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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ТА ТЕРМІНІВ 

У СПАДКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Закріплення у Цивільному кодексі України 2003 року (далі — ЦК України) 

понять «строк» та «термін» викликає багато проблем в їх практичному засто

суванні і вимагає детального дослідження юридично-термінологічних понять. 

У сучасній юридичній науці певні автори у своїх дослідженнях вже торкалися 

питань строків та термінів у цивільному праві , але необхідним є комплексний 

підхід до строків і термінів у спадковому праві і це підтверджує значимість і 

актуальність обраної теми. Метою проведення даного дослідження є визначен¬ 

ня строків та термінів у спадковому праві України. 

Строкам у цивільному праві було приділено багато праць видатних учених: 

таких В. П. Грибанова, О. А. Красавчикова, І. Б. Новицького, М. А. Гурви-

ча, В. В. Луця, Т. М. Вахонєвої та ін. У спадковому праві на проблему стро

ків звертали увагу: Ю. О. Заїка, С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, З. В. Ромовська, 

Є. О. Харитонов, Є. О. Рябоконь та ін. 

Життя не можливо уявити поза часом. Спадкові правовідносини виникають, 

здійснюються та припиняються з настанням вказаних у нормах юридичних 

фактів у певний час. Саме тому для спадкових правовідносин час має важливе 

значення. Вчений В. В. Луць у своїх дослідженнях визначає, що у цивільному 

законодавстві з поняттям «строк» завжди асоціюється конкретний період часу, 

а не час взагалі [1 , с. 15]. 

На думку Т. М. Вахонєвої, своєчасність є необхідною умовою здійснення 

цивільних прав та виконання цивільних обов 'язків . Гарантованість своєчас¬ 

ності як елемента цивільних правовідносин досягається шляхом імперативного 

закріплення у нормах цивільного права законних строків (визначених актами 

цивільного законодавства) [2, с. 24]. У спадковому праві практично всі строки 

мають імперативний характер. За допомогою строків суб'єкти спадкових пра¬ 

вовідносин можуть реалізувати своє суб'єктивне право на спадщину. 
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Під строком у словнику російської мови розуміється: «...певний проміжок 

часу або момент настання, виконання чого-небудь» [3, с. 304]. Таке визначення 

хоча і характеризує сутність строку, але, тим не менш, не розкриває всіх осо¬ 

бливостей, властивих правовим строкам. 

ЦК України дає визначення понять «строк» та «термін». Відповідно до 

ст. 215 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов 'язана 

дія чи подія, як а має юридичне значення, а терміном є певний момент у часі, 

з настанням якого пов 'язана дія чи подія, як а має юридичне значення. Згідно 

з ст. 252 ЦК України строк визначається роками, м ісяцями, тижнями, дня¬ 

ми або годинами. Іншими словами, «строк» у цивільному праві являє собою 

певний період (відрізок) часу, з яким пов 'язується настання певних правових 

наслідків. Початок строку чи його закінчення може визначатися вказівкою на 

подію, як а має юридичне значення. Термін визначається календарною датою 

або вказівкою на подію, як а має неминуче настати. Розрізняють терміни, як і 

можуть входити до складу строку, та терміни, як і існують самостійно. Але 

самостійного значення термін набуває у випадках встановлення, зміни або при¬ 

пинення ними того чи іншого права. 

Право на спадкування виникає лише з часу відкриття спадщини. Відкриття 

спадщини — це настання тих юридичних фактів, якими обумовлюється ви¬ 

никнення спадкових правовідносин [4, с. 964] . Підстави відкриття та час від¬ 

криття спадщини регулюються ст. 1220 ЦК України, відповідно до якої часом 

відкриття спадщини вважається день смерті особи або день, з якого особа ого¬ 

лошується померлою. Оголошення фізичної особи такою, що померла, стає під¬ 

ставою для виникнення спадкових правовідносин за умови наявності р ішення 

суду, яке ґрунтується на припущенні, що фізична особа-спадкодавець померла. 

Якщо особа була оголошена померлою за р ішенням суду, то часом відкриття 

спадщини є день, з якого вона оголошена померлою (ч. 3 ст. 46 ЦК України). 

Оскільки згідно з ст. 1220 ЦК України під часом відкриття спадщини розу¬ 

міється певна календарна дата, то законодавець не надає правового значення 

годинам та хвилинам настання смерті. 

