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ВСТУП

Актуальність  теми  дослідження.  Проголошення  України  правовою

державою,  в  якій  гарантується  охорона  і  захист  права  приватної  власності,

вимагає  істотних  соціальних,  правових  гарантій.  Безумовне  виконання

Концепції адаптації законодавства України до положень законодавства країн ЄС

вимагає її втілення у сучасні реальні правовідносини у державі, коли фізичній

особі  можуть  належати  не  тільки  рухоме  і  нерухоме  майно,  а  й  права

інтелектуальної власності, права та обов'язки засновника (учасника) юридичної

особи,  майнові  права  як  фізичній  особі-підприємцю,  право  вимоги  щодо

здійснення  грошової  виплати,  наприклад,  за  договором  банківського  вкладу,

страховим  договором  тощо.  Особливої  уваги  заслуговує  питання  правового

регулювання  спадкування  названих  видів  об’єктів  цивільних  прав

(матеріальний  аспект)  та  врегулювання  фактичних  і  нотаріальних  процедур

спадкування цих об’єктів (процедурне забезпечення).

Склад спадщини охоплює широке коло різноманітних прав та обов'язків

спадкодавця, носієм яких він був за життя та які не припинилися після його

смерті.  При  цьому  елементи  спадщини  не  є  однорідними,  а  мають  певні

особливості, зумовлені їхнім правовим режимом як окремих об'єктів цивільних

прав.  Отже,  постає  питання  гарантування  створення  та  реформування

належного механізму забезпечення здійснення та захисту спадкових прав щодо

окремих  видів  цивільних  прав,  оскільки  його  відсутність  тягне  за  собою

порушення майнових прав та інтересів, насамперед фізичних осіб. Наразі цей

механізм  є  недосконалим  та  має  низку  прогалин.  Особливо  це  помітно  при

дослідженні порядку спадкування таких поширених об'єктів цивільних прав, як

права на нерухоме майно, майнових прав та обов'язків засновника (учасника)

юридичної особи, прав та обов'язків фізичної особи-підприємця, окремих видів

грошових зобов'язань та майнових прав інтелектуальної власності як одних із

найцінніших об'єктів спадщини. 

За останнє десятиріччя було проведено низку наукових досліджень щодо
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спадкового  права  з  урахуванням  змін  радянського  законодавства  такими

вченими,  як  Благовісний  С.Г.,  Борисова  В.І.,  Бутнік-Сіверський  С.О.,

Бичківський  О.О.,  Валах  В.В.,  Васильченко  В.В.,  Гузь  Л.Є.,   Довгерт  А.С.,

Дзера  О.В.,  Калакура  В.Я.,  Кармаза  О.О.,  Коротюк  О.В.,  Козловська  Л.В.,

Кухарєв  О.Є.,  Ковальчук  Я.В.,  Кисіль  В.І.,  Нелін  О.І.,  Оксанюк  Н.М.,

Ромовська З.В., Солтис Н.Б.,  Солонько М.Ф., Терехова О.О., Харитонов Є.О.,

Шахрайчук І.А., Шевчук Л.В. та іншими. Окремі наукові дослідження у сфері

спадкування  окремих  об'єктів  спадщини  (зокрема,  земельних  ділянок,

транспортних засобів, корпоративних прав, прав на отримання заробітних плат,

аліментів,  пенсій  інших  соціальних  виплат,  право  на  нагороду  та  прав,  що

випливають із неї  тощо) були проведені Гелич А.О.,  Заікою Ю.О.,   Лещенко

Л.В., Печеним О.П.,  Піцик Х.З., Рабовською С.Я., Фурсою С.Я., Фурсою Є.І.,

Фурсою Є.Є., Шишкою Р.Б. та іншими.

Проте,  окремого  комплексного  дослідження  проблематики  правового

регулювання спадкування окремих видів об'єктів спадщини, зокрема майнових

прав та обов'язків засновника (учасника) юридичної особи, прав та обов'язків

фізичної особи-підприємця, прав на нерухоме майно, окремих видів грошових

зобов'язань, майнових прав інтелектуальної власності та особливостей порядку

їхнього  спадкування,  що  полягає  в  специфіці  їхнього  правового  режиму  як

об'єктів цивільних прав,  на дисертаційному рівні не було здійснено. Помітна

відсутність  ґрунтовних  робіт  з  цієї  теми  зумовлює  доцільність  продовження

розгляду проблемних питань спадкування. Враховуючи наявність прогалин та

неефективність деяких положень нормативно-правового регулювання порядку

спадкування окремих видів об'єктів спадщини, що виходять за межі звичайних

видів  майна,  яке  успадковується,  нотаріальна  практика  стикається  з

проблемними  ситуаціями,  коли  нотаріус  не  має  чітко  регламентованої

процедури  здійснення  нотаріальних  дій  і  вимушений  самостійно  визначати

порядок спадкування, зокрема, щодо визначення складу спадкової маси. Така

ситуація  породжує  неоднакове  застосування  законодавства,  різне  тлумачення
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його норм та порушення цивільних прав та інтересів фізичних осіб. 

Саме недостатність теоретичної розробленості, існування значної кількості

дискусійних  питань,  оціночних  понять,  радикальних  змін  у  спадковому

законодавстві,  відсутність  практики  застосування  певних  правових  норм

свідчать про актуальність обраної теми дисертаційного дослідження.   

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація

виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського університету

права  Національної  академії  наук  України  за  темою  «Державно-правове

регулювання  суспільних  відносин  в  умовах  нових  викликів:  вітчизняні  та

міжнародні  реалії»  (номер  державної  реєстрації  U11U004775)  та  в  межах

державної цільової комплексної програми «Проблеми вдосконалення правового

регулювання  особистих  немайнових  та  майнових  відносин  в  Україні»

(реєстраційний  номер  0111U000963)  з  урахуванням  пріоритетних  напрямів,

визначених Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до

законодавства  Європейського  Союзу.  Роль  автора  у  виконанні  цієї  науково-

дослідної  роботи  полягає  у  дослідженні  проблем  правового  регулювання

спадкування  окремих  видів  об’єктів  спадщини  та  формулюванні  висновків  і

пропозицій  щодо  удосконалення  законодавства  України  та  практики

правозастосування у вказаній сфері.

Мета і  завдання дослідження. Метою дисертаційної  роботи є  науково-

теоретичне  обґрунтування  та  розробка  методичних  підходів  і  практичних

рекомендацій  щодо  удосконалення  правового  регулювання  спадкування

окремих  видів  об'єктів  спадщини,  зокрема  майнових  прав  та  обов'язків

засновника  (учасника)  юридичної  особи,  прав  та  обов'язків  фізичної  особи-

підприємця, прав на нерухоме майно, права вимоги щодо здійснення грошової

виплати,  майнових  прав  інтелектуальної  власності,  і  системний  аналіз  норм

законодавства України, наукових розробок щодо проблем спадкування окремих

видів об’єктів спадщини та визначення напрямів удосконалення законодавства,

що регулює дані відносини.
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Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

1) здійснити  ретроспективний  аналіз  проблем  дослідження  правового

регулювання спадкування окремих видів об’єктів спадщини за ХХ-ХХІ ст.;

2)   уточнити поняття спадщини та її складу;

3)  встановити  правовий  режим  спадщини  та  визначити  особливості

правового режиму окремих видів об’єктів спадщини;

4)  визначити загальний і спеціальний порядок спадкування, з урахуванням

особливостей правового режиму окремих видів об'єктів спадщини;

5)  охарактеризувати учасників спадкового правовідношення з урахуванням

особливостей правового режиму окремих видів об'єктів спадщини;

6) з’ясувати  особливості  спадкування  таких  окремих  видів  об'єктів

спадщини  як  майнові  права  та  обов'язки  засновника  (учасника)  юридичної

особи, права та обов'язки фізичної особи-підприємця, прав на нерухоме майно,

права  вимоги щодо здійснення грошової  виплати,  зокрема,  права на вклад у

банку (іншій фінансовій установі), майнові права інтелектуальної власності;

7)  розробити  пропозиції  щодо  вдосконалення  законодавства  у  сфері

спадкування  окремих  видів  об'єктів  спадщини  та  окреслити  перспективи  і

основні напрямки його розвитку.

Об’єктом  дослідження є  спадкові правовідносини,  що  пов’язані  зі

спадкуванням об’єктів цивільних прав.

Предметом  дослідження  є  правове  регулювання  спадкування  окремих

видів об'єктів спадщини, юридична доктрина, правозастосовна практика у даній

сфері.

Методи  дослідження. У  рамках  класичного  типу  методології

дослідницької  програми  використовувалися  загальнонаукові  та  спеціальні

методи  пізнання  правових  явищ  дисертаційного  дослідження.  Так,

діалектичний  метод  дозволив  з'ясувати  сутність  правового  регулювання

спадкування окремих видів об'єктів  спадщини (у підрозділах 1.2, 2.1, 3.1, 3.2,

3.3, 3.4, 3.5). Також, за допомогою історико-правового та порівняльно-правового
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методу простежено послідовність ґенези правового регулювання спадкування

спадщини в цілому  та окремих видів її об'єктів, у правовій сфері та сучасному

українському середовищі (у підрозділах 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5). Формально-

логічний метод був використаний при дослідженні  норм чинного цивільного

законодавства України та практики їх застосування щодо спадкування окремих

видів  об'єктів  спадщини  (у  підрозділах  2.1,  2.2,  2.3,  3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  3.5).

Системно-структурний  метод  був  використаний  під  час  дослідження

етимологічно-правового  аналізу  основних  понять  інституту  спадкування  за

темою дисертаційного дослідження (у підрозділі 1.2), а також, при дослідженні

питань  третього  розділу  дисертаційної  роботи.  Метод  прогнозування

використовувався для виявлення шляхів вдосконалення нормативно-правового

регулювання спадкових правовідносин тощо (у підрозділах 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,

3.5).

Наукова  новизна  дослідження  полягає  в  тому,  що  в  Україні  на

дисертаційному рівні проведено комплексне наукове дослідження теоретичних

проблем  і  їх  практичних  проявів  щодо  порядку  спадкування  окремих  видів

об'єктів спадщини в умовах розвитку в Україні інституту приватної власності і

реформування  законодавства  у  досліджуваній  сфері.  На  підставі  результатів

дослідження  дисертантом  одержано  нові  наукові  положення,  висновки  і

пропозиції, які винесені на захист.

Вперше:

1)  доведено,  що  при  визначенні  поняття  «пасиви»  спадщини  доцільно

встановити,  що  борги  спадкодавця  -  це  чітко  зафіксована  договором  або

рішенням суду  сума,  яку  пропонується  спадкоємцям або відказоодержувачам

заплатити кредиторам, а обов’язки спадкодавця на момент його смерті - це його

зобов’язання, яким властивий динамічний критерій - тенденція до зростання,

що має спонукати спадкоємців діяти: приймати спадщину або відмовлятися від

її  прийняття,  домовлятися  з  кредиторами  стосовно  виконання  зобов’язань

замість спадкодавця, про відстрочку або розстрочку тощо, а не розраховувати,
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що  суд  зменшить  розмір  неустойки (штрафу,  пені),  розмір  відшкодування

майнової  шкоди  (збитків)  та моральної  шкоди (ч.  5  ст.  1231  ЦК  України).

Зокрема, останнє положення суперечить ч. 2 ст. 1231 ЦК України, коли розмір

моральної шкоди був присуджений судом за життя спадкодавця і його перегляд

може  здійснюватися  лише  у  порядку  перегляду  справ  за  нововиявленими

обставинами, але смерть боржника не є підставою для такого перегляду;

2) обґрунтовано, що діяльність нотаріусів має бути орієнтована не тільки

на  фіксування  наявності  боргів  у  спадкодавця  шляхом  прийняття  претензій

кредиторів,  тобто  визначення  активів  і  пасивів  спадщини,  а  й  на  швидке

повідомлення спадкоємців про наявність боргів, про що нотаріус має дізнатися

з накладеної на майно спадкодавця заборони на його відчуження, та сприяння

досягненню  між  спадкоємцями  та  кредиторами  згоди  щодо  врегулювання

боргових зобов’язань і їх фіксування договором тощо;

3)  встановлено,  що  у  випадку  рівності  активів  і  пасивів  спадщини  або

перевищення останніх над активами, спадкування не повинно здійснюватися,

оскільки  в  такому  разі  має  компенсуватися  кредиторам  заборгованість

спадкодавця.  Винятками  з  цього  положення  мають  розцінюватися  випадки:

1)  коли спадкоємці  свідомо прийняли спадщину із  зростаючими боргами,  не

вжили заходів щодо врегулювання боргових зобов’язань і таким чином набули

статусу боржників; 2) до спадкоємців були пред’явлені значно більші вимоги

кредиторів  спадкодавця,  ніж  активи  спадщини  після  набуття  ними  статусу

власників спадщини, і вони не здатні в суді довести, що розмір успадкованого

майна  менший  пасивів  спадщини.  Останнє  положення  має  спонукати

спадкоємців  до  забезпечення  доказів  щодо  розміру  активів  прийнятої  ними

спадщини, зокрема, шляхом вжиття нотаріусами заходів до її охорони;

4) визначені зобов’язання нотаріусів з урахуванням позиції спадкоємців та

відказоодержувачів  за  рахунок  спадкового  майна:  а)  терміново  вирішувати

протягом  шестимісячного  періоду  прийняття  спадщини  безспірні  питання,

пов’язані з утриманням осіб, які перебували на утриманні спадкодавця, є його
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спадкоємцями і втратили засоби до існування; б) швидкого вирішення питань з

пасивами  спадщини,  які  мають  тенденції  до  зростання;  в)  здійснення

компенсації витрат на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця;

5) обґрунтовано, що занадто широкий перелік осіб, які вправі  ініціювати

вжиття заходів щодо охорони спадкового майна спадкодавця, наведений у  ст. 60

Закону  України  «Про  нотаріат»,  має  бути  звужений,  і  з  нього  мають  бути

виключені  такі  суб'єкти:  підприємства, установи, організації,  громадяни  з

відповідними  повідомленнями,  нотаріуси  за  власною  ініціативою,  та  мають

бути  включені  правоохоронні  органи,  які  в  межах  їх  компетенції  можуть

звертатися з  поданням до нотаріуса про необхідність вчинення заходів щодо

охорони  спадкового  майна.  Така  пропозиція  має  супроводжуватися  й

встановленням  відповідальності  за  неправомірне  ініціювання  вжиття  такого

заходу;

6)  встановлено,  що  слід  визнати  кредиторів  спадкодавця  спеціальними

суб’єктами,  які  вправі  ініціювати  вжиття  заходів  з  розшуку  і  охорони

спадкового майна для забезпечення власних претензій: за рахунок спадкового

майна,  коли  борги  спадкодавця  встановлені  рішенням  суду  або  нотаріально

посвідченим  договором,  а  в  усіх  інших  випадках  -  лише  після  передачі

авансового  внеску,  який  може  не  повертатися  у  разі  не  підтвердження

необхідності у вжитті заходів до охорони спадкового майна;

7)  виділено  серед  активів  спадщини  окремі  види  об'єктів  за  критерієм

найбільшої  матеріальної  цінності,  а  саме:  1)  майнові  права  засновника

(учасника)  юридичної  особи;  2) майнові  права  фізичної-особи  підприємця;

3) права  на  нерухоме  майно;  4) право вимоги  щодо  здійснення  грошової

виплати;  5) майнові  права  інтелектуальної  власності;  6) інші  майнові  права,

зокрема право власності на мисливську зброю, антикваріат, інше майно тощо,

якщо вони не припинилися зі смертю спадкодавця;

8)  обґрунтовано  необхідність  закріплення  у  законодавстві  допустимості

одночасної  сумісної  діяльності  декількох  нотаріусів,  у  випадку,  коли  обсяг
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спадщини є значним та об'єктивно потребує участі двох або більше нотаріусів

для  забезпечення  належних,  швидких  та  законних  нотаріальних  дій  щодо

вжиття  заходів  до  охорони  такого  майна,  укладання  відповідних  угод  щодо

управління ним, здійснення його опису тощо, та розроблено пропозицію щодо

внесення змін до Закону України «Про нотаріат» шляхом прийняття ст.7.1 та її

викладу у наступній редакції:  «У випадку, коли обсяг вчинення нотаріальних

дій  щодо  ведення  одного  нотаріального  провадження  перевищує  реальну

можливість  вчинення  таких  дій  одним  нотаріусом,  він  має  право  здійснити

запит до Міністерства юстиції України для надання дозволу залучити до участі

у  даному  нотаріальному  провадженні  одного  або  декількох  нотаріусів  для

одночасної сумісної діяльності»;

9) запропоновано встановити обов’язок нотаріуса до вжиття заходів щодо

охорони  спадкового  майна,  з’ясовувати  у  заінтересованих  осіб  суб'єктивні

ознаки спадкодавця, оскільки це безпосередньо впливає на нотаріальний процес

оформлення спадщини в контексті виникнення зобов'язання у нотаріуса щодо

розшуку та встановлення складу спадщини та поділу спадкодавців за критерієм

їх  роду  занять  та  статків  на:  1)  спадкодавця,  що  безпосередньо  здійснював

підприємницьку  діяльність;  2)  спадкодавця,  який  створював  об'єкти

інтелектуальної  власності;  3)  спадкодавця-колекціонера;  4)  спадкодавця,  який

був власником нерухомості; 5) спадкодавця, який володів об'єктами цивільних

прав,  обмежених у обороті  на підставі  відповідних дозволів;  6)  спадкодавця,

який займався декількома видами діяльності тощо.

Удосконалено:

1)  наукові  концепції  вчених  Гелич  А.О.,  Заіки  Ю.О.,  Фурси  С.Я.,

Фурси Є.І., Лещенко Л.В. та інших шляхом винесення пропозиції виділити для

спеціального  регламентування  об'єкти  спадщини:  1)  майно як  безпосередній

об'єкт  матеріального  світу;  2)  майнові права як  речові, так  і  майнові права

вимоги,  що  належали  спадкодавцю  тощо;  3)  окремі види немайнових  прав

таких,  як право участі у товаристві та право членства в об'єднаннях громадян,
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якщо  це  передбачено  установчими  документами,  окремі  немайнові  права

інтелектуальної власності тощо;  4) майнові обов'язки та борги, що обтяжують

спадщину;

2) наукові концепції Фурси С.Я. та Фурси Є.І. шляхом виділення у рамках

спадкового  процесу  його  учасників  та  їх  класифікації  на:  1)  спадкодавця;

2) спадкоємця; 3) інших допоміжних учасників, які, в свою чергу, поділяються

на:  3.1)  тих,  які  за  законом або за  розпорядженням спадкодавця сприяють в

отриманні  та  збереженні  спадкового  майна  -  нотаріус,  виконавець  заповіту,

органи влади або органи місцевого самоврядування тощо; 3.2) тих, які мають

майновий інтерес або отримують відповідні майнові права при спадкуванні -

кредитори,  боржники  спадкодавця,  вигодонабувач  за  сервітутом,

відказоодержувач тощо;

3)  пропозицію  Рабовської  С.Я.  щодо  закріплення  у  законодавстві  за

нотаріусом  імперативного  обов'язку  щодо  розшуку  спадкового  майна

спадкодавця шляхом встановлення обов'язку не лише розшуку майнових прав

та майна спадкодавця, але й виявлення й фіксування його боргових зобов'язань,

а  також  розроблено  пропозицію  внести  зміни  до  Порядку  вчинення

нотаріальних дій нотаріусами України.

Дістали подальшого розвитку:

1)  позиція  Гелич  А.О.  щодо  визнання  відносно  самостійними  двох

елементів спадщини: активів і пасивів, при чому останній слід розцінювати як

узагальнюючий  одночасно:  обов’язки  (ст.ст.  1218,  1231,  1232  ЦК України)  і

борги спадкодавця (ч. 3 ст. 1238, ст.ст. 1281, 1282 ЦК України), які непослідовно

регламентуються і сприймаються як самостійні і суперечливі дефініції. Автор

вважає,  що  поняття  «обов’язки»  і  «борги»  спадкодавця  слід  закріпити  в

спадковому праві з певним спеціальним змістом, властивим особливому періоду

трансформації пасивів спадщини в обов’язки спадкоємців, оскільки визнавати

діючими обов’язки спадкодавця є  некоректним у  зв’язку  зі  сталим поняттям

«правоздатність фізичної особи»;
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2)  позиція  Жилінкової І.В. щодо  надання  неповнолітнім  особам  право

заповідати належне їм майно, а саме автор пропонує внесення змін до ч. 1 ст. 1234

ЦК України та викладення її у наступній редакції: «Право на заповіт має фізична

особа з повною цивільною дієздатністю або фізична особа, яка досягла 16 років з

обов'язковим отриманням згоди батьків або органу опіки і піклування».

Наукове і практичне значення отриманих результатів. Сформульовані у

дослідженні пропозиції  та висновки можуть бути використані для подальшої

теоретичної  розробки  й  удосконалення  правового  регулювання  спадкування

окремих видів  об’єктів  спадщини,  зокрема,  у  законотворчій  діяльності  -  для

удосконалення законодавства у сфері спадкування, зокрема, ЦК України, Закону

України  «Про  нотаріат»,  Порядку  вчинення  нотаріальних  дій  нотаріусами

України тощо; у навчальному процесі - при підготовці підручників, навчальних

посібників  та  навчально-методичних  рекомендацій,  викладанні  навчальних

дисциплін  «Цивільне  право»,  «Спадкове  право»  тощо;  у  правозастосовній

діяльності  –  у  нотаріальній  практиці,  пов’язаній  із  правовим  оформленням

спадкових  прав,  у  судовій  практиці  при  вирішенні  спорів,  пов’язаних  із

захистом суб’єктивних спадкових прав та інтересів.

Апробація  результатів  дисертації. Основні  результати  дослідження

обговорювалися на засіданні кафедри цивільного та трудового права Київського

університету  права  НАН  України,  доповідалися  на  таких  наукових

конференціях: X-ій міжнародній науково-практичній конференції студентів та

аспірантів «Правове  життя:  сучасний  стан  та  перспективи  розвитку»

(м. Луцьк, 21-22 березня 2014 року); XV-ій всеукраїнській науково-практичній

конференції  «Законодавство  України:  проблеми  та  перспективи  розвитку»

(м.  Київ,  27  березня  2014  року);  міжнародній  науково-практичній  інтернет-

конференції  за  різними  юридичними напрямами  «Сучасні  проблеми  права  в

Україні» (м. Київ, 1 жовтня 2014 року); IV-ій всеукраїнській науково-практичній

конференції  «Наука  і  практика  сучасної  юриспруденції»  (м.  Київ,  10  грудня

2014 року);  ІХ-ій міжнародній науково-практичній конференції  «Європейська
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юридична освіта і наука» (м. Київ, 13-14 листопада 2015 р.); VII-ій міжнародній

науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правової системи України»

(м. Київ,  26 листопада 2015 року);  «VIII-их  наукових читаннях, присвячених

пам'яті В.М. Корецького» (м. Київ, 26 лютого 2015 року); міжнародній науковій

конференції «Європейська  традиція  в  міжнародному  праві:  реалізація  прав

людини»  (м.  Братислава,  Словацька  Республіка,  6-7  травня  2016  року);

всеукраїнській  науково-практичній  конференції  «Пріоритетні  напрямки

модернізації системи права України (м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2016 року). 

Публікації.  За результатами проведеного дослідження опубліковано п’ять

статей  у  наукових  фахових  виданнях  України,  одна  стаття  в  іноземному

фаховому  виданні,  а  також  дев'ять  публікацій  у  збірниках  тез  науково-

практичних конференцій.

Структура  дисертації зумовлена  метою  та  завданнями  дослідження.

Рукопис  дисертації  складається  зі  вступу,  трьох  розділів,  десяти  підрозділів,

висновків, списку використаних джерел, п'яти додатків. Повний обсяг рукопису

становить 262 сторінки,  із  них основного тексту -   207 сторінок,  1  сторінка

додатку 1, 6 сторінок додатку 2, 4 сторінки додатку 3, 5 сторінок додатку 4, 5

сторінок  додатку  5  та  30  сторінок  списку  використаних  джерел (260

найменувань). 
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РОЗДІЛ 1. СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СПАДКУВАННЯ

ОКРЕМИХ ВИДІВ ОБ'ЄКТІВ СПАДЩИНИ

1.1.  Ретроспективний  аналіз  проблем  дослідження  правового

регулювання спадкування окремих видів об’єктів спадщини  (ХХ-ХІ ст.)

У сучасних умовах будь-яка правова держава не може розцінюватися як

вільна  від  впливу  тих  традицій,  які  складалися  в  суспільстві  протягом

тисячоліть,  а  також  від  порівняння  власного  досвіду  з  аналогами  в  інших

розвинених  країнах.  Натомість  правові  традиції  України  створювалися

багаторічним складним шляхом набуття незалежності,  звільнення суспільства

від  домінуючого  впливу  іноземних  правових  систем  і  переорієнтації  його

ментальності  [1,  С.  4], тривале  формування  «комуністичного»  населення,

голодомор не  могли  не  позначитися  на  специфічних  рисах  пострадянської

незалежної правової держави. Тому в період реформування правової системи

України  перед  вченими,  які  створювали  новий  ЦК,  стояло  безліч  завдань  і

орієнтирів, зокрема щодо формування книги шостої ЦК «Спадкове право». Так,

можна  було  спробувати  не  брати  до  уваги  ті  норми  законодавства,  які  були

запроваджені в радянський період і заново створити українське спадкове право

на базі іноземних зразків, наприклад, французького або німецького спадкового

права, які тривалий час без кардинальних змін регулюють спадкові відносини в

цих  країнах.  Альтернативний  варіант  міг  базуватися  на  абсолютно

«самостійному»  врегулюванні  спадкового  права,  в  основу  якого  можна  було

покласти «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.), оскільки

цей збірник є відображенням українських традицій [2], які наближені за духом

до чинного спадкового права Німеччини [3; 4, С. 363; 5, С. 77; 6, С. 10]. Однак

автор  вважає  позитивним  кроком  законотворців  те,  що  не  було  абсолютно

«відкинуто» законодавство радянського періоду України, оскільки цей період

також є  певним досвідом,  який мав й  позитивні  риси  хоча  б  тому,  що були
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врівноважені  права  жінок  та  чоловіків  тощо  [7,  С.  170].  У  сучасному

спадковому праві України можна помітити й новели, які запозичені з іноземних

правових систем, зокрема, спадковий договір [8, С. 340; 9, С. 6] тощо. Практика

застосування  таких  новел  була  доведена  роками  їхнього  ефективного

використання.

Позитивно,  що  при  кодифікації  цивільного  законодавства  незалежної

України  відбулася  переорієнтація  з  пріоритетів  соціалістичної  власності  на

введення інституту приватної власності та внесені зміни в правове регулювання

спадкування деяких видів майна, які не були традиційними для спадкування за

відсутності  приватно-правової ініціативи учасників цивільних правовідносин,

зокрема  фізичних  осіб.  Позитивістське  їх  закріплення  є  альтернативою

радянській ідеології щодо скасування інституту приватної власності, а разом з

ним і інституту спадкування. 

У той же час,  спроби радянської влади скасувати інститут спадкування

залишили слід у законодавстві  усіх країн, які входили до складу колишнього

СРСР, і позначилися на менталітеті народів. Колишні нормативно-правові акти,

такі як ЦК УРСР 1920 року, ЦК УРСР 1922 року і відповідні підзаконні акти,

хоч  і  мали  невелику  кількість  норм,  що  в  загальному  вигляді  регулювали

спадкові правовідносини тих часів, але все ж майже не розвинулися до такого

рівня, якого досягли аналогічні норми спадкового права в зарубіжних країнах

того часу [10, С. 28]. 

Отже,  спадкове право за часів існування УРСР мало так званий період

«застою».  І  хоча  радянським  законодавцям  не  вдалося  повністю  його

викоренити з правового підґрунтя країн колишнього СРСР, все ж такі дії мали

наслідок «замороження» розвитку спадкового права в радянських республіках.

У  зв'язку  з  таким  «замороженням» на  законодавчому  рівні,  відповідно,  і  не

здійснювалось інтенсивне дослідження науковцями всіх сфер спадкового права,

а  це  вимагає  від  сучасних  науковців  «наздоганяти  втрачений  час»  і

досліджувати  проблеми  спадкового  права  в  різних  площинах:  історичному
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ракурсі  первіснообщинного ладу  [11,  С.  47;  12,  С. 57-60],  характерних ознак

Кодексу  (або законів)  Хамураппі  [13,  С.  6; 14,  С.  5],  величезного  правового

досвіду  римської  імперії  [15  -  22], впливу  на  українське  суспільство  різних

правових  систем  [23,  С.  4],  а  також  радянський  період  переформатування

спадкового права [22, С. 15; 24, С. 32; 25, С. 6; 26, С. 3]; порівняльні аспекти

українського  спадкового  права  з  аналогічними іноземними «зразками» тощо.

Тому коротко проаналізуємо ті проблемні питання, які мають місце в чинному

законодавстві сьогодні.  

Після  проголошення  Україною  незалежності  відбуваються  швидкі

докорінні зміни у правовому регулюванні усіх правовідносин на території усієї

держави і переорієнтація законодавства на визнання та встановлення інституту

приватної власності. І хоча досі багато нормативно-правових актів, прийнятих

за часів УРСР, діють, все ж законодавство України зазнало великих змін. У свою

чергу, зазнало змін і правове регулювання спадкування окремих видів об'єктів

спадщини [27, С. 169].

Так, ЦК України, що був прийнятий у 2003 році, вніс позитивні зміни щодо

спадкування: розширено кількість черг спадкоємців до п’яти; визначено право

на укладення заповіту подружжя; можливість укладення секретного заповіту, а

також заповіту з умовою та безпосередньо врегульовано порядок спадкування

окремих видів об'єктів спадщини, як, наприклад, право на банківський вклад,

земельну ділянку, частку у спільній сумісній власності,  боргових зобов'язань

спадкодавця  тощо.  Усе  це  є  досить  прогресивними  й актуальними  змінами.

Правове регулювання спадкових правовідносин також активно здійснюється і

поза межами ЦК України. Так, норми спадкового права містяться в Земельному

кодексі України [28], Податковому кодексі України [29], Законах України «Про

міжнародне  приватне  право»  [30],  «Про банки і  банківську  діяльність» [31],

«Про  цінні  папери  та  фондовий  ринок»  [32],  «Про  державні  гарантії

відновлення заощаджень громадян України» [33],  а  також в Законах України

«Про нотаріат» [34], «Про авторське право і суміжні права» [35]  та інших. А
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також у низці таких підзаконних актів, як: Порядок вчинення нотаріальних дій

нотаріусами  України,  затвердженому  Наказом  Міністерства  юстиції  України

№296/5  від  22.02.2012  року  [36],  Порядок  призначення  і  виплати  державної

соціальної  допомоги  особам,  які  не  мають  права  на  пенсію,  та  інвалідам  і

державної соціальної допомоги на догляд, затвердженому поставною Кабінету

Міністрів України від 2 квітня 2005 року №261 [37] тощо. Так, як бачимо, такі

«вкраплення» норм спадкового права в різних законодавчих актах свідчать про

значний  розвиток  правового  регулювання  спадкових  правовідносин  поза

межами ЦК України, і їхня кількість з кожним роком зростає. Причиною цього є

розвиток та розширення інституту приватної власності.

У  2010  році  Україна  стала  учасницею  Конвенції  про  запровадження

системи  реєстрації  заповітів  [38]. Відповідно  до  положень  цієї  Конвенції

система  реєстрації  заповітів  створена  для  сприяння  після  смерті  заповідача

виявленню існування чинного заповіту та спадкового майна на території країн-

учасниць  Конвенції.  Самою  Конвенцією  визначено,  що  система  реєстрації

дозволятиме  заповідачу  реєструвати  свій  заповіт  для  зменшення  ризику,  що

заповіт залишиться невідомим чи буде знайдений із запізненням, а також для

сприяння  виявленню  існування  цього  заповіту  після  смерті  заповідача  та

пошукові  заповітів,  учинених  за  кордоном.  Таким  чином,  створення  і

функціонування реєстру  заповітів  та  системи їхньої  реєстрації  в  Україні  має

велике  практичне  значення,  відповідає  зарубіжному  досвіду  і  засадам

європейської  інтеграції.  Актом  імплементації  в  національне  законодавство

положень  Базельської  конвенції  став  Закон  України  «Про  внесення  змін  до

деяких  законодавчих  актів  України  у  зв’язку  з  ратифікацією  Конвенції  про

запровадження системи реєстрації заповітів» від 21 вересня 2010 р. № 2527-УІ,

яким  внесено  зміни  до  ЦК  України  та  Закону  України  «Про  нотаріат».

Результатом  внесених  змін  стало  введення  на  рівні  закону  правила  про

обов’язковість  державної  реєстрації  у  Спадковому  реєстрі  в  порядку,

передбаченому  Положенням  про  Спадковий  реєстр  затвердженим
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Міністерством юстиції  України №1810/5 від 07.07.2011 року [39].  Державній

реєстрації  підлягають: заповіти,  посвідчені нотаріусами, іншими посадовими,

службовими особами, визначеними законом; скасування заповіту та внесення

до нього змін (ч. 7 ст. 1254 ЦК України); спадкові договори (ч. 1 ст. 1304 ЦК

України). Крім того, у зв'язку з розширенням повноважень уповноважених осіб

органів  місцевого  самоврядування  щодо  відкриття  спадкових  справ  та

оформлення  свідоцтва  про  право  на  спадщину,  відповідно  до  Наказу  «Про

внесення  змін  до  деяких  нормативно-правових  актів  Міністерства  юстиції

України»  від  23  грудня  2015  року  № 2728/5,  їх  було  включено  до  суб'єктів

реєстраторів Спадкового реєстру [40]. 

Також  слід  звернути  увагу  на  створення,  починаючи  з  2015  року,

Міністерством  юстиції  України  відкритих  електронних  реєстрів  і  баз  даних

щодо  реєстрації  окремих  речових  прав  на  нерухоме  майно,  деяких  видів

рухомого  майна,  реєстрів  зареєстрованих  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-

підприємців,  реєстрів  щодо  юридичних  осіб,  що  перебувають  у  стані

банкрутства, інформації з фондового ринку тощо [41]. 

Наразі вже створено 147 таких реєстрів. Метою створення таких відкритих

баз даних є забезпечення прозорості та відкритості системи реєстрації речових

прав,  що має  велике значення і  для сфери спадкування.  Зокрема,  через  дані

реєстри  кожен  у  вільному  доступі  має  можливість  самостійно  або  через

звернення  до  повноважних  осіб  (нотаріусів  або  реєстраторів)  встановити

зареєстровані на спадкодавця речові права та обтяження на них, якщо такі мали

місце  за  життя  спадкодавця,  на  окремі  види  об'єктів  цивільних  прав.  Так,

наприклад, через Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців,  який  вже  працює  у  вільному  доступі  на  офіційному  сайті

Міністерства  юстиції  України  за  назвою  або  ідентифікаційним  номером

юридичної  особи  встановити  склад  акціонерів  товариства,  а  також  інших

вигодонабувачів діяльності юридичної особи будь-якої організаційної форми, в

складі  яких можна віднайти права,  що належали спадкодавцеві  [42].  Отже, з
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розвитком інституту приватної власності  до спадкової маси, окрім звичайних

об'єктів, як-то нерухоме та рухоме майно, додалися такі об'єкти спадкування, як

корпоративні  права,  цінні  папери,  права  та  обов'язки  фізичної  особи-

підприємця,  немайнові  та  майнові  права  інтелектуальної  власності,  права  на

вклади у банках та інших фінансових установах, зобов'язальні права тощо. Але

таке  розширення,  на  перший  погляд  позитивне,  створює  низку  колізій  та

проблемних питань, особливо на етапі розшуку таких об'єктів при встановленні

складу спадщини, їхньої охорони та управління тощо. Введення даних реєстрів

та їх відкритість для кожного спрощує для спадкоємців процедурні питання. 

Окремо  слід  відмітити  зміни  щодо  порядку  визнання  спадщини

відумерлою.  Так,  ЦК  України  передбачено  право  територіальних  громад  на

одержання в судовому порядку у комунальну власність майна, що входить до

складу відумерлої спадщини (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за

законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а

також  відмови  від  її  прийняття).  Однак  із  застосуванням  вказаних  норм  на

практиці виникали численні проблеми. Величезна кількість нерухомого майна,

власники якого померли,  не  залишивши спадкоємців,  роками знаходиться «у

підвішеному  стані»,  а  процес  визнання  його  відумерлою  спадщиною

здійснюється дуже повільно. Особливо актуальною  названа проблема  є у тих

випадках,  коли  у  складі  такого  майна  наявні земельні  ділянки

сільськогосподарського призначення. Оскільки облік таких земель не ведеться,

офіційна статистика їхньої загальної площі відсутня.

Але,  за  неофіційними підрахунками,  вони  становлять до  15  %  площі

земельного  масиву,  в  якому  розташовані  відповідні  ділянки,  що  загалом  по

Україні  становлять  близько 1,5  мільйона  гектарів.  З  урахуванням  того,  що

переважна більшість вказаних земельних ділянок використовується не окремо, а

у складі земельних масивів (полів), відсутність визначеності у їх правовій долі

не дає змоги офіційно оформити права користування ними, в тому числі  й  на

умовах  оренди.  У результаті  значна  кількість  площ  таких  земель  або
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використовується  без  оформлення  будь-яких  прав  за  корупційними

домовленостями  з  місцевою  владою,  або  взагалі  не  використовується.  Крім

того,  особливістю  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення  є

необхідність  їхнього постійного  використання  за  цільовим  призначенням  з

метою  збереження  їхніх якісних  характеристик  [43].  Для  вирішення  цих

проблемних  питань  було  прийнято  Закон  №3006  «Про  внесення  змін  до

Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі

земельних ділянок, власники яких померли». 

Основним новим підходом законодавця є зміна комплексного підходу до

вирішення питання подальшого використання майна, власники якого померли, у

тому  числі  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення.  Зокрема,

згідно з вище названим законом передбачається:

- уточнити місце відкриття спадщини - пропонується встановити, що у разі,

якщо  до  складу  спадщини  входить  нерухоме  майно (у  тому  числі  земельна

ділянка),  орган  місцевого  самоврядування  подає  до суду  заяву  про визнання

спадщини відумерлою за місцем знаходження майна, а не за місцем відкриття

спадщини, як визначено у чинному законодавстві;

- удосконалити процедуру виявлення у складі спадщини нерухомого майна

(у тому числі земельних ділянок) - виявлення нерухомого майна пропонується

здійснювати  за  допомогою  Інформаційної  системи  виявлення  нерухомого

майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною, яка буде функціонувати

у складі Спадкового реєстру; 

 - уточнити, хто управляє спадщиною - у разі відсутності спадкоємців або

на  виконання  заповіту,  особою,  яка  управляє  спадщиною,  до  складу  якої

входить  земельна  ділянка,  є  сільська,  селищна,  міська  рада  за  місцем

знаходження такої земельної ділянки;

- визначити перелік суб’єктів, які мають право звернутися до суду із заявою

про визнання спадщини відумерлою, крім органу місцевого самоврядування, із

заявою  про  визнання  спадщини  відумерлою  можуть  також  звернутись
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кредитори спадкодавця, а у випадку, коли до складу спадщини входять земельні

ділянки сільськогосподарського призначення – власники (користувачі) суміжних

земельних  ділянок (зі  збереженням  положень  щодо  передачі  майна  у  складі

відумерлої спадщини у комунальну власність);

-  встановити,  що  суд  зобов’язаний  залучати  до  розгляду  справ  про

визнання  спадщини відумерлою органи місцевого  самоврядування  за  місцем

відкриття  спадщини  та/або  за  місцем  знаходження  нерухомого  майна,  що

входить до складу спадщини;

- визначити процедуру державної реєстрації права на нерухоме майно, яке

за  рішенням  суду  визнано  відумерлою  спадщиною,  у  Державному  реєстрі

речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;

- встановити обов’язковість оприлюднення в мережі Інтернет відомостей

про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини відумерлою;

-  звільнити органи місцевого самоврядування від сплати судового збору

при поданні заяв про визнання спадщини відумерлою [44].

Ухвалення  цього  закону,  з  одного  боку,  дозволить  оптимізувати  процес

виявлення, управління та передачі до комунальної власності земельних ділянок

та  іншого  нерухомого  майна  у  складі  відумерлої  спадщини,  що  створить

підґрунтя  для  суттєвого  збільшення  матеріальної  та  фінансової  бази  органів

місцевого  самоврядування,  а  з  другого,  -  частково  зачіпає  принцип  єдності

спадщини,  коли  таке  нерухоме  майно  буде  відокремлено  від  інших  об'єктів

спадщини та перейде у власність іншого правонаступника. 

Також відкритим вважаємо питання про надання права подавати заяву про

визнання спадщини відумерлою кредиторам спадкодавця та у разі,  коли до її

складу  входять  земельні  ділянки  сільськогосподарського  призначення,  -

власникам  (користувачам)  суміжних  земельних  ділянок  є  доволі  сумнівним

(зміни до статті 1277 ЦК України), оскільки не зовсім зрозуміло, в чому саме

полягає  інтерес  зазначених  осіб   у  передачі  вказаного  майна  територіальній

громаді, а також те, як справа має розглядатися у випадку, якщо відповідні заяви
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подали і орган місцевого самоврядування, і вказані особи. Виникає необхідність

у перевірці таких змін на практиці, але прийняття цього акту є одним з перших

кроків у реформуванні цивільного законодавства. 

Таким  чином,  можна  констатувати,  що  автори  ЦК  редакції  2003  року

зіткнулися з  величезними проблемами -  відсутністю узагальненого досвіду в

регламентації  нових  об’єктів  власності,  які  не  були  властиві  радянському

періоду розвитку правової науки. Втрата традицій в українському суспільстві в

питаннях володіння, користування і розпорядження коштовними і важливими

об’єктами  власності  призвела  до  не  завжди  однозначного  врегулювання

спадкових  правовідносин.  Наведене  вище  свідчить,  що  в  різні  часи

законодавець по-різному підходив до правового регулювання спадкування та,

зокрема окремих її об'єктів, включаючи чи виключаючи основні та найцінніші

об'єкти з огляду на інтереси суспільного ладу.

Отже,  поштовхом  для  розвитку  окремих  інститутів  спадкування  є

постійний та стрімкий розвиток суспільства та науково-технічного прогресу, що

досить швидко  розширює інститут приватної  власності  та  об’єкти приватної

власності.  Так,  значно  розширилось  коло  об’єктів,  що  можуть  перебувати  в

приватній власності фізичних і юридичних осіб, та, відповідно, переходити до

іншої  особи,  як-то:  права  інтелектуальної  власності,  які  можна  розцінювати

сьогодні  як  найкоштовніші  об’єкти,  права  на  банківські  вклади,  страхові

виплати, права і  обов’язки засновника (учасника) юридичної особи, права на

нерухоме майно та права і обов'язки фізичної особи-підприємця тощо.  Саме з

цих об’єктів і складаються великі капітали, і в умовах формування другого та

наступних  поколінь  власників  проблемні  питання  спадкування  вказаних

об’єктів  є  досить  актуальними,  що має  породжувати адекватну  увагу  з  боку

науковців до основних надбань суспільства, особливо в період зміни власників

та  з  урахуванням  сучасних  тенденцій  щодо  набуття  прав  власності

українськими громадянами на  названі  об’єкти  в  іноземних  країнах.  Останнє



                                                                                                                                                         24
положення  зумовлює  необхідність  узгоджувати  діяльність  нотаріусів  та

консулів, про що вже зазначають українські науковці [45, С. 2]. 

Виділяючи саме перелічені об'єкти цивільних прав, автор дисертаційного

дослідження вважає,  що такі  об'єкти мають бути розглянуті в рамках одного

дисертаційного  дослідження,  що  надасть  можливість  здійснити  як  аналіз

кожного окремого об'єкта, так і визначити його взаємодію з іншими виділеними

об'єктами  цивільних  прав  у  їх  комплексі,  виявити  причини  недосконалості

законодавчого регулювання, в тому числі, із порівнянням з позиціями іноземних

учених  [46;  47;  48;  49] та нормами законодавства  зарубіжних країн,  а  також

виробити пропозиції щодо його вдосконалення. Крім того, під час проведення

наукового  дослідження  вище  виділених  об'єктів  цивільних  прав  як  об'єктів

спадщини  можна  побачити  відмінність  радянської  та  сучасної  системи

спадкування, яка полягає саме у визначенні об’єктів спадкового наступництва.

Не  випадково  західні  дослідники  зазначають,  що  у  невеликих  спадкових

справах різниця між обома системами є незначною. Однак, як тільки йдеться

про спадкування прав та обов'язків  фізичної  особи-підприємця,  підприємств,

цінних паперів тощо, одразу ж проявляється антагонізм цих систем. У цьому

аспекті  можна  стверджувати  про  перехідний  характер  відповідних  норм

ЦК  України  щодо  спадкування,  які  будуть  зазнавати  змін  і  доповнень  під

впливом  потреб  часу  [50,  С.  77].  Відтак, перед  науковцями  постає  питання

створення  нового  науково-теоретичного  підґрунтя  для  подальшого

удосконалення законодавства з цих питань. 

Слід  звернути  увагу,  що  важливим  для  правильного  визначення  та

постановки наукової проблеми даної дисертаційної роботи є виявлення впливу

на  розвиток  спадкових  правовідносин  щодо  спадкування  окремих  об’єктів

спадщини паралельного правового регулювання цих об’єктів в інших галузях

права (окрім цивільного). Так, розглядати спадкові правовідносини необхідно в

тісній єдності норм матеріальних і процесуальних галузей права.  Мається на

увазі  те,  що  не  тільки  норми  матеріального  права  регламентують  спадкові
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правовідносини, але й в силу особливостей, наприклад, нотаріального процесу,

спрямованого на охорону прав суб’єктів  нотаріальних відносин  [51,  С. 2],  ці

норми безпосередньо впливають на процес реалізації спадкових правовідносин.

А  тому  не  треба  недооцінювати  вплив  на  регулювання  спадкових

правовідносин, наприклад, Закону України «Про нотаріат», Земельного кодексу

України та багатьох інших нормативно-правових актів. При цьому за впливом

на  спадкові  правовідносини  на  перший  план  виходять  норми  Конституції

України,  матеріального  права,  а  потім  нотаріального,  цивільного,

господарського  процесу.  А  відтак  дане  дисертаційне  дослідження  буде

здійснюватись із застосуванням й норм іншого законодавства, окрім цивільного,

що  надасть  змогу  здійснити  більш  комплексний  аналіз  проблемних  питань

спадкування та пошук нових шляхів вдосконалення законодавства України в цій

сфері.

Загальна  та  конкретна  теорія  спадкового  права  може  свідчити  про

недосконалість  законодавчої  бази,  яка,  у  свою  чергу,  має  перевірятись та

підтверджуватись  нотаріальною  та  судовою  практикою.  Так,  через  аналіз

судової  та  нотаріальної  практики  лежить  шлях  до  вдосконалення  теорії

спадкового  права,  а  саме  -  спадкування  окремих  видів  об’єктів  спадщини  і

законодавства,  що  його  регламентує.  Аналіз  судової  практики  є  необхідним

елементом для підкріплення та всебічного огляду теоретичних джерел стосовно

правового  регулювання  спадкування  окремих  видів  об'єктів  спадщини  як

національних, так і зарубіжних авторів [52, C. 3]. Аналіз нотаріальної практики,

виявлення  її  проблемних  питань,  які  виникають  на  етапі  застосування

законодавства  України  у  сфері  спадкування,  допоможе  віднайти  шляхи

вирішення емпіричних завдань у сфері спадкових правовідносин. 

Так, у нотаріальній практиці існує низка проблем у сфері спадкування,

серед яких слід виділити такі:  важкодоступність для населення нотаріальних

послуг  у  селах,  селищах,  селищах  міського  типу;  неякісне  надання

нотаріальних  послуг  як  державними,  так  і  приватними  нотаріусами;
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відсутність  належної  підготовки  посадових  осіб  органів  місцевого

самоврядування для надання таких послуг; подекуди високі ставки оплати за

надання  нотаріальних послуг приватними нотаріусами;  часті  зміни  вимог  та

порядку  нотаріального  оформлення  спадщини  та  відсутність  порядку

перепідготовки посадових осіб,  які  надають нотаріальні  послуги;  відсутність

належного  кваліфікаційного  рівня  підготовки  для  здійснення  окремих

нотаріальних дій уповноваженими суб'єктами в порядку ст. 37 Закону України

«Про  нотаріат»;  відсутність  належного  контролю  та  відповідальності  за

порушення  законодавства  під  час  надання  нотаріальних  послуг  тощо.  Ці

проблемні  питання  практики  спричинені,  в  першу  чергу,  недоліками  та

прогалинами  законодавства  та  створили  сприятливе  середовище  для

виникнення так званих «чорних» та «сірих» нотаріусів, які використовують свої

повноваження та порушують законні права та інтереси спадкоємців, або інших

учасників спадкових правовідносин з метою власного незаконного збагачення. 

Вразливими в цій ситуації найчастіше стають звичайні громадяни, які є

юридично  необізнаними,  і  особливо  малолітні,  неповнолітні  особи,  особи

похилого  віку,  оскільки  через  свій  вік  або  стан  здоров'я  часто  не  здатні

усвідомлювати  юридичне  значення  дій,  що  вчиняються  щодо  їхніх  прав  та

інтересів, і  не в змозі  повною мірою реалізувати свої права.  У зв'язку з цим

Кримінальний  кодекс  України  був  доповнений  ст.  365-2  (згідно  із  Законом

України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо

відповідальності  за  корупційні  правопорушення»  від  7  квітня  2011  року)

відповідно  до  якої  «Зловживання  своїми  повноваженнями   ...нотаріусом...,  з

метою  отримання  неправомірної  вигоди,  якщо  це  завдало  істотної  шкоди

охоронюваним законом правам або інтересам неповнолітньої  чи недієздатної

особи, особи похилого віку карається обмеженням волі на строк до п’яти років

або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права

обіймати  певні  посади  чи  займатися  певною  діяльністю  на  строк  до  трьох

років.». Кваліфікація таких дій, як злочину була запроваджена лише з 2011 року.
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До  2011  року  дії  нотаріуса  не  кваліфікувалися  за  Кримінальним  кодексом

України  як  суб'єкта  вчинення  злочину  у  сфері  службової  та  професійної

діяльності,  пов'язаної  з  наданням  публічних  послуг,  хоча  порушення

законодавства в цій сфері  фіксувались і  раніше.  Так,  наприклад слід згадати

гучну кримінальну справу, яка була відкрита прокуратурою Запорізької області

за фактом порушення нотаріусом приписів ЦК України, Закону України «Про

нотаріат», Інструкції про вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (яка

діяла  на час  вчинення злочину)  та умисного зловживання нотаріусом своїми

повноваженнями  для  набуття  неправомірної  вигоди,  що  потягло  за  собою

позбавлення малолітньої дівчинки-сироти спадщини за своєю матір'ю як єдиної

спадкоємиці за заповітом. 

Так, ще у 2002 році державний нотаріус Запорізької обласної державної

нотаріальної контори незаконно відкрила спадкову справу та видала свідоцтво

про право на спадщину на майно, щодо якого існував заповіт та спадкоємець,

який  має  обов'язкову  частку  у  спадщині,  про  що нотаріусу  було  достовірно

відомо  [53].  Внаслідок  таких  дій  малолітня  дівчинка-сирота  залишилась  без

житла,  хоча  вона  була  єдиною  спадкоємицею  першої  черги  за  законом  та

відповідно до умов заповіту єдиною спадкоємицею, визначеною своєю матір'ю-

заповідачем. За цим фактом прокуратурою Запорізької області  лише у червні

2013  року  було  відкрито  кримінальне  провадження.  Найбільше  зловживання

нотаріусом своїми повноваженнями була зафіксована у Київській, Волинській

та Рівненській областях. що можна встановити із загальнодоступної інформації

про рівень злочинності за останні роки, зокрема, відповідно до даних Єдиного

звіту про кримінальні правопорушення у державі за 2014 рік у правоохоронних

органах обліковувалось 68 кримінальних проваджень, відкритих за злочинами,

передбаченими ст. 365-2 КК України. У 2015 році цей показник подвоївся [54].

При цьому не слід кваліфікувати як злочинні дії зловживання повноваженнями

нотаріусом,  якщо  ним  було  здійснено  нотаріальну  дію  на  підставі  наданих

недостовірних  відомостей  спадкоємцями  або  від  нього  було  приховано
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інформацію, що стосується потенційних спадкоємців або спадкового майна. У

такому разі нотаріус стає інструментом вчинення злочинних діянь і не знає та

не може знати про незаконність вчиненої ним дії.  Це є очевидним свідченням

того факту, що окремі об’єкти спадщини спонукають нотаріусів до вчинення

злочинних дій. 

З наведеного також, випливає, що будь-які порушення законності у сфері

нотаріальної  діяльності,  в  тому числі  і  щодо надання нотаріальних послуг з

оформлення спадщини, є неприйнятними як із суто правової точки зору, так і з

соціально-політичної. Особливо гостро це питання стоїть у частині проведення

антикорупційних  заходів  (які  проводяться  в  рамках  Закону  України  «Про

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року [55] та Закону України «Про

засади  державної  антикорупційної  політики  в  Україні  (Антикорупційна

стратегія  на  2014-2017  рр.)»  від  14  жовтня  2014  року  [56]),  оскільки

зловживання нотаріусом своїми повноваженнями підриває довіру населення до

державної  влади  та  її  спроможності  притягнення  до  відповідальності

службових осіб за зловживання своїм службовим становищем.  

Таким  видам  злочинів  сприяє  і  відсутність  державного  регулювання

розміру  оплати  за  надання  нотаріальних  послуг,  оскільки  ускладнює

встановлення  факту  отримання  приватним  нотаріусом  саме  неправомірної

вигоди,  що  стає  причиною  латентності  окремих  злочинів  у  сфері  надання

нотаріальних послуг. Статтею 31 Закону України «Про нотаріат» передбачено,

що приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір

якої  визначається  за  домовленістю  між  нотаріусом  та  громадянином  або

юридичною  особою.  Оплата  додаткових  послуг  правового  характеру

здійснюється  за  таким же принципом.  Обмежень у  визначенні  розміру  такої

плати ні Законом України «Про нотаріат», ні іншим нормативно-правовим актом

не встановлено. Тому, існує можливість штучно завищувати ціну нотаріальних

послуг за  дії,  пов'язані  із  зловживанням нотаріусом своїми повноваженнями,

наприклад при відкритті спадкової справи та видачі свідоцтва про спадщину, і
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таким чином надавати неправомірній вигоді нотаріуса ознак правомірності [57,

C.  74].  Крім  цього,  відсутність  будь-якого  регулювання  розміру  оплати

нотаріальних  послуг  призводить  до  встановлення  приватними  нотаріусами

надмірно  завищених  сум  за  свої  послуги,  та,  оскільки  держава  не  в  змозі

забезпечити  усі  райони розміщенням у  них  державних нотаріальних контор,

малозабезпечені громадяни часто опиняються у ситуації, коли вони, в першому

випадку,  не  спроможні  оплатити  послуги нотаріуса,  а  в  другому випадку,  за

станом  здоров'я  або  за  віком  не  мають  можливості  дістатися  до  державної

нотаріальної контори для оформлення необхідних документів [58, С. 204]. 

Частковим  вирішенням  вищеназваних  проблем  стало  прийняття  Закону

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань

спадкування» від 20 жовтня 2014 року (набирав чинності з 01 січня 2016 року)

[59],  який  спростив  процедуру  оформлення  спадщини  і  реєстрації  прав

громадян на успадковане ними майно, що хоча б частково вирішує проблему

доступу населення до нотаріальних послуг шляхом надання посадовим особам

органів місцевого самоврядування повноважень на здійснення нотаріальних дій

стосовно видачі свідоцтва про право на спадщину (відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 37

Закону України «Про нотаріат» в редакції від 20.10.2014 р.). 

