадкоємців.  

 

Висновки до розділу 2 

1. Категоріальний та понятійний апарат спадкового права України, 

Литви та Польщі не є надмірно перенавантаженим, тобто являє собою 

лаконічну збірку основних категорій та понять, що напрацьовані в межах 

спадкового права та інших галузей права.  

2. Перелік основних понять та категорій спадкового права 

порівнюваних держав: «спадкування», «спадщина», «відкриття спадщини», 

«час відкриття спадщини», «місце відкриття спадщини», «прийняття 

спадщини», «відмова від прийняття спадщини». 

3. Розуміння та визначення основних правових понять спадкового 

права закріплене в кодифікованих нормативно-правових актах та містить 

деякі розбіжності, що зумовлює різницю в правовому регулювання 

спадкових правовідносин в Україні, Литві та Польщі. 

4. Понятійний та категоріальний апарат порівнюваних держав потребує 

удосконалення, що забезпечить ефективне регулювання, зокрема, з питань, 
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що пов’язані з визначенням складу спадщини, суб’єктного складу, часу 

відкриття спадщини, реалізацією права на спадкування тощо. 

5. Спадкування, як правове явище, тісно пов’язане з поняттям 

правонаступництва, зміст якого складає перехід прав/обов’язків від однієї 

особи до іншої.  

6. Спадкування є правонаступництвом у чистому вигляді та 

опосередковує перехід не пов’язаних нерозривно з особою спадкодавця прав 

та обов’язків, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не 

припинилися внаслідок його смерті. 

7. Правонаступництво при спадкуванні характеризує те, що воно 

можливе лише за наявності сукупності певних юридичних фактів: смерть 

спадкодавця або вступ у законну силу рішення суду про визнання особи 

померлою, наявність заповіту або родинного зв’язку відповідно до черг 

спадкування за законом, наявність спадщини, тобто самого майна, прийняття 

спадщини спадкоємцем. 

8. Серед видів правонаступництва виділяють універсальне та 

сингулярне, транслятивне та конститутивне, безпосереднє та опосередковане. 

9. Спадкування за законодавством як України, так і Литви та Польщі 

вважається універсальним правонаступництвом, однак аналіз окремих 

положень норм спадкового права містить ознаки сингулярності, у зв’язку з 

чим все більшої популярності набирає ставлення до спадкування як до 

гармонійного симбіозу універсального та сингулярного правонаступництва. 

10. Спадкування варто характеризувати як універсально-сингулярне 

транслятивне правонастуництво, що виникає в разі смерті однієї особи 

(спадкодавця) з метою переходу спадщини, що відкрилася після спадкодавця, 

до спадкоємців.  
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РОЗДІЛ 3. ВИДИ СПАДКУВАННЯ У СПАДКОВОМУ ПРАВІ 

УКРАЇНИ, ЛИТВИ ТА ПОЛЬЩІ 

3.1. Спадкування за заповітом 

Характер та особливості спадкування проявляються через специфічні 

риси кожного з його видів: спадкування за заповітом та спадкування за 

законом.  

Спадкове право України, Литви та Польщі тяжіє до принципу 

пріоритету спадкування за заповітом. Це означає, що інститут спадкування за 

заповітом займає лідируючу позицію, і лише за його відсутності можливим є 

спадкування за законом. 

Спадкодавець шляхом вчинення заповіту проявляє свою волю на 

передачу того чи іншого права та кореспондуючого обов’язку конкретній 

особі. У випадку, коли заповіт не було складено, в дію вступає такий 

принцип спадкування як принцип врахування дійсної та припустимої волі 

спадкодавця [77, с. 88]. Справа в тому, що існування черг спадкування за 

законом, яке зумовлене сімейно-родинними зв’язками, передбачає 

припустиму волю спадкодавця, щоб спадщина в разі смерті перейшла саме 

до цих осіб. Відмова від написання заповіту, визнання його недійсним або 

залишення частини майна поза заповідальними розпорядженнями говорять 

про те, що спадкодавець згоден на перехід прав та обов’язків до спадкоємців, 

яких у цивільному законодавстві визначила держава, тобто до спадкоємців за 

законом, а якщо таких не існує – до територіальної громади в порядку 

визнання спадщини відумерлою (в Україні) або у власність держави (Литва).  

Таким чином, спадкування, одночасно будучи підставою набуття прав 

та обов’язків для спадкоємців, виступає реалізацією правомочності 

розпорядження спадкодавця власними майновими правами, яка проявляється 

у вирішенні їх подальшої долі.  

Відповідно до ст. 1233 ЦК України заповітом є особисте 

розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті [129, ст.1233]. 
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Законодавство Литви та Польщі, що регулює спадкові правовідносини, 

визначення поняття «заповіт» не містить. 

Фізична особа має право заповідати права та обов’язки, які належать їй 

на момент складання заповіту, а також і ті права та обов’язки, які можуть 

належати їй у майбутньому. Дійсність заповіту щодо складу майна 

визначається на день відкриття спадщини [84, с. 399]. 

Заповіт за своєю суттю є одностороннім правочином, тобто дією, що 

вчиняється заповідачем із метою виникнення між ним та спадкоємцями 

спадкових правовідносин. Одностороннім цей правочин є тому, що правами 

та обов’язками обтяжена лише одна сторона, в той час як інша може лише 

або прийняти пропозицію стати суб’єктом спадкових відносин, або 

відмовитися від неї. Односторонній правочин може створювати обов’язки 

для інших осіб лише у випадках, встановлених законом, або за домовленістю 

з цими особами [129, ч. 3 ст. 202]. Так, заповіт залишатиметься 

одностороннім правочином навіть у тому випадку, коли ним буде 

встановлено заповідальний відказ або заповідальне покладення.  

Оскільки заповіт є правочином, укладати його може тільки фізична 

особа з повною цивільною дієздатністю (ч. 1 ст. 1234 ЦК України) [129, ч. 1 

ст. 1234]. Зазначене положення дублюється в ч. 2 ст. 5.15. ЦК Литви, згідно з 

якою заповіт може складати лише дієздатна особа, яка усвідомлює значення 

та наслідки своїх дій [138, ч. 2 ст. 5.15.]. Однак, § 1 ст. 944 ЦК Польщі вказує, 

що тільки особа, яка має повну правоздатність, може скласти та скасувати 

заповіт [142, пар. 1 ст. 944].  

На думку автора, прив’язка правоздатності до складення заповіту є 

дещо невдалою, так як основний акцент повинен ставитися на дієздатність 

заповідача.  

Цікавим видається досвід розвинених зарубіжних держав, які по- 

різному трактують віковий ценз активної тестаментоздатності. У Німеччині 

право на складання заповіту надано 16-річним особам. У Франції, окрім 

повнолітніх осіб, заповіт можуть складати і неповнолітні, які досягли 16-ти 
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років, але лише щодо половини належного їм майна. У штаті Джорджія 

(США) право складати заповіт надано 14-річним особам [73, с. 7]. 

Стосовно вирішення питання вікового критерію активної 

тестаментоздатності відсутній єдиний підхід науковців. Так, І. Желінкова 

зауважує, що якщо неповнолітні мають право розпоряджатися своїм 

заробітком, стипендією, іншими доходами, то, відповідно, передача такого 

майна за заповітом є одним із способів такого розпорядження [26, с. 23]. 

На думку автора, порівнювані держави займають правильну позицію, 

пов’язуючи активну тестаментоздатність не з віком, а з об’ємом дієздатності 

особи.  

Зміст суб’єктивного права особи на заповіт включає в себе такі 

аспекти: 

1) право призначити спадкоємців, у тому числі позбавити когось із 

спадкоємців за законом права на спадкування; 

2) право визначити обсяг спадщини, що спадкуватиметься за заповітом. 

Наявність цих складових підтверджується принципом свободи 

заповіту, згідно з яким заповідач на власний розсуд без будь-яких сторонніх 

втручань обирає долю спадщини, що залишиться після його смерті. 

Разом із цим, політика українського законодавця у сфері спадкового 

права спрямована на захист інтересів соціально незахищених потенційних 

спадкоємців за законом у разі складення заповіту на користь інших осіб. 

Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, 

непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно 

від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі 

спадкування за законом (обов’язкова частка) [129, ч. 1 ст. 1241]. 

Згідно з положенням ст. 1241 ЦК України до обов’язкової частки 

зараховується вартість речей домашнього вжитку й обстановки, вартість 

заповідального відказу, встановленого на користь «обов’язкового 

спадкоємця», вартість інших речей та майнових прав, які перейшли до нього 

як до спадкоємця [129, ст. 1241]. 
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Важливо зауважити, що законодавець передбачає можливість 

зменшення розміру обов’язкової частки виключно за рішенням суду з огляду 

на відносини між «обов’язковими» спадкоємцями та заповідачем, а також на 

інші обставини, які мають істотне значення. При цьому, істотне значення 

таких обставин носить оцінний характер та ніяким чином не визначене. 

Серед інших обставин, які можуть бути підставою для зменшення розміру 

обов’язкової частки, пропонується вважати: не підтримання спадкоємцем 

зв’язків із спадкодавцем, незважаючи на потребу останнього в цьому; погане 

поводження із ним; нездійснення належного догляду, майновий стан 

спадкоємця; належність виконання сімейних, батьківських обов’язків, 

зіставлення матеріального стану обов’язкового спадкоємця із матеріальним 

станом спадкоємців за заповітом [27, с. 6].  

На сьогоднішній день Україна прямує курсом євроінтеграції, а отже, 

набувають значення питання можливості та доцільності адаптації української 

правової системи відповідно до досвіду розвинених країн Європейського 

Союзу.  

Цікавою видається практика Бельгії. Зміни, що набули чинності 1 

вересня 2018 року, скасовують необхідність співвідношення розміру 

обов’язкової частки до кількості дітей спадкодавця. Незалежно від кількості 

дітей, розмір сукупної обов’язкової частки не може перевищувати ½ від 

спадкового майна [111, с. 94]. Таким чином, заповідач має право здійснювати 

заповідальні розпорядження лише щодо 1/2 свого майна, а інша його 

половина залишатиметься на покриття потреб «обов’язкових спадкоємців». 

На думку автора, така практика полегшує діяльність нотаріусів стосовно 

розподілу спадщини між спадкоємцями за заповітом та спадкоємцями, що 

мають право на обов’язкову частку. Однак, у такому випадку виникатиме 

чимало питань щодо початкової оцінки всього майна заповідача та виділення 

1/2 частини для здійснення ним заповідального розпорядження.  

Україна не може також підтримати тенденцію до звуження кола осіб, 

що мають право на обов’язкову частку. Ця тенденція характерна для таких 
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європейських країн як Австрія, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія. Позиція 

вказаних держав відображає, по-перше, прагнення збільшити правомочності 

спадкодавця щодо розпорядження своїм майном у країнах, де у заповіті 

спадкодавець може виразити своє волевиявлення лише щодо тієї частини 

майна, яка не входить до складу обов’язкової частки, по-друге, ґрунтується 

на тому, що батьки в розвинених країнах зазвичай не потребують 

матеріальної підтримки від дітей, по-третє, правова природа обов’язкової 

частки – гарантія захисту прав найменш захищених категорій спадкоємців, 

зокрема, нащадків та вдови (вдівця) спадкодавця [111, с. 95].  

На практиці часто трапляються ситуації, коли одна особа-спадкоємець 

має право на обов’язкову частку і водночас на частку за законом. У більшості 

випадків нотаріуси України видають таким спадкоємцям свідоцтва як на 

обов’язкову, так і на законну частку у спадщині. Виходячи з позиції, що 

спадкування обов’язкової частки – це різновид спадкування за законом, такі 

дії треба вважати неправомірними. Спадкування обов’язкової частки та 

частки, яка належить особі за законом, у даному випадку є неможливим, 

адже спадкоємець не може двічі спадкувати за однією і тією ж підставою, бо 

це суперечить як теорії цивільного права, так і судовій практиці. 

Обов’язковий спадкоємець у таких випадках спадкує належну йому 

обов’язкову частку як пріоритетну. Якщо обов’язкова частка більша за 

законну, то проблем не виникає. Якщо ж менша, то спадкоємець опиняється 

у досить невигідному становищі. Абзац 3 п. 19 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» 

від 30 травня 2008 р. № 7 наділяє обов’язкового спадкоємця правом на 

власний розсуд вирішувати, чи належна йому частка визначатиметься з 

майна, не охопленого заповітом, чи з усього майна. Аналогічно, як було 

відмічено М. І. Кормило, обов’язковий спадкоємець має бути наділений 

правом спадкувати на власний вибір або лише обов’язкову частку, або 

обов’язкову частку і ту частину законної, яка перевищує належну йому 

обов’язкову [49, с. 389].  
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Складніша з практичної точки зору ситуація, коли «обов’язковий» 

спадкоємець вказаний ще й як спадкоємець за заповітом, яким зроблено 

розпорядження лише на частину майна. Тоді відбувається вирахування 

обов’язкової частки на всіх спадкоємців, які мають таке право (з 

незаповіданого майна або з усієї спадкової маси – залежно від згоди такого 

спадкоємця), а потім доплюсовується передане за заповітом. Така 

нотаріальна практика є не завжди ефективною, оскільки подекуди на 

спадкоємця припадає частка більша за одиницю. Тому, доцільно було б 

удосконалити механізм вирахування частки такого «обов’язкового» 

спадкоємця.  

Литовський законодавець також підтримує позицію щодо захисту 

спадкоємців та ч. 1 ст. 5.20. ЦК Литви передбачає, що діти (усиновлені діти), 

подружжя, батьки (усиновлювачі) спадкодавця, які потребують аліментів на 

день смерті спадкодавця, успадковують, незалежно від змісту заповіту, 

половину частки, яку кожен отримав би за законом (обов’язкова частина), 

якщо не більше. Так, ч. 2 зазначеної статті встановлює, що при визначенні 

суми обов’язкової частини враховується вартість спадкового майна, 

включаючи вартість звичайних меблів та побутових приладів [138, ч. 1, 2 ст. 

5.20]. 

Спадкове право Польщі містить відсилку на зарезервовану частину 

спадку, що за змістом є аналогом обов’язкової частки в українському та 

литовському законодавстві. Згідно з § 1 ст. 991 ЦК Польщі нащадкам, 

подружжю та батькам спадкодавця, яких було б покликано успадковувати 

відповідно до закону, належить, якщо правомочна особа є недієздатною або 

неповнолітньою особою – дві третини вартості спадкової частки, яка припала 

б йому як законному спадкоємцю, а в інших випадках – половина вартості 

цієї частки (зарезервована частка) [142, §1 ст. 991]. Крім того, ст. 966 ЦК 

Польщі встановлено, що, якщо відповідно до заповіту спадщина потрапляє 

до спадкоємця, який не має встановленого законом зобов’язання сплачувати 

аліменти батькам померлого, батьки заповідача, якщо вони потребують і не 
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можуть отримати засоби для існування від осіб, які мають встановлене 

законом зобов’язання з утримання, можуть вимагати від спадкоємця засобів 

до існування у зв’язку з їх потребами, враховуючи вартість його спадкової 

частки. Спадкоємець може задовольнити цю вимогу шляхом сплати 

зазначеним особам грошової суми, що відповідає вартості чверті їх часткової 

спадщини, яку вони могли б отримати за законом [142, ст. 966].  

Варто зауважити, що вищевикладені положення не можна вважати 

обмеженням волі спадкодавця, яку він виражає у своєму заповіті, оскільки 

метою спадкових правовідносин є не просто перехід прав та обов’язків 

померлого, а й забезпечення їх справедливого розподілу з урахуванням 

інтересів спадкоємців.  

Змістом самого заповіту виступають заповідальні розпорядження. Є. О. 

Харитонов розглядає їх як підлеглі або ж другорядні юридичні факти за 

ознакою важливості для динаміки правовідносин [120, с.74]. 

 Заповідальні розпорядження за своєю сутністю можна розділити на 

прості та ускладнені. При цьому простими слід вважати звичайні 

розпорядження заповідача щодо подальшої долі своєї спадщини, а 

ускладненими – такі розпорядження, що покладають на спадкоємців за 

заповітом додаткові обов’язки, які виконуються на користь іншої особи. 

Так, ускладненими заповідальними розпорядженнями за цивільним 

законодавством України є заповідальний відказ та заповідальне покладення. 

Предметом заповідального відказу може бути передання 

відказоодержувачеві у власність або за іншим речовим правом майнового 

права або речі, що входить або не входить до складу спадщини [129, ч. 1 ст. 

1238]. 

Таким чином, заповідач покладає на спадкоємця зобов’язання вчинити 

певну дію, яка призведе до набуття відказоодержувачем права власності або 

іншого речового права. При цьому, наявності заповідального розпорядження 

достатньо для правомірності передання майнового права чи речі 

відказодержувачу. 
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На думку автора, необхідно передбачити на законодавчому рівні 

додатковий порядок передання за заповідальним відказом 

відказоодержувачеві майнового права або речі, яка не входить до складу 

спадщини, оскільки вказані об’єкти не належали спадкодавцеві на праві 

власності, а отже, заповідальний відказ не може бути причиною їх передання. 

