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ЗАПОДІЯННЯ СМЕРП ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ УСУНЕННЯ
ВЩ ІІРЛВЛ ІІЛ СІІМКУВЛІІІІЯ
Юр1тдичні гарантії реалізаuії спадкових прав передбачені нор:\1ами
українського законодавства, які регулоють спа;:rкоnі праnоnідпосипи,

під якими розуміються врегульовані пор11ами права суспL1ьпі відно
сипи, пов'язані з переходом (спа;:rкуnаппям) піс ..1я смерті грома;:rяпипа
J'ИХ, що н<иежа .. Jи йому на 11рані JJринатної НJJасності речей, майна, а
J'аКОЖ _\-1аЙНОНИХ !Іран і o6oн'~JJKiH .іШ (ЩНОJ'О або }(eKi.ІJhKOX осіб (СJЩІ(

КОЄ:\1UіВ). Ці правовідносини скла.::rають предмет спа.::rкового права як

Іті/~І'а;Jу3і Ш1НіЛDНОГО JJpaвa.
3аконо;швстном України rrcpc,т~Ga•rcнi нитта;~ки, коли особи, rr~o фор
ма ..lьпо по закону мають право па спа.::rкуваппя, фактично позбавля
ються суб'сктиnпих прав па спадкуnапня та усуваються nід спадкуnап

ня па підетаnі визпачених обсташш. Таких осіб па зи вають <<негідними
спадкосмцями:•>.

ПоюІтти «HeJ'illHИX СJJалкоєvщін•> Gy_.JO ні;шмо циві;rістичній науJ(і,
JJJ,e н pa;l~JHChKi часи. Як rrрик..ІJа,Т(, н П;rенуVІі Верхонно1'0 Сую" СРСР ні,т(
1926 р., Gу;ю роj'иснено, Н(О yv1 исне ско~:-:не та кри VJiHШJhHO каране ;ri~J н
ня, у виг..1я.::rі вбивства спадко;:rавця позбавляє винного в uьому злочині
спадкування за вбитим спа;:rкодавuем

ni;:r

[1,

с.

45].

Тобто, ві.::rсторонення

спадкуnапня nідбуnа ..1ося у nипа;:rку, коли поведінка особи по nід

пошеншодо спа;:rкодаnuя ро:щінюn<Llася. як <'пегідпа•>. Таким чином,
той хто nчиІпш такі -«негідні .::rії» з точки ·юру моралі і спраnе.::r ..11шості пе
:шс;rу1·онунан rrpaнa Gути CJJaJ(KOЄMJ(e\11lit-:ї осоGи і отримати crraitІJlИHY.
На :шкон(щанчому рінні 3акріІJJJенюr JJOЖJжeнh 11ро «НеJ'і;rних СJJі.'Щ

коємuів» відбу..1ося в ЦивL1ьномукоцексу Української РСР ві.::r
р. Так, відповідно до по ..1ожень ст.

528

18.07.1963

цього кодексу не мають права

стати спа;:rкосмuями пі за :шконом, пі за -заповітом особи, які паnмиспо
позбашшп життя спа;:rкодаnuя або кого-пебу;:rь з спа;:rкос:мuіn або зро
бІшп -замах па їх життя. Не мають права стати спа;:rкос:\-шями за законом
Gатhки JJicшJ ютей, у ні,ІtНОJJІенні ~1ких нони

JJ(HGaн_ІJeнi Gатhкінсnких

481

IIJJ<1H і не 6)СІИ ІІОНОН;Іені Н І~ИХ І Іранах на МОМеНТ НіЛКрИТПІ СІІаіLІІ~ИНІ·І,
а також Gатhки і ІІ(mно;Іітні J(іти, 11~0 3лісно ухИJІ$.JJІИси нііL никонаНН}І

ІІОІ<JІаіtених на них н силу 3акону о6он\І3кін 110 утриманню СІШJ(КО,ІЩН
ця, якщо ці обставини підтверджені в су;::ювому порядку. Правила цієї
статті застосовуються також і до права на запові;:rальний відказ (стаття

538

цього Кодексу)

[2[ .

.Зі змісту статті nбачасться. шо гарантіями дотримапня праn люди
пи стапоnи.1о, те, шо укюапі

n статті

обстаnшш, при яких спадкос:меuь

станан <<НеІ'іl(НИVІ•>Є те, ІІLО ІІ,і о6станини Іюнинні Gути нстанон.Іенні ксу
лоному ІЮр}ІЛІ<У, н peJyJІ hтаті чоп) 1·арантуна.юсh 3аконністh та о() фунто
ваність відсторонення ві;:r спа;:rкування. І3ажлrво, ше й положення про
у:\пІсний характер ;:rіяння, оскільки ;:rії з необережності не призвод:ил:и
nишюго <{негідшr11 сшщкосмцем,>

Стаття

1224

[3,

55].

с.

ЦК України nизначас коло осіб, які позбаnляються

суб'сктишшх праn па спа;:rкуnання. Проапалі3уnаnши норми ст.