Частина 2  ст.  37  Закону України «Про нотаріат» встановлює вимоги до

посадових осіб, які мають право оформити свідоцтво про право на спадщину, а

саме наявність вищої юридичної освіти, досвід роботи у сфері права не менше

трьох років, проходження протягом року стажування у державній нотаріальній

конторі  або  приватного  нотаріуса  та  завершення  навчання  щодо  роботи  з

державними  реєстрами,  що  функціонують  в  системі  Міністерства  юстиції

України,  складання  іспиту  із  спадкового  права  у порядку, встановленому

Міністерством  юстиції  України.  Для  реалізації  цих  вимог  Міністерством

юстиції  України  було  розроблено  і  прийнято  Порядок  проходження

уповноваженими  посадовими  особами  органу  місцевого  самоврядування

стажування  в  державній  нотаріальній  конторі  або  у  приватного  нотаріуса  з
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питань  оформлення  спадкових  прав,  затвердженого  Наказом  Міністерства

юстиції  України  від  25.05.2015  р.  №779/5,  та  окремо  Програми  стажування

уповноваженою  особою  органу  місцевого  самоврядування  в  державній

нотаріальній  конторі  або  у  приватного  нотаріуса  з  питань  оформлення

спадкових  прав,  затвердженого  Наказом  Міністерства  юстиції  України  від

23.12.2015 р. №2727/5. Виникає питання щодо наявності у органах місцевого

самоврядування  посадових  осіб,  що  відповідають  таким  вимогам,  та  вже

виявленої на практиці проблематики стосовно порушення вимог законодавства

посадовими  особами  органів  місцевого  самоврядування  під  час  вчинення

окремих нотаріальних дій у порядку, передбаченому ст. 37 Закону України «Про

нотаріат».  Цього  ж  висновку  дійшли  фахівці  Головного  науково-експертного

управління Верховної Ради України (Висновок Головного науково-експертного

управління Верховної  Ради України від 14.10.2014 року щодо законопроекту

«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  питань

спадкування»). 

Фахівці  вищеназваного  управління  звертають  увагу  на  те,  що наявність

таких  знань  та  досвіду  у  посадових  осіб  місцевих  органів  самоврядування

виглядає  сумнівним,  у  зв’язку  з  чим  покладення  на  них  обов’язків  щодо

оформлення  спадщини  може  призвести  до  порушень  прав  спадкоємців.

Додатковим  аргументом  недоцільності  надання  посадовим  особам  органам

місцевого самоврядування права видавати свідоцтво про спадщину у Висновку

виступає  посилання  на  текст  самої  Пояснювальної  записки,  в  якій  автором

законопроекту  зазначається,  що  «...на  практиці  посадові  особи  органів

місцевого  самоврядування,  на  яких  покладено  обов’язок  по  вчиненню

нотаріальних дій, зустрічаються з браком професійних навичок та відсутністю

юридичних знань щодо вчинення такого роду юридичних дій» [60].  

Такий Висновок є доволі обґрунтований, що підтверджується відповідною

судовою  практикою,  яка  висвітлює  статистику  визнання  актів,  вчинених

посадовими особами органів місцевого самоврядування в порядку ст. 37 Закону
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України  «Про  нотаріат»,  недійсними.  Так,  в  Єдиному  державному  реєстрі

судових рішень за запитом «про визнання протиправними дій посадових осіб

органів  місцевого  самоврядування  та  визнання  недійсними  або  скасування

актів, посвідчених в порядку визначеному ст. 37 Закону України «Про нотаріат»,

лише за період з 2009 року по 2016 рік було прийнято 9 100 судових рішень про

задоволення  висунутих  позовних  вимог  [61].  За  таких  умов  проблему

доступності нотаріальних послуг сільським мешканцям доцільніше вирішувати

шляхом  відкриття  державних  нотаріальних  контор  у  населених  пунктах  у

сільській  місцевості,  а  проблему  надмірно  високого  розміру  оплати  за

нотаріальні  послуги  приватних  нотаріусів  шляхом  державного  регулювання

відповідних  цін  на  окремі  види  вказаних  послуг,  що  надаються  особам,  які

вимагають  підвищеного  соціального  захисту,  а  не  шляхом  покладення

обов’язків з оформлення спадщини на посадових осіб, які не мають щодо цього

необхідних знань та кваліфікації, як і  було запропоновано у вищенаведеному

Висновку. 

Крім того, самі нотаріуси відзначають складність нотаріальної процедури

оформлення  спадщини,  і  відповідно  до  проведеного  нами  опитування  серед

нотаріусів м. Києва та Київської області 75% з опитаних зазначили, що вони

уникають  нотаріальної  діяльності  щодо  спадкування  через  її  законодавчу

складність та велику ймовірність подальшої судової тяганини (див. Додаток 2).

Існуючий рівень правового регулювання спадкових правовідносин щодо

спадкування  окремих  видів  об’єктів  спадщини  є  недостатнім  для  того,  щоб

належним чином забезпечити ефективний механізм  спадкування даних об’єктів

та  захистити  права  і  законні  інтереси  суб’єктів  спадкування.  Це  зумовлює

виникнення  проблем  у  нотаріальній  практиці,  що  часто  робить  процес

спадкування  надзвичайно складним та  майже неможливим без  звернення  до

суду [7, С. 172]. За даними судової статистики, спадкові спори є однією з трьох

найпоширеніших  категорій  спорів  у  цивільних  справах,  які  розглядаються

місцевими загальними судами відповідно до даних з Аналітичної таблиці щодо
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стану здійснення правосуддя за 2015 рік та за перше півріччя 2016 року [62]. У

більшості випадків особи звертаються до суду з позовами про визнання права

власності  на  спадкове  майно  без  попереднього  звернення  до  нотаріуса  за

видачею свідоцтва про право на спадщину. Часто це обумовлено не проблемами

та  прогалинами  у  спадковому  законодавстві,  а  тими  факторами  соціально-

економічного  порядку,  які  визначають  загальний  стан  низької  ефективності

правового регулювання відносин власності [63, C.1]. Крім того, судами під час

розгляду  та  задоволення  позовів  про  визнання  права  власності  на  спадкове

майно майже не здійснюється витребування спадкової справи та матеріалів, що

у  ній  містяться,  не  встановлюються  причини  відмови  нотаріуса  у  відкритті

спадкової справи або видачі свідоцтва про право на спадщину тощо. Хоча саме

ці  обставини  і  мають  бути  причиною  звернення  спадкоємця  до  суду.  Це

проявилось у значній кількості позовів про захист спадкових прав, які фактично

не  були  порушені,  з  огляду  на  звичайну  юридичну  необізнаність  та  на

неспроможність спадкоємців здійснити свої права у нотаріальному порядку, що

зумовлює невиправдане додаткове навантаження на суди, в той час як правове

оформлення  спадкових  прав  відповідно  до  чинного  законодавства  України

покладено безпосередньо на нотаріат [63, C.1]. 

Окремо слід  виділити на  рівні  судової  практики з  питань спадкування

неоднозначність та суперечливість судових рішень з огляду на можливість суду

надавати різне тлумачення спадкових норм. Таке різне тлумачення пов’язане, в

першу чергу, з нечіткістю формулювань правових норм, існуванням прогалин та

колізій у законодавстві. Можливим вирішенням такого питання є врегулювання

ситуації на рівні Постанов Пленуму Верховного Суду України для забезпечення

єдності судової практики та унеможливлення ситуації різного тлумачення одних

і тих самих норм права. Але надання повноважень судам вищих інстанцій щодо

можливості  тлумачення  та  інтерпретації  законодавчих  норм  породжує  спори

між судами різних  спеціалізацій   загальної  юрисдикції  стосовно  тлумачення

одних і тих же норм законодавства. 
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Так, досить часто судам нижчих інстанцій надходять роз'яснення та листи

з приводу правильності застосування тих чи інших норм, в тому числі й у сфері

спадкування  з  діаметрально  протилежним  тлумаченням  однієї  й  тієї  ж

законодавчої  норми,  що  призводить  до  спорів  між  самими  судами  щодо

вирішення аналогічних за своїм предметом судових справ. Ця проблема досить

чітко ідентифікується при розгляді та аналізі судової практики. Але, одним з

основних  принципів  побудови  законодавства  в  правовій  державі  є

недопустимість такого формулювання норм права, що надає можливість різного

тлумачення однієї й тієї ж норми права. 

Єдиним належним вирішенням цієї  ситуації  для  подальшої  ефективної

«роботи»  цивільного  законодавства  та  недопущення  різного  трактування  як

судовими  установами,  так  і  фізичними  особами  є  формулювання  норм

законодавства так, щоб унеможливлювалося різне тлумачення та інтерпретація

однієї й тієї ж норми права. Отже, така ситуація є об'єктом для прискіпливого

аналізу науковців з метою вдосконалення відповідності законодавства реальним

суспільним відносинам.  Достатньо  зазначити,  що  з  цього  питання  в  Україні

захищено  дисертації  на  здобуття  ступеня  доктора  юридичних  наук  (2)  та

кандидата  юридичних наук (15),  але  ця проблематика й досі  є  актуальною і

потребує удосконалення законодавства в цій сфері.

Таким  чином,  як  відзначила  Козловська  Л.В.  у  галузі  спадкових

правовідносин  сформулювалась  загальна  кризова  ситуація  -  конфлікт

нормативної моделі з її практичною реалізацією у правозастосовчій практиці.

Йдеться  про  те,  що  суди  фактично  виконують  функції  нотаріату  стосовно

правового  оформлення  спадкових  справ,  диверсифікуючи  поняття  захисту

порушених і оспорюваних суб'єктивних цивільних прав та інтересів [63,  C. 2].

Автор  не  вважає  проблемою  і  не  вбачає  конфлікту  в  тому,  що  спадкові

правовідносини стають предметом діяльності нотаріусів та судів, оскільки вони

мають діяти злагоджено і взаємоузгоджено, з урахуванням їхньої компетенції та

ієрархії їхніх повноважень. Проблема криється в тому, що в багатьох випадках



                                                                                                                                                         34
не розмежовуються поняття «охорона» та «захист» спадкових прав та інтересів,

звідси  й  випливає  колізія,  коли  суди  навіть  зі  спірних  питань  відправляють

спадкоємців  до  нотаріусів,  що  є  неприпустимим  в  силу  юрисдикції  суду.

Однозначно  врегулювати  всі  випадки  охорони  і  захисту  спадкових  прав  та

інтересів  не  є  можливим,  хоча  саме  це  і  має  бути  основною.  метою

законотворців,  тому  перед  нотаріусами  та  судами  завжди  стоятиме  завдання

удосконалювати свою діяльність найліпшої охорони та захисту спадкових прав

та інтересів. 

Актуальність розгляду проблемних питань спадкування підтверджується і

низкою  здійснених  дисертаційних  досліджень  за  останні  роки,  хоча  до

останнього часу  всі  вищезгадані  проблемні  питання  потребують подальшого

наукового  дослідження.  Усі  попередні  наукові  дослідження  у  цій  сфері   як,

наприклад, Заіки Ю.О.[64], Козловської Л.В. [63], Шишки Р.Б. [65], Рабовської

С.Я. [66], Фурси С.Я. [52], Фурси Є.І. [45], Фурси Є.Є. [67], Солтис Н.Б. [68],

Рудько Б.Б. [51], Гончарової А.В. [69] Тєрєхової О.О. [70], Солонько М.Ф. [71],

Бичківського  О.О.  [72],   Піцик  Х.З.  [73],  Гелич  А.О.  [74],  Валах  В.В.  [75],

Орлова  І.П.  [76],  Бутнік-Сіверського  С.О.  [77],  Лещенко  Л.В.  [78],  Оксанюк

Н.М.  [79]  та  інших  заклали  фундамент  для  подальших  наукових  пошуків  у

сфері  спадкування,  необхідність  яких  зумовлена  зміною  законодавства,

встановленням  нових  правил  оформлення  як  спадщини  в  цілому,  так  і

спеціального правового режиму щодо окремих її об'єктів та стрімким розвитком

суспільства та інституту приватної власності, що з кожним роком створює нові

вимоги для законодавців. З них слід виділити роботи Заіки Ю.О., який здійснив

комплексне  дослідження  спадкового  права  в  Україні,  зокрема  проаналізував

питання  становлення  та  розвитку  спадкового  права  в  Україні  в  історичному

аспекті,  комплексний  науково-теоретичний  аналіз  проблем  спадкування  в

сучасних соціально-економічних умовах, оцінку діючих правових конструкцій

спадкового  законодавства,  особливості  спадкування  окремих  видів  об'єктів

спадщини, а саме землі, житла тощо та вніс висновки та практичні рекомендації
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щодо  подальшого  вдосконалення  інститутів  спадкового  права  та  здійснення

спадкових прав суб'єктами спадкування, зокрема, у двох монографіях [80; 81]

та  наукових  посібниках  [82;  83]  і  низці  публікацій  у  наукових  фахових

виданнях.  Шишка  Р.Б.  у  співавторстві  розробив  більш  конкретні  авторські

конструкції  окремих  інститутів  спадкового  права  та  його  основні  дефініції,

дослідив загальні положення про спадкування в Україні, учасників спадкових

правовідносин та особливості спадкування окремих видів об'єктів спадщини, в

тому числі з урахуванням міжнародної практики [65]. Фурса Є.І. у своїх роботах

дослідив  теоретичні  основи  спадкового  права,  провів  загальний  аналіз

спадкових  правовідносин  та  їх  учасників,  окрему  увагу  приділив  реалізації

спадкових прав у нотаріальному та судовому порядку [45; 84]. 

У  співавторстві  з  Фурсою  Є.І.,  Клименко  О.М.  та  ін.  Фурсою  С.Я.

розглянуто теоретичні  та  практичні  аспекти  спадкового  права,  відповідно до

яких висунуто новітні теоретичні погляди на спадкове право, проаналізовано

чинне законодавство та, зокрема нотаріальна практика реалізації та оформлення

спадкових правовідносин; особливості цивільного судочинства щодо розгляду

спадкових  справ,  на  їх  основі  розроблено  і  запропоновано  проекти

процесуальних документів, таких як заяви до суду, нотаріальних договорів тощо

[85]. Спасибо-Фатєєвою І.В. в авторському колективі було досліджено основні

теоретичні та прикладні проблеми спадкового права, доктринальні положення

спадкового правовідношення, його суб'єктів, об'єктів, змісту, склад спадщини та

особливості  спадкування  окремих  цивільних  прав  [86]  було  розроблено

науковий постатейний коментар  до  Книги  6.  Спадкове  право  ЦК України,  в

якому  було  розроблено  пояснення,  тлумачення,  рекомендації  з  використання

позицій  вищих  судових  інстанцій  Міністерства  юстиції  України,  науковців,

фахівців,  нотаріусів  та  адвокатів  [87].  Окрему  увагу  було  приділено

Кухарєвим  О.Є.  питанням  проблем  теорії  і  практики  виконання  заповітів  та

правочинам  в  сфері  спадкового  права,  особливо  в  спадковому  договорі,  як

специфічному  правочині  у  спадковому  праві,  а  також  розроблено  системне
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дослідження загальних положень спадкового права, особливостей спадкування

окремих цивільних прав  та  основних положень  спадкування  за  заповітом та

законом  [88;  89;  90]. При дослідженні цивільного права України Ромовською

З.В. було досліджено загальні положення про спадкування, його види, зокрема,

права  власності,  обов'язку,  спадкування  за  заповітом  і  за  законом,  питання

оформлення права на спадщину та концептуальні зміни системи спадкування

[91].  Жилінковою І.В. було розглянуто актуальні питання спадкового права з

урахуванням позицій сімейного законодавства  [92], а також у співавторстві  з

Носіком І.В., Спасибо-Фатєєвою І.В. та Печеним О.П. проаналізовано найбільш

складні  практичні  аспекти  спадкування  у  розрізі  проблемних  питань

нотаріальної практики, зокрема, заповіт подружжя, розподіл спадкового майна

між  спадкоємцями,  порядок  спадкування  приватного  підприємства,

корпоративних  прав,  майна  нерезидента,  порядок  посвідчення  спадкового

договору та оформлення обов'язкової частки у спадщині [93]. 

Окремо слід виділили роботу Козловської Л.В., яка здійснила теоретичне

узагальнення  і  вирішення  окремих  наукових  завдань  щодо  встановлення

напряму  та  способів  вдосконалення  вітчизняного  законодавства,  зокрема,  із

спадкування,  ускладненого  іноземним елементом,  взаємоузгодження  окремих

інститутів спадкового права, вироблення теоретичних дефініцій і пропозицій із

вдосконалення  спадкового  законодавства,  дослідила  причини  недоліків

законодавчого регулювання порядку складання заповіту, його форми та особи

заповідача,  особу  утриманця спадкодавця,  а  також окремі  питання  спадкової

трансмісії, що дають широке підґрунтя у подальших наукових пошуках у сфері

спадкування [63, C.15-16]. 

Виконані в Україні дослідження за даною проблематикою відображають

формування  інститутів  спадкового  права  та  вимагають  посилення

обґрунтування його доктринальної основи, уточнення та доповнення чинного

законодавства,  зокрема,  щодо  порядку  та  процесу  спадкування  та  правового

режиму окремих видів об'єктів спадщини, таких як: майнових прав та обов'язків
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засновника (учасника) юридичної особи, майнових прав та обов'язків фізичної

особи-підприємця, прав на нерухоме майно, прав вимоги стосовно здійснення

грошової виплати, майнових прав інтелектуальної власності тощо.

Тому  проблема,  якій  присвячена  дисертаційна  робота,  обумовлена

необхідністю  адаптувати  положення  законодавства  України  до  сучасних

реальних правовідносин у державі, коли фізичним особам на праві власності

можуть належати не тільки будинки та земельні ділянки, а й такі специфічні

об’єкти цивільних прав, як банківські вклади, права інтелектуальної власності,

права і обов’язки юридичних осіб, майно, як фізичної особи-підприємця, цінні

папери тощо, а також необхідності розробки ефективного правового механізму,

який міг би захистити права та визначити обов’язки суб’єктів спадкування при

спадкуванні різних видів спадщини. 

Навіть  не  дивлячись  на  те,  що  такий  звичний  для  нас  об'єкт  для

спадкування, як нерухомість, наразі, досить часто викликає непорозуміння при

його  спадкуванні.  Досі  значна  частина  нерухомості  є  неоформленою  або

незареєстрованою у встановленому законом порядку [94, С. 2], чи перебуває у

стані  незавершеного  будівництва  з  відсутністю  усіх  документів  на  його

добудову.  Така  обставина  часто  стає  перешкодою  для  прийняття  такої

спадщини. Доволі часто зустрічаються випадки, коли особа після розпаду СРСР

отримала дозвіл на приватизацію нерухомості або приватизаційний чек тощо,

але так і не здійснила приватизацію з різних причин. Найчастіше, це звичайна

юридична  необізнаність  або  складність  і  довготривалість  процедури

приватизації. Все це породжує низку перешкод на шляху отримання спадщини

спадкоємцями,  а  іноді  навіть  унеможливлює  спадкування  такого  майна.

Нотаріальне оформлення у такій ситуації майже завжди неможливе і спадкоємці

змушені  звертатися  до  суду  для  встановлення  належності  даного  майна

спочатку  спадкодавцю,  а  вже  потім  здійснювати  перехід  такого  майна  у

спадщину.  Така  ситуація  є  показником  недосконалості  та  ускладненості

правового  механізму здійснення  прав  і  свобод людини і  громадянина.  Адже
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саме  держава  в  силу  приписів  Конституції  України  зобов'язана  забезпечити

такий правовий механізм,  оскільки  непорушність  права  власності  є  одним з

основоположних прав людини і має бути забезпечене у повному обсязі. 

         1.2.  Теоретичні засади правового регулювання інституту спадкування

Базисом  регулювання  будь-яких  суспільних  відносин  є  правильне

розуміння  явищ  та  предметів,  що  становлять  їх  основу.  Однак  сучасна

юридична наука має безліч розробок з визначення одного і того ж правового

явища,  що  потребує  їх  узагальнення  для  досягнення  наукової  істини.  Так,

базисом будь-якого наукового дослідження є визначення основних понять, що

становлять предмет дослідження дисертаційної роботи.

Одним з основних понять, що розглядається у цій дисертаційній роботі є

поняття «спадкування», яке відповідно до ст. 1216 ЦК України визначається як

перехід  прав  та  обов'язків  (спадщини)  від  фізичної  особи,  яка  померла

(спадкодавця),  до  інших  осіб  (спадкоємців).  При  визначенні  порядку

правонаступництва  майна  померлого  виникатимуть  такі  поняття,  як

«спадщина», «спадкодавець» та «спадкоємець», які, в свою чергу, є ключовими

в науці спадкового права. 

Валах В.В. пропонує визначати спадкування як окремий вид цивільного

правонаступництва,  за  яким  відбувається  перехід  належних  спадкодавцю  на

момент його смерті прав та/або обов'язків до спадкоємців за правилами норм

спадкового права [98, C. 4]. Натомість Фурса С.Я. та Фурса Є.І., концентруючи

увагу  на  процедурному  аспекті  спадкування,  пропонують  визначати

спадкування як реалізацію спадкоємцями їхніх прав на отримання належної їм

частки спадщини [52, С. 22] і до цієї концепції щодо процесуального аспекту

спадкування  долучається  все  більше  науковців,  які  аналізують  нотаріальну  і

судову  процедуру спадкування  [99].  Але таке  визначення  характеризує  лише

специфічні  правовідношення,  що  пов’язані  з  поняттям  «спадкування»  і

характеризує зв’язок матеріальних і процесуальних положень спадкування.
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Отже,  можна  виокремити  три  групи  відносин,  що  охоплюють

спадкування:

-  матеріально-правові  з  переходом  спадщини  від  спадкодавця  до

спадкоємців;

- процесуально-правові із застосуванням юридично значущих процедур,

що забезпечують спадкування;

- процесуально-реєстраційні, що забезпечують набуття права власності та

інших речових прав на нерухоме та інше майно [65, C. 39].

 Спадкування  за  своєю природою є  системою правовідносин,  в  межах

яких  здійснюється  перехід  спадщини  до  спадкоємців  (реалізація  права  на

спадкування), в тому числі, належне оформлення прав та обов'язків. Виходячи з

положень ст. 12 ЦК України, право на спадкування, будучи елементом змісту

цивільної правоздатності особи, може вільно та на власний розсуд здійснитись

особою як цивільне право або вона має право від нього відмовитись в межах,

визначених законодавством. Отже, зміст права на спадкування як суб'єктивного

цивільного права  має  включати в  себе  право на  повідомлення про наявність

спадкового права та роз’яснення особливостей його реалізації (ст.. 63, 5 Закону

України  «Про  нотаріат»),  можливу  поведінку  управомоченої  особи,  тоді  як

здійснення спадкового права  буде реальною, конкретною дією, пов'язаною із

перетворенням  наданої  законом  можливості  на  отримання  певного

матеріального (чи в деяких випадках лише соціального)  результату в  межах,

визначених законодавством України.  

Здійснюватись цей перехід може в найпростіших правових формах, як-то

в порядку ч. 3 ст. 1268 ЦК України щодо осіб, які постійно проживали разом зі

спадкодавцем  на  момент  відкриття  спадщини  та  вважаються  такими,  що

прийняли спадщину, якщо протягом строку, встановленого ст. 1270 ЦК України,

не  заявили  про  відмову  від  спадщини.  Також  цей  перехід  може  бути

ускладнений  у  зв'язку  з  різними  обставинами  та  особливостями  спадкових

правовідносин, в тому числі, у зв'язку зі спадкуванням окремих видів об'єктів
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спадщини,  що  мають  спеціальний  правовий  режим,  встановлений  законом.

Отже,  спадкування  може  існувати  у  якості  окремого  і  особливого  виду

цивільного правонаступництва, що має передбачати перехід прав на матеріальні

об’єкти,  хоча  в  окремих  країнах  світу  до  останнього  часу  передбачається  й

специфічний порядок набуття титулів, включаючи й королівський титул [100]. В

англійській  правовій  науці  поряд  з  правонаступництвом  у  титулах  із

стародавніх  часів  досліджувалися  й  особливості  спадкування  об’єктів

нерухомості  [101], включаючи правонаступництво престолу разом з об’єктами

нерухомості [102], аналізувалися особливості дії заповітів [103] та інші аспекти

спадкування  [104; 105; 106; 107].  Такі аристократичні традиції спонукають й

українську еліту об’єднуватися для встановлення певної ієрархії за допомогою

належності  до  певних  закритих  угрупувань,  зокрема,  міжнародного  Ордену

Святого  Станіслава  [108]. Але  багатостолітні  традиції  англійської  правової

школи істотно відрізняються від української правової науки, яка тривалий час

знаходилася  під  впливом  іноземних  правових  систем  і  навряд  чи  здатна

відновити дворянські титули, які будуть визнані в інших країнах і в Україні. 

Сьогодні вчені досліджують й німецьку правову систему [109; 110; 111] в

контексті  удосконалення українського спадкового права  [112],  але  в  таких та

подібних  дослідженнях  не  акцентується  увага  на  особливостях  виділення

певних  об’єктів  в  спадщині,  які  зумовлюють  необхідність  особливого  їх

сприйняття. 

Звідси випливає  потреба розмежувати такі  поняття як  «спадкування» та

«спадковий  процес».  Введення  другого  було  запропоновано  Фурсою С.Я.  та

Фурсою  Є.І.  із  метою  визначення  усіх  юридично  вагомих  дій  учасників

спадкових правовідносин [52, С. 6-10]. Спадковий процес може здійснюватись

окремо як у межах нотаріального та судового процесу, так і поза їх межами,

коли немає потреби звертатись до нотаріуса або суду для вирішення особливо

важливих  юридичних  обставин.  Отже,  виникає  питання:  чи  можливо

ототожнити спадковий процес з нотаріальним чи судовим процесом, оскільки
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саме  ними  й  передбачено  процедурні  питання  спадкування,  в  тому  числі  й

окремих  видів  об'єктів  спадщини.  Фурса  С.Я.  обґрунтувала  неможливість

такого  ототожнення  випадками,  коли  звернення  до  нотаріуса  або  до  іншої

публічної  установи  є  непотрібним,  наприклад,  у  разі  спадкування  і

самостійного поділу між спадкоємцями речей звичайної домашньої обстановки

і  вжитку.  Такі  правовідносини не будуть підпадати під  нотаріальний процес,

оскільки в них не задіяний такий учасник, як нотаріус. Так, спадковий процес у

певних випадках  може бути одним з  інститутів  нотаріального  процесу,  який

визначає  спеціальну  процедуру  реалізації  громадянами  спадкових  прав  та

повноважень  нотаріусів,  що  мають  забезпечити  охорону  прав  усіх  суб'єктів

спадкових правовідносин і  оформлення спадкових прав  відповідно до  вимог

закону.  А у  разі  неможливості  врегулювання спадкових правовідносин щодо

спадкування, в тому числі у зв'язку з особливостями правового режиму окремих

видів  об'єктів  спадщини  у  межах  нотаріального  процесу  -  при  виникненні

спірних ситуацій, вони стають предметом розгляду у судах. 

Так,  загальне  поняття  «спадкового  процесу»  Фурса  С.Я.  визначила  як

регламентовані  законодавством  юридично  вагомі  дії  повноважних  осіб,  які

зумовлені переходом прав та обов'язків померлої особи до інших осіб [52, С. 7].

Виходячи  з  вищенаведеного,  дисертантом  робиться  висновок,  що  спадковий

процес  є  системною  послідовністю  усіх  юридичних  дій  за  участі

уповноважених  державою  осіб,  які  мають  гарантувати  та  забезпечити

законність  набуття  і  фіксації  прав  на  спадщину  спадкоємцями  та

відказоодержувачами, а також сприяти задоволенню вимог кредиторів тощо. 

Таке  поняття  є  відносно  новим  для  цивільної  науки,  а  відтак  потребує

подальшого наукового розвитку та дослідження. Воно відіграє важливу роль у

рамках цього дисертаційного дослідження, оскільки надає можливість розкрити

проблемні питання спадкування окремих видів об'єктів спадщини як у рамках

нотаріального та судового процесу, так і через призму спадкового процесу.
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Таким  чином,  для  полегшення  процедурного  оформлення  спадкування

державою  передбачено  нотаріальний  порядок  його  оформлення,  що  є

складовою нотаріального процесу, а загалом, складовою механізму правового

регулювання  спадкування  окремих  видів  об'єктів  спадщини  в  нашому

дисертаційному дослідженні. Тому при розгляді спадкових правовідносин, що

здійснюються  у  нотаріальному  процесі,  треба  враховувати  теоретичну

концепцію  щодо  виникнення  та  регулювання  нотаріальних  процесуальних

відносин,  що  було  враховано  при  постановці  проблемних  завдань

дисертаційного  дослідження.  Тобто  тут  йтиметься  про  додаткове

регламентування  спадкування  окремих  видів  об'єктів  спадщини  як  у  межах

нотаріального та судового процесу,  так і  в  межах спадкового процесу,  що,  в

свою чергу,  розглядалося  в  рамках  дисертаційного  дослідження  як  складова

механізму  правового  регулювання  спадкування  окремих  видів  об'єктів

спадщини.  Саме  правовий  режим  об’єкта  цивільних  прав  проявляється  у

специфіці  набуття,  здійснення  та  припинення  прав  щодо  нього  та  дає

можливість  для  здійснення  всебічного  та  повного  дослідження  кожного

окремого  об'єкта  цивільних  прав,  а  в  перспективі  і  об'єкта  спадщини.  Саме

через  категорію  «правовий  режим»  у  дисертаційній  роботі  було  визначено

допустимість  існування  спадкових  правовідносин  щодо  окремих  об’єктів

цивільних  прав,  їхню  оборотоздатність,  специфіку  та  різновиди  способів  їх

здійснення. 

При  цьому  особливість  норм  спадкового  права  виявляє  необхідність  у

застосуванні  нормативної  схеми  існування  суб'єктивного  права  від  його

виникнення  до  здійснення  і  захисту  у  разі  порушення,  невизнання  або

оспорювання. Козловська Л.В. вважає, що слід розглядати механізм правового

регулювання спадкування як нормативну форму спадкових правовідносин, яка

передбачає абстрактну модель правосуб'єктних передумов і фактичних підстав

виникнення  правовідношення  із  спадкування  та  інших  похідних  від  нього

спадкових  правовідносин,  змісту  правовідносин,  актів  правореалізації  та
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правозастосування [63, C. 5]. Однак з цією тезою важко однозначно погодитися,

оскільки  в  законодавстві  регламентуються  не  абстрактні,  а  конкретні

передумови  виникнення  спадкових  правовідносин.  Більше  того,  механізм

правового  регулювання  не  може  зводитися  до  форми,  оскільки  будь-який

механізм має передбачати вчинення певних дій, а для правової системи України

-  дій  уповноважених  державою  осіб,  які  здійснюватимуться  відповідно  до

певних встановлених законом вимог - форми. Тобто умовне поняття «механізм»

уособлює  системну  діяльність  конкретних  суб’єктів  з  надання  відповідних

послуг (фіксації і регулювання) правовідносин і наслідків їх виникнення тощо.

При  визначенні  цього  опорного  поняття  автор  дисертаційної  роботи

виходить із таких загальних засад механізму правового регулювання:

-  по-перше,  це  сукупність  елементів,  зв'язків  і  динамічних

закономірностей,  необхідних  та  достатніх  для  врегулювання  одного

елементарного акту поведінки [113, C. 71], що, на погляд автора, слід сприймати

в  контексті  постійного  контролю  за  застосуванням  законодавства  та

необхідності його удосконалення для врегулювання суспільних відносин тощо;

- по-друге, це процес переведення нормативності права в упорядкованість

суспільних відносин, здійснюваний за допомогою системи правових засобів і

форм  з  метою  задоволення  публічних  і  приватних  інтересів,  забезпечення

правопорядку [96, C. 716];

-  по-третє,  взяту  в  єдності  сукупність  правових  засобів,  якими

забезпечується  правовий  вплив  на  суспільні  відносини,  що  складається  з

юридичних  норм,  правовідносин  та  актів  реалізації  суб'єктивних  прав  та

здійснення  юридичних  обов'язків,  нормативних  актів,  правосвідомості  та

правової культури [114, C. 31].

Так,  виходячи  з  вищенаведеного,  механізм  правового  регулювання

спадкування  окремих  видів  об'єктів  спадщини  становить  єдність  системи

правових засобів, способів і форм, через які нормативність права переводиться

в  упорядкованість  відносин,  щодо  спадкування  окремих  видів  об'єктів
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спадщини [65,  C.  13].  Таким чином,  саме за  допомогою такого ефективного

механізму можливо задовольняти охоронювані законом інтереси спадкоємців та

інших  суб'єктів  спадкування,  встановити  і  забезпечити  правопорядок  при

спадкуванні  окремих  видів  об'єктів  спадщини.  Цей  механізм  є  складовою

механізму  соціального  регулювання  й  охоплює  явища  правової  дійсності  (в

тому числі норми права, суб'єктивні права та юридичні обов'язки, рішення судів

тощо, а також дозволи, зобов'язання і заборони). Крім того, він є динамічною

частиною правової системи суспільства і  проявляється у напрямах правового

впливу та його стадіях, забезпечує відповідність поведінки учасників спадкових

правовідносин приписам норм спадкового законодавства [65, C. 14]. 

Тому автором запропоновано розглядати дефініцію «механізм правового

регулювання спадкування» через такі  відправні категорії, як  «спадкове право»

як  базове  поняття,  «спадкове  правовідношення»,  «модельне  спадкове

правовідношення»,  «спадковий  процес»,  «нотаріальний  процес»,  «правовий

режим окремих видів об'єктів спадщини»,  що зумовлює специфіку діяльності

нотаріусів, суду, а також вжиття певних правових заходів охорони і захисту прав

та  інтересів. Так,  механізм  правового  регулювання  окремих  видів  об'єктів

спадщини спирається  на  певні  відправні  категорії,  серед  яких  слід  виділити

категорію  «спадкове  право».  Спадкове  право  є  однією  із  основоположних

категорій, що потребує етимологічного і правового дослідження для розкриття

суті  та  правової  природи об’єктів  спадщини. Більше того,  спадкове  право  є

одним із найдавніших інститутів права, який був і залишається актуальним з

позиції  дослідження,  розвитку  і  вдосконалення,  оскільки з  ним пов’язані  не

лише економічні, політичні, соціальні аспекти життя суспільства, а й родинні,

шлюбні відносини та особисті інтереси людей [115, С. 96].

Дефініція «спадкове право» в юридичній літературі має безліч варіацій

визначення,  які  протиставляються  одна  одній.  Так,  свого  часу  Гордон  М.В.,

Дроніков В.К., Коваленко Т.П. традиційно у своїх працях визначали спадкове

право  як  сукупність  норм,  що  регламентують  порядок  переходу  майна
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(майнових прав) померлого до іншої особи в установленому законом порядку

[116, С. 3]. До того ж вони абстрагувалися від того безспірного факту, що право

визначено системою норм. Шевченко Я.М., охарактеризувавши спадкове право

як  сукупність  цивільно-правових  норм,  які  регулюють   відносини,  що

виникають у зв’язку зі спадкуванням, виходить виключно з положень ст. 1216

ЦК України [117, С. 378]. Однак з такими визначеннями важко погодитися, тому

ми солідарні з позицією  Фурси С.Я. та Фурси Є.І. [52, С. 40], відповідно до якої

при  розгляді  спадкових  правовідносин  неважко  помітити,  що  вони

синтезуються  й  з  іншими  нормами  законодавства,  до  яких  можна  віднести

норми  конституційного,  сімейного,  житлового,  земельного  права  та  інших

галузей  права,  а  відтак  неможливо  говорити  про  спадкове  право  у  межах

виключно цивільно-правових норм [85,  С.  656-687],  оскільки при  здійсненні

спадкових  прав  мають  враховуватися  і  питання  оподаткування  отриманого

спадкоємцями доходу тощо. Тому має йтися про зміст поняття «спадкове право»

і його зв’язок з іншими галузями права. 

В  останніх  дисертаційних дослідженнях  науковцями береться  до  уваги

розгалуженість нормативного регулювання спадкового права. Так, Піцик  Х.З.

пропонує  розуміти  спадкове  право  як  підгалузь  цивільного  права,  що  являє

собою сукупність правових норм, які регулюють відносини з приводу переходу

прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця) до

інших  осіб  (спадкоємців)  [73,  C.  4].  Таким  чином,  не  обмежується  правове

регулювання спадкового права виключно нормами цивільного законодавства.

Шишка  Р.Б.  визначає  у  об'єктивному  сенсі  спадкове  право  як  систему

правових норм (позитивне право), які регулюють спадкові правовідносини [65,

С.  11]  та  наголошує,  що  вони  виходять  за  межі  книги  VI ЦК  України  і

охоплюють інші нормативні акти, а у суб'єктивному сенсі таке право звів до

права  заповісти  своє  майно,  права  вимоги,  майнових  прав  інтелектуальної

власності,  визначення  кола  спадкоємців  та  покладення  на  них  певних

юридичних обов'язків, а також право бути спадкоємцем, здійснити це право чи
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відмовитися  від  нього,  обирати спосіб  прийняття  спадщини та  оформляти її

відповідно до приписів чинного законодавства [65,  С.  12].  При цьому він не

розділяє  позиції  щодо  визначення  спадкового  права  як  інституту  цивільного

права.  Цієї ж позиції притримується і Печений О.П., який вважає, що спадкове

право,  будучи  підгалуззю  цивільного  права  і  незважаючи  на  те,  що  воно

ґрунтується на тій же джерельній основі, що й останнє, поширюється за межі

цивільного  права  [118,  С.  40],  а  відтак  визначати  спадкове  право  лише  як

інститут цивільного права є некоректним.

Проаналізувавши  вищенаведені  визначення  спадкового  права,  можна

зробити  такі  висновки:  науковці  й  досі  не  дійшли  однозначного  тлумачення

дефініції «спадкове право», ні щодо його нормативно-правового підґрунтя, ні

щодо місця у системі цивільного права. І якщо в першому висновку автором

дисертаційної  роботи  повністю  поділяється  позиція  щодо  розгалуженої

джерельної основи спадкового права, що значно виходить за межі цивільного

права, то щодо визначення спадкового права та його місця в цивільному праві,

на наш погляд, слід звернутись до таких загальних гносеологічних понять, як

«правовий інститут» та «підгалузь права».  

Так, правовий інститут визначають як частину галузі права, що регулює

самостійний  вид  однорідних  суспільних  відносин.  Йому  властиві  такі

характерні  ознаки,  як  однорідність  змісту,  комплексність  правового

регулювання  та  законодавча  відособленість  [119,  С.  275]. А  підгалузь  права

визначають  як  систему  однорідних  предметно  пов'язаних  інститутів  певної

галузі права [120, С. 656]. 

Так,  якщо  визначати  спадкове  право  лише  як  сукупність  цивільно-

правових норм, то це, на наш погляд, не розкриває повною мірою характер та

зміст цієї правової категорії, оскільки, за такого формулювання, спадкове право

буде  розглядатись  як  певний  підрозділ  (інститут)  цивільного  права  і  його

правове  регулювання  буде  обмежуватися  лише  нормами  ЦК  України.  Але,

аналізуючи правозастосовчу практику (судову та нотаріальну) спадкового права,
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можна зробити висновок, що спадкове право є підгалуззю цивільного права, до

джерельної основи якого належать і  норми інших, окрім цивільного,  галузей

права  (сімейного,  земельного,  житлового,  господарського  тощо).   До  того  ж

воно  є  системним  утворенням.  Виходячи  з  цього,  на  думку  автора,  більш

конкретизованим  є  визначення  надане  Васильченком  В.В.  який  визначає

спадкове  право  як  підгалузь  цивільного  права,  що  є  системою  цивільно-

правових норм, об’єднаних в інститути, що регламентують на основі  методу

універсальності спадкового правонаступництва відносини, які опосередковують

порядок  здійснення  спадкоємцями  прав  та  обов’язків,  що  належали

спадкодавцеві  [120,  С.  32].  Аналогічної  наукової  позиції  притримується  й

доктор  юридичних  наук,  професор  Шишка  Р.Б.  у  своїй  роботі  [65, С.  12].

Підсумовуючи  вищенаведене,  варто  зазначити,  що  спадкове  право

характеризується наявністю власних понять, які дають змогу відокремити його

як самостійну підгалузь цивільного права [121, С. 25]. 

    Отже,  проаналізувавши наведені  вище дефініції  «спадкове право» різних

вчених, автор цього дослідження дійшла висновку, що зміст поняття «спадкове

право»  в  контексті  механізму  правового  регулювання  спадкування  окремих

видів  об'єктів  спадщини  можливо  звести  до  визначення  основ  діяльності

уповноважених державою осіб від посвідчення заповітів до видачі свідоцтв про

право на спадщину та вирішення всіх спорів з приводу спадкових і пов’язаних з

ними  інших  правовідносин.  Таким  чином,  ми  «відсікатимемо»  все  зайве  і

неважливе, зокрема, коли спадкування буде здійснюватися щодо некоштовних і

невагомих об’єктів, що на практиці здійснюється без звернення до нотаріусів і

судів.

Виходячи  з  відправних  категорій  основних  понять,  автором  цього

дисертаційного дослідження пропонується включити до механізму правового

регулювання спадкування окремих видів об'єктів спадщини такі елементи, які

будуть опорними для подальшого наукового дослідження, а саме:
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- «норми права» як елемент і нормативна основа механізму, при цьому не

обмежуючись  нормами  цивільного  законодавства,  але  і  не  виключаючи  їх.

Разом з  тим висхідні  поняття  базуються  на  основних  засадах  та  принципах

спадкового права;

-  «юридичний  факт»,  а  саме,  смерть  спадкодавця  або  визнання  його

померлим як обов'язковий елемент, за яким визначається виникнення відносин

зі спадкування окремих видів об'єктів спадщини, а також «юридичні умови» -

обставини,  які  можуть  мати  юридичне  значення  для  настання  юридичних

наслідків,  але  які  можуть  бути  пов'язані  з  ними  не  прямо,  а  через  одну  чи

декілька проміжних ланок [98, C. 4]; 

- реалізація прав та обов'язків через наявність або відсутність необхідного

обсягу право- та дієздатності у учасників даних відносин. У тому числі і для

спадкодавця, у випадку, наприклад, складання ним заповіту тощо;

- параметри існування правовідносин спадкування окремих видів об'єктів

спадщини  у  часі,  просторі  та  подальшого  переходу  в  інші  правовідносини,

наприклад, право власності спадкоємців;

-  «правовий  режим»  окремих  об'єктів  спадщини,  що  встановлений

законодавством  як  щодо  спадщини  як  загального  об'єкту  спадкових

правовідносин, так і окремих видів її об’єктів (ст. 1225-1232-1 ЦК України), що

може  створювати  спеціальні  правові  режими  щодо  кожного  окремого  виду,

визначаючи допустимість існування цих правовідносин щодо окремих об’єктів,

їхню оборотоздатність, специфіку та різновиди, способи здійснення прав щодо

них. 

До такого механізму правового регулювання спадкування окремих видів

об'єктів  спадщини  можуть  додаватися  окремі  додаткові  елементи  чи

конкретизуватися їх зміст на рівні окремих інститутів спадкування, в тому числі

це стосується стимулів та обмежень [65, С. 15].

Таким  чином,  поняття  «механізму  правового  регулювання»

використовується  в  рамках  цього  дисертаційного  дослідження  для  розкриття
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взаємодії  різних  елементів  спадкової  правової  системи,  за  допомогою  яких

здійснюється регулятивний вплив на відносини зі спадкування окремих видів

об'єктів  спадщини з  метою їхнього удосконалення  та  виявлення  проблемних

питань  і  впорядкування  через  структуру  і  динаміку  їхнього  правового

регулювання. 

 Цей механізм є специфічною рисою правового регулювання спадкування

окремих видів об'єктів спадщини.

Виходячи  з  вищенаведеного,  під  правовим  регулюванням  спадкування

окремих  видів  об'єктів  спадщини  пропонується  розуміти  упорядкування

відносин  із  спадкування  окремих  видів  об'єктів  спадщини,  їх  охорони  та

розвитку за допомогою системи правових засобів, встановлених державою.

Таке  визначення  ґрунтується  на  основних  теоретичних  постулатах

правового  регулювання  і,  відповідно,  до  них  автором  дисертаційного

дослідження,  були  відзначені  спеціальні  ознаки  правового  регулювання

спадкування окремих видів об'єктів спадщини, а саме:

-  це різновид соціального регулювання;

-  має державно-владний характер і виражається в певній правовій формі -

нормативно-правових актах -  ЦК України,  СК України,  Законі  України «Про

нотаріат», висновках та правових позиціях Верховного Суду України і т.д.;

-  правове  регулювання  має  конкретний  характер,  оскільки  завжди

пов'язане  з  реальними  відносинами  спадкування  окремих  видів  об'єктів

спадщини;

-  такий  вид  правового  регулювання  спрямований  на  задоволення

законного  права  на  спадкування  і,  у  разі  необхідності,  його  захисту  з  боку

держави;

Таким  чином,  в  результаті  правової  регуляції  формується  юридична

основа,  встановлюються  орієнтири  для  організації  діяльності  учасників

відносин спадкування окремих видів об'єктів спадщини, що регулюються цією

нормою і  напрямом досягнення  цілей права.  Звідси випливає  необхідність  у
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визначенні  поняття  «спадщини»,  її  об'єктів  та  їх  класифікації  як  відправних

категорій спадкового права. 

У ЦК України  поняття  «спадщина»  вживається  в  контексті  сукупності

прав і обов'язків, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини та

не  припинилися  з  його  смертю (ст.ст.  1216,  1218,  1219  ЦК України).  Таким

чином,  спадщина  виступає  об'єктом  спадкового  наступництва,  тобто  вся

сукупність прав та обов'язків спадкодавця, в яких він перебував на момент своєї

смерті і які за своєю правовою природою не є невіддільними від особи їх носія і

здатні перейти до інших осіб відповідно до критеріїв, встановлених ст.ст. 1218,

1219, 1225-1231 ЦК України та в силу їхнього правового режиму як об'єктів

цивільних  прав.  Аналіз  груп  прав  і  обов'язків,  які  не  входять  до  складу

спадщини,  а  також  існування  законодавчо  закріпленого  терміна  «спадщина»

дозволяє констатувати наявність спеціального терміна для визначення об'єкта

спадкових правовідносин, що не збігається з об'єктом цивільних правовідносин

і має притаманні лише йому відмінності та наявність спеціального правового

режиму окремих видів майна, що спадкуються [98, C. 12]. 

Слід наголосити, що у сучасній юридичній літературі поруч з поняттям

«спадщина» вживаються  також терміни:  «спадкове  майно»,  «спадкова  маса»,

«спадковий  склад».  Найчастіше  ці  терміни  вживаються  як  синоніми.  Так,

доктор юридичних наук,  професор Заіка  Ю.О. визначив об’єктом спадкового

наступництва спадщину (спадкове майно, спадкову масу) [122, С. 11].  Таким

чином, ототожнив ці поняття, що не завжди відповідає дійсності.

Так, якщо досліджувати це питання в історичному контексті,  то можна

побачити, що у ЦК УСРР 1922 року та ЦК УРСР 1963 року у вжитку були такі

терміни, як «спадщина» та «спадкове майно» і вживались вони не як синоніми,

а як окремі поняття [91, С. 48]. Однак тлумачення цих термінів у законодавстві

було  відсутнє.  Така  ситуація  є  аналогічною  і  в  умовах  дії  ЦК  України,

прийнятого у 2004 році. 
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Кандидат юридичних наук Гелич А.О. зазначає, що в Книзі 6 «Спадкове

право»  ЦК України  законодавець  розрізняє  поняття  «спадщина»  і  «спадкове

майно».  Обґрунтовується  цей  висновок  тим,  що  поняття  «спадщина»

вживається в ст.ст.  1216, 1218-1221, 1226, 1227-1229, 1236, 1241, 1226, 1227,

1268-1282, 1285 ЦК України, а поняття «спадкове майно» вживається в ст.ст.

1283  та  1284  ЦК  України,  що  присвячені  охороні  спадкового  майна  та  в

контексті  цих  норм  не  ототожнюється.  У  своєму  дослідженні  він  також

наголошує, що із змісту норм, які  розкривають поняття «охорона спадкового

майна» та врегульовують конкретні заходи охорони спадкового майна, можна

зробити  висновок,  що  такі  заходи  здійснюються  саме  щодо  конкретних

майнових об'єктів - речей. Тоді як у нормах, де вживається термін «спадщина»,

йдеться саме про сукупність прав і обов'язків спадкодавця [74,  C. 8]. Але таке

обґрунтування викликає певні сумніви з огляду на те, що заходи щодо вжиття

охорони  спадкового  майна  можуть  бути  застосовані  і  до  окремих  об’єктів,

наприклад,  інтелектуальної  власності,  прав засновника (учасника)  юридичної

особи тощо, які можуть бути не виражені в окремому предметі матеріального

світу,  але  у  певних  випадках  неправомірних  посягань  на  них  можуть

потребувати вжиття заходів щодо їх охорони. 

Слід зазначити, що у Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про

судову практику у справах про спадкування» № 7 від 30.05.2008 року термін

«спадщина» вжито цілком послідовно до правовідносин, які виникають щодо

спадкування за заповітом або за законом. Термін же «майно» використано щодо

предметів  домашньої  обстановки  і  вжитку:  «У  разі  виникнення  спору  між

спадкоємцями  щодо  виділу  їм  у  натурі  предметів  звичайної  домашньої

обстановки  та  вжитку  (ч.  1  ст.  1279  ЦК  України),  суд  повинен  врахувати

використання  цього  майна  одним  із  спадкоємців,  тривалість  такого

користування, призначення цих предметів,  інші обставини, які  мають істотне

значення» [ч. 2 п. 26]. Тобто у зазначеному випадку йдеться про вжиття терміна

«майно» в розумінні його як сукупності окремих речей. Таким чином, поняття
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«майно»  у  спадкових  правовідносинах  можна  розглядати  і  як  певний  вид

об’єкту спадщини, і як складову частину спадщини. Разом з тим, фізична особа

може бути власником бізнесу, підприємства як єдиного майнового комплексу,

прав як засновника (учасника) юридичної особи, майнових та немайнових прав

інтелектуальної власності, прав вимоги тощо. 

Відтак поняття «спадщина» в процесуальному своєму змісті має включати

в себе тимчасове правове становище майна та належних спадкодавцю прав та

обов'язків,  яке  має  трансформуватися  у  відповідні  категорії  спадкоємців  та

інших  заінтересованих  або  при  визнанні  спадщини  відумерлою  -  в  права

територіальної громади. Отже,  спадщина є системою суб'єктивних цивільних

прав  і  обов'язків  спадкодавця  як  майнових,  так  і  окремих  немайнових,

зобов'язальних і корпоративних тощо. 

Поняття  «спадщина»  в  найширшому  своєму  змісті  в  контексті

спадкування  буде  включати  в  себе  майно,  права та  обов'язки,  належні

спадкодавцю, на отримання яких у визначених заповітом або законом частках

претендують  спадкоємці,  відказоодержувачі,  задоволення  яких  вимагають

кредитори. У контексті ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі

права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і

не припинилися внаслідок його смерті, тобто спадкове майно є лише частиною

майна, яка може бути визначена в натурі на момент видачі свідоцтва про право

на  спадщину,  а  інший  комплекс  прав  на  спадщину  буде  реалізовуватися

визначенням  прав  спадкоємців  на  певні  цивільно-правові  об'єкти,  але  не

передачею майна  в  натурі,  зокрема,  в  порядку  ст.  1280  ЦК України шляхом

компенсації вартості об'єктів, наприклад, у випадку, коли вони є неподільними. 

Таким  чином,  спадщина  визначається  як  об’єкт  спадкового

правовідношення,  який  є  складним  і  багатогранним.  Зокрема,  до  видачі

свідоцтва  про  право  на  спадщину  має  інтегруватися  вся  інформація  про

належне  спадкодавцю  майно,  а  при  видачі  такого  свідоцтва  спадщина

розподіляється  на  підставі  заповіту  чи  закону.  Конкретно  його  складові
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законодавцем  не  визначені,  і  це  є  правильним  рішенням  з  огляду  на

забезпечення  свободи заповіту  та  постійний науково-технічний розвиток,  що

розширює  інститут  приватної  власності,  і  такий  перелік  об'єктів  спадщини

постійно довелось би змінювати і доповнювати. 

Елементним  складом спадщини є суб'єктивні права та пов'язані з ними

юридичні обов'язки, що становлять її актив і пасив.

Так,  під  суб'єктивним  правом,  що  може  реалізовуватися  в  порядку

спадкування,  потрібно  розуміти  можливість  особи  (спадкоємця)  володіти  і

користуватися благом,  адекватним змісту суб'єктивного права,  що існувало у

спадкодавця.  А  юридичним  обов'язком,  в  широкому  розумінні,  є  вимога  до

вчинення  дії  (або  утримання  від  неї).  Лещенко  Л.В.  висунула  наукове

положення, відповідно до якого визначає склад спадщини як певну сукупність

дій  нотаріуса  із  встановлення  на  підставі  поданих  документів  або  в  інший

спосіб кола прав і  обов'язків спадкодавця, які  входять до складу спадщини і

щодо яких  оформлення спадкових  прав  буде  здійснюватися  у  нотаріальному

порядку  [78,  C.  4].  При  цьому  автор  обмежується  виключно  нотаріальним

порядком оформлення спадщини,   що,  на нашу думку,  не розкриває повною

мірою поняття «склад спадщини», оминаючи його встановлення та оформлення,

наприклад, в судовому порядку. 

Так, складові спадщини можна розділяти за видами відповідно до їхньої

правової  природи -  майнові права а  саме:  право власності,  права на вклад у

банку, майнові права як засновника (учасника) юридичної особи, майнові права

інтелектуальної власності тощо, та обов'язки, що пов'язані з цими правами, які

за своєю природою є виключно майновими, це наприклад, іпотечні зобов'язання

тощо. Окремим видом об'єкта спадщини можуть виступати окремі немайнові

права, як наприклад, немайнові права інтелектуальної власності, що вже певний

час  виділяються  багатьма  науковцями  як  самостійний  об'єкт  спадщини  і  є

винятком  із  загального  правила  щодо  можливості  спадкування  виключно

майнових прав спадкодавця.



                                                                                                                                                         54
Натомість Лещенко Л.В. здійснила структурування прав і обов'язків, що

входять до складу спадщини шляхом їхньої класифікації на найбільш «значні»

групи  прав:  речові  (право  власності)  і  зобов'язальні  (права  вимоги  за

договорами), а також інші майнові права, які не мають окремої назви і які не

можуть  бути  зведені  ні  до  зобов'язальних прав  вимоги,  ні  до  речових  прав,

об'єднані  досить  специфічними  елементами,  відмінними  за  підставами

виникнення, юридичною природою та іншими ознаками, сюди ж відносить і

права інтелектуальної власності (ст. 424 ЦК України). До останньої групи автор

також відносить майнові права спадкодавця, які виникли у спадкодавця у зв'язку

з порушенням за життя його речових, зобов'язальних або ж немайнових прав,

але  які  не  були  ним здійснені,  наприклад,  права  на  отримання різного  роду

компенсацій, відшкодувань та грошових виплат [78, C. 7], при цьому виділяючи

наявність  у  складі  спадщини  самостійних  та  пов'язаних  (несамостійних)

елементів.  Зокрема,  право  на  витребування  майна  з  чужого  незаконного

володіння, що належить до останньої складової групи спадщини не може бути

визнано  самостійним  елементом  спадщини,  оскільки  переходить  до

спадкоємців не окремо, а лише разом із правом власності  [78,  C. 4]. З цим, на

нашу  думку,  важко  погодитись,  оскільки  право  на  захист  власності  шляхом

витребування майна з чужого незаконного володіння є правом, яке виникає у

особи як у власника майна, а не як у спадкоємця. До того ж, загальний висновок

про існування самостійних та несамостійних елементів у складі спадщини має

право  на  існування,  зокрема  його  можна  довести,  звернувшись  до

правозастосовчої практики спадкування майнових прав та обов'язків засновника

(учасника) юридичної особи, коли до спадкоємців разом з правом на частку в

статутному капіталі можуть перейти право участі в юридичній особі та право на

дивіденди, якщо це передбачено установчими документами юридичної особи. 

Так,  останні  права  не  будуть  виступати  самостійними  елементами  у

складі  спадщини,  оскільки  тісно  пов'язані  з  отриманням спадкоємцями саме

права на частку в статутному капіталі, участь в якому і передбачає виникнення
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у них права на вступ до юридичної особи та, відповідно, на дивіденди у разі

отримання  юридичною  особою  прибутку  в  результаті  підприємницької

діяльності.

Якщо звернутися до загальних положень ЦК України, то відповідно до

розділу 3 книги I ЦК України визначаються такі види об'єктів цивільних прав,

як речі, майно, цінні папери та нематеріальні блага. 

У доктрині ж спадкового права спадщину розглядають у вигляді поділу на

актив  та  пасив  як  узагальнення  [123,  C.  13],  які,  у  свою чергу,  мають  свій

окремий  елементарний  склад  саме  з  якого  і  є  можливим,  на  наш  погляд,

виокремлення окремих видів об'єктів спадщини.