У такому випадку, якщо спадкоємець бажає отримати спадок, він повинен 

укласти договір дарування майна, що належить йому на праві власності, на 

користь відказоодержувача. У такому випадку в рамках спадкування 

одночасно відбуватиметься подвійне набуття права власності: спадкоємцем 

за заповітом та відказоодержувачем за договором дарування укладеного на 

підтвердження виконання заповідального відказу, визначеного в заповіті.  

У зв’язку з викладеним, доцільним вбачається доповнення ч. 1 ст. 1238 

ЦК України абзацом такого змісту: «Оформлення передачі 

відказоодержувачеві предмета заповідального відказу, що не входить до 

складу спадщини, відбувається шляхом укладення договору дарування між 

спадкоємцем та відказоодержувачем». 

Більш того, нагальною є проблема реалізації заповідального відказу у 

випадку, коли мова йде про передачу нерухомого майна відказоодержувачеві, 

проявляється в тому, що законодавцем залишається поза увагою спосіб, яким 

буде передаватись нерухоме майно у власність відказоодержувача і його 

документальне оформлення. Зазначимо, що відказоодержувач, навіть, якщо 

він відноситься до якоїсь черги спадкоємців за наявністю родинних стосунків 

із спадкодавцем тим не менш не є спадкоємцем. Тобто відказоодержувач – це 

не спадкоємець, що значить, що свідоцтво про право на спадщину такому 

відказоодержувачу видаватися не може. Не існує ані законодавчого підґрунтя 

для видачі такого свідоцтва, форми такого свідоцтва, ані правового. Більш 

того, таке майно не може сприйматися як успадковане майно, що призводить 

до певних правових наслідків у сімейних правовідносинах та податкових 

правовідносинах [79, c. 440].  
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На захист спадкоємців за заповітом ч. 3 ст. 1238 ЦК України 

встановлює, що спадкоємець, на якого заповідачем покладено заповідальний 

відказ, зобов’язаний виконати його лише в межах реальної вартості майна, 

яке перейшло до нього, з вирахуванням частки боргів спадкодавця, що 

припадають на це майно [129, ч. 3 ст. 1238]. 

Заповідальним відказом може встановлюватися обов’язок для особи, 

яка в порядку спадкування за заповітом набула права власності на житловий 

будинок, квартиру або інше рухоме або нерухоме майно, надати іншій особі 

право користування ними. Право користування житловим будинком, 

квартирою або іншим рухомим або нерухомим майном зберігає чинність у 

разі наступної зміни їх власника [129, ч. 2 ст. 1238]. У такому випадку 

спадкоємець отримує право власності на вказані об’єкти, що обтяжена 

особистим сервітутом відказоодержувача. 

Крім цього, право власності, яке набувається в порядку спадкування за 

заповітом, може бути обтяжене заповідачем не лише особистим сервітутом 

на користь відказоодержувача, а й предіальним, тобто сервітутом, що згідно 

ст.1246 ЦК України може встановлюватися відносно земельної ділянки, 

інших природних ресурсів або іншого нерухомого майна для задоволення 

потреб інших осіб [129, ст. 1246]. 

Цивільне законодавство Литви передбачає схожий за змістом з 

«українським» заповідальним відказом заповідальний ексклюзив. Так, згідно 

з ч. 1 ст. 5.23. ЦК Литви заповідач має право зобов’язати спадкоємця 

виконати будь-яке зобов’язання (заповідний ексклюзив) на користь однієї чи 

кількох осіб відповідно до заповіту; ці особи набувають права вимагати 

виконання цього зобов’язання. Кінцевими бенефіціарами можуть бути як 

спадкоємці, так і інші особи [138, ч. 1 ст. 5.23].  

У межах заповідального ексклюзиву застосовується таке ж положення, 

як і до заповідального відказу щодо виконання такого зобов’язання в межах 

частки у спадщині, з вирахуванням частки боргів спадкодавця, що 

припадають на цю частку. Разом із цим заповідальний ексклюзив 
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виконується спадкоємцем, який має обов’язкову частку у спадщині, якщо 

такий ексклюзив не перевищує вартості його спадщини, однак перевищує 

обов’язкову частку. На думку автора, таке уточнення в певній мірі порушує 

права такого спадкоємця, оскільки залишок спадщини після виконання 

заповідального екслюзиву може бути меншим за обов’язкову частку. Таким 

чином, у результаті цього спадкоємець фактично отримає менше, ніж 

передбачено законом. 

Законодавству Польщі відоме так зване нормальне позначення 

(звичайний запис). Так, §1 ст. 968 ЦК Польщі передбачає, що заповідач може 

заповідальним розпорядженням зобов’язати спадкоємця за законом або 

спадкоємця за заповітом домогтися конкретної фінансової вигоди для 

визначеної особи. У результаті ця особа не стає спадкоємцем, а отримує 

лише фінансову перевагу і, як правило, спадкові активи. Предметом такого 

запису може бути грошова сума, нерухомість, пай у товаристві з обмеженою 

відповідальністю і навіть право власності на приміщення. Звичайний запис 

також може полягати у списанні боргу, видачі конкретного товару, передачі 

певного права або виконанні послуги [154, ст. 58]. 

Особливістю такого польського «заповідального відказу» слугує 

обов’язок зазначення заповідачем дати виконання зобов’язання за звичайним 

записом. Якщо заповідач цього не зробив, вимога щодо виконання запису 

може пред’являтися як тільки буде оголошено заповіт [154, ст. 59]. 

Ще одним видом ускладнених заповідальних розпоряджень є 

заповідальне покладення. Згідно ч. 2 ст. 1240 ЦК України заповідач може 

зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій, спрямованих на досягнення 

суспільно корисної мети [129, ч. 2 ст. 1240]. 

При цьому регулювання відносин, що виникають із заповідального 

покладення, викликає чимало питань. Так, незрозуміло, які саме дії можуть 

бути визначені заповідачем для спадкоємця. Слід припустити, що вони 

носять як немайновий характер, так і майновий, оскільки не існує жодних 
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законодавчих обмежень щодо розпоряджень спадкодавця при 

заповідальному покладенні. 

Заповідальне покладення характеризується невизначеністю осіб, які є 

вигодонабувачами, оскільки в основі покладення лежить суспільно корисна 

мета, сутність якої досі однозначно не визначена. Тобто будь-яка особа 

вважається зацікавленою та може звернутися до спадкоємця за заповітом з 

вимогою виконати заповідальне покладення. 

Правомочними особами при покладанні можуть бути як чітко 

визначений суб’єкт (наприклад, письменник дає спадкоємцю вказівку 

передати зібрані ним літературні матеріали державі з метою подальшого 

створення на їх основі бібліотеки) або певна соціальна група (наприклад, 

вчений разом із призначенням спадкоємцем навчального закладу, в якому він 

працював, покладає на нього зобов’язання надавати в користування 

студентам цього закладу створені ним електронні пристрої для проведення 

наукових досліджень), так і надзвичайно широке коло осіб (наприклад, 

заповідач, залишаючи спадкоємцеві зібрану ним рідкісну колекцію картин, 

монет тощо, покладає на нього обов’язок надавати всім бажаючим у певні дні 

та години можливість для ознайомлення з ними; відомий композитор, 

призначаючи спадкоємцем консерваторію й передаючи останній предмети, 

пов’язані з його професійною діяльністю, зобов’язує останню влаштувати в 

його будинку музей) [31, с. 97-98]. 

В юридичній літературі розповсюдженою є думка, згідно з якою до 

заповідального покладення, предметом якого є дії майнового характеру, 

застосовуються правила про виконання заповідального відказу. Оскільки ч. 4 

ст. 1238 ЦК України закріплено положення, згідно з яким відказоодержувач 

має право вимоги до спадкоємця з часу відкриття спадщини, то застосовуючи 

аналогію закону слід визнати, що й у вигодонабувача за заповідальним 

покладенням виникатиме право вимоги до спадкоємця за заповітом з часу 

відкриття спадщини [125, с. 317]. 
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Порівняно з українським законодавцем, литовський законодавець 

значно обачливіше регламентує передачу спадщини для суспільної користі та 

благодійних цілей. Згідно з ч. 1 ст. 5.26. ЦК Литви заповідач може залишити 

все або частину свого майна або конкретного предмета для суспільної 

користі чи благодійності. Правонаступником такого майна може бути 

призначена юридична особа, яка буде створена відповідно до волі заповідача. 

Заповідач може зобов’язати спадкоємця або виконавця створити таку 

юридичну особу [138, ч. 1 ст. 5.26]. 

Зазначене положення вкотре підтверджує тенденцію литовського 

спадкового права заздалегідь наділяти правами особу, яка ще не існує, 

оскільки правонаступник у такому випадку (юридична особа) ще не 

створений.  

 Частина 2 вказаної статті захищає права вигодонабувачів за таким 

заповідальним розпорядженням, визначаючи таке: якщо спадкоємець або 

виконавець не вживають заходів щодо створення юридичної особи, 

відповідні особи можуть звернутися до судів про призначення адміністратора 

спадщини та заповіту, яким передбачено створення юридичної особи, 

визначену таким заповітом. Однак, литовський законодавець не містить 

уточнення, хто саме може в даному випадку виступати відповідною особою, 

яка має право на таке звернення, що має наслідком певні труднощі на 

практиці. 

Разом із цим, заслуговує на обачливе застосування положення ч. 3 ст. 

5.26. ЦК Литви, відповідно до якого, якщо суспільна потреба в майні 

припинила своє існування або майно не може бути використане для цілей, 

визначених у заповіті, і немає вказівок заповідача, що робити з майном, суд 

приймає рішення про подальше використання майна. Такі активи повинні 

використовуватися для цілей, подібних до тих, що визначені заповідачем 

[138, ч. 3 ст. 5.26]. Як уявляється, дана норма ЦК Литви може стати 

предметом для зложивання. 
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ЦК Польщі взагалі майже не містить відокремленого регулювання 

такого заповідального розпорядження, зазначаючи лише в ст. 985 ЦК 

Польщі, зокрема, що державний орган може вимагати виконання наказу, 

який має на увазі суспільний інтерес [142, ст. 985].  

Аналізуючи вищезгадані заповідальні розпорядження, можна зробити 

висновок, що при їх наявності в заповіті спадкові правовідносини тісно 

пов’язуються із зобов’язальними, при чому управненою стороною по 

відношенню до спадкоємця є не спадкодавець, а інша зацікавлена у 

виконанні особа. 

Незважаючи на те, що заповіт є одностороннім правочином, який 

виражає волю конкретного суб’єкта, законодавство України та Литви 

дозволяє, як виняток, вираження спільної волі одразу двох осіб – подружжя. 

За заповітом подружжя, згідно з ч. 4 ст. 1243 ЦК України, права та 

обов’язки, в першу чергу майно, що перебуває у спільній сумісній власності 

подружжя-заповідачів, спадкоємці можуть отримати лише після смерті 

останнього, так як після смерті одного з них, частка у праві спільної сумісної 

власності переходить до другого. У разі смерті одного з подружжя нотаріус 

накладає заборону відчуження майна, зазначеного в заповіті подружжя [129, 

ч.4 ст.1243]. 

Стаття 5.43. ЦК Литви визначає, що у спільній волі подружжя обидва 

подружжя призначають один одного своїм спадкоємцем, а після смерті 

одного з подружжя все майно померлого (включаючи спільне майно 

подружжя) передається у спадщину тому з подружжя, який залишився 

живим, крім обов’язкової частини майна (ст. 5.20 цього Кодексу) [138, ст. 

5.43]. Згідно з ч. 2 ст. 5.45. ЦК Литви таким заповітом може також бути 

призначений спадкоємець, який успадкує майно після смерті останнього з 

подружжя [138, ст. 5.45].  

Положення щодо підпризначення спадкоємця при спільній волі 

подружжя на практиці викликає чимало проблем у першу чергу щодо 

розпорядження майном тим із подружжя, хто залишився живим. З одного 
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боку той з подружжя, хто вижив, прийнявши спадщину за спільною волею, 

зобов’язується зберегти спадщину, зазначену в такому заповіті, для 

спадкоємця, який успадкує її після смерті останнього. Це гарантує права 

«підпризначеного» спадкоємця останнього, але суттєво обмежує свободу 

володіння, користування та розпорядження того з подружжя, хто залишився 

живим, спадковий майном.  

Інша позиція висловлена А. Вілейта, згідно з якою той з подружжя, 

який залишився живим, стає повноправним власником спадкового майна, 

який не повинен мати обмежень щодо розпорядження ним: продавати, 

дарувати та іншим чином розпоряджатися спадщиною та залишати 

наступному спадкоємцю, наприклад, лише борги [159, с. 32].  

У такому випадку обмеження спадкоємця вчиняти будь-які дії з 

майном може бути виправдане тільки в разі, якщо є пряма заборона в самому 

заповіті, яким виражено спільну волю подружжя. Така позиція 

підтверджується і положенням ч. 3 ст. 5.49. ЦК Литви, відповідно до якого, 

якщо той з подружжя, що пережив іншого, відмовляється прийняти 

спадщину, та спільним заповітом був призначений спадкоємець, який 

повинен був успадковувати після смерті уцілілого подружжя, такий 

спадкоємець втрачає право на спадщину за спільною волею подружжя [138, 

ч. 3 ст. 5.49]. Тобто дії того з подружжя, що залишився в живих, фактично 

можуть змінювати спільну волю подружжя, незважаючи на загальне правило, 

що в разі смерті одного з подружжя, інший з подружжя не вправі вносити 

зміни до спільної волі. 

Цивільним законодавством Польщі можливості укладення подружжям 

спільного заповіту не передбачено. 

В юридичній літературі висловлювались пропозиції передбачити в ЦК 

України для осіб, що сумісно ведуть селянське (фермерське) господарство 

субінститут сумісного заповіту (за аналогією із заповітом подружжя). У 

цьому заповіті співвласники мали б змогу вирішувати долю всієї землі, що 

надана їм для ведення селянського (фермерського) господарства. Однак така 
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пропозиція не знайшла своє відображення в законодавстві України [16, с. 33-

34]. 

Натомість достатньо розвиненим є регламентування передачі у спадок 

сільських господарств у законодавстві Польщі, однак їх положення 

поширюються тільки на спадкування за законом.  

Аналізуючи цивільне законодавство України, Литви та Польщі, варто 

звернути увагу на класифікацію заповітів. 

Зокрема, ЦК Литви та ЦК Польщі чітко закріплюють поділ заповітів на 

види за критерієм їх форми.  

Так, ст. 5.27. ЦК Литви визначає, що заповіти можуть бути 

формальними або особистими [138, ст. 5.27].  

Офіційні (формальні) заповіти – це заповіти, складені в письмовій 

формі у двох примірниках та завірені нотаріусом чи консульською 

службовою особою Литовської Республіки у відповідній державі [138, ч. 1 ст. 

5.27].  

Згідно з ч. 6 зазначеної статті офіційними заповітами вважаються такі: 

1) заповіти осіб, які перебувають на лікуванні в лікарнях, інших 

стаціонарних лікувально-профілактичних установах, санаторіях або 

проживають у будинках для осіб похилого віку та інвалідів, посвідчені 

головними лікарями цих лікарень, медичних установ, санаторіїв, їх 

заступниками з медичних питань або черговими лікарями, а також 

директорами зазначених будинків та їх головними лікарями; 

2) заповіти осіб на борту морських суден або суден внутрішнього 

водного шляху, що перебувають під прапором Литовської держави, завірені 

капітанами цих кораблів; 

3) заповіти осіб, які перебувають у розвідувальних, наукових, 

спортивних та інших експедиціях, посвідчені керівниками цих експедицій; 

4) заповіти солдатів, посвідчені командирами (начальниками) 

підрозділів, частин, установ та військових шкіл; 
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5) заповіти осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, посвідчені 

керівниками місць позбавлення волі; 

6) заповіти, посвідчені старшими за місцем проживання заповідача 

[138, ч. 6 ст. 5.27]. 

Згідно з ч. 1 ст. 5.30. ЦК Литви особистий заповіт – це заповіт, 

написаний спадкодавцем, в якому зазначається ім’я, прізвище заповідача, 

дата складання заповіту (рік, місяць, день), місце, і яке виражає волю 

заповідача та підписується ним. Особистий заповіт може бути написаний 

будь-якою мовою. Відсутність зазначення дати та місця складання заповіту 

може призвести до недійсності заповіту лише в тому випадку, якщо дата та 

місце складання заповіту не можуть бути визначені іншими способами або не 

зрозумілі з інших обставин [138, ст. 5.30]. 