1224

ІІК України ми vюже_\ю ро:щі.1Іити неІ'іJLНИХ сІш;tкоємІІін на ;ші катеп)

рії. Ло ІІерІІІОЇ на.Іежатh осоGи, икі не НІ Ірані СІШJLКунап1 ні :ш :ш1юнітом,
ні за законом (ч.1-2 ст.1224 ЦК України). Підставами д.,1я усунення від
спадкування цих осіб є умисне позбав.1ення ними життя спа;:rкодавця,
будь-кого з :можТJивих спадкоємців або вчинення замаху на їхнє життя .
..Цо другої категорії негідних спадкоемціn nідносяться особи, праnопо
рушеппя яких не призnодять до значної суспL1ьну небезпеку, па nі;:rміну
І)і,ІL ІІраІЮІІЩJУІІІСІІІ,осіG JаJначсІІі в ч.ч. І, 2 ст.І224ІІК України.
Так, в частині І статті

1224

ІІК України вка-3аІю, шо не 1\tаютІ, ІІра

на на СІІа;[кунаннІ-І особи, $.1Кі умисно 110:~башии житти СІІа;tко;шнІ[$.1 чи
Gy)[h-KOГO 3 МОЖJІИНИХ СІІаJ[КОЄМІ[іН а()о НЧИЮUИ 3аМаХ на ЇХНt: ЖИТНІ.
Оскілhки iLi$.1HH$.1, :1юначені у ч. І І~ієї статті, є кримінсиhно карани
ми, то вони повинні бути підтверджені вироком cy;:ry~ постановою про
закриття кримінальної справи з нереабі.1ітуючихпідстав, які є самостій
пою та достатньою пі;:rстаnою для усунення nідпраnана спадкуnаппя.

Коло осіб, позбаn.1еrшя життя яких

ycynac

куnання, с nичершшм та чітко nизначешrм ч.
ТаКИХ осі()

HiiLHOC$.1Th

особу nід пра nа па спад

1 ст. 1224

ЦК України, до

СІІаіLКО,ТЩНІ~}І та VІОЖJІИНИХ СІІа,І[КОЄМІ[іН. Не МОЖС

Gути ІІііtстаною Л.ІІ}І усуненни осоGи ні,т( 11рана на СІІаJ(КунаНН}І ІнвGан
лення ним життя іншої особи, яка на момент вчинення злочину не мо
гла бути можливим спа;:rкоємuем.

Проана.1ізуnаnши частипу

1 статті 1224

ЦК України :ми можемо при

йти до таких nиспоnкіn .
.Закоподаnце11 при написапні цісї частипи статті

1224 UK

України

не конкрети:юнано, }ІІ<і cav1c СІ<JЩІLИ :1.ючинін. ІІерс;tGачених криміншІh
н~Ім :шконом,

:1

нчинеНН}І\о1 }І КИХ

ocoGa

Цілком зрозумL1им, що з тексту ч.

нтрачає 11рано на СІІа;tкунанюІ.

1 ст. 1224

ЦК України, в якій за

значено, <<не мають права на спа;:rкування особи, які умисно позбав:ил:и
життя спадкодавuя чи будь-кого з :можлив:их спадкоємців або вчин:илІІ

482

3аМаХ на ЇХНЕ ЖИТНІ>> \ЮНа i1J(C І ІрО 3JІОЧИЮ1, ІІІ О ІІОСИІ'аЮТh на :1J(Орон\І та
)ІОННІ CllaJ(I<OEM 11 ~І ЧИ Gyilh-KOI"O 3 МО)ІСН1 НИХ CllaJ(KOE VII (іН.
3JІОЧИЮ1

ІІрОТИ

ЖИТ'І'~І

та 3іЮрон'и

осо()и

3І'РУІІОНаНі

Н рО~Щі.-Іі

2

Особ.:пшої частини КК України.
Ві;:шовіJно до ч.

1 ст. 11

КК України, з.:ючино:\t є передбачене цим

Ко.аексо:\t суспL1ьІю небеJпечне nшше .аіяння (.аія або беJ.аія.1ьність),
nчинене суб'скто:и злочину

[4].

Враховуючи вишешше.аене, зазначас:ио, шо стаття
MlCTИTh НІ<ЮШКУ на «у\Н1СНС

Я1ІІі~І Ч.

2 СТ. 121

ІІрОТИІІраННС :ШІІОJ(l~ІНН~І

115

КК України

CMCpTl»,

а N1СІІО

КК УкраЇНИ ІІСрСJ(Gачаt-: І<рИVІіна;ІhНУ Ні.іІІІОНі)·щJІhНіСТh

за вчинення нав:v~исних дій

-

<<умисне тяжке ті.т1есне ушко.аження, що

спричишпю с:v~ерть потерпі1оп.н-. Таки:\'1 чино:\'1, законо.аавеuь, в КК
Україні використовує іншу тер:\'Іінолоrію при визначенні ск.тшдів з.:rю
чипіn, які бу.1и nчинеппі проти життя та здоров'я особи. Логічне спів

ставлення та систе:\ншй ана.1із вка :шпих норм призnодrпь .ао nисноnку,
1110 СТ,

1224flK

УкраЇНИ НИКОрИСТОНУЄ ІІОН~ІТПІ <<НаН\Н1СНС 11036аІLІСНН~І

ЖИТПІ», ИКС ОХ()ІІ;ІЮЄ НІНІ<У НаН\Н1СНИХ

;tii1.

ОСНОННОЮ 03НаІ<ОЮ ИКОІ"О Е

сві.аомі дії особи направ.1ені ca:v~e на позбав.ТІення життя, оскL1ьк:и б в
іншо:\'1У в:ипадку законо.аавеuь в :v~ежах ПК УкраїнІт перераховував би
всі скла.аи злочинів відпові.аної групи, або вказав тL1ьки один ск.1ад

-

паnмисне nбивство.
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