Так,  до  активу  спадщини  вважаємо  відноситься  безпосередньо  майно

спадкодавця та його майнові права, в тому числі ті,  що можуть породжувати

отримання доходу, що були ним набуті за життя та не припинилися після його

смерті.  Натомість  до  пасиву  відносять,  як  правило,  боргові  зобов'язання

спадкодавця як узагальнення двох понять «борг» і «зобов'язання», що, на нашу

думку, не є зовсім правильним, беручи до уваги правову природу цих понять.

Гелич А.О. висунула тезу у своїй праці що до розуміння складу пасиву

спадщини слід віднести як обов'язки, що належали спадкодавцеві  на момент

відкриття спадщини та не припинилися внаслідок його смерті, так і вимоги, що

обтяжують спадщину та задовольняються за рахунок вартості спадкового майна

[124]. Але з огляду на те, що «право вимоги, яке обтяжує спадщину», належить

саме кредиторам, а не спадкодавцю, то не є коректним говорити про належність

такого права вимоги до складу спадщини, зокрема, її пасиву, оскільки кредитор

має  право  і  не  пред'явити  свої  вимоги,  таким  чином  не  створивши  пасиву

спадщини взагалі. 

Вважаємо,  що  виокремлюючи  як  самостійні  два  елементи  спадщини:

активи  і  пасиви,  останній  слід  розцінювати  як  узагальнюючий  одночасно

обов’язки (ст.ст. 1218, 1231, 1232 ЦК України) і борги спадкодавця (ч. 3 ст. 1238,
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ст.ст.  1281,  1282  ЦК  України),  які  непослідовно  регламентуються  і

сприймаються як відносно самостійні і суперечливі один одному дефініції. 

Дисертант вважає,  що поняття «обов’язки» і  «борги» спадкодавця слід

закріпити  в  спадковому  праві  з  певним  спеціальним  змістом,  властивим

особливому періоду трансформації пасивів спадщини в обов’язки спадкоємців з

моменту  оформлення  свідоцтва  про  право  на  спадщину,  оскільки  визнавати

діючими обов’язки спадкодавця є  некоректним у  зв’язку  зі  сталим поняттям

«правоздатність фізичної особи». 

З  огляду  на  це  не  погоджуємось  із  позицією  Піцик  Х.З.  щодо

встановлення  та  визнання  обов'язків  спадкодавця  (таких,  що  включають

боргові,  але  не  виключаючи інші,  наприклад обов'язок  з  утримання тощо)  у

складі спадщини при спадкуванні за законом  [73, C. 3],  оскільки такі вже не

можуть  бути  покладені  на  померлу  особу,  а  трансформуються  у  обов'язки

спадкоємців та входять до пасиву спадщини. Натомість Заіка  Ю.О. зазначає, що

до  складу  спадщини  входить  цілий  ряд  майнових зобов'язань,  а  саме  борги

спадкодавця, що випливає з універсального характеру спадкового наступництва.

При цьому вказує,  що термін «борги» законодавець використовує у значенні

майнових обов'язків у широкому розумінні [80, C. 75]. 

Гелич  А.О.  пропонує  тлумачити  борги  як  окремі  види  обов'язків

спадкоємця, які підлягають іншому правовому режиму, що проявляється або в

окремому порядку їх задоволення, або навіть не входять до складу спадщини як,

наприклад, витрати на охорону і управління останньої [125, C. 180].

На  погляд  дисертанта,  з  таким  тлумаченням  цих  термінів  неможливо

погодитись, тому, що таке ототожнення двох термінів або тлумачення одного як

складової  частини  другого  суперечить  їхньому  змісту,  оскільки  підстави  їх

виникнення є неоднорідними. Так, можна виділити борги самого спадкодавця,

які  існували на момент відкриття спадщини,  та обов'язки,  що виникли після

відкриття спадщини (наприклад, витрати на охорону і управління спадщиною)

та  у  зв'язку  з  лікуванням,  похованням  спадкодавця  тощо,  окрім  того,  таким
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обов’язкам може бути властивий динамічний критерій, що може змінювати їх в

тому числі і у вигляді їх збільшення.

Для  уникнення  розбіжностей  та  ототожнення  понять  «борги»  та

«обов'язки» вважаємо, що при визначенні поняття «пасиви» спадщини доцільно

встановити,  що  борги  спадкодавця  –  це  чітко  зафіксована  договором  або

рішенням суду  сума,  яку  пропонується  спадкоємцям або відказоодержувачам

заплатити кредиторам, а обов’язки спадкодавця на момент його смерті – це його

зобов’язання, яким властивий динамічний критерій – тенденція до зростання,

що має спонукати спадкоємців діяти: приймати спадщину або відмовлятися від

її  прийняття,  домовлятися  з  кредиторами  стосовно  виконання  зобов’язань

замість спадкодавця, про відстрочку або розстрочку тощо, а не розраховувати,

що  суд  зменшить  розмір  неустойки  (штрафу,  пені),  розмір  відшкодування

майнової  шкоди  (збитків)  та  моральної  шкоди  (ч.  5  ст.  1231  ЦК  України).

Зокрема, останнє положення суперечить ч. 2 ст. 1231 ЦК України, коли розмір

моральної  шкоди  був  присуджений  судом  за  життя  спадкодавця  і  його

зменшення  може  здійснюватися  лише  у  порядку  перегляду  справ  за

нововиявленими обставинами, при тому, що смерть боржника не є підставою

для такого перегляду. 

Отже,  аналізуючи актив  і  пасив як  перший елементарний поділ  такого

об'єкта  як  спадщина,  вважаємо,  що  для  проведення  системного  огляду  і

виділення вже серед окремих елементів у складі активів і пасивів спадщини та в

подальшому визначення  спеціального  їхнього  правового  режиму,  необхідним

вбачається  узагальнення  вищеназваних  наукових  позицій  та  пропонується,

аналізуючи  законодавство  України  та  правозастосовчу  практику,  об'єкти

спадщини звести до:

1) майна як безпосереднього об'єкта матеріального світу;

2) майнових прав як речових, так і майнових прав вимоги, що належали

спадкодавцю тощо;



                                                                                                                                                         58
3) окремих видів немайнових прав, таких як право участі у товаристві та

право  членства  в  об'єднаннях  громадян,  якщо  це  передбачено  установчими

документами  та  не  суперечить  законодавству,  окремі  немайнові  права

інтелектуальної власності тощо;

4) майнових обов'язків і боргів, що обтяжують спадщину.  

Однією  з  основних  ознак  спадщини  є  її  матеріальна  цінність  для

спадкоємців, з метою отримання якої вони і вступають у процес спадкування, а

тому, серед об'єктів спадщини пропонується виділити активи спадщини - окремі

види об'єктів за критерієм найбільшої матеріальної цінності, а саме: 1) майнові

права засновника (учасника) юридичної особи; 2) майнові права фізичної-особи

підприємця;  3)  права  на  нерухоме майно;  4)  право  вимоги  щодо здійснення

грошової виплати; 5) майнові права інтелектуальної власності; 6) інші майнові

права, зокрема право власності на мисливську зброю, антикваріат тощо.

Саме  ці,  виділені  дисертантом  права,  становлять  наразі  найбільшу

матеріальну цінність для спадкоємців, і саме з них відповідно до узагальнень

нотаріальної та судової практики і складається найбільша кількість спадщин в

Україні.  Саме  ці  види  об'єктів  спадщини,  їх  особливий  правовий  режим  та

порядок спадкування становлять науковий інтерес для сучасних цивілістів та

підлягають окремому науково-практичному дослідженню.

Таким чином, спадщина в якості правової єдності складових, компоненти

якої об'єднані змістовними критеріями і перебувають у зв'язку активу і пасиву,

обумовленому  призначенням  спадщини  та  її  складу  в  цивільному  обороті

[78, C. 3], має розглядатися й в аспекті тимчасовості її правового становища та з

урахуванням динамічних критеріїв. 

Вищезазначені  суб'єктивні права та обов'язки,  що складають спадщину,

перебувають у тісному взаємозв'язку та є взаємозалежними, зумовленими один

одним.  Це,  в  першу  чергу,  є  виявом  універсальності  спадкового

правонаступництва. Тобто під цим слід розуміти, що акт прийняття спадщини

поширюється на всю спадщину, незалежно від того, в кого вона перебуває чи
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певні її об'єкти невідомі або не влаштовують спадкоємців в момент прийняття

спадщини; що до спадкоємця переходять не лише всі права, але й усі обов'язки;

неприпустимість  прийняття  спадщини  частково,  за  умовою  чи  з  певними

застереженнями;  що  перехід  прав  та  обов'язків  не  повинен  мати  ніяких

проміжних ланок, крім випадків передбачених законом, він має здійснюватись

безпосередньо від спадкодавця до спадкоємця [126,  C. 124]. Так, спадкування

окремих об'єктів, як-то спадкового майна та прав, має відбуватися щодо одного

цілого  як  єдиного  об'єкта,  і  вони  не  можуть  спадкуватися  частинами.

Спадкоємець успадковує усю спадщину, як права, так і обов'язки спадкодавця,

без будь-яких винятків, або відмовляється від неї в повному обсязі. 

Але  деякі  вчені  не  підтримують  характеристику  спадкового

правонаступництва як універсального. Так, наприклад, Фурса С.Я. та Фурса Є.І.

у  своїй  спільній  праці  відзначили,  що  неможливо  вважати  спадкування

виключно  універсальним  правонаступництвом,  адже  воно  передбачає  повну

заміну в правовідносинах однієї повноважної особи іншою, але універсально в

спадкуванні таке здійснити неможливо. У першу чергу, це пов'язано з такими

виключеннями  законодавства  як  відповідальність  за  борги  спадкодавця,  що

виникли  в  цивільних  правовідносинах.  Так,  спадкоємець  буде  нести  не  усю

відповідальність,  а  лише  ту  частину,  яка  буде  покриватися  спадщиною.  Так

само,  відповідно  і  не  всі  права,  що  існували  у  спадкодавця,  переходять  до

спадкоємців,  а лише майнові та деякі  немайнові права,  що теж свідчить про

відсутність  повної  універсальності  таких  правовідносин.  Та  й  сам перехід  у

порядку спадкування відбувається лише з волевиявлення особи (спадкоємця),

що виражається у написанні заяви про прийняття спадщини. Тому говорити про

автоматичний  перехід  спадщини  тут  недоцільно  [52,  C.  22-23].  Автор

дисертаційної роботи поділяє позицію вищеназваних науковців стосовно того,

що спадкування має  як  універсальний,  так і  частково сингулярний характер.

Саме з такої позиції буде здійснюватись подальше наукове дослідження теми

цієї дисертаційної роботи.
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Отже,  роблячи  висновок  з  усього  вище  наведеного,  як  у  нормах

матеріального,  так  і  процесуального  права  мають  застосовуватись  певні

терміни,  які  повинні  відповідати  умовам  єдності  понятійного  апарату  як  у

законодавстві і практиці його застосування, так і бути самодостатніми при їх

використанні у науковій роботі [127, С. 4]. Основні поняття, що були розглянуті

у цьому підрозділі, у наступних розділах додатково будуть обґрунтовуватись та

розкриватися відповідно до їх  змісту та значення,  а  в  деяких випадках вони

додатково конкретизуватимуться залежно від розгляду особливостей правового

регулювання спадкування окремих видів об'єктів спадщини. Однак попереднє їх

визначення  зумовлюється  необхідністю  створити  базу,  на  основі  якої

викладатиметься подальший матеріал з урахуванням авторських позицій щодо

застосування окремих положень [52, С. 19]. 

Висновки до розділу 1:

1. Не  вбачається конфлікту в тому, що спадкові правовідносини стають

предметом  діяльності  нотаріусів  та  судів,  оскільки  вони  мають  діяти

злагоджено  і  взаємоузгоджено,  з  урахуванням  їхньої  компетенції  та  ієрархії

їхніх  повноважень.  Проблема  криється  в  тому,  що  в  багатьох  випадках  не

розмежовуються поняття «охорона» та «захист» спадкових прав та інтересів,

звідси  й  випливає  колізія,  коли  суди  навіть  зі  спірних  питань  відправляють

спадкоємців  до  нотаріусів,  що  є  неприпустимим  в  силу  юрисдикції  суду.

Однозначно  врегулювати  всі  випадки  охорони  і  захисту  спадкових  прав  та

інтересів не є можливим, тому перед нотаріусами та судами завжди стоятиме

завдання  удосконалювати  свою  діяльність  стосовно  бездоганної  охорони  та

захисту спадкових прав та інтересів.

2. Запропоновано розглядати дефініцію «механізм правового регулювання

спадкування» такими відправними категоріями, як «спадкове право»,  як базове

поняття,  «спадкове правовідношення», «модельне спадкове правовідношення»,



                                                                                                                                                         61
«спадковий процес», «нотаріальний процес»,  «правовий режим окремих видів

об'єктів спадщини», що зумовлює специфіку діяльності нотаріусів, суду, а також

вжиття певних правових заходів охорони і захисту прав та інтересів суб'єктів

спадкування.

3.  Обґрунтовано,  що  зміст  права  на  спадкування  як  суб'єктивного

цивільного права  має  включати в  себе  право на  повідомлення про наявність

спадкового права та роз’яснення особливостей його реалізації (ст.. 63, 5 Закону

України  «Про  нотаріат»),  можливу  поведінку  уповноваженої  особи,  тоді  як

здійснення  спадкового  права  буде  реальною конкретною дією,  пов'язаною із

перетворенням  наданої  законом  можливості  на  отримання  певного

матеріального  (чи  в  деяких  випадках  лише соціального)  результату  в  межах

визначених законодавством України.

4.   Дістало  подальшого  розвитку  поняття  «спадковий  процес»  як

системної послідовності  всіх  юридичних  дій  за  участі  уповноважених

державою  осіб,  які  мають  гарантувати  та  забезпечити  законність  набуття  і

фіксації  прав  на  спадщину  спадкоємцями  та  відказоодержувачами,  а  також

сприяти задоволенню вимог кредиторів тощо.

5.  Запропоновано позицію, щодо якої механізм правового регулювання

спадкування  окремих  видів  об'єктів  спадщини  становить  єдність  системи

правових  засобів,  способів  і  форм,  в  наслідок  чого  нормативність  права

переводиться  в  упорядкованість  відносин  щодо  спадкування  окремих  видів

об'єктів спадщини.

6. Доведено, що поняття «спадщина» в процесуальному своєму змісті має

включати в себе тимчасове правове становище майна та належних спадкодавцю

прав та обов'язків, яке має трансформуватися у відповідні категорії спадкоємців

та інших заінтересованих осіб або при визнанні спадщини відумерлою - у права

територіальної громади.

7. Обґрунтовано, що поняття «спадщина» в найширшому своєму змісті в

контексті спадкування буде включати в себе майно, права та обов'язки, належні
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спадкодавцю, на отримання яких у визначених заповітом або законом частках

претендують  спадкоємці,  відказоодержувачі  та  задоволення  яких  вимагають

кредитори. У контексті ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі

права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і

не припинилися внаслідок його смерті, тобто спадкове майно є лише частиною

майна, яка може бути визначена в натурі на момент видачі свідоцтва про право

на  спадщину,  а  інший  комплекс  прав  на  спадщину  буде  реалізовуватися

визначенням прав спадкоємців на певні цивільно-правові об'єкти, але не завжди

передачею майна в натурі,  зокрема, в порядку ст.  1280 ЦК України, а  також

шляхом  компенсації  вартості  об'єктів,  наприклад, у  випадку, коли  вони  є

неподільними тощо. 

8. Запропоновано виділити як самостійні два елементи спадщини, активи

й пасиви,  при чому останній слід розцінювати як узагальнюючий одночасно

обов’язки (ст.ст. 1218, 1231, 1232 ЦК України) і борги спадкодавця (ч. 3 ст. 1238,

ст.ст.  1281,  1282  ЦК  України),  які  непослідовно  регламентуються  і

сприймаються як відносно самостійні і суперечливі дефініції. Автор вважає, що

поняття «обов’язки» і «борги» спадкодавця слід закріпити в спадковому праві з

певним  спеціальним  змістом,  властивим  особливому  періоду  трансформації

пасивів  спадщини  в  обов’язки  спадкоємців,  оскільки  визнавати  діючими

обов’язки  спадкодавця  є  некоректно  у  зв’язку  зі  сталим  поняттям

«правоздатність фізичної особи».

9.  Доведено,  що  при  визначенні  поняття  «пасиви»  спадщини  доцільно

встановити,  що  борги  спадкодавця  -  це  чітко  зафіксована  договором  або

рішенням суду  сума,  яку  пропонується  спадкоємцям або відказоодержувачам

заплатити кредиторам, а обов’язки спадкодавця на момент його смерті - це його

зобов’язання, яким властивий динамічний критерій - тенденція до зростання,

що має спонукати спадкоємців діяти: приймати спадщину або відмовлятися від

її  прийняття,  домовлятися  з  кредиторами  стосовно  виконання  зобов’язань

замість спадкодавця, про відстрочку або розстрочку тощо, а не розраховувати,
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що  суд  зменшить  розмір  неустойки  (штрафу,  пені),  розмір  відшкодування

майнової  шкоди  (збитків)  та  моральної  шкоди  (ч.  5  ст.  1231  ЦК  України).

Зокрема, останнє положення суперечить ч. 2 ст. 1231 ЦК України, коли розмір

моральної  шкоди  був  присуджений  судом  за  життя  спадкодавця,  і  його

зменшення може  здійснюватися  лише  у  порядку  перегляду  справ  за

нововиявленими обставинами, але смерть боржника не є підставою для такого

перегляду. 

10.  Узагальнено позиції Заіки Ю.О., Спасибо-Фатєєвої І.В., Шишки Р.Б.,

Гелич А.О., Лещенко Л.В. та ін. та запропоновано, через аналіз законодавства

України та  правозастосовчу практику,  об'єкти спадщини звести до:  майна як

безпосереднього об'єкта матеріального світу; майнових прав як речових, так і

майнових  прав  вимоги,  що  належали  спадкодавцю  тощо;  окремих  видів

немайнових прав як право участі у товаристві та право членства в об'єднаннях

громадян,  якщо це  передбачено  установчими документами та  не  суперечить

законодавству,  окремі  немайнові  права  інтелектуальної  власності  тощо;

майнових обов'язків як вимог, що обтяжують спадщину.  

11.  Запропоновано  серед  об'єктів  спадщини  виділити  майнові  права

спадкодавця, які мають найбільшу матеріальну цінність, а саме: майнові права

засновника  (учасника)  юридичної  особи;  майнові  права  фізичної-особи

підприємця; права на нерухоме майно; права вимоги щодо здійснення грошової

виплати; майнові права інтелектуальної власності; інші майнові права, зокрема

право володіння зброєю,  антикваріатом,  іншим рухомим майном тощо,  якщо

інше не встановлено законодавством.
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РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ СПАДКУВАННЯ

2.1  Загальний  порядок  здійснення  права  на  спадкування  об'єктів

цивільних прав

Із дня відкриття спадщини у спадкоємця виникає право на спадкування. Це

право передбачено ст.  1223 ЦК України і  позначає перший етап виникнення

спадкових правовідносин. Право на спадкування в широкому сенсі є правовою

можливістю особи набуття прав та обов'язків  спадкодавця.  Тобто здійснення

права  на  спадкування  передбачає  використання  спадкоємцем  суб'єктивного

спадкового права, зокрема прийняття ним спадщини (ст. 1268 ЦК України) чи

відмови від неї (ст. 1273 ЦК України), в тому числі відмови від свого права на

користь інших претендентів  (ст. 1274 ЦК України). Цивільним законодавством

передбачений загальний порядок здійснення права на спадкування щодо  всіх

об'єктів цивільних прав, що не припиняються внаслідок смерті спадкодавця, в

тому  числі  з  урахуванням  особливостей  правового  режиму спадкування

окремих видів об'єктів спадщини. Крім того, Козловська Л.В. розглядає порядок

здійснення права на спадкування через систему, що становить основні правові

засоби здійснення права спадкування - правочини прийняття або відмови від

прийняття  спадщини  та  допоміжні  правові  засоби  його  здійснення  -  інші

правочини спадкоємців, якими забезпечується досягнення узгоджених правових

цілей  -  набуття  спадщини  та  спадкового  майна  спадкоємців,  одночасно

закликаних до спадкування [63, C. 6].

Автор  дисертаційного  дослідження  пропонує  здійснення  права  на

спадкування щодо об'єктів спадщини в загальному порядку, який передбачений

цивільним  законодавством  України,  розглядати  поетапно,  що  зумовило  його

повне наукового-практичне розкриття та дослідження.
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Першим етапом порядку здійснення права на спадкування є дія (правочин)

спадкоємця,  спрямована  на  прийняття  або  відмову  від  прийняття  спадщини.

Перше право передбачає прийняття спадщини шляхом:

-  здійснення  певної  дії,  що  свідчить  про  бажання  прийняти  спадщину

(ст.1269  ЦК  України),  тобто  подання  заяви  про  прийняття  спадщини  до

нотаріуса,  органу  місцевого  самоврядування,  консульської  установи  тощо

відповідно до ст.ст. 34, 37, 38 Закону України «Про нотаріат» [34];

- неподання заяви про відмову від спадщини (ст. 1273-1274 ЦК України),

коли особа, незважаючи на пасивну поведінку, вважається такою, що прийняла

спадщину (ст.1268 ЦК України), наприклад, якщо спадкоємець має обов'язкову

частку у спадщині [52, C. 427].

Можливість  відмови  від  права  на  спадкування  зумовлена  правовою

природою  приватного  права  як  такого.  Так,  особа  має  право  на  свій  розсуд

скористатися своїм правом або відмовитись від його використання. Відмова від

права  на  спадкування  може  бути  реалізована  через  активну  чи  пасивну

поведінку спадкоємця.  Слід зазначити, що  особливістю відмови від права на

спадкування є те, що це відмова на користь іншого спадкоємця. Це право є чітко

визначеним та здійснюється у встановлених законом межах. Згідно  зі  ст. 1274

ЦК України  спадкоємець  за  заповітом має  право  відмовитись  від  прийняття

спадщини на користь іншого спадкоємця за заповітом, а спадкоємець за законом

має  право  відмовитись  від  прийняття  спадщини  на  користь  будь-кого  із

спадкоємців  за  законом незалежно від  черги.  У свою чергу,  спадкоємець,  на

користь  якого  було  здійснено  відмову,  також  має  право  відмовитись  від

прийняття спадщини як в цілому, так і у частині, яку він отримує за відмовою. 

Слід  звернути  увагу,  що  хоча  ст.  1274  ЦК  України  має  назву  право  на

відмову  від  прийняття  спадщини  на  користь  іншої  особи,  і  не  означає

можливість  відмовитись  від  спадщини  на  користь  будь-якої  іншої  особи.

Суб’єкти, на користь яких можлива така дія, мають бути спадкоємцями в силу

закону або  в  силу  заповіту.  Також  важливим  фактором  є  вид  порядку
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спадкування - за законом, чи за заповітом. Так, якщо спадкування здійснюється

за заповітом, спадкоємець не має права відмовитись від своєї частки спадщини

на користь спадкоємців за законом. Козловська Л.В. обгрунтувала позицію щодо

існування  балансу  приватноправової  автономії  волі  у  визначенні  порядку

правонаступництва при спадкуванні за заповітом (ст.ст. 1234-1237, 1240, 1242-

1244 ЦК України) та за законом, що забезпечується законодавцем додатковими

конструкціями зміни черговості одержання права на спадкування (ст. 1259 ЦК

України),  зміни часток у спадщині  при спадкуванні  за  законом (ст.  1267 ЦК

України), зменшенням розміру обов'язкової частки в спадщині (абз. 2 ч. 1 ст.

1241  ЦК  України)  як  за  волевиявленням  спадкоємців  за  законом,  так  і  за

рішенням суду у визначених законом випадках [63, C. 6] тощо.

Таким  чином,  спадкування  буде  відбуватися  в  межах  та  порядку,

передбаченому або самим спадкодавцем, або відповідно до закону.  Зазначимо

також, що відмова від прийняття спадщини може бути визнана недійсною.  За

своєю правовою природою відмова від прийняття спадщини є правочином, а

відтак вона може бути визнана недійсною за підстав, визначених ст.ст. 225, 229-

231 та 233 ЦК України. 

Як приклад розглянемо відмову від права на частину спадщини, а саме від

окремого виду об’єкта спадщини. Так, Рішенням Пологівського районного суду

Запорізької області від 13.07.2007 року у справі № 2-674/2007 [128] відмова від

прийняття  спадщини  була  визнана  недійсною  за тих  підстав,  що  заявник

вважав,  що  відмовляється  лише  від  частки  спадкового  майна  (акцій  та

банківських вкладів), а іншу частку (нерухоме майно у вигляді однокімнатної

квартири у місті) приймає.  У цьому конкретному випадку нотаріусом не було

чітко  роз'яснена  спадкоємцю норма  закону,  в  силу  якої  приймати  спадщину

частинами  він  не  має  право,  та  оформлено повну  відмову  від  прийняття

спадщини.  Ґрунтуючись на  засадах  ЦК  України,  така  відмова  була  визнана

судом недійсною з  тих підстав, що такий правочин був вчинений з помилкою.

Автор  вважає,  що  складність  справ,  в  яких  помилка  особи  обумовлюється
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неповним та/або неякісним роз’ясненням її прав нотаріусом, випливає з того,

що в нотаріальному процесі не фіксується той зміст роз’яснень, які надаються

нотаріусом і такий порядок слід започаткувати як загальний. 

Для реальної охорони прав суб'єктів спадкових відносин на першому етапі

здійснення  права  на  спадкування,  в  тому  числі  окремих  видів  об'єктів

спадщини, досить важливим є питання щодо строку для здійснення або відмови

від права на спадкування. Встановлений ч.  1 ст.  1270 ЦК України загальний

шестимісячний  строк  для  прийняття  спадщини,  пов'язаний  з  правовими

наслідками,  які  зумовлені  його  пропущенням,  з  поважних  або  неповажних

причин.  У  разі  пропуску  строку  для  прийняття  спадщини  для  спадкоємця

настають цивільно-правові наслідки у вигляді втрати права на спадкування. Так,

ч.1 ст. 1272 ЦК України передбачено, що якщо спадкоємець протягом строку,

встановленого ст. 1270 ЦК України, не подав заяву про прийняття спадщини,

він  вважається  таким,  що  не  прийняв  її.  Але ці  наслідки  можуть  бути

відвернуті.  Статтею 1272  ЦК  України  передбачені  два  варіанти  здійснення

права на спадкування в разі пропущення строку для його здійснення. Перший

варіант є позасудовим. Він передбачає, що у разі отримання письмової згоди

усіх спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк

на прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини. У разі

відсутності  інших спадкоємців  або  відсутності  згоди  інших спадкоємців,  що

прийняли спадщину, спадкоємець, що пропустив строк має право звернутися до

суду  з  відповідною  заявою  про  призначення  йому  додаткового  строку,

достатнього для подання ним заяви про прийняття спадщини [128, С. 66].

На цьому етапі слід зупинитись більш детально. Для задоволення такого

виду  позову  обов'язковою  є  наявність  поважності  причини  пропуску

встановленого  законом  строку.  Наразі  у  цивільному  законодавстві  відсутнє

поняття  «поважна  причина»  та  її  загальних  ознак.  У  цьому  вбачається

далекоглядність  законодавців,  оскільки  зі  зміною часу  поважні  причини,  що

можуть перешкоджати особі вчинити ту чи іншу процесуальну дію, змінюються
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і  трансформуються  відповідно  до  життєвих  обставин  суспільства.  Натомість

законодавець  передбачив,  що  причини  поважності  пропуску  процесуального

строку  суд  оцінює,  зважаючи  на  обґрунтування  поважності  цих  причин  та

наданих доказів. 

Якщо  ж  ми  звернемось  до  правових  висновків  і  позицій  судів  вищих

інстанцій,  то теж звернемо увагу, що хоч вони і визначать деякі з можливих

випадків  поважності  причин  пропущення  процесуальних  строків,  але  при

цьому їх вичерпний перелік теж не встановлюється. Так у ч. 6 п. 24 Постанови

Пленуму  Верховного  Суду  України  про  судову  практику  у  справах  про

спадкування  від  30.05.2008  року  №7  [129]  визначено,  що  при  вирішенні

питання  про призначення особі додаткового строку, суд досліджує поважність

причини  пропуску  строку  для  прийняття спадщини.  При цьому  необхідно,

виходити з  того,  що  поважними  є  причини,  пов'язані  з  об'єктивними,

непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій. З

цього випливає визначення критеріїв, з яких має виходити суд при визначенні

поважності причин пропуску строку.

Слід звернути увагу, що відповідно до ч. 4 вищеназваної Постанови - за

наявності  у  спадковій  справі  заяви  спадкоємця  про  відмову  від   права   на

спадщину його  вимоги  про визначення  додаткового  строку для прийняття

спадщини  задоволенню  не  підлягають.  Так,  оскільки  особа  самостійно  та

добровільно  вже  відмовилась  від  отримання  спадщини,  то  підстав  для

поновлення  їй  строків  на   прийняття  спадщини   не  існує,  то  як  саме  слід

тлумачити  ч.  5  Постанови  Пленуму  Верховного  Суду  України  про  судову

практику у справах про спадкування від 30.05.2008 року №7 [130]. При цьому ч.

5  даної  Постанови   встановлює,  що повторне визначення судом додаткового

строку для подання заяви про прийняття спадщини одним і тим же спадкоємцем

законодавством не передбачено.  Але таке формулювання правової позиції не є

однозначним.  Прямої  заборони  законодавством  не  встановлено.  При  цьому

відповідно до загальних правил ЦПК України особа не може звертатись до суду
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повторно із позовною заявою щодо одного і того ж самого предмета позову і з

одних  і  тих  самих  підстав.  Але,  якщо  візьмемо  за  приклад  ситуацію,  коли

спадкоємцю було визначено додатковий строк на прийняття спадщини,  а  він

тяжко  захворів  і  не  встиг  у  визначений  строк  подати  заяву  про  прийняття

спадщини,  і  знову  подає  такий  самий  позов.  Відповідно  до  вищеназваного

пункту Постанови суди відмовляють у задоволенні такого роду позовів. 

Але чи може висновок суду вищої інстанції бути єдиною підставою для

відмови у задоволенні позову? При цьому така відмова не може ґрунтуватись на

нібито порушенні вимог ЦПК України, оскільки підстави такого позову є різні,

а відтак відповідно до норм ЦПК України таку позовну заяву суд має прийняти

та відкрити провадження. Між практиками досі триває дискусія чи є правові

позиції  підставою  для  відмови  в  задоволенні  позову,  якщо  напряму

законодавством така ситуація не врегульована. Автор цієї роботи притримується

позиції,  яка  ґрунтується  на  тому,  що судове рішення повинно мати  в  першу

чергу законодавче обґрунтування. Якщо законом напряму не врегульовані ті чи

інші правовідносини, то у такому разі має застосовуватись аналогія закону або

аналогія права. Самі по собі висновки та правові позиції судів вищих інстанцій

є  тлумаченням  першоджерела  -  закону.  Вони  повинні  мати  лише

рекомендаційний характер,  при цьому допомагати судам нижчих інстанцій у

визначенні порядку та способів для застосування законодавства, а не змінювати

його суть чи доповнювати. Отже, такі позовні вимоги мають розглядатись судом

і  у разі  відмови в їх  задоволенні  судом має надаватись належне законодавче

вмотивування своєї відмови, а не лише вказівка на відповідну правову позицію

судів вищих інстанцій [128, С. 66].

Узагальнення  судової  практики  розгляду  судами  справ  про  надання

спадкоємцеві додаткового строку для прийняття спадщини свідчить про те, що

поважними причинами пропуску строку визнають, зокрема: 1) тривалу хворобу

спадкоємців;  2)  перебування  тривалий  час  спадкоємця  за  межами  України;

3) тривалі відрядження, в тому числі закордонні; 4) перебування спадкоємців на
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строковій  службі,  у  складі  Збройних  Сил  України;  5)  відбування  покарання

спадкоємцем  у  місцях  позбавлення  волі  тощо  (п.  2  Лист  Вищого

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від

16.05.2013 року №24-753/0/4-13 [132]). 

Потрібно звернути особливу увагу та виділити з-поміж основних підстав,

із  яких  подаються  позови  до  суду,  саме  незнання  особи  про  відкриття

спадщини,  а  власне фактично незнання спадкоємця про смерть  спадкодавця.

Пунктом  3  вищеназваного  Листа  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з

розгляду  цивільних і  кримінальних справ  встановлено,  що судом не  можуть

бути визнані поважними такі причини пропуску строку для подання заяви про

прийняття  спадщини,  як  юридична  необізнаність  позивача  щодо  строку  та

порядку  прийняття  спадщини,  необізнаність  особи про  наявність  спадкового

майна,  похилий  вік,  непрацездатність,  незнання  про  існування  заповіту,

встановлення судом факту, що має юридичне значення для прийняття спадщини

(наприклад,  встановлення  факту  проживання  однією  сім'єю),  невизначеність

між спадкоємцями, хто буде приймати спадщину, відсутність коштів для проїзду

до місця відкриття спадщини, несприятливі погодні умови. Така сама позиція

простежується і в правових висновках Верховного Суду України від 26 вересня

2012 року справа №6-85цс12 [132]. Так, у цьому висновку зазначено наступне:

«правила ч. 3 ст. 1272 ЦК України про надання додаткового строку для подання

заяви про прийняття спадщини можуть бути застосовані, якщо: у спадкоємця

були  перешкоди  для  подання  такої  заяви;  ці  обставини  визнані  судом

поважними.  Якщо  ж  у  спадкоємця  перешкод  не  було,  а  він  не  скористався

правом на прийняття спадщини через відсутність інформації про спадкову масу,

то  положення  ч.  3  ст.  1272  ЦК  України  не  застосовує».  Цю  ж  позицію

підтвердив  Верховний Суд України  в  рішенні  від  4  листопада  2015  року  по

справі №6-1486цс15 [133]. В якому зазначив: «якщо ж у спадкоємця перешкод

для подання заяви не було, а він не скористався правом на прийняття спадщини

через відсутність інформації про смерть спадкодавця, то правові підстави для
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визначення додаткового строку для прийняття спадщини відсутні». 

Аналізуючи вищезазначені правові позиції,  можна зробити висновок, що

сама  по  собі  обставина  незнання  спадкоємця  про  смерть  спадкодавця  не  є

підставою для визначення додаткового строку для прийняття спадщини. Але,

аналізуючи текст названих витягів з рішень суду, вбачається, що така обставина

поєднана з іншими об'єктивними, непереборними, істотними труднощами, що

перешкоджали вчиненню відповідної дії вже буде підставою для визнання таких

причин  поважними  та  поновлення  строку  для  прийняття  спадщини.  Така

позиція  викликає  певні  сумніви.  Слід  зазначити,  що законодавством України

про нотаріальну  діяльність  не  встановлено обов'язкової  процедури  розшуку

спадкоємців і повідомлення їх про смерть спадкодавця (ст. 63 Закону України

«Про нотаріат»). І взагалі, спадкова справа заводиться нотаріусом лише після

подання  заяви  про  прийняття  спадщини  першим  спадкоємцем,  якщо  йому

відомо  про  відкриття  спадщини.  У  ст. 63  Закону  України  «Про  нотаріат»

йдеться про обов’язок нотаріуса щодо повідомлення спадкоємців про відкриття

спадщини,  але це  стосується  лише  тих  спадкоємців,  місце  проживання  або

місце роботи яких відоме нотаріусу. Таким чином, закон зобов'язує нотаріуса

здійснювати розшук осіб, що можуть претендувати на спадкове майно. 

Тому, якщо нотаріусу невідомо про факт наявності інших спадкоємців або

про їхнє місцезнаходження чи місце роботи, він не зобов'язаний здійснювати

будь-які  заходи  щодо  їх  розшуку.  Так,  здійснення  виклику  спадкоємців  за

допомогою засобів масової інформації є правом, а не обов'язком  нотаріуса. Із

цього  мала  виходити також  і  судова  практика,  наприклад,  рішення

Апеляційного  суду  Одеської  області  від  15.08.2007  року  [136],  в  якому  суд,

посилаючись на вищеназвану статтю Закону України «Про нотаріат», прийшов

до  висновку  про  відсутність  порушення  прав  спадкоємця  через  відсутність

сповіщення нотаріусом про відкриття спадкової справи. 

Тобто, за законодавством України, спадкоємець має самостійно дізнатись

про смерть спадкодавця або має бути повідомлений нотаріусом, що, з одного
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боку,  є  справедливим  для  сім'ї  і  є  ознакою турботи  про  її  членів.  За  таких

обставин,  якщо  потенційні  спадкоємці  рідко  спілкуються  зі  спадкодавцем,

живуть в іншій частині країни або з інших життєвих обставин не мають зв'язку

один  з  одним  протягом  хоча  б  кожних  6  місяців  тощо,  то  такі  обставини

Верховним  Судом  України  не  розглядаються  як  поважні.  Але  такі  життєві

обставини є  доволі  реальні,  і  не  визнання  їх  судами як  поважних фактично

позбавлятимуть права на спадкування спадкоємців. Автором цієї дисертаційної

роботи пропонується розглянути можливість встановлення не лише обов’язку

нотаріуса  щодо  повідомлення  спадкоємців  про  місце  проживання  чи  місце

роботи яких йому відомо, а також і щодо повідомлення  спадкоємців, шляхом

публічного  оголошення  або  повідомлення  у пресі про  відкриття  спадщини

шляхом внесення змін до ч. 2 ст. 63 Закону України «Про нотаріат». 

Отже,  навіть  за  наявності  заповіту,  в  якому  вказані  всі  відомості  про

спадкоємця,  нотаріусом  ігнорується,  як  правило,  його  обов’язок  повідомити

таку особу про відкриття спадщини. Тому, дисертант вважає, що при визначенні

поважності причин пропуску строку на прийняття спадщини мають братися до

уваги реальні життєві обставини та при вирішенні таких позовних вимог слід

керуватись виключно приписами законодавства, а не правовими позиціями судів

вищих інстанцій.

Якщо ж спадкоємець вирішив скористатись своїм правом на спадкування,

то з моменту подачі ним відповідної заяви в строки визначенні законодавством

до  нотаріальної  контори  починається  прийняття  спадщини  та  завершується

оформленням  спадкових  прав.  Слід  звернути  особливу  увагу  на  те,  що

спадкоємці можуть спадкувати спадщину одночасно за декількома підставами,

так, наприклад, за законом, заповітом, у порядку спадкової трансмісії тощо. Але

жодна  з  цих  підстав  не  дає  право  спадкоємцю  приймати  спадщину  із

застереженням або з  умовою.  Прийняття  спадщини має  бути безумовним та

повним,  тобто  спадкоємцями  спадкується  весь  масив  спадщини  та

розподіляється в рівних частинах між спадкоємцями. 
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Окремо  потрібно  виділити  особливу  процедуру  здійснення  права  на

спадкування, передбачену законодавством для таких спадкоємців, які постійно

проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини та осіб, що мають

обов'язкову частку у спадщині і в шестимісячний строк не відмовились від неї.

За  своєю  правовою  суттю  це  є  спрощена  процедура  здійснення  права  на

спадкування для таких суб'єктів спадкового процесу: малолітніх, неповнолітніх

та недієздатних осіб, а також для осіб, цивільна дієздатність яких є обмеженою.

Такі  суб'єкти  є  «юридично  вразливими»  та  через  відсутність  у  них  повної

цивільної  дієздатності  не  усвідомлюють  правових  наслідків  відмови  від

належних їм прав. Якщо ж прийняття спадщини не відповідає інтересам таких

спадкоємців, то рішення про відмову від права на спадкування може прийняти

опікуни  чи  піклувальники  такого  суб'єкта.  Для  малолітніх  та  неповнолітніх

дітей  такими особами є  їхні  батьки,  опікуни,  піклувальники чи  усиновителі

тощо [137, С. 126]. 

Другим етапом провадження  щодо  порядку  здійснення  права  на

спадкування є безпосередньо прийняття спадщини та встановлення її  складу.

Цей  етап  передує  оформленню  прав  на  спадщину,  тобто  триває  з  моменту

відкриття  спадкової  справи  за  заявою  про  прийняття  спадщини  першим

спадкоємцем до закінчення шестимісячного строку. 

Одним з проблемних питань процедури здійснення права на спадкування

було  і  залишається  питання  встановлення  складу  спадщини.  За  наявності

заповіту встановити склад спадщини не є досить складним, оскільки майже усе

належне  спадкодавцеві  майно може бути  перелічено  у  заповіті.  Та  навіть  за

наявності  заповіту  це  питання  стоїть  досить  гостро,  оскільки  в  період  між

складанням  заповіту  заповідачем  та  безпосереднім  відкриттям  спадщини

проходить значний проміжок часу, за який заповідач може набути інших прав та

обов'язків,  що можуть стати об'єктами спадщини,  а  також у самому заповіті

може бути не  конкретизовано або неправильно вказано майно,  що належало

заповідачу. Треба також зазначити, що наразі складання заповіту є поодинокими
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випадками  в  нотаріальній  практиці  і  спадкування  відбувається  в  більшості

випадків за законом. 

Після  подання  заяви  про  прийняття  спадщини  нотаріус  має  розпочати

процедуру  встановлення  об'єктів  спадщини.  Порядок  здійснення  такої

процедури встановлений ст. 42 Закону України «Про нотаріат» та п.п. 4.12, 4.15,

4.18, п.4 глави 10 розділу II Порядку. Так, відповідно до вищеназваних приписів

нотаріус  має  отримати  від  заінтересованих  осіб  (спадкоємців  або  інших

учасників  спадкування)  відомості  про  існування  спадкового  майна  та  його

склад,  якщо  такі  відомості  їм  відомі.  Тобто  встановлення  складу  спадщини

здійснюється за відомостями та відповідними документами, що є наявними у

спадкоємців.  На цьому етапі  звернення нотаріуса до заінтересованих осіб  за

своїм змістом передбачає встановлення  існування та місцезнаходження майна,

оскільки повідомлення про відкриття спадщини як і взагалі відкриття спадщини

без вказівки на те, яке майно має успадковуватись, є безпредметним [52, C. 414].

У разі,  якщо до складу спадщини входить нерухоме майно, що підлягає

державній реєстрації, нотаріус вимагає правоустановчі документи та витяги з

реєстру  прав власності,  а  в  місцевостях,  де  інвентаризація  не  проводилась  -

довідку  відповідного  органу  місцевого  самоврядування.  На  сьогодні  таку

інформацію можна також отримати з відкритих публічних реєстрів, створених

на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію

речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»  від  25  грудня  2015  року

№ 1127 з останніми змінами, внесеними 08.09.2016 року  [138]. Обов'язковою

умовою як критерієм пошуку у вищеназваному реєстрі є внесення власником

майна інформації до такого реєстру. Оскільки реєстр є відносно новим, то він

має  велику  кількість  прогалин  в  інформаційному  забезпеченні.  Окрім  того,

якщо  спадкоємцям  невідомі  відомості  щодо  об'єктів  власності  або  у  разі

відсутності у них правоустановчих документів спадкодавця, нотаріус має право

здійснити  заходи  щодо  розшуку  майна  за  проханням  заінтересованих  осіб,

тобто звернутись до юридичних осіб з офіційними запитами про наявність у



                                                                                                                                                         75
них відомостей щодо майнових прав та обов'язків спадкодавця. Наприклад, у

нотаріальних  конторах  -  про  знаходження  на  зберіганні  депозитів,  цінних

паперів  та  інших документів  а  також,  до банківських  або інших фінансових

установ - про існування рахунків на ім'я спадкодавця тощо [52, C. 413]. Саме на

цьому етапі виникає низка проблемних питань. 

Якщо стосовно  розшуку  прав  на  нерухоме  та  інше  майно,  що  підлягає

обов'язковій державній реєстрації, то ця процедура є досить реалістичною та

здійсненною  з  огляду  на  існування  Єдиних  реєстрів,  в  яких  зазначено  ім'я

власника, які саме права зареєстровано та існування обтяжень тощо, а з приводу

окремих  видів  об'єктів  спадщини  така  процедура  є  ускладненою.  При

визначенні  складу  спадщини  слід  зазначити,  що  для  окремих  видів  об'єктів

цивільних прав  передбачено  суттєві  особливості,  які  можуть  впливати  на  їх

розшук та подальшу видачу на них свідоцтва про право на спадщину. 

Для встановлення належності певних прав щодо майна має бути доведено

факт  його  належності  спадкодавцеві,  що  здійснюється  на  підставі  саме

правовстановлюючих  документів.  Так,  якщо  спадкоємцям  відомо,  що  у

спадкодавця був відкритий банківський вклад, але невідомо, в якій банківській

або фінансовій установі,  одразу вбачається недосконаліть процедури розшуку

об'єктів спадщини,  оскільки наразі зареєстровано тисячі  банківських і  інших

фінансових  установ  в  Україні  та  нотаріус  фізично  не  в  змозі  направити

відповідні  запити  до  усіх  таких  установ.  До  того  ж не  всі  банки,  особливо

зарубіжні, направляють відповідь на запити нотаріусів за мотивами банківської

таємниці  та  її  зберігання.  Також,  за  проведеним  опитуванням  дисертантом,

серед  нотаріусів  було  відзначено,  що  у  таких  відповідях  нерідко  ставляться

банком  умови  надання  інформації  щодо  наявності  банківських  рахунків  як

проходження  внутрішньої  акредитації  спадкоємців,  що  заборонено

законодавством, а також надання різної інформації щодо однієї і тієї ж особи

(див.  Додаток  2).  А  тому  встановити  такий  об'єкт  спадщини  є  майже
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неможливим,  що  по  суті  є  звуженням  та  порушенням  спадкових  прав

спадкоємців і є неприпустимим. 

Стосовно таких об'єктів спадщини, як права інтелектуальної власності, то

їх  розшук  є  більш простим.  З  огляду  на  те,  які  саме  права  інтелектуальної

власності  були зареєстровані спадкодавцем, їх можна визначити, наприклад, за

запитом  до Міністерства  економічного розвитку і  торгівлі  України (на тепер

Міністерству  передані  повноваження  Державної  служби  інтелектуальної

власності України), а також до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної

власності тощо. 

Так,  питання  розшуку  окремих  видів  об'єктів  спадщини,  наприклад,

зареєстрованих на юридичних осіб або фізичною особою-підприємцем тощо не

набуло  на  сьогодні  великого маштабу лише  через  те,  що  досить  невелика

кількість підприємців, учасників, засновників акціонерних та інших товариств,

фізичних  осіб-підприємців  змогли  створити  істотні  спадщини  і  не  завжди

спадкоємці  дізнаються  про  існування  певних  коштів,  акцій,  цінних  паперів

тощо.  Звідси  й  випливає,  що  відсутність  відомостей  про  спадщину не  дає

можливості спадкоємцям її отримати [52, C. 352]. Щодо розшуку майнових прав

засновника  (учасника) юридичних  осіб,  а  також  майна  фізичної  особи-

підприємця першочерговим є розшук самої юридичної особи або документів,

що б засвічували належність спадкодавцю відповідних прав. Так, теоретично, за

наявності  діючого  наразі в  Україні  Єдиного  державного  реєстру  юридичних

осіб та фізичних осіб-підприємців, кожен може отримати необхідну інформацію

у вигляді виписки чи витягу з такого  реєстру,  який починаючи з 2015 року є

відкритим для публічного доступу, зокрема навіть через скріншот. 

Відповідно  до  ст.  17  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» [139], у  реєстрі містяться такі

відомості  щодо  юридичної  особи,  які  стосуються  безпосередньо  процесу

спадкування: перелік засновників (учасників) юридичної особи; ПІБ осіб, які

мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності;
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щодо  фізичної  особи-підприємця:  ім'я  фізичної  особи;  ІНН  фізичної  особи;

місце проживання; основні види діяльності  тощо. Слід зазначити, що у разі,

якщо спадкоємці не знають назву або ЄДРПОУ юридичної особи, то встановити

необхідні  відомості  у  такому  реєстрі  для  спадкоємців  не  є  можливим.  Як

можливий  варіант  розшуку  майнових  прав  щодо  юридичної  особи  та  прав

фізичної особи-підприємця є здійснення нотаріусом запитів до органів доходів і

зборів  (колишні  податкові  органи),  органів  пенсійного  фонду,  у  які  має

надходити відрахування з будь-якого доходу, що отримував спадкодавець. Але,

як вже зазначалось вище, здійснення запитів щодо розшуку спадкового майна є

правом  нотаріуса,  а  не  обов'язком,  а  відтак  часто  нотаріуси  уникають  його

здійснення  через  велику  кількість  додаткової  роботи.  Така  ж ситуація  є

аналогічною і щодо встановлення наявності боргових зобов'язань спадкодавця.

На  цьому  ж  етапі  з  виявленням  спадкового  майна  може  бути  виявлено

обтяження  на  майно  або  інші  боргові  зобов'язання  спадкодавця  як  складову

частину спадщини. 

На  цьому  етапі  здійснення  права  на  спадкування  можуть  бути  заявлені

вимоги до спадкоємців з боку кредиторів або відказоодержувачів, якщо такі є

присутні. Так, одним з окремих видів об'єктів спадщини є боргові зобов'язання

спадкодавця. Право на пред'явлення вимог за такими борговими зобов'язаннями

мають  кредитори  спадкодавця  як  фізичні,  так  і  юридичні  особи.  Порядок

пред'явлення вимог кредитором передбачений ст.  1281 ЦК України.  Але цей

порядок не є досконалим в юридичній практиці. 

Так,  наприклад,  жоден  з  суб'єктів  спадкування  не  несе  обов'язку  за

неповідомлення відомостей про наявність боргових зобов'язань або умисного

приховання  цих  відомостей.  Також,  якщо  декілька  кредиторів  пред'являють

вимоги  до  спадкоємців  у  різний  час,  то  спадкоємці  задовольняють  їх

добровільно  за  фактом  пред'явлення  вимоги  і  в  межах  вартості  спадкового

майна.  У  такому  разі  вимоги  першого  кредитора  будуть  задовольнятися

повністю,  а  інших  -  частково  або  взагалі  їм  буде  відмовлено  у  зв'язку  з
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відсутністю  спадкового  майна,  а  також  через  задоволення  вимог  першого

кредитора.  Якщо ж вартість успадкованого майна менша,  ніж сума боргу,  то

кредиторам  доведеться  задовольнитися  частковим  погашенням  боргу,  що  не

перевищує вартість  спадкового  майна  [65,  С.  54].  Стосовно  обсягу  боргових

зобов'язань,  то  у  п.  32  Постанови  Пленуму  Верховного  Суду  України  «Про

практику  застосування  судами  законодавства  при  вирішенні  спорів,  що

виникають  із  кредитних  правовідносин»  від  30  березня  2012  №  5  [140]

визначено, що спадкоємці зобов'язані погасити нараховані відсотки і неустойку

тільки у тому разі, якщо вони були нараховані позичальникові за життя. Інші

нараховані  зобов'язання,  фактично  не  пов'язані  з  особою  позичальника  і  не

можуть присуджуватись  до сплати спадкоємцям.  Крім того,  спадкоємець має

право  обрати  спосіб  задоволення  вимог  кредитора  шляхом  реалізації

успадкованого майна або шляхом сплати грошової суми, яка буде еквівалентно

дорівнювати вартості успадкованого майна відповідно до експертної оцінки та

за  домовленістю  з  кредитором.  До  того  ж  спадкоємець  має  можливість

ухилитися від надання доказів погашення боргів спадкодавця в межах вартості

спадщини. 

Отже, дисертант вважає, що діяльність нотаріусів має бути зорієнтована не

тільки  на  фіксування  наявності  боргів  у  спадкодавця  шляхом  прийняття

претензій  кредиторів,  тобто  визначення  активів  і  пасивів  спадщини,  а  й  на

швидке повідомлення спадкоємців про наявність боргів, про що нотаріус має

дізнатися  з  накладеної  на  майно  спадкодавця  заборони  його  відчуження

(зокрема  через  реєстри  заборон  на  відчуження  нерухомого  майна  тощо)  та

своїми  діями  сприяти  досягненню  між  спадкоємцями  та  кредиторами

компромісних  способів  врегулювання  боргових  зобов’язань  і  їх  фіксування

договором  тощо.  Вчасне  повідомлення  спадкоємців  про  виявлення  пасиву

спадщини надасть час для проведення переговорів з кредитором щодо порядку

та суми погашення такого пасиву і за сприяння нотаріуса як посередника та

гаранта  дотримання  законності  може  зменшити  видатки  спадкоємців.  Таким
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чином,  запропонований  порядок  може  забезпечити  як  задоволення  інтересів

кредитора,  так  і  хоча  б  частковому  збереженню  спадку  спадкодавця  та

уникнення  ситуації,  коли  стягнення  за  пасивом  спадщини  потягне  за  собою

витребування усього складу активу спадщину. 

З  огляду  на  все  вище  зазначене,  автор  дисертаційного  дослідження

підтримує  позицію  Рабовської  С.Я. [52,  C.  355]  щодо  закріплення  у

законодавстві за нотаріусом імперативного обов'язку щодо розшуку спадкового

майна спадкодавця шляхом встановлення обов'язку не лише розшуку майнових

прав  та  майна  спадкодавця,  але  і  його  боргових  зобов'язань.  Дисертантом

розроблено пропозицію внести зміни до Порядку у п. 1 глави 10 та викласти у

наступній редакції:  «Нотаріус  після  відкриття  спадкової  справи  зобов'язаний

здійснити заходи щодо розшуку спадкового майна та інших прав та обов'язків,

що  були  зареєстровані  за  спадкодавцем  шляхом  здійснення  запитів  до

державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно,  державного  реєстру

обтяжень  речових  прав,  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб  і

фізичних осіб підприємців та окремо до інших реєстраційних органів у випадку

отримання  інформації  про  можливі  інші  об'єкти  спадщини  та  повідомлення

спадкоємців  про  результати  проведених  заходів  у  строк  не  пізніше  7  діб  з

моменту отримання відомостей щодо направлених запитів». 

 Після  розшуку  та  встановлення  складу  спадщини  у  спадкоємців  може

виникнути  необхідність  у  встановленні  охорони  та  управлінні  спадковим

майном  протягом  6  місяців  до  оформлення  спадщини.  Охорона  спадкового

майна  розглядається  як  комплекс  організаційно-правових,  інформаційних  та

інших, як правило термінових, заходів, спрямованих на виявлення спадкового

майна, проведення його опису, запобігання його втрати, порушення цілісності,

кількісного  зменшення  та  зниження  показників  споживчої  якості,  що  мають

вживатися нотаріусом або посадовою особою органу місцевого самоврядування

в  інтересах  спадкоємців,  відказоодержувачів  та  кредиторів  спадкодавця  [57,

С.  46].  Ініціатива  щодо  вжиття  заходів  з  охорони  чи  управління  спадковим
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майном  може  виходити  як  від  спадкоємців,  так  і  від  нотаріусів,  виконавців

заповіту, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій

та громадян,  що отримали відповідне повідомлення, та нотаріусів за власною

ініціативою. Це право передбачено ст. 1238 ЦК України та ст. 60 Закону України

«Про  нотаріат».  Наразі  такий  широкий  суб'єктний  склад  осіб,  що  може

ініціювати застосування таких заходів не відповідає реаліям. Так, безаперечно, є

доцільним надання такого права ініціативи спадкоємцям та виконавцю заповіту

як  учаснику  спадкового  відношення,  що  здійснює  контроль  за  дотриманням

останньої  волі  заповідача.  Але  при цьому майже «мертвою» можна вважати

частину вищеназваних норм щодо надання права на ініціювання вжиття заходів

з  охорони  спадкового  майна  підприємствам,  установам,  організаціям,

громадянам  з  відповідним  повідомлення,  а  також  нотаріусом  за  власною

ініціативою.  Зокрема,  у  разі  подання  відповідної  заяви  такими  суб'єктами

виникає питання оплати вчинення таких нотаріальних дій, особливо у випадку

ініціювання  здійснення  цих  заходів  самим  нотаріусом.  У  законодавстві  не

врегульований порядок дій нотаріуса в такому випадку. 

