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ОСОБЛИВОСТI СПАДКУВАННЯ ЗА ПРАВОМ ПРЕДСТАВЛЕННЯ: 

НОТАРIАЛЬНI АСПЕКТИ 

Теорiя цивiльного права визначає право представлення як особливий 

порядок закликання спадкоємцiв за законом до спадкування, а не як самостiйну 

пiдставу чи вид спадкування [1, с. 708-709]. Термiн «спадкування за правом 

представлення» є умовним та не вiдображає правової природи цього явища. У 

самому поняттi «спадкування за правом представлення» iснує певна неточнiсть, 

оскiльки при буквальному аналiзi в ньому може розглядатися зв’язок з 

iнститутом представництва в цивiльному правi. Однак спадкування за правом 

представлення не є представництвом. Хоча можна сказати, що спадкування за 

правом представлення являє собою певну юридичну фiкцiю представництва. 

Оскiльки особа, яку представляють померла, вiдносини представництва у 

традицiйному цивiлiстичному розумiннi не можуть iснувати. У зв’язку iз цим в 

науковiй лiтературi давно пропонується замiнити цей термiн на «поколiнне 

наступництво» або «поколiнний подiл» [2, с. 86.]. 

З метою повного та всебiчного з’ясування правової природи цього 

iнституту, доцiльно розглянути особливостi спадкування за правом 

представлення. 

Теорiя та судова практика однозначно визначили сферу застосування 

спадкування за правом представлення -при спадкуваннi за законом. 

Спадкування за законом має мiсце тодi, коли спадкодавець не склав заповiт або 

заповiт визнано у судовому порядку недiйсним, а також у разi коли 

спадкодавець склав заповiт, а потiм скасував його. Спадкування за законом 

може мати мiсце i у разi коли заповiт не охоплює всього спадкового майна. 

Аналiз норм Цивiльного кодексу України, що визначають черги 

спадкоємцiв за законом (ст.ст. 1261-1265 ЦК України), та ст. 1266 ЦК України 

[3], що встановлює умови спадкування за правом представлення свiдчить, що 

законодавець не протиставляє визначенi ним черги спадкоємцiв, а доповнює 

права чiтко визначеного ним кола спадкоємцiв за законом можливiстю бути 

закликаними до спадкування ранiше своєї черги в порядку спадкування за 

правом представлення. Однак, цi спадкоємцi не перестають бути спадкоємцями 

за законом. Тобто «представляючi» спадкоємцi є безпосереднiми i 

самостiйними спадкоємцями спадкодавця. Це право отримане ними в силу 

кровного спорiднення зi спадкодавцем, а не внаслiдок правонаступництва зi 
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спадкоємцями бiльш близьких ступенiв спорiднення, якi померли до вiдкриття 

спадщини [1, с. 708-709]. 

Спадкування за правом представлення можливе лише у разi смертi 

спадкоємця до вiдкриття спадщини. У випадку смертi спадкоємця пiсля 

вiдкриття спадщини, якщо вiн за життя не встиг прийняти спадщину або 

вiдмовитися вiд прийняття спадщини, спадкування за правом представлення не 

виникає. 

Перелiк осiб (спадкоємцiв), якi мають право на спадкування за правом 

представлення, встановлений нормами ст. 1266 ЦК, є вичерпним та 

розширеному тлумаченню не пiдлягає [4]. 

Спадкоємцi за правом представлення можуть «представляти» осiб, 

визначених ст.ст. 1261-1265 ЦК України як спадкоємцi першої-третьої черги 

спадкоємцiв за законом. При цьому спадкування за правом представлення 

четвертої черги чинним законодавством не передбачено. 

З аналiзу статтi 1266 ЦК України випливає, що спадкування за правом 

представлення надано особам третього-четвертого ступеня спорiднення [4]. 

При спадкуваннi за правом представлення також зберiгається черговiсть 

закликання до спадщини. Наприклад, пiсля смертi спадкодавця вже не було в 

живих її дочки та сестри. Дiтям дочки (онукам), як i дiтям сестри (племiнникам) 

надано право спадкувати в порядку представлення. Але важливо, що до 

спадкування будуть закликатися спочатку дiти дочки – онуки, оскiльки дочка 

спадкодавця належить до першої черги спадкоємцiв, а сестра спадкодавця – до 

другої черги. 