Особливим є також порядок передачі на збереження такого особистого 

заповіту. Так, згідно з ч. 1 ст. 5.31 ЦК Литви заповідач може передати 

особистий заповіт нотаріусу чи консульській службі Литовської Республіки в 

іноземній державі для зберігання. Приймаючи заповіт на збереження, особа 

заповідача повинна бути встановлена. Разом з цим, при прийманні 

особистого заповіту мають бути дотримані вимоги, передбачені ч. 2 ст. 5.31 

ЦК Литви: 

1) заповіт передав сам заповідач, заявивши, що остання воля виражена 

в заповіті; 

2) заповіт вручено в запечатаному конверті, який скріплений печаткою 

установи, що приймає такий заповіт на зберігання, та підписаний 

заповідачем та особою, яка приймає заповіт; 

3) складено акт про прийняття заповіту, в якому зазначається, що 

вимоги пункту 1 та 2 цієї статті не порушено, а також опис зовнішнього 

вигляду конверта, штампів, імені, прізвища, персонального 

ідентифікаційного коду, місця проживання, дати та місця виявлення волі; 

тип, посада одержувача, ім’я та прізвище [138, ч. 1, 2 ст. 5.31].  
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Відповідно до ч. 4 зазначеної статті, якщо особистий заповіт не був 

переданий на зберігання в порядку, встановленому цією статтею, він повинен 

бути переданий до суду на затвердження не пізніше, ніж через рік після 

смерті заповідача. У цьому випадку діє лише заповіт, затверджений судом 

[138, ч. 4 ст. 5.31]. 

Таким чином, ЦК Литви пов’язує дійсність особистого заповіту з 

дотриманням відповідних вимог до його зберігання. 

Варто зауважити, що особистий заповіт за законодавством Литви має 

спільні риси з секретним заповітом, який передбачений законодавством 

України. Згідно ч.1 ст. 1249 ЦК України секретним є заповіт, який 

посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом [129, ч. 1 ст. 

1249]. Заповіт, складений заповідачем без перевірки на законність його 

положень нотаріусом, може містити нечіткі вказівки, а також волевиявлення, 

які прямо суперечитимуть спадковому законодавству та моральним засадам 

суспільства (ч.1 ст.203 ЦК України), наслідком якого буде його недійсність 

[3, с. 61]. 

Не виключається також можливість написання або підписання 

секретного заповіту не заповідачем, а іншою особою. Так як заповіт 

посвідчується в закритому конверті, нотаріус не може перевірити, хто та за 

яких обставин його склав. 

 Стаття 1250 ЦК України встановлює, що секретний заповіт має бути 

оголошений після відкриття спадщини зі складенням протоколу в 

присутності членів сім’ї спадкодавця, його родичів та двох свідків [129, ст. 

1250]. На думку автора, секретний заповіт нівелює положення ст. 1255 ЦК 

України, згідно якого нотаріус, інша посадова, службова особа, яка посвідчує 

заповіт, свідки, а також фізична особа, яка підписує заповіт замість 

заповідача, не мають права до відкриття спадщини розголошувати відомості 

щодо факту складення заповіту, його змісту, скасування або зміни заповіту 

[129, ст. 1255].  
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Таким чином, складення секретного заповіту може викликати багато 

питань, що вирішуватимуться в судовому порядку. 

Більш складніший та детальний поділ заповітів за формою на звичайні 

та спеціальні передбачений ЦК Польщі, серед яких: 

1. звичайні заповіти:  

1. голографічний заповіт – заповіт, складений таким чином, щоб 

заповідач написав його в повному обсязі рукописним текстом, підписавши та 

датуючи [142, ст. 949]; 

2. нотаріальний заповіт – заповіт, що складений у формі 

нотаріального акту [142, ст. 950]; 

3. олографічний заповіт – заповіт, оголошений заповідачем усно 

голові комуни (міському голові), старості, воєводському маршалку, 

секретарю чи комунальному чиновнику або керівнику канцелярії в 

присутності двох свідків. Особливістю такої форми заповіту є заборона на 

його складення глухими чи німими особами [142, ст. 951]; 

1. спеціальний заповіт: 

• усний заповіт – заповіт, який може бути скадений у випадку, 

якщо існує загроза неминучої смерті заповідача або якщо через особливі 

обставини дотримання звичної форми заповіту неможливе або занадто 

ускладнене, заповідач може оголосити свою останню волю усно в 

присутності принаймні трьох свідків одночасно. Зміст усного заповіту може 

бути викладено таким чином, щоб один із свідків або третя сторона мала 

змогу записати волю спадкодавця протягом одного року після його подання, 

вказавши місце та дату такого волевиявлення та місце та дату листа, за умови 

підписання зазначеного листа заповідачем та двома або всіма свідками. Якщо 

зміст усного заповіту не було викладено вищезгаданим способом, складення 

такого заповіту може бути підтверджене протягом шести місяців з дня 

відкриття спадщини шляхом послідовних показань свідків, поданих до суду. 

Якщо подання показань одного зі свідків неможливе або утруднене 
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перешкодами, які важко подолати, суд може прийняти рішення на підставі 

заяв двох свідків [142, ст. 952].  

• заповіт у подорожі (під час подорожі на польському кораблі чи 

літаку особа може скласти заповіт перед командиром корабля або його 

заступником, оголосивши свою волю командиру судна або його заступнику у 

присутності двох свідків; командир корабля або його заступник пише заповіт 

заповідача, датуючи його та оголошуючи зміст такого листа заповідачу у 

присутності свідків, після чого зазначений лист підписується заповідачем, 

свідками та командиром корабля або його заступником. Якщо заповідач не 

може підписати лист, обов’язковим є зазначення причини відсутності 

підпису заповідача. Якщо така форма заповіту неможлива, його можна 

укласти як усний заповіт [142, ст. 953].  

• військовий заповіт – заповіт, який виражає особливу форму волі 

військового та визначається указом Міністра національної оборони, виданим 

за погодженням з Міністром юстиції [142, ст. 954]. 

Особливістю для всіх спеціальних заповітів є те, що дія такого заповіту 

закінчується через шість місяців після припинення обставин, які 

виправдовували неможливість укладення звичайного заповіту, якщо 

заповідач не помер до цієї дати. Зазначений період припиняється на час, 

протягом якого заповідач не може скласти заповіт [142, ст. 955]. 

Аналізуючи зазначене, можна зробити висновок, що у спадковому 

праві Польщі існує так званий «тимчасовий» заповіт, що не є характерним 

для України та Литви.  

Разом із цим, наявність класифікації заповітів жодним чином не 

впливає на їх значущість, тобто перевага тому чи іншому заповіту надаватися 

не може, крім випадків, передбачених законом. Наприклад, складання усного 

заповіту може скасувати попередній заповіт, засвідчений нотаріусом, і 

навпаки. Зі змісту норм цивільного законодавства Польщі вбачається 

однаковий механізм визначення останньої волі спадкодавця, незалежно від 

форми заповіту.  
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Варто зауважити, що у зв’язку з вказаним на теоретичному рівні між 

польськими науковцями порушуєтья питання щодо доцільності існування 

спеціальних заповітів. Так, М. Залуцький вважає, що в майбутньому в ЦК 

Польщі немає місця для усного заповіту та дорожнього заповіту, оскільки 

останні через своєрідне закріплення волі заповідача створюють загрозу 

зловживання спадковими правами [160, ст. 41].  

Разом з цим, польськими науковцями також висувається пропозиція 

додати до переліку заповітів відеозаповіти та електронні заповіти, у зв’язку зі 

значним впливом інформаційних технологій, які забезпечать виконання 

заповіту та захист достовірності останньої волі заповідача. Однак, польські 

теоретики зазначають, що запровадження в польському спадковому праві 

відеозаповіту та електронного заповіту принесе стільки переваг, скільки й 

мінусів. Так, завжди виникатимуть питання щодо його достовірності та 

дійсності, тобто чи був заповіт неодмінно складений заповідачем і чи 

висловив він саме свою волю, чи має заповідач свідому та вільну волю 

зробити волевиявлення [158, ст. 147].  

У порівнянні з вищевказаними нормами спадкового права, цивільне 

законодавство України не містить такого чіткого поділу заповітів на види за 

їх формою та передбачає складення заповіту виключно посвідченого 

уповноваженою особою. Так, на думку автора, умовно заповіти можна 

розділити дві групи: заповіт, текст якого посвідчений нотаріусом або іншою 

уповноваженою особою, та секретний заповіт. В основу даного поділу 

покладено об’єкт посвідчення заповіту, що зумовлює особливості такого 

посвідчення (в першому випадку об’єктом посвідчення є сам текст заповіту, а 

в другому – конверт, який містить невідомі засвідчувачу заповідальні 

розпорядження).  

У свою чергу першу групу можна розділити на заповіт: 

1. посвідчений нотаріально; 

2. посвідчений посадовою особою органу місцевого 

самоврядування; 
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3. посвідчений іншою посадовою, службовою особою. До таких 

осіб, відповідно до ст. 1252 ЦК України відносять: головний лікар, його 

заступник з медичної частини або черговий лікар лікарні, шпиталю, іншого 

стаціонарного закладу охорони здоров’я, в якому перебуває на лікуванні 

заповідач, а також начальник шпиталю, директор або головний лікар будинку 

для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю; капітан морського, річкового 

судна, що ходить під прапором України; начальник пошукової або іншої 

експедиції; командир (начальник) військової частини, з’єднання, установи 

або закладу; начальник установи виконання покарань; начальник слідчого 

ізолятора в передбачених законом випадках відповідно [129, ст. 1252]. 

Спадкування за заповітом можливе лише в тому випадку, коли 

дотримані внутрішні та зовнішні вимоги чинності заповіту. До внутрішніх 

відноситься законність змісту заповіту, тобто заповідальних розпоряджень, а 

до зовнішніх – дотримання встановленої форми та наявність 

тестаментоздатності.  

Правомірність передачі прав та обов’язків за заповітом ставиться під 

сумнів у разі наявності підстав нікчемності заповіту або підстав для визнання 

його недійсним, оскільки такі випадки фактично прирівнюються до 

відсутності заповідального розпорядження, а отже, безпідставного набуття 

права та обов’язків. 

Заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, 

складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є 

нікчемним [129, ч.1 ст.1257]. 

Український законодавець не конкретизує випадки, коли заповіт є 

нікчемним, тому, аналізуючи згадані положення, можна зробити висновок, 

що нікчемним є заповіт: 

1) складений особою, яка не досягла 18 років, або не є емансипованою; 

2) складений обмежено дієздатною чи недієздатною особою; 

3) вчинений через представника; 

4) вчинений не в письмовій формі; 
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5) не містить вказівки на час та місце вчинення; 

6) без особистого підпису заповідача або у встановлених випадках без 

підпису довіреної особи; 

7) посвідчений особою, що не має на це повноважень; 

8) посвідчений уповноваженою особою з порушенням порядку.  

За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо 

буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не 

відповідало його волі [129, ч.2 ст.1257]. Як свідчить судова практика, 

найбільш розповсюдженими підставами звернення до суду за визнанням 

заповіту нікчемним є порушення норм чинного законодавства щодо порядку 

складення та посвідчення заповіту.  

Заповіти визнаються нікчемними вже після смерті особи, яка його 

склала, згідно з п. 17 Постанови Пленуму ВСУ від 30.05.2008 № 7 «Про 

судову практику у справах про спадкування», однак існують і винятки із 

загального правила. Судова практика містить випадок, коли дружина подала 

позов до свого чоловіка про визнання їх спільного заповіту подружжя 

нікчемним, оскільки нотаріус відмовився скасувати вказаний заповіт, 

посилаючись на те, що в заповіті неправильно вказано ідентифікаційний 

номер за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків 

одного з подружжя, який підписав заповіт. З точки зору позивача, вказаний 

заповіт оформлений з порушенням норм чинного законодавства, тому його 

необхідно визнати нікчемним. Рішенням Козятинського районного суду 

Вінницької області від 22.12.2014 з наведених підстав, посилаючись на ст. 

1257 ЦК України, було визнано нікчемним заповіт подружжя за життя обох з 

подружжя, які його склали [97].  

Згідно з ч. 1 ст. 5.16. ЦК Литви заповіт є недійсним, якщо він: 

1) складений недієздатною особою; 

2) складений особою, дієздатність якої обмежена через зловживання 

алкоголем, наркотиками чи токсичними речовинами; 

3) зміст якого є незаконним або незрозумілим [138138, ч. 1 ст. 5.16]. 
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Перша умова, передбачена пунктом 3 зазначеної статті, зазвичай 

пов’язана з недотриманням обов’язкових норм закону, коли заповідач 

визначаючи умови у заповіті, суперечить закону, громадському порядку, 

добрій моралі, наприклад, залишає майно злочинцю для фінансування 

діяння, забороненого кримінальним законодавством, зобов’язує спадкоємця 

здійснити злочин тощо. Якщо конкретно визначена умова заповіту є 

незаконною, саме вона визнається недійсною, а решта розпоряджень, як і сам 

заповіт, залишається в силі. Наприклад, невиконання умови (зобов’язання) в 

заповіті може не мати наслідком відсутність спадкоємців, на яких така умова 

не поширюється, тому сам заповіт залишається чинним, за винятком окремих 

його положень. Разом з тим, якщо умови волі спадкодавця щодо призначення 

правонаступника будуть протиправними, і їх недійсність призведе до 

відсутності спадкоємців, у такому разі весь заповіт буде недійсним.  

Друга умова стосується незрозумілості змісту, у зв’язку з чим заповіт є 

недійсним, оскільки його неможливо належним чином виконати: 

розпорядження суперечать один одному, неможливо осягнути волю 

заповідача тощо. Коли заповіт нотаріально посвідчується, можливість 

визнання заповіту недійсним з цієї підстави зводиться до мінімуму, тому що 

при складанні заповіту нотаріус виконує свій обов’язок щодо забезпечення 

законності правочину. Однак не є винятками випадки звернення до суду з 

метою тлумачення заповіту у зв’язку з його незрозумілістю [157, с. 15].  

Частина 2 вказаної статті визначає, що заповіт може бути визнаний 

недійсним, зокрема, на підставах для визнання недійсними угод [138, ч. 1 ст. 

5.16]. 

§ 1 ст. 945 ЦК Польщі встановлює, що заповіт є недійсним, якщо він 

був складений: 

1) у стані, що виключає вільне волевиявлення; 

2) під впливом помилки, що обґрунтовує припущення, що якби 

заповідач не вчинив помилки, він не склав би заповіту такого змісту; 

3) під впливом загрози [142, пар. 1 ст. 945]. 



 117 
Стан заповідача, зазначений у п. 1 пар. 1 ст. 945 ЦК Польщі, полягає у 

недостатній обізнаності або свободі заповідача при усвідомленні складення 

заповіту та є, безсумнівно, найпоширенішим дефектом волі в судовій 

практиці. Заповіт складений з таким дефектом слід вважати абсолютно 

недійсним [142, пар. 1 ст. 945]. 

Умова, що виключає свідоме чи вільне рішення та волю, також є 

недоліком волі, передбаченої ст. 82 ЦК Польщі, як умова недійсності 

правочину. Джерелом цього недоліку волі є особливі властивості психіки чи 

мисленнєвого процесу «всередині» особи, яка вчиняє правочин, у даному 

випадку складає заповіт, а не зовнішні фактори, під впливом яких було 

вчинено ту чи іншу дію. «Свободу» спадкодавця можна констатувати, якщо 

заповідач при складенні заповіту керувався інтелектуальними чи емоційними 

мотивами, що не мають насильницького характеру домінуючого впливу, 

навіювання, а характеризуються внутрішнім відчуттям свободи поведінки 

заповідача, який самостійно прийняв рішення та висловив його. Разом з цим 

варто враховувати вік та стан здоров’я заповідача, який може свідчити про 

неможливість, незважаючи на внутрішнє усвідомлення, протистояти 

зовнішнім впливам на волевиявлення.  

При помилці мають місце дефекти саме у процесі формування волі 

особи. Помиляючись, особа формує свою внутрішню волю, виходячи із 

хибних висновків, але тим не менш подальше волевиявлення особи може 

бути вільним, і таким, що відповідає її внутрішній – нехай і заснованій на 

помилці – але дійсній на момент вчинення правочину волі [59, ст. 61].  

Для оцінки заповіту в межах його дійсності, складеного в умовах під 

впливом загрози, не має значення, чи стосувалась ця загроза саме заповідача 

або іншої людини. Не має значення, чи походила вона від людей, 

безпосередньо зацікавлених у спадщині, або ж від сторонніх осіб. У доктрині 

виникли сумніви щодо того, чи припускає законодавець, що загроза повинна 

вважатися неправомірною (у значенні кримінальних норм) для визнання 

заповіту недійсним. Однак, передумовою протиправності в такому випадку 
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вже слід вважати обмеження свободи спадкодавця вільно вирішити долю 

своїх майнових прав та обов’язків на випадок власної смерті. Слід також 

зазначити, що лише суб’єктивне переконання заповідача має юридичне 

значення, оскільки він повинен відчувати внутрішньо страх, спричинений 

безпосередньо загрозою, а не внутрішніми джерелами, такими як психічний 

стан заповідача, його уявлення, марення тощо [156, ст. 76]. 

Важливим та відмінним від положень інших порівнюваних 

законодавств є уточнення § 2 вказаної статті, згідно з яким недійсність 

заповіту не може бути застосована після закінчення трьох років з дати, коли 

особа, яка має інтерес, дізналася про причину недійсності, і в будь-якому 

випадку через десять років з моменту відкриття спадщини [142, пар. 2 ст. 

945]. 