Так, виходячи з положень ч. 1 ст. 60 Закону України «Про нотаріат», якщо

нотаріусу за місцем відкриття спадщини стало відомо про необхідність вжиття

заходів  щодо  охорони  спадкового  майна,  він  повинен  вжити  ці  заходи.  Але

згідно  з  правилами  ст.  49  Закону  України  «Про  нотаріат»  нотаріальна  дія

вчиняється після її  оплати. Отже, нотаріус не має права вчиняти нотаріальну

дію до її оплати. Але у випадку вжиття заходів за ініціативою самого нотаріуса

закон передбачає вчинення нотаріальної дії без попередньої оплати. При цьому

у разі відсутності спадкоємців у майбутньому оплата нотаріальної дії не буде

здійснена  взагалі.  Те  саме  стосується  і  питання  відшкодування  витрат  на

охорону спадкового майна (ч.  4  ст.  1283 ЦК України),  сума яких може бути

значною. За радянських часів така ситуація була спровокована іншим правовим

регулюванням  цього  питання  та,  зокрема  більшою  участю у  житті  фізичної

особи державних органів та підприємств, установ і організацій, що були місцем
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її роботи. Крім того, з огляду на сучасну нотаріальну практику звернення таких

суб'єктів за вжиттям заходів з охорони спадкового майна майже не відбувається

[141, C. 43]. Тому вважаємо, що широкий пострадянський перелік осіб, які мали

право  ініціювати  вжиття  заходів  до  охорони  спадкового  майна  спадкодавця,

наведений у ст. 60 Закону України «Про нотаріат», має бути звужений і з нього

мають  бути  виключені  такі  суб'єкти:  підприємства,  установи,  організації,

громадяни з відповідними повідомленнями, нотаріуси за власною ініціативою, а

мають бути включені правоохоронні органи, які в межах їх компетенції можуть

звертатися з  поданням до нотаріуса про необхідність вчинення заходів щодо

охорони  спадкового  майна.  Така  пропозиція  має  супроводжуватися  й

встановленням  відповідальності  за  неправомірне  ініціювання  вжиття  такого

заходу як такого, що потяг за собою невиправдані витрати з боку спадкоємців. 

Включення до вищезазначеної статті правової ініціативи правоохоронних

органів,  на  нашу  думку,  зумовлено  тим,  що  саме  вони  можуть  своєчасно

отримати  інформацію  про  порушення  прав  та  інтересів  окремих  осіб  і

протиправних  посягань  третіх  осіб  на  майно  спадкодавця,  зокрема,  коли

останнім відомо про смерть власника та про відсутність нагляду за його майном

упродовж  тривалого  часу.  Окремо  вбачаємо  прогалину  у  відсутності  такого

права на подання заяви про вжиття відповідних заходів з охорони спадкового

майна  кредитором  спадкодавця.  Адже  він,  будучи  матеріально  зацікавленим

учасником спадкового правовідношення, повинен мати можливість забезпечити

своє  право  вимоги  реальним  майном  спадкодавця  та  вжити  заходів  щодо

розшуку та охорони спадкового майна і захисту своїх прав, в тому числі і від

недобросовісних спадкоємців. 

Таким  чином,  дисертант  пропонує  визнати  й  кредиторів  спадкодавця

спеціальними суб’єктами, які мають право ініціювати вжиття заходів з розшуку

і  охорони спадкового майна для забезпечення власних претензій:  коли борги

спадкодавця  встановлені  рішенням  суду  або  нотаріально  посвідченим

договором, то за рахунок спадкового майна, а в усіх інших випадках лише після
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передачі авансового внеску як плати за вчинені нотаріальні дії, який може не

повертатися у разі не підтвердження необхідності у вжитті заходів до охорони

спадкового майна. 

Отже, пропонуємо внести зміни до ст. 60 Закону України «Про нотаріат» та

викласти  цю  статтю  у  наступній  редакції:  «1.  Нотаріус   або   в  сільських

населених  пунктах  -  посадова  особа  органу  місцевого  самоврядування,

уповноважена на вчинення нотаріальних дій, за місцем  відкриття  спадщини  за

заявою  спадкоємців,  виконавця  заповіту,  кредитора  спадкодавця  за  умови

підтвердження  існування  боргів  спадкодавця  чинним  рішенням  суду  або

нотаріально  посвідченим  договором, або  за  повідомленням  правоохоронних

органів державної влади, або на підставі рішення суду про оголошення фізичної

особи  померлою вживає заходів до охорони спадкового майна, коли це потрібно

в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів або держави. Ці заходи

вживаються   ними   безпосередньо  або  шляхом  доручення  нотаріусам  чи

посадовим  особам  органів місцевого  самоврядування  за  місцезнаходженням

майна. 3. За заявою  спадкоємців, виконавця заповіту,  кредитора спадкодавця за

умови підтвердження існування боргів спадкодавця чинним рішенням суду або

нотаріально  посвідченим  договором  або  за  повідомленням   правоохоронних

органів  державної  влади  заходи  щодо  охорони  спадкового  майна  можуть

вживатися  нотаріусами  або  посадовими  особами  органів  місцевого

самоврядування,  які  вчиняють  нотаріальні  дії,  за  місцезнаходженням  цього

майна  з  повідомленням про вжиті заходи нотаріуса або посадової особи органу

місцевого  самоврядування,  яка  вчиняє  нотаріальні  дії,  за  місцем  відкриття

спадщини.  4. У  разі  одержання  від  суду  рішення  про  оголошення  фізичної

особи  померлою  державний  нотаріальний  архів передає це рішення нотаріусу

або  посадовій  особі  органу  місцевого  самоврядування,  уповноваженій   на

вчинення  нотаріальних дій, за місцем відкриття  спадщини для вжиття заходів з

охорони спадкового майна».
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 До  вжиття  перших  заходів  щодо  охорони  спадщини  необхідним  є

здійснення  опису  спадкового  майна,  що  потребує  охорони,  оцінки  кількості

цього майна в натурі  та  встановлення окремих видів  об’єктів  спадщини,  які

потребують  окремих,  особливих  заходів  щодо  їх  збереження.  Такі  заходи

охорони можуть бути застосовані до будь-якого об’єкта спадщини. 

Так,  наприклад,  спадкодавець  за  своє  життя  міг  надати  третім  особам

довіреність  на  право  розпорядження  належним  йому  нерухомим  майном.

Відповідно, якщо такий довіритель не буде повідомлений про смерть власника

майна,  він  може  укласти  правочин  щодо  відчуження  такого  майна,  що  в

подальшому викличе судові спори з цього питання. Тому, для того, щоб такий

об’єкт  спадщини не  був  відчужений  неповідомленою особою,  слід  накласти

заборону  відчуження  об’єкта  нерухомості  або  встановити  наявність

уповноважених від імені  спадкодавця осіб та повідомити про припинення їх

повноважень  на  підставі  ст.  ст. 248,  1008  ЦК  України  та  таким  чином

забезпечити  цілісну  охорону  цього  об’єкта  спадщини.  Так само щодо інших

об’єктів спадщини має обиратися окремий захід охорони. 

Щодо охорони грошових коштів на банківському вкладі, поточних рахунків

фізичної особи-підприємця тощо нотаріусом має бути обраний такий захід, що

виключить можливість  переведення або зняття коштів з  вкладу, і  тим самим

може запобігти  зменшенню  та  знеціненню  даного  об'єкту  спадщини.  Що  ж

стосується прав інтелектуальної власності, то тут є певні відмінні особливості,

пов’язані  з  його  характеристикою  як  специфічного  об’єкта спадщини.  Так,

охорона немайнових прав інтелектуальної власності здійснюється відповідно до

приписів  законодавства.  Можуть  виникнути  питання  щодо  охорони  та

збереження отриманих за шестимісячний період з моменту відкриття спадщини,

наприклад, грошових коштів за використання твору спадкодавця. У цьому разі

нотаріус  повинен обрати  відповідний  захід,  що  забезпечить  можливість

спадкоємцям  отримати  такий  об’єкт  спадщини  зі  спливом  шестимісячного

строку  на  прийняття  спадщини.  Таким  заходом  може  бути  розміщення
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грошових коштів  на  депозиті  у  нотаріуса  або  відкриття  окремого рахунку  в

банківській  установі  з  обмеженням  права  на  перерахунок  та  зняття  цих

грошових коштів до моменту оформлення спадщини. 

Також  за наявності  у  складі  спадщини  майна,  що  потребує  утримання,

догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в

належному стані  (наприклад,  таких об’єктів,  як  житлових будинків,  квартир,

худоби,  домашніх тварин,  обладнання професійного користування,  а  також у

разі  необхідності,  управління юридичною особою - єдиним засновником якої

був  спадкодавець  тощо),  нотаріус  за  відсутності  спадкоємців  або  виконавця

заповіту,  або  інших заінтересованих осіб  має  право  укласти  договір  на

управляння спадщиною з іншою особою. Управитель може бути визначений за

домовленістю  спадкоємців,  а  у  разі  їхньої відсутності  -  нотаріусом.

Управителем може стати і сам спадкоємець. Порядок укладання і припинення

такого  договору  регулюється  Порядком затвердженим Міністерством юстиції

України.  

Вищезазначений  обсяг  необхідних  нотаріальних  дій  щодо  порядку

здійснення права на спадкування та його оформлення,  починаючи з першого

його  етапу,  є  величезним,  особливо,  коли  спадщина  має  великі  матеріальні

обсяги і  складається з  низки різних за  своєю правовою природою майнових

прав,  обов'язків та майна. Така спадщина буде потребувати її  повного опису,

забезпечення схоронності окремих її об'єктів,  вжиття заходів щодо її охорони

та управління окремими видами об'єктів, які можуть втратити свою цінність,

цілісність  або  інші  вагомі  якості  як  об'єкта  цивільних  прав  тощо.  Усе  це

зумовлює,  на  думку  дисертанта,  необхідність  обґрунтування  такого  виду

нотаріальної  діяльності,  як  сумісна  діяльність  декількох  нотаріусів.  Наразі

законодавство України не передбачає такого виду здійснення нотаріальних дій.

Тоді як з постійним стрімким розвитком інституту приватної власності фізичні

особи нагромаджують велику кількість цінного активу, що і буде становити у

майбутньому майновий інтерес спадкодавців щодо такої спадщини. Крім того,
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порядок здійснення кожної окремо розглянутої вище нотаріальної дії є досить

складним,  що  зумовлює  використання  великого  обсягу  часу  лише  для

дотримання формальних процедур щодо надання законності тій чи іншій дії. У

проведеному дисертантом опитуванні серед приватних та державних нотаріусів

м.  Києва  та  Київської  області  75% (саме  приватні  нотаріуси)  зазначили,  що

уникають та відмовляють клієнтам у веденні спадкової справи та оформленні

свідоцтва  про  право  на  спадщину  виключно  з  підстав  складності  самої

процедури  щодо  спадкування  та  уникнення  майбутніх  судових  тяганин  у

випадку оспорення вчинених ними нотаріальних дій (див. Додаток 2). 

Вирішенням цієї  проблеми вважаємо буде встановлення права  декількох

нотаріусів  на  сумісну  діяльність  в  рамках  одного,  зведеного  нотаріального

провадження, що значно скоротить час проведення кожної нотаріальної дії та

може  забезпечити  перевірку  один  одним  законності  вчиненої  дії  та

відповідності  вимогам  законодавства.  Така  необхідність  закріплення  у

законодавстві допустимості одночасної сумісної діяльності декількох нотаріусів

у випадку, коли обсяг спадщини є значним та об'єктивно потребує участі двох

або  більше  нотаріусів  для  забезпечення  належних,  швидких  та  законних

нотаріальних  дій  щодо  вжиття  заходів  до  охорони  такого  майна,  укладання

відповідних угод щодо його управління, здійснення його опису тощо є шляхом

до удосконалення процесу спадкування та може бути перейнято та розглянуто

щодо інших сфер здійснення нотаріальної діяльності. 

Так,  дисертантом  пропонується  внести  зміни  до  Закону  України  «Про

нотаріат»  шляхом  прийняття  ст.  7.1  та  її  викладу  у  наступній  редакції:  «У

випадку,  коли  обсяг  вчинення  нотаріальних  дій  щодо  ведення  одного

нотаріального провадження перевищує реальну можливість вчинення таких дій

одним  нотаріусом,  він  має  право  здійснити  запит  до  Міністерства  юстиції

України для надання дозволу залучити до участі у відповідному нотаріальному

провадженні  одного  або  декількох  нотаріусів  для  одночасної  сумісної

діяльності».  На  нашу  думку,  саме  така  правова  конструкція  надасть  більш
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широке  поле  для  нотаріальної  діяльності  та  зумовить  удосконалення

нотаріального процесу у сфері спадкування. 

У  цьому  ракурсі  також  слід  звернути  увагу  на  забезпечення  безпеки

нотаріусів, що працюють з цінними спадщинами, оскільки така діяльність може

створювати підстави для протиправного психічного натиску, а іноді й фізичної

погрози  за  для  отримання  неправомірної  вигоди  та  збагачення  як  з  боку

спадкоємців,  так  і  третіх  осіб.  З  огляду  на  це,  ми  підтримуємо  пропозиції

Фріса  І.П.  щодо  посилення  кримінально-правового  забезпечення  охорони

учасників  нотаріального  процесу  [57,  C.  25], у  зв'язку  з  чим  вбачаємо

необхідним  внести  зміни  до  КК  України  у  частині  доповнення  ст.  343   та

включення до складу осіб, на яких може бути здійснений незаконний вплив -

нотаріусів та помічників нотаріусів як об'єктів протиправного посягання при

виконанні ними своїх посадових обов'язків.

Зі спливом шестимісячного строку на прийняття спадщини або зі спливом

додаткового  строку  на  прийняття  спадщини,  якщо  такий  був  призначений,

розпочинається  третій  етап  здійснення  права  на  спадкування  -  оформлення

права  на  спадщину.  Оформлення  спадщини  відбувається  відповідно  до

отриманих  заяв  про  прийняття  та  відмову  від  спадщини,  заяв

відказоодержувачів  та  кредиторів  спадкодавця.  На  цьому  етапі  також

здійснюється поділ, перерозподіл та виділ у натурі частки в спадщині кожного

спадкоємця.  За великим рахунком йдеться про переведення спадку і перехід у

власність спадкоємця.

Відповідно  до  ч.  1  ст.  1278  ЦК  України  частки  кожного  спадкоємця  є

рівними, якщо спадкодавець у заповіті не розподілив спадщину між ними. У

разі  закликання  декількох спадкоємців  до спадкування  у  них  виникне право

спільної часткової власності на всю спадщину, в якій частки будуть абсолютно

рівними. Але ч. 2 та 3 ст. 1278 ЦК України передбачає можливість спадкоємцям

за власним волевиявленням змінити розмір частки у спадщині когось із них.

Виходячи з особливостей деяких об’єктів спадщини, така угода може мати як
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усну форму, так і письмову форму з обов’язковим її посвідченням нотаріусом та

державною реєстрацією,  якщо така  угода  стосується,  наприклад,  нерухомого

майна або транспортних засобів. Після поділу спадщини та визначення розміру

часток  кожного  спадкоємця  кожен із  них  має  право  на  виділ  його  частки  в

натурі.  Такий  виділ  може  мати  місце  за  домовленістю  спадкоємців  і

посвідчений нотаріально. 

Усі вищеназвані права, на думку дисертанта, мають бути в обов'язковому

порядку  роз’яснені  спадкоємцям  перед  оформленням  спадщини  для

ефективного і цільового поділу усіх її об’єктів між ними.  Залежно від складу

спадщини, виділ  у натурі може мати свою специфіку. Так, у разі спадкування

нерухомого майна кількома спадкоємцями виникає проблема недопущення або

неможливості  виділу  у  натурі  кожному  належної  йому  частки.  У  такому

випадку  співвласник,  що  бажає  виділу,  має  право  на  одержання  від  інших

власників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частини.

Так,  наприклад,  якщо  одним  з  об’єктів  спадщини  виступає  однокімнатна

квартира,  а  спадкоємців  є  5  чоловік.  Тут,  без  виділу  в  натурі  кожному

спадкоємцю буде належати ідеальна частка,  вирахована на підставі  загальної

площі квартири. Але, в цьому теоретичному випадку виділити у натурі 5 рівних

частин виявиться неможливим, оскільки неможливо виділити з однокімнатної

квартири  5  окремих  об’єктів  з  однаковою  житловою  площею  та  з  усіма

необхідними  нежитловими  приміщеннями  (коридорами,  ванними  кімнатами

тощо).  У такому  разі доцільним  є  здійснення  спадкоємцями  розподілу  між

собою часток у спадщині та визначення об’єктів, що вони успадковують, які в

майбутньому  надасть  можливість  ефективного  використання  успадкованого

майна.  

Можливо  змінити  частки  у  спадщині  так,  щоб  нерухоме  майно,  що

неможливо  виділити  в  натурі  відповідно  до  визначених  частин  на  одного

спадкоємця,  компенсувалося  іншими об’єктами спадщини  або  грошовим

еквівалентом  частки.  Саме  відсутність  правильного  та  раціонального  поділу
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об'єктів спадщини є причиною багатьох судових спорів між спадкоємцями, яких

можливо було б уникнути у разі завчасного роз'яснення належних їм прав при

спадкуванні.

Після  поділу  та  розподілу  об’єктів  спадщини  між  спадкоємцями

розпочинається, безпосередньо, останній третій етап порядку здійснення права

на спадкування - процедура оформлення спадкових прав. Відповідно до ч. 1 ст.

1269 ЦК України кожен спадкоємець,  який прийняв спадщину,  має право на

одержання  свідоцтва  про  право  на  спадщину.  У  свідоцтві  про  право  на

спадщину зазначається: П.І.Б. спадкоємця (спадкоємців), майно та інші об’єкти,

що він їх успадкував та частки у спадщині, якщо спадщину прийняли декілька

спадкоємців. У свідоцтві має бути чітко зазначено: об’єкти спадщини з їхньою

ідентифікацією,  наприклад,  адреса  нерухомого  майна  та  реквізити

правоустановчих документів на нього, номер та дата свідоцтва про реєстрацію

прав  інтелектуальної  власності,  ким  та  коли  видане,  реквізити  акцій,  інших

цінних  паперів  та  банківських  реквізитів  вкладів  та  депозитів  тощо  в  силу

приписів  гл.  10  р.  ІІ  Порядку.  Така  чітка  ідентифікація  об’єктів  спрошує  у

подальшому  користування  та  переоформлення  всіх  успадкованих  прав  щодо

об’єктів спадщини спадкоємцем та допоможе зменшенню позовів у цій сфері. 

Таким  чином,  порядок  здійснення  права  на  спадкування  має  низку

прогалин  та  колізій,  що  викликає  численну  кількість  судових  спорів,  які  є

показником  відсутності  належного  та  ефективного  правового  механізму

здійснення права на спадкування, в першу чергу, в нотаріальному порядку. Крім

того, подекуди спостерігається відсутність простеження в Законі України «Про

нотаріат»  та,  зокрема  у  Порядку,  як  основного  акту  правого  регулювання

нотаріальної діяльності,  дотримання завдання інституту нотаріату - охорона і

захист законних прав та  інтересів  громадян,  зокрема у  випадках фактичного

покладення на спадкоємців обов'язку з самостійного доведення та встановлення

складу  спадщини,  їхніх  прав  на  спадкування  тощо.  Це  простежується  і  у

відсутності встановлення та контролю за виконанням обов'язку нотаріуса щодо



                                                                                                                                                         89
швидкої  якісної  нотаріальної  дії  з  оформлення  спадкових  прав,  надання

матеріальної допомоги зі складу спадщини особам, які перебували на утриманні

спадкодавця  до  закінчення  шестимісячного  строку,  коли  саме  від  такого

утримання вони є матеріально залежними, особливо у випадку, якщо такі особи

мають  обов'язкову  частку  у  спадщині  відповідно  до  приписів  ст.  1241  ЦК

України тощо. Затягування у вчиненні відповідних нотаріальних дій також може

спровокувати  зростання  пасиву  спадщини,  у  випадках,  коли  зобов'язання

спадкодавця  не  є  сталим,  що  може  супроводжуватись  підвищенням  розміру

суми неустойки, пені, штрафів, в тому числі за вимогами про оплату лікування

та утримання спадкодавця за  його життя та  несплати їх або відстрочення їх

сплати  у  зв'язку  зі  смертю  спадкодавця  тощо,  таким  чином,  відповідно

зменшуючи  актив  спадщини,  що  має  зберігатись  у  його  максимально

можливому вартісному стані. Оскільки саме вартісна майнова характеристика і

визначає  цінність  спадщини,  особливо  для  осіб,  що  були  матеріально

залежними від спадкодавця. 

Тому,  на  погляд  дисертанта,  необхідним  є  імперативне  закріплення

зобов’язання  нотаріусів  та  встановлення  більш  жорсткого  контролю  щодо

виконання  цього  зобов'язання  Міністерством  юстиції  України,  як  вже

пропонувалося  вище  у  цьому  розділі,  з  урахуванням  позиції  спадкоємців  та

відказоодержувачів за рахунок спадкового майна щодо: 

а) термінового вирішення безспірних питань ще в шестимісячний період

прийняття  спадщини,  пов’язаного  з  утриманням  осіб,  які  перебували  на

утриманні спадкодавця, є його спадкоємцями і втратили засоби до існування; 

б) швидкого вирішення питань з пасивами спадщини, які мають тенденції

до зростання; 

в)  з  компенсацією витрат  на утримання,  догляд,  лікування та поховання

спадкодавця тощо.

Установлення  такого  загального  принципово  обов'язку  не  тільки  буде

сприяти  удосконаленню  нотаріального  процесу  щодо  оформлення  права  на
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здійснення спадкування, але й може зменшити кількість судових спорів. Так,

понад  50%  усіх  спорів,  що  розглядаються  в  судах  щодо  спадкових

правовідносин виникають саме через прогалини законодавства у регулюванні

порядку здійснення права на спадкування у нотаріальному порядку. 

Кількість  спорів  про  визнання  права  власності  на  нерухоме  майно  в

порядку  спадкування  вказує  на  конфлікт  зазначених  вище  правових  цілей,

зокрема  набуття  права  власності  та  інших  речових  прав,  а  також засобів  їх

досягнення шляхом нотаріального порядку оформлення спадкових прав, який

може  бути  подоланий  законодавцем  завдяки  спрощенню  реєстрації  речових

прав на спадкове майно нотаріусами. Слід зазначити, що наразі позитивіське

закріплення такої позиції, зокрема у Постанові Кабінету Міністрів України від

25 грудня 2015 р. № 1127, в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від

23 серпня 2016 р. №553, що наділяє спадкоємців правом здійснити державну

реєстрацію  права  власності  спадкодавця  за  заявою  спадкоємця,  уникаючи

необхідності подання позову до суду про визнання такого права. Крім того, на

підтвердження  цього  дисертантом  було  проведено  дослідження  рішень

Європейського Суду з прав людини за позовами громадян до держави України

щодо порушення спадкових прав громадян державою (див. Додаток 1). 

Так,  підставою  для  подання  позовів  громадянами  України  до  держави

України найчастіше є ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних

свобод,  що  гарантує  право  на  справедливий  і  публічний  розгляд  справи

впродовж розумного строку незалежним і  безстороннім судом,  встановленим

законом,  при  визначенні  цивільних  прав  і  обов'язків  особи  та  ст.  13

вищеназваної  Конвенції,  що  гарантує  право  на  ефективний  засіб  правового

регулювання  в  національному  органі,  навіть  у  разі  порушення  цього  права

особами, які здійснювали свої офіційні повноваження [142]. Із обставин справ,

що були розглянуті в Європейському Суді можна визначити основні прогалини

та  порушення  спадкових  прав  спадкоємців,  в  більшості  випадків  під  час

вчинення  нотаріальних  дій  щодо  порядку  здійснення  спадкових  прав  та
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неправомірних відмов і бездіяльності під час вчинення нотаріальних дій, в тому

числі  щодо  розшуку  об'єктів  спадщини,  повідомлення  спадкоємців  про

відкриття спадщини, охорони та управління спадковим майном, а також, щодо

розшуку  та  охорони окремих видів  об'єктів  спадщини,  як  банківські  вклади

(депозити),  майнові  права  щодо  юридичних  осіб  та  прав  інтелектуальної

власності тощо. 

Таким  чином,  здійснення  спадкових  прав  характеризується  тенденцією

зростаючої  інституційності  як  вимогою  публічної  матеріалізації  результатів

правової  діяльності,  що  проявляється  підвищенням  значення  державних

реєстрів, формалізацією актів прийняття спадщини, інших дій, спрямованих на

здійснення  спадкових  прав,  що  підтверджується  прийняттям  низки

законодавчих  актів  стосовно  розширення  кількості  державних  реєстрів,

встановлення обов'язковості реєстрації прав на окремі об'єкти цивільного права.

Крім того, зростання інституційності в спадковому праві вказує на недостатню

обґрунтованість  пропозицій  відновити  у  ЦК  України  прийняття  спадщини

шляхом фактичних дій [63, C. 6].

Усе вищенаведене свідчить про необхідність глибокого наукового аналізу

проблемних  питань  здійснення  права  на  спадкування,  в  тому  числі  і  щодо

окремих видів об'єктів спадщини, які мають особливості порядку спадкування,

оскільки  самі  етапи  спадкування  залежать  від  дій  спадкоємців  і  правового

режиму спадщини та його окремих об'єктів як складових її частин.

         2.2. Правовий статус учасників спадкового правовідношення

Суб'єктний  склад  відображає  правове  становище  всіх  учасників

правовідносин,  а тому  без  його  розкриття  неможливо  належним  чином

охарактеризувати  таке  поняття,  як  спадкові  правовідносини  в  цілому  та

особливості  спадкування  окремих  видів  об'єктів  спадщини.  Розкриття

суб'єктного складу спадкового правовідношення надасть можливість здійснити
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детальне  тлумачення  таких  основних  понять,  як  «спадкові  правовідносини»,

«спадкування»,  «спадкоємець»  та  «спадкодавець»  тощо  для  подальшого

проведення  дослідження  у  сфері  особливостей  правового  регулювання

спадкування окремих видів об'єктів спадщини. Крім того, визначення правового

статусу учасників спадкових правовідносин і,  зокрема спадкового процесу та

кола осіб, що до них належать, є досить дискусійним та проблемним питанням

особливо  у  площині  здійснення  ними  права  на  спадкування  окремих  видів

об'єктів спадщини. 

   При  визначенні  правового  статусу  учасників  спадкування,  перш  за  все,

необхідно  розмежувати  такі  базові  категорії  (поняття),  як  «суб'єкт  права»,

«суб'єкт правовідношення» та «учасник правовідношення», які, в свою чергу, є

першоосновою для подальшого дослідження питання правового регулювання

спадкування окремих видів  об'єктів  спадщини.  Так,  наприклад,  Піцик Х.З.  у

своїй роботі визначила суб’єктів правовідносин як учасників (сторін) правових

відносин, які мають взаємні суб’єктивні права та юридичні обов’язки. Виходячи

з такого тлумачення, суб'єкти правовідносин -  і  спадкоємець, і  спадкодавець,

володіючи  певною  сукупністю  таких  прав  та  обов’язків,  є  безумовними

суб’єктами  спадкових  правовідносин  [121,  C.  18].  Теоретичним  підґрунтям

вищеназваних  дефініцій  є  позиція  Цвіка  М.В.  який   визначив  суб'єкта

правовідносин як такого суб'єкта суспільного життя,  який здатний виступати

учасником правовідносин як носій юридичний прав та обов'язків [144,  C. 45].

Тут, дійсно, йдеться про загальний теоретичний рівень цих понять, враховуючи,

що  формально  в  силу  ст.  1  ЦК  України  використовує  термін  «учасники

цивільних  правовідносин»,  а  не  «суб'єкт».  Таким  чином,  суб'єктом

правовідношення можна вважати суб'єкта права,  оскільки він має відповідну

здатність мати права та нести обов'язки, при цьому не будь-який суб'єкт права

може бути суб'єктом правовідношення. 

На  погляд  автора,  дефініція  «суб'єкт  права»  є  більш узагальнюючим та

широким поняттям, що охоплює за своїм змістом суб'єктів усіх видів відносин
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(не лише спадкових, але і не виключаючи їх), які можуть входити до предмета

правового регулювання в цілому,  але й також до предмета конкретної  галузі

права.  Але  тут  слід  розрізняти  такі  поняття,  як  «суб'єкт  правовідносин»  та

«учасник правовідносин». 

Аналізуючи  загальні  положення  теорії  щодо  трактування  цих  понять,

можна  зробити  висновок,  що  поняття  «учасник»  є  більш широким за  своїм

змістом, ніж «суб'єкт». Поняття «учасник правовідносин» характеризує певний

аспект  реального  життя  суб'єкта  відповідного  правовідношення,  тобто  його

участь  у  конкретних  суспільних  правовідносинах.  Звідси  можна  зробити

висновок,  що  суб'єктом  спадкових  правовідносин  може  бути  особа,  яка

потенційно здатна бути учасником таких правовідносин (в тому числі, в силу

закону), але може і не використати дані їй права, а учасником правовідносин,

відповідно, може бути особа, яка реально бере участь у правових (в нашому

випадку  спадкових)  відносинах.  Крім  того,  суб'єкт,  як  правило,  має  певну

майнову  зацікавленість  у  здійсненні  своїх  прав,  тоді  як  інші  учасники,

наприклад  такі,  як  нотаріус,  інші  посадові  і  службові  особи  можуть  брати

участь у правовідносинах у силу виконання ними своїх службових обов'язків.

Ґрунтуючись  на  вищевикладеній  позиції,  необхідним  з  її  урахуванням  є

розкриття  питання  щодо  кола  осіб,  яких  можна  віднести  до  учасників

спадкування в силу положень ст. 2 ЦК України. 

Беручи  до  уваги  роботу  професора  Суханова  Є.О.,  при  визначенні

учасників спадкування він зазначає,  що смерть спадкодавця є  підставою для

виникнення певних прав та обов'язків не лише для спадкоємця, а й для інших

осіб,  які  так  чи  інакше  причетні  до  спадкування:  виконавців  заповіту,

кредиторів  і  боржників  спадкодавця,  юридичних  осіб,  створених  за  участю

спадкодавця,  державних  органів,  які  зобов'язані  вжити  заходів  для  охорони

спадкового  майна  і  управління  ним.  Не  можливо  визначити  коло  суб'єктів

спадкового права лише як спадкодавця і спадкоємця або тільки як спадкоємців.

Як  і  спадкоємець  усі  зазначені  вище  особи  є  учасниками  спадкових
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правовідносин, а тому, їх можна класифікувати хоча б як потенційних суб'єктів

спадкових  правовідносин.  До  того  ж  вищеназваний  учений  відзначив,  що

спадкодавець  суб'єктом  таких  правовідносин  стати  не  може,  оскільки  вони

виникають лише після його смерті [144, C. 24]. 

Така позиція ґрунтується на тлумаченні загального правила щодо моменту

виникнення і припинення правоздатності у особи, відповідно до якої визначено,

що  зі  смертю  особи  у  неї  зникає  цивільна  право-  та  дієздатність,  а  відтак

учасником будь-яких правовідносин вона вже не може бути (ст. 25 ЦК України).

Чуйкова В.Ю., поділяючи таку ж правову позицію, зазначає, що спадкодавець

не може бути суб'єктом спадкування, оскільки його немає в живих на момент

відкриття спадщини [146, C. 9]. Цю правову позицію поділяють і багато інших

вчених-цивілістів, зокрема  Валах В.В. [75, C. 108] тощо. 

Шишка  Р.Б.  зазначає,  що  до  учасників  спадкових  правовідносин,

насамперед, відносяться спадкодавець і спадкоємці. Проте окремо слід виділити

вигодонабувачів,  виконавців  заповіту,  осіб,  на  яких  покладено  охорона

спадщини,  рукоприладчиків,  свідків  при  укладанні  заповіту,  представників

недієздатних, часткового дієздатних та обмежено дієздатних спадкоємців. Крім

того,  логіка  розвитку  спадкового  правовідношення  передбачає,  насамперед,

спадкодавця - фізичної особи, яка померла або оголошена померлою [65, C. 71].

Але  в  юридичній  доктрині  є  й  інший  підхід,  згідно  з  яким  під  час

характеристики спадкових правовідносин слід виходити з того, що спадкування

за  своєю  правовою  природою  є,  скоріше  за  все,  правонаступництвом

[146, C. 67]. Якщо, цю тезу брати за аксіому, то право, що переходить в порядку

спадкування  повинно  мати  першоджерело,  а  саме  праводавця,  а  за  його

відсутності  неможливим вбачається визначити джерело походження права  та

порядок його переходу (наступництва) до учасників [147, С. 159]. Відповідно до

цієї  позиції  спадкодавець буде учасником такого наступництва,  як такий,  що

породив  ці  права,  та  у  зв'язку  із  його  смертю,  як  делікту,  ці  права  можуть

перейти  до  інших  осіб  [75,  C.  108;  82,  C.  18;  146, C.  67].  Автор  цього
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дисертаційного дослідження підтримує останню правову позицію та вважає, що

спадкодавець  є  учасником  спадкових  правовідносин  та,  зокрема  суб'єктом

спадкового процесу, незалежно від того,  що фізично він вже не існує. Отже,

вважаємо,  що  склад  учасників  спадкового  правовідношення  збігається  зі

складом учасників спадкового процесу. 

Таким чином, до кола осіб, що є учасниками спадкового правовідношення,

зокрема  і  суб'єктів  спадкового  процесу,  на  думку  дисертанта,  належать  як

спадкоємці, тобто особи, що за законом або за заповітом мають право прийняти

спадщину, так і спадкодавець, оскільки без нього, а в сукупності з відповідною

подією - його смертю або визнання його померлим в судовому порядку не може

й виникнути спадкове правовідношення, а також інші особи, які за законом або

за  розпорядженням  спадкодавця  сприяють  в  отриманні  та  збереженні

спадкового майна [146, C. 67]. 

Автор  частково  погоджується  з  останньою  концепцією  і  вважає,  що

спадкодавець, який залишив своє заповідальне розпорядження, має інтерес при

визначенні спадкоємців тощо, який має враховуватися при спадкуванні. Отже,

його воля має діяти і  після його смерті.  Так само,  коли особа оголошується

судом померлою, не можна остаточно стверджувати, що інтереси такої особи

абсолютно зникли, і  саме тому належне такій особі  майно має зберігатися в

натурі протягом п’яти років, а на нерухоме майно накладається заборона його

відчуження  (ч.  2  ст.  47  ЦК).  Отже,  і  тут простежується наявність  інтересів

спадкодавця, тому в широкому контексті можна говорити про такого особливого

суб’єкта спадкового процесу як спадкодавець. 

Існують  і  такі  суб'єкти  спадкового  процесу,  як:  нотаріус,  виконавець

заповіту, кредитори і боржники спадкодавця та органи влади, що мають сприяти

захисту  прав  та  інтересів  спадкоємців  та  спадкодавця.  Останні,  на  думку

дисертанта,  є  допоміжними  суб'єктами  спадкових  правовідносин  і  не  є

обов'язковими, але їх включення до суб'єктного складу є необхідним, оскільки у
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разі  їхньої  відсутності  спадкування  не  буде  оформлено  та  належним  чином

завершено. 

Виходячи  з  вищенаведеного,  вважаємо  за  необхідне  запропонувати

класифікацію суб'єктів спадкового процесу,  які  не були до цього визначені  в

юридичній  науці  спадкового  права.  Дисертантом  пропонується  наступна

класифікація суб’єктів спадкового процесу: 

- спадкодавець;

- спадкоємець;

-  інші  допоміжні  суб'єкти,  які,  в  свою  чергу,  можна  поділити  на  дві

підгрупи:

 -  ті,  які  за  законом  або  за  розпорядженням  спадкодавця  сприяють  в

отриманні та збереженні спадкового майна - нотаріус, виконавець заповіту, інші

органи влади або органи місцевого самоврядування тощо.

- ті, які мають майновий інтерес або отримують відповідні майнові права

при  спадкуванні  спадкоємцями  спадкової  маси  -  кредитори,  боржники

спадкодавця, вигодонабувач за сервітутом, відказоодержувач тощо [148, С. 100].

У рамках цього дисертаційного дослідження особливої уваги та вивчення

потребують такі суб'єкти спадкового процесу, як спадкодавець та спадкоємець

як носії суб'єктивних спадкових прав, в тому числі, щодо окремих видів об'єктів

спадщини та визначення їх особливостей як власників тих чи інших об'єктів

спадщини, що може впливати на визначення правового режиму таких об'єктів.

До того ж правовий статус окремих допоміжних суб'єктів (таких, як нотаріус,

органи влади та місцевого самоврядування тощо) у спадковому процесі доволі

чітко  визначений  у  законодавстві  України,  зокрема  відповідними  законами,

наказами, положеннями та порядками тощо. 

Оскільки спадкування виникає лише у разі настання події - смерті особи

спадкодавця,  то  першочергово  необхідним  вбачається  розкриття  та

характеристика такого поняття, як «спадкодавець».
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 Аналізуючи  ст.  1216  ЦК  України,  спадкодавцем  може  бути  виключно

фізична  особа,  як  громадянин  України,  так  і  іноземець,  або  особа  без

громадянства, або особа з подвійним громадянством, виходячи з приписів ст. 26

Конституції  України.  При  цьому ліквідація  юридичної  особи  спадкових

правовідносин не породжує.

Аналізуючи визначення  особи  спадкодавця  надане  законодавцем,  можна

побачити,  що  дієздатність  не  є  обов'язковою  ознакою  для  спадкодавця.

Виходячи з  положень ст.  1216 ЦК України,  спадкування  є  переходом певної

сукупності суб'єктивних прав і обов'язків, яка належала особі, а отже, володіння

правами і обов'язками є проявом правоздатності, а не дієздатності в силу ст. 25

ЦК України [82, C. 78]. Це правило було прийнято, виходячи із засад розумності

та справедливості, адже за реаліями нашого життя спадкодавцем може стати і

особа, що не встигла досягти 18 років або була за життя визнана недієздатною. 

Виняток  із  цього  правила  становить  тестоментоздатність,  як  право  на

складання  заповіту  як  способу  посмертного  розпорядження  належним  особі

майном виключно для тих осіб, які наділені повною цивільною дієздатністю.

Але тут вбачаємо неможливим говорити про заповідача як про спадкодавця у

вузькому  розумінні,  оскільки  спадкодавець  з'являється  лише  після  настання

події  -  смерті  останнього,  а  заповідачем, в широкому розумінні,  є особа,  яка

склала заповіт на випадок своєї смерті. Тут слід розглядати поняття заповідач

через призму поняття права на заповіт як правочину щодо розпорядження всіма

майновими  правами  власника,  що був  складений за  життя  та  починає  діяти

лише з моменту смерті особи і не втрачає своєї юридичної сили й після смерті

його укладника. 

За  своєю  правовою  суттю  право  на  складання  заповіту  є  останнім

розпорядженням своїм майном особою на випадок її смерті. Це право відомо

людству ще з часів римського права й існує досі майже у всіх країнах світу.

Воно надає можливість особі самостійно, на власний розсуд, обрати достойних

спадкоємців для нажитих прав спадкодавцем незалежно від приписів закону (за
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деякими виключеннями), розподілити спадкове майно в частках та у формах,

які вважає за необхідне заповідач, надати переваги щодо отримання у власність

окремих об'єктів спадщини конкретним спадкоємцям, зокрема спадкоємцю, що

займається мисливською діяльністю заповісти зброю, боєприпаси до неї тощо.

Таким  чином,  передати  у  спадок  конкретним  особам  те  майно,  що  зможе

принести  їм  матеріальну  користь  та  є  більш раціональним,  ніж  примусовий

його продаж та розподіл коштів між усіма спадкоємцями. 

Відповідно до ч.1 ст. 1234 ЦК України, право на заповіт має фізична особа

з  повною  цивільною  дієздатністю.  Повна  цивільна  дієздатність  наступає  у

особи з досягненням нею 18 річного віку або за інших підстав, передбачених

ст. 34 ЦК України. Логічним є висновок, щоб мати можливість висловити свою

останню  волю,  особа  має  усвідомлювати  свої  дії  та  їхні  наслідки.  Так,  для

юридичної  чинності  укладеного  заповіту  законодавство  вимагає  володіння

особою названими вище якостями у момент вчинення заповіту. Таким чином,

законодавці вважають, що особа може усвідомлювати свої дії  та,  відповідно,

їхні  наслідки (в тому числі  і  правові)  лише з  досягненням повноліття  або у

виняткових випадках з  16  років,  якщо судом їй  буде надано повну цивільну

дієздатність. Але ця ситуація фактично обмежує права фізичної особи, що не

досягла відповідного віку,  але має майно без статусу емансипованого. Звідси

виникає питання, чи є доцільним надати право заповідати особам, що не мають

повної цивільної дієздатності. 

Основною умовою має бути визначення віку, з якого особа буде в повному

обсязі розуміти зміст вчинюваної дії щодо укладання нею заповіту та в повному

обсязі усвідомлювати її правові наслідки. Зрозуміло, що особа в 5 років не буде

мати  таких  розумових  здібностей,  але  як  в  такому  випадку  визначити

необхідний  вік,  з  якого  фізична  особа  може  набути  відповідних  особистих

якостей та здібностей. Якщо звернутись до законодавства зарубіжних країн, то

можна  побачити,  що  не  існує  єдиного  фіксованого  віку,  з  якого  особа

наділяється  заповідальною  здатністю.  Так,  наприклад,  у  Франції,  Болгарії,
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Швейцарії,  Англії,  як  і  в  Україні  заповідальна  здатність  особи  виникає  з

досягненням  нею  повноліття,  тобто  18  років.  А  ось  у  Німеччині,  Сербії,

Хорватії  неповнолітні,  які  досягли  16  річного  віку,  мають  право  складати

заповіт,  а  в  Словенії  і  Чорногорії  ще раніше -  з  15 років.  [149,  С.  465-460].

Дійсно,  якщо особа  досягла  такого  віку,  за  якого  вона  вже  може  розробити

об’єкт  інтелектуальної  власності  або  самостійно  заробляти,  то  логічним  є

висновок, що вона вже може самостійно вирішувати подальшу долю належного

їй  майна,  зокрема,  беззаперечно  починаючи  з  16  річного  віку.  При  цьому,

достатньою  мірою  усвідомлюючи  вчинені  нею  дії  та  відповідні  наслідки,

зокрема це стосується випадків, коли особа усвідомлює закінчення свого життя

або загрози для свого життя. 

Тому,  дисертант  підтримує  позицію  Жилінкової І.В.  стосовно надання

неповнолітнім особам право заповідати належне їм майно, зокрема гроші (його

особисті доходи), а також гонорари автора об’єктів інтелектуальної власності та

інші права, якими відповідно до ст. 32 ЦК вона має право розпоряджатися без

згоди  інших  осіб,  шляхом  внесення  змін  до  ч.  1  ст.  1234  ЦК  України  та

викладення у наступній редакції: «право на заповіт має фізична особа з повною

цивільною  дієздатністю  або  фізична  особа,  що  досягла  16  років  зі

встановленими у ст.. 32 ЦК умовами, зокрема щодо обов'язкового отриманням

згоди одного з батьків або органу опіки і піклування». 

Слід зазначити, що наразі у Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики,

спорту  та  туризму  Верховної  Ради  України  зареєстровано  законопроект  від

10.03.2015 № 2355 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо посилення правового захисту права дитини з управління її  майном» за

авторством народного депутата  України Веселова  Н.В.,  в  якому передбачено

розширення правосуб'єктності дитини (в контексті законопроекту - особа, що не

досягла 18 років) за встановленням у законодавстві критерію рівня розумової

(психічної) та моральної зрілості дитини як підстави для вчинення нею окремих

видів  правочинів  щодо  належного  їй  майна.  Введення  такого  критерію  буде
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сприяти розширенню змісту цивільної правоздатності фізичної особи у віці до

18 років (дитини) мати окремі права та обов’язки, в тому числі у випадку, якщо

це буде відповідати її інтересам розширення повноважень щодо розпорядження

нею  своїм  майном.  Але  при  цьому  конкретно  не  визначається,  щодо  яких

конкретно  прав  дієздатність  дитини  буде  розширено  та,  наприклад,  чи

передбачено право на укладання заповіту як способу розпорядження належним

їй майном та процедуру і суб'єкта, що має право визначити чи підпадає дитина

під  цей  критерій.  Наразі  даний  законопроект  був  направлений  на

доопрацювання. 

Отже, можна зробити висновок, що під терміном «заповідач» слід розуміти

фізичну особу, яка володіє заповідальною дієздатністю (тестаментоздатністю)

та склала заповіт щодо належних їй майнових прав та майна на випадок своєї

смерті.

З  огляду  на  все  вищенаведене,  розглядаючи  особу-спадкодавця  (в  тому

числі і заповідача) слід звернути особливу увагу на її  здатність до володіння

окремими  майновими  правами  та,  зокрема  майном,  що  має  спеціальний

правовий режим. Так, наприклад не кожна фізична особа може бути власником

зброї відповідно до положень Постанови Верховної Ради України «Про право

власності  на  окремі  види  майна»  [151],  земельної  ділянки

сільськогосподарського призначення (виключення становлять іноземці та особи

без громадянства тощо) в силу ст. 81-82 ЗК України і т.д. У ракурсі проведеного

дисертантом  дослідження  вбачається  необхідним  виділити  такі  суб'єктивні

ознаки  особи-спадкодавця,  які  характеризують  його  здатність  володіти,

розпоряджатись та користуватись окремими видами цивільних прав, зокрема в

контексті  вжиття  заходів  до  охорони  спадкового  майна  та  безпосереднього

впливу  на  нотаріальний  процес  оформлення  таких  окремих  видів  об'єктів

спадщини,  в  тому  числі  в  рамках  підтриманої  дисертантом  позиції

Рабовської  С.Я.  про  встановлення  обов'язку  нотаріуса  щодо  розшуку  та

встановлення складу спадщини. Відповідно пропонується поділ спадкодавців за
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критерієм  роду  їх  занять  та  статків  на:  1)  спадкодавця,  що  безпосередньо

здійснював підприємницьку діяльність; 2) спадкодавця, який створював об'єкти

інтелектуальної  власності;  3)  спадкодавця-колекціонера;  4)  спадкодавця,  який

був власником нерухомості; 5) спадкодавця, який володів об'єктами цивільних

прав  обмежених у  обороті  на  підставі  відповідних дозволів;  6)  спадкодавця,

який  займався  декількома  видами  діяльності  тощо.  Виокремлення  таких

суб'єктивних ознак спадкодавця має й практичний характер з позиції виявлення

нотаріусом під час розшуку спадщини за наданими спадкоємцями відомостями

або  підозрами  спадкоємців  про  існування  майнових  прав  у  спадкодавця  на

окремі  об'єкти  спадщини.  Так,  наприклад,  майнових  прав  та  обов'язків

засновника  (учасника)  юридичної  особи  в  Єдиному  державному  реєстрі

юридичних  та  фізичних  осіб-підприємців,  надіслання  запитів  щодо

встановлення належності  таких прав окремим юридичним особам,  майнових

прав інтелектуальної власності у відповідних реєстрах, надіслання запитів до

Спілки  художників  України,  якщо  спадкодавець  за  життя  був  членом  такої

спілки і т. д. 

Таким чином, спадкодавцем, на думку дисертанта, слід визначати фізичну

особу, зі смертю якої відбувається перехід її прав та обов’язків. Проте слід ще

раз  наголосити,  що  поняття  «спадкодавець»  є  скоріше  данина  особі-

спадкодавцю  його  життєвих  заслуг  і  створеному  спадку,  смерть  якого  є

правовою підставою для переходу цього спадку до спадкоємців. 

Основним же учасником спадкових правовідносин та, зокрема спадкового

процесу, є спадкоємець.

Перш за все, слід встановити суб'єктивний склад потенційних спадкоємців,

що мають  право  на  спадкування  спадщини.  Аналізуючи норми ЦК України,

можна визначити, що спадкоємцями можуть бути не лише фізичні особи, але й

юридичні  особи,  держави,  територіальні  громади  та  навіть  міжнародні

організації, останні є спадкоємцями лише у випадку складання на їхню користь

заповіту,  а  територіальні  громади  -  лише  щодо  виморочного  майна.  Тобто
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законодавство не містить вичерпного переліку такого суб’єктного складу. Саме

ці  учасники  спадкового  правовідношення  здійснюють  фактичну  опіку  і

управління спадковим майном до моменту отримання свідоцтва про право на

спадщину.  Така  теза  вважається  можливою,  беручи  до  уваги  закріплену  ЦК

України  можливість  фактичного  прийняття  спадщини,  коли  спадкоємці,  що

проживали на момент смерті зі спадкодавцем, не несуть обов'язку зі звернення

до нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини в шести місячний

строк.  Такі  спадкоємці  оплачують  комунальні  послуги,  можуть  здійснювати

ремонт об'єкта нерухомості, якщо це є необхідним, дбати про земельну ділянку

та  утримувати  її  в  належному  стані  тощо.  Але  для  таких  юридичних  дій

спадкоємці  в  деяких  випадках  мають  бути  наділені  відповідними

правомочностями,  наприклад,  мати  дозвіл  на  володіння  і  користування

об'єктами  обмеженими  в  цивільному  обороті,  зокрема  зброї,  земель

сільськогосподарського призначення тощо. 

У  зв'язку  з  вищенаведеним  можна  зробити  висновок,  що  спадкоємці  є

неоднорідними за своїм правовим становищем і можна їх поділити за критерієм

правового режиму окремих видів спадкового майна на: 

-  спадкоємців,  що  були  співвласниками майна  та  прав  із  спадкодавцем,

наприклад  його  дружина  або  чоловік  спадкодавця,  співвласник  у  спільній

частковій  власності  нерухомого,  рухомого  майна  тощо,  співавтор,

співвинахідник, співвласник майнових прав інтелектуальної власності тощо;

-  спадкоємців,  які  мають особливий правовий статус,  зокрема  дозвіл  на

володіння і  користування зброєю, зареєстровані як фізичні особи-підприємці,

приватні підприємці тощо;

-  спадкоємців,  що  за  життя  спадкодавця  проживали  з  ним  разом,

користувались спадковим майном, проживали у ньому або перебували на його

утриманні тощо;

- спадкоємців, що були опікунами або управителями майном спадкодавця, в

тому числі за довіреністю і т.д.
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Такий виділ спадкоємців дозволяє визначити їхній правовий статус та в

окремо взятих випадках може дозволити запропонувати раціональний розподіл

об'єктів спадщини між ними. Наприклад, у випадку, коли один із спадкоємців

має  зареєстрований  статус  фізичної  особи-підприємця  та  займається

фермерською діяльністю на розподіл на його користь спадщини з урахуванням

такої  суб'єктивної  його  ознаки  та  переходу  до  його  власності  фермерського

підприємства  як  єдиного  майнового  комплексу  або  земель

сільськогосподарської  діяльності  тощо  з  відповідною  рівною  компенсацією

іншим  спадкоємцям  вартості  таких  об'єктів.  Це  дозволить  уникнути

роздріблення  окремих  об'єктів  спадщини,  знищення  їхнього  цільового

призначення, їхнього знецінення та примусового продажу тощо. 

Крім  того,  слід  зазначити,  що  саме  спадкоємці  можуть  виступати  у

спадковому  процесі  як  виконавці  заповіту,  зберігачі,  опікуни,  управителі

спадкового  майна,  на  них  може  бути  покладено  за  їхньою  згодою  вжиття

окремих заходів із забезпечення охорони спадкового майна тощо. За наявності

окремих  вищеназваних  суб'єктивних  ознак  саме  один  із  спадкоємців  може

зменшити витратну частину інших з проведення оформлення спадщини, надати

необхідний рівень управління і збереження цілісності спадщини, зважаючи на

існуючий у нього суб'єктивний інтерес. 

Така класифікація спадкоємців відповідає визначеному ЦК України колу

осіб, що можуть бути закликані до спадкування або на користь яких може бути

складений  заповіт,  а  також  черговість  їх  закликання  у  разі  відсутності

останнього. Слід звернути увагу, що спадкоємцем за заповітом може бути будь-

яка  особа,  на  розсуд  заповідача  (спадкодавця),  а  у  разі  відсутності  заповіту

главою 86 книги 6 ЦК України визначено п'ять черг спадкоємців за законом,

якими є виключно фізичні особи. В основу визначення черговості спадкоємців

за законом покладено принцип сімейно-родинних зв'язків зі спадкодавцем. Цей

принцип  реалізується  шляхом  встановлення  родинності  та  біологічного
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походження спадкоємців від спадкодавця.  Порядок визначення родинності  та

походження фізичних осіб визначений ЦК України та СК України. 

Потрібно звернути увагу, що усиновлені діти повністю прирівнюються за

своїм  правовим  статусом  до  дітей  спадкодавця,  які  походять  від  нього

біологічно. А тому, є спадкоємцями першої черги поруч з дітьми, що походять

від  спадкодавця,  дружиною/чоловіком  спадкодавця  та  його  батьками.  І

відповідно, навпаки, якщо спадкодавцем буде виступати особа, що свого часу

була усиновлена, то до спадкоємців першої черги за законом включатимуться і її

усиновителі  (батьки).  Аналізуючи норми ЦК України та  СК України,  можна

зробити  висновок,  що опікуни та  піклувальники,  якщо такі  були  присутні  у

спадкодавця, не будуть входити до складу спадкоємців першої черги, оскільки

їхній правовий статус не є тотожним зі статусом батьків або дітей спадкодавця.

Вони  можуть  бути  закликані  лише  за  наявності  відповідних  обставин,  як

спадкоємці  п'ятої  черги,  тобто  як  особи,  що  проживали  однією  сім’єю  з

спадкодавцем останні п'ять років та піклувались і утримували спадкодавця. 

Із вищезазначених осіб необхідним є виділення окремих осіб-спадкоємців,

правовий статус яких значно відрізняється від звичайного в силу їхнього рівня

дієздатності,  біологічного  походження  та  сімейно-родинних  зв'язків  із

спадкодавцем.  Саме  такі  особливості  їхнього  правового  статусу  породжують

винятки  та  особливості  у  порядку  здійснення  права  на  спадкування,

оформлення  спадщини  та  змінюють  правовий  режим,  отриманого  ними

спадкового майна.

Потрібно  звернути  особливу  увагу  на  правовий  статус  таких  суб’єктів

спадкування,  як  спадкоємці,  якими  можуть  виступати  ненароджені  діти,  що

були зачатті за життя спадкодавця та народились після його смерті; подружжя

як  окремий  суб’єкт  спадкування,  а  також  спадкоємці,  що  мають  право  на

обов’язкову  частку  у  спадщині.  Ці  суб’єкти  виокремлюються  законодавцем,

оскільки до них не можна застосовувати загальні норми щодо спадкування у

зв’язку  з  їхнім  особливим  правовим  статусом,  визначеним  законом.  Саме



                                                                                                                                                         105
правовий  статус  вищезазначених  суб’єктів  є  доволі  дискусійним  у  роботах

сучасних науковців. 

 Відповідно  до  ЦК  України  будь-яка  людина  як  учасник  цивільних

правовідносин  вважається  фізичною  особою.  Приписи  ст.  25  ЦК  України

встановлюють, що будь-яка фізична особа має цивільну правоздатність (тобто

здатність мати цивільні права та обов'язки), яка виникає з її  народженням та

припиняється у момент її смерті. Але п.2 ч.2 вищеназваної статті встановлює

винятки  з  цього припису  -  у  випадках,  встановлених законом,  охороняються

інтереси зачатої,  але  ще  ненародженої дитини.  Звідси випливає  необхідність

встановити, як саме захищаються такі інтереси та чи виникає у цьому випадку у

ненародженої особи правоздатність або хоча б її частина. Досить актуальним це

питання є і для спадкової науки, оскільки саме ненароджена дитина, що була

зачата  за  життя  спадкодавця  і  народжена  живою  після  його  смерті,  є

спадкоємцем і, відповідно, учасником спадкових правовідносин.

За часів СРСР норми ЦК УРСР 1963 року також до числа спадкоємців за

законом включали дітей померлого, зачатих за його життя і народжених після

його смерті. Але можливість складати заповіт на таку дитину була відсутня. 

У  ч.  2  ст.  1222  нової  редакції  ЦК  України  ця  проблема  була  вирішена

принципово інакше: спадкоємцями за заповітом і законом наразі можуть бути

«особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народилися живими після його

смерті». Це, зокрема, означає, що таке правило поширює свою дію не лише на

дітей спадкодавця, які напряму походять від нього, але й щодо будь-яких інших

родичів  або  інших  осіб,  на  користь  яких  спадкодавець  як  заповідач  може

скласти заповіт.

Виходячи зі ст. 1261 ЦК України, при спадкуванні за законом зачата, але ще

ненароджена дитина,  що  походить  від  спадкодавця,  визнається  спадкоємцем

першої  черги.  Крім  того,  згідно  із  ч.  2  ст.  1298  ЦК  України,  якщо  заповіт

складено на користь такої дитини, видача свідоцтва про право на спадщину та

розподіл спадщини між усіма спадкоємцями можливий лише після народження
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такої  дитини.  Основна  умова  щодо  закликання  до  спадкування  при  цьому

народження дитини живою.