Статтею 1266 ЦК України встановлено правило, яке полягає в 

наступному: при спадкуваннi по прямiй низхiднiй лiнiї право представлення дiє 

без обмеження ступеня спорiднення. Це означає, що у разi смертi до вiдкриття 

спадщини дiтей спадкодавця, до спадкування закликаються їхнi дiти (онуки 

спадкодавця); у разi смертi до вiдкриття спадщини онукiв спадкодавця, до 

спадкування закликаються їхнi дiти (правнуки спадкодавця); у разi смертi до 

вiдкриття спадщини правнукiв спадкодавця, до спадкування закликаються їхнi 

дiти (праправнуки спадкодавця) i так далi. 

Висхiдна лiнiя спадкоємцiв за законом представлена такими родичами як 

прабаба та прадiд (ч. 2 ст. 1266 ЦК України). Такi висхiднi родичi спадкодавця 

за законом, як дiд i баба, до спадкування в порядку представлення не 

закликаються, оскiльки вони становлять самостiйну чергу спадкоємцiв i 

закликаються до спадкування як спадкоємцi другої черги. 

Племiнники, двоюрiднi брати та сестри спадкодавця (ч.ч. 3, 4 ЦК 

України) є представниками бокової лiнiї спорiднення. 
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Пiдкреслимо, що спадкоємцi за правом представлення спадкують ту 

частку у спадщинi, яка б належала спадкоємцю, якого вони «представляють», 

якби вiн був живий на час вiдкриття спадщини. Тобто вони можуть не одержати 

частку, рiвну часткам iнших спадкоємцiв, якi закликаються до спадкування в 

одну чергу з ними. Наприклад, 04 квiтня 2017 померла А. В неї залишилися 

дочка та 3 онука померлого 01 квiтня 2017 року сина. В даному разi дочка 

отримає 1/2 частку у спадщинi, а кожний онук – по 1/6 частцi у спадщинi. 

Право представлення має похiдний характер. Це означає, що право особи 

спадкувати за правом представлення є похiдним вiд права спадкоємця, якого 

особа «представляє». Тому позбавлення права на спадкування основного 

спадкоємця має наслiдком i втрату права на спадкування за правом 

представлення. 

Також необхiдно зазначити, що вчинення такої нотарiальної дiї як видача 

свiдоцтва про право на спадщину здiйснюється у конкретно визначенiй формi, 

встановленiй чинним законодавством України, а саме Правилами ведення 

нотарiального дiловодства, затвердженими Наказом Мiнiстерства юстицiї 

України № 3253/5 вiд 22 грудня 2010 року. Так, видача свiдоцтва про право на 

спадщину за законом у порядку спадкування за правом представлення 

здiйснюється за Формою № 4 (Додаток № 25 до Правил ведення нотарiального 

дiловодства) – у разi видачi свiдоцтва про право на спадщину єдиному 

спадкоємцю. У разi вiдсутностi необхiдних свiдоцтв, якi б вiдповiдали 

вчинюванiй нотарiальнiй дiї, нотарiус може застосовувати ту з форм, яка 

найбiльше вiдповiдає цiй нотарiальнiй дiї, iз застосуванням окремих елементiв 

iнших свiдоцтв про право на спадщину (п. 6.14 Роздiлу VI Правил ведення 

нотарiального дiловодства) [5]. 

Спадкоємцi за правом представлення можуть «представляти» тiльки 

свою, певно визначену чергу спадкування за законом. Так, наприклад, П 

(бабця) померла 01 сiчня 2017 року. Єдиною спадкоємицею була дочка – А, яка 

померла 21 липня 2015 року, тобто до вiдкриття спадщини. У померлої 

спадкоємицi залишився син – гр. Х. (онук П). В цьому випадку онук – Х 

«представляє» свою матiр, яка померла до вiдкриття спадщини щодо майна П. 

Оскiльки А є спадкоємицею першої черги за законом, її син – гр. Х (онук П) 

закликається до спадкування як спадкоємець першої черги за законом. Це 

означає, що в данiй ситуацiї видача свiдоцтва про право на спадщину онуку 

пiсля бабцi в порядку спадкування за правом представлення можлива пiсля 

спливу шести мiсяцiв пiсля вiдкриття спадщини як спадкоємцю першої черги. 