В юридичній літературі також дискусійним є питання стосовно 

юридичної долі заповіту, що був відмінений (замінений), коли заява про 

відміну (зміну) заповіту, або заповіт, що був складений пізніше, будуть 

визнані недійсними. Відмінений заповіт (новим заповітом або заявою про 

відміну) не може бути поновлений, якщо тільки акт відміни не буде визнано 

недійсним. Даним фактом викликане питання про можливість остаточного 

припинення його дії і породження іншого, або взагалі його остаточного 

припинення [37, с.159]. 

Вирішальним для набуття права власності в порядку спадкування за 

заповітом слід вважати також його тлумачення, яке може бути здійснене 

згідно ст. 1256 ЦК України самими спадкоємцями або судом. Судова 

практика виходить з того, що об’єктом тлумачення є виключно сам заповіт, а 

отже, будь-які інші документи, листування, щоденники померлого, чернетки 

заповіту тощо не можуть розглядатися як додаткова інформація для 

висновків суду стосовно справжнього змісту заповіту. Так, в ухвалі 

Верховного Суду України від 27 серпня 2008 року зазначається, що ст. 213 

ЦК України не допускає, щоб при тлумаченні правочину здійснювався 
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пошук волі учасника правочину, який не знайшов відображення в тексті 

самого правочину [95, с. 31]. 

Стаття 948 ЦК Польщі також передбачає, що заповіт слід перекласти, 

щоб забезпечити повне виконання волі заповідача. Якщо заповіт можна 

перекласти по-різному, слід прийняти тлумачення, яке дозволяє виконати 

волю заповідача та надає їй розумного змісту [142, ст. 948]. 

Разом з цим, конкретних способів тлумачення заповіту, як наприклад, в 

законодавстві України, ЦК Польщі, як і ЦК Литви не містить. 

Важливість цього процесу підтверджується тим, що при 

неправильності тлумачення заповіту воля спадкодавця може бути 

невиконаною, а спадкоємці можуть залишитися без належного їм на правовій 

основі майна чи іншого права, що передається в порядку спадкування.  

У Постанові Європейського Суду «Pla and Puncernau с/ Andorra» від 13 

липня 2004 року був застосований принцип рівності походження 

усиновлених та кровних дітей при тлумаченні заповіту [152]. Справа 

полягала в тому, що в заповіті, який було датовано 1939 р., мати обумовила, 

що її син та спадкоємець повинен був передати свою успадковану від неї 

власність «дитині (її онуку), народженій у законному і церковному шлюбі». 

Якщо ж ця умова не дотримувалася, то спадкова маса повинна була перейти 

до інших спадкоємців з числа родичів по низхідній лінії. У 1969 р. син, що 

був вигодонабувачем згідно з заповітом, уклав церковний шлюб, після чого 

подружжя усиновило дитину, поклавши на себе всю повноту батьківських 

обов’язків. У 1995 р. актом, що був оформлений у приватному порядку, 

усиновитель заповів даній дитині успадковану від своєї матері власність із 

пожиттєвим правом користування, яке було надано його жінці. Дві 

правнучки (потенційні вигодонабувачі) звернулися до суду з цивільним 

позовом про визнання даного заповіту недійсним, оскільки він суперечив 

заповіту, що був складений у 1939 р. матір’ю усиновителя. Хоча суд першої 

інстанції і відхилив ці позовні вимоги, Вищий трибунал правосуддя Андорри 

за скаргою позивачів відмінив рішення суду першої інстанції, врахувавши, 
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що поняття «дитина», яке фігурувало в заповіті матері 1939 р., стосувалося 

лише рідних по крові дітей. Вищий трибунал визнав недійсним заповіт 1995 

р. і оголосив, що правнучки спадкоємиці (дружини покійного) були 

законними спадкоємцями власності своєї прабабки і постановив повернути їм 

дане майно. Дане рішення було оскаржене у Європейському Суді з прав 

людини, котрий вирішив, що правильне прочитання тексту заповіту не дає 

підстав для висновку про те, що спадкодавець (мати усиновителя) бажала 

виключити з кола суб’єктів права спадкування усиновлених в подальшому 

онуків. Оскільки вона могла б це зробити, але не зробила, єдиний можливий і 

логічний висновок з цього може бути такий, що у її наміри це не входило, 

тобто спадкодавиця не проводила різницю між рідними по крові та 

усиновленими дітьми. Крім того, Європейський Суд зазначив, що усиновлена 

дитина, особливо з огляду на те, що усиновлення потягло за собою прийняття 

на себе усиновителями повну батьківську відповідальність, у всіх 

відношеннях має той же правовий статус, що й кровна дитина, зокрема, й ті 

ж самі майнові права. Європейський Суд визнав, що в даному випадку було 

допущено порушення вимог ст. 14 Конвенції з прив’язкою до ст. 8 Конвенції 

[81, с. 206-207].  

Узагальнюючи вищезазначене, варто звернути увагу, що інститут 

спадкування за заповітом у порівнюваних державах ґрунтується на 

однакових підвалинах та принципах, має однакову мету та призначення, 

однак відрізняється деякими особливостями, що перш за все викликані 

політикою національного законодавця щодо правового регулювання 

зазначеного інституту спадкового права.  

 

3.2. Спадкування за законом 

Як зазначалося вище спадкування відбувається з урахуванням 

принципу найбільш повного виконання волі спадкодавця або врахування 

його дійсної та припустимої волі. Цей принцип розкривається у двох 

аспектах: 
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1. виконанням чітко визначених розпоряджень спадкодавця, що 

являють собою дійсну волю; 

2. передбаченням можливих розпоряджень спадкодавця 

(припустима воля). Урахування припустимої волі спадкодавця має місце при 

тлумаченні заповіту та при спадкуванні за законом.  

Спадкування за законом має місце лише у випадку відсутності 

заповіту, його недійсності або наявності майна, яке не було охоплене 

заповідальним розпорядженням.  

Перехід прав та обов’язків при спадкуванні за законом суб’єктним 

складом тісно пов’язаний з родинними зв’язками спадкодавця. В їх передачі 

членам сім’ї вбачається припустима воля спадкодавця на випадок власної 

смерті. На думку автора, така прив’язка зумовлена морально-етичними 

засадами суспільства, які формувалися протягом тривалого часу його 

існування та були закріплені цивільним законодавством.  

Основа спадкування за законом складається з низки факторів: кола 

спадкоємців, їх черговості та розміру спадкових часток.  

Коло спадкоємців передбачене цивільним законодавством та становить 

вичерпний перелік осіб, які мають право претендувати на отримання 

спадщини. Оскільки коло спадкоємців є досить широким, тобто включає в 

себе значну кількість осіб, спадкування за законом відбувається в порядку 

черговості. Частина 2 ст.1258 ЦК України встановлює, що кожна наступна 

черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування в разі 

відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на 

спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття [129, 

ч. 2 ст. 1258]. 

Частиною 2 ст. 5.11. ЦК Литви передбачено, що спадкоємці другого 

ступеня отримують спадщину відповідно до закону лише за відсутності 

спадкоємців першого ступеня або в разі неприйняття чи відмови останніх, а 

також у випадку позбавлення всіх спадкоємців першого ступеня права на 

спадщину. Спадкоємці третього, четвертого, п’ятого та шостого ступенів 
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отримують спадщину, якщо немає спадкоємців попереднього ступеня, якщо 

ці спадкоємці відмовилися від спадщини або були позбавлені права 

спадкування [138, ч. 2 ст. 5.11]. 

Варто зауважити, що законодавство України та Литви містить 

визначений перелік осіб-спадкоємців із чітким закріпленням їх черговості, 

що дозволяє швидко орієнтуватися, в якої саме особи та в якому випадку 

виникатиме право на спадкування, в той час як польський законодавець 

оминув увагою виділ в окрему статтю вищевказаних положень, тим самим 

ускладнивши розуміння процесу спадкування за законом особами, які не 

мають юридичної освіти. 

Згідно зі ст. 1261 ЦК України в першу чергу право на спадкування за 

законом мають діти спадкодавця, в тому числі зачаті за життя спадкодавця та 

народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки 

[129, ст. 1261]. 

Пунктом 1 ч. 1 ст. 5.11. ЦК Литви визначено, що до першого ступеня 

спадкоємців відносяться діти померлого (в тому числі усиновлені) та діти 

померлого, народжені після його смерті [138, ч. 1 ст. 5.11].  

Відповідно до § 1 ст. 931 ЦК Польщі перш за все за законом спадкують 

діти заповідача та його подружжя; вони успадковують рівними частками. 

Однак частка, яка належить подружжю, не може бути меншою за чверть 

всього майна [142, пар. 1 ст. 931]. 

 Положення зазначених статей цивільного законодавства України та 

Литви закріплюють право на отримання права на спадок як дітей, 

народжених у шлюбі, позашлюбних дітей, так і усиновлених.  

Натомість польський законодавець містить розділення в порядку 

спадкування за законом за критерієм повного та неповного усиновлення. Так, 

§ 1 ст. 936 ЦК Польщі визначає, що у випадку повного усиновлення 

усиновлена особа успадковує від усиновителя та його родичів так, як ніби 

вона є дитиною усиновлювача, а усиновлювач та його родичі успадковують 

від усиновленої особи так, як ніби вказані особи мають кровне споріднення 
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[142, § 1 ст. 936]. Положення ст. 937 ЦК Польщі передбачає, зокрема, що у 

випадку неповного усиновлення, коли наслідки усиновлення полягають 

виключно у відносинах між усиновлювачем та усиновленою особою, 

усиновлені спадкоємці спадкують нарівні з дітьми усиновлювача, а нащадки 

усиновлених спадкоємців – на тих самих умовах, що й подальші нащадки 

спадкодавця; однак усиновлена особа та її нащадки не успадковують від 

родичів усиновлювача, а родичі усиновлювача не успадковують від 

усиновленої особи та її нащадків [142, ст. 937].  

Щодо дітей спадкодавця, народжених поза шлюбом, показовим є 

рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мерже і Крос проти 

Франції» від 22 грудня 2004 року. У даній справі заявниці скаржилися на 

обмеження спадкових прав першої заявниці та їхньої правоможності 

отримувати спадкові права протягом життя чи дарування за заповідальним 

відказом її батька. Вони стверджували, що зазнали дискримінації з огляду на 

те, що перша заявниця мала статус «позашлюбної» дитини. Суд наголосив на 

тому, що при поділі спадкового майна ніщо не може служити виправданням 

дискримінації, яка здійснюється на підставі народження поза шлюбом. Тому 

Суд постановив, що тут мало місце порушення статті 1 Першого Протоколу 

до Конвенції про захист прав і основних свобод людини взятої в поєднанні зі 

статтею 14 вказаного Протоколу [96].  

У межах розгляду зазначеної практики ЄСПЛ, а також інших рішень, 

що вже були згадані, варто зауважити, що такій практиці притаманний 

розгляд саме дискримінаційних положень у спадковому праві, оскільки саме 

право на спадкування не передбачене Конвенцією. Такі справи ЄСПЛ можна 

поділити на дві окремі категорії. Перша з них ґрунтується на порушенні 

статті 1 Першого протоколу в поєднанні зі статтею 14 ЄКПЛ, а друга – на 

порушенні статті 8 у поєднанні зі статтею 14 ЄКПЛ [5, с. 73].  

Як слушно зауважила Блажівська Н. Є., в будь-якому випадку справи 

розглядаються ЄСПЛ через призму статті 14 Конвенції, що є знаменником 

для обох груп та гарантує особі захист від дискримінації при здійсненні прав 
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і свобод, передбачених Конвенцією. Незважаючи на вказане, у статті 14 

Конвенції при вирішенні спорів відсутнє значення її як самостійної правової 

категорії, тобто вказана стаття має обов’язково супроводжуватися іншою 

нормою, що визначає конкретне право особи правом, у межах якого і постало 

питання про наявність дискримінації. Так, стаття 14 Конвенції не може бути 

застосована, якщо справа не підпадає під сферу дії одного чи кількох інших 

основних прав, хоча фактичне порушення іншого положення не є необхідним 

[74] – достатньо, щоб справа стосувалась здійснення відповідного права. 

Таким чином, питання спадкового права охоплюються змістом статті 1 

Першого протоколу та статті 8 ЄКПЛ. Якщо перша з них передбачає захист 

власності, то друга – право на повагу до приватного й сімейного життя. При 

цьому у практиці ЄСПЛ, зокрема у справі розроблено широке розуміння 

поняття «сім’я», яке не може вважатися фіксованою категорією ні історично, 

ні соціально, ні навіть юридично [148]. 

Враховуючи вищевикладене, існуюче прецедентне право ЄСПЛ, яке 

створює стандарти європейського спадкового права, вказує у своїх рішеннях 

про право спадщини, і передусім на необхідність боротьби з дискримінацією 

при застосуванні деяких національних законів щодо різних категорій 

спадкоємців [6, с. 404]. 

Повертаючись до характеристики спадкування за законом, необхідно 

звернути увагу, що ст. 1261 ЦК України також є прикладом забезпечення 

законного інтересу постуму, тобто зачатої, але ще не народженої дитини. 

При цьому законодавець не врахував розвиток сучасної медицини в області 

репродуктології та залишив поза увагою питання можливості спадкування 

дитиною, яка була зачата за допомогою допоміжних репродуктивних 

технологій з використанням анатомічного матеріалу спадкодавця вже після 

його смерті.  

Натомість литовський законодавець у даному питанні виявився більш 

прогресивним, конкретизувавши в п. 1 ч. 1 ст. 5.11. ЦК Литви тільки момент 

народження (без уточнення моменту зачаття). Таким чином, права дітей 
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спадкодавця, які можуть бути зачаті та народжені за допомогою 

репродуктивних технологій вже після смерті останнього, жодним чином не 

порушуються. 

Цивільне законодавство Польщі щодо дітей спадкодавця, які мають 

право спадкувати, взагалі не містить жодних уточнень.  

Україна та Польща до першої черги спадкоємців відносять того з 

подружжя, хто залишився живим на момент смерті іншого. На думку автора, 

така позиція пов’язана з віднесенням зазначеної особи до найближчого 

оточення спадкодавця. Крім того, вона є зручною та справедливою з 

практичної точки зору в межах поділу спадкового майно, оскільки останнє 

часто пов’язане з іншим із подружжя (спільна сумісна чи часткова власність, 

речі домашнього побутового вжитку спільного користування тощо).  

Один із подружжя може спадкувати після померлого другого з 

подружжя тільки в тому випадку, якщо вони перебували на момент смерті в 

зареєстрованому шлюбі. Якщо шлюб є недійсним або визнаний таким в 

судовому порядку, подружжя втрачають право на спадкування.  

У разі, коли подружжя закликається до спадщини поряд з іншими 

спадкоємцями першої черги, необхідно спочатку з’ясувати розмір його 

частки в майні, яке було спільно нажите у шлюбі. Потім виділяється частка 

майна, що належала померлому подружжю. Майно ділиться між 

спадкоємцями першої черги, до якої належить і подружжя, яке пережило [86, 

с. 94].  

Дещо ускладнена позиція щодо спадкування подружжя закріплена у ст. 

5.13. ЦК Литви, згідно з якою той з подружжя, що пережив іншого, 

успадковує за законом разом зі спадкоємцями першого чи другого ступеня 

(якщо такі є). Зі спадкоємцями першого ступеня зазначена особа успадковує 

одну чверть спадку, якщо таких спадкоємців не більше трьох осіб, не 

враховуючи подружжя. Якщо спадкоємців більше трьох, подружжя 

успадковує рівними частками з іншими спадкоємцями. Якщо подружжя 

успадковує разом зі спадкоємцями другого ступеня, йому належить половина 
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спадщини. За відсутності спадкоємців першого та другого ступеня подружжя 

успадковує всю спадщину [138, ст. 5.13]. 

На відмінну від ЦК України, ЦК Литви (п. 2 ч. 1 ст. 5.11.) та ЦК 

Польщі (§ 3 ст. 932) наділяє батьків спадкодавця, які є живими на момент 

смерті останнього, правом спадкувати тільки у випадку відсутності 

попередньої (першої) черги спадкоємців.  

Згідно зі ст. 1262 ЦК України в другу чергу право на спадкування за 

законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку 

батька, так і з боку матері. Проводячи аналогію з ч.1 ст.259 Сімейного 

кодексу України [103, ч. 1 ст. 259], слід наголосити, що право на спадкування 

виникає як у повнорідних братів та сестер, які мають спільного батька, так і у 

неповнорідних, тобто таких, які мають спільну матір.  

Як зазначалося вище, за ЦК Литви у випадку відсутності спадкоємців 

першої черги в другу чергу спадкують батьки спадкодавця (усиновлювачі), 

що залишилися живі, та його онуки, про що свідчить п. 2 ч. 1 ст. 5.11. ЦК 

Литви [138, ч. 1 ст. 5.11]. 

Натомість ЦК Польщі у § 1 ст. 932 визначає, що за відсутності 

нащадків спадкодавця до спадкування за законом закликається подружжя та 

батьки померлого [142, § 1 ст. 932]. Таким чином, той з подружжя, що 

залишився живим, успадковує, може успадковувати і як спадкоємець першої, 

так і як спадкоємець другої черги. Віднесення до тієї чи іншої черги 

подружжя залежить виключно від наявності нащадків спадкодавця.  