Виникає питання стосовно встановлення правового статусу такого суб'єкта

спадкування. За загальним правилом, правоздатність виникає лише з моменту

народження,  але  при  цьому  законодавцем  визнано  право  особи,  якої  ще  не

існує.  На  погляд  дисертанта,  для  визначення  правового  статусу  такого

спадкоємця  треба  виходити,  знову  ж  таки,  з  особливості  спадкових

правовідносин.  Ненароджена  дитина  ще  не  існує  у  фізичному  стані,  але

передбачаючи  її  народження  у  майбутньому  живою,  юридично  вже  має

«потенційну правоздатність». Захист  цього «потенційного права» покладається

на батьків цієї дитини, а також на нотаріуса, який є представником держави,

якому в обов’язковому порядку повідомляється про існування такої обставини,

та у разі необхідності - іншим посадовим та службовим особам (уповноваженій

особі  органу  місцевого  самоврядування,  консулам  тощо).  Цим  правилом

законодавець фактично забезпечує охорону інтересів ще ненародженої дитини

на майбутнє. 

Так,  Шишка Р.Б.  для  таких випадків  розробив правову  конструкцію так

званої «фантомної правоздатності особи» як право неіснуючого суб'єкта бути

носієм  певних  правомочностей  за  передбачених  законом  умов  [151,  C.  6-7].

Погоджуємось  з  існуванням  такої  правової  конструкції  в  науці  цивільного

права, зокрема з огляду на те, що таке право особи визнано на законодавчому

рівні і воно підлягає захисту у разі його порушення або не дотримання. Крім

того,  логічним  видається,  що  неможливим  є  захист  інтересу  у  відсутності

самого  першоджерела  -  права.  Тому  дисертант  не  погоджується  з  позицією

деяких науковців, як наприклад Бесараб Н.С. та Чернега К.А., які у своїй роботі

зазначають,  що існування правоздатності  слід відрізняти від  права на захист

прав та інтересів особи,  і  вважають, що у зачатої  і  ненародженої  дитини не

виникає жодних прав до її народження, а вищеназвана норма законодавства має

трактуватися лише як надання захисту інтересів на майбутнє [152, С. 17; 153,
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С. 22]. Виходячи з вищенаведеного можна відмітити, що такі правові категорії

слід  відрізняти,  адже  вони  не  можуть  існувати  окремо  одна  від  одної  і  є

пов'язані між собою - вважається неможливим захист інтересів без існування

права особи як  першоджерела.  А тому можна припустити,  що ненародженій

дитині юридично надається певна «потенційна правоздатність»  [147, С. 159].

Аналогічні положення можна знайти і в законодавстві зарубіжних країн, а саме

Німеччини, Швеції, Бельгії, Угорщини, Нідерландах, Румунії, США, Англії та

інших [154, С.87; 155, С. 34].

Окремо слід  зазначити  правовий  статус  таких  спадкоємців,  як  діти,  що

були  народженні  за  допомогою  репродуктивної  медицини.  Наразі  рівень

розвитку медицини є досить високий, що надає можливість людям мати дітей

навіть за наявності у них проблем зі здоров’ям. Такі медичні технології дають

можливість  матері  народити  дитину  за  допомогою  запліднення  її  донором,

перенесенням  в  організм  матері  ембріона  людини  або  за  участі  сурогатної

матері тощо. Такі діти не будуть фактично мати біологічного зв’язку з одним із

батьків  або  з  обома  з  них,  але  відповідно  до  положень  ст.  123  СК України

вважаються такими, що походять від відповідно визначених жінки й чоловіка, і

в  їхньому  свідоцтві  про  народження  будуть  відображені  як  мати  і  батько

дитини. Таким чином, виходячи з цих положень СК України, такі діти будуть

мати  права  спадкоємців  першої  черги  спадкування  за  законом  після  своїх

батьків, оскільки юридично вважаються такими, що походять від них.

У випадку зачаття таких дітей після смерті спадкодавця як ЦК України, так

і нормативно-правовими актами інших країн таке питання не врегульовується

[156,  С.  100].  Отже,  підтримуємо позицію Гончарової  А.В.  щодо пропозиції

законодавчого  закріплення  таких  суб'єктів,  як  спадкоємців,  зокрема  у

доповненні ч. 7 ст. 1266 ЦК України у наступній редакції: «особи, які штучно

були зачаті  після смерті батька,  спадкують за правом представлення лише за

умови,  що  таке  штучне  запліднення  відбулося  з  волі  спадкодавця  та

підтверджене  документально»  [157,  C.  3].  Крім  того,  вбачаємо,  що  ця
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пропозиція вимагає удосконалення з огляду на відсутність забезпечення прав

матері  в  аналогічному  випадку  народження  такої  дитини.  Наразі  рівень

медицини  розвинувся  настільки,  що  за  наявності  здійснення  відповідних

медичних процедур дитина може бути пов'язана біологічно і з жінкою, яка не

здійснює  її  виношування  та  народження,  так  зване  сурогатне  материнство.

Біологічно така дитина буде пов'язана не з жінкою, що її  народила,  а з тією

жінкою, яка надала матеріал для зачаття, а відтак саме вона буде вважатись її

матір'ю.  Таким  чином,  вище  висунута  пропозиція  Гончарової  А.В.  має  буди

доповнена  і  викладена  у  наступній  редакції:  «особи,  які  штучно були зачаті

після смерті  батька  або матері,  спадкують за  правом представлення лише за

умови, що таке штучне запліднення відбулося відповідно до волі спадкодавця та

підтверджене документально». Автором тут підкреслено, що в заповіті можуть

бути висловлені умови запліднення, що вимагатиме від усіх повноважних осіб

їхнього дотримання. 

Крім  того,  розглядаючи  ознаки,  що  притаманні  особі-спадкоємцю,

особливо дітей (тобто осіб до 18 років),  можна виявити, що дієздатність для

спадкоємця не є обов'язковою ознакою. Крім того, будь-які умови для визнання

особи  спадкоємцем,  окрім  сімейно-родинних  зв'язків,  законодавством  не

вимагається. Це, в першу чергу, пов’язано з ратифікацією Конвенції про захист

прав  людини  і  основоположних  свобод  [142].  Згідно  з  нею  законодавство

України було приведено до положень щодо встановлення правової рівності між

дітьми народженими в шлюбі та поза ним, встановлено рівність усиновлених

дітей  та  дітей,  які  біологічно  пов’язані  з  батьками,  та  виключено  будь-яку

дискримінацію за трудовою діяльністю, політичними та релігійними поглядами,

громадянством,  культурою,  кольором  шкіри  тощо.  Виключення  цих

дискримінаційних  положень  із  законодавства  дуже  чітко  простежується,

зокрема через аналіз судової практики Європейського Суду з прав людини. 

Так, у проведеному дисертантом дослідженні серед позовів до України за

останні  10  років  відсутні  позови,  де  предметом  спору  було  б  посилання  на
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положення Конвенції з прав людини щодо дискримінації тієї чи іншої особи під

час спадкування (див. Додаток 1). Саме така судова практика є показником, що

такі норми працюють і дійсно не порушують основні права та свободи людини і

громадянина, проголошені міжнародними актами та Конституцією України. 

Виходячи  з  дотримання  майнових  інтересів  людини,  законодавцем  було

визначено лише одна умова для прийняття спадщини - спадкоємець має бути

живим  на  момент  смерті  спадкодавця  [82,  С.  78].  З  цього  виходить,  що

необхідно визначити момент, коли особа стає спадкоємцем і як це впливає на

виникнення чи зміну  її  прав  та  обов’язків  як  суб’єкта  спадкування,  зокрема

виникнення у неї права бути виконавцем заповіту, зберігачем спадкового майна

або його опікуном тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 1220 ЦК України моментом відкриття спадщини є

день смерті  спадкодавця.  Виходячи з  цього припису законодавства,  особа не

може стати спадкоємцем та  власником спадкового майна,  допоки не настане

певна подія - смерть спадкодавця. Але як визначати правовий статус осіб, на

користь  яких,  наприклад,  складений  заповіт.  У  тексті  заповіту  нотаріуси

вживають термін «спадкоємець» до осіб,  на  користь  яких складений заповіт.

Тобто відповідна подія (смерть заповідача) ще не настала, але особа, що вказана

у  заповіті,  вже  визначена  як  спадкоємець.  Постає  питання,  чи  коректним  є

застосування цього терміна, беручи до уваги приписи законодавства. Фурса Є.І.

у  своїй  роботі  пропонує  таких  осіб  вважати  «формальними  спадкоємцями»,

оскільки  їхній  правовий  статус  до  моменту  відкриття  спадщини  дійсно  є

формальним та може піддаватись змінам [158,  C. 97].  Натомість Шишка Р.Б.

вживає  щодо  таких  спадкоємців  термін  «претенденти  на  спадщину»  і,

відповідно,  «спадкоємцями»  лише  тих  із  них,  які  у  встановленому  порядку

здійснили  своє  право  на  спадщину  [65,  C. 76],  що  не  є  досить  коректним,

оскільки претендувати на  будь-що можна лише при настанні  певних умов –

смерті заповідача. 
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Слід  зазначити,  що  в  нотаріальній  практиці  це  питання  не  стоїть

принципово. Так, нотаріуси звертають більшу увагу на точність ідентифікації

спадкоємця  (тобто  повні  дані,  за  якими  можна  буде  безперечно  встановити

особу,  що  у  майбутньому  може  отримати  спадщину).  Отже,  можна  зробити

висновок,  що  така  неточність  у  застосуванні  терміна  «спадкоємець»

розглядається  лише  у  науково-теоретичних  колах.  Вважаємо,  що  все  ж

моментом, з якого особа набуде статусу спадкоємець, є навіть не стільки момент

відкриття спадщини, скільки подання ним заяви на отримання спадщини та її

безпосереднє отримання,  оскільки він саме з цього моменту є цесіонером за

зобов'язаннями спадкодавця.   Так,  якщо особа  не  бажає отримати  спадщину

після  померлого,  то  за  офіційним оформленням такої  відмови вона  втратить

статус спадкоємця або, якщо особа не подасть заяву про прийняття спадщини

до нотаріальної контори, то такого статусу не набуде взагалі. 

Такий висновок можна підтвердити й тим, що спадкування є правом особи,

а не її обов’язком і у разі її небажання прийняти спадщину (тобто використати

своє право), вона не може бути примушена до її прийняття. Якщо ж говорити

про більш детальне визначення та застосування термінів, то допоки особа не

подала заяву про прийняття або відмову від спадщини, на думку дисертанта,

дійсно слід вважати таку особу потенційним (або формальним) спадкоємцем.

Цю ж тезу  можна застосувати і  до  осіб,  на користь яких складений заповіт,

оскільки питання - бути чи не бути спадкоємцем - є виявом правової волі на

реалізацію права  на спадкування,  що напряму залежить від  волі  та  бажання

такого суб’єкта як спадкоємець.

Але  не  слід  ототожнювати  потенційних  (формальних)  спадкоємців  з

підпризначеними спадкоємцями. Це окрема категорія суб’єктів спадкування, яка

визначається  та  регулюється  ст.  1244  ЦК  України.  Згідно  з  цією  статтею,

заповідач під час складання заповіту має право призначити іншого спадкоємця

на  випадок,  якщо спадкоємець  зазначений  у  заповіті  як  основний  помре  до

відкриття спадщини, відмовиться від спадщини, не прийме спадщину або буде
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усунутий від її  прийняття,  або не настане умова,  визначена у заповіті,  якщо

заповіт складений з умовою. Так, заповідачу надане право на власний розсуд

вирішити, кому він бажає передати спадщину, окрім особи, яку він вже вказав

як свого спадкоємця. Таким чином, враховуючи вищенаведене, можна сказати,

що підпризначений спадкоємець у  заповіті  теж є  потенційним (формальним)

спадкоємцем  і  лише  з  моменту  відкриття  спадщини  у  разі  прийняття  ним

спадщини він набуде усього спектру прав та обов’язків як спадкоємець.

Окремо слід виділити спадкоємців, що мають право на обов'язкову частку у

спадщині, як виняток з вищеназваних загальних правил  здійснення права на

спадкування  і  визначає  особливості  отримання  такими  особами  прав  на

спадкове майно та інші майнові права й обов'язки спадкодавця. 

Відповідно  до  ст.  1241  ЦК  України  малолітні,  неповнолітні,  повнолітні

непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні

батьки  спадкують  незалежно  від  змісту  заповіту  половину  частки,  яка  б

належала   кожному  з  них  у  разі  спадкування  за  законом  -  тобто  мають

обов'язкову  частку  у  спадщині.  Це  правило  є  обмеженням  права  особи-

заповідача  на  свободу  укладання  заповіту.  Встановлене  за  для  охорони

майнових  інтересів  вищеназваних  осіб  таке  обмеження  було  включено

законодавцем з метою хоча б часткового забезпечення соціального існування

вищезазначених  осіб  у  зв'язку  з  їхньою  непрацездатністю  та  неможливістю

самостійно  заробляти  для  свого  утримання.  Причому  обов'язкову  частку  у

спадщині мають лише спадкоємці першої черги. Логіка простежується в тому,

що саме спадкоємці першої черги, які самостійно не можуть себе утримувати за

життя  спадкодавця  були  напряму  залежні  від  нього  та  отримували  певне

матеріальне утримання з його боку.

Стаття 1241 ЦК України встановлює таку умову для суб'єктів спадкування

обов'язкової частки - як непрацездатність. Так, проаналізувавши законодавство

України в сфері захисту прав та інтересів соціально незахищених осіб, а саме

Закони  України  «Про  загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування»
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(ст. 1).  [159], «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (ст.ст.

30,  38  тощо)  [160],  «Про  пенсійне  забезпечення»  (ст.ст.  5,  21)  [128],  «Про

реабілітацію інвалідів в Україні» (ст.  1)  [161],  Постанови Кабінету Міністрів

України  «Про  затвердження  положення  про  порядок,  умови  та  критерії

встановлення  інвалідності»  (п.  5-6,  11)  [162],  Наказ  Міністерства  охорони

здоров’я  України  «Про  затвердження  Інструкції  про  встановлення  груп

інвалідностей»  (п.  1.14)  [163]  тощо,  можна  зробити  висновок,  що  до

непрацездатних осіб можна віднести: а)  осіб,  які  досягли відповідного віку -

жінки -  55  років,  чоловіки  -  60  років,  тобто  віку,  що надає  їм  підставу  для

одержання  пенсії  за  віком,  незалежно  від  того,  чи  продовжують  вони

працювати; б) інвалідів I, II та III груп; в) малолітніх та неповнолітніх дітей,

навіть тим, яким в судовому порядку надано повну цивільну дієздатність. 

Слід  звернути  увагу,  що  здатність  особи  до  спадкування  за  законом

обов'язкової частки у спадщині визначається на час відкриття спадщини. При

цьому особа, яка вважає, що вона має право на обов'язкову частку у спадщині,

має довести свою непрацездатність. Так, наприклад, доказами непрацездатності

може  бути  дата  народження,  вказана  у  паспорті  (якщо  особа  досягла

відповідного  віку,  в  тому  числі  пенсійного  тощо),  посвідчення  інваліда

відповідної групи, свідоцтво про народження (якщо спадкоємцем є малолітня,

неповнолітня дитина), рішення суду про визнання особи недієздатною тощо. 

За  своїм  правовим  статусом  вищеназвані  суб'єкти,  хоч  і  становлять

особливу групу спадкоємців, оскільки на їхню користь спадщина відкривається

всупереч  волі  заповідача,  проте  є  звичайними  спадкоємцями  з  огляду  на

підстави набуття права на спадщину, а отже, мають подати заяву до нотаріуса

про бажання отримати спадщину як спадкоємець, що має обов’язкову частку в

спадщині у разі, якщо заповітом було порушено таке його право. До того ж п. 2

ч.  1  ст.  1241  ЦК  України  передбачена  умова  за  якою,  якщо  відносини  між

спадкодавцем і спадкоємцями, що мають обов'язкову частку у спадщині, були

недоброзичливими чи з будь-яких інших істотних причин, що мають значення
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для однієї або обох сторін, їхня обов'язкова частка може бути зменшена судом.

Крім  того,  незважаючи  на  існування  у  окремих  спадкоємців  права  на

обов'язкову частку у спадщині в силу приписів ст. 1224 ЦК України такі особи

можуть  бути  усуненні  від  права  на  спадкування  на  підставах,  визначених

законом,  і  стосуються  усіх  спадкоємців  без  винятку.  Подальший  порядок

спадкування не має значних особливостей для такої групи спадкоємців, і тому

відсутні особливі відмінності від спадкування за законом.

Здійснивши характеристику фізичних осіб, які можуть бути спадкоємцями,

необхідно розкрити особливості спадкування юридичними особами, державою,

територіальними  громадами  та  іншими організаціями,  що  за  законом  мають

право отримувати спадок.  Як правило,  це публічні  утворення,  окремі  з  яких

мають правовий статус юридичної особи публічного права.

Так, по-перше, всі ці суб'єкти можуть бути закликані до спадкування лише

як спадкоємці  за  заповітом.  Закон не визначає  цих суб'єктів  спадкоємцями у

жодній  з  черг  спадкоємців  за  законом,  оскільки  останнє  ґрунтується  на

відносинах  сім'ї  та  родини.  Винятком  є  порядок  визнання  спадщини

відумерлою.  По-друге,  необхідною  умовою  закликання  до  спадкування  для

таких суб'єктів є їхнє існування на час відкриття спадщини. Якщо ж будь-який з

вищеназваних  суб'єктів  буде  ліквідований  або  іншим  чином  його  діяльність

була  припинена  до  відкриття  спадщини,  заповіт  в  цій  частині  не  буде  мати

юридичної сили, а спадкове правонаступництво здійснюватиметься відповідно

до закону [115, С. 47].

Ці  суб'єкти  мають  той  самий  склад  прав  та  обов'язків,  які  належать  за

законом спадкоємцям, окрім тих, що можуть належати лише фізичним особам.

Так, такі суб'єкти можуть відмовитись від прийняття спадщини за заповітом,

прийняти лише її частину, поновлювати пропущені строки, подавати позов до

суду  у  разі  необхідності  захисту  їхніх  прав  та  інтересів  тощо.  Аналізуючи

Книгу  6 ЦК  України,  можна  зробити  висновок,  що  законодавцем  було

сформульовано текст норм спадкового законодавства таким чином, що ці норми
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можуть бути застосовані для реалізації  будь-яким спадкоємцем своїх прав та

обов'язків.

Аналізуючи  книгу  6  ЦК  України,  можна  побачити,  що  окрім

вищевизначених учасників, у спадкових правовідносинах можуть брати участь і

певні особливі суб’єкти як відказоодержувачі (ст. 1237 ЦК України), виконавці

заповіту  (ст.  1284  ЦК  України),  підпризначений  спадкоємець  (ст.  1244  ЦК

України)  тощо,  яким притаманні  виключно спадковим правовідносинам,  при

цьому їхні права та обов'язки можуть залежати від їхнього правового статусу,

особливо якщо одночасно вони є спадкоємцями. 

Від спадкоємця слід відрізняти відказоодержувача, оскільки їхній статус,

на  перший погляд,  видається  доволі  близьким.  Але на  відказоодержувача не

можна  покласти  певні  обов'язки,  і  він  за  законодавством  не  є  виконавцем

заповіту, хоча такі повноваження йому можуть бути надані за заповітом за його

згодою  на  це.  Навпаки,  у  разі  існування  заповідального  відказу,  саме  на

спадкоємця за  заповітом можуть бути покладені  певні  обов’язки,  наслідками

виконання  яких  і  буде  поява  у  відказоодержувача  певних  майнових  прав.

Головною відмінністю відказоодержувача від спадкоємця, на погляд Фурси Є.І.,

має бути предмет, який йому передається за заповітом. Мається на увазі,  що

спадкоємець отримує при спадкуванні право власності на майно спадкодавця,

але на відміну від спадкоємця відказоодержувач отримує лише певне сервітутне

право або право витребувати вчинення певних дій [158, С. 108].

Підпризначений спадкоємець у  разі  вступу у  спадкування буде мати всі

права та обов'язки, передбаченні законодавством для спадкоємців, при цьому

відмінність його статусу полягає лише у виділенні його із загальної кількості

спадкоємців за законом у заповіті заповідачем у випадку, якщо спадкоємець за

заповітом  не  прийме  спадщину.  Що  ж  до  особливостей  такого  суб'єкта  як

виконавець заповіту, то він є допоміжним за своїм характером і виконує функції

посередництва  між  сторонами  процесу  спадкування  для  контролювання

правильності  виконання  останньої  волі  заповідача.  Таким  чином,  такі
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спеціальні  суб'єкти  частково  володіють  правами  та  обов'язками

вищедосліджених  суб'єктів  як  спадкоємець  або  нотаріус  чи  інші  посадові  і

службові особи і можуть брати участь у спадковому процесі задля забезпечення

повного та всебічного додержання прав та інтересів усіх суб'єктів спадкового

правовідношення незалежно від складу спадщини. При цьому їхній статус не

змінюється  залежно  від  особливостей  правового  режиму  окремих  об'єктів

спадщини.  Особливості  правового  режиму  таких  об'єктів  можуть  впливати

лише на зміст правовідносин та склад і  розподіл між спадкоємцями об'єктів

спадщини.

Отже,  аналізуючи  все  вищенаведене,  можна  зробити  висновок,  що

визначення  правового  статусу  такого  елемента  як  суб'єктивний  склад

правовідношення надає можливість більш детально розкрити основне поняття

спадкових  правовідносин  та  є  невід'ємною  частиною  для  проведення

подальшого  наукового  дослідження  особливостей  правового  регулювання

спадкування окремих видів об'єктів спадщини. 

        2.3. Правовий режим окремих видів об’єктів спадщини

На  сьогодні  актуальним  залишається  питання  стосовно  визначення

правового режиму об'єктів спадщини як категорій спадкового права, оскільки

правильне  його  розуміння  зумовлює  порядок  здійснення  спадкових  прав.

Наприклад, такий об'єкт, як зброя в силу ст. 178 ЦК України та з урахуванням

Постанови  Верховної  Ради  України  «Про  право  власності  на  окремі  види

майна» від 17 червня 1992 року № 2471-ХІІ  є обмежена в цивільному обороті

та має спеціальний правовий режим, що визначає окремий, особливий порядок

її спадкування.

Для  того  щоб  визначити,  чи  може  певний  окремо  виділений  об'єкт

цивільних  прав  бути  об'єктом  спадщини,  необхідно  звернутись  до  правових

норм,  що  характеризують  цей  об'єкт  у  загальному  вимірі,  визначають  його
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правову природу та здатність до цивільного обороту. Визначивши ці категорії

щодо  кожного  окремо  виділеного  об'єкта  цивільних  прав,  можна  належним

чином визначити і його правовий режим як об'єкта спадщини в цілому. Такий

порядок  організації  наукового  аналізу  дозволив  у  свій  час  додати  окремі

корпоративні права до об'єктів спадкування, хоча ще декілька років тому вони

вважалися категорією прав, які мають особистісний характер та тісно пов'язані з

особою спадкодавця,  що  відповідно  до  приписів  ст.  1219  ЦК  України  мало

правовим наслідком його виключення з кола об'єктів спадщини. З огляду на усе

вище наведене,  для визначення складу  спадщини та  встановлення правового

режиму об'єктів спадщини доцільним є аналіз, перш за все, теоретичної бази та

відповідних правових норм, що встановлюють та розкривають правовий режим

окремих  видів  об’єктів  спадщини:  майнові  права  та  обов'язки  засновника

(учасника)  юридичної  особи,  фізичної  особи-підприємця,  прав  на  нерухоме

майно,  грошових  зобов'язань,  в  тому  числі  прав  на  вклад  у  банку  (іншій

фінансовій установі) та майнові права інтелектуальної власності.   

Правовий режим, передусім, виражається у системі діючого законодавства,

сукупності  методів  правового  регулювання,  процесах  правотворчості  і

реалізації права, правовій свідомості суспільства тощо. Такі елементи не лише

виражають характеристику правового режиму, але й уточнюють її. 

Так, правовий режим визначають як вид соціального режиму конкретного

об'єкта,  закріплений  правовими  нормами  та  забезпечений  сукупністю

юридичних засобів  [164,  C. 126]. Алексеев С.С. визначив правовий режим як

порядок  регулювання,  що  виражений  у  комплексі  правових  засобів,  які

характеризують  особливу  сукупність  дозволів,  заборон,  що  взаємодіють  між

собою,  а  також  позитивних  зобов'язань,  що  створюють  направленість

регулювання  [165,  C.  150].  Більш  сучасне  визначення  правового  режиму

розробив Коссе Д.Д. у свої праці. Він вважає, що правовий режим - це система

умов  та  методик,  процедур  здійснення  правового  регулювання,  визначений

розпорядок  дії  права,  необхідний  для  оптимального  досягнення  відповідних
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цілей, який повинен постійно удосконалюватися [166, C. 27]. Натомість  Шишка

Р.Б. вважає, що це передбачені законодавством умови та способи набуття прав і

обов'язків  на  певний  об'єкт  та  здійснення  перших  і  виконання  других  [167,

C.  34].  І  навіть  останнє  визначення  потребує  уточнення,  оскільки  в  силу

специфіки  спадкових  відносин  певний  час  спадщина  залишається  нікому

неналежною,  оскільки  умовне  визнання  спадщини,  прийнятою  з  моменту  її

відкриття,  залежатиме  від  реальних  дій  зі  збереження  спадкового  майна  та

виявлення прав на нього тощо. Саме тому в нотаріальному процесі передбачене

провадження  до  охорони  спадкового  майна  до  прийняття  спадщини

спадкоємцями або  до  визнання  її  відумерлою.  Тобто  збереження  майна  стає

завданням нотаріусів та інших уповноважених осіб,  коли спадкоємці можуть

з’явитися лише через певний термін.  Тут потрібно відмітити поділ майна на

види,  якщо  мова  йде  про  вжиття  заходів  до  охорони  спадкового  майна,

необхідність виділення майна, яке буде лише зберігатися і  до якого доцільно

укладати договори управління тощо. Отже, до цих пір цілісної моделі правового

режиму  для  всієї  спадщини  не  вироблено,  і  це  підтверджує  необхідність

розглядати спадщину як сукупність певних специфічних об’єктів. 

З урахуванням всього вищенаведеного правовий режим об’єктів спадщини

можна розглядати як систему регулятивного характеру, що включає сукупність

правових  засобів,  дозволів,  заборон  і  позитивних  зобов'язань,  яка

характеризується  спільністю  основних  положень  (принципів)  і  встановлює

умови  та  порядок  вжиття  заходів  до  охорони  об’єктів  спадщини,  а  в

подальшому й умови виникнення і припинення прав і обов'язків спадкоємців

щодо об’єктів спадщини, обсяг цих прав, порядок їх здійснення та захисту. 

Таким чином,  правовий режим окремих видів  об'єктів  спадщини можна

визначити  як  загальнодозвільний  вид  правового  режиму  відповідно  до

класифікації,  визначеної  Алексєєвим С.С.  [165,  C.  102].  Тобто  це  такий вид

правового режиму, в якому при правовому регулюванні здійснюється заборона

вчинення лише певних окремо виділених дій. 
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Правовий режим окремих видів об'єктів спадщини має особливістю чітке

обумовлення предмета правового регулювання і вирізнення специфіки прийомів

та засобів регулювання об'єктів спадщини як в цілому, так і окремих видів, крім

того, в його межах діють власні принципи та характер виникнення, формування

і  реалізація  спадкових прав та інші  спеціальні  ознаки,  за  наявності  окремих

нормативно-правових  актів,  що  здійснюють  його  регулювання  на  чолі  з

кодифікованим  актом  -  ЦК  України.  Таким  чином,  правове  регулювання

спадкування  окремих  видів  об'єктів  спадщини  має  свій  самостійний

спеціальний правовий режим. 

При встановлені правового режиму окремих видів об'єктів спадщини слід

виходити з об'єкта, на який він спирається, та його загальну правову природу.

Ґрунтуючись  на  цих  положеннях,  можна  безпосередньо  перейти  до  аналізу

правового режиму об’єктів спадщини як в цілому, так і окремих його складових.

Цей  режим  або  порядок  регулювання,  створюється  в  результаті  впливу  на

спадкові  відносини  сукупності  взаємопов'язаних  правових  засобів  (дозволів,

заборон  і  позитивних  зобов'язань),  в  результаті  чого  самі  майнові

правовідносини формуються  у  певному напрямі,  набувають  загальний стрій,

систему.  При  цьому  регулювання  здійснюється  правовими  засобами,

об'єднаними  загальними  основоположними  положеннями,  принципами,  які

пронизують усю правову регулюючу матерію цивільного права.

Стаття 1458 ЦК України визначила склад спадщини як загального об’єкта

спадкового правовідношення, а саме: до складу спадщини входять усі права та

обов’язки,  що  належали  спадкодавцеві  на  момент  відкриття  спадщини,

існування яких не припиняється після його смерті. Із цієї дефініції можна було б

зробити висновок,  що окремим об'єктом спадщини є  не конкретно взята  річ

матеріального світу (квартира, машина, земельна ділянка тощо), а права на неї.

Але  специфіка  спадкових  відносин  може  зводитися  до  того,  що  нотаріусом

будуть описуватися речі спадкодавця, і лише частина прав на майно може бути

знайдена в реєстрах, однак такі речі можуть бути і не знайдені. 
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Отже, при спадкуванні спадкоємцям переходять не тільки певні матеріальні

об'єкти  (квартира,  машина  тощо),  але  й  увесь  спектр  юридичних

правомочностей  щодо  цього  майна,  а  саме  право  володіння,  користування  і

розпорядження відповідним об'єктом  [168, С.  130].  Тобто об'єктом спадщини

будуть і права на майно, і конкретна матеріальна річ, яку нотаріуси передали на

зберігання,  звісно,  і  консолідовані  обов'язки  щодо  цих  прав.  Це  забезпечує

можливість  трансформації  права  у  зручні  для  спадкоємців  форми,  зокрема

праву  на  спадкування  мисливської  зброї  може  передувати  передача  її  на

зберігання, а потім у разі визначення неможливості спадкоємця спадкувати цю

річ в натурі йому може бути передана грошова виручка від її продажу. 

Варто  підкреслити,  що окремими видами об’єктів  спадщини є  права  та

обов’язки спадкодавця, які можуть (мають здатність) переходити у спадщину і

безпосередньо виділені у цій дисертаційній роботі як об'єкти дослідження [169,

C. 748]. Тут наголошується, що це не будь-які права та обов’язки, а саме ті, які

мають  відповідну  ознаку  відчужуваності.  Тобто  здатність  переходити  у

спадщину  як  правова  ознака  має  у  цьому  випадку  самостійне  значення  для

визначення  їхнього  правового  режиму.  За  цією ознакою можна визначити  ті

права  і  обов’язки  спадкодавця,  що  перейдуть  до  правонаступників  з  усього

масиву  належних  йому  за  життя  прав  та  відповідно  будуть  виступати  як

окремий об'єкт спадщини. 

Вичерпний  перелік  об’єктів  спадщини,  як  і  об’єктів  цивільних  прав,

цивільне  законодавство  не  містить.  Це  по  суті,  є  правильним  рішенням

законодавця, оскільки зі стрімким науково-технічним розвитком майже кожне

десятиріччя  з’являється  новий  об’єкт  цивільних  прав,  а  відтак  вичерпний

перелік  таких  об’єктів  змушував  би  робити  постійне  доповнення  норм

законодавства. 

Аналізуючи таким чином правові норми, що визначають як окремі види

об'єкти цивільних прав,  так наприклад,  права  на нерухоме майно (ст.ст.  181,

316-345, 355-372-385 ЦК України), права на банківський вклад (ст.ст. 1058-1065
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ЦК України), майнові права інтелектуальної власності (ст.ст. 424, 426, 427, 440,

452 ЦК України,  ст.ст.  15,  27,  29,  31,  32,  39 Закону України «Про авторське

право  і  суміжні  права»  і  т.д.)  [35],  майнові  права  та  обов’язки  засновника

(учасника) юридичної особи (ст. 116, 137 ЦК України тощо), майнові права і

обов'язки  фізичної  особи-підприємця  (ст.  51  ЦК  України)  тощо,  можна

встановити,  виходячи  з  їхньої  правової  природи,  їхній  правовий  режим  як

об'єктів спадщини. 

Одним з найпоширенійших об'єктів спадщини є права на нерухоме майно

та, відповідно, право власності на нього. Дисертант розмежовує поняття права

на нерухоме майно та право власності, оскільки у спадщину може переходити

не  тільки  право  власності,  а  також  речові  або  майнові  права  тощо.  Слід

звернути увагу на те, що у зв'язку із розширенням повноважень спадкодавця

відповідно до ст.  23 ЦК України і  відповідно зміні  правового режиму цього

об'єкта, до спадкоємця може переходити не увесь спектр прав власника, а лише

окремі  правомочності  (право  володіння,  користування  і  розпорядження)  або

спадкоємець  може  отримувати  їх  поступово.  Особливу  категорією  об'єктів

спадкування становлять права,  які  виникають на підставі  окремих договорів,

наприклад, права і обов'язки за договором оренди житла з викупом (ст. 1232 ЦК

України),  обов'язки  набувача  за  договором довічного утримання (ст.  757 ЦК

України), перехід прав і обов'язків страхувальника у разі його смерті (ст. 994 ЦК

України) тощо. 

Також  до  об'єктів  спадкування  можуть  бути  віднесені  окремі  майнові

обов'язки, такі як: обов'язок відшкодування моральної шкоди (ст. 23, 1167, 1168

ЦК  України),  обов'язок  відшкодування  майнової  шкоди  (ст.  22,  1166  ЦК

України), обов'язок сплати неустойки (ст. 550 ЦК України), обов'язок особи як

боржника чи кредитора (ст. 526, 538, 539 тощо ЦК України), крім тих обов'язків,

які не входять до складу спадщини (ст. 608, п. 5 ч.1 ст. 1219 ЦК України). Такий

перелік  не  є  вичерпним.  Тому  доцільно  розглядати  правовий  режим  права

власності як об'єкта спадщини з акцентуванням уваги на визначенні правового
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режиму окремих його частин:  права  володіння,  права  користування та  права

розпорядження, оскільки, як було вже зазначено вище, вони можуть переходити

до спадкоємців окремо один від одного, а також інших речових прав.

 Аналізуючи  нотаріальну  практику,  можна  побачити,  що  саме  право

власності  на  майно  фігурує  як  об'єкти  спадщини,  оскільки  саме  воно  надає

основного  матеріального  інтересу  в  отримані  спадщини  спадкоємцями.

Особливий  правовий  режим  нерухомості  зводиться  до  особливого  порядку

набуття  права  власності,  особливого  порядку  відчуження,  відповідної  форми

правочинів, об'єктами яких є нерухомі речі. 

Стаття  181  ЦК  України  визначила,  що  до  складу  нерухомих  речей

(нерухомого майна, нерухомості) належать земельні ділянки, а також об'єкти,

розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їхнього

знецінення  та  зміни  їхнього  призначення.  Режим  нерухомого  майна

поширюється законом також на повітряні та морські судна, судна внутрішнього

плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній

реєстрації.  Таким  чином,  об'єктами,  що  підпадають  під  режим  нерухомого

майна є земельні ділянки та інші об'єкти, які на них розташовані й переміщення

яких є неможливим ( будівлі, споруди, приміщення, житлові будинки, а також

одноквартирні та багатоквартирні будинки, незавершене будівництво, квартири,

підприємство,  його  структурні  підрозділи  як  цілісний  майновий  комплекс,  а

також інші  споруди,  якщо вони не  відносяться  до  категорій  тимчасових  або

якщо  вони  не  пов'язані  фундаментом  із  землею).  ЦК  України  визначає

спеціальну  умову  для  поширення  режиму  нерухомого  майна  на  річ  -  це  її

державна  реєстрація.  Такий  припис  законодавця  є  однією  з  особливостей

правового режиму прав на нерухоме майно. 

Із  вищезазначеного  можна зробити  висновок,  що особливості  правового

режиму прав на нерухоме майно як  окремого виду об'єкта  спадщини можна

звести до:

- особливого порядку набуття права власності на нерухоме майно тому, що
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законодавством  встановлений  конкретний  порядок  набуття  прав  (як  права

власності, так і інших речових прав) на нерухоме майно. Такий порядок може

бути  первинним  і  похідним.  Спадкування  є  похідний  спосіб  набуття  прав,

оскільки права до набувача переходять у порядку правонаступництва.  У разі

спадкування нерухомого майна, спадкоємець зобов'язаний провести необхідне

оформлення  спадкового  майна,  до  складу  якого  входить  нерухоме майно,  та

оформити всі свої права на нього відповідно до вимог закону. Недотримання

встановленого  законом порядку  тягне  за  собою недійсність  набутих  прав  на

відповідне майно;

- особливого порядку відчуження нерухомого майна -  що передбачає так

само, як і для набуття прав на нерухоме майно, встановлений законодавством

України  відповідний  порядок  його  відчуження,  який  має  бути  дотриманий

суб'єктами для досягнення ними цілі відчуження майна. Так, при спадкуванні

відбувається  правонаступницво  усіх  прав,  за  винятком  тих,  що  не  можуть

переходити в порядку спадкування. Якщо порядок відчуження та набуття прав

був  порушений  (наприклад,  неправомірний  продаж  квартири  за  зловмисною

домовленістю сторін), то, як наслідок, спадкоємці можуть бути позбавлені всієї

або частини спадщини;

-  дотримання  відповідної  форми  правочинів  (ст.  206-209  ЦК  України),

об'єктами  яких  є  нерухоме  майно,  тобто  дотримання  передбачених

законодавством  умов  для  переходу  прав  на  нерухоме  майно.  Для  кожного

окремого  випадку  законодавством  передбачено  окрема  спеціальна  форма  та

вимоги  для  правочинів,  об'єктом  яких  може  бути  нерухоме  майно.  Під  час

спадкування недотримання форми або вимог до заповіту буде тягнути за собою

його  недійсність.  Також  важливим  є  фактор  можливості  зміни  правового

режиму нерухомого майна шляхом укладання спадкового договору або заповіту.

Так,  наприклад,  спадкодавець  згідно  з  ст.  1235  ЦК  України  може  заповісти

право власності на нерухоме майно (житловий будинок) одному спадкоємцю,

при цьому встановивши пожиттєвий сервітут  для  іншого  спадкоємця,  таким
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чином,  створивши  нові  права  та  інший  правовий  режим  певного  об'єкта

спадщини, ніж той, що існував за його життя;

Отже, правовий режим прав на нерухоме майно як об'єкта цивільних прав

дозволяє  цьому  об'єкту  бути  і  окремим  видом  об'єкта  спадщини  за  умови

наявності  у  нього відповідної  оборотоздатності.  Виходячи з  вищенаведеного,

можна зробити висновок, що ключовим при визначенні об'єктів, що складають

спадщину є їхній майновий зміст, а тому до її складу, перш за все, включають

майнові права та обов'язки. 

Серед об'єктів власності  слід вирізняти права  інтелектуальної  власності.

Стосовно  правового  режиму  прав  інтелектуальної  власності  як  об'єктів

спадщини  потрібно  зазначити,  що  специфіка  такого  виду  прав  обумовлена

нематеріальними  властивостями  інтелектуальної  власності,  що  є  предметом

розгляду  на  загальному  та  набувальному  рівні.  На  об'єкти  інтелектуальної

власності  неможливо  застосовувати  правовий  режим  майна  у  загальному

розумінні. Суттєве значення для розуміння специфіки правового режиму такого

виду  об'єкта  як  права  інтелектуальної  власності  зазначено  у  ЦК  України

(ст.  419)  -  це співвідношення категорій «права  інтелектуальної  власності» та

«права власності». 

Право  інтелектуальної  власності  та  право  власності  на  річ  не  залежить

одне від одного. Це свідчить, що перехід права на об'єкт права інтелектуальної

власності не означає переходу права власності на річ і навпаки, що дає підстави

зробити  висновок  щодо  розмежування  суб'єктивного  права  особи  на  об'єкт

інтелектуальної  власності  і  речового  права  на  матеріальний  об'єкт,  в  якому

зафіксовано право інтелектуальної власності.  Відповідно до положень ст. 418

ЦК  України  правом  інтелектуальної  власності  є  право  особи  на  результат

інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної

власності,  визначений ЦК України та іншими законами. До того ж до інших

об'єктів,  які  належать  до  прав  інтелектуальної  власності,  відноситься

комерційне  (фірмове)  найменування,  географічне  зазначення,  комерційна
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таємниця  тощо.  Особливістю складу  права  інтелектуальної  власності  є  його

дуалістичність,  тобто поєднання особистого немайнового права та майнового

права на один об'єкт. Немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності є

невідчужуваними і в більшості випадків не можуть передаватися у спадщину,

лише за деякими винятками. Щодо майнових прав щодо такого об'єкта, то вони

є  відчужуваними  та  відповідно  можуть  виступати  як  об'єкти  спадщини.  До

майнових прав інтелектуальної власності законодавством віднесено - право на

використання  об'єкта  права  інтелектуальної  власності,  виключне  право

дозволяти  використання  об'єкта  права  інтелектуальної  власності,  виключне

право  перешкоджати  неправомірному  використанню  об'єкта  права

інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання та інші

майнові  права  інтелектуальної  власності,  передбачені  законом  (ст.  424  ЦК

України). Ці майнові права можуть виступати як окремі об'єкти спадщини.

Особливості правового режиму прав інтелектуальної власності як об'єкта

спадщини можна звести до:

-  права  на  такий  об'єкт  можуть  бути  набуті  первинним  чи  похідним

способом.  Якщо первинний спосіб  -  це  безпосередньо  створення  об'єкта,  то

набуття  прав  на  об'єкт  інтелектуальної  власності  у  порядку  спадкування  є

похідним  способом.  Крім  того,  певні  особливості  набуття  прав  на  об'єкти

інтелектуальної  власності,  такі  як  літературні  твори,  промислові  зразки,

винаходи,  наукові  відкриття  тощо,  можуть  залежати  саме  від  його  виду  та

особливого порядку регулювання кожного окремого об'єкта;

-  особливий  порядок  здійснення  таких  прав  пов'язаний  із  особливістю

об'єктів інтелектуальної власності. Цей порядок передбачений законодавством,

зокрема ст. 426-430 ЦК України та іншими нормативно-правовими актами, що

здійснюють  правове  регулювання  окремих  видів  об'єктів  інтелектуальної

власності,  наприклад,  ст.  20,  22-23 Закону  України  «Про  охорону  прав  на

промислові зразки» [170] тощо. При цьому на спадкоємців поширюються усі

заборони  та  обмеження  щодо  використання  цих  об'єктів,  що  передбачені
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законодавством. Але спадкодавець може його змінити чи доповнити у заповіті,

встановивши ряд умов;

-  право  на  захист  об'єктів  інтелектуальної  власності  після  прийняття

спадщини переходить до спадкоємців у обсязі, які мав спадкодавець, якщо інше

не  передбачено  законом,  так  само  як  і  немайнові  права  інтелектуальної

власності,  наприклад,  право  на  опублікування  неопублікованого  твору

передбачене ч. 7 ст. 28 Закону України «Про авторське право і суміжні права»

[35] тощо;

- за обсягом до спадкоємців переходить увесь спектр майнових прав, що

належали  спадкодавцю  на  момент  його  смерті,  якщо  інше  не  передбачено

законом, заповітом, спадковим договором тощо;

-  підстави  та  порядок  позбавлення  чи  обмеження права  інтелектуальної

власності, передбачені виключно законом;

- права інтелектуальної власності захищаються від протиправних посягань,

в порядку передбаченому законодавством.

Окремим видом об'єкта спадщини є банківський вклад (депозит). Правовий

режим банківського вкладу визначається цивільним законодавством та умовами

договору банківського вкладу (депозиту).

Предметом  таких  депозитних  відносин  є  зобов'язальне  право  вимоги

грошових  коштів,  які  були  внесені  і  знаходяться  у  банку  (іншій  фінансовій

установі) на підставі договору банківського вкладу (депозиту). Правовий режим

предмету  депозитних  правовідносин  обумовлений  речово-правовим  та

зобов'язальним  характером  таких  правовідносин.  За  Законом  України  «Про

систему  гарантування  вкладів  фізичних  осіб»  [172]  вкладом  є  кошти  у

готівковій та безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які

залучені  банком від  вкладника  (або  які  надійшли для  вкладника)  на  умовах

договору  банківського  вкладу  (депозиту),  банківського  рахунку  або  шляхом

видачі  іменного депозитного сертифіката,  включаючи нараховані  відсотки на

такі кошти. 
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Особливостями  правового  режиму  банківського  вкладу  як  об'єкта

спадщини можна назвати такі:

-  особливість  способу  набуття  права  власності  на  банківський вклад  чи

права  вимоги  його  повернення  полягає  у  тому,  що  перейти  в  порядку

спадкування  такий  об'єкт  може  як  за  законом  або  за  заповітом,  а  також

спадкодавець за життя може зробити особливе розпорядження на випадок своєї

смерті  у  банку  (іншій  фінансовій  установі),  де  був  відкритий  вклад.  Таке

розпорядження за своєю природою є близьке до заповідального відказу;

-  законом  передбачено  особливість  порядку  користування  банківським

вкладом,  що  переходить  у  порядку  спадкування,  а  саме:  до  спадкоємця

переходить право на отримання коштів, що зберігались на банківському вкладі

та відсотків по ним відповідно до умов договору, укладеного спадкодавцем;

- не переходить у порядку спадкування право користування банківським

вкладом,  іншим  депозитом,  якщо  інше  не  передбачено  умовами  договору,

укладеного спадкодавцем;

- на спадкоємців повністю поширюється законодавство щодо захисту їхніх

прав та інтересів як власників банківського вкладу.

Наступним  об'єктом  спадщини,  що  виділений  дисертантом  для

дослідження,  є  майнові  права  та обов'язки засновника (учасника)  юридичної

особи.

Аналізуючи діюче законодавство, чітко вбачається колізія правових норм

щодо  визначення  правової  природи  прав  засновника  (учасника)  юридичної

особи  та  їхніх  окремих  видів,  зокрема  майнових  і  немайнових прав.  Так,  у

ст. 100 ЦК України визначене право участі у товаристві як особисте немайнове

право,  а  тому воно не переходить до іншої особи.  Але ст.  1219 ЦК України

містить виняток стосовно права участі у товариствах. Незважаючи на те, що за

своєю правовою природою це право є особистим немайновим, воно може бути

об'єктом спадщини, якщо це передбачено установчими документами товариства

або  законодавством  [172,  С.  207].  Такий  висновок  підтверджений  у  п.  9
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Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах

про  спадкування»  від  30.05.2008  №7,  в  якому  зазначається,  що  частка

спадкодавця  виражає його майнові  права,  а  тому вона може й  переходити  у

процесі спадкування. Отже, отримання частки у статутному капіталі товариства

дає спадкоємцю право на участь у товаристві або хоча б право на членство та

право на отримання дивідендів тощо. 

Що  ж  до  правового  режиму  майнових  прав  засновника  (учасника)

юридичної  особи  як  об'єктів  цивільного  права  та  відповідно  як  об'єктів

спадщини слід звернутись до відповідних норм ЦК України та ГК України, що

визначають  їхнє  поняття  та  структуру,  а  також  порядок  їхнього  набуття  та

відчуження тощо. Якщо спадкодавець за життя був засновником та учасником

товариства, то, відповідно, набув певних майнових прав щодо юридичної особи

(ст.ст. 116, 119, 137, 147 ЦК України та ст. 167-172 ГК України тощо). Такий

об'єкт спадщини може становити матеріальний інтерес для спадкоємців. 

Тут виникає питання, чи є ці права об'єктом спадщини. Крім того, автор

дисертаційного дослідження не ототожнює поняття майнові права засновника

(учасника)  юридичної  особи  та  корпоративні  права,  оскільки  вважає,  що  це

різні за своїм змістом поняття. Майнові права засновника (учасника) юридичної

особи є більш ширшим поняттям, і це дає можливість проаналізувати більшу

кількість майнових прав, що можуть належати особі як засновнику (учаснику)

юридичної  особи та відповідно,  визначити,  які  з  них можуть бути об'єктами

спадщини,  а  які  припиняються зі  смертю фізичної  особи-засновника.  Більше

того,  оскільки  корпоративне  правовідношення  визначається  у  літературі  як

врегульоване  нормами  цивільного  права  єдине,  складне,  внутрішньо-

організаційне  суспільне  відношення  майнового  характеру,  що  виникає  між

юридичними особами, заснованими на засадах участі (членства), корпорацією

та її учасниками (членами) у момент набуття останніми прав участі (членства),

що опосередковують процес їхньої майнової та немайнової участі у діяльності

корпорації,  то  досягти  правонаступництва  повною  мірою  можливо  лише  у
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частині  прав,  що  опосередковують  майнову  участь  у  діяльності  юридичної

особи [173, C. 174].

Такі  майнові  права  можуть  міститись  в  акціях,  інших  паперових  або

електронних  вираженнях,  або  зазначені  у  статутній  документації  юридичної

особи.  Їхнє  матеріальне  вираження  може  мати  безпосередній  вплив  та

визначати частково їхній правовий режим та його особливості.

Перш за все, слід визначити, на які об'єкти поширюється правовий режим

майнових  прав  та  обов'язків  засновника  (учасника)  юридичної  особи.

Проаналізувавши  норми  ЦК  України  та  ГК  України,  можна  виділити  такі

майнові  права  засновників  (учасників)  щодо  юридичної  особи,  а  саме:

правомочності  на  участь  цієї  особи  в  управлінні  господарською  діяльністю

юридичної  особи,  якщо  це  передбачено  їхніми  статутними  документами,

отримання певної частки прибутку (дивідендів) юридичної особи та активів у

разі  ліквідації  останньої  відповідно  до  закону  або  спадкування  прав  щодо

приватного  підприємства,  спадкування  єдиного  майнового  комплексу

фермерського  господарства,  прав  щодо  майнових  та  земельних  паїв

колективних сільськогосподарських підприємств, прав на одержання грошових

сум,  нарахованих  учаснику  (спадкодавцю)  у  випадку  виходу  (виключення,

вибуття) зі  складу учасників або засновників юридичної особи, а також інші

правомочності, передбачені законом та статутними документами. 

Але  тут  потрібно  розрізняти  право  на  частку  у  статутному  капіталі  від

права на участь у товаристві або членстві у об'єднанні громадян, так як ці права

не взаємопов'язані. Адже право на участь у товаристві як немайнове право, як

правило, не виступає як об'єкт спадщини, тоді як право на частку (або пай) є

правом  майновим  і  завжди  виступає  як  об'єкт  спадщини.  Також  автор

дисертаційного дослідження вважає помилковим виключення права на участь у

товариствах  та  право  на  членство  в  об'єднаннях  громадян  зі складу  об'єктів

спадщини,  оскільки  формулювання  статті  1219  ЦК  України  містить

застереження  «...якщо  інше  не  передбачено  законом  або  їх  установчими
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документами».  Тобто,  якщо ці  права визначенні в  установчих документах як

спадкові,  то,  відповідно,  вони можуть переходити у порядку  спадкування до

спадкоємців  незалежно  від  того  що  за  своєю  правовою  суттю  вони  є

немайновими. 

Перелік  таких  майнових  прав  є  невичерпний  і  може  бути  доповнений

відповідно до рішення засновників та змісту установчих документів. 

Ці права  розглядаються в рамках дисертаційного дослідження як об'єкти

цивільного  обороту  та,  відповідно,  є  окремим  видом  об'єкта  спадщини.

Аналізуючи норми ЦК України та ГК України, можна помітити вагомий вплив

на  правовий  режим  такого  об'єкта  спадщини  установчими  документами

юридичної  особи.  Саме  положеннями  установчих  документів  можуть  бути

передбачені особливості набуття, припинення та переходу усіх майнових прав

засновників  та  учасників  юридичної  особи  і,  відповідно,  саме  установчими

документами може бути визначено чи заборонено можливість  переходу прав

засновників до інших осіб, в тому числі й до спадкоємців. Законодавством це

питання  віднесено  саме  на  розсуд  засновників  юридичної  особи,  а  відтак

перехід таких прав у порядку спадкування має вирішуватись суто індивідуально

і  з  врахуванням  положень  установчих  документів  кожної  окремо  взятої

юридичної особи. 

Щодо  загальних  особливостей  правового  режиму  майнових  прав  та

обов'язків щодо юридичної особи  як окремого виду об'єкту спадщини, то їх

можна звести до таких, як:

-  порядок  набуття  таких прав  у  порядку  спадкування  є  похідним,  та  за

своєю  правовою  природою  буде  правонаступництвом  у  межах,  визначених

законодавством та установчими документами відповідної юридичної особи;

-  можливість  відчуження  таких  прав  свідчить  про  можливість  їхнього

переходу до третіх осіб, в тому числі і у порядку спадкування, але лише тоді,

якщо  це  передбачено  законом  або  положеннями  установчих  документів

відповідної юридичної особи;
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-  обсяг  майнових  прав  та  обов'язків  стосовно  юридичної  особи  при

переході їх від спадкодавця (засновника) до спадкоємця може бути змінений.

Спадкодавець як засновник юридичної особи, наприклад, перебував на посаді

директора  юридичної  особи  та  як  засновник  мав  право  брати  участь  у

товаристві,  мав  право  голосу  на  загальних  зборах  та,  відповідно,  право  на

отримання дивідендів.  Але посада директора має безпосередній особистісний

зв'язок  з  особою  і  не  може  передаватися  в  порядку  спадкування,  якщо

статутними  документами  передбачена  вибірність  кандидата  на  цю  посаду.

Отже,  до  спадкоємця  зможуть  перейти  лише  певні  права,  що  належали

спадкодавцю,  крім  всіх  інших,  які  припинили свою дію у  зв'язку  зі смертю

правоволодільця тощо.

Таким  чином,  правовий  режим майнових  прав  та  обов'язків  засновника

(учасника)  юридичної  особи  має  свою специфіку  правового  регулювання  не

лише  нормами  законодавства,  але  й  положеннями  установчих  документів

юридичної  особи,  що  тягне  за  собою  встановлення  окремого,  спеціального

правового  режиму  щодо   кожного  процесу  спадкування  такого  виду  об'єкта

спадщини.

Щодо  правового  режиму  майнових  прав  та  обов'язків  фізичної  особи-

підприємця  як  об'єкта  спадщини  слід  звернути  увагу  на  деякі  особливості

встановлені законодавством стосовно правового режиму прав та обов'язків, які

можуть належати фізичній особі-підприємцю як об'єкту цивільного права. Так,

набувши  статусу  фізичної  особи-підприємця,  особа  має  право  самостійно,

ініціативно,  систематично  та  на  власний  ризик  займатись  господарською

діяльністю  як  суб'єкт  господарювання  з  метою  одержання  прибутку  або

досягнення економічного чи соціального ефекту. За період своєї господарської

діяльності особа може набути відповідних майнових прав та обов'язків. Після її

смерті  такі  набуті  майнові  права  та  обов'язки  не  припиняються,  а  стають

потенційними об'єктами спадщини. 

Правовий  режим таких  майнових  прав  та  обов'язків  встановлюється  на
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підставі  приписів  Конституції  України,  а  також  інших  нормативно-правових

актів, в тому числі, які регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб,

якщо інше не  встановлено законом або не випливає  із  суті  відносин.  Таким

чином,  на  майнові  права  та  обов'язки  фізичної  особи-підприємця  може

поширюватися  правовий  режим,  встановлений  для  таких  же  об'єктів  щодо

юридичних осіб, якщо інше не передбачено законом.

Треба зазначити, що такі майнові права фізичної особи-підприємця будуть

переходити  до  спадкоємців  разом  із  консолідованими  обов'язками  та

обтяженнями,  що  були  накладені  на  такі  права  у  зв'язку  із  здійсненням

підприємницької  діяльності  спадкодавцем.  При  цьому  спадкоємці  не

перебирають  на  себе  статус  фізичної  особи-підприємця від  спадкодавця  при

спадкуванні таких об'єктів. Статус спадкодавця як фізичної особи-підприємця

припиняється у момент його смерті, і спадкоємці мають лише спадкові права

щодо належних йому за життя майнових прав.

Цивільним  законодавством  не  встановлений  спеціальний  окремий

правовий режим для майнових прав, набутих фізичною особою-підприємцем.

Крім того, у ЦК України чітко зазначено про повну відповідальність фізичної

особи-підприємця  як  фізичної  особи  за  все  належне  їй  майно  (ст.  52  ЦК

України). А тому, цивільне законодавство поширює на таке майно звичайний

правовий режим, яций передбачений для окремого виду об'єкта цивільних прав.