Спадкоємцями за заповітом і за законом, згідно зі ст. 1222 ЦК України, 

можуть бути фізичні особи, як і є живими на час відкриття спадщини, а та¬ 

кож особи, як і були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після 

відкриття спадщини. Але щодо спадкоємців за заповітом, а саме юридичних 

осіб та інших учасників цивільних відносин, потрібно внести уточнення у ч. 2. 

ст. 1222 ЦК України такого змісту: «Спадкоємцями за заповітом можуть бути 

юридичні особи та інші учасники цивільних відносин (ст. 2 цього Кодексу), що 

існують на час відкриття спадщини». Отже, юридичні особи та інші учасники 

цивільних правовідносин можуть бути спадкоємцями за заповітом за умови іс¬ 

нування на час відкриття спадщини. 

Згідно зі ст. 249 Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК 

України) часом відкриття спадщини слід вважати календарну дату, зазначену 

у свідоцтві про смерть, виданому органом РАЦС на підставі довідки про смерть 

або р ішення суду відносно оголошення фізичної особи померлою. Коли у свідо-
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цтві про смерть спадкодавця вказаний тільки місяць або рік смерті, то часом 

відкриття спадщини слід вважати останній день вказаного місяця або року. 

Порядок встановлення судом факту смерті, як і оголошення фізичної особи 

померлою, вирішується за правилами окремого провадження, з урахуванням 

особливостей, передбачених ст. 234 ЦПК України [5]. 

Фізична особа, як а пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю 

або дають підстави припустити її загибель від певного нещасного випадку, або 

у зв ' я зку з воєнними діями, може бути оголошена померлою від дня її віро¬ 

гідної смерті. Тобто днем смерті фізичної особи визначається день її вірогідної 

смерті, — день смерті, вказаний у рішенні суду. У такому разі часом відкриття 

спадщини вважається день вірогідної смерті спадкодавця, вказаний у судовому 

рішенні. 

Але відомо, що поняття «день» включає в себе години і хвилини та визнача¬ 

ється календарною датою. Згідно з ч. 1 ст. 15 Закону України «Про трансплан¬ 

тацію органів та інших анатомічних матеріалів людини», людина вважається 

померлою з моменту, коли встановлена смерть її мозку. Момент смерті мозку 

може бути встановлено, якщо виключені всі інші можливі за даних обставин 

причини втрати свідомості та реакції організму. Діагностичні критерії смерті 

мозку та процедура констатації моменту смерті людини встановлюються Мініс¬ 

терством охорони здоров'я України [6]. 

В юридичній літературі неодноразово була висловлена думка про доціль¬ 

ність закріплення не дня, а моменту смерті особи-спадкодавця. На думку вче¬ 

ного Є. О. Рябоконь, необхідно враховувати не лише день, але й момент (го¬ 

дини та хвилини) смерті спадкодавця для захисту прав та законних інтересів 

спадкоємців, також з метою чіткого й однозначного вирішення питання коммо-

рієнтності та для визначення кола об'єктів спадкування [7, с. 15]. 

Згідно зі ст. 525 ЦК УРСР коло прав та обов'язків спадкодавця визначало¬ 

ся на час відкриття спадщини, а часом відкриття спадщини визначався день 

смерті спадкодавця. Тобто права та обов 'язки спадкодавця входили до складу 

спадщини, лише якщо вони належали спадкоємцеві на день його смерті, а саме 

до к інця тієї календарної доби, коли відкрилася спадщина. Зазначені права 

та обов 'язки переходили до спадкоємців такої особи незалежно від того, були 

вони набуті або припинені спадкодавцем до або після моменту настання смер¬ 

ті. Найголовнішим вважалося, щоб відповідні права та обов 'язки існували до 

к інця тієї доби, коли настала смерть спадкодавця. 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 на¬ 

лежали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслі¬ 

док його смерті». Деяк і автори ототожнюють такі поняття, як «час відкриття 
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спадщини, вказаний у ст. 1220 ЦК України, і «момент відкриття спадщини», 

про який йде мова в ст. 1218 ЦК України [8, с. 6] . Вважаємо, що у нормі 

ст. 1218 ЦК України законодавець для вирішення питання стосовно складу 

спадщини замість понять «час» та «день» не випадково застосовує поняття 

«момент». На наш погляд, це потрібно для більш точного визначення кола 

об'єктів спадщини. Наприклад, якщо після настання смерті спадкодавця, але 

в той самий день, спадкодавцю була нарахована грошова винагорода, то дане 

нарахування не буде породжувати юридичні наслідки спадкування, оскільки 

спадкодавець не встиг набути права на грошову винагороду. Тому остання не 

може входити до складу спадщини відповідно до ст. 1227 ЦК України. 