Бабуся та дідусь спадкодавця за ЦК Литви та ЦК Польщі відносяться 

тільки до третьої черги, в той час як український законодавець наділяє їх 

більшим пріоритетом, відносячи до другої. 

Брати та сестри, які за українським спадковим правом спадкують 

нарівні з бабусею та дідусем померлого, ЦК Литви зараховано аж до 

четвертого ступеня спадкування за законом разом з прабатьками 

спадкодавця, в той час як ЦК Польщі окремими спадковими правами наділяє 

братів та сестер виключно в межах «права представлення». 
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У третю чергу за ст. 1263 ЦК України право на спадкування за законом 

мають рідні дядько та тітка спадкодавця [129, ст. 1263], які в порівнянні п. 5 

ч. 1 ст. 5.11 ЦК Литви [138, ч. 1 ст. 5.11] спадкували б в п’ятій черзі разом з 

племінниками спадкодавця.  

Згідно зі ст. 1264 ЦК України в четверту чергу право на спадкування за 

законом мають особи, які проживали однією сім’єю не менше як п’ять років 

до часу відкриття спадщини [129, ст.1264]. Згідно ч.2 ст.3 Сімейного кодексу 

України сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 

побутом, мають взаємні права та обов’язки [103, ч.2 ст. 3]. Сім’я створюється 

на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших 

підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним 

засадам суспільства [103, ч.4 ст.3]. З огляду на вищевказане, слід зробити 

висновок, що в четверту чергу має право отримати право власності в порядку 

спадкування особа, яка перебувала в так званих фактичних шлюбних 

відносинах зі спадкодавцем. Встановлення часового критерію перебування в 

таких відносинах для спадкування слугує своєрідним показником наявності 

припустимої волі спадкодавця. 

Разом із цим, слушним вбачається спадкування особами, що проживали 

зі спадкодавцем однією сім’єю більше п’яти років, нарівні з подружжям, 

тобто в першій черзі, оскільки так само, як і подружжя, такі особи спільно 

проживали зі спадкодавцем, були пов’язані з ним спільним побутом, мали 

взаємні права та обов’язки. Крім того, нерідко такі особи набули за життя 

спадкодавця разом з ним майно на праві спільної сумісної власності, поділ 

якої під час розподілення спадщини викликає певні труднощі за умови 

спадкування вказаними особами в четвертій черзі. Таким чином, внесення 

відповідних змін до черговості здійснення спадкування дозволило б 

максимально забезпечити реалізацію спадкоємцями своїх спадкових прав, 

належним чином врахувати припустиму волю спадкодавця щодо переходу 

його прав/обов’язків, а також спростити з практичної точки зору процедуру 

розподілу спадщини. 
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З огляду на викладене, а також повертаючись до необхідності 

забезпечення інтересів ще не зачатої та не народженої на момент смерті 

спадкодавця дитини останнього, про що було зазначено вище, автор 

пропонує ст. 1261 ЦК України викласти в такій редакції: «В першу чергу 

право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, в тому числі 

народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, особи, які 

проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше як п’ять років до часу 

відкриття спадщини, батьки». 

Ні ЦК Литви, ні ЦК Польщі не містять схожого за змістом положення в 

межах окреслення черговості спадкування за законом. З одного боку така 

позиція є виправданою з точки зору принципу спорідненості, який покладено 

в основу спадкування за законом, а з іншого, – в такому випадку не 

враховуються права та інтереси осіб, які були пов’язані спільним побутом зі 

спадкодавцем, але не мають з останнім кровних зв’язків.  

У п’яту чергу відповідно до ч. 1 ст. 1265 ЦК України право на 

спадкування за законом мають інші родичі спадкодавця до шостого ступеня 

споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення 

усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення 

[129, ч.1 ст.1265]. 

Поняття «шостий ступінь спорідненості» невідомо широкому загалу і 

тому пересічний громадянин навряд чи зрозуміє зміст цього терміна. Ступінь 

спорідненості визначається за кількістю народжень, що віддаляють родича 

від спадкодавця. Отже, до шостого ступеня відповідно до доктрини 

цивільного права належать: 

 – онуки та онучки;  

– праонуки та праонучки, племінники та племінниці, прабабки та 

прадіди;  

– діти рідних племінників (двоюрідні онуки й онучки) і рідні брати та 

сестри діда та баби (двоюрідні дід та баба);  



 129 
– діти двоюрідних братів і сестер (двоюрідні племінники і племінниці) 

і діти двоюрідного діда та баби (двоюрідні дядьки та тітки); 

 – діти двоюрідних праонуків і праонучок (двоюрідні прапраонуки і 

прапраонучки), діти двоюрідних племінників і племінниць (троюрідні онуки 

й онучки) і діти двоюрідного дядька і тітки (троюрідні брати і сестри) [104, с. 

406]. 

До п’ятої черги спадкування за законом відносяться також утриманці 

спадкодавця – неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом 

сім’ї спадкодавця, але не менше як п’ять років одержувала від нього 

матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом 

засобів для існування [129, ч.2 ст.1265]. 

Ані ЦК Польщі, ані ЦК Литви, окрім двоюрідних братів та сестер, що 

спадкують за шостою чергою згідно з п. 6 ч. 1 ст. 5.11. ЦК Литви, не наділяє 

таке широке коло осіб спадковими правами в межах спадкування за законом.  

Коло спадкоємців за законом дещо трансформується при спадкуванні 

за правом представлення, яке не є самостійним видом або підставою 

спадкування, проте виступає специфічним способом набуття права власності 

особою, яка за інших обставин не могла б успадкувати майно померлого.  

Під спадкуванням за правом представлення розуміється особливий 

порядок закликання до спадкування спадкоємців за законом (та деяких інших 

осіб), коли одна особа у випадку смерті іншої особи, яка є спадкоємцем за 

законом, до відкриття спадщини нібито заступає її місце і набуває право 

спадкування тієї частки у спадковому майні, яку отримав би померлий 

спадкоємець, якби він був живий на момент відкриття спадщини [83, с.108]. 

  Частини 1-4 ст. 1266 ЦК України визначають таке: 

онуки, праонуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка 

належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові; 

прабаба, прадід спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка 

належала б за законом їхнім дітям (бабі, дідові спадкодавця); 
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племінники спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала 

б за законом їхнім матері, батькові (сестрі, братові спадкодавця); 

двоюрідні брати та сестри спадкодавця спадкують ту частку спадщини, 

яка належала б за законом їхнім матері, батькові (тітці, дядькові 

спадкодавця) [129, ч. 1-4 ст. 1266].  

Дещо незрозумілою є позиція законодавця, визначена в ч.3 ст.1260 ЦК 

України, згідно з якою усиновлений у випадку збереження судовим 

рішенням правового зв’язку з бабою/дідом у разі смерті когось із них має 

право на спадкування за правом представлення [129, ч. 3 ст. 1260]. При цьому 

будь-яких уточнень з цього приводу законодавство не містить. 

Проаналізувавши загальну норму, слід зробити висновок про можливість 

спадкування за правом представлення за двома векторами. У першому 

випадку усиновлений буде спадкувати майно баби/діда, у разі, коли кровний 

батько чи мати померли ще до відкриття спадщини після баби/діда. У 

другому випадку спадкування відбуватиметься через два покоління, тобто 

після смерті прабаби/прадіда, в разі, якщо їхні діти (баба/дід усиновленого), а 

також кровні мати/батько усиновленого померли до відкриття спадщини за 

прабабою/прадідом, право спадкування за правом представлення перейде до 

їхніх праонуків. У будь-якому випадку усиновлений, з яким було збережено 

правовий зв’язок, спадкуватиме за правом представлення після смерті 

баби/діда в першу чергу. Таким чином, невиправданою є позиція зарахування 

онуків, праонуків за вказаних обставин до п’ятої черги спадкування, що 

наразі склалася в нотаріальній практиці.  

З огляду на вищевказане, слід зауважити, що спадкування за правом 

представлення можливе лише в разі спадкування за законом, однак до кола 

осіб, які мають право заміщати померлих до відкриття спадщини 

спадкоємців, відносяться й особи, що знаходяться поза колом спадкоємців за 

законом та не входять до жодної передбаченої законодавством черги, 

оскільки ч. 6 ст. 1266 ЦК України не встановлює обмежень щодо ступеня 

споріднення по прямій низхідній лінії. 
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Необхідно враховувати похідний характер спадкування за правом 

представлення, тобто право особи спадкувати за правом представлення є 

похідним від права спадкоємця, якого ця особа «представляє». А тому 

позбавлення права на спадкування основним спадкоємцем має наслідком і 

втрату права на спадкування за правом представлення. Це стосується перш за 

все випадків усунення основного спадкоємця від спадкування (ст. 1224 ЦК 

України). Крім того, будь-хто зі спадкоємців за законом може бути 

позбавлений права на спадкування за волею спадкодавця, втіленою в 

заповіті. Здається, в такій ситуації недоречно вести мову про спадкування за 

правом представлення, однак положення ч. 4 ст. 1235 ЦК України дає 

підстави для інших висновків. У цій нормі вказується, що в разі смерті особи, 

яка була позбавлена права на спадкування, до смерті заповідача, позбавлення 

права на спадкування втрачає чинність. Інакше кажучи, за відсутності в 

заповіті поряд із розпорядженням про позбавлення права на спадкування і 

положення про призначення іншого спадкоємця, з’являються умови для 

спадкування за правом представлення [83, с. 115]. 

Інститут спадкування за правом представлення відомий і спадковому 

праву Литви та Польщі.  

Однак, у порівнянні з українським законодавцем, спадкування за 

правом представлення за ст. 5.12 ЦК Литви (спадкування за 

представництвом) охоплює значно менший перелік осіб. Згідно з 

вищевказаною нормою онуки та праонуки спадкоємця закликаються до 

спадщини за законом разом із спадкоємцем першого або другого ступеня 

відповідно, якщо на момент спадкування той з батьків, який був би 

спадкоємцем, вже не живий. Вони успадковують у рівних частинах ту 

частину, яка за спадщиною за законом належала б їх померлому батькові чи 

матері. 

Зі змісту параграфів ЦК Польщі в межах спадкування за законом 

прослідковується таке: 
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якщо дитина спадкодавця не пережила відкриття спадщини, частка 

спадку, яка припала б йому, припадає на його дітей у рівних частинах [142, 

пар. 2 ст. 931];  

якщо один з батьків спадкодавця не пережив відкриття спадщини, 

правонаступництво, яке припало б йому, передається побратимам (тобто 

іншим живим дітям – братам та сестрам спадкодавця) у рівних частинах [142, 

пар. 4 ст. 932]; 

якщо хтось із братів і сестер спадкодавця не пережив відкриття 

спадщини, правонаступництво, яке припаде до нього, припадає на його 

нащадків (племінник спадкодавця). Ця частка ділиться за правилами, що 

застосовуються до поділу між нащадками спадкодавця [142, пар. 5 ст. 932]. 

При спадкуванні за законом законодавець розподіляє спадщину між 

спадкоємцями, намагаючись передбачити волю спадкодавця, і, враховуючи 

вірогідність його близьких відносин саме з найближчими родичами чи 

членами сім’ї, будує загальну абстрактну модель черговості без врахування 

особливостей стосунків, які можуть скластися в конкретній сім’ї [29, с. 39]. 

Разом із тим, враховуючи характерний для цивільного права 

порівнюваних держав принцип свободи договору, спадкоємці на власний 

розсуд можуть втрутитсь у здійснення спадкування в порядку черговості, 

шляхом укладення договору, предметом якого виступає зміна встановленого 

порядку спадкування, внаслідок якої до спадкування закликаються особи 

наступних черг спадкоємців за законом [34, с. 37]. 

Наступним «правилом» спадкування за законом є визначення розміру 

часток спадщини, згідно з якими і набуватиметься право власності 

спадкоємцями.  

Український законодавець у ч. 1 ст. 1267 ЦК України висловив 

позицію щодо того, що частки у спадщині кожного зі спадкоємців за законом 

є рівними [129, ч.1 ст.1267].  

Однак, цивільне законодавство передбачає можливість перерозподілу 

часток у спадщині як за власною волею спадкоємців, так і поза нею. 
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Добровільний порядок перерозподілу часток спадщини проявляється в 

укладенні між спадкоємцями договору. При цьому, при перерозподілі часток, 

що зумовлюють виникнення права власності на транспортні засоби чи 

нерухоме майно, такий договір має бути нотаріально посвідченим, про що 

йде мова в ч.3 ст.1267 ЦК України. 

Перерозподіл часток у спадщині може носити й примусовий характер, 

опосередкований окремим судовим рішенням або шляхом зміни черговості 

спадкоємців. Так, при закликанні за судовим рішенням додаткового 

спадкоємця автоматично зменшується частка інших спадкоємців черги, 

оскільки спадщина ділиться на всіх спадкоємців порівну.  

У випадку, коли додатковий спадкоємець «підтягується» самими 

спадкоємцями шляхом укладення договору за відсутності згоди всіх 

спадкоємців, спадкоємці ділять належну саме їм частку спадщини, а не всю 

спадщину, оскільки частка спадкоємця, який не бажає надавати право на 

спадщину спадкоємцю більш далекої черги, тобто не є стороною договору, 

не може бути зменшена [29, с. 43]. 

Позиції щодо рівності притримується і литовський законодавець, 

визначивши, що за спадковим законом спадкоємці мають рівні частки. 

Разом з тим, згідно зі ст. 5.13. ЦК Литви, як згадувалося вище, 

подружжя, що пережило спадкодавця, успадковує за законом або зі 

спадкоємцями першого чи другого ступеня (якщо такі є). Зі спадкоємцями 

першого ступеня він успадковує одну чверть маєтку, у випадку наявності не 

більше трьох спадкоємців, не враховуючи подружжя. Якщо спадкоємців 

більше трьох, подружжя успадковує рівними частками з іншими 

спадкоємцями. Якщо подружжя успадковує спадкоємців другого ступеня, 

йому належить половина спадщини. За відсутності спадкоємців першого та 

другого ступеня подружжя успадковує всю спадщину [138, ст. 5.13]. 

Так само, як вже зазначалося, польське спадкове право в деяких 

визначених випадках відходить від принципу рівності часток, закріпивши 

що: 
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діти спадкодавця та його подружжя успадковують рівними частками, 

однак частка, яка може бути віднесена подружжю, не може бути меншою 

чверті всього майна [142, пар. 1 ст. 931]; 

спадкова частка кожного з батьків, який успадковує спадщину разом з 

подружжям спадкодавця, становить чверть усієї спадщини. Якщо батьківство 

когось із батьків не встановлено, частка спадку іншого з батьків становить 

половину спадщини [142, ст. 392]; 

спадкова частка того з подружжя, який успадковує в злитті з 

представниками інших черг становить половину спадщини [142, пар. 1 ст. 

393]. 

Цікавим також є закріплення в розділі, присвяченому спадкуванню за 

законом, польським законодавцем ст. 935, зі змісту якої вбачається, що разі 

відсутності подружжя заповідача, його родичів та дітей спадкодавця, яких 

покликано успадкувати за законом, спадщина потрапляє до муніципалітету 

останнього місця проживання заповідача як законного спадкоємця. Якщо 

останнє місце проживання спадкодавця в Республіці Польща неможливо 

визначити або останнє місце проживання заповідача було за кордоном, 

спадкова маса потрапляє до Державної скарбниці як законного спадкоємця 

[142, ст. 935]. 

3.3. Інші види спадкування 

Багатогранність спадкових правовідносин зумовлює подекуди їх 

неоднозначне тлумачення, що призводить до теоретичних дискусій та, як 

наслідок, напрацювання нових підходів до визначення тих чи інших понять 

та категорій. 

Поділ спадкових відносин за видами на спадкування за законом та 

спадкування за заповітом є звичним для правових систем романо-германської 

правової сім’ї, до якої відноситься Україна, Литва та Польща. Проте, аналіз 

особливостей спадкування дає міцне підґрунтя для іншого трактування видів 

спадкування, залежно від вибору критерію класифікації. 
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На думку автора, поряд зі спадкуванням за законом та спадкуванням за 

заповітом, як видами, має місце запровадження та нормативне закріплення 

поділу видів спадкування за ознакою способів переходу спадщини на просте 

та змішане (ускладнене) спадкування. В основу даного поділу автор 

пропонує покласти існування взаємодії основних видів спадкування між 

собою. За такою класифікацією до простого спадкування варто відносити 

спадкування за законом та спадкування за заповітом, якщо вони існують у 

«чистому вигляді», тобто не ускладнені жодними чинниками.  

У свою чергу змішаним спадкуванням варто вважати спадкування, при 

якому перехід спадщини відбувався і за заповітом, і за законом. Наприклад, 

змішаним спадкуванням є спадкування за заповітом, при якому має місце 

застосування інституту обов’язкової частки спадщини, або ж спадкування, 

при якому весь склад спадщини не охоплений заповітом, тобто частина 

спадкової маси буде розподілена між законними чергами спадкоємців. При 

цьому не є виключенням випадки, коли навіть один і той самий спадкоємець 

отримує спадок одночасно і за заповітом, і за законом. 

Враховуючи викладене, доцільним є законодавче затвердження ст.1217 

ЦК України в такій редакції:  

«Стаття 1217. Види спадкування. 