Але  це,  як  правило,  не  вирішує  проблемні  питання,  що  виникають  під  час

спадкування такого виду об'єкта спадщини.

Таким чином,  аналіз  правового  режиму кожного  окремого виду  об'єктів

спадщини  сприяє  удосконаленню  механізму  його  правового  регулювання  та

підвищує  його  ефективність.  Отже,  визначення  правового  режиму  кожного

окремо  взятого  об'єкта  цивільних  прав  як  об'єкта  спадщини  на  рівні

національного  законодавства  надає  можливість  не  тільки  проаналізувати

нормативний зміст  законодавства  у  цій  сфері  для  встановлення  правильного

порядку  спадкування,  але  й  дозволяє  виявити  проблеми  і  прогалини  у



                                                                                                                                                         132
правовому регулюванні  цього  процесу  та  допомагає  здійснити  порівняння  із

аналогічним  правовим  режимом  таких  об'єктів  відповідно  до  законодавства

зарубіжних держав, що буде ефективним для пошуку шляхів усунення прогалин

та надання пропозицій удосконалення законодавства у цій дисертаційній роботі.

А  у  перспективі  може  вивести  на  розробку  пропозиції  щодо  усунення

міжнародних  колізій  та  проблемних  ситуацій  у  процедурі  спадкування  з

іноземним елементом і надасть підґрунтя для подальших досліджень у сфері

спадкової науки.  

        Висновки до 2 розділу:

1.  Запропоновано  загальний  порядок  здійснення  права  на  спадкування

щодо  об'єктів  спадщини  розглядати  і  визначати  поетапно,  а  саме:  першим

етапом  здійснення  права  на  спадкування  є  дія  спадкоємця,  спрямована  на

прийняття  або  відмову  від  прийняття  спадщини;  другим  -  є  безпосередньо

прийняття  спадщини,  встановлення  її  складу;  третім -  оформлення права  на

спадщину.

2.  Встановлено,  що  для  реальної  охорони  прав  суб'єктів  спадкових

правовідносин на першому етапі порядку здійснення права на спадкування, в

тому  числі  окремих  видів  об'єктів  спадщини,  доцільним  є  встановлення

присічного строку для здійснення або відмови від права на спадкування з часу,

коли  особа  дізналася  про  власні  права  на  спадкування,  а  для  нотаріусів

встановити  обов’язком повідомляти  спадкоємців  відповідно до ст.  63  Закону

«Про нотаріат» на наступний день, з дня отримання інформації про них. 

3. Вважається, що складність справ, в яких помилка особи обумовлюється

неповним та/або неякісним роз’ясненням її прав нотаріусом, виходить з того,

що в нотаріальному процесі не фіксується той зміст роз’яснень, які надаються

нотаріусом, і такий порядок слід започаткувати як загальний.
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4. Запропоновано розглянути можливість встановлення не лише обов’язку

нотаріуса  щодо  повідомлення  спадкоємців  про  місце  проживання  чи  місце

роботи яких йому відомо, а також і щодо повідомлення  спадкоємців шляхом

публічного оголошення або повідомлення у пресі чи Інтернеті  про відкриття

спадщини шляхом внесення змін до ч. 2 ст. 63 Закону України «Про нотаріат».

5.  Доведено,  що діяльність нотаріусів має бути зорієнтована не тільки на

фіксування  наявності  боргів  у  спадкодавця  шляхом  прийняття  претензій

кредиторів,  тобто  визначення  активів  і  пасивів  спадщини,  а  й  на  швидке

повідомлення спадкоємців про наявність боргів, про які нотаріус має дізнатися з

накладеної  на  майно  спадкодавця  заборони  його  відчуження  (зокрема  через

реєстри заборон на відчуження нерухомого майна тощо),  та своїми діями на

сприяння  досягненню  між  спадкоємцями  та  кредиторами  компромісних

способів врегулювання боргових зобов’язань і їх фіксування договором тощо.

6. Підтримана  і  розвинена позиція Рабовської  С.Я. щодо  закріплення  у

законодавстві  за  нотаріусом  імперативного  обов'язку  стосовно  розшуку

спадкового  майна  спадкодавця  шляхом  встановлення  обов'язку  не  лише

розшуку майнових прав та майна спадкодавця, але і його боргових зобов'язань

та розроблено пропозицію внести зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій

нотаріусами  України  у  п.  1  глави  10  та  викладення  у  наступній  редакції:

«Нотаріус після відкриття спадкової справи зобов'язаний здійснити заходи щодо

розшуку спадкового майна та інших прав та обов'язків, що були зареєстровані

за  спадкодавцем  шляхом  здійснення  запитів  до  державного  реєстру  речових

прав на нерухоме майно, державного реєстру обтяжень речових прав, Єдиного

державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, та окремо до

інших реєстраційних органів у випадку отримання інформації про можливі інші

об'єкти  спадщини  та  повідомлення  спадкоємців  про  результати  проведених

заходів  у  строк  не  пізніше  7  діб  з  моменту  отримання  відомостей  щодо

направлених запитів».
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7. Запропоновано внести зміни до ст. 60 Закону України «Про нотаріат» та

викласти  статтю у наступній редакції: «1. Нотаріус  або посадова особа органу

місцевого  самоврядування  в  сільських  населених  пунктах  уповноважена  на

вчинення  нотаріальних  дій  за  місцем   відкриття   спадщини   за   заявою

спадкоємців,  виконавця  заповіту,  кредитора  спадкодавця  за  умови

підтвердження  існування  боргів  спадкодавця  чинним  рішенням  суду  або

нотаріально  посвідченим  договором  чи  за  повідомленням  правоохоронних

органів державної влади або на підставі рішення суду про оголошення фізичної

особи  померлою вживає заходів до охорони спадкового майна, коли це потрібно

в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів або держави. Ці заходи

вживаються  ними  безпосередньо  або  шляхом  доручення  нотаріусам  чи

посадовим  особам  органів  місцевого  самоврядування  за  місцезнаходженням

майна. Частина 2 виключена. 3. За   заявою   спадкоємців, виконавця заповіту,

кредитора спадкодавця за умови підтвердження існування боргів спадкодавця

чинним  рішенням  суду  або  нотаріально  посвідченим  договором,  або  за

повідомленням  правоохоронних органів державної влади заходи щодо охорони

спадкового  майна   можуть  вживатися  нотаріусами  або  посадовими  особами

органів  місцевого  самоврядування,  які  вчиняють  нотаріальні  дії  за

місцезнаходженням  цього  майна  з  повідомленням про вжиті заходи нотаріуса

або посадової особи органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні

дії, за місцем відкриття спадщини. 4. У разі  одержання  від  суду рішення про

оголошення фізичної особи  померлою  державний  нотаріальний  архів передає

це рішення нотаріусу  або  посадовій  особі  органу місцевого самоврядування,

уповноваженій  на  вчинення  нотаріальних дій, за місцем відкриття  спадщини

для вжиття заходів з охорони спадкового майна».

8.  Обґрунтовано  необхідність  закріплення  у  законодавстві  допустимості

одночасної сумісної діяльності декількох нотаріусів у разі, коли обсяг спадщини

є  значним  та  об'єктивно  потребує  участі  двох  або  більше  нотаріусів  для

забезпечення належних, швидких та законних нотаріальних дій щодо вжиття
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заходів  до  охорони  такого  майна,  укладання  відповідних  угод  щодо  його

управління,  здійснення  його  опису  тощо.  Це  є  шляхом  для  удосконалення

процесу спадкування та може бути розглянуто і використано в інших сферах

нотаріальної діяльності. Так, дисертантом пропонується внести зміни до Закону

України «Про нотаріат» шляхом прийняття ст.  7.1  та її  викладу  у наступній

редакції: «У випадку, коли обсяг вчинення нотаріальних дій стосовно ведення

одного  нотаріального  провадження  перевищує  реальну  можливість  вчинення

таких дій  одним нотаріусом,  він  має  право здійснити запит  до Міністерства

юстиції  України  для  надання  дозволу  залучити  до  участі  у  такому

нотаріальному  провадженні  одного  або  декількох  нотаріусів  для  одночасної

сумісної діяльності».

9. Удосконалено та підтримано пропозиції Фріса І.П. стосовно посилення

кримінально-правового забезпечення охорони учасників нотаріального процесу,

у  зв'язку з  чим вбачаємо необхідним внести зміни до КК України у  частині

доповнення у ст. 343  до складу осіб, на яких може бути здійснений незаконний

вплив  -  нотаріусів  та  помічників  нотаріусів  як  суб'єктів  протиправного

посягання під час виконання ними посадових обов'язків.

10.  Визначено,  що  правове  регулювання  спадкування  окремих  видів

об'єктів  спадщини  має  свій  самостійний  спеціальний  правовий  режим.  При

встановленні правового режиму окремих видів об'єктів спадщини слід виходити

з об'єкта, на який він спирається та його загальну правову природу. 

11. Доведено  необхідність  імперативного  закріплення  зобов’язання

нотаріусів та встановлення більш жорсткого контролю щодо виконання такого

зобов'язання  Міністерством  юстиції  України,  з  урахуванням  позиції

спадкоємців  та  відказоодержувачів  за  рахунок  спадкового  майна  щодо:

а)  термінового  вирішення  безспірних  питань  ще  в  шестимісячний  період

прийняття  спадщини,  що  пов’язано  з  утриманням  осіб,  які  перебували  на

утриманні спадкодавця, є його спадкоємцями і втратили засоби до існування;

б) швидкого вирішення питань з пасивами спадщини, які мають тенденції до



                                                                                                                                                         136
зростання;  в)  з  компенсацією  витрат  на  утримання,  догляд,  лікування  та

поховання спадкодавця тощо.

12. Встановлено,  що  склад  учасників  спадкового  правовідношення

збігається  зі  складом  учасників  спадкового  процесу.  Та,  відповідно,

запропоновано класифікацію суб'єктів спадкового процесу, які не були до цього

визначенні в теорії спадкового права, а саме:

спадкодавець; 

спадкоємець; 

інші допоміжні суб'єкти, які, в свою чергу, можна поділити на дві підгрупи:

- ті, які за законом або за розпорядженням спадкодавця сприяють в отриманні та

збереженні  спадкового  майна,  -  нотаріус,  виконавець  заповіту,  інші  органи

влади або органи місцевого самоврядування тощо;

 - ті, які мають майновий інтерес або отримують відповідні майнові права при

спадкуванні спадкоємцями спадкової маси - кредитори, боржники спадкодавця,

вигодонабувач за сервітутом, відказоодержувач тощо.

13. Підтримано  позицію Жилінкової І.В. стосовно надання неповнолітнім

особам  право  заповідати  належне  їм  майно,  зокрема:  гроші  (його  особисті

доходи),  а  також гонорари автора  об’єктів  інтелектуальної  власності  та  інші

права, якими відповідно до ст. 32 ЦК вона має право розпоряджатися без згоди

інших осіб, шляхом внесення змін до ч. 1 ст. 1234 ЦК України та викладення у

наступній редакції: «право на заповіт має фізична особа з повною цивільною

дієздатністю або фізична особа, що досягла 16 років за встановленими у ст. 32

ЦК України умовами, зокрема щодо обов'язкового отриманням згоди одного з

батьків або органу опіки і піклування».

14. Запропоновано класифікацію спадкодавців (в тому числі заповідачів) за

критерієм їхнього роду занять на: 1) спадкодавця, що безпосередньо здійснював

підприємницьку  діяльність;  2)  спадкодавця,  який  створював  об'єкти

інтелектуальної  власності;  3)  спадкодавця-колекціонера;  4)  спадкодавця,  який

був власником нерухомості; 5) спадкодавця, який володів об'єктами цивільних
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прав  обмежених у  обороті  на  підставі  відповідних дозволів;  6)  спадкодавця,

який займався декількома видами діяльності тощо.

15. Встановлено, що правовий режим об’єктів спадщини можна розглядати

як систему регулятивного характеру, що включає сукупність правових засобів,

дозволів,  заборон  і  зобов'язань,  яка  характеризується  спільністю  основних

положень  (принципів)  і  встановлює  умови  та  порядок  вжиття  заходів  до

охорони об’єктів спадщини, а в подальшому й умови виникнення і припинення

прав і обов'язків спадкоємців щодо об’єктів спадщини, обсяг цих прав, порядок

їх  здійснення  та  захисту.  Виходячи  з  цього,  можна  визначити,  що  правовий

режим  окремих  видів  об'єктів  спадщини  являє  собою  особливий  порядок

регулювання,  який  складається  із  сукупності  юридичних  засобів,  заходів,

способів  та  принципів,  що  встановлені  законодавством  та  забезпечуються

державою і, в особливий спосіб, регламентує сферу спадкування окремих видів

об'єктів спадщини.

16. Доведено, що особливості правового режиму прав на нерухоме майно,

майнові  права  та  обов'язки  щодо юридичної  особи,  майнових прав  фізичної

особи-підприємця,  майнових  прав  інтелектуальної  власності  та  прав  на

банківський  вклад  як  окремого  виду  об'єкта  спадщини  можна  звести  до

особливого порядку їх набуття, відчуження та припинення, особливого порядку

їх здійснення, особливостей обсягу та їх захисту як об'єктів цивільних прав, так

і, відповідно, окремих видів об'єктів спадщини.



                                                                                                                                                         138

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ

ОБ'ЄКТІВ СПАДЩИНИ

3.1. Спадкування майнових прав та обов'язків засновника (учасника)

юридичних осіб

Слід зазначити, що Законом України «Про нотаріат» та Порядком [100] не

врегульовано  питання  стосовно  оформлення  майнових  прав  засновника

(учасника)  юридичної  особи  як  об'єктів  спадщини,  а  тому  практично  жоден

нотаріус  не  в  змозі  належно  оформити  перехід  таких  прав,  як  комплексної

правомочності від спадкодавця до його правонаступників. Виходячи з того, що

матеріальна  частина  цих  прав  пов'язана  із  матеріальним  правом  певного

суб'єкта,  можна  стверджувати,  що  такі  об’єкти  можуть  і  повинні

успадковуватися [52, C. 290]. 

Цій проблематиці була присвячена значна кількість  українських  науково-

практичних робіт [174; 175; 176] і навіть російських дисертаційних досліджень

[177;  178;  179]. Але  сьогодні нотаріальна  практика  стикається  з  низкою

проблемних  питань,  які  стосуються  порядку  та  підстав  здійснення  права  на

спадкування такого об'єкта спадщини. Особливості спадкової процедури такого

об'єкта виникають, в першу чергу, з виду прав, що успадковуються, та форми їх

вираження (права щодо товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з

додатковою відповідальністю, права, що підтверджуються акціями та іншими

цінними паперами тощо). 

Але  недосконалими  залишаються  питання  спадкування  підприємств  з

іноземним елементом, оскільки вони одночасно є малодослідженими, зокрема, в

тих  нечисленних  роботах,  які  присвячені  цій  проблематиці,  безпосередніх  і

конкретних висновків обмаль  [180]. Тому на шляху євроінтеграції і залучення

іноземних інвестицій слід приділити увагу науковців у розроблення прозорої
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схеми  вирішення  спадкових  питань,  яка  буде  привабливою  для  іноземних

капіталів.  

Отже, існує низка проблемних питань щодо спадкування майнових прав на

частку  у  статутному  капіталі  юридичної  особи  та  пов'язаних  з  ним  прав.

Відповідно до ч. 5 ст. 147 ЦК України частка у статутному капіталі товариства з

обмеженою  відповідальністю  переходить  до  спадкоємців  фізичної  особи  чи

правонаступника  юридичної  особи  -  учасника  товариства,  якщо  статутом

товариства  не  передбачено,  що  такий  перехід  допускається  лише  за  згодою

інших  учасників  товариства.  Щодо  інших  організаційних  форм  юридичної

особи та  порядку  переходу  частки  в  їхньому  статутному капіталі  в  порядку

спадкування застосовуються положення цієї ж норми ЦК України. 

Звідси можна зробити висновок, оскільки таке право за своєю юридичною

природою є відчужуваним, то у разі відкриття спадщини такі права можуть бути

об'єктом спадщини, якщо це напряму не заборонено законодавством або якщо

інше  не  передбачено  установчими  документами  такої  юридичної  особи.

Заслуговує  уваги  в  цій  нормі  формулювання  «...якщо  такий  перехід

допускається лише за згодою інших учасників товариства». Тобто установчими

документами  може  бути  передбачено  обов'язкове  отримання  згоди  всіх  або

більшості  учасників  юридичної  особи  на  перехід  права  власності  на  такий

об’єкт спадщини. Право внесення таких положень до установчих документів

пов'язане  з  принципом  свободи  договору  у  цивільному  праві.  Але  ж,  якщо

учасники  юридичної  особи  не  погоджуються  з  переведенням  прав  на

спадкоємців, останні мають право на виділ частки, що належала спадкодавцеві,

за правилами ст. 148 ЦК України. 

Крім того, слід зазначити, що з переходом такого майнового права як права

на частку в статутному капіталі у спадкоємців можуть виникнути й інші права,

що  належали  спадкодавцеві  цієї  юридичної  особи.  Так,  установчими

документами юридичної особи може бути передбачена можливість отримання

права на участь у юридичній особі і,  відповідно, права на отримання частки
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доходу  (дивідендів),  права  на  отримання активів  у  разі  ліквідації  юридичної

особи та інші права, що не припинилися зі смертю особи. 

У п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику

у  справах  про  спадкування»  від  30.05.2008  р.  №  7  [181]  зазначається,  що

спадкується не право на участь у товаристві, а право на частку у статутному

капіталі.  Таке  тлумачення  Пленуму  ВСУ  вищеназваних  норм,  на  погляд

дисертанта,  слід  розуміти так,  що право на  частку  у  статутному капіталі  не

тягне за собою спадкування і права на участь у товаристві, оскільки останнє

виникає у спадкоємців не в порядку спадкування, а у зв’язку з їхнім подальшим

волевиявленням  стати  учасником  юридичної  особи,  якщо  це  не  суперечить

установчим  документам  такої  юридичної  особи.  З  цього  виходить  і  судова

практика. 

Так,  рішенням Апеляційного суду Донецької  області  від 27 червня 2006

року  [182]  за  позовом  спадкоємців  (особа_1)  до  товариства  з  обмеженою

відповідальністю (особа_2) про визнання спадкоємців учасниками товариства

та  зобов’язання  внести  зміни  до  установчих  документів  суд  зазначив,  що

відмовою  у  прийнятті  позивачів  до  складу  учасників  товариства  не  було

порушено  їхніх  спадкових  прав,  оскільки  право  участі  у  товаристві  є

особистим,  невідчужуваним  немайновим  правом  в  силу  ст.ст.  100,  1219  ЦК

України. А також виходячи з того, що товариство є добровільним об’єднанням

осіб, то для вступу позивачів до товариства необхідною є згода інших учасників

товариства  або  його  керівних  органів,  що  передбачено  установчими

документами такого товариства. Тому можна погодитись з позицією Рабовської

С.Я., що спадкування здійснюється тільки щодо майнових прав спадкодавця, а

стосовно  немайнових  прав  спадкодавця  можна  говорити  про

правонаступництво  як  більш  широке  поняття.  Ця  концепція  відповідає

принципу, що для участі у корпоративному підприємстві необхідно отримати

згоду інших учасників [183, C. 6].
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Слід зазначити,  що ст.  1219 ЦК України все  ж передбачена можливість

переходу  до  спадкоємців  в  порядку  спадкування  права  участі  у  юридичній

особі,  якщо  це  передбачено  установчими  документами  юридичної  особи.

Прикладом спадкування такого об’єкту є товариства, участь в яких заснована

саме  на  кровному  спорідненні  між  учасниками  і,  відповідно,  спадкоємці

померлого  учасника  товариства  отримували право  замінити  свого  померлого

родича.  Наразі  такі  товариства  майже  не  створюються,  але  найбільше  їхнє

розповсюдження можна побачити у Великобританії, особливо серед товариств,

що займаються благодійною діяльністю. 

Якщо ж статутом юридичної особи не передбачено спадкування права на

участь, то спадкоємець спадкує лише частку у статутному капіталі, у зв’язку із

чим до нього переходять лише майнові права. Набуття інших прав, наприклад,

організаційно-корпоративних  у  спадкоємця,  як-то  права  участі  у  загальних

зборах,  вирішення  питання  щодо шляхів  розвитку  юридичної  особи  тощо у

спадкоємця залежить від рішення учасників юридичної  особи про вступ або

відмову у вступі до складу учасників юридичної особи. Тому можна зробити

висновок, що права щодо юридичної особи, що належали спадкодавцю можуть

перейти або в повному, або в неповному складі [184, С. 348]. Тобто окремі права

щодо юридичної особи, в тому числі майнові, переходять до спадкоємців після

прийняття  ними  в  спадщину  права  на  частку  у  статутному  капіталі  та

подальшого прийняття спадкоємця до юридичної особи як учасника. 

Рабовською С.Я. зазначається, що до складу спадщини може входити і таке

майнове право засновника (учасника) юридичної особи, як право на отримання

частки від доходу юридичної особи (дивідендів)  [185, C.  45]. Крім того, автор

обґрунтовує  позицію  відповідно  до  якої  це  майнове  право  підлягає

обов'язковому спадкуванню.  Порядок  отримання права  на  дивіденди,  в  тому

числі  в  порядку  спадкування,  встановлюється  установчими  документами

юридичної  особи,  а  за  відсутності  врегулювання  ними  цього  питання,  на

підставі закону [52, С. 333]. 
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Крім  того,  вважаємо,  що  майнове  право  на  отримання  дивідендів  має

нерозривний зв'язок  з  отриманням права  на  частку  у  статутному капіталі  та

правом участі у юридичній особі як такі, що породжують один одного. Отже

майнове  право  на  отримання  дивідендів  є  несамостійним  елементом  складу

спадщини. 

Так,  отримання  частки  від  доходу  юридичної  особи  (дивідендів)

породжується  правовою  дією  -  внесенням  вкладу  до  статутного  капіталу

юридичної особи, будь-то грошовий або інший матеріальний вклад, наприклад,

у вигляді обладнання, корисної моделі тощо. У випадку ж, якщо спадкоємцю

відмовлено у включенні до юридичної особи як учасника та виділу належної

спадкодавцю частки зі статутного капіталу у натурі, спадкоємець має право на

отримання  дивідендів  лише  в  розмірі,  нарахованому  до  моменту  виділення

частки з статутного капіталу у натурі. 

На погляд дисертанта, таке майнове право є правом учасника юридичної

особи, яке, в першу чергу, пов'язане з участю конкретної особи у господарській

діяльності  юридичної  особи  (в  тому  числі  за  рахунок  грошових  або  інших

майнових  внесків),  оскільки  отримання  доходу  є  довготривалим  та

здійснюваним на власний ризик господарської діяльності. Якщо ж спадкоємці

відмовились від вступу до юридичної особи або їм було відмовлено у такому

вступі з виділом належної спадкодавцю частки з статутного капіталу, то у них

не відпадає правова підстава на отримання частки доходу юридичної особи з

моменту виділу їм у натурі частки з статутного капіталу, так як це право набув

спадкодавець. Але фактично право на дивіденди втрачатиметься як самостійне,

оскільки  воно  трансформуватиметься  в  поняття  «компенсація»  спадкоємцям

належної спадкодавцю частки. 

Тому  ми  підтримуємо  позицію,  винесену  Рабовською  С.Я.,  якою

встановлено,  що  корпоративні  права  можуть  успадковуватися  спадкоємцями,

коли  у  статуті  підприємства  існує  положення  про  допустимість  такого

спадкування  й  інші  учасники  корпоративного  підприємства  проти  цього  не
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заперечують. У всіх інших випадках спадкується частка у майні корпоративного

підприємства,  яка  належала  померлому  учаснику  цього  підприємства

[183, C. 4]. Крім того, цікавим правовим висновком Рабоської С.Я. є позиція,

відповідно до якої, якщо в установчому договорі підприємства або у заповіті не

наведено відповідних заборон, то умова, висунута учасниками юридичної особи

про  спадкування  частки  померлого  учасника  конкретним  спадкоємцем,  коли

заяву про отримання спадщини подало декілька осіб, що є спадкоємцями однієї

черги чи визначені заповітом, може вважатися правомірною і такою, що впливає

на визначення наступного власника корпоративних прав [183, С. 5]. 

Таку  позицію  поділяємо,  оскільки  перехід  майнових  прав  засновника

(учасника) юридичної особи є підґрунтям для продовження справи спадкодавця,

отримання  в  подальшому  систематичного  доходу  та  надає  спадкоємцю

можливість заробляти на життя на належному рівні тощо. Але реальна участь у

діяльності  юридичної  особи спадкоємця має бути належною та максимально

професійною  для  процвітання  справи,  започаткованої  спадкодавцем  разом  з

іншими учасниками товариства. Останні є зацікавленими в тому, щоб майнові

права,  які  дають  право  участі  у  юридичній  особі  перейшли  до  того  з

спадкоємців,  який  відповідає  таким  якостям.  Тут  слід  зазначити,  що  за  цієї

правової позиції можуть виникнути проблеми на рівні практики. 

Так,  розподіл  спадщини  має  відбуватись  за  принципом  рівності  часток

спадкоємців,  якщо  інше  не  передбачено  заповітом  і  у  випадку,  коли  іншого

спадкового  майна  не  вистачає  для  покриття  різниці,  що  виникає  у  разі

передання всіх майнових прав засновника (учасника) юридичної особи одному

із спадкоємців такий принцип буде порушено. Крім того, учасники юридичної

особи можуть зустріти заперечення з боку інших спадкоємців за законом щодо

такого розподілу спадщини. У такому разі вважаємо невідворотнім перенесення

цього спору до суду, який буде його вирішувати виключно на підставі закону та

відповідно  до  встановленої  судової  практики.  При  цьому  принцип  рівності

часток  у  спадщині  є  одним  із  основоположних  принципів  спадкування  за
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законом  та,  в  першу  чергу,  буде  братися  до  застосування  судом.  А  відтак

правомірність  вищенаведеної  вимоги  учасників  юридичної  особи  буде

піддаватися сумніву. 

Таким чином, є доволі доцільним відокремлювати ті підприємства, в яких

учасники власною працею впливають на діяльність підприємства та створюють

додатковий  продукт,  який  у  подальшому  отримує   дивіденди,  наприклад,  у

кооперативах,  повних  товариствах  тощо.  Тому  персоніфікація  суб’єктів,  які

беруть  участь  у  таких  товариствах,  має  значний  вплив  на  діяльність

підприємства.  В  інших  товариствах,  де  основна  роль  відводиться  вкладу

учасника, наприклад, акціонерні товариства, право участі у  юридичних особах

спадкується разом з часткою у таких підприємствах [183, C. 8]. 

Автор також вважає, що доцільно звичне поняття «підприємство як єдиний

майновий комплекс» (ст.  191 ЦК) не абсолютизувати,  а  вивчити відповідний

практичний  досвід  діяльності  підприємств  і  визнати,  що  для  сприйняття

реального  підприємства  як  єдиного  і,  підкреслимо,  неділимого  майнового

комплексу  необхідно  звертатися  до  фахівців  –  експертів  за  відповідним

висновком. Деякі російські науковці відкидають можливість поділу будь-якого

підприємства і розглядають лише перехід підприємства: 1) у цілому до одного із

спадкоємців та виплату компенсації іншим спадкоємцям; 2) в спільну власність

усіх спадкоємців,  після чого воно або передається в довірче управління,  або

вноситься  в  якості  вкладу  до  комерційної  організації,  або  продається  [186].

Адаптуючи останню гіпотезу до нотаріальної діяльності, можна стверджувати,

що  при  спадкуванні  підприємства  можливий  і  третій  варіант,  коли  складне

підприємство  з  декількома  напрямами  діяльності  будуть  успадковувати

спадкоємці в рівних частках, тоді вони за спільною згодою можуть розподілити

підприємство  за  напрямами  діяльності,  про  що  може  бути  посвідчений

відповідний договір. 

Крім  того,  найбільш  гострим  проблемним  питанням  є  розшук  такого

об'єкта спадщини, як права на частку у статутному капіталі та інших майнових
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прав щодо юридичної особи та їхній подальший виділ. Як вже зазначалось у

попередньому розділі  дисертаційної роботи,  розшук такого об'єкта спадщини

може здійснити нотаріус. Одним з способів такого розшуку є здійснення запиту

через Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

(або  ЄДЕРПОУ),  який  створений  з  метою  забезпечення  державних  органів

місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною

інформацією  про  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  з  Єдиного

державного  реєстру  (ст.  7  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань») [187]. 

Для реалізації вказаної мети Міністерством юстиції України з 01 жовтня

2015 року був створений портал електронних сервісів, що забезпечує доступ до

внесеної  інформації  в  Єдиний  державний  реєстр  та  ознайомлення  з  нею як

шляхом електронного огляду, так і шляхом отримання електронних виписок та

витягів щодо конкретних юридичних осіб чи фізичних осіб-підприємців будь-

якою особою,  яка  здійснить  реєстрацію на  відповідному порталі  [188].  Таке

нововедення теоретично створює можливість не лише для нотаріуса, але й для

спадкоємців та інших учасників спадкових правовідносин отримати інформацію

щодо реєстрації спадкодавця як засновника або бенефіціара юридичної особи

будь-якої  форми  власності.  Зазначимо,  що  з  01  жовтня  2015  року  в  цьому

реєстрі  стало  можливим  здійснити  пошук  відомостей  за  критерієм  «дані

засновника-фізичної  особи»,  тобто,  вказавши  зареєстрований  ІНН  або  дані

паспорта, можна встановити, чи була та чи інша фізична особа зареєстрована як

засновник юридичної  особи будь-якої  форми власності  на території  України.

Винятком є встановлення статусу державної або іншої таємниці стосовно цієї

інформації. 

Слід зауважити, що неможливим поки що є встановлення статусу учасника

юридичної особи за допомогою цього реєстру, оскільки їхня реєстрація в такій

формі наразі не здійснюється.  Крім того, в реєстрі відсутні вказівки на розмір

частки  в  статутному  капіталі  таких  засновників.  Відповідно  до  проведеного
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дисертантом опитування нотаріусів м. Києва та Київської обл. було відзначено,

що  такі  реєстри  подекуди  не  містять  необхідної  інформації  про  багатьох

юридичних осіб  або  у  45% відсотків  з  опитаних було  виявлено  розбіжності

інформації в реєстрі та паперових правоустановчих документах. Також такий

реєстр не містить інформації про статус громадянина України як засновника або

учасника  іноземної  юридичної  особи,  що  не  є  поодиноким  явищем  на

сучасному етапі економічному розвитку та відкритості ринку акцій, особливо

серед країн ЄС. Крім того, ні в ЦК України, ні в Законі України «Про нотаріат»,

ні  в  Порядоку і  т.д.  не встановлений порядок проведення заходів  з  розшуку

таких  майнових прав  засновника  (учасника)  юридичної  особи,  як  складових

частин  спадщини.  Слід  зазначити,  що  20  травня  2015  р.  Європейським

парламентом  прийнята  Четверта  директива   ЄС  про  протидію  відмиванню

коштів (4th Anti-Money Laundering Directive, AMLD), в рамках якої передбачено

створення  централізованих  реєстрів  бенефіціарних  власників  компаній,

зареєстрованих на території Європи. Створення таких реєстрів є обов'язковим

для країн ЄС та створені в Україні в тому числі з метою адаптації законодавства

до основних принципів і положень нормативної бази ЄС. Реєстри бенефіціарів

будуть недоступними для широкої публіки. Доступ до даних, що містяться в

реєстрах,  отримуватимуть особи (фізичні  та  юридичні),  які  зможуть довести

наявність у них «законного інтересу» (Legitimate interest) для ознайомлення з

наявною інформацією. Необмежений доступ до реєстрів матимуть особи, які

виконують свої законні обов’язки (obliged entities) [189]. 

Вбачається  доцільним вирішення питання  можливості  доступу  до  таких

реєстрів  та  їхньої  зведеної  версії  в  майбутньому  для  розшуку  нотаріусами

зареєстрованих  майнових  прав  громадян  України  як  засновників  (учасників)

іноземних юридичних осіб, як об'єктів спадщини. Відповідно до Закону України

«Про нотаріат», гл. 10 Порядку нотаріус наділений правом направляти запити

до державних органів, органів місцевого самоврядування, окремих посадових

та службових осіб, юридичних осіб тощо для встановлення спадкового майна та
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інших майнових прав  спадкодавця.  Але  за  відмову  від  надання  відповіді  на

такий запит та взагалі не направлення відповіді нотаріусу відповідальності такі

суб'єкти не несуть.  Це пов'язано також із  проблематикою виділу цих прав із

загального  статутного  капіталу  на  рівні  юридичної  особи.  Нотаріус

зобов'язаний  внести  усі  права  та  обов'язки,  що  складають  спадщину,  до

свідоцтва про право на спадщину. Таким чином, він має вказати, які саме права

щодо  юридичної  особи  переходять  до  спадкоємців  у  цьому  свідоцтві.

Теоретично ці дані він може взяти з відповіді такої юридичної особи на його

запит. Але практично учасники юридичної особи не знають, що включати до

такої відповіді та як саме визначати, які права можуть переходити у спадщину.

Зазвичай  максимум,  що  вони  вказують  у  відповіді,  -  це  право  на  частку  у

статутному  капіталі,  розмір  якої  визначають  за  установчими  документами,

оминаючи при цьому усі  інші права спадкодавця лише через необізнаність у

цьому питанні. Вирішенням цієї проблеми було б звернення до аудиторських

компаній або безпосередньо до нотаріуса, представника такої юридичної особи

за роз'ясненням щодо складу спадщини та прав, які можуть до нього входити.

Найчастіша причина не включення таких прав до складу спадщини є просте

незнання спадкоємців про потенційний склад спадщини та небажання нотаріуса

ускладнювати  собі  роботу  та  роз'яснювати  порядок  дій  щодо  таких  об'єктів

спадщини. Єдиним виходом з цієї ситуації, на погляд дисертанта, є покращення

юридичної  обізнаності  населення та,  звісно,  звернення до юриста з  приводу

роз'яснення щодо належних спадкоємцям прав та обов'язків. 

Крім  того,  підтримуємо  позицію  Рабовської  С.Я.  щодо  пропозиції

наділення виконавця заповіту, за його участі у спадковому процесі, за ст. 1290

ЦК  України  повноваженнями  стосовно  розшуку  майна  спадкодавця  та  його

корпоративних прав, але такими повноваженнями слід його наділити, оскільки

перед вжиттям заходів щодо охорони майна (п. 1 ч. 1 ст. 1290 ЦК України) його

необхідно  спочатку  знайти  та  цим положенням  слід  доповнити  ст.  1290  ЦК
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України  [185,  C.  4].  На  жаль,  наразі  така  пропозиція  не  була  врахована

законодавчою владою і тому проблемна ситуація залишається невирішеною.

Досі одним із головних способів забезпечення переходу прав засновника

(учасника)  юридичної  особи  до  спадкоємців  є  поширення  серед  визначених

заповідачем  спадкоємців  найбільш  повної  інформації  про  належність  йому

таких прав. Нотаріуси об'єктивно не можуть знайти майнові права спадкодавця

як  засновника  (учасника)  юридичної  особи,  зареєстровані  по  всій  території

України, не кажучи вже про ті, які знаходяться за межами України і особливо в

офшорних  зонах,  якщо  їм  відповідні  відомості  не  нададуть  спадкоємці,  а

останні  не  завжди  володіють  такою  інформацією. Розраховувати  на  те,  що

співзасновники  юридичної  особи  будуть  діяти  собі  на  шкоду  і  передавати

відомості про статки і права покійного, не приходиться. 

Тому  співзасновників  (учасників)  юридичних  осіб  необхідно  на

законодавчому рівні зобов’язати сповіщати нотаріусів про належні спадкодавцю

права у відповідному підприємстві. Лише після цього можна буде погодитися з

позицією Ляпунова С.Г. щодо необхідності резервування частки вартості майна

покійного  учасника  в  статутному капіталі.  Однак,  на  наш погляд,  не  можна

вважати  стан  зменшення  кількості  учасників  підприємства  без  компенсації

частки  спадкоємцям  постійним  і  таким,  що  потребує  відповідної  реєстрації

[190].  Інакше,  зазначена  наукова  позиція  при  її  відтворенні  в  законодавстві

стане підставою для зловживання правами, коли співзасновники після смерті

одного  з  учасників  будуть  терміново  резервувати  його  частку  і  реєструвати

зменшення кількості учасників. 

У  юридичній  практиці  дисертанта  неодноразово  зустрічалися  випадки

звернення  громадян  щодо  визнання  права  власності  на  окремі  види об'єктів

спадщини та поновлення строків на отримання спадщини. Нерідко траплялися

випадки,  коли  після  відмови нотаріуса  у  вчиненні  певних  нотаріальних дій,

громадяни  звертаються  до  юристів  за  консультацією  вже  після  закінчення

строків  на  прийняття  спадщини.  Такі  ж  наслідки  можуть  виникати  і  через
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звичайне  нерозуміння  встановленого  законом  порядку  спадкування,  про  що

зазначили нотаріуси у проведеному дисертантом опитуванні, наголосивши як на

проблемну ситуацію під час ведення спадкових справ (див. Додаток 2). Усе це,

на  думку  дисертанта,  є  підтвердженням  низької  юридичної  обізнаності

населення,  що породжує низку  проблемних ситуацій  і  не  лише у  спадкових

правовідносинах.

Вирішенням цієї проблеми має стати належне інформаційне забезпечення

населення щодо належних їм прав та обов'язків,  у першу чергу,  у цивільних

правовідносинах  задля  забезпечення  їхнього  дотримання  та  непорушності.

Дисертант вважає, що можливим варіантом такого забезпечення є поширення

доступної інформації стосовно прав кожної фізичної особи у засобах масової

інформації,  покращення  якості  викладу  курсу  «правознавство»  в  школах  та

інших  навчальних  закладах,  де  отримують  середню  та  вищу  освіту  з  усіх

спеціалізацій  з  розширенням  тематики  щодо  конституційних,  цивільних,

трудових та інших прав, належних кожній людині за законом. 

Особливою є також процедура спадкування права на частку у статутному

капіталі та інших майнових прав щодо юридичної особи, які підтверджуються

акціями,  інвестиційними  та  іншими  цінними  паперами.  Наразі  багато

українських акціонерних товариств мають проблеми зі  визначенням правової

долі акцій померлих акціонерів. У багатьох акціонерних товариствах такі акції

становлять не вирішену проблему - тривалий час акції померлих осіб фактично

залишаються  без  власника,  що  ускладнює  вирішення  питань,  пов'язаних  з

управлінням  товариством:  проблемним  може  бути  забезпечення  кворуму  на

загальних  зборах,  прийняття  рішень  з  питань,  що  вимагають  кваліфікованої

більшості, проведення корпоративних операцій з акціями та інше. 

На практиці акціонерними товариствами часто приймаються рішення про

виключення  померлих  акціонерів  із  товариства  «як  таких,  що  утратили

правовий зв'язок із товариством» або просто за фактом їхньої смерті. Самі ж

акції  визнаються  такими,  що  перейшли  у  власність  товариства.  Безумовно,
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вказані  рішення  суперечать  вимогам  закону  [191,  С.  46].  Акції  як  об'єкти

власності  особи, у випадку її  смерті  будуть об'єктами спадщини, а відтак не

можуть переходити у власність товариства, якщо це не передбачено заповітом

спадкодавця. 

 Відповідно до ст. 20 Закону України «Про акціонерні товариства» акція

товариства  засвідчує  корпоративні  права  акціонера  стосовно  цього

акціонерного товариства. Тобто особа, яка стає власником акцій, автоматично

набуває відповідні суб'єктивні права щодо акціонерного товариства, якщо інше

не  передбачено  установчими  документами.  На  відміну  від  товариства  з

обмеженою відповідальністю, де право вступу до складу учасників товариства

залежить  від  прямого  волевиявлення  спадкоємця  на  це,  в  акціонерному

товаристві спадкоємці померлого учасника не мають можливості відмовитись

від  вступу  у  товариство,  оскільки  у  них  з  прийняттям  спадщини  фактично

виникає  право  власності  на  акції,  з  яким пов’язано автоматичне  виникнення

інших майнових та немайнових прав щодо такого товариства. 

Ця позиція викладена у Постанові Пленуму Верховного Суду України від

30.05.2008  р.  №7  «Про  судову  практику  у  справах  про  спадкування»  -  із

придбанням  права  власності  на  акцію  спадкоємець  набуває  також  цілий

комплекс прав щодо юридичної особи, які можуть включати у себе право на

участь  в  управлінні  акціонерним  товариством,  право  на  часткову  участь  у

статутному капіталі товариства, право на отримання дивідендів та інші права,

передбачені  установчими  документами  акціонерного  товариства.  Конкретний

обсяг  таких  прав  залежить  від  виду  та  кількості  акцій,  що  перейшли  до

спадкоємця [191,  С. 210]. 

Проблемним  залишається  питання  щодо  моменту,  з  якого  спадкоємець

може реалізувати свої права. Відповідно до норм ЦК України право власності

на спадщину виникає у спадкоємця з моменту прийняття спадщини. Але п. 1.

ст.  5  Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості

електронного  обігу  цінних  паперів  в  Україні»  встановлено,  що  права,  які
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випливають  із  іменних  цінних  паперів,  випущених  у  документарній  формі,

можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до Реєстру власників іменних

цінних  паперів.  Внесення  ж  таких  змін  до  Реєстру  відбувається  на  підставі

оригіналу свідоцтва про право на спадщину або його нотаріальної копії, тобто

після спливу 6-ти місяців з дня відкриття спадщини. Таким чином, до моменту

оформлення права власності на акції, належні спадкоємцеві, частина цих акцій

у  голосуванні  не  будуть  брати  участі.  Це  може,  в  свою чергу,  потягнути  за

собою  порушення  діяльності  товариства  та  відповідно  прав  спадкоємців-

акціонерів,  якщо  кількість  належних  спадкоємцеві  акцій  є  великою  та,

відповідно, створює відсутність кворуму на засіданні такого товариства. 

Ймовірно  найоптимальнішим  способом  збереження  ефективного

функціювання акціонерного товариства є призначення нотаріусом управителя

спадщиною на час процедури переоформлення права власності на такий об’єкт

спадщини, але лише у разі наявності згоди на це інших учасників акціонерного

товариства та в порядку передбаченому установчими документами.  

Певну особливість також має ситуація, коли спадкодавець не встиг набути

права  власності  на  акцію,  наприклад,  отримавши  лише  сертифікат,  який

необхідно обміняти на акції для подальшого користування посвідченими ними

корпоративними  правами,  отримання  доходу  тощо.  Відповідно  до  приписів

Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер зобов’язаний сплатити

повну вартість акції  у строки, встановлені установчими зборами для набуття

права власності на акції. У такому разі неможливо стверджувати про перехід

права  власності  на  акції  в  порядку  спадкування,  оскільки право  власності  у

спадкодавця не виникло. Проте це не означає, що такі об’єкти будуть виключені

зі складу спадщини. 

Рябоконь Є.О. вважає, що у такому випадку, у спадкоємців виникає право

власності  на акції  лише за умови і  з  моменту оплати акцій в межах сум, не

внесених спадкодавцем  [52,  С,  334].  При цьому виникає  питання,  чи  мають

спадкоємці  право на  повернення виплачених спадкодавцем сум за договором
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купівлі-продажу  акцій  у  разі  відмови  спадкоємцями  від  подальшої  виплати

внесків за акції або у разі відмови товариством у переведенні прав і обов’язків

спадкодавця за таким договором на спадкоємців. Вищеназваний автор вважає,

що  у  такому  випадку  спадкоємець  має  право  відмовитись  від  виконання

зобов’язання  спадкодавця  щодо  оплати  акцій  і  цим  самим  відмовитись  від

вступу  до  товариства,  і  це  не  буде  суперечити  принципові  універсальності

спадкового наступництва. 

В  обґрунтуванні  цієї  позиції  автор  зазначає,  що  права  і  обов’язки  за

договором  купівлі-продажу  є  нерозривно  пов’язаними  з  правом  участі  у

акціонерному  товаристві,  тобто  зі  здійсненням  спадкодавцем  господарської

діяльності. Дисертант погоджується з такою позицією. Так, особа не може бути

примушена  до  здійснення  господарської  діяльності.  Крім  того,  вступ  до

товариства як його учасника є, в першу чергу, правом особи, а отже, вона не

може бути примушена до такого вступу проти своєї волі. Отримуючи у спадок

акції,  що  за  своєю  правовою  природою  посвідчують  не  лише  майнові,  а  й

немайнові права спадкодавця щодо юридичної особи, спадкоємець має право

вийти  з  такої  юридичної  особи  в  порядку,  визначеному  її  статутними

документами. За такої ситуації спадкоємець зобов'язаний продати отримані ним

акції або передати їх в інший спосіб іншому суб'єкту для подальшого належного

функціювання  юридичної  особи.  Щодо  повернення  сплачених  внесків

спадкодавцем,  то  тут,  на  думку  дисертанта,  слід  виходити  з  умов  договору

купівлі-продажу  та  положень  статутних  документів  юридичної  особи.  Тобто

така  процедура  буде  мати  свої  особливості  залежно  від  встановленого

правового режиму таких прав установчими документами у кожному окремому

випадку [192, С. 237]. 

 Стосовно  інших  особливостей  спадкування  майнових  прав  щодо

юридичної особи заслуговує на увагу питання задоволення вимог кредитора-

спадкодавця, якщо у складі спадщини є майнові права щодо юридичної особи.

Рабовська  С.Я.  зазначає,  що  особливістю  спадкування  такого  виду  об'єкта
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спадщини є те, що стягнення за вимогами кредитора не повинне завертатися на

майно  боржника,  що  складається  з  корпоративних  та  інших  прав  щодо

юридичної  особи,  оскільки  у  такому  випадку  буде  застосовуватись  правила

ст.  366 ЦК України  [52,  C.  330].  Частиною 1 цієї  статті  встановлюється,  що

стягнення на майно, наявне у спільній частковій власності, звертається у разі

недостатності у боржника іншого майна, на яке може бути накладено стягнення.

Окрім  того,  частки  в  такому  майні  можуть  бути  не  виділені,  що  значно

ускладнює визначення їхнього розміру та грошової оцінки для звернення на них

стягнення. Являючи собою об'єкт права спільної часткової власності, такі права

підлягають  поділу  і  виділу  відповідно  до  положень  законодавства,  що

регулюють право спільної часткової власності. 

Якщо  в  інший  спосіб  задовольнити  вимоги  кредиторів  спадкодавця  є

неможливим,  такий  кредитор  має  право  вимагати  продажу  спадкоємцями

отриманої  ними  частки  в  спільній  частковій  власності  з  подальшим

направленням суми виторгу на погашення боргових зобов'язань. У разі відмови

спадкоємців від добровільного виділу та продажу отриманої ними у спадщину

частки майнових прав, кредитор спадкодавця має право захистити свої інтереси

шляхом  подання  судового  позову  про  примусовий  продаж  такої  частки  для

погашення  боргових  зобов'язань  або  переведення  на  нього  прав,  належних

спадкоємцям з проведенням відповідного перерахунку. Такий аналіз майнових

прав  щодо  юридичних  осіб  з  урахуванням  аналогії  права  щодо  спільної

часткової власності, що запропонований Рабовською С.Я., може мати місце під

час  розв'язання  проблемних  питань  щодо  задоволення  боргових  вимог

кредитора у разі не покриття всієї суми боргу іншим спадковим майном  [52,

C. 331]. 

Але  на  практиці  такий  порядок  звернення  стягнення  не  завжди  є

ефективним  через  відсутність  належно  регламентованого  правового

регулювання  відповідної  процедури.  Крім  того  коли  кредитор  вдається  до

примусового виділу та продажу належних спадкоємцям майнових прав щодо



                                                                                                                                                         154
юридичної особи, наприклад, права на частку у статутному капіталі, разом із

цим правом спадкоємці фактично втрачають інші права щодо такої юридичної

особи, так, наприклад, вони втрачають право на дивіденди у майбутньому. 

Слід також окремо зупинитися на проблемі, яка майже не досліджувалось

науковцями-правниками, а саме: можливості спадкування обов’язків засновника

(учасника)  юридичної  особи.  Юридична  особа  як  самостійний  суб’єкт

цивільних,  господарських  правовідносин  може  набувати  як  прав,  так  і

обов’язків під час своєї господарської діяльності. Тому до спадкоємця в силу

універсального  характеру  спадкового  наступництва,  можуть  переходити  не

тільки  правомочності  спадкодавця  як  учасника  юридичної  особи,  але  й

обов’язки, яких набула юридична особа від участі спадкодавця в її діяльності.

Це пов'язано, в першу чергу, з тим, що такі обов'язки можуть бути «прив'язані»

до прав на частку  у статутному капіталі  або до інших майнових прав щодо

юридичної особи, які переходять у порядку спадкування. 

За  наявності  невиконаних  зобов’язань  юридичної  особи  перед  третіми

особами  конкретний  обсяг  відповідальності  спадкоємців  залежить  від

особливостей  правового  положення  такої  юридичної  особи.  Так,

відповідальність  спадкоємця,  учасника  товариства  з  обмеженою

відповідальністю,  за  борги  товариства  за  загальним  правилом  обмежується

вартістю вкладу, внесеного спадкодавцем до статутного фонду товариства. На

відмінну  від  цього  спадкоємець,  який  вступив  до  товариства  з  додатковою

відповідальністю, у разі недостатної вартості вкладу для повного задоволення

вимог кредитора товариства завжди несе відповідальність додатково належним

йому  майном.  Але  це  можливо  лише  тоді,  якщо  спадкоємець  вступить  як

повноправний  учасник  до  товариства  з  додатковою  відповідальністю.

Спадкоємець  же  як  учасник  повного  товариства  відповідає  за  борговими

зобов'язаннями такого товариства перед третіми особами усім своїм майном (не

лише отриманого у спадок, але й належним йому на інших правових підставах),

а спадкоємець, який став учасником командитного товариства, усім майном або
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в межах вкладу у майно товариства залежно від статусу спадкодавця у цьому

товаристві - відповідно в якості повного товариша (командиста) або вкладника.

Тут слід підкреслити, що таку відповідальність спадкоємці несуть лише тоді,

коли  вони вступили до  юридичної  особи як  повноправні  учасники.  Якщо ж

спадкоємці  не  набувають  права  участі  у  юридичній  особі  незалежно  від  її

організаційно-правової форми, до них може бути пред'явлено вимогу лише в

межах  виділеної  їм  частки  (вкладу),  що  належала  спадкодавцеві,  в  порядку

визначеному  законодавством.  Дисертант  обґрунтовує  таку  позицію  тим,  що

боргові зобов'язання виникли не у спадкодавця безпосередньо, а у юридичної

особи як окремого суб'єкта цивільних правовідносин, а тому якщо спадкоємець

не  є  учасником,  наприклад  товариства  з  додатковою  відповідальністю,

відповідно він не може нести відповідальність за діяльність такої юридичної

особи як інші її учасники. 

Таким чином, можна зробити висновок, що до складу спадщини входять

окремі майнові (та деякі немайнові) права та обов'язки щодо юридичної особи,

які належали спадкодавцю і не припинилися внаслідок його смерті. Ці права є

взаємопов'язаними,  і  виникнення  деяких  з  них  пов'язано  з  прийняттям

основного  права  щодо  юридичної  особи  в  порядку  спадкування,  наприклад,

такого як права на частку у статутному капіталі. Саме з прийняттям цього права

як складової частини спадщини у спадкоємців може виникнути право участі у

юридичній особі,  право на отримання частки доходу (дивідендів)  юридичної

особи та інші корпоративні права, в тому числі організаційні щодо останньої.

Окремо слід виділяти майнові права щодо юридичної особи, посвідчені акціями

та  іншими  видами  цінних  паперів,  оскільки  законодавством  передбачений

особливим  правовий  порядок  прийняття  їх  у  спадщину,  який  підлягає

подальшому  науковому  дослідженню  на  науковому  рівні.  Основною  ж

особливістю спадкування майнових прав та обов’язків щодо юридичної особи є

його  правове  регулювання  не  лише  законодавством,  але  й  установчими
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документами  юридичної  особи,  що  робить  кожен  процес  спадкування

індивідуальним.

3.2. Спадкування прав та обов'язків фізичної особи-підприємця

Здійснення  фізичною особою підприємницької  діяльності  без  створення

юридичної  особи  передбачає  в  силу  ст.  42  ГК  України  наявність  у  неї

різноманітного  майна.  ЦR України  не  встановлює  особливого  порядку

спадкування прав та обов'язків, набутих фізичною особою-підприємцем. Хоча

ці  відносини,  безумовно,  мають  свої  особливості,  які  вказують  іноземні

науковці  стосовно  правового  статусу  особи  підприємця  [194;  195;  196],

вказуючи на важливість їх у суспільних відносинах[197; 198] тощо [199; 200]. 

Українськими  науковцями,  що  досліджували  проблематику  спадкового

права, майже не розглядалося питання спадкування прав та обов’язків фізичної

особи-підприємця, окрім праць кандидата юридичних наук Бичківського О.О.

[72] та більш раннього доробку, здійсненого Коломієць О.О. [201, С.7] у рамках

дослідження  правового  статусу  фізичної  особи-підприємця  до  моменту

прийняття ЦК України, хоча цей вид об’єкта спадщини є доволі поширеним на

теренах  нашої  держави.  Ведення  господарської  діяльності  без  створення

юридичної  особи  є  доволі  поширеним явищем,  оскільки  такому суб’єкту  як

фізичній особі-підприємцю законодавство надає значні пільги, в тому числі і

податкові відповідно до приписів ст. 177 ПК України. 

Під час здійснення підприємницької діяльності фізична особа-підприємець

може набути прав та обов'язків щодо нерухомого майна як права власності, так і

інші  речові  права,  права  щодо рухомого майна,  в  тому числі  на  професійне

обладнання, товари, продукцію, сировину, інвентар, необхідний для здійснення

підприємницької діяльності, прав вимоги до окремих суб'єктів цивільних прав,

прав на об'єкти інтелектуальної власності,  серед них прав на товарний знак,

комерційне  найменування,  права  на  винахід,  корисну  модель  тощо,  а  також

зобов'язань і зокрема податкових зобов'язань тощо. 



                                                                                                                                                         157
Законом передбачено,  що фізична особа-підприємець може набувати тих

самих прав,  як і  фізична особа,  за винятком тих, які  можуть належати лише

фізичній  особі  за  своєю  природою,  а  також  прав,  що  можуть  належати

юридичній особі (ст. 51 ЦК України). У цьому проявляється специфіка такого

суб'єкта  цивільних  прав,  як  фізична  особа-підприємець.  При  цьому  фізична

особа-підприємець не створює статутного капіталу, з якого має виходити під час

здійснення підприємницької діяльності, не складає статуту та інших установчих

документів,  що визначають  порядок  її  діяльності  і  має  спрощену процедуру

реєстрації,  сплати податків та подання звітності  до державних органів тощо.

Таким чином, фізична особа-підприємець набуває прав та обов'язків у процесі

здійснення підприємницької діяльності абсолютно самостійно, ініціативно та на

власний ризик. У період такої підприємницької діяльності  фізичною особою-

підприємцем може бути набутий величезний обсяг майнових прав, що матимуть

значну  матеріальну  цінність  і  у  випадку  її  смерті  не  можуть  залишитись

безхазяйним. 

Головна  особливість  спадкування  майнових  прав  та  обов'язків  фізичної

особи-підприємця  полягає  в  порядку  та  процедурі  набуття  цих  прав  та

обов'язків за життя. Так, відповідно до ст. 52 ЦК України до підприємницької

діяльності  фізичних  осіб  застосовуються  нормативно-правові  акти,  які

регулюють  підприємницьку  діяльність  юридичних  осіб,  якщо  інше  не

встановлено  законом  або  не  випливає  із  суті  відносин.  Слід  зауважити  на

основних відмінностях між суб'єктами, що проявляються у зв'язку зі  смертю

фізичної особи. А саме в силу закону ліквідація юридичної особи не тягне за

собою виникнення спадкових правовідносин. Крім того, смерть учасника або

засновника юридичної особи не тягне за собою припинення існування такого

суб'єкта,  як  юридична  особа.  Це  пов'язано  з  тим,  що юридична  особа  після

свого  створення  та  реєстрації  стає  самостійним  відокремленим  суб'єктом

цивільних та господарських правовідносин та, окрім цього, може мати у своєму

складі  декілька  засновників.  А  у  разі  смерті  єдиного  її  засновника  до
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спадкоємців  у  порядку  спадкування  перейде  увесь  обсяг  прав  та  обов'язків

щодо такої юридичної особи, в тому числі і  право на припинення діяльності

юридичної особи, наприклад шляхом її ліквідації. 