При вчиненнi такої нотарiальної дiї як видача свiдоцтва про право на 

спадщину нотарiус здiйснює реєстрацiю свiдоцтва у Спадковому реєстрi. У 

зв’язку з цим, виникає питання: яку чергу спадкування за законом необхiдно 
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обрати при реєстрацiї свiдоцтва про право на спадщину за законом за онуком 

пiсля баби у порядку спадкування за правом представлення. Теоретично 

правильно було б обрати першу чергу спадкування за законом, але враховуючи 

безпосереднiсть i самостiйнiсть онука як спадкоємця, а також технiчну 

особливiсть Спадкового реєстру, а саме – закрiплений перелiк осiб, якi 

належать до кожної черги спадкування за законом як передбачено ст.ст. 1261-

1265 ЦК України, доцiльно обирати п’яту чергу спадкування за законом. 

Варто сказати, що на цей час iснує дискусiя щодо того, чи є особи, 

визначенi у ст. 1266 ЦК України, спадкоємцями певних черг? Нотарiальна 

практика з цього питання не однозначна. Одна деякi нотарiуси не визнають 

онукiв спадкоємцями певної черги за законом, а вважають можливим закликати 

їх до спадкування виключно за правом представлення. Iншi вважають, , що 

онуки та правнуки є спадкоємцями за законом, а за наявностi умов ст. 1266 ЦК 

України вони повиннi закликатися у порядку спадкування за правом 

представлення. Таким чином, онуки та правнуки є спадкоємцями за законом 

вiдповiдної черги (четвертої або п’ятої) i закликаються до спадкування, якщо 

спадкоємцi за законом попереднiх черг вiдмовилися вiд прийняття спадщини, 

не прийняли її чи усуненi вiд спадкування вiдповiдно до ст.1224 ЦК України 

[3]. На пiдставi аналiзу описаної вище ситуацiї, слiд наголосити, що у випадку 

спадкування онуком як спадкоємцем п’ятої черги за законом пiсля бабцi у 

загальному порядку, тобто не у порядку спадкування за правом представлення, 

враховуючи вимоги ст. 1270 ЦК України видача свiдоцтва про право на 

спадщину за законом можлива пiсля спливу 18 (вiсiмнадцяти) мiсяцiв пiсля 

вiдкриття спадщини. У цьому випадку вибiр Форми свiдоцтва про право на 

спадщину за законом залежить вiд особливостей конкретної спадкової справи 

(Форми №№ 1-3, 5-8, що мiстяться у Додатку № 25 до Правил ведення 

нотарiального дiловодства). 

Отже, спадкування за правом представлення є особливим порядком 

спадкування в рамках спадкування за законом. Попри врегулювання 

законодавством вiдповiдних вiдносин на практицi виникають численнi 

проблеми при застосуваннi норм цього iнституту. Тому iснує нагальна потреба 

у законодавчому тлумаченнi поняття «спадкування за правом представлення» 

та розробцi методичних рекомендацiй щодо застосування ст. 1266 ЦК України 

у нотарiальнiй дiяльностi з метою формування єдиної практики. 
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ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТАКСІ 

Сьогодні дуже актуальним є питанням про швидке переміщення з пункту 

А до пункту Б, яке може бути здійснено шляхом проїзду на таксі. 

Спостерігавши за поведінкою громадян, можна зробити висновок про те, що 

останніх мало хвилює спосіб переміщення в необхідне місце, ніхто не зважає, 

які автомобілі прибувають на виклик клієнта і тим більше, чи відповідають 

вони встановленим нормам. 

Стаття 910 ЦК регламентує, що за договором перевезення пасажира, де 

одна сторона (перевізник) зобов’язується перевезти другу сторону (пасажира) 

до пункту призначення, а в разі здавання багажу – також доставити багаж до 

пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання багажу, а 

пасажир зобов’язується сплатити встановлену плату за проїзд, а у разі здавання 

багажу – також за його провезення. Традиційно договір перевезення пасажирів 

вважається двостороннім, консенсуальним та відплатним, відповідно до ч. 1 ст. 

638 ЦК договір вважається укладеним, якщо сторони у належній формі досягли 

згоди з усіх істотних умов договору [1]. Коли між сторонами укладений такий 

договір, тоді виникає договірний правочин, момент виникнення останнього 

вважається й моментом виникнення цивільних прав та обов’язків сторін такого 

правочину. Якраз з цього моменту на відносини регулюються нормами закону 

та інших актів цивільного законодавства, що стосуються такого виду договорів. 

Цікавим також є порядок укладання договору перевезення пасажира 

таксомотором (таксі для індивідуальних перевезень пасажирів). Особливо 
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