Спадкування здійснюється за заповітом або за законом (просте 

спадкування), або за заповітом і за законом (змішане спадкування)». 

Крім того, чимало дискусій ведеться щодо здійснення переходу прав та 

обов’язків за спадковим договором. Так, в теорії щодо спадкового договору 

досі ведуться суперечки з приводу доцільності та необхідності виділу 

спадкування за спадковим договором як окремого третього виду 

спадкування.  

Так, В. В. Васильченко вважає, що спадковий договір слід визнати «як 

окремий самостійний вид спадкування і внести відповідні зміни до ст. 1217 

ЦК України, яку слід викласти в такій редакції: «Спадкування здійснюється 

за заповітом, за спадковим договором або за законом» [12, с. 26]. 
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Натомість на думку Є. О. Харитонова, спадковий договір «за своєю 

суттю не є «договором про спадкування», оскільки спрямований на 

встановлення, передусім, не спадкових, а зобов’язальних відносин» [122, с. 

799]. На підтримання вищевказаної позиції (щодо врегулювання спадкового 

договору за українським законодавством) О. Бичківський зазначає про 

нелогічність розміщення спадкового договору в Книзі шостій «Спадкове 

право» ЦК України, яка регулює відносини спадкування, оскільки більш 

логічним є розміщення цього виду договору саме в Книзі п’ятій 

«Зобов’язальне право» [4, с. 136].  

Варто зауважити, що ставлення до спадкового договору не тільки як до 

виду спадкування, а й як до правового явища в різних державах не є 

однозначним та однаковим.  

Первісні прояви елементів спадкового договору припали ще на часи 

функціонування римського права, хоча саме римське право допускало два 

види спадкування: за заповітом і за законом – та оголошувало недійсними 

будь-які договори, що обмежували право заповідача [25, с. 107]. Разом з цим 

не винятком у римському було вчинення так званого дарування на випадок 

смерті. Відмінною рисою такого дарування від звичайного було 

застереження про те, що спадкодавець розпоряджався своєю власністю на 

випадок смерті та визначав спадкоємця, за умови, що останній переживе 

спадкодавця.  

Повноцінний розквіт та закріплення спадковий договір отримав 

завдяки впливу на римське право німецької правової доктрини, що, у свою 

чергу, свідчить про те, що західноєвропейське цивільне право більш 

пристосоване до сприйняття спадкового договору та виокремлення його як 

окремого виду правочину. Так, німецька правова традиція поділяла спадкові 

договори на позитивні, набувні, а також ті, які передбачали відмову 

спадкоємця від матеріальної вигоди. Також спадкові договори могли 

володіти універсальною сукцесією (від лат. succesio – черговість 

спадкування), предметом якої було встановлення спадкоємця, та 
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сингуральною сукцесією, предметом якої було спадкування окремих 

предметів окремими спадкоємцями [141, с. 80–81].  

Наразі норми римського права, що передбачали можливість особи 

вирішити долю спадкового майна шляхом укладення відповідного договору, 

трансформувалися в сучасні норми цивільного права про спадковий договір, 

проте ставлення до такого договору досі остаточно не сформоване: в одних 

державах укладення спадкового договору визнається як окремий вид 

спадкування, в інших, – як самостійний інститут в межах спадково-

зобов’язальних відносин, в третіх, – взагалі не визнається та не підлягає 

застосуванню. 

З огляду на вищевикладене та зважаючи на те, що Україна, Литва та 

Польща не існують відособлено від інших держав, а перебувають у 

постійному процесі побудови ефективної міждержавної взаємодії, доцільним 

є врахування досвіду розвинених європейських держав щодо врегулювання 

відносин опосередкованих спадковим договором. 

Так, яскавим прикладом вказаної першої групи держав у межах 

розгляду питання ставлення до спадкового договору є Федеративна 

Республіка Німеччина, для якої спадковий договір є окремим повноцінним 

третім видом спадкування. Становлення спадкового договору в Німеччині 

призвело до надання такому договору особливого значення для 

врегулювання переходу прав та обов’язків померлого до інших осіб після 

його смерті, що проявляється, зокрема, у виокремленні німецьким цивільним 

правом двох груп спадкових договорів: позитивних та негативних.  

Не є виключенням застосування спадкового договору для 

австрійського права, що допускає спадкування за договором окремого майна, 

проте спадкування за спадковим договором усього майна можливе лише 

подружжям чи нареченими [75, с. 107]. У зв’язку з тим, що традиції 

німецького права в кінці XIX – початку XX ст. поширились на правову 

систему Швейцарії, Латвії та Угорщини, спадковий договір є широко 

застосовуваним також і в зазначених державах [7, с. 14].  
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Натомість цивільне законодавство Франції взагалі забороняє договори 

про майбутній спадок, тобто договори про спадкування, договори зі 

спадщиною і відмову від спадщини. Із цього міркування випливає принцип, 

що свобода договору повинна поступатися заповідальній свободі. Винятки 

існують тільки на користь подружжя й усередині сім’ї. 

Статтею 1271 Цивільного кодексу Іспанії також передбачено заборону 

вчинення спадкових розпоряджень у рамках договору про спадкування. 

Не містить дозволу на виявлення волі спадкодавця як сторони 

спадкового договору і португальське цивільне право. Для обґрунтування 

заборони договору про спадкування стверджується, що будь-яке поспішне 

рішення, яке не може бути скасовано (в односторонньому порядку), не 

відповідає суті угод mortis causa, тобто розпоряджень на випадок смерті. 

Отже, щоб уникнути тиску на заповідача, він за життя зберігає право 

розпорядження своїм майном. Допускається виняток, якщо розпорядження 

зроблені за допомогою шлюбного договору, який може бути укладений лише 

між нареченими, тобто до укладення шлюбу (ст. 1698 Цивільного кодексу 

Португалії).  

Ще жорсткіше сприйняття спадкового договору в Італії, законодавство 

якої визнає недійсним не лише договір про спадкування, а навіть спільний 

заповіт (ст. ст. 458, 589 ЦК Італії). Таким чином, італійський закнодавець 

намагається всіляко уберегти недоторканність на непорушність заповідальної 

свободи спадкодавця щодо розпорядження власною спадщиною. Як наслідок, 

спадкові договори заборонені, оскільки у спадкодавця за таким договором 

виникає певний обов’язок на випадок смерті, що тим самим значною мірою 

обмежує його заповідальну свободу. В Італії заборонені такі види договорів 

щодо спадщини: patti istitutivi (розпорядження власним майном), patti 

dispositivi (розпорядження очікуваним спадковим правом або заповідальним 

відмовою) і patti rinunciativi (відмова від майбутніх прав успадкування) [101, 

с. 57].  
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Разом з тим, говорити про абсолютну заборону вчинення будь-якого 

правочину, направленого на виникнення зобов’язання на випадок смерті, в 

італійському праві не можна, оскільки у статті 768 Цивільного кодексу Італії 

йде мова про «patto di famiglia» в значенні договору про спадкування бізнесу. 

У результаті в Італії за сімейним пактом власник компанії може за життя за 

згодою іншого з подружжя та інших обов’язкових спадкоємців передати 

частки участі в компанії одному або декільком нащадкам за плату або 

безкоштовно. Мета конструкції полягає в запобіганні дробленню бізнес-

активів під впливом режиму майна подружжя та правил про обов’язкову 

спадкову частку в натурі. 

В англійському приватному праві укладення спадкового договору не 

передбачено, але допускається його існування. Тут передбачено договір, який 

укладається у випадку страждання особи на невиліковну смертельну 

хворобу, за яким ця особа може подарувати належне їй на праві власності 

майно, очікуючи смерті від смертельної хвороби. Проте обдаровуваний 

набуде подароване майно лише у випадку смерті дарувальника від цієї 

хвороби, а за дарувальником залишається право в будь-який час скасувати 

відповідний договір [51, с. 123]. Отже, в англійському законодавстві такий 

договір є різновидом договору дарування [131, с. 154].  

При виборі позиції щодо запровадження спадкового договору Польща 

однозначно визначилася з підтриманням політики відмови від будь-якого 

втручання у спадкові правовідносини правочинів, що за своєю суттю є 

зобов’язальними. У Польщі договір про розпорядження спадком особи, яка 

ще жива, є недійсним. Законний спадкоємець шляхом укладення нотаріально 

засвідченого договору з майбутнім спадкодавцем може тільки відмовитися 

від спадщини. Особа, яка відмовилася від спадщини, і її нащадки, на яких 

поширюється відмова, відсторонюються від успадкування так само, якщо б 

вони не пережили момент відкриття спадщини [101, с. 56].  

Що стосується Литви, то наразі чітко виражене ставлення до 

спадкового договору як до можливого виду спадкування, чи як до інституту 
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не прослідковується. Так, аналіз норм ЦК Литви дає змогу зробити висновок 

про відсутність у ньому прямого закріплення спадкового договору як в 

межах Книги 5 ЦК Литви, що стосується спадкового права, так і в межах 

Книги 6, що регулює зобов’язальні відносини, зокрема договірні. Разом з 

цим, пряма заборона щодо укладення такого виду договорів відсутня, а тому, 

на думку автора, керуючись основною тезою приватного права (дозволено 

все, що не заборонено законом) та одним із загальновизнаних принципів 

цивільного права (принцип свободи договору), спадкодавець має змогу на 

власний розсуд обрати спосіб вираження своєї волі щодо розпорядження 

правами та обов’язками на випадок власної смерті.  

На тлі Литви та Польщі спадковий договір в законодавстві України є 

достатньо врегульованим. При цьому, такий договір не визнається видом 

спадкування, а носить виключно зобов’язальну природу.  

Разом з цим виникає чимало питань щодо розміщення норм про 

спадковий договір у ЦК України, а саме розміщення їх в Книзі шостій, тобто 

в книзі, присвяченій спадковому праву. З огляду на правову природу 

договору спадкування, норми щодо його врегулювання мають міститися в 

Книзі 5 ЦК України «Зобов’язальне право». Так, основні положення Книги 

шостої ЦК України пов’язані з правом на спадкування (пасивне та активне 

право, тобто право бути спадкодавцем та право бути спадкоємцем). 

Спадковий договір не передбачає виникнення ні у відчужувача, ні в набувача 

права на спадкування, а лише опосередковує перехід права власності на 

відповідне майно.  

 Автор переконаний, що віднесення законодавцем норм про спадковий 

договір у книгу про спадкове право викликане трьома причинами: 

1. пряма залежність укладення та виконання спадкового договору 

від факту смерті особи та розподілу спадщини; 

2. зручність, зокрема, для осіб, які не мають юридичної освіти, в 

пошуку норм, що стосуються способів розпорядження майном за волею 

особи на випадок власної смерті; 
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3. можливе утвердження спадкування за спадковим договором як 

виду спадкування, за умови внесення змін до статті 1217 ЦК України.  

Зважаючи на останній пункт припущення автора, варто ретельніше 

розглянути спадковий договір як можливий вид спадкування за 

законодавством України.  

Так, згідно зі статтею 1302 ЦК України за спадковим договором одна 

сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони 

(відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно 

відчужувача [129, ст. 1302]. 

На перший погляд спадковий договір має спільні риси з заповітом з 

умовою, проте правова природа цих двох правочинів різна – починаючи з 

двосторонньої волі сторін договору, закінчуючи оформленням переходу 

майна після смерті особи (спадкодавця). Так, при переході майна до сторони 

договору внаслідок смерті не потрібно приймати спадщину, оформлювати її, 

нести відповідальність еквівалентну спадковій масі тощо. Не менш важливим 

є й те, що на спадковий договір не поширюються вимоги забезпечення 

отримання відповідними спадкоємцями обов’язкової частки спадщини, що 

має місце при спадкуванні за заповітом. З огляду на вказане укладення 

спадкового договору можна вважати більш зручним засобом для отримання 

майна, що не потребує додаткових часових затрат. Проте й досі спадковий 

договір залишається тією правовою конструкцією, з якою пов’язують певні 

ризики для сторін договору, що зумовлено, безперечно, й алеаторним 

характером спадкового договору, і недосконалістю правового регулювання 

відносин з укладення, розірвання, забезпечення виконання спадкового 

договору, красицька розмежування договору [52, с. 26].  

Незважаючи на вказане, наявність спадкового договору у спадкуванні 

варто характеризувати позитивно, хоча б з точки зору того, що спадкування 

за його участю забезпечує симбіоз між спадковим та зобов’язальним правом, 

що створює умови для розкриття потенціалу та реалізації прав та свобод 

людини, а також основних принципів загального цивільного права. 
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Так, у першу чергу мова йде, зокрема, про реалізацією спадкодавцем 

принципу свободи договору, що таким чином набуває неабиякого значення 

для системи спадкового правонаступництва. З позиції даного принципу 

спадкування передбачає свободу форми та юридичного оформлення передачі 

майна. Крім того, застосування спадкового договору у спадковому 

законодавстві забезпечує значне розширення принципу свободи 

волевиявлення особи-спадкодавця порівняно зі спадкування за законом 

та/або спадкуванням за заповітом, оскільки договір передбачає більшу 

варіативність і можливість внесення змін в умови договору, зокрема з боку 

дій третіх осіб [54, с. 68-69].  

Підкреслюючи особливості спадкового договору у спадковому праві 

України варто звернути увагу на основні його положення: 

1. відчужувачем може бути подружжя, один з подружжя або інша 

особа, зі сторони набувача – фізична чи юридична особа; 

2.  предметом зобов’язання визначається вчинення певної дії 

майнового чи немайнового характеру, при цьому не має значення буде 

вчинена така дія до відкриття спадщини чи після неї (тобто як до, так і після 

смерті особи-відчужувача); 

3. предметом самого договору спадкування може бути майно, яке 

належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке 

перебуває в особистій власності одного з них;  

4. спадковий договір подружжя може будуватися на подвійній 

конструкції переходу майна та містити положення щодо переходу майна 

після смерті одного з подружжя іншому подружжю, що залишився живим, а 

в разі смерті останнього – набувачу; 

5.  власником майна за спадковим договором до смерті залишається 

відчужувач, у зв’язку з чим для забезпечення виконання зобов’язання з 

передачі майна набувачу нотаріус накладає заборону на вчинення будь-яких 

дій, спрямованих на передачу обумовленого договором майна до смерті 
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відчужувача. Ще однією гарантією для набувача слугує визнання заповіту, 

яким вирішується доля предмета спадкового договору, нікчемним.  

Сукупність вищевказаних положень нерідко підштовхує до думки 

порівняти спадковий договір за законодавством України з так званим 

заповідальним даром – правочином, що вчиняється на випадок смерті та 

пов’язаний з обов’язком утримувати відчужувача.  

Однак вказане припущення є неправильним, оскільки спадковим 

договором обов’язок утримувати відчужувача може бути не передбачений, а 

на виконання умов договору на набувача може бути покладено інші 

обов’язки. Обов’язки набувача за спадковим договором можуть полягати у 

вчиненні будь-яких дій майнового чи немайнового характеру, визначених на 

розсуд сторін і погоджених ними, за винятком дій, які передбачають 

одноразову сплату набувачем грошової суми, еквівалентної вартості майна, 

визначеного спадковим договором, а також передання у власність 

відчужувачеві майна в обмін на майно, яке є предметом спадкового договору 

[134, с. 7]. У свою чергу, обов’язок утримувати відчужувача характерний для 

договору довічного утримання, який не передбачений Книгою 6 (Спадкове 

право) ЦК України, проте знайшов своє місце серед видів договорів Книги 5.  

Особливим видом договору спадковий договір робить порядок його 

виконання, який тісно пов’язаний із визначенням характеристики договору з 

точки зору його двосторонності чи односторонності.  

В юридичній літературі неодноразово наголошувалося на тому, що 

спадковий договір є двостороннім, адже права та обов’язки виникають в обох 

сторін. Утім серед прихильників такої позиції немає єдності в тому, які саме 

обов’язки покладаються на відчужувача за спадковим договором. З цього 

питання висловлювалися різні думки:  

• не відчужувати майно, що складає предмет спадкового договору;  

• вживати заходів, спрямованих на недопущення втрати, загибелі 

чи псування майна;  

• передати майно у власність набувача;  
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• не ухилятися від прийняття належного виконання зобов’язання 

набувачем [56, с. 141]. 

Разом з цим, всі вищеперелічені обов’язки виникають у відчужувача 

опосередковано по відношенню до передачі майна, яка є предметом 

зобов’язання, тобто становить основний обов’язок відчужувача. Враховуючи, 

що передача майна за спадковим договором неможлива до смерті 

відчужувача, останній за життя не може виконати свій обов’язок за 

спадковим договором, проте це не звільняє його від наявності такого 

обов’язку. Обов’язок передати майно після смерті відчужувача формально 

переходить до його правонаступників, які автоматично виключають предмет 

договору зі складу спадщини.  

Незважаючи на те, що в законі визначена модель саме одностороннього 

спадкового договору, на відчужувача може бути покладений певний 

обов’язок змістом спадкового договору, тобто домовленістю сторін. І в 

такому разі договір трансформується у двосторонній. Наприклад, на 

відчужувача може бути покладений обов’язок надати частину житлового 

приміщення набувачеві для проживання; надати можливість для 

ознайомлення з особистими паперами, якщо набувач зобов’язаний до 

вчинення дій із вшанування пам’яті відчужувача [56, с. 142].  