Виникає питання, чи застосовується таке положення і до фізичної особи-

підприємця  у  разі  його  смерті.  Законодавством  це  визначено  однозначно  -

статус фізичної  особи-підприємця припиняється у зв'язку зі  смертю фізичної

особи.  Так,  спадкоємці  мають звернутися  до  органів  державної  реєстрації  зі

свідоцтвом  про  смерть  фізичної  особи  та  подати  заяву  про  припинення

діяльності фізичної особи-підприємця. Тобто статус фізичної особи-підприємця

не  підлягає  спадкуванню,  і  спадкоємці,  в  свою  чергу,  не  спадкують  право

зареєструватися як фізична особа-підприємець замість спадкодавця. Таке право

є  особистим  правом  кожної  фізичної  особи,  яка  набула  повної  цивільної

дієздатності.  Цей  принцип  встановлений  і  в  законодавстві  країн  романо-

германської  правової  системи.  Так,  відповідно  до  Цивільного  Уложення

Німеччини,  Цивільного  кодексу  Франції  і  т.д.  статус  підприємця,

індивідуального підприємця або комерсанта, що є аналогами фізичної особи-

підприємця в Україні, не підлягає спадкуванню. 

Право  займатись  підприємницькою  діяльністю  визнається  особистим

немайновим правом фізичної особи, реалізація якого віднесена на її розсуд. У

випадку ж успадкування підприємства або інших майнових прав, що пов'язані з

підприємницькою діяльністю спадкодавця, спадкоємець може на власний розсуд

зареєструватись  як  підприємець  або,  наприклад  відповідно  до  приписів

Цивільного Уложення Німеччини, - якщо така діяльність має невеликі обсяги,

не  вимагає  особливої  форми,  або  вони  ведуть  сільськогосподарську  чи

лісогосподарську діяльність [202], без реєстрації такого статусу. 

Після  здійснення  дій  стосовно  припинення  реєстрації  фізичної  особи-

підприємця виникає питання щодо відкриття спадщини та визначення об'єктів

спадщини, в тому числі і тих, які були набуті фізичною особою-підприємцем та

які не припинилися у зв'язку з її смертю. 
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Тут слід зазначити, що фізична особа-підприємець не зазначена суб'єктом

приватизації та реєстрації окремих видів об'єктів цивільних прав відповідно до

законодавства. Слід навести висновок, що був висловлений у листі Державної

фіскальної  служби  України  від  28.04.2015  року  №4000/99-99-17-02-14,

відповідно  до  якого  фізична  особа-підприємець  не  може  бути  власником

нерухомого або рухомого майна, придбання, спорудження, будівництва такого

майна та операції з передачі права власності на таке майно фізичною особою-

підприємцем можуть здійснюватись виключно як фізичною особою [203]. 

Така позиція мотивується, перш за все, тим, що право приватної власності

закріплено ст.  41 Конституції України та ст.  325 ЦК України, згідно з якими

суб'єктами  права  власності  є  фізичні  особи  та  юридичні  особи.  Фізичні  та

юридичні  особи  можуть  бути  власниками  будь-якого  майна,  за  винятком

окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати як було

вже  зазначено  вище.  Склад,  кількість  та  вартість  майна,  яке  може  бути  у

власності  фізичних  та  юридичних  осіб,  не  є  обмеженими.  Законом  може

встановлюватись  обмеження  розміру  земельної  ділянки,  яка  може  бути  у

власності фізичної та юридичної особи. Таким чином, аргументація висловлена

Державною  фіскальною  службою  базується  на  формальному  розмежуванні

фізичної  особи  та  фізичної  особи-підприємця,  крім  того,  податкові  наслідки

такого розмежування можуть бути непрогнозовані. 

Так,  наприклад,  відповідно  до  ст.  8  Закону  України  «Про  приватизацію

державного  майна»  покупцями  об'єктів  державної  власності  та  подальшого

переведення цього майна в приватну власність є громадяни України, іноземці,

особи без громадянства, юридичні особи, зареєстровані на території України, та

юридичні особи, зареєстровані на території інших країн.  Про статус фізичної

особи-підприємця  як  суб'єкта  правовідносин  з  купівлі-продажу  державного

майна мови у вищеназваному законі не йдеться. Це ж правило поширюється і на

інше  нерухоме  майно.  Так  само  відповідно  до  п.  8  Порядку  державної

реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їхнього  обтяження,
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затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року

№ 1127 (у редакції Постанови про внесення змін від 23 серпня 2016 року № 553

[204]),  фізична  особа-підприємець  не  визначена  як  суб'єкт-заявник,  що  має

право подати заяву про реєстрацію речових прав на нерухоме майно. 

Аналогічні положення можна побачити і в Законі України «Про авторські

та  суміжні  права»  [35],  де  фізична  особа-підприємець  не  зазначена  напряму

суб'єктом  авторських  та  суміжних  прав  як  щодо  немайнових,  так  і  щодо

майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності. Але треба звернути увагу

на застереження, зазначені у ст. 490 ЦК України, які стосується такого об'єкту

прав інтелектуальної власності, як комерційне найменування, де мова йде про

те,  що майнові  права інтелектуальної  власності  на комерційне найменування

передаються іншій особі разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці

права  належать  або  його  відповідною  частиною.  Тобто  такі  права

інтелектуальної  власності  можуть  перейти  до  спадкоємців  у  складі  єдиного

майнового комплексу,  що був створений спадкодавцем як  фізичною особою-

підприємцем  для  здійснення  підприємницької  діяльності.  Таким  чином,  цей

об'єкт  цивільних  прав  може  використовуватись  у  певному  комплексі,  за

наявності  діяльності,  де  задіяне  його  використання  як  фактор  вирізнення

підприємця  з-поміж  інших  осіб,  які  здійснюють  підприємницьку  діяльність,

оскільки це напряму відповідає меті створення та реєстрації такого виду об'єкта

інтелектуальної власності. 

Незважаючи на відсутність прямої вказівки у вищеназваних нормативно-

правових  актах  на  можливість  набуття  фізичною  особою-підприємцем

відповідних  майнових  прав  та  здійснення  реєстрації  на  нього,  він  проте  не

виключений зі складу суб'єктів, які мають право на таке набуття, а отже, має

право на реєстрацію таких прав як у статусі фізичної особи-підприємця, так і у

статуті  фізичної  особи.  Окрім того,  такий суб'єкт  має  вибір  -  або  набути та

зареєструвати  майнові  права  на  себе  як  на  фізичну  особу  та  в  подальшому

використовувати їх у своїй підприємницькій діяльності, або набути їх у статусі
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фізичної  особи-підприємця.  Реєструючи  таким  чином  майнові  права  щодо

окремих  об'єктів  цивільних  прав,  фізична  особа  самостійно  вирішує,  чи

використовувати ці об'єкти у її підприємницькій діяльності, чи вона їх набуває

для задоволення власних майнових інтересів. Тобто такі об'єкти, які належать

окремій фізичній особі,  незважаючи на використання їх у її підприємницькій

діяльності, після її смерті будуть об'єктами спадщини.  

Суттєву відмінність має процес набуття права власності фізичною особою-

підприємцем  та  юридичною  особою,  що  випливає  з  норм  цивільного

законодавства і впливає на процес переходу його у спадщину. Так, права, в тому

числі  речові,  набуті  юридичною особою належать  саме  юридичній  особі  як

суб'єкту  цивільних  прав  та  власнику,  при  цьому  володіння,  користування  і

розпорядження  якими  будуть  здійснювати  учасники  юридичної  особи

відповідно до обсягу прав, якими вони наділені статутними документами.  

У той час,  як  фізична особа-підприємець стає  безпосередньо власником

таких речових прав та отримує весь обсяг прав для володіння, користування і

розпорядження таким об'єктом одноособово відповідно до зареєстрованих прав.

Крім  того,  такий  суб'єкт  як  безпосередній  власник  набутих  прав  має  право

скласти заповіт стосовно таких об'єктів, оскільки вони безпосередньо належать

йому  (будь-то  право  власності  або  інше  речове  право),  незалежно  від

використання їх у його підприємницькій діяльності.

Окремо слід приділити увагу деяким видам прав та обов'язків, які можуть

бути набуті саме в статусі фізичної особи-підприємця, і їх порядку переходу.

Під час надання послуг або виконання робіт тощо як суб'єкт підприємницької

діяльності  фізична  особа-підприємець  має  право  укласти  договір,  за  яким

визначить розмір та порядок оплати наданих нею послуг або виконаних робіт. У

разі  несплати  замовником  рахунку  за  надані  послуги  або  виконані  роботи

виконавцем  за  договором,  саме  у  фізичної  особи-підприємця  виникає  право

вимоги до боржника. Це право, у випадку її смерті, може стати одним із об'єктів

спадщини. 
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Теж саме стосується і  окремих видів обов'язків,  що можуть бути набуті

фізичною особою-підприємцем за час своєї  підприємницької діяльності.  Так,

фізична особа-підприємець як і фізична особа має право на отримання кредиту

та інших видів банківських послуг. Якщо фізичною особою-підприємцем було

укладено кредитний договір та за життя не виконані усі зобов'язання у повному

обсязі,  такий  договір  не  припиниться  із  припиненням  фізичної  особи-

підприємця у зв'язку з смертю останньої за аналогією з окремими обов'язками

спадкодавця-фізичної  особи.  Ці  боргові  зобов'язання  фізичної  особи-

підприємця стануть борговими зобов'язаннями фізичної особи - спадкодавця та

будуть входити до складу спадщини. Такий висновок можливий в силу ч. 1 ст.

52 ЦК України, в якій передбачено, що фізична особа-підприємець відповідає за

зобов'язаннями,  пов'язаними  з  підприємницькою  діяльністю,  усім  своїм

майном, крім майна, на яке в силу закону не може бути здійснено стягнення.

Таким чином, навіть у разі припинення діяльності фізичної особи-підприємця в

добровільному порядку самою фізичною особою такі боргові зобов'язання не

припиняють свою дію. Правові наслідки в цих випадках будуть однакові. 

Аналогічне  стосується  і  податкових  зобов'язань,  набутих  фізичною

особою-підприємцем за період її підприємницької діяльності. Такі обов'язки є

специфікою  лише  окремих  суб'єктів  правовідносин.  Як  окремий  суб'єкт

податкових  зобов'язань  фізична  особа-підприємець  зобов'язана  сплачувати

податки в розмірі  та  у порядку,  визначеному законом.  У разі  несплати у неї

виникає податкова заборгованість, яка обчислюється державними податковими

органами.  У  випадку  смерті  фізичної  особи  до  моменту  погашення  такої

податкової  заборгованості  як  фізичною  особою-підприємцем  обов'язок

погашення  буде  входити  до  складу  спадщини  як  обов'язок,  набутий

спадкодавцем за життя і який не припинився внаслідок її смерті. Крім того, такі

обов'язки будуть розподілені між усіма спадкоємцями, відповідно до отриманих

ними  часток  та  можуть  бути  погашені  за  рахунок  усіх  об'єктів  спадщини  і

навіть  тих,  які  не  використовувались  спадкодавцем  у  підприємницькій
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діяльності.  Тобто  в  такому  випадку  буде  застосовуватись  загальний порядок

успадкування боргових зобов'язань незалежно від того, що вони були створені

спадкодавцем у межах його підприємницької діяльності (ст.ст. 1281, 1282 ЦК

України). Потрібно відзначити, що саме такі боргові зобов'язання можуть бути

значних розмірів і  навіть виходити за межі вартості активів спадщини, тобто

перевищувати їх вартість. За таких обставин, коли пасиви спадщини рівні його

активам, вважаємо не може йти мови про спадкування такої спадщини, оскільки

в такому разі має компенсуватися кредиторам заборгованість спадкодавця.

Винятками у цьому положенні мають розцінюватися такі випадки: 1) коли

спадкоємці  свідомо  прийняли  спадщину  із  зростаючими  боргами,  не  вжили

заходів для врегулювання боргових зобов’язань, і таким чином набули статусу

боржників; 2) до спадкоємців були пред’явлені значно більші вимоги кредиторів

спадкодавця,  ніж  активи  спадщини  після  набуття  ними  статусу  власників

спадщини,  і  вони  не  здатні  довести  в  суді,  що  розмір  успадкованого  майна

менший пасивів спадщини. 

Останнє  положення  має  спонукати  спадкоємців  до  забезпечення  доказів

щодо  розміру  активів  прийнятої  ними  спадщини,  зокрема,  шляхом  вжиття

нотаріусами  заходів  до  її  охорони.  У  зазначених  винятках  йдеться  про  два

випадки, коли спадкоємцям завчасно відомо про існування боргових зобов'язань

у спадкодавця,  але вони приховують їх як від нотаріуса,  так і  від кредитора

спадкодавця з метою повного уникнення їхньої сплати, при цьому створюючи

несприятливі для себе умови із зростанням за цей час суми неустойки, пені,

штрафів тощо. Та у багатьох випадках пред'явлення вимог кредитора вже після

спливу шестимісячного строку на прийняття спадщини, коли вже спадкоємці

отримали свідоцтво про право на спадщину і навіть здійснили реєстрацію свого

права  власності.  Такі  обставини  мають  особливу  складність  у  вирішенні

питання  встановлення  активу  спадщини  з  огляду  на  можливу  повну  або

часткову реалізацію спадкового майна спадкоємцями до моменту пред'явлення

своїх вимог кредитором. В такому випадку боргові зобов'язання не списуються. 
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Але не всі обов'язки, набуті за період підприємницької діяльності фізичної

особи-підприємця будуть зберігати свою силу для спадкоємців. Це пов'язано із

особистісним  характером  деяких  набутих  обов'язків  фізичної  особи-

підприємця.  Так,  у  випадку  набуття  обов'язків  з  виконання  будівельних  та

підрядних  робіт  за  договором  підряду  обов'язки  фізичної  особи-підприємця

припиняються  у  зв'язку  з  його  смертю.  Тут  можна  констатувати,  що

зобов'язання припиняється зі  смертю виконавця,  оскільки його виконання не

може бути здійснене без особистої участі виконавця і нерозривно пов'язане з

його особою. Це є тією частиною правовідносин, яку в більшості випадків не

можуть виконати спадкоємці. Однак право на повернення авансу замовнику за

його вимогою має вирішуватись лише за рахунок об'єктів спадщини. 

Це  саме  стосується  і  прав  та  обов'язків  щодо  підприємства  як  єдиного

майнового  комплексу.  Так,  фізична  особа-підприємець  за  період  своєї

підприємницької  діяльності  може  створити  або  орендувати  такий  об'єкт

цивільних  прав,  як  підприємство.  Цей  об'єкт  цивільних  прав  є  доволі

специфічним  в  силу  свого  спеціального  правового  режиму.  Підприємство

підлягає спадкуванню не як юридична особа, а саме як об'єкт права (майно) -

єдиний майновий комплекс. Спасибо-Фатєєва І.В. звертає увагу на правильність

терміна  «майно  приватного  підприємства»  або  «єдиний  майновий  комплекс

приватного підприємства» [205]. Це цілком прийнятний юридичний вислів, що

означає повну сукупність майна, яке належить підприємству. 

 У разі створення такого об'єкта він може бути зареєстрований на фізичну

особу,  яка  може  бути  зареєстрована  або  не  є  зареєстрованою  як  суб'єкт

підприємницької діяльності. Але, тим не менш, такий об'єкт не обмежений і не

виключений з  цивільного обороту та буде об'єктом спадщини тієї  особи, яка

мала відповідні права та обов'язки щодо нього, окрім тих прав та обов'язків, які

припинись у зв'язку з її смертю.  

Таким  чином,  можна  зробити  висновок,  що  особливість  спадкування

майнових  прав  та  обов'язків  фізичної  особи-підприємця  як  окремих  видів
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спадщини полягає в особливому порядку набуття таких об'єктів у власність як

фізичною особою або як фізичною особою-підприємцем. У зв'язку зі смертю

фізичної особи до спадщини включаються усі права та обов'язки, набуті нею за

період її життя,  в тому числі і під час її підприємницької діяльності, окрім тих,

які припиняються у зв'язку з її смертю, і у випадку їх успадкування важливим є

визначення  правового режиму таких об'єктів, що і визначає порядок та спосіб

їх спадкування. Тому, як вважає дисертант,  порядок спадкування таких видів

спадщини  має  бути  напряму  врегульований  законодавством,  оскільки  на

сьогодні як в ЦК України, так і в інших нормативно-правових актах України

відсутнє  єдине,  систематизоване  нормативне  регулювання  вирішення  цього

питання.

Отже,  ми  підтримаємо  пропозицію,  внесену  Бичківським  О.О.  щодо

необхідності детальнішої регламентації порядку спадкування такого об'єкта, як

підприємство з урахуванням специфіки його правового режиму та доповнення

ЦК  України  статтею  1225-1  «Спадкування  підприємств»  в  редакції:

«1.  Спадкоємець,  який  на  день  відкриття  спадщини  має  статус  суб'єкта

підприємницької діяльності, має переважне право на одержання підприємства

як  єдиного  майнового  комплексу,  з  урахуванням  своєї  частки  у  спадковому

майні.  2.  У  разі  неспівмірності  вартості  такого  підприємства  зі  спадковою

часткою  цього  учасника,  іншим  спадкоємцям  за  рішенням  суду  може  бути

надане інше майно зі  складу спадщини або надана інша компенсація з  боку

такого учасника, у тому числі грошова. 3. У разі, коли жоден зі спадкоємців не

має переважного права, передбаченого ч. 1 цієї статті, або не скористався ним,

підприємство,  яке  входить  до  складу  спадщини,  поділу  не  підлягає  і  стає

спільною  частковою  власністю  спадкоємців  відповідно  до  їх  часток  у

спадковому майні, якщо інше не буде встановлено домовленістю спадкоємців»

[73, C. 14-15]. Із цієї запропонованої зміни можна розпочати дискусію з приводу

існування  у  спадковому  праві  переважного  права  окремих  спадкоємців  на

отримання  окремих  видів  об'єктів  спадщини.  Слід  зазначити,  що  існування
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переважного права у спадкових правовідносинах простежується і щодо окремих

об'єктів, наприклад щодо зброї (п. 12.17 Інструкції про порядок виготовлення,

придбання,  зберігання,  обліку,  перевезення  та  використання  вогнепальної,

пневматичної  і  холодної  зброї,  пристроїв  вітчизняного  виробництва  для

відстрілів  патронів,  споряджених  гумовими  чи  аналогічними  за  своїми

властивостями металевими снарядами несмертельної дії та зазначених патронів,

а також боєприпасів для зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом

Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 р. № 622). 

Своєрідним  виразом  наділення  окремими  переважними  правами  одних

спадкоємців перед іншими є право на обов'язкову частку, за яким відбудеться

перерозподіл спадщини та спадкового майна, якщо такі спадкоємці не вказані

як  спадкоємці  за  заповітом.  Відтак,  вважаємо,  що  все  вищенаведене

підтверджує  існування  у  спадковому  праві  переважного  права  окремих

спадкоємців  на  перехід  у  їхню  власність  окремих  об'єктів  спадщини,  що

дозволить забезпечити  цілісність,  зберігання  первісного призначення  об'єкта,

примноження й отримання доходу від об'єкта відповідно до його властивостей,

зумовлених  його  правовою  природою.  У  свою  чергу,  за  наявності  інших

спадкоємців  необхідним  вбачається  встановлення  рівної  компенсації  за

використання переважного права на отримання окремих об'єктів спадщини для

дотримання принципу рівності розподілу спадщини (ст. 1278 ЦК України). На

цій  підставі  підтримуємо  пропозицію  Бичківського  О.О.,  що  доцільним  є

надання  можливості  окремим  спадкоємцям  отримати  як  єдине  ціле  майнові

права  та  обов'язки  спадкодавця,  що  були  набуті  ним  як  фізичною  особою-

підприємцем, для продовження започаткованої справи спадкодавця.

         До складу спадщини часто не включаються вищезазначені майнові права

та  обов'язки  спадкодавця  із-за  відсутності  інформації  про  їхню  належність

останньому або належність яких не є безспірною, що викликає необхідність у

зверненні до суду. Так, у Порядку зазначено, що для оформлення свідоцтва про

право на спадщину щодо конкретних об'єктів спадкоємцями має бути доведено
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безспірність прав на даний об'єкт спадкодавцем. Аналізуючи судову практику,

дисертантом помічено, що у більшості випадків під час спадкування прав та

обов'язків  фізичної  особи-підприємця  нотаріус  відмовляє  у  видачі  свідоцтва

щодо таких об'єктів саме у зв'язку з недоведеністю спадкоємцями безспірності

прав на такий об'єкт. До того ж законодавством взагалі не встановлено, якими

саме  доказами  мають  бути  доведені  такі  права.  У  цьому  випадку  нотаріусу

простіше відмовити у вчиненні нотаріальної дії щодо таких об'єктів спадщини у

зв'язку  з  відсутністю  правового  врегулювання  порядку  спадкування  цих

об'єктів. 

3.3. Спадкування прав на нерухоме майно

У складі спадщини як фунціональної, взаємодіючої сукупності складових

прав  і  обов’язків  спадкодавця  потрібно  виокремити  деякі  види  об’єктів

спадщини, в тому числі, права на нерухоме майно. Нерухомість, як правило, є

основним об’єктом спадщини в Україні. Незважаючи на попередні дослідження

цієї  проблематики  [206;  207;  208;  209;  210],  в  теорії  і  практиці  залишається

цілий  ряд  дискусійних  питань,  витоки  яких  лежать  у площині  сприйняття

поняття «нерухоме майно». 

Виходячи з аналізу цивільного, земельного, господарського законодавства

тощо, поняття об’єкта нерухомого майна в сучасній юридичній літературі має

два аспекти: за ступенем зв’язку речей із землею і в силу віднесення конкретних

речей законодавством до нерухомих [52, C. 258]. 

Так, у порядку спадкування до спадкоємців можуть перейти такі права на

нерухоме  майно  спадкодавця,  як  право  власності  на  нерухоме  майно,  право

користування  нерухомим  майном,  право  оренди  (найму),  право  викупу  за

договором оренди житла з викупом, інші житлові права, а також речові права,

як-то  емфітевзис,  суперфіцій  тощо.  Слід  зазначити,  що  сервітут  щодо

нерухомого  майна  не  завжди  може  бути  об’єктом  спадщини.  Наприклад,
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особистий сервітут належить конкретно визначеній особі і  встановлений для

задоволення  її  потреб,  але  у  зв’язку  з  її  смертю  буде  припинений.  Що

стосується земельного сервітуту,  то  його спадкування  як  самостійного права

також  неможливе,  зокрема  у  зв'язку  з  невідчужуваним  характером  такого

сервітуту в силу ч. 4 ст. 403 ЦК України. Однак при переході права власності на

майно, щодо якого сервітут був встановлений, він буде зберігати свою чинність

і для спадкоємців. Так, наприклад, якщо сервітут був встановлений за заповітом

(ст..  1246  ЦК  України),  то  він  буде  обов’язковий  і  для  спадкоємців.  Про

наявність сервітуту як виду обтяження може бути вказано у свідоцтві про право

на спадщину як на земельну ділянку, так і на інше нерухоме майно.

Вищеназваний  перелік  прав  стосовно  нерухомого  майна  є  невичерпний,

тому  розглянемо  основні  проблемні  питання,  що  можуть  виникнути  у

спадкоємців при спадкуванні окремих видів прав на нерухоме майно. У першу

чергу,  особливість  правового  режиму  та  відповідно  і  спадкування  прав  на

нерухоме майно пов’язано з їхнім виникненням у спадкодавця. Для оформлення

свідоцтва  про  право  на  спадщину  спадкоємці  мають  пред’явити

правовстановлюючі документи, що підтверджують права спадкодавця на те чи

інше нерухоме майно ( п.4.18, 4.19, 4.21 гл. 10 р. ІІ Порядку). Відповідно до ч. 1

ст. 182, ч. 2 ст. 331 ЦК України право власності на нерухоме майно виникає  в

особи  з  моменту  його  державної  реєстрації.  Але  як  бути  у  випадку,  коли

спадкодавець не здійснив реєстрацію права власності у встановленому законом

порядку. Судова практика виходить з такого, якщо у спадкодавця наявні будь-які

письмові  докази,  що  підтверджують  права  на  нерухоме  майно,  наприклад,

житловий чек (який є державним цінним папером, що підтверджує відповідні

майнові  права  особи  -  ст.  4  Закону  України  «Про  приватизацію державного

житлового фонду»), то в цьому разі такі права будуть об'єктом спадщини. 

Тут  слід  робити  відмежування  між  правом  на  нерухоме  майно,  що

посвідчується житловим чеком і  правом власності,  оскільки останнє в цьому

випадку  ще не  виникло,  і  про його  спадкування  не  йде  мова.  У цьому разі
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спадкоємці успадковують майнові права щодо такого нерухомого майна, що в

подальшому  дозволить  їм  здійснити  оформлення  державної  реєстрації  вже

права власності на нього.  

Законодавство  містить  протиріччя  стосовно  вирішення  питання

спадкування  таких  прав.  Незважаючи  на  те,  що  вищеназвана  стаття  в

імперативному  порядку  визначає  моментом  виникнення  права  власності  на

нерухомість, момент його державної реєстрації, відсутність такої реєстрації не

може  бути  причиною  відмови  нотаріуса  у  видачі  свідоцтва  про  право  на

спадщину.  Так,  за  наявності  у  спадкоємців  документального  підтвердження

безспірності  прав  спадкодавця  (наприклад  свідоцтва  про  право  власності

старого зразка, яке не реєструвалось одразу з його отриманням, і присутні досі у

обігу  щодо  більш  ніж  70%  нерухомого  майна)  на  це  майно  нотаріус

зобов'язаний включити таке майно до складу спадщини. 

Крім  того,  23  серпня  2016  року  була  прийнята  Постанова  Кабінету

Міністрів України № 553, якою встановлено новий порядок та склад суб'єктів,

що можуть звернутися за державною реєстрацією прав на нерухоме майно та їх

обтяження. Відповідно до її положень для здійснення державної реєстрації прав

на  нерухоме  майно  спадкоємці  мають  подати  документи,  які  підтверджують

набуття спадкодавцем права власності на нерухоме майно, витяг з спадкового

реєстру  про наявність  відкритої  спадкової  справи та  документ,  який  містить

відомості про склад спадкоємців, виданий нотаріусом або уповноваженою на це

посадовою особою органу місцевого самоврядування. Таким чином теоретично

спадкоємці  отримують  право  самостійно  зареєструвати  нерухоме  майно

спадкодавця  без  звернення  до  суду  до  закінчення  шестимісячного  строку

спадкового  процесу.  Але  ця  Постанова  містить  декілька  неконкретизованих

положень. Нотаріус відмовляє у  внесенні прав на нерухоме майно до складу

спадщини,  якщо  не  підтверджена  безспірність  належності  цих  прав  саме

спадкодавцю,  тобто  за  відсутності  правоустановчих  документів  та  їхньої

державної реєстрації (п. 4.18 гл. 10 р. ІІ Порядку). Відсутність таких документів
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є підставою для відмови нотаріуса включити ці права до складу спадщини. Але

у  вищеназваній  Постанові  не  встановлений  перелік  документів,  які  саме

підтверджують такі права спадкодавця. Отже такі права є спірними. 

Виникає  питання,  як  в  такому  випадку  державний  реєстратор  може

встановити  безспірність  належності  таких  прав  спадкодавцеві?  Крім  того,

вищеназваною Постановою  [204]  не визначено право державного реєстратора

встановлювати  належність  прав  певній  особі,  особливо  за  відсутності

безспірних доказів на це. Навіть за наявності свідоцтва про власність (зразка

1990-2000 років) або іншого правовстановлюючого документа право власності,

за яким не було зареєстровано у встановленому порядку у відповідних Реєстрах,

державний реєстратор має перевірити його чинність, але при цьому державний

реєстратор  не  має  права  вимагати  та  збирати  докази,  що  підтверджують

чинність  відповідного документа,  а  самостійно спадкоємець здійснити це  не

може,  оскільки  має  лише  доступ  до  державних  реєстрів,  де  майно  не

зареєстровано.  Такі  повноваження  має  виключно  суд.  Це  питання  досі

залишається  відкритим  та  актуальним,  і  його  вирішення,  в  тому  числі  і

науковий аналіз,  буде залежати від практичного застосування цієї  Постанови

[204] за реальних суспільних відносин. 

Аналізуючи сучасну судову практику, дисертантом помічено велику низку

судових  спорів,  викликаних  саме  відсутністю  належної  реєстрації  прав  на

нерухомість, які були набуті ще до розпаду СРСР. Так, за відповідним запитом

«визнання права власності в порядку спадкування» Єдиний державний реєстр

судових  рішень  лише  за  період  з  01.01.2016  року  по  27.11.2016  року  дає

відповідь про прийняття по всій території  України 57 395 судових рішень,  з

яких, за дослідженням дисертанта, понад 40 тис. позовів було задоволено, низка

з яких була подана з підстав відмови нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії  з

видачі свідоцтва про право на спадщину за незареєстрованим правоустановчим

документом [61]. 
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Крім  того,  значна  частина  житла  та  об'єктів  господарських  будівель  в

Україні  будуються  без  відповідної  дозвільної  документації,  на  земельних

ділянках, які не підлягають забудові взагалі за своїм цільовим призначенням або

просто не реєструються власниками, що провокує виникнення проблематики у

майбутньому  при  спадкуванні  та  іншому  переході  прав  на  такі  об'єкти

нерухомого  майна.  Відповідно  до  результатів  проведеного  дисертантом

опитування  серед  нотаріусів  м.  Києва  та  Київської  обл.  100%  опитуваних

стикалися з відсутністю належно оформлених правоустановчих документів, що

призводило до відмови спадкоємцям у включенні таких об'єктів до свідоцтва

про право на спадщину (див. Додаток 2). В останньому випадку будівництво

нерухомого об'єкта може здійснюватись відповідно до будівельних норм,  але

без  здійснення  будь-яких  реєстраційних  дій  щодо  нього.  Якщо  власник

завершеного будівництва об'єкта через смерть не зможе отримати свідоцтво про

право власності, спадкоємці в силу вищеназваної Постанови Кабінету Міністрів

України  мають  право  без  звернення  до  суду  подати  відповідну  заяву  про

реєстрацію  права  власності  на  такий  об'єкт,  але  за  наявності  всіх

підтверджуючих  вищеназваних  обставин  документів.  Коли  спадкодавець  не

отримав  взагалі  будь-якого  документарного  підтвердження  (в  тому  числі

житлового чеку тощо) належних йому прав щодо нерухомого майна,  єдиним

виходом  є  визнання  цих  прав  в  судовому  порядку.  Така  ситуація  є  досить

поширеною, але правники так і не дійшли єдиного висновку щодо неї. 

Так, Чуйкова В. відстоює таку правову позицію: приватизаційні папери, у

тому  числі  житлові  чеки,  не  підлягають  купівлі-продажу  й  іншим  видам

цивільного обігу, за вийнятком спадкування, але у випадку смерті громадянина,

що  не  одержав  приватизаційні  папери,  у  тому  числі  житлові  чеки,  право

одержання належних до видачі померлому паперів не спадкується [211, C. 10].

На  противагу  даній  позиції,  Фурса  Є.І.,  не  погоджуючись  з  вищеназваним

висновком,  стверджуючи,  що  в  такій  ситуації  абсолютні  переваги  мають

інтереси  держави  над  правами  громадян  (в  тому  числі  і  спадкодавця,  і
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спадкоємця),  оскільки  квартира  залишається  в  державній  власності,  що  є

неприпустимим.  Крім  того,  вищеназваний  автор  вважає,  що  з  моментом

звернення  майбутнього  спадкодавця  до  органу  приватизації  його  право  на

приватизацію реалізується і  втрачається особистісна властивість немайнового

характеру.  У  цьому  разі  заявник  після  виконання  формальних  умов  вправі

вимагати визнання за ним права власності на квартиру, а тому правонаступники

спадкують право вимагати від органів приватизації визнання права власності за

заявником. Лише після видачі всіх приватизаційних документів заявник набуде

права власності на таке нерухоме майно» [52, C. 259].

Цієї  ж  правової  позиції  притримується  і  Печений  О.П.  та  зазначає,  що

правовідносини  у  сфері  приватизації  не  можуть  припинитися  зі  смертю

громадянина. Так, якщо громадянин подав заяву до органу приватизації з усіма

необхідними додатками та в порядку встановленому законодавством, тим самим

виявивши свій намір приватизувати житло, процес приватизації зупинитись у

зв'язку зі смертю такої особи не може, оскільки смерть не означає відмову від

наміру приватизації, не змінюючи первинно виявленої волі [212, C. 48-49]. 

Підтвердження останніх позицій знаходимо також у ч. 5 п. 13 Постанови

Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах за позовами

про захист права приватної власності» від 22 грудня 1995 року, в якій дається

роз'яснення, якщо квартира (будинок) не була передана у власність наймачеві,

його спадкоємці вправі вимагати визнання за ними права власності на неї лише

тоді,  коли  наймач  звертався  з  належно  оформленою  заявою  про  це  до

відповідного  органу  приватизації  або  власника  державного  чи  громадського

житлового фонду, але вона не була розглянута в установлений строк або в її

задоволенні  було  незаконно  відмовлено  за  наявності  підстав  і  відсутності

заборон для передачі квартири у власність наймачеві. Такий правовий висновок

стосується не лише права власності на житло. Так, якщо спадкодавець не набув

права  власності  на  земельну  ділянку  згідно  зі  ст.  125  ЗК  України,  проте

розпочав  процедуру  приватизації  земельної  ділянки  відповідно  до  приписів
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законодавства, а органами місцевого самоврядування не завершено процедури

приватизації,  то  спадкоємці  мають  право  звертатися  до  суду  із  позовом  про

визнання за ними відповідного права в порядку спадкування, а саме права на

завершення приватизації та одержання державного акта про право власності на

землю на ім'я спадкоємця (п. 3.5 лист Вищого спеціалізованого суду України з

розгляду  цивільних  і  кримінальних  справ  «Про  судову  практику  розгляду

цивільних справ про спадкування» від 16.05.2013 року № 24-753/0/4-13). Таким

чином,  відмова  спадкоємцям  у  спадкуванні  права  на  отримання

приватизаційних паперів, які не встиг отримати спадкодавець за свого життя, є

безпідставною та незаконною. 

У подальшому на практиці можуть виникнути питання щодо оформлення

таких  майнових  прав,  як  об'єктів  спадщини.  Відповідно  до  імперативного

припису цивільного законодавства (ч. 2 ст. 1268 ЦК України) спадщина не може

прийматися  частково  або  із  застереженням.  Під  час  оформлення  нотаріусом

свідоцтва про право на  спадщину мають вказуватись  абсолютно усі  майнові

права та обов’язки, що їх отримує спадкоємець у порядку спадкування. Але п.

4.14 гл. 10 р. ІІ Порядку встановлено, що при оформленні спадщини нотаріусом

у свідоцтво про право на спадщину включаються лише ті  об’єкти,  права які

підтверджуються відповідними правовстановлюючими документами. 

Як  правило,  права  на  отримання  приватизаційних  документів  не

включаються  нотаріусами  до  свідоцтва  про  право  на  спадщину.  Право  ж

власності на такий об’єкт може бути визнано у судовому порядку, з приводу

чого  вже  існує  поширена  судова  практика.  У  такому  випадку  спадкоємці

матимуть два правовстановлюючі документи, що визнають за ними право на

спадщину,  кожний  щодо  окремої  її  частини.  Якщо  спадкоємці  отримають  у

нотаріуса  свідоцтво  про  право  на  спадщину  щодо  безспірних  об'єктів

спадщини, а в подальшому не звернуться до суду з вимогою про визнання за

ними права  власності  стосовно інших об'єктів  спадщини,  з  приводу яких не

можуть довести свої права у позасудовому порядку, то фактично відбудеться
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часткове  отримання спадщини,  що є  неприпустимим за  законодавством.  Так

само,  якщо  на  нерухоме  майно  спадкодавця  було  накладено  обтяження,  а

спадкоємці не знають або умисно приховують відомості та правовстановлюючі

документи  про  його  існування,  вони  можуть  частково  успадкувати  лише  ті

об’єкти  спадщини,  що  їм  вигідні.  При  цьому  нотаріус  буде  сприяти  таким

спадкоємцям  у  здійсненні  незаконних  дій,  оскільки  він  не  зобов'язаний

встановлювати  склад  спадщини шляхом вжиття  заходів  до  розшуку  об’єктів

цивільних  прав,  що  належали  спадкодавцеві  за  життя,  та  встановлює  склад

спадщини  лише  з  відомостей,  наданих  спадкоємцями.  Крім  того,  у  разі

відсутності у спадкодавця належної завершеної реєстрації об’єкта нерухомості

через жоден із реєстрів встановити таку інформацію неможливо. 

Дисертант  вважає,  що  це  є  вияв  недосконалості  правового  механізму

реалізації права на спадкування, який,  з урахуванням виявлених проблем, має

бути  змінений.  Наприклад,  шляхом  внесення  змін  до  порядку  здійснення  та

оформлення  свідоцтва  про  право  на  спадщину,  при  якому  нотаріус

оформлюючи свідоцтво про право на  спадщину,  має  право  притримати  його

видачу,  якщо  йому  відомо  про  існування  окремих  об'єктів  спадщини  право

власності або інші речові права, на які спадкоємці не можуть підтвердити через

відсутність  їхньої  реєстрації  у  встановленому  законом  порядку.  Таке

притримання має  здійснюватись  з  метою запобігання  частковому  прийняттю

спадщини та з наданням часу на подачу відповідно заяви до суду про визнання

права власності або інших прав на такі об'єкти спадщини з приводу чого вже

існує  усталена  судова  практика  або  заяви  про  реєстрацію  речових  прав  на

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому  Постановою  Кабінету  Міністрів

України   від  23  серпня  2016  року  №  553  «Про  внесення  змін  та  визнання

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Після винесення відповідного судового рішення або здійснення реєстрації таких

об'єктів  нотаріус  перед  видачею  свідоцтва  про  право  на  спадщину  має

пересвідчитись у повному та безумовному прийнятті спадщини як єдиної цілої,
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шляхом  огляду  отриманих  документів,  зокрема  рішення  суду  тощо.  Таким

чином,  перехід  усіх  встановлених  нотаріусом  прав  стосовно  всієї  спадщини

буде  засвідчений  відповідними  правоустановчими  документами,  зокрема

рішенням суду та свідоцтвом про право на спадщину. 

Цей  спосіб  удосконалення  правового  механізму  здійснення  прав  на

спадщину  вбачається  одним  з  найефективніших  у  зв'язку  з  усталеною

практикою в Україні оформлення спадкових прав у нотаріальному і судовому

порядку  і  допоможе  зменшити  кількість  випадків  часткового  переходу

спадщини. Отже, пропонується доповнити п. 4.15 гл. 10 р. ІІ Порядку частиною

2 та викласти її у наступній редакції: «Видача свідоцтва про право на спадщину

на майно, право власності або інші права, які підлягають державній реєстрації і

не  були  зареєстровані  або  щодо  яких  ним  було  відмовлено  у  включенні  до

складу  спадщини  у  свідоцтві  як  непідтверджених  прав  спадкодавця

притримується нотаріусом до моменту  подання документів,  що посвідчують

право  власності  або  інші  права  спадкодавця  на  таке  майно,  крім  випадків,

передбачених  пунктом  3  глави  7  розділу  І  цього  Порядку,  та  перевірки

відсутності заборони або арешту цього майна до моменту їхнього оформлення

та  реєстрації  або  визнання  чи  відмови  у  визнанні  таких  прав  судом.  На

підтвердження цих обставин від спадкоємців отримуються документи (судове

рішення, яке набуло законної сили тощо), які підтверджують вказані факти».

Окремо слід звернути увагу на спадкування такого права щодо нерухомого

майна як  право користування земельною ділянкою.  Особливість спадкування

цього  виду  об'єкту  спадщини  викликана  формуванням  земельної  ділянки  як

об'єкта цивільних прав та визначення порядку її оборотоздатності, тобто його

правовим режимом. Так, ст.  79-1 Закону України «Про державний земельний

кадастр» від 7 липня 2011 р. [213]  визначено критерії, які є обов'язковими для

визнання земельної  ділянки не тільки об'єктом права власності,  але й інших

речових прав.  За правилами цієї  статті  земельна ділянка може бути об'єктом

цивільних прав виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди,
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сервітуту  щодо  частин  земельної  ділянки),  що  пов'язано  із  присвоєнням  їй

кадастрового номера та державної реєстрації права на неї. Без дотримання цих

умов земельна ділянка не є сформованою і не може бути об'єктом цивільних

прав, а отже, - не може переходити у спадщину. Але до 2004 року ця норма була

відсутня  у  земельному  законодавстві,  і  земельні  ділянки,  які  набувались  у

власність  або  на  інших  правах,  громадянами  України  не  отримували

кадастрового номера та більшість з них не були в подальшому зареєстровані. У

зв'язку з цими обставинами у вищеназваному Законі існує норма відповідно до

якої такі земельні ділянки, право власності або користування на які виникло до

2004  року,  вважаються  сформованими  незалежно  від  присвоєння  їм

кадастрового номера. Справедливим є питання, чи видасть нотаріус на такий

об'єкт свідоцтво про право на спадщину. 

Відповідно  до  Порядку  без  будь-яких  винятків  зазначено,  що  видача

свідоцтва  про право  на  спадщину,  на  право користування  земельної  ділянки

проводиться виключно на підставі документів, оформлених відповідно до ст. 19

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та

їх  обтяжень»  та  витягу  з  Державного  земельного  кадастру.  Аналізуючи

нотаріальну  практику,  відмова  у  вчиненні  такої  нотаріальної  дії  є  досить

поширеною. Отже, хоч законодавством визнається таке право, але за відсутності

необхідної  документації  у  нотаріальному  порядку  таку  власність  у  порядку

спадкування  спадкоємцям  не  зареєструють.  З  цього  приводу  Міністерством

юстиції  України було надано роз'яснення у  листі  щодо порядку  оформлення

свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно від 25 березня 2010 року

№31-32/69  [214],  що  хоча  у  ст.  377  ЦК України  передбачено,  що  розмір  та

кадастровий  номер  земельної  ділянки,  право  на  яку  переходить  у  зв'язку  із

переходом  права  власності  на  житловий  будинок,  будівлю  або  споруду,  є

істотними умовами договору,  який передбачає  набуття  права  власності  на  ці

об'єкти,  відсутність  кадастрового  номера  земельної  ділянки  не  може  бути

підставою відмови у видачі нотаріусами свідоцтв про право на спадщину на
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вищезазначені  об'єкти  нерухомого  майна  та  у  посвідченні  заповітів.  Але,

незважаючи на таке роз'яснення, нотаріуси все ж таки відмовляють у реєстрації

такого об'єкта спадщини та спадкоємці знову таки змушені звертатися до суду

для отримання у порядку спадкування такого об'єкта спадщини [214]. 

На думку Лещенко Л.В., така відмова нотаріуса є безпідставною, оскільки

кадастровий номер має здебільшого облікове, а не правовстановлююче значення

стосовно  земельної  ділянки  і  кадастровий  номер  на  таку  ділянку,  на  якій

розташовано  житловий  будинок,  право  власності  на  який  зареєстровано,

кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників

такого  будинку  на  підставі  технічної  документації  із  землеустрою  з

визначенням  меж ділянки  [215,  C.  194].  Таким  чином,  дисертант  підтримує

останню правову позицію відповідно до якої у такій ситуації спадкоємці, які

прийняли  спадщину  відповідно  до  правил  ч.  5  ст.  1268  ЦК України,  вправі

звернутись  із  заявою  про  присвоєння  кадастрового  номера.  Крім  того,

законодавцем  має  бути  внесено  виключення  із  названого  вище  припису  для

реєстрації спадкових прав на такі об'єкти та у зв'язку з реальними життєвими

обставинами не були зареєстровані у встановленому порядку власниками. Це

надасть  можливість  спадкоємцям  реалізувати  свої  спадкові  права  у

позасудовому порядку у разі доведення ними своїх прав на даний об'єкт.

Складним  також  залишається  питання  спадкування  нерухомого  майна

після  смерті  громадянина,  що  був  членом  житлового,  житлово-будівельного,

дачного,  гаражного  та  інших  кооперативів.  Незважаючи  на  створення  такої

організаційно-правової  форми,  як  об'єднання  співвласників  багатоквартирних

будинків  (Закон  України  «Про  об'єднання  співвласників  багатоквартирного

будинку»[216])  такі  форми,  як  житлові,  будівельні  та  інші  кооперативи

продовжують існувати. 

Такі форми об'єднання громадян і  досі  є  доволі  поширеними, і  питання

спадкування  майна  після  смерті  члена  такого  формування  є  актуальними.

Частина  3  ст.  384  ЦК  України  визначає,  що  члени  цих  кооперативів,  що
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повністю виплатили пайові внески за квартиру, дачу, гараж тощо, надані їм у

користування, набувають права власності на це майно. Таким чином, такий член

кооперативу стає фактичним власником наданого йому у користування майна і

на підставі отриманої з кооперативу довідки про повну виплату свого паю має

право  зареєструвати  право  власності  на  нього.  Якщо  ж  спадкодавець  право

власності не встиг зареєструвати, то спадкоємці можуть отримати такий об'єкт

спадщини у  власність  шляхом звернення  до суду,  довівши при цьому повну

виплату пайових внесків, як вже зазначалось вище. 

Якщо ж пай не було цілком сплачено за  життя члена кооперативу,  то у

випадку  його смерті  спадкоємці  не  мають право  успадкувати  таке  майно на

підставі  права  власності  спадкодавця,  оскільки  у  останнього  такого  ще  не

виникло. До складу спадщини у такому разі увійдуть суми пайових внесків або

паєнакопичення  (грошова  сума,  що  визначається  з  урахуванням  зносу

житлового приміщення), що можуть бути підтверджені відповідними довідками

кооперативу [52,  C. 263]. У випадку, якщо у таких житлових приміщеннях на

правах користування проживали члени сім'ї та родина померлого, то відповідно

до приписів ст. 145 ЖК України вони зберігають право користування такими

приміщеннями за умови вступу їх або одного із них до кооперативу. 

Коли ж таким особам було відмовлено у вступі до кооперативу або вони

самостійно відмовляються вступати до нього, тоді на зборах кооперативу має

вирішуватись  питання  щодо  повернення  таким  особам усіх  пайових внесків

сплачених померлим, що будуть становити окремий об'єкт спадщини. Але такі

тенденції можна вважати пострадянськими, коли житлові площі обмежувалися

у вільному обігу через величезні черги на поліпшення житлових умов тощо.

Сьогодні слід трансформувати ці погляди і розглядати їх відповідно до сучасних

умов,  коли  наявність  заборгованості  перед  кооперативом в  оплаті  членських

внесків може слугувати підставою для виключення з кооперативу або звернення

стягнення на майно боржника тощо [217, С. 7]. 
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Свої  особливості  має  також  спадкування  нерухомого  майна,  на  яке

накладено  заборону  відчуження.  За  життя  у  спадкодавця  можуть  виникнути

боргові  зобов'язання,  в  рахунок  яких  він  міг  заставити  (передати  в  іпотеку

тощо) належне йому на праві власності нерухоме майно. Ця застава не втрачає

своєї  сили  у  зв'язку  зі  смертю  заставодавця,  а  зберігає  свою  чинність  при

переході вже у складі спадкового майна до спадкоємців. Крім того, у зв'язку з

відкриттям  спадщини  у  кредиторів  виникає  право  достроково  вимагати

виконання  боргових  зобов'язань  від  спадкоємців,  якщо  строк  виконання

зобов'язань за договором ще не настав. До того ж спадкоємці, що успадкували

боргові  зобов'язання  мають  право  домовитись  з  кредитором  про  виконання

боргових зобов'язань в натурі та зняти в подальшому заборону на відчуження з

успадкованого нерухомого майна. 

За  загальним правилом,  при спадкуванні  нерухомого  майна,  обтяженого

забороною  на  відчуження,  кредитор  має  право  звернути  стягнення  на  таке

майно  в  рахунок  погашення  заборгованості  спадкодавця.  За  чинною

юридичною  практикою,  негативним  аспектом,  пов'язаним  зі  спадкуванням

заставленого нерухомого майна, є невідповідність вартості заставленого майна

за договором, порівняно з  реальною (ринковою) його вартістю  [212,  C. 278].

Так,  заставне  майно  може  як  перевищувати,  так  і  не  покривати  весь  борг

спадкодавця.  Надлишок,  отриманий  з  реалізації  заставного  майна  підлягає

поверненню  спадкоємцям.  А  у  разі,  якщо  заставне  та  інше  отримане  у

спадщину  майно  після  реалізації  не  покриє  увесь  обсяг  боргу,  то  боргові

зобов'язання  вважаються  виконаними  у  повному  обсязі.  Це  пов'язано  із

особливостями  спадкування,  передбаченими  спадковим  законодавством

України, за яким спадкоємці спадкують боргові зобов'язання лише в межах, які

покриваються успадкованим майном спадкодавця. 

Виходячи з вищерозглянутого,  можна зробити висновок, що особливості

спадкування  прав  щодо  нерухомого  майна,  пов'язані  з  видом  прав,  які

успадковуються та  їхнім правовим режимом і  в  кожному окремому випадку,
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можуть  мати  свої  особливості.  Отже,  завданням  законодавців  є  створення

такого правового механізму реалізації  права на спадкування,  який ефективно

забезпечить можливість кожному спадкоємцю успадкувати будь-яке нерухоме

майно із найменшими юридичними складнощами. 

3.4. Спадкування окремих видів грошових зобов'язань 

Одним із основних найцінніших об’єктів спадщини є грошові зобов'язання,

предметом яких є право вимоги на грошову виплату, серед яких можна виділити

право на вимогу грошової виплати, яке належало спадкодавцю за наслідками

укладання  договору  вкладу  (депозиту)  у  банку,  іншій  фінансовій  установі

(ст. 1058 ЦК України), банківського рахунку (ст. 1066 ЦК України) страховим

договором  (ст.  979  ЦК  України),  інші  грошові  виплати,  в  тому  числі,

соціального  характеру  (ст.  1227  ЦК України)  тощо.  Слід  виділити  найбільш

поширені -  це права на грошову виплату за наслідками укладеного договору

банківського вкладу (депозиту). 

До складу спадщини включається зобов'язальне право вимоги грошових

коштів, які були внесені і знаходяться у банку або іншій фінансовій установі на

підставі  договору  банківського  вкладу  (депозиту).  Саме  ці  права  як  об'єкти

спадщини вимагають особливого наукового інтересу у зв'язку з особливостями

їхнього спеціального правового режиму, що свідчить про їх виокремлення від

інших об'єктів спадщини. Крім того, дисертант вважає, що правові позиції щодо

порядку спадкування та правового режиму такого об'єкта спадщини, як право

вимоги грошової виплати за договором банківського вкладу (депозиту) можуть

бути застосовані і до інших прав вимоги, зазначених вище, через спорідненість

правової природи таких прав.

Попри  те,  що  такі  об'єкти  спадщини  вже  досліджувались  українськими

науковцями, зокрема Фурсою С.Я., Фурсою Є.І., Кратом В.,  Бичківським О.О.,

Лещенко Л.В. тощо існує ряд їхніх проявів, що визначає особливості їхнього
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правового  режиму  та  впливає  на  процес  їхнього  успадкування,  які  не  були

досліджені  вищеназваними  цивілістами  або  стосовно  яких  відсутня  єдина

наукова  позиція  щодо  шляху  удосконалення  правового  регулювання.  Це

стосується, в першу чергу, існування широкого кола різних видів банківського

вкладу,  складання  заповідального  розпорядження  або  відсутність  такого

розпорядження  тощо,  що  в  кожному  конкретному  випадку  буде  мати  свої

особливості  успадкування як окремих видів об'єктів спадщини відповідно до

їхнього спеціального правового режиму. 

Розглядаючи банківський вклад (депозит)  як об'єкт  цивільних прав,  слід

зазначити,  що у  законодавстві  він  визначається  як  кошти в  готівковій  або  у

безготівковій  формах,  у  валюті  України  або  в  іноземній  валюті,  розміщені

клієнтами  на  їхніх  іменних  рахунках  у  банку  на  договірних  засадах  на

визначений строк для зберігання чи без зазначення такого строку і підлягають

виплаті  вкладникові  відповідно  до  законодавства  України  (ч.  1  ст.  2  Закону

України   «Про  банки  і  банківську  діяльність»  [31]).  На  загальному  рівні

предметом вкладу (депозиту) визначаються грошові кошти. При цьому не всі

грошові  вкладення,  що  знаходяться  у  банку,  можуть  виступати  предметом

заповідального  розпорядження.  До  таких  не  відносяться  права  на  грошові

кошти,  які  перебувають  у  банку  на  підставі  договорів  про  надання

індивідуального  банківського  сейфа,  що  охороняється  банком  (ст.  970  ЦК

України), та індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком

(ст.  971  ЦК  України).  Така  суттєва  відмінність  пов’язується  з  тим,  що  на

підставі цих договорів виникають правовідносини зі зберігання. За таких умов

спадкодавець може розпорядитися грошима, які знаходяться в індивідуальному

сейфі, тільки у звичайному порядку, тобто за допомогою складання заповіту у

встановленому порядку і формі [218, C. 105]. Однак така позиція не може бути

визнана  однозначно  правильною,  оскільки  вміст  сейфа  має  описуватися  в

порядку  вжиття  заходів  до  охорони  спадкового  майна,  зокрема,  коли,  крім

спадкоємців, за заповітом є спадкоємці, які мають право на обов’язкову частку в
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спадщині  тощо.  Отже,  це  проблемне  питання,  яке  підлягає  вирішенню,  і

нотаріуси повинні бути наділені правом на отримання інформації від банків про

наявність  в  спадкодавця  банківського  сейфа  для  вжиття  заходів  до  охорони

спадкового майна.  

Окрім цього, наразі в судовій практиці спостерігається тенденція стосовно

кваліфікації  договору  як  договору  банківського  вкладу  (депозиту),  якщо

вкладом за  таким договором є  банківські  метали  [219,  C.  29].  Дисертант  не

вбачає перешкод для спадкодавця розпорядитися правом на вклад, зроблений у

банківських металах, в порядку визначеному ст. 1228 ЦК України. Відповідно

до п. 1 ч. 3 ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» [31]  до

банківських  послуг  належить  залучення  у  вклади  (депозити)  коштів  та

банківських  металів  від  необмеженого  кола  юридичних  і  фізичних  осіб.  Ця

норма визначає можливість укладення договору банківського вкладу, предметом

якого  можуть  бути  не  лише  грошові  кошти,  але  й  банківські  метали.  Така

позиція  підтверджена і  висновком Верховного Суду України у Постанові  від

02.04.2014 року у справі № 6-21цс14 [220]. Таким чином, права за банківським

вкладом,  зробленому  в  банківських  металах,  будуть  виступати  об’єктом

спадщини, порядок спадкування якого передбачений ст. 1228 ЦК України.

Ураховуючи загальну конструкцію спадкування, закріплену у ст. 1218 ЦК

України,  слід  зазначити,  що  під  правом  на  вклад  розуміється  майнове

зобов’язальне  право  вимоги,  носієм  якого  виступає  особа-спадкодавець  -

сторона  договору  банківського  вкладу  (ст.  1058  ЦК  України).  Таким  чином,

спадкодавець  має  можливість  розпорядитися  належним йому правом вимоги

грошових коштів,  які  були внесені  на підставі  договору банківського вкладу

(депозиту) до банку або іншої фінансової установи. А відтак об'єктом спадщини

буде  саме  зобов'язальне  право  вимоги  грошових  коштів,  які  були  внесені  і

знаходяться  у  банку  (іншій  фінансовій  установі)  на  підставі  договору

банківського вкладу (депозиту). 
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Крім  того,  потрібно  наголосити,  що  до  спадкоємців  також  переходить

право на отримання вкладу та відсотків, які нараховуються на суму вкладу. На

практиці  існують  випадки,  коли  банки  відмовляють  у  виплаті  процентів  за

депозитами  спадкоємцям,  мотивуючи  це:  особистим  характером  договору  та

інформації про вклади, зокрема, якщо відсотки нараховувалися за пільговими

програмами для окремих видів вкладників; припиненням договору банківського

вкладу  у  зв'язку  зі  смертю вкладника  тощо  [65,  C.  48].  Але  така  відмова  є

незаконною,  з  приводу  чого  Верховним  Судом  України  було  висловлено

правову позицію від 22 січня 2014 року по справі № 6-157цс13 [221], відповідно

до якої визначено, що зобов’язання банку виплачувати проценти за договором

вкладу не припиняється зі смертю вкладника і входить до складу спадщини та

триває до дня, який передує дню повернення коштів спадкоємцям. Аналізуючи

судову практику, дисертантом помічено велику кількість позовів спадкоємців до

банків  саме  щодо  зобов'язання  видачі  депозитів,  зроблених спадкодавцем та

нарахування  і  стягнення  процентів  на  ці  депозити.  Отже,  можна  зробити

висновок, що банки зловживають своїми правами, порушуючи спадкові права

спадкоємців,  незважаючи  на  висловлену  правову  позицію  Верховного  Суду

України. Вирішенням цього проблемного питання дисертант вважає внесення

змін до ст. 1228 ЦК України шляхом її доповнення частиною 4 та виклад її у

наступній редакції: «4. Право на відсотки за вкладом у банку, іншій фінансовій

установі  входить  до  складу  спадщини  в  розмірі  та  на  умовах  укладеного

спадкодавцем договору вкладу (депозиту)». 