Точне визначення часу смерті спадкодавця також потрібно при спадкуванні 

права на вклад у банку (ст. 1228 ЦК України). Наприклад, якщо у спадкоємця 

виникло право на спадкування, права вимоги щодо одержання банківського 

вкладу, розмір якого в проміжку між моментами відкриття спадщини та її 

прийняттям або оформленням свідоцтва про право на спадщину збільшився у 

зв ' я зку з нарахуванням відсотків, спадкоємець вважатиметься правонаступни¬ 

ком вкладу в тому розмірі, в якому він існував на момент відкриття спадщини, 

а відсотки, нараховані пізніше, будуть йому належати вже не як спадкоємцеві, 

а як кредиторові за договором. 

Отже, реальні права та обов'язки спадкодавця, як і входять до складу спад¬ 

щини, мають встановлюватися при видачі свідоцтва про право на спадщину і 

при її розподілі м іж спадкоємцями, але межею розрахунку має бути момент 

відкриття спадщини [4, с. 996] . Під поняттям «момент» мається на увазі не 

день смерті, а її миттєвість, година та хвилина. 

Згідно з ч. 3 ст. 1220 ЦК України, особи, як і померли протягом однієї доби, 

також у різні години однієї календарної доби, як і могли б спадкувати одна піс¬ 

ля одної, вважаються померлими одночасно. Спадщина відповідно них відкри¬ 

вається одночасно і окремо щодо кожного з них. Поняття «одночасно» у даній 

нормі визначається не за моментом, а за відрізком часу та має тлумачитися як 

«в один день», тобто протягом одного дня [9, с. 775] . Також термін на «добу» 

потрібно тлумачити як «день» з нуля годин до двадцять четвертої години, а 

не як астрономічні двадцять чотири години, що відраховуються з будь-якого 

моменту. Це правило застосовується у всіх випадках не залежно від виду спад¬ 

кування (за заповітом чи за законом). 

Ще до прийняття ЦК України 2003 року вчена В. Ю. Чуйкова пропонувала 

внести норму стосовно того, що особи визначаються померлими одночасно і не 

спадкують один після одного, лише при неможливості встановити, хто з двох 

і більше осіб померли раніше [10]. Отже особи вважаються такими, що помер¬ 

ли одночасно, якщо вони померли під час спільної для них небезпеки, є лише 

припущенням. Зацікавлені особи вправі спростувати це припущення, надавши 

необхідні докази того, що одна з осіб померла одного дня, а інша — наступного 

[9, с. 776] . 

На практиці виникають такі ситуації, коли день вступу в законну силу 

судового рішення і день передбачуваної або фактичної смерті, вказаний у су-
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довому рішенні, знаходяться у часі на суттєвій відстані один від одного, іноді 

за межами встановленого строку для прийняття спадщини. У такому випадку 

спадкоємці можуть автоматично опинитися в становищі таких, що пропустили 

строк для прийняття спадщини. Для вирішення цього питання вважаємо за 

необхідне звернутися до праць російського вченого В. А. Гаджиєва, який про¬ 

понує, що якщо день набрання законної сили рішення про визнання особи по¬ 

мерлою та день передбачуваної або фактичної смерті, вказаний в рішенні суду, 

знаходяться в часі на суттєвій відстані один від одного, то строк для прийняття 

спадщини повинен починатися від дня набрання законної сили рішення суду 

про оголошення особи померлою [11, с. 143]. Слід погодитися з даною точкою 

зору, а саме обчислення строку для прийняття спадщини у таких випадках 

слід починати від дня набрання законної сили рішення суду про оголошен¬ 

ня такої особи померлою. Часом відкриття спадщини вважати день вірогід¬ 

ної смерті особи-спадкодавця, вказаний у судовому рішенні. Склад спадщини, 

що належало спадкодавцеві, повинен визначатися на день передбачуваної або 

фактичної смерті. Також перебіг строків прийняття спадщини для осіб, я к і є 

спадкоємцями після смерті спадкодавця, день смерті якого визначається за рі¬ 

шенням суду днем його вірогідної смерті, слід відраховувати від дня набрання 

законної сили рішення суду про оголошення такої особи померлою. 