Не оминув увагою питання спадкового договору і Європейський Союз, 

який у даному випадку бере активну участь у врегулюванні спадкових 

відносин, що обтяжені іноземним елементом, у випадку існування у 

законодавствах держав-членів ЄС колізійних норм. Так, Спадковий 

регламент ЄС [153] містить окремі положення щодо врегулювання 

колізійних норм стосовно спадкового договору, що, у свою чергу, свідчить 

про особливу правову природу даного виду договору, що опосередковує 

перехід майна від померлої особи.  

На підставі аналізу норм Спадкового регламенту ЄС І. А. Діковська 

приходить до слушних висновків, серед яких: 
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1. Спадковий регламент ЄС встановлює спеціальне колізійне 

регулювання спадкового договору, а не відсилає до положень Регламенту 

(ЄС) № 593/2008 Європейського Парламенту та Ради «Про право, що 

підлягає застосуванню до договірних зобов’язань («Рим І»)» від 17 червня 

2008 року, що звичайно пов’язано із правовою природою спадкового 

договору, яка хоча і є договірною, проте має свої особливості, що зближують 

її з інститутами спадкового права; 

2. сфера дії права, застосовуваного до спадкового договору 

визначається як «допустимість спадкового договору, його матеріальна 

дійсність, зобов’язуючі наслідки для сторін, включаючи умови розірвання», 

тобто, відрізняється від сфери дії права, застосовуваного до договірних 

зобов’язань», тобто відрізняється від сфери дії застосовуваного права згідно 

зі ст. 12 Регламенту Рим І; 

3. із аналізу ст. 25 (1) та ст. 21 (1) Спадкового регламенту ЄС 

випливає, що правом, яке застосовується до нього, є право держави, в якій 

відчужувач за спадковим договором мав своє звичайне місце проживання в 

момент укладення договору. Проте, як виняток може застосовуватися право 

держави, з якою відчужувач явно мав більш тісний зв’язок, ніж з правом 

держави звичайного місця проживання; 

4. вибір права до спадкового договору, є можливим, проте, він 

обмежується, правом країни, громадянином якої є відчужувач або один з них; 

5. Спадковий регламент вказує на спосіб вибору права, коли 

відчужувачами за спадковим договором виступають декілька осіб 

(наприклад, подружжя) [21, ст. 116-117].  

Варто зауважити, що зі змісту Спадкового регламенту ЄС вбачається 

розуміння спадкового договору як автентичного документа, тобто документа, 

що стосується спадкування та що був формально складений та оформлений 

або зареєстрований у державі-учасниці. 

Досліджуючи питання автентичності документа, науковці визначили, 

що такі документи повинні бути складені нотаріусами або посадовцями, 



 146 
уповноваженими на це державою. Такі документи мають доказову силу, 

оскільки орган, який створює відповідний документ, підтверджує своїм 

підписом та печаткою зміст документа [22, с. 250].  

Із зазначеного можна зробити висновок, що ЄС розглядає спадковий 

договір як спосіб передачі прав/обов’язків особи у випадку її смерті в межах 

здійснення спадкування. 

Все вищевказане підтверджує особливий статус спадкового договору 

як окремого виду договору, так і окремого виду спадкування, що визнається 

низкою держав, до яких ні Україна, ні Литва, ні Польща не відносяться. 

Незважаючи на таке невизнання, спадковий договір по суті є третьою 

підставою спадкування, яка має превалювати навіть над спадкуванням за 

заповітом. Так, першочергово спадкування має здійснюватись за спадковим 

договором та заповітом (в частині, що не врегульована спадковим 

договором), і лише потім щодо остатку спадщини – за законом. 

Тенденція поширення використання спадкових договорів як способу 

визначення подальшої долі спадкового майна (всієї майбутньої спадщини або 

її частини) може призвести до становлення спадкового договору як виду 

спадкування в тих державах, які досі не виокремили його в окремий вид або 

взагалі встановили заборону на укладення спадкових договорів. 

Таким же остаточно не вирішеним в теорії спадкового права є питання 

правової природи відумерлої спадщини. На відміну від спадкування за 

спадковим договором, думки щодо сприйняття відумерлої спадщини як виду 

спадкування зустрічаються досить рідко, проте теж мають місце в теорії 

спадкового права. Так, О. О. Первомайський зазначив, що окремим видом 

спадкування, пов’язаним з набуттям права власності на майно суб’єктами 

публічного права, є набуття права власності на відумерле майно (спадщину) 

[82, с. 60].  

У межах спадкування більш влучним для характеристики відумерлої 

спадщини видається її тлумачення Н.Б. Солтис, згідно з яким відумерлість 

майна – це система дій (процедура) з виникнення права власності в 
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територіальної громади щодо майна, стосовно якого не виявлені спадкоємці 

як за заповітом, так і за законом, або у разі усунення їх від права на 

спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття 

[134, с. 235]. 

Наразі відумерлість спадщини не доцільно розглядати як окремий вид 

спадкування, проте її зміст та призначення передбачають особливий порядок 

передачі спадкової маси спадкодавця до відповідного суб’єкта, що в чистому 

вигляді не може бути віднесене до одного з двох видів спадкування, 

притаманних більшості держав романо-германської правової сім’ї. Таким 

чином, досить дискусійним є питання підстави, на якій у відповідного 

суб’єкта виникають права на відумерлу спадщину.  

Так, прихильники теорії спадкування розглядають перехід відумерлого 

майна до нового власника як випадок спадкового правонаступництва, а 

публічне утворення в таких відносинах визначають як спадкоємця. У зв’язку 

з цим набуття права власності на відумерле майно визначається як похідне. 

Зокрема, Ю. Заїка зазначає, що територіальна громада отримує спадщину як 

звичайний спадкоємець [29, с. 190], Н. Бараннік та О. Сінельник [26, с. 93], Л. 

Музика [70, с. 111] стверджують, що відумерла спадщина переходить у 

власність територіальної громади внаслідок спадкування за законом. Б. 

Черепахін [132, с. 421], розглядав державу в досліджуваних правовідносинах 

«як спадкоємця за законом особливого роду».  

Інші науковці не визнають наявність відносин спадкування при 

переході відумерлої спадщини у власність публічного утворення. Утім, серед 

них немає єдності стосовно того, на якій підставі набувається право власності 

на відумерле майно. Зокрема, Д. Мейєр дійшов висновку, що держава 

отримує відумерлу спадщину як безхазяйне майно.  

У свою чергу автор більш схиляється до думки, що перехід відумерлої 

спадщини відбувається саме на підставі особливих відносин спадкування, які 

виникають при сукупності певних передбачених нормативно факторів. 

Набуття прав на таку спадщину не варто порівнювати з набуттям прав на 
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безхазяйне майно, оскільки для кожного із зазначених видів набуття прав 

законодавець передбачив окремі умови та процедури, тому ототожнювати їх 

не має жодної правової підстави.  

Питання невизначення теорії не заважають практичному закріпленню 

законодавцями права територіальних громад чи держав на отримання спадку 

як відумерлої спадщини, однак через таку невизначеність кожна держава по-

різному трактує правову природу такої передачі спадкової маси, відносячи її 

до того чи іншого виду спадкування або ж взагалі залишаючи врегулювання 

вказаного переходу без приналежності до відповідного виду спадкування. 

Основними тенденціями, що сформувались на тлі наукової бази, є 

функціонування двох систем визначення правової природи приналежності 

відумерлої спадщини публічно-правовому утворенню.  

Перша система будується на титулі спадкування. Вона характерна, 

зокрема, для Росії, Білорусі, Німеччини, Швейцарії. Друга система заснована 

на положенні про те, що майно спадкодавця в силу відповідних причин стає 

безхазяйним та переходить публічно-правовому утворенню на праві 

«окупації», тобто заволодіння по «праву верховної влади», «територіального 

верховенства», що здійснюється сувереном, тобто державою, на території 

якої знаходиться таке майно. Друга модель яскраво проявляється в Англії, 

США, Франції, Австрії.  

Віднесення переходу відумерлого майна до спадкування 

спостерігається в законодавстві України та Литви, проте конкретна 

характеристика такого переходу в межах одного з видів спадкування 

відсутня. Крім того, норми, що регулюють питання відумерлої спадщини, 

законодавствами вказаних держав закріплені в книзі цивільних кодексів, що 

стосуються спадкування без прив’язки до розділів про спадкування за 

законом та спадкування за заповітом. При цьому правове регулювання 

вказаного інституту у вищевказаних державах дещо різниться.  

Так, згідно з положеннями абзаців 1, 2 частини 1 статті 1277 ЦК 

України в разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх 
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від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від 

її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, 

а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно – за його 

місцезнаходженням, зобов’язаний подати до суду заяву про визнання 

спадщини відумерлою. У разі, якщо на об’єкті нерухомого майна на момент 

відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу 

спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної 

громади, якій передано нерухоме майно [129, ч. 1 ст. 1277]. 

Частиною 1 статті 5.62. ЦК Литви встановлено, що спадкове майно 

передається державі за правом спадкування, якщо: 

1) майно передається державі; 

2) спадкодавець не має спадкоємців ні за законом, ні за заповітом; 

3) жоден спадкоємець не прийняв спадщину; 

4) усі спадкоємці були позбавлені права спадкування [138, ч. 1 ст. 5.62]. 

Як бачимо, основна відмінність між інститутом відумерлої спадщини 

України та Литви полягає в суб’єкті публічного права, який отримує в 

результаті право на майно. Таким публічно-правовим утворенням за 

законодавством України є територіальна громада відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, за законодавством Литви – 

держава.  

За радянських часів суб’єктом права на відумерле майно виступала 

держава. Так, радянська держава діяла як суб’єкт права в тих випадках, коли 

стороною в цивільних правовідносинах була держава, а не той чи інший 

державний орган. Держава розглядалась як суб’єкт права в різних 

правовідносинах, у тому числі й у відношеннях того державного майна, яке 

ще не перейшло в розпорядження державних органів. У цьому випадку 

Міністерство фінансів та його органи діяли як представники казни. До таких 

випадків відносилися передбачений законом перехід майна, яке раніше 

знаходилось у приватній власності громадян, чи кооперативного майна у 

власність держави, а саме, у дохід скарбниці [74, с. 33].  
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Автор вважає, що передача прав на відумерлу спадщину 

територіальній громаді є більш доцільним варіантом вирішення питання 

щодо безхазяйності речі, ніж передача її державі. По-перше, тенденція 

децентралізації, що нині розповсюджена в Україні, дає територіальним 

громадам значні можливості, для реалізації яких приріст майна буде 

незайвим. По-друге, відслідковувати та займатися передачею спадщини від 

спадкодавця в порядку набуття прав на відумерлу спадщину на місцях значно 

зручніше, ніж здійснювати вказані дії на державному рівні. Саме тому 

позиція українського законодавця щодо суб’єкта права на відумерлу 

спадщину є вдалою та ефективною, що підкріплюється багаторічною 

практикою переходу відумерлої спадщини до відповідних територіальних 

громад.  

Привертає увагу також формулювання статті 5.62 ЦК Литви, яка 

наділяє державу правом спадкування. Для України таке зазначення в межах 

регулювання відумерлої спадщини не є характерним, оскільки правила 

спадкування на громаду, до якої перейшло відумерле майно, не 

розповсюджуються. 

Так, сама по собі категорія права включає в себе рівні можливості 

набуття певних благ та відмови від такого набуття. Такий симбіоз 

правомочностей сукупно складає і право спадкування, яке притаманне в 

пасивному значенні спадкоємцям. Територіальна громада за законодавством 

України не володіє ознакою незалежності волі, яка притаманна 

правонаступникам: громада позбавлена права усунути цей спадковий 

перехід, відмовившись від прийняття відумерлого майна. Територіальна 

громада стає власницею відумерлого майна з моменту вступу в законну силу 

рішення суду про визнання спадкового майна відумерлим [15, с. 337].  

Таким чином, реалізація громадою права на відумерлу спадщину є 

обов’язковою, хоча законодавчо і не забезпечено виконання вказаного 

обов’язку ані відповідними заходами примусовості, ані відповідальністю 
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територіальної громади за неподання заяв про визнання спадщини 

відумерлою.  

Кардинально іншою є позиція законодавця Польщі, що дає змогу 

зробити висновок про відсутність у межах польського спадкового права 

інституту відумерлої спадщини. При цьому питання переходу спадщини за 

відсутності прямих спадкоємців врегульовано в межах спадкування за 

законом, оскільки Польща включає й муніципалітет, і державу до списку 

останніх законних спадкоємців. Так, стаття 935 ЦК Польщі визначає, що в 

разі відсутності подружжя заповідача, його родичів та дітей подружжя 

спадкодавця, яких покликано успадкувати від Закону, падіння потрапляє до 

муніципалітету останнього місця проживання заповідача як законного 

спадкоємця. Якщо останнє місце проживання спадкодавця в Республіці 

Польща неможливо визначити або останнє місце проживання заповідача 

було за кордоном, осінь потрапляє до Державної скарбниці як законного 

спадкоємця [142, ст. 935]. 

Вказане свідчить про те, що звичний для України та Литви інститут 

відумерлої спадщини, в Польщі сприймається зовсім інакше та є складовою 

частиною спадкування за законом.  

На думку автора, такий підхід Польщі має позитивні моменти. По-

перше, однозначно вирішується питання щодо підстави переходу майна 

спадкодавця муніципалітету або державі – таке майно набувається в порядку 

спадкування за законом і будь-які дискусії з даного приводу не знаходять 

підтримки в законодавстві. Муніципалітет або держава в даному випадку 

справедливо йменуються спадкоємцями, що тягне за собою можливість 

використання ними всього спектру прав спадкоємця. По-друге, відсутні 

додаткові ускладнення в межах набуття права власності на майно (як, 

наприклад, звернення до суду з заявою для визнання спадщини відумерлою в 

Україні) та часові затрати (така заява подається подається після спливу 

одного року з часу відкриття спадщини, як того вимагає частина 2 статті 1277 

ЦК України).  
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З вищевказаного слідує, що для досягнення однакового результату – 

переходу спадщини до відповідного публічно-правового утворення за умови 

відсутності спадкоємців – Україна та Польща використали різні моделі, які 

якнайбільш точно відповідають особливостям сприйняття та розвитку 

суспільства.  

Як зазначалось вище, віднесення публічно-правового утворення до 

черги спадкоємців має ряд переваг порівняно з запровадженням інституту 

відумерлої спадщини, проте в такому випадку порушується один із 

негласних принципів спадкування за законом, а саме принцип припустимої 

волі спадкодавця, що проголошує пріоритет родинних та інших близьких 

зв’язків останнього.  

Законодавства досліджуваних держав дають змогу порівняти 

суб’єктний склад даних відносин, що значною мірою різниться один від 

одного, в результаті якого зробити висновок, що єдиновірного бачення, який 

саме суб’єкт публічного права уповноважений приймати безхазяйну 

спадщину не існую. Теорія права, у свою чергу, пропонує розширити коло 

таких суб’єктів, додавши до нього інших юридичних осіб.  

Зокрема на думку К. В. Кравченка, таке розширення могло призвести 

до принципової зміни концепції переходу відумерлого майна в бік 

укріплення його спадкового характеру: якщо сьогодні вказаний інститут 

направлений тільки на зменшення випадків безхазяйності майна, то з 

виключенням до суб’єктного складу юридичних осіб він міг виконувати й 

інші соціально важливі функції (наприклад, захисту фізичних осіб) [50, с. 

54].  

Можливість успадкування відумерлої спадщини після підопічного 

могла б послугувати стимулом для покращення догляду за спадкодавцем з 

боку адміністрації відповідного соціального закладу.  

Вищезазначені думки мають значення для розвитку інституту 

відумерлої спадщини в подальшому, проте їх реалізація та закріплення на 

законодавчому рівні можуть спричинити суперництво та зловживання 
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відповідним становищем та правами при вирішенні питання, до якого саме 

суб’єкта має перейти майно.  

Перехід у власність публічно-правового суб’єкта спадщини можна 

вважати особливим правонаступництвом, що можливе лише на піставі 

закону. Такий порядок переходу має на меті усунення безгосподарності 

спадкового майна, викликаної відсутністю спадкоємців, місце яких займає 

відповідний суб’єкт. Проте наведене в розумінні українського законодавця не 

означає, що громада є спадкоємцем відумерлої спадщини. Норми, аналогічні 

тим, які поширюються на спадкоємців, можуть визначати статус громади 

лише за наявності спеціальної вказівки про це в законі. Таким чином, 

ототожнення спадкування за законом та перехід майна померлої особи на 

підставі закону є юридично неправильним для правової традиції України. 

Враховуючи, що законодавства України, Литви та Польщі закріплюють 

різне регулювання переходу майна, що залишилося без спадкоємців (не 

рахуючи Польщу), актуальним є питання визначення суб’єкта права на 

відумерлу спадщину, якщо таке спадкування обтяжене іноземним 

елементом.  