Крім того, дисертант вважає, що до моменту видачі свідоцтва про право на

спадщину,  спадкоємці  мають  право  ознайомитись  з  умовами  договору  про

банківський  вклад  (депозит),  укладеного  між  спадкодавцем  та  банківською

установою, оскільки такі умови можуть бути невигідними для спадкоємців або

містити  умову  щодо  його  «мовчазної»  пролонгації  тощо.  У  цьому  разі

спадкоємці можуть бути не зацікавлені у такій пролонгації і відсутність їхньої

поінформованості  щодо  умов  договору  про  відкриття  банківського  вкладу
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(депозиту) може зашкодити їхнім майновим інтересам. Саме з умов договору

банківського вкладу можна встановити вид відкритого спадкодавцем депозиту

та  порядок і  умови отримання грошових виплат за  ним,  які  можуть суттєво

відрізнятись один від одного та взагалі впливати на можливість переходу такого

об'єкта  у  порядку  спадкування.  Такий  висновок  ґрунтується  на  тому,  що

сьогодні  існують  сотні  різних  пропозицій  банків  з  відкриття  депозиту  на

різноманітних  умовах,  в  тому  числі  і  з  прив'язкою  як  до  таких  звичних

критеріїв, як валюта депозиту (національна, іноземна) та строку укладання, так

і  пропозиції  адресовані  окремому  колу  суб'єктів  (наприклад,  пенсіонерів,

студентів, молоді, працівникам окремих структур тощо). 

Спіжов В.В. під час дослідження банківського вкладу (депозиту) як об'єкта

цивільного права встановив, що види депозитних договорів відображають такі

його суттєві ознаки: 1) за строком – вклад на вимогу та строковий вклад; 2) за

правовим  становищем  сторін  вкладників  –  за  участю  фізичних  осіб  та

юридичних осіб  [222,  C.  13].  Така  узагальнена  класифікація  дає  можливість

виявити  особливі  види  вкладів  (депозитів),  які  можуть  містити  умови

нарахування, виплати та зняття процентів основної суми вкладу, автоматичну

пролонгацію та  інші  умови,  що значно  відрізняються  від  загальних умов  та

порядку відкриття вкладу. Так, в обраних дисертантом п'яти найбільших банках

України  (ПАТ  «Приватбанк»,  ПАТ  «ВТБ  Банк»,  ПАТ  «VIB  Банк»,  ПАТ

«Кредіагріколь банк», «Ощадбанк») існує депозит, який відкривається разом з

рахунком  на  перерахування  заробітньої  платні,  пенсії,  стипендії  та  інших

грошових виплат. Сума нарахування процентів прив'язується і здійснюється, як

правило, щомісячно на перераховану суму заробітньої плати, пенсії, стипендії

тощо.  Такий  депозит  може  бути  без  визначення  певного  строку,  оскільки

орієнтований на постійну, щомісячну базу у вигляді заробітньої плати, пенсії,

стипендії  і  т.д.  Коли  вкладник  помирає  до  складу  спадщини,  відповідно  до

ст.  1219,  1227  ЦК  України,  будуть  входити  лише  нараховані  за  життя  та

неотримані суми заробітньої  плати, пенсії  тощо, але з моменту смерті особи
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їхня виплата припиняється. Таким чином зникає база нарахування відсотків для

такого  виду  банківського  вкладу.  Якщо  ж  вкладником  не  було  складено

заповідального розпорядження на  вклад,  то  він,  будучи частиною спадщини,

підлягає спадкуванню за законом або заповітом і буде включений у свідоцтво

про право на спадщину після спливу 6 місяців з дня відкриття спадщини. 

Отже,  у  такого  виду  вкладу  може  бути  відсутня  основа  у  вигляді

щомісячних внесків-платежів протягом 6 місяців, що може бути передбачено в

умовах  договору,  наприклад,  як  підстава  для  зменшення  відсоткової  ставки,

закриття депозиту або його «мовчазна» (автоматична) пролонгація у зв'язку з

відсутністю вимоги його повернення строком на 1 рік, 5 років, 7 років тощо

(відповідно  до  умов,  що  передбачені  на  сайті  як  публічна  оферта  ПАТ

«Приватбанк» [223], «Ощадбанк» [224], ПАТ «ВТБ Банк» [225] та ін.). Останнє

не завжди може відповідати інтересам спадкоємців, так, наприклад, у зв'язку з

складністю  встановлення  такого  вкладу,  як  складової  частини  спадщини

спадкоємці  можуть  дізнатися  про  його  існування  після  спливу  декількох

місяців,  а  вклад  у  зв'язку  з  пролонгацією  буде  переукладений  банком  на

наступний  строк,  який  може  бути  значним.  Крім  того,  ПАТ  «Приватбанк»

пропонує відкриття так званого «безподаткового» депозиту для рахунків, на які

зараховуються заробітня плата,  пенсія тощо. Його суть становить відсутність

сплати податків за нараховані відсотки. Але з точки зору фіскальних органів та

податкового законодавства  після смерті вкладника, який був пенсіонером та на

законних  підставах  був  звільнений  від  сплати  такого  податку,  протягом

наступних 6 місяців після його смерті  та нарахування процентів на залишок

такого вкладу, така податкова пільга не буде відповідати приписам закону. Це

може створити для спадкоємців невигідні правові наслідки у вигляді штрафів за

отриманий неоподаткований дохід (ст. 49 ПК України [29]). 

Також заслуговує на увагу в рамках виявлення особливостей спадкування

банківського  вкладу  такий  вид  банківського  вкладу,  який  передбачає  зміну

відсоткової  ставки  та  її  прив'язку  до  руху  грошових  коштів  на  рахунку,
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наприклад, депозит «Бонус» у ПАТ «Приватбанк»  [223]. При чому, якщо рух

коштів припиняється, то відбувається «згорання» нарахованих раніше «бонусів»

вкладнику, кількість яких визначає відсоток нарахування процентів під кінець

терміну дії договору вкладу. Для уникнення невигідних наслідків вважаємо, що

спадкоємець,  який  подав  заяву  про  прийняття  спадщини  має  право

ознайомитись  з  умовами  такого  договору  банківського  вкладу,  і  це  не  буде

порушенням  банківської  таємниці,  оскільки  спадкоємець  є  потенційним

майбутнім власником банківського вкладу. Відповідні документи, в тому числі

договір банківського вкладу, може бути наявним в речах спадкодавця або його

копія може бути витребувана судом шляхом винесення відповідної ухвали, що

передбачено  і  в  узагальненні  Верховного  Суду  України  судової  практики

розгляду  справ  про  розкриття  банками  інформації,  яка  містить  банківську

таємницю щодо юридичних та фізичних осіб від 21.12.2009 року [227].

Окремим  слід  звернути  увагу  на  такий  вид  банківського  вкладу,  як

спільний, тобто коли вкладниками можуть виступати декілька осіб (наприклад

депозит «Сімейний капітал» в ПАТ «Надра банк») [226]. У випадку, коли один з

вкладників  помирає,  постає  питання  щодо  розподілу  грошових  коштів  та

процентів за такими вкладами між спадкоємцями та іншими вкладниками. Така

інформація  може  бути  зазначена  в  договорі,  але,  як  правило,  договором

передбачається просто сума необхідних щомісячних внесків чи єдиного внеску

при  відкритті  вкладу  без  виокремлення  частин  кожного  вкладника.  Такий

депозит буде мати спеціальний правовий режим, оскільки ґрунтується,  окрім

загальних  положень  ЦК  України  про  банківський  вклад  (гл.  71  книга  5  ЦК

України), ще й  на положеннях ЦК України, які регулюють спільну часткову і

спільну  сумісну  власність  (гл.  26  книга  3  ЦК  України).  І  саме,  виходячи  з

останніх,  вважаємо,  що  повинен  здійснюватись  розподіл  такого  об'єкта

власності та спадщини. 

Незалежно від виду рахунку відкритого для вкладу (депозиту) - карткового

чи  підтвердженого  іменним  ощадним  сертифікатом,  правовим  становищем
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сторін, які уклали договір банківського вкладу, - пенсіонер, студент, державний

службовець тощо, строків банківського вкладу, валюти вкладу і т.д., якщо такий

договір  відповідає  вимогам  законодавства  як  договір  банківського  вкладу

(депозиту),  право на отримання грошових виплат,  в тому числі процентів,  за

таким  договором  буде  переходити  в  порядку  спадкування  та  буде  об'єктом

спадщини. 

Стосовно  особливості  порядку  розпорядження  спадкодавцем  даним

об’єктом за правилами ст. 1228 ЦК України вкладник має право розпорядитися

правом на вклад у банку (іншій фінансовій установі) на випадок своєї смерті,

склавши  заповіт  або  зробивши  відповідне  розпорядження  банку  (іншій

фінансовій установі). У контексті досліджуваної проблематики виникає питання

про юридичні особливості такого заповідального розпорядження. 

Право на складання заповідального розпорядження є виключним правом

саме  щодо  такого  об'єкта,  як  банківський  вклад.  Спадкодавець  може

розпорядитися  своїм  банківським  вкладом  не  тільки  шляхом  складення

заповіту,  а  й  залишивши  відповідне  заповідальне  розпорядження  банку  або

іншій  фінансовій  установі,  де  у  нього  відкритий  рахунок.  Аналізуючи

положення  ст.  1228  ЦК України,  можна  погодитись  із  позицією Фурси  С.Я.

щодо  прирівнювання  такого  розпорядження  до  заповіту,  заперечуючи  іншу

позицію стосовно визначення такого розпорядження як угоди [52,  C. 276].  У

контексті  вищезазначеної  статті  висловлюємо  солідарність  із  висловленою

Лещенко  Л.В.  тезою  щодо  поширення  на  заповідальне  розпорядження

загальних правил ЦК України стосовно змісту заповіту, при цьому не може бути

заповідального  розпорядження  з  умовою  чи  спільного  розпорядження

подружжя  з  положеннями,  що  передбачають  встановлення  сервітуту  та

заповідального  відказу  тощо  ]73,  C.  10[, які  притаманні  лише  заповіту  як

окремій категорії правочинів.

При  визначенні  співвідношення  заповіту  та  розпорядження,  зробленого

банку  (фінансовій  установі),  слід  врахувати,  що  відповідно  до  ст.  1233  ЦК
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України заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї

смерті,  яке  посвідчується  нотаріально.  У  свою  чергу,  заповідальне

розпорядження стосується тільки часткового визначення правової долі одного з

прав, носієм якого вона виступає. За допомогою дослівного тлумачення можна

встановити «генетичну» єдність між порівнюваними правовими конструкціями

-  заповідального  розпорядження  та  заповіту.  Встановлення  такої  єдності

набуває  особливого  значення  для  відповіді  на  запитання,  чи  скасовує

заповідальне розпорядження, складене після заповіту, дію заповіту в цій частині

[117,  C. 106]. У ч. 3 ст. 1228 ЦК України передбачено лише правові наслідки

складання заповіту після заповідального розпорядження. Так, заповіт складений

після того, як було зроблено розпорядження банку (іншій фінансовій установі),

повністю або частково скасовує його, якщо у заповіті змінено особу, до якої має

перейти право на вклад, або якщо заповіт стосується усього майна спадкодавця.

Виходячи з позиції щодо правової природи заповідального розпорядження як

окремого,  спеціального  різновиду  заповіту,  можна  застосовувати  таке

законодавче  положення  за  аналогією  закону.  Заповідальне  розпорядження

стосовно  прав  на  вклад,  зроблене  банку  (іншій  фінансовій  установі)  після

заповіту,  буде  повністю  або  частково  скасовувати  заповіт,  змінюючи  особу-

спадкоємця.

Дисертант  підтримує  позицію  щодо  визначення  заповідального

розпорядження  стосовно  прав  на  банківський  вклад  як  різновиду  заповіту,

виходячи з того, що таким розпорядженням можна визначити особу-спадкоємця

та, відповідно це розпорядження може скасувати заповіт повністю або частково

щодо такого окремого виду спадщини як прав на банківський вклад (депозит).

Жодне інше розпорядження, зроблене фізичною особою в інший спосіб та в

іншій формі, не буде нести тих самих правових наслідків, як складання заповіту,

а  відтак  заповідальне  розпорядження  щодо  прав  на  банківський  вклад,  на

погляд дисертанта,  є  окремим особливим різновидом заповіту,  зміст  і  форма
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якого  врегульована  спеціальними  нормами  законодавства  та  спеціальним

правовим режимом банківського вкладу як об'єкта цивільних прав.

Тут виникає питання щодо особи, яка може здійснити таке заповідальне

розпорядження  через  колізію  норм  стосовно  суб'єкта  права  на  вклад.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 32 ЦК України неповнолітня особа самостійно має

право укласти договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися таким

вкладом,  внесеним  нею  на  своє  ім'я.  Тобто  має  ввесь  спектр  прав  щодо

розпорядження банківським вкладом, в тому числі і складання заповідального

розпорядження.  Якщо  ж  взяти  за  керівну  позицію,  що  заповідальне

розпорядження  є  видом  заповіту,  то  до  таких  правовідносин  має

застосовуватись ст. 1234 ЦК України, якою передбачено, що право на заповіт

має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Відповідно неповнолітня

особа не має повної цивільної дієздатності, якщо вона не набула її за рішенням

суду чи в іншому встановленому законом порядку. Так, неповнолітня особа не

має  права  укласти  заповіт,  тому  і  не  має  права  вчинити  заповідальне

розпорядження. Вчинення такого заповідального розпорядження буде виходити

за  межі  обсягу  її  цивільної  дієздатності,  і  до  вчинення  заповідального

розпорядження  такою особою можуть  бути  застосовані  наслідки  недійсності

правочину,  вчиненого  з  перевищенням  обсягу  цивільної  дієздатності  [228,

С. 90].   

Стосовно  вимог  до  змісту  і  форми  заповідального  розпорядження  ЦК

України  їх  не  визначає.  Очевидно,  що  на  його  зміст  мають  поширюватись

загальні  правила  стосовно  змісту  заповіту,  але  з  урахуванням  певних

особливостей.  Таке  розпорядження  не  може  містити  положень  про  сервітут,

заповідальний  відказ  та  заповідальне  покладення  тощо.  Вимоги  до

заповідального  розпорядження  правом  на  вклад  встановлені  такими

підзаконними нормативними  актами,  як  Інструкцією про  порядок  відкриття,

використання  і  закриття  рахунків  у  національній  та  іноземних  валютах,
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затвердженої  постановою  Правління  Національного  банку  України  від  12

листопада 2003 р. № 492 (п. 7.3) [229].  До цих вимог можна віднести такі:

-  заповідальне розпорядження може міститися як в окремому документі,

так і в тексті самого договору;

- якщо заповідальне розпорядження клієнта складається у формі окремого

документа, то на ньому має бути зазначена дата його складання;

-  за  умови,  що  заповідальне  розпорядження  втілюється  в  окремому

документі,  він  засвідчується  підписом  уповноваженого  працівника  банку  і

зберігається у справі з юридичного оформлення рахунку.

Крім того, спадкодавець у заповідальному розпорядженні може визначити

одну або декілька осіб,  яким переходитиме право на  вклад,  розмір  вкладу в

частках. Якщо частки не були визначені спадкодавцем, кожен із спадкоємців має

право на вклад у рівних частинах. 

Незважаючи на певну особливість спадкування такого об'єкта спадщини,

як права на вклад (депозит) у банку або іншій фінансовій установі, перехід прав

щодо нього в порядку спадкування здійснюється у порядку, визначеному ЦК

України  для  прийняття  спадщини.  Тобто  як  спадкоємець  за  законом,  так  і

спадкоємець, визначений у заповідальному розпорядженні повинен подати до

нотаріуса  заяву  про  прийняття  спадщини  протягом  6  місяців  з  моменту

відкриття спадщини.  А для отримання вкладу у  банку  або іншій фінансовій

установі спадкоємець має отримати свідоцтво про право на спадщину, в якому

мають бути зазначені права на вклад як об'єкти спадщини. 

Таким чином, права вимоги на грошову виплату за вкладом (депозитом) у

банку або іншій фінансовій установі,  будучи об'єктом спадщини, мають свої

особливості  процедури  спадкування,  що  виражається  у  особливому  порядку

розпорядження грошовими виплатами, а також за страховим договором. Інші

грошові виплати, в тому числі соціального характеру тощо, особливостями, що

визначаються правовим режимом таких об'єктів цивільного права. 
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3.5. Спадкування майнових прав інтелектуальної власності

Спадкування  майнових  прав  інтелектуальної  власності  є  однією  з

актуальних теоретичних та практичних проблем. Необхідно розрізняти об’єкти

права  інтелектуальної  власності,  які  є  результатами творчої  діяльності  або є

іншими  об'єктами  права  інтелектуальної  власності.  Адже  у  спадщину

переходить не результат творчої діяльності в його об’єктивному вираженні, а

сукупність прав на нього, крім того, відносно об'єктів інтелектуальної власності

не йде мова лише про право власності або інші речові права на нього, оскільки

законодавством передбачені  і  деякі  спеціальні  майнові  права  інтелектуальної

власності,  в  яких  слід  виділяти  елементи  авторського  права  [231].  Віддаючи

належне вченим, які досліджували сутність інтелектуальної власності [232; 233;

234;  235],  слід  відмітити,  що  цей  інститут  у процесі  спадкування  потрібно

розцінювати як малодосліджений [236; 237].  

Під  час  оформлення  прав  на  спадкування  треба  враховувати  право

інтелектуальної  власності  на  сам  об'єкт  інтелектуальної  власності  та  право

власності  на  річ,  що  виражає  або  містить  зазначений  об'єкт.  До  складу

спадщини входять права суб'єкта, чинні на час відкриття спадщини [65, C. 50].

Постає питання щодо складу спадщини у разі спадкування прав інтелектуальної

власності.  Окрім  прав,  наведених  у  ст.  424  ЦК  України  як  майнових  прав

інтелектуальної власності, які підлягають спадкуванню (право на використання

об'єкта  права  інтелектуальної  власності,  виключне  право  дозволяти

використання  цього  об'єкта  і  виключне  право  перешкоджати  його

неправомірному  використанню  та  інші  майнові  права  інтелектуальної

власності) у законодавстві визначені й інші права зокрема: право на одержання

патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок; право на одержання

свідоцтва  на  компонування  (топографію)  інтегральної  мікросхеми;  право  на

одержання  патенту  на  сорт  рослин  [238,  С.  4]  або  породу  тварин;  право  на

одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг і т.д. [239, C. 49; 240, С. 2; 241,
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С. 5; 242, С. 2]. Останні права є важливою частиною складу спадщини, без яких

спадкоємці  не  зможуть належним чином використовувати та розпоряджатись

такими об'єктами спадщини.

Як уже зазначалось у попередньому підрозділі,  важливим фактором для

успадкування  тих  чи  інших  прав  та  обов'язків  спадкодавця  є  доведення

безспірної належності окремих видів прав спадкодавцеві. Права інтелектуальної

власності не є винятком.

Бутнік-Сіверський  С.О.  пропонує  права  інтелектуальної  власності

розглядати у ракурсі спадкових правовідносин, поділяючи на два види:

1)  права  інтелектуальної  власності,  засвідчені  охоронним  документом.

Наприклад, патент або свідоцтво на права інтелектуальної власності на винахід,

корисну модель,  промисловий зразок,  компонування  ІМС,  знак  для товарів  і

послуг тощо[243, C. 38];

2) права інтелектуальної власності, не засвідчені охоронним документом.

Наприклад, авторське право на твори науки, літератури чи мистецтва, суміжні

права на виконання, фонограму чи відеограму, на комерційне найменування, та

комерційну таємницю,тощо [243, C. 39].

Такий поділ дозволить встановити критерії безспірної належності окремих

видів  прав  спадкодавцю  та  можливості  оформлення  права  на  спадщину  у

нотаріальному  порядку,  що  містить  у  своєму  складі  права  інтелектуальної

власності. 

За наявності  реєстраційних документів на такі об'єкти спадщини процес

спадкування  є  простішим.  Так,  наприклад,  одним  із  видів  реєстраційних

документів, що засвідчують права інтелектуальної власності, є патент. Потрібно

зазначити, що законодавством не встановлено особливості спадкування такого

виду прав на об'єкти інтелектуальної власності, що засвідчені патентом, а саме

не враховані такі особливості, як: їхній нематеріальний характер, дію протягом

обмеженого  періоду  у  часі,  їхню  цілісність  та  можливість  використання

окремих прав спадкоємцями лише за взаємною згодою. Окремо слід звернути
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увагу на питання переходу в порядку спадкування права на одержання патенту,

неодержаного спадкодавцем за життя.  Так,  наприклад у Законі України «Про

охорону прав на винаходи і  корисні  моделі» (ст.  25)  [244]  та Законі  України

«Про  охорону  прав  на  промислові  зразки»  (ст.  9)  [245]  зазначено  лише,  що

право на одержання патенту може належати правонаступнику винахідника чи

автора  промислового  зразка  (в  тому числі  його  спадкоємцям).  Таким чином,

поширюється  дія  законодавства  щодо  звичайного  порядку  спадкування,  не

визначаючи правове регулювання питань: стосовно існування права на подання

заявки ще до видачі патенту та його переходу в порядку спадкування; порядок

врахування строків конвенційного та виставочного пріоритетів, якщо такі мали

місце за життя спадкодавця; пільг за новизною, що встановлені законодавством,

але які  можуть сплити раніше, ніж строк для видачі  свідоцтва про право на

спадщину тощо. Усі ці особливі притаманні об'єкту інтелектуальної власності,

права на який засвідчується патентом, призводить як до практичних, так і до

наукових спорів.

Так, наприклад, на практиці досить часто трапляються випадки, коли автор

винаходу не встиг подати заявку на отримання патенту або подав її, пле не встиг

отримати  патент.  Законодавством  визначено,  що  особа,  яка  бажає  отримати

патент і  має на це право, повинна подати відповідну заявку. Отже, суб'єктом

цього  права,  як  правило,  є  сам  винахідник  (автор)  об'єкта  інтелектуальної

власності. Таке право виникає у автора з  моменту створення самого об'єкта, а

подання заявки є відповідною формою реалізації цього права [246, C. 65]. Але

законодавством  передбачена  можливість  у  випадку  правонаступництва  як  за

договором,  так  і  у  порядку  спадкування  переходу  цього  права  до

правонаступників.  Наприклад,  ст.  10  Закону  України  «Про  охорону  прав  на

винаходи і корисні моделі» [247] встановлено, що право на одержання патенту

має правонаступник винахідника. 

Павлова  О.  у  своїй  роботі  зазначає,  що  у  цьому  випадку  спадкоємець

виступає у заявці як заявник, а спадкодавець вказується як автор  [248,  C. 37].
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Аналогічні положення можна побачити і щодо інших об'єктів інтелектуальної

власності.  Слід  відзначити,  що за відсутності  належно оформленого патенту,

нотаріус  відмовляє  у  включенні  такого  незасвідченого  об'єкта  права

інтелектуальної  власності  до  складу  спадщини.  Тобто до  винесення  рішення

про видачу  патенту  нотаріус  не  вправі  вказати  такий об'єкт  у  свідоцтві  про

право  на  спадщину.  Таким  чином,  у  спадкоємця  буде  відсутній

правовстановлюючий  документ  на  такий  об'єкт.  Саме  тому  посвідчення

переходу  прав,  визначених  патентом  у  порядку  спадкування,  має  в

обов'язковому порядку бути виражене у свідоцтві про право на спадщину або

рішенні суду із зазначенням цих прав як складових частин спадщини. У разі

відсутності таких прав у свідоцтві про право на спадщину, свідоцтво визнається

«недостатнім» [247, C. 165]. 

Для  подальшого  використання  та  переоформлення  майнових  прав

інтелектуальної власності за патентом спадкоємець має подати відповідну заяву

до нотаріуса про відкладення видачі свідоцтва про право на спадщину строком

не  більше  одного  місяця  для  надання  відомостей,  що  підтверджують  право

спадкодавця  на  патент.  Таке  право  спадкоємців  передбачено  п.  4.13,  4.15

Порядку. Без отримання такого підтвердження переходу прав спадкоємцям буде

майже  неможливо  використовувати  та  захищати  права  автора  таких  об'єктів

прав інтелектуальної  власності.  Зокрема,  це  необхідно  для внесення змін до

державної  реєстрації  власника патенту.  Це пов'язано також з тим, що саме з

дати  державної  реєстрації  закон  починає  охороняти права,  що випливають  з

такого патенту, це є значною відмінністю від авторських прав, охорона яких не

пов'язана з їхньою державною реєстрацією.

Потрібно  також наголосити  на  особливості  спадкування  майнових  прав

інтелектуальної власності, засвідчених патентом, як обов'язковість проведення

оцінки  цих  прав  під  час  їхньої  передачі  правонаступникам.  Особливо  це

важливо для розподілення спадщини між декількома спадкоємцями тощо. Але

експертна установа відповідно до порядку проведення експертиз, визначеного
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законодавством,  вимагає  від  осіб,  які  бажають  провести  експертизу,  надати

документи, що підтверджують право власності на ці об'єкти. У такому випадку

спадкоємці змушені звертатися до суду для визнання права власності на об'єкти,

але,  якщо  позивачем  не  заявлено  вимоги  щодо  визначення  вартості  прав

інтелектуальної  власності,  засвідчених  патентом,  то  їхня  вартість  не

встановлюється.  А  права,  що  засвідчені  патентом,  будуть  розподілені  між

кількома  спадкоємцями  в  ідеальних,  рівних  частках,  що  може  ускладнити

порядок  користування  і  розпорядження  даним  об'єктом.  З  огляду  на

вищезазначене,  вважається  доцільною  пропозиція  Бутніка-Сіверського  С.О.

щодо  включення  до  текстового  переліку  прав  у  свідоцтві  про  право  на

спадщину права заявника за заявкою на винахід (корисну модель, промисловий

зразок, знак для товарів і послуг)  [77, С.4].  Це буде підтвердженням переходу

таких  прав  до  спадкоємців  і  безспірність  переходу  їх  не  буде  ставитись  під

сумнів при подані заявки на реєстрацію патенту тощо. 

Окремо також слід зупинитись на особливостях спадкування авторського

та суміжних прав. Щодо об'єктів авторського права, то вони успадковуються із

врахуванням можливості їхнього використання відповідно ст. 441 ЦК України

[65, C. 49]. 

На  правовідносини  спадкування  авторського  права  і  суміжних  прав

поширюються загальні положення спадкування, визначені в рамках цивільного

законодавства із врахуванням особливостей та специфіки переходу цих прав у

спадщину. На практиці ж нерідко спадкоємці взагалі не володіють інформацією

щодо наявності у спадкодавця авторського права. Частіше це відбувається під

час спадкування за законом, але є випадки, коли й у заповіті спадкодавець не

зазначив  про  існування  авторського  права.  Така  невизначеність  об'єктів

спадщини під час складання заповіту є поширеною причиною втрати окремих її

складових  через  неможливість  подальшого  їх  розшуку  та  надання  доказів

стосовно їхньої належності спадкодавцеві. 
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Треба також зазначити, що одержання спадкоємцями свідоцтва про право

на спадщину,  за  загальним правилом,  є  правом,  а  не обов'язком спадкоємця.

Відсутність свідоцтва не позбавляє спадкоємців права на спадщину. Але, коли

право  на  спадщину  у  спадкоємця  формально  виникає  з  того  моменту,  як

спадщину було відкрито (ч. 5 ст. 1268 ЦК України), реалізувати повною мірою

таке право неможливо до тих пір, поки не буде оформлено свідоцтво, що його

засвідчує.  Саме  до  таких  випадків,  зокрема,  можна  віднести  оформлення

свідоцтв про право на спадщину, якщо до спадкового майна входять майнові

авторські права [249, C. 121]. 

До  складу  спадщини  входять  лише  ті  майнові  права  стосовно  об'єкта

авторського права,  які  є чинними на момент відкриття спадщини та не були

відчужені  спадкодавцем  за  життя,  наприклад,  за  відповідним  договором.

Особливістю  спадкування  авторського  права  є  те,  що  воно  переходить  до

спадкоємців  автора  на  час,  що  залишився  до  закінчення  строку  чинності

майнових прав інтелектуальної власності на твір, який спливає через сімдесят

років, що відліковується з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи

останнього  із  співавторів,  який  пережив  інших  співавторів,  крім  випадків,

передбачених законом. Такий строк буде мати специфіку для творів, що були

оприлюднені  анонімно.  Для  таких  творів  строк  чинності  майнових  прав

інтелектуальної власності закінчується через сімдесят років після того, як твір

було оприлюднено. Проблемним є визначення моменту оприлюднення такого

твору, особливо, якщо твір було оприлюднено через мережу Інтернет. 

Таке  питання  простіше  вирішується  у  разі  оформлення  та  отримання

спадкодавцем свідоцтва  про державну реєстрацію авторського права  на  твір.

Державна реєстрація передбачає право (а не обов’язок) звернення автора твору

до  відповідної  установи,  якою  на  сьогодні  є  Міністерство  економічного

розвитку і торгівлі України, та оформлення свідоцтва про державну реєстрацію

авторського права на твір. У випадку ж відсутності такої реєстрації та за умови

опублікування  твору  через  мережу  Інтернет  авторство  встановити  досить
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складно, але можливо у разі доведення, що текст публікації був складений саме

спадкодавцем як автором твору, або у разі опублікування під псевдонімом, за

можливості  доведення,  що  псевдонім  належав  саме  спадкодавцеві  -  автору

твору.  У таких  ситуаціях спадкоємці  повинні  звертатись до суду у зв'язку  зі

спірністю правовідносин, що виключає нотаріальне оформлення прав на такий

вид  спадщини.  Але,  якщо  автором  було  здійснено  опублікування  твору  під

псевдонімом через видавництво, то видавництво може представляти права щодо

такого об'єкта в судовому процесі, за умови укладення між ними відповідного

договору щодо видання твору.

Слід  зазначити  і  щодо  особливостей  спадкування  авторського  права  на

твір,  створеного  у  співавторстві.  Авторське  право  на  твір,  створений  у

співавторстві, належить усім співавторам незалежно від того,  чи утворює такий

твір  одне  нерозривне  ціле,  чи  складається  із  частин,  кожна  з  яких  має

самостійне  значення  (ст.  13  Закону України  «Про авторське право  і  суміжні

права»). З огляду на це, спадкування здійснюватиметься після смерті кожного із

співавторів спадкоємцями відповідного співавтора.  Якщо спадщину прийняло

кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім’я кожного

з них із зазначенням імені та частки у спадщині (ст. 1297 ЦК України). Але тут

не  можна  розподіляти  окремі  майнові  права  між  декількома  спадкоємцями.

Мається на увазі, якщо в особи майнові авторські права відсутні, у неї немає

юридичної підстави вимагати виплати винагороди за використання твору. Не

можна заповісти право власності на будинок одному спадкоємцю, а право на

одержання частини оренди іншому. Звісно, орендна плата може виплачуватись

іншим особам, наприклад, як вигодонабувачам, але ці відносини виникають з

договорів оренди і регулюються зобов'язальним правом, а не спадковим  [243,

C. 89]. 

Одним  із  майнових  авторських  прав  є  також  право  на  отримання

винагороди. Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про авторське право і

суміжні права» автор чи інша особа, якій належить авторське право, має право
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вимагати  виплати  винагороди  за  будь-яке  використання  твору.  Право  на

отримання винагороди,  нарахованої,  але  не  виплаченої  в  період дії  договору

щодо  розпорядження  майновими  правами  на  об'єкти  авторського  права  і

суміжних прав, укладеному до смерті спадкодавця, належить спадкоємцям, крім

договору замовлення, відповідно до ст. 33 вищеназваного Закону. 

Свої особливості має винагорода за створення і використання службового

твору, нарахована автору-спадкодавцю, розмір та порядок якої встановлюється

між  автором  і  роботодавцем  шляхом  укладення  відповідного  трудового  чи

цивільно-правового договору. Автор цієї дисертаційної роботи притримується

наукової  позиції,  відповідно  до  якої  право  на  отримання  винагороди  за

використання службового твору може входити до складу спадщини і таке право

не можна прирівнювати до права на отримання заробітної плати. 

Ця позиція також підкреслена на рівні судової практики. Як зазначено у п.

25  Постанови  Верховного  Суду  України  від  4  червня  2010  р.  №  5  «Про

застосування  судами  норм  законодавства  у  справах  про  захист  авторського

права  і  суміжних  прав»,  [250]  виплата  працівникові  заробітної  плати  не  є

тотожною виплаті  йому авторської  винагороди за  створений твір  у  зв'язку  з

виконанням трудового договору,  оскільки заробітна плата  -  це винагорода за

виконану роботу, залежно від певних умов, а авторська винагорода - це всі види

винагород або компенсацій,  що виплачуються авторам за  використання їхніх

творів,  які  охороняються  в  межах,  встановлених  авторським  правом.  Тут

важливим фактором є належність майнових прав інтелектуальної власності у

разі  створення  об'єкта  авторського  права  або  суміжних  прав  у  зв'язку  з

виконанням трудового договору.  Якщо ж такі  права були повністю передані

роботодавцю,  то  право  на  винагороду  у  спадщину  не  переходить.  Право  на

винагороду за спадкоємцями також закріплено у випадку дії права слідування

(ст.  27  Закону  України  «Про  авторське  право  і  суміжні  права»,  ст.  448  ЦК

України). В інших випадках (ч. 2 ст. 17, 42, 43 Закону України «Про авторське
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право  і  суміжні  права»)  право  на  винагороду,  що  підлягає  спадкуванню  не

визначено.

Слід  також зазначити,  що задля  отримання майнової  вигоди спадкоємці

отримують  окремі  немайнові  права.  Дисертантом  розглядаються  отримані  у

порядку спадкування майнові права інтелектуальної власності у взаємозв'язку з

окремими видами немайнових прав,  деякі  з них також переходять до складу

спадщини.  Так,  ч.  2  ст.  29  Закону  України  «Про  авторське  право  і  суміжні

права»  вказує,  що  спадкоємці  мають  право  захищати  авторство  на  твір  і

протидіяти всілякій зміні твору, а також будь-якому зазіханню на твір, що може

заподіяти  шкоду честі  і  репутації  автора.  Відповідно  до п.  4  ст.  14  цього ж

Закону дії  такого характеру є  особистим,  немайновим правом автора.  Захист

права  авторства  на  твір  за  спадкодавцем  надає  їм  відповідні  права  як  його

правонаступника,  а тому будь-яке зазіхання на твір або на честь автора буде

порушувати  й  їхні  права,  оскільки  спричинюватиме  шкоду  подальшому

опублікуванню твору,  а  можливо,  й  власному  імені  спадкоємців,  які  можуть

носити одне прізвище із спадкодавцем. 

 Окремо  слід  зазначити  про  спадкування  суміжних  прав  як  окремих

об'єктів спадщини. Спадкування суміжних прав можливо лише за умови, якщо

зазначені  права  належать  фізичній  особі-спадкодавцю.  Але  потрібно

враховувати,  що  виробники  фонограм,  відеограм,  як  правило,  і  організації

мовлення майже завжди є юридичними особами. Тому положення ЦК України

щодо  спадкування  не  розповсюджуються  на  таких  суб'єктів,  за  винятком

спадкування  за  заповітом.  Крім  того,  під  час  оформлення  спадкування  на

об'єкти суміжних прав, пов'язані із здійсненням безпосереднього виконання або

за відсутності такого виконання - із записом виконання, слід враховувати строки

чинності майнових прав на такі об'єкти. Аналогічно строки охорони майнових

прав  виробників  фонограми,  відеограми,  пов'язані  із  опублікуванням  такої

фонограми,  відеограми  або  з  їхнім  виробленням,  а  строки  майнових  прав

організацій мовлення - їхнім першим використання» [243, С. 54]. 
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Ураховуючи  вищенаведене,  не  можна  погодитись  з  висновком  Бутніка-

Сіверського  С.О.  стосовно  доцільності  зазначення  в  свідоцтві  про  право  на

спадщину  лише  загальної  вказівки  на  спадкування  майнових  авторських  і

суміжних  прав  без  зазначення  конкретних  об'єктів.  Дійсно,  в  майбутньому

спадкоємцями  можуть  бути  знайдені  інші  об'єкти  інтелектуальної  власності

спадкодавця,  що  буде  супроводжуватись  неодноразовим  зверненнями  щодо

визнання їхніх прав на такі об'єкти. Але як показує практика, часто ставиться

під сумнів сам перехід тих чи інших прав до спадкоємців стосовно конкретних

об'єктів  інтелектуальної  власності.  Така  ситуація  зумовлює  необхідність

останніх звертатися до суду за захистом таких прав у разі  їх  невизнання чи

оспорення  в  кожному  конкретному  випадку.  Тому  дисертант  вважає,  що

доцільнішим є вказівка та перелік у свідоцтві про право на спадщину конкретно

визначених  об'єктів  інтелектуальної  власності  з  описом  майнових  прав цих

об'єктів, у тому числі за наявності і право на подання заявки про реєстрацію

патенту, корисної моделі, промислового зразка тощо. 

Отже,  дисертантом  пропонується  внести  зміни  до  Порядку  шляхом

доповнення  р.  ІІ  гл.  10  Порядку  пунктом  4.22 та  викладу  його  у  наступній

редакції:  «Свідоцтво  про  право  на  спадщину  як  підстава  для  державної

реєстрації  прав  інтелектуальної  власності  має  містити  опис  об'єкта

інтелектуальної  власності,  права  якого  успадковуються  відповідно  до

отриманих правоустановчих документів на нього із вказівкою про перехід усіх

або частини майнових прав щодо цього об'єкта. За відсутності правоустановчих

документів,  що  підтверджують  права  спадкодавця  на  об'єкт  інтелектуальної

власності, у свідоцтві може бути зазначено про перехід до спадкоємців права на

їх отримання за наявності на це підтвердження їх прав». 

Підсумовуючи, варто підкреслити, що незважаючи на існування загальних

алгоритмів  спадкування  майнових  прав  інтелектуальної  власності,  у

законодавстві  присутні  певні  особливості  реалізації  спадкових  відносин

залежно  від  об’єкта  права  інтелектуальної  власності.  У  тому  числі,  при
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спадкуванні  прав  інтелектуальної  власності  слід  враховувати  особливості

правового  режиму  таких  об'єктів  та  практичного  застосування  норм

законодавства  щодо  розпоряджання  майновими  правами  на  об’єкти  прав

інтелектуальної власності на рівні судової та нотаріальної практики.  

Висновки до 3 розділу:

1.  Встановлено, що основною особливістю спадкування майнових прав та

обов’язків засновника (учасника) юридичної особи є його правове регулювання

не лише законодавством, але й установчими документами юридичної особи, що

робить кожен процес такого спадкування доволі індивідуальним.

2.  Підтримано  позиції  Рабовської  С.Я., що  спадкування  здійснюється

тільки  щодо  майнових  прав  спадкодавця  (право  на  частку  в  статутному

капіталі), а відносно немайнових прав спадкодавця (право вступу та участі  у

юридичній  особі)  можна  говорити  про  правонаступництво  як  більш  ширше

поняття. 

3.  Встановлено,  що  майнове  право  на  отримання  дивідендів  має

нерозривний  зв'язок  з  переходом  права  на  частку  у  статутному  капіталі  та

правом  участі  у  юридичній  особі  як  такі,  що  є  взаємопов'язаними  а  тому

майнове право на отримання дивідендів є відносно несамостійним елементом

складу  спадщини. У  разі  відмови  засновників  у  спадкуванні  частки  в

статутному  капіталі  підприємства  поняття  «дивіденди»  трансформується  в

загальне поняття «компенсація» частки померлого його засновника. 

4.  Вважається,  що  доцільно  звичне  поняття  «підприємство  як  єдиний

майновий комплекс»  (ст..  191  ЦК України)  не  абсолютизувати,  а  розглянути

відповідний  практичний  досвід  діяльності  підприємств  і  визнати,  що  для

сприйняття  реального  підприємства  як  єдиного  і,  підкреслимо,  неподільного

майнового  комплексу  необхідно  звертатися  до  фахівців-експертів  за

відповідним висновком.
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5. Визначено на підставі аналізу практики діяльності підприємств, що при

спадкуванні підприємства можливий такий варіант, коли складне підприємство

з декількома напрямами діяльності будуть успадковувати спадкоємці в рівних

частках,  то  вони  за  спільною  згодою  можуть  розподілити  підприємство  за

напрямами діяльності,  про що може бути посвідчений відповідний договір  з

компенсацією нерівності часток, зокрема, за рахунок передачі дивідендів тощо.

Діяльність нотаріуса в такому випадку не має зводитися тільки до формального

посвідчення відповідного договору про розподіл спадщини, а й у виробленні

пропозицій  щодо  варіантів  справедливого  розподілу  спадщини,  складанні

проекту договору. 

6.  Доведено,  що  до  спадкоємця,  в  силу  універсального  характеру

спадкового  наступництва,  можуть  переходити  не  тільки  правомочності

спадкодавця  як  учасника  юридичної  особи,  але  й  обов’язки,  яких  набула

юридична особа під час діяльності спадкодавця.

7.  Визначено,  що  співзасновників  (учасників)  юридичних  осіб  слід  на

законодавчому рівні зобов’язати сповіщати нотаріусів про належні спадкодавцю

права у відповідному підприємстві.

8.  Обґрунтовано,  що  спадкоємці  несуть  повну  відповідальність  щодо

обов'язків юридичної особи лише, якщо вони вступили до юридичної особи як

повноправні  учасники.  До  спадкоємців,  які  відмовились  від  права  стати

учасником юридичної особи або яким у вступі до учасників було відмовлено, не

залежно  від  організаційно-правової  форми  юридичної  особи,  може  бути

пред'явлено вимоги за зобов'язаннями юридичної особи лише в межах виділеної

їм  частки  (вкладу),  що  належала  спадкодавцеві  в  порядку  визначеному

законодавством.

9.   Доведено,  що  набуті  майнові  права  і  обов'язки  фізичною особою у

статусі фізичної особи-підприємця входять до складу спадщини після її смерті.

При цьому статус фізичної особи-підприємця не підлягає спадкуванню.
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10.  Встановлено,  що  на  набуте  майно  фізичною  особою-підприємцем

поширюється  режим  встановлений  для  юридичної  особи,  якщо  інше  не

випливає  із  суті  правовідносин.  Зазначено,  суттєву  відмінність  між  набутим

правом власності фізичною особою-підприємцем та юридичною особою, що є

характерною для спадкових правовідносин, а саме права, в тому числі речові,

набуті юридичною особою належать їй як окремому суб'єкту цивільних прав. В

той час, як права щодо яких здійснюються учасниками юридичної особи та не

передаються  в  порядку  спадкування.  Фізична  особа-підприємець  ж  стає

безпосередньо власником цих прав,  і  одноособово  отримує право володіння,

користування,  розпорядження  ними,  ці  права  будуть  входити  до  складу

спадщини.  Крім  того,  спадкодавець  має  право  заповісти  майнові  права,

незалежно  від  того  чи  використовувалися  дані  права  у  підприємницькій

діяльності.

11. Встановлено існування у спадковому праві переважного права окремих

спадкоємців  на  перехід  у  їхню  власність  окремих  об'єктів  спадщини,  що

дозволить забезпечити цілісність, зберігання первинного призначення об'єкта,

примноження і отримання доходу від об'єкта відповідно до його властивостей,

зумовлених його правовою  природою.

12.  Встановлено,  що  у  разі  рівності  активів  і  пасивів  спадщини  або

перевищення останніх над активами спадкування не повинно здійснюватися,

оскільки  тут  має  компенсуватися  кредиторам  заборгованість  спадкодавця.

Винятками з цього положення є випадки: 1) коли спадкоємці свідомо прийняли

спадщину  зі  зростаючими  боргами,  не  вжили  заходів  щодо  врегулювання

боргових  зобов’язань  і  таким  чином  набули  статусу  боржників;  2)  до

спадкоємців  були  пред’явлені  значно  більші  вимоги  кредиторів  спадкодавця,

ніж активи спадщини після набуття ними статусу власників спадщини, і вони не

здатні  в  суді  довести,  що  розмір  успадкованого  майна  менший  пасивів

спадщини.  Останнє  положення  має  спонукати  спадкоємців  до  забезпечення
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доказів  щодо  розміру  активів  прийнятої  ними  спадщини,  зокрема  шляхом

вжиття нотаріусами заходів до її охорони;

13.  Обґрунтовано  доцільність  внесення  змін  до  порядку  здійснення  та

оформлення  свідоцтва  про  право  на  спадщину,  при  якому  нотаріус,

оформлюючи свідоцтво про право на  спадщину,  має  право  притримати  його

видачу,  якщо йому  відомо  про  існування  окремих  об'єктів  спадщини,  право

власності або інші речові права, на які спадкоємці не можуть підтвердити через

відсутність  їхньої  реєстрації  у  встановленому  законом  порядку.  Таке

притримання має  здійснюватись  з  метою запобігання  частковому  прийняттю

спадщини  та  з  наданням  часу  на  подачу  заяви  до  суду  про  визнання  права

власності або інших прав на такі окремі об'єкти спадщини, з приводу чого вже

існує  усталена  судова  практика  або  заяви  про  реєстрацію  речових  прав  на

нерухоме  майно  в  порядку,  встановленому  Постановою  Кабінету  Міністрів

України   від  23  серпня  2016  року  №  553  «Про  внесення  змін  та  визнання

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Після винесення відповідного судового рішення або здійснення реєстрації таких

об'єктів  нотаріус  перед  видачею  свідоцтва  про  право  на  спадщину  має

пересвідчитись у повному та безумовному прийнятті спадщини як єдиної цілої,

шляхом огляду отриманих документів, зокрема рішення суду тощо.

14.  Доведено,  що  спадкоємці,  які  прийняли  спадщину,  відповідно  до

правил  ч.  5  ст.  1268  ЦК  України,  мають  право  звернутись  із  заявою  про

присвоєння  кадастрового  номера.  Крім того,  законодавцем має  бути  внесено

виключення із названого вище припису для реєстрації спадкових прав на такі

об'єкти,  що  у  зв'язку  з  реальними  життєвими  обставинами  не  були

зареєстровані  власниками  у  встановленому  порядку.  Це  надасть  можливість

спадкоємцям реалізувати  свої  спадкові  права  у  позасудовому порядку  у  разі

доведення ними своїх прав на цей об'єкт.

15.  Встановлено,  що  правові  позиції  щодо  порядку  спадкування  та

правового режиму такого об'єкту спадщини, як право вимоги грошової виплати
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за договором банківського вкладу (депозиту) можуть бути застосовані до інших

грошових  виплат,  зокрема  за  договором  страхування,  грошових  виплат

соціального характеру тощо.

16. Визначено, що  нотаріуси повинні бути наділені правом на отримання

інформації  від банків про наявність у спадкодавця банківського сейфу,  вміст

якого банку невідомий, для вжиття заходів до охорони спадкового майна.

17.  Встановлено,  що  права  за  банківським  вкладом,  зробленим  у

банківських  металах,  будуть  виступати  об’єктом  спадщини,  порядок

спадкування якого передбачений ст. 1228 ЦК України.

18.  Обґрунтовано  внесення  змін  до  ст.  1228  ЦК  України  шляхом  її

доповнення частиною 4 та виклад її у наступній редакції: «4. Право на відсотки

за вкладом у банку іншій фінансовій установі входить до складу спадщини в

розмірі та на умовах укладеного спадкодавцем договору вкладу (депозиту)».

19.  Встановлено,  що незалежно від виду рахунка відкритого для вкладу

(депозиту)  -  карткового  чи  підтвердженого  іменним  ощадним  сертифікатом,

правовим  становищем  сторін,  які  уклали  договір  банківського  вкладу,  -

пенсіонер, студент, державний службовець тощо, строків банківського вкладу,

валюти вкладу і т.д., якщо такий договір відповідає вимогам законодавства як

договір банківського вкладу (депозиту) право на отримання грошових виплат, в

тому  числі  процентів,  за  таким  договором  буде  переходити  в  порядку

спадкування та буде об'єктом спадщини.

20.  Запропоновано  правову  позицію,  відповідно  до  якої   -  до  моменту

видачі свідоцтва про право на спадщину, спадкоємці мають право ознайомитись

з  умовами  договору  про  банківський  вклад  (депозит),  укладеного  між

спадкодавцем  та  банківською  установою,  оскільки  такі  умови  можуть  бути

невигідними для спадкоємців, а також у разі, якщо такий договір закінчує свою

дію в шестимісячний термін, коли спадкоємці ще не отримали свідоцтва про

право на спадщину, а договір містить умову щодо його «мовчазної» пролонгації.
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21.  Встановлено,  що  окремі  права,  наведені  у  переліку  об'єктів

правовідносин у сфері спадкування майнових прав інтелектуальної власності

(таких  як  право  на  використання  об'єкта  права  інтелектуальної  власності,

виключне  право  дозволяти  використання  такого  об'єкта  та  виключне  право

перешкоджати  його  неправомірному  використанню,  інші  майнові  права

інтелектуальної  власності  встановлені  законом)  у  законодавстві  визначені  й

інші  права,  які  є  передумовою  правам  на  набуття  прав  інтелектуальної

власності,  наприклад,  право  на  отримання  патенту  за  заявкою  спадкодавця

тощо.

22. Обґрунтовано доцільність вказівки та перелік у свідоцтві про право на

спадщину конкретно визначених об'єктів інтелектуальної власності,  з  описом

майнових прав щодо цих об'єктів, у тому числі, за наявності, і право на подання

заявки  про  реєстрацію  патенту,  корисної  моделі,  промислового  зразка  тощо.

Тому,   дисертантом пропонується внести зміни до Порядку шляхом доповнення

р.  ІІ  гл.  10  Порядку  пунктом  4.22 та  викладу  його  у  наступній  редакції:

«Свідоцтво про право на спадщину як підстава для державної реєстрації прав

інтелектуальної власності має містити опис об'єкта інтелектуальної власності,

права  щодо якого успадковуються відповідно до отриманих правоустановчих

документів на нього із вказівкою про перехід усіх або частини майнових прав

на цей об'єкт.  За відсутності  правоустановчих документів, що підтверджують

права спадкодавця на об'єкт інтелектуальної власності, у свідоцтві може бути

зазначено про перехід  до спадкоємців  права  на  їхне отримання за  наявності

підтвердження на це їх прав».
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ВИСНОВКИ

У  дисертації  здійснено  теоретичне  узагальнення  і  запропоноване  нове

вирішення  наукового  завдання  щодо  встановлення  напряму  та  способів

вдосконалення  вітчизняного  законодавства  щодо  спадкування  окремих  видів

об'єктів спадщини, зокрема, проведено наукове дослідження питань механізму

правого регулювання спадкування спадщини; визначення її  активів і  пасивів;

запропоновано  класифікацію її  складових  елементів,  серед  яких  виділено  за

критерієм найбільшої  цінності  такі  її  об'єкти,  як  майнові  права  та обов'язки

засновника (учасника) юридичної особи, майнові права та обов'язки фізичної

особи-підприємця,  права  на  нерухоме  майно,  зобов'язальні  права  грошової

вимоги,  майнові  права  інтелектуальної  власності.  Встановлено  особливий

правовий режим вище названих об'єктів, що викликає особливості їх переходу у

порядку спадкування в порівнянні із загальним порядком здійснення права на

спадкування,  встановленим  законодавством.  На  основі  проведеного

дослідження  вироблено  теоретичні  дефініції  і  пропозиції  із  вдосконалення

спадкового законодавства, зокрема у сфері нотаріального процесу. 

Основними  результатами  роботи,  досягнутими  автором  у  процесі

дисертаційного  дослідження,  є  теоретичні  гіпотези  та  пропозиції  з

удосконалення  механізму правового регулювання спадкування  окремих видів

об’єктів  спадщини,  які  спрямовані  акцентувати  увагу  вчених  і  практиків  на

проблеми  охорони  і  захисту  прав  та  інтересів  усіх  учасників  спадкового

правовідношення.  Саме тому значна  частина  висновків  автора  стосується  не

тільки розвитку і удосконалення теоретичних концепцій інших вчених, а й має

метою  поліпшити  якість  регламентування  у  матеріальних  галузях  права,

діяльності  нотаріусів  тощо.  Усі  запропоновані  зміни  та  пропозиції  до

нормативно-правових  актів  були  узагальнені  і  викладені  у  додатку  до

дисертаційної  роботи  у  вигляді  законопроекту,  пояснювальної  записки  та

порівняльної таблиці до нього.
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Серед  об'єктів  спадщини  слід  виділити  майнові  права  спадкодавця,  які

мають найбільшу матеріальну цінність та з приводу яких і виникає основний

матеріальний інтерес спадкоємців в отриманні спадщини, а саме: майнові права

засновника  (учасника)  юридичної  особи;  майнові  права  фізичної-особи

підприємця; права на нерухоме майно; права вимоги щодо здійснення грошової

виплати; майнові права інтелектуальної власності; інші майнові права, зокрема,

право володіння зброєю, антикваріатом, іншим рухомим майном тощо. На базі

запропонованої  градації  слід  виділити  особливе  місце  таким  об’єктам  в

спадковому праві, нотаріальному процесі і законодавстві. 

При  конструктивному  аналізі  поняття  «підприємство»  і  практики

діяльності  підприємств  різних  форм  встановлено,  що  доцільно  таке  звичне

поняття «підприємство як єдиний майновий комплекс» (ст. 191 ЦК України) не

абсолютизувати.  Вивчивши відповідний практичний досвід  діяльності  СПД і

визнати, що для сприйняття реального підприємства як єдиного і, підкреслимо,

неподільного майнового комплексу, необхідно звертатися до фахівців-експертів

за  відповідним  висновком.  При  спадкуванні  конкретного  підприємства

можливий і такий варіант, коли складне підприємство з декількома напрямами

діяльності  будуть  успадковувати  спадкоємці  в  рівних  частках,  то  вони  за

спільною згодою можуть розподілити підприємство за напрямами діяльності,

про що може бути посвідчений відповідний договір з компенсацією нерівності

часток, зокрема за рахунок передачі дивідендів тощо.

Діяльність нотаріусів має бути зорієнтована: на закликання до спадкування

спадкоємців,  що  мають  відповідні  права,  та  інших  вигодонабувачів,  за  їх

наявності; розшук та встановлення складу спадщини та швидке повідомлення

спадкоємців про наявність боргів; сприяння досягненню між спадкоємцями та

кредиторами компромісних способів  врегулювання боргових  зобов’язань  і  їх

фіксування  договором  тощо;  вчасне  належне  та  законне  оформлення  усього

складу  спадщини;  забезпечення  та  охорону  законних  прав  та  інтересів  усіх

учасників спадкового процесу;  термінове вирішення безспірних питань ще в
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шестимісячний період прийняття спадщини, зокрема забезпечення утриманням

осіб, які перебували на утриманні спадкодавця, є його спадкоємцями і втратили

засоби до  існування,  швидкого  вирішення питань  з  пасивами спадщини,  які

мають тенденції до зростання, та з компенсацією витрат на утримання, догляд,

лікування  та  поховання  спадкодавця. Особливу  увагу  нотаріуси  мають

приділяти складанню проектів і посвідченню договорів про розподіл спадщини

між  спадкоємцями  в  натурі,  коли  об’єкти  спадщини  мають  свою специфіку,

потребуються  висновки фахівців  щодо подільності  або  неподільності  певних

об’єктів тощо.

Обґрунтовано,  що  спадщина  є  системою суб'єктивних  цивільних  прав  і

обов'язків,  як  майнових,  так  і  окремих  немайнових,  зобов'язальних  і

корпоративних  тощо,  тому  авторська  позиція  зводиться  до  неоднозначного

застосування цього терміну з таким поняттям як спадкове майно, як в теорії, так

і на практиці. У