Чинне цивільне законодавство передбачає виняток з імперативного прави¬ 

ла, яке не пов 'язує час відкриття спадщини з датою смерті спадкодавця. Часом 

відкриття спадщини посмертно реабілітованих осіб є день прийняття р ішення 

районною комісією з питань поновлення прав реабілітованих про повернення 

майна реабілітованого або відшкодування його вартості спадкоємцями першої 

черги [12]. 

Під поняттями «час відкриття спадщини», «відкриття спадщини», «смерті 

спадкодавця» слід розуміти час відкриття спадщини та виникнення спадкових 

правовідносин. Час відкриття спадщини визначається залежно від того, яка з 

названих вище обставин є підставою для виникнення спадкових правовідносин. 

У нормах, як і регулюють спадкові правовідносини, жодного разу не вжива¬ 

ється поняття «термін», але під терміном у спадковому праві потрібно розуміти 

«день» — як календарну дату або «момент» — як вказ івку на подію, що має 

настати, та також «час відкриття спадщини» який відповідно до ст. 1220 ЦК 

України вважається днем смерті особи-спадкодавця або днем, з якого вона ого¬ 

лошується померлою. Всі ці поняття підпадають під визначення поняття «тер¬ 

міну» у ст. ст. 251-252 ЦК України. Виникнення спадкових прав та обов'язків 

починається в кожному окремому випадку у свій термін. 

Час відкриття спадщини, а саме день відкриття спадщини є початковим 

терміном для перебігу строків у спадковому праві: 1) початок перебігу стро¬ 

ку подання заяви про прийняття спадщини, заяви про відмову від спадщини 

(ст. 1269 ЦК України); 2) початок перебігу строку для прийняття спадщи¬ 

ни або відмови від її прийняття спадкоємцями (ч. 1 ст. 1270, ч. 1 ст. 1273 

ЦК України); 3) початок перебігу строку пред 'явлення претензій кредиторів 

до спадкоємців (ст. 1281 ЦК України); 4) початок перебігу строку для видачі 
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свідоцтва про право на спадщину (ч. 1 ст. 1298 ЦК України); 5) починає ви¬ 

раховуватися річний строк, сплив якого за умови відсутності спадкоємців є 

підставою для звернення органу місцевого самоврядування до суду із заявою 

про визнання спадщини відумерлою (ч. ч. 1-2 ст. 1277 ЦК України); 6) день 

відкриття спадщини є початковим терміном для перебігу строку позовної дав¬ 

ності (ст. 257 ЦК України); 7) з часу відкриття спадщини вживаються заходи 

щодо охорони спадкового майна. Охорона спадкового майна триває до закін¬ 

чення строку, встановленого для прийняття спадщини (ст. 1283 ЦК України). 

Від часу відкриття спадщини залежить, яким законодавством потрібно ке¬ 

руватися для цих правовідносин. Так, відповідно до п. 5 Прикінцевих і пере¬ 

хідних положень ЦК України, правила книги шостої застосовуються до спад¬ 

щини, як а відкрилася, але не була прийнята н іким зі спадкоємців до набрання 

чинності ЦК України. 

Зазначимо, що відкриття спадщини слід розглядати як юридичний факт, 

виникнення якого законодавець пов 'язує з днем смерті особи-спадкодавця, або 

з днем, з якого особа-спадкодавець оголошується померлою. Подібний підхід 

законодавця виключає можливість виникнення спорів щодо спадкування осіб, 

я к і померли одночасно. Точне визначення дати смерті впливає на визначення 

кола спадкоємців, оскільки особи, що померли в один і той же день, вважають¬ 

ся в ц ілях спадкового правонаступництва померлими одночасно і не успадко¬ 

вують один після одного, а до спадкування закликаються спадкоємці кожного 

з них. 