Так, міжнародна арена характеризується наявністю певних колізій з 

приводу переходу права власності на безхазяйне майно, пов’язаних з 

притаманними кожній державі концепціями переходу прав спадкодавця до 

держави. В основу вказаних концепцій покладено погляди на те, в якої саме 

держави виникає право на таке спадкове майно. Перша з концепцій 

регламентує перехід спадщини державі, громадянином якої був 

спадкодавець, друга – державі, на території якої знаходиться відповідне 

майно (право окупації). Чимало незручностей викликає ситуація, при якій 

питання переходу відумерлої спадщини мають бути врегульованими між 

державами, що мають приналежність до різних концепцій. У такому випадку, 

у зв’язку з відсутністю універсальних уніфікацій стосовно підстав та порядку 

переходу відумерлого майна до держави, вирішенням вказаного питання 

слугують норми окремих міжнародно-правових договорів.  
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Варто підкреслити, що врегулювання суб’єктного складу на рівні 

двосторонніх міждержавних угод є більш чітким та дає об’єктивне уявлення 

про суб’єкт права на спадкове майно, яке знаходиться на території іноземної 

держави [74, с. 35].  

Разом з цим положення таких договорів між різними державами щодо 

переходу спадщини як відумерлої є майже тотожними та характеризуються 

розподіленням майна на нерухоме та рухоме, у зв’язку з чим і відбувається 

визначення управненого суб’єкта для отримання відповідного майна.  

Як приклад, стаття 36 Договору між Україною і Литовською 

Республікою про правову допомогу та правові відносини в цивільних, 

сімейних і кримінальних справах проголошує, що, якщо відповідно до 

законодавства Договірних Сторін спадкове майно, що успадковується 

державою за законом, переходить у власність держави, то рухоме майно 

передається державі, громадянином якої в момент смерті був спадкодавець, а  

нерухоме майно переходить у власність держави, на території якої воно 

знаходиться [23, ст. 36].  

Аналогічна норма закріплена й у статті 38 Договору між Україною і 

Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини в 

цивільних і кримінальних справах [24, ст. 38]. 

З вищевикладеного слідує, що суб’єкт прав на відумерле майно 

визначається за територіальним принципом розташування майна, однак має 

зв’язок і з особою спадкодавця.  

Враховуючи все вищевикладене, можна констатувати, що хоча 

спадкування за спадковим договором та інститут відумерлої спадщини не 

виділяє Україна, Польща та Литва як окремі види спадкування, їх 

особливості можна вважати базою для подальшого розвитку та закріплення 

вказаних інститутів як окремих самостійних правових явищ, що мають місце 

при переході прав та обов’язків особи у випадку смерті останнього. 

 

Висновки до розділу 3. 
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1. Спадкове право України, Литви та Польщі тяжіє до принципу 

пріоритету спадкування за заповітом. Це означає, що інститут спадкування за 

заповітом займає лідируючу позицію, і лише за його відсутності можливим є 

спадкування за законом. 

2. Спадкування, одночасно будучи підставою набуття прав та 

обов’язків для спадкоємців, виступає реалізацією правомочності 

розпорядження спадкодавця власними майновими правами, яка проявляється 

у вирішенні їх подальшої долі.  

3. Заповіт за своєю суттю є одностороннім правочином, тобто дією, що 

вчиняється заповідачем з метою виникнення між ним та спадкоємцями 

спадкових правовідносин. 

4. Основну різницю у врегулюванні спадкування за заповітом за 

законодавством України, Литви та Польщі складають:  

• відсутність у законодавстві Литви та Польщі, на відміну від 

законодавства України, закріплення поняття заповіт; 

• існування схожих інститутів заповідальних розпоряджень: 

заповідальний відказ (Україна), заповідальний ексклюзив (Литва), нормальне 

позначення/звичайний запис (Польща), при чому обов’язковою умовою для 

складення польського звичайного запису є зазначення в ньому дати 

виконання запису, що не характерне для України та Литви; 

• у межах заповідального покладення за законодавством Литви 

спадкоємця може бути зобов’язано створити відповідну юридичну особу, яка 

отримає все або частину спадкового майна або конкретного предмета для 

суспільної користі чи благодійності; 

• законодавство України не містить чіткого закріплення видів 

заповітів, натомість ЦК Литви та ЦК Польщі передбачає їх розгорнуту 

класифікацію. Так, ЦК Литви основними групами виділяє офіційні та 

особисті заповіти, ЦК Польщі – звичайні, спеціальні та «тимчасові»; 

•  встановлення нормами ЦК Польщі трирічного строку для 

визнання заповіту недійсним з дати, коли особа, яка має інтерес, дізналася 
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про причину недійсності, і в будь-якому випадку через десять років з 

моменту відкриття спадщини, що не є характерним для врегулювання 

спадкових відносин України та Литви; 

• наявність у законодавстві України конкретних способів 

тлумачення заповіту, на відміну від ЦК Польщі і ЦК Литви. 

5. Спадкування за законом має місце лише у випадку відсутності 

заповіту, його недійсності або наявності майна, яке не було охоплене 

заповідальним розпорядженням.  

6. Основа спадкування за законом складається з низки факторів: кола 

спадкоємців, їх черговості та розміру спадкових часток.  

7. Законодавство України містить чіткий перелік осіб за ступенем 

споріднення, що становлять черги спадкування за законом, у той час ЦК 

Литви та ЦК Польщі порушує звичне розуміння такого порядку, відносячи 

одних і тих же осіб до різних черг, зокрема того з подружжя, що пережив 

спадкодавця. 

8. Цивільне законодавство України та Литви закріплюють право на 

отримання права на спадок як дітей, народжених у шлюбі, позашлюбних 

дітей, так і усиновлених, натомість польський законодавець містить 

розділення в порядку спадкування за законом за критерієм повного та 

неповного усиновлення. 

9. Найбільш прогресивним у питанні забезпечення права на 

спадкування постуму є законодавство Литви, яке виникнення права на 

спадщину пов’язує з моментом народження (без застережень щодо дати 

зачаття), що, у свою чергу, максимально закріплює гарантії на отримання 

спадку дитини, що народжена шляхом застосування допоміжних 

репродуктивних технологій. 

10. ЦК Польщі окремими спадковими правами наділяє братів та сестер 

виключно в межах «права представлення», в той час як ЦК України та ЦК 

Литви відносять їх до черг спадкування. 
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11. Український законодавець наділяє правом спадкування за законом 

осіб, які проживали однією сім’єю зі спадкодавцем не менше як п’ять років 

до часу відкриття спадщини, проте ні ЦК Литви, ні ЦК Польщі не містять 

схожого за змістом положення в межах окреслення черговості спадкування за 

законом. 

12. Ані ЦК Польщі, ані ЦК Литви, окрім двоюрідних братів та сестер, 

що спадкують за шостою чергою, не наділяє родичів до шостого ступеня 

споріднення, що характерне для України, спадковими правами в межах 

спадкування за законом.  
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ВИСНОВКИ 

Перехід прав та обов’язків шляхом спадкування є одним зі способів 

зміни суб’єкта прав та обов’язків, що впливає на відповідні правовідносини, 

тому набір норм законодавства щодо спадкування слід вважати базовою 

частиною приватного права, що потребує адаптації відповідно до стандартів 

ЄС. На шляху ефективної адаптації варто звернути увагу на правове 

регулювання спадкових відносин інших держав, що є ближчими Україні за 

менталітетом та історичним розвитком, зокрема Литви та Польщі.  

Науковим підґрунтям порівняльного аналізу спадкування за 

законодавствами України, Литви та Польщі є праці науковців та практиків з 

питань спадкового права, серед яких, зокрема, Ю. О. Заїка, О. І. Нелін, Н.М. 

Оксанюк, В.М. Орзіх, Ю.Г. Орзіх, О. П. Печений, Є. О. Рябоконь, С. Я. 

Фурса, І. Я. Федорич, В. А. Чуловський, О. Ю. Цибульська, Є. О. Харитонов, 

В. В. Валах, Л.В. Козловська, Н. В. Фомічова, М. Залуцький, Р. Свіргонь-

Скок, А. Пабін, А. Палуш, Т. Серафін, А. Бречко, М. Андрушкевич, М. 

Ржевуски, М. Недошпяль, К. Свєнчак, А. Мошинська, В. Хойновський, П. 

Закржевський, І. Гжибовська, Э. Сковроньска-Босян, А. Дамбраускайте, 

А.Вілейта, С.Бронушене, Я. Стріпейкене, С. Шалтаускене, В. Мікеленас, Л. 

Степонавічене, І. Валіконіте та ін.  

Основною правовою базою дослідження спадкового права 

порівнюваних держав є Конституція України, Конституція Польської 

Республіки, Конституція Литовської Республіки, Цивільний кодекс України, 

Цивільний кодекс Польщ, Цивільний кодекс Литовської Республіки, 

Конвенція про колізії законів, які стосуються форми заповітів від 05.10.1961, 

Конвенція Міжнародної комісії з цивільного стану щодо констатації 

достовірних смертей від 14.09.1966, Конвенція відносно міжнародного 

управління майном осіб, які померли, від 02.10.1973, Конвенція про правову 

допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 

від 22.01.1993, Гаазька конвенція про колізії законів, які стосуються форми 

заповідальних розпоряджень, від 05.10.1961, Гаазька конвенція про право, що 
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застосовується до майна, розпорядження яким здійснюється на засадах 

довірчої власності, і про його визнання від 01.07.1985, Гаазька конвенція 

щодо міжнародного управління майном померлих осіб від 02.10.1973 тощо. 

Концепт спадкового законодавства України, Польщі та Литви 

сформований на підґрунті концепту приватного права, що походить 

коренями від правової традиції, що склалася на підвалинах, закладених ще у 

Стародавньому Римі, які ґрунтувалися на ідеях природного права, засадах 

справедливості, порядності, доброчесності. 

Визначальною рисою концепту спадкового законодавства України, 

Литви та Польщі є той факт, що кодифікація норм у вказаних державах 

спільно будується за принципом пандектної системи, тобто є такою 

систематизацією приватноправових норм, при якій існує розподілення на 

загальну та особливу частини. 

Міжнародна спільнота прагне убезпечити своїх громадян від можливої 

втрати спадщини через різницю в регулюванні національним правом, отже, 

вектор розвитку міжнародного співробітництва направлений на наближення 

законодавств самостійних та незалежних держав, що, у свою чергу, матиме 

вплив на загальний концепт спадкового законодавства кожної держави, що 

відіграє відповідну роль у міжнародно-правових відносинах.  

Категоріальний та понятійний апарат спадкового права України, Литви 

та Польщі не є надмірно перенавантаженим, тобто являє собою лаконічну 

збірку основних категорій та понять, що напрацьовані в межах спадкового 

права та інших галузей права.  

Перелік основних понять та категорій спадкового права порівнюваних 

держав складають «спадкування», «спадщина», «відкриття спадщини», «час 

відкриття спадщини», «місце відкриття спадщини», «прийняття спадщини», 

«відмова від прийняття спадщини». 

Розуміння та визначення основних правових понять спадкового права 

закріплене в кодифікованих нормативно-правових актах та містить деякі 
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розбіжності, що зумовлює різницю в правовому регулювання спадкових 

правовідносин в Україні, Литві та Польщі. 

Понятійний та категоріальний апарат порівнюваних держав потребує 

удосконалення, що забезпечить ефективне регулювання, зокрема, з питань, 

що пов’язані з визначенням складу спадщини, суб’єктного складу, часу 

відкриття спадщини, реалізацією права на спадкування тощо. 

Спадкування як правове явище, тісно пов’язане з поняттям 

правонаступництва, зміст якого складає перехід прав/обов’язків від однієї 

особи до іншої. 

Спадкування є правонаступництвом та опосередковує перехід не 

пов’язаних нерозривно з особою спадкодавця прав та обов’язків, що 

належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися 

внаслідок його смерті.  

Правонаступництво при спадкуванні характеризує те, що воно можливе 

лише за наявності сукупності певних юридичних фактів: смерть спадкодавця 

або вступ у законну силу рішення суду про визнання особи померлою, 

наявність заповіту або родинного зв’язку відповідно до черг спадкування за 

законом, наявність спадщини, тобто самого майна, прийняття спадщини 

спадкоємцем. 

Серед видів правонаступництва виділяють універсальне та сингулярне, 

транслятивне та конститутивне, безпосереднє та опосередковане. 

Спадкування за законодавством як України, так і Литви та Польщі 

вважається універсальним правонаступництвом, однак аналіз окремих 

положень норм спадкового права містить ознаки сингулярності, у зв’язку з 

чим все більшої популярності набирає ставлення до спадкування як до 

гармонійного симбіозу універсального та сингулярного правонаступництва. 

Спадкування варто характеризувати як універсально-сингулярне 

транслятивне правонастуництво, що виникає в разі смерті однієї особи 

(спадкодавця) з метою переходу спадщини, що відкрилася після спадкодавця, 

до спадкоємців.  
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Спадкове право України, Литви та Польщі тяжіє до принципу 

пріоритету спадкування за заповітом. Це означає, що інститут спадкування за 

заповітом займає лідируючу позицію, і лише за його відсутності можливим є 

спадкування за законом. 

Спадкування, одночасно будучи підставою набуття прав та обов’язків 

для спадкоємців, виступає реалізацією правомочності розпорядження 

спадкодавця власними майновими правами, яка проявляється у вирішенні їх 

подальшої долі.  

Заповіт за своєю суттю є одностороннім правочином, тобто дією, що 

вчиняється заповідачем з метою виникнення між ним та спадкоємцями 

спадкових правовідносин. 

Запропоновано ст. 1217 ЦК України викласти в наступній редакції: 

«Стаття 1217. Види спадкування. Спадкування здійснюється за заповітом або 

за законом (просте спадкування), або за заповітом і за законом (змішане 

спадкування).»; 

Основну різницю у врегулюванні спадкування за заповітом за 

законодавством України, Литви та Польщі складають:  

• відсутність у законодавстві Литви та Польщі, на відміну від 

законодавства України, закріплення поняття заповіт; 

• існування схожих інститутів заповідальних розпоряджень: 

заповідальний відказ (Україна), заповідальний ексклюзив (Литва), нормальне 

позначення/звичайний запис (Польща), при чому обов’язковою умовою для 

складення польського звичайного запису є зазначення в ньому дати 

виконання запису, що не характерне для України та Литви; 

• у межах заповідального покладення за законодавством Литви 

спадкоємця може бути зобов’язано створити відповідну юридичну особу, яка 

отримає все або частину спадкового майна або конкретного предмета для 

суспільної користі чи благодійності; 

• законодавство України не містить чіткого закріплення видів 

заповітів, натомість ЦК Литви та ЦК Польщі передбачає їх розгорнуту 
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класифікацію. Так, ЦК Литви основними групами виділяє офіційні та 

особисті заповіти, ЦК Польщі – звичайні, спеціальні та «тимчасові»; 

•  встановлення нормами ЦК Польщі трирічного строку для 

визнання заповіту недійсним з дати, коли особа, яка має інтерес, дізналася 

про причину недійсності, і в будь-якому випадку через десять років з 

моменту відкриття спадщини, що не є характерним для врегулювання 

спадкових відносин України та Литви; 

• наявність у законодавстві України конкретних способів 

тлумачення заповіту, на відміну від ЦК Польщі і ЦК Литви. 

Спадкування за законом має місце лише у випадку відсутності 

заповіту, його недійсності або наявності майна, яке не було охоплене 

заповідальним розпорядженням.  

Основа спадкування за законом складається з низки факторів: кола 

спадкоємців, їх черговості та розміру спадкових часток.  

Законодавство України містить чіткий перелік осіб за ступенем 

споріднення, що становлять черги спадкування за законом, у той час ЦК 

Литви та ЦК Польщі порушує звичне розуміння такого порядку, відносячи 

одних і тих же осіб до різних черг, зокрема того з подружжя, що пережив 

спадкодавця. 

Цивільне законодавство України та Литви закріплюють право на 

отримання права на спадок як дітей, народжених у шлюбі, позашлюбних 

дітей, так і усиновлених, натомість польський законодавець містить 

розділення в порядку спадкування за законом за критерієм повного та 

неповного усиновлення 

Найбільш прогресивним у питанні забезпечення права на спадкування 

постуму є законодавство Литви, яке виникнення права на спадщину пов’язує 

з моментом народження (без застережень щодо дати зачаття), що, у свою 

чергу, максимально закріплює гарантії на отримання спадку дитини, що 

народжена шляхом застосування допоміжних репродуктивних технологій. 
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ЦК Польщі окремими спадковими правами наділяє братів та сестер 

виключно в межах «права представлення», в той час як ЦК України та ЦК 

Литви відносять їх до черг спадкування. 

Український законодавець наділяє правом спадкування за законом осіб, 

які проживали однією сім’єю зі спадкодавцем не менше як п’ять років до 

часу відкриття спадщини, проте ні ЦК Литви, ні ЦК Польщі не містять 

схожого за змістом положення в межах окреслення черговості спадкування за 

законом. 

Ані ЦК Польщі, ані ЦК Литви, окрім двоюрідних братів та сестер, що 

спадкують за шостою чергою, не наділяє родичів до шостого ступеня 

споріднення, що характерне для України, спадковими правами в межах 

спадкування за законом.  
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