Поряд зі строками та термінами у спадковому законодавстві вживається 

поняття «момент». Наприклад , у нормах спадкового права поняття «момент» 

фіксується у ст. 1218 ЦК України — склад спадщини встановлюється на мо¬ 

мент в ідкриття спадщини, а т акож у ч. 4 ст. 1236 ЦК України чинність запо¬ 

віту щодо складу спадщини встановлюється на момент в ідкриття спадщини. 

З цього слідує, що законодавець надає значення не т ільки і не стільки дню 

відкриття спадщини, але й моменту (миті) в ідкриття спадщини, який збіга¬ 

ється з моментом (годинами і хвилинами) смерті спадкодавця, що випливає 

зі змісту ч. 1 ст. 1218 ЦК Укра їни. Для вир ішення питання відносно складу 

спадщини замість терміна «час» та «день» б ільш виправданим є застосування 

поняття «момент». Це необхідно для точного і об 'єктивного вир ішення питан¬ 

ня саме моменту набуття і припинення прав та обов 'язк ів , визначення кола 

об 'єктів спадщини, для захисту прав та інтересів учасників спадкових право¬ 

відносин. Але це не стосується випадку, коли особа оголошується померлою 

від дня набрання законної сили р ішення суду, також, коли особа пропала без¬ 

вісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити 

її загибель від певного нещасного випадку, або у з в ' я зку з воєнними д іями, 

коли дана особа може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті . 

Отже визначення часу в ідкриття спадщини має дуже важливе правове зна¬ 

чення, оскільки дозволяє визначити та встановити, з якого моменту виника¬ 

ють спадкові відносини та з якого моменту починають обчислюватися строки 

у спадковому праві . 
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Черногор Н. В. Проблеми визначення строків та термінів у спадковому праві України. — 
Стаття. 

Стаття присвячена дослідженню строків та термінів у спадковому праві України. Строки та 
терміни у спадковому праві знайшли достатньо широке визначення, але закріплення у Цивіль¬ 
ному кодексі України 2003 року понять «строк» та «термін» викликає багато проблем у їх прак¬ 
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в наследственном праве нашли достаточно широкое применение, но закрепление в Гражданском 
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УДК 347.2 

О. В. Куций 

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ РЕЧЕЙ 

Постановка проблеми. Основою формування правової держави є чітке уяв¬ 

лення про природу речей, їх цивільно-правовий обіг, класифікацію й способи 

захисту. У даному зв ' я зку теоретичні проблеми обмеження цивільного обороту 

речей набувають особливої практичної значимості . 

До обмежено оборотоздатних об'єктів належать об'єкти цивільних прав, ви¬ 

значені законом, як і можуть належати лише певним учасникам обороту, або пе¬ 

ребування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом. До 

таких об'єктів, наприклад, відносять зброю, вибухові речовини, наркотичні та 

психотропні засоби. Законодавством також визначено ряд видів підприємниць¬ 

кої діяльності та ряд товарів, здійснення операцій з якими дозволяється лише на 

підставі відповідних ліцензій. Це стосується виробництва та реалізації алкоголь¬ 

них і табачних виробів, медичних препаратів, здійснення операцій з валютою. 

Вилученими з обороту вважаються об 'єкти, як і не можуть бути предметом 

цивільно-правових угод чи іншим чином переходити від однієї особи до іншої. 

Порушення цього правила тягне за собою визнання таких угод недійсними. Ре¬ 

формування української економіки на ринкових засадах значно звузило коло 

об'єктів цивільних прав, яких у цивільному обороті не допускається (об'єкти, 

вилучені з цивільного обороту), я к і мають бути прямо встановлені законом. 

Якщо раніше до таких об'єктів належала земля, надра, то зараз земля та інші 

природні ресурси можуть відчужуватися або іншим чином переходити від од¬ 

нієї особи до іншої відповідно до закону, яким визначається певний правовий 

режим обороту таких об'єктів. Вилученими з обігу є об 'єкти, як і згідно з зако¬ 

нодавством перебувають лише в державній власності, зокрема землі природно-

заповідного фонду, об'єкти історико-культурної спадщини та художні ціннос¬ 

ті загальнодержавного значення. Вилученими з обігу можна також вважати 

ядерні матеріали та об'єкти ядерної енергетики, що можуть перебувати лише 

у державній власності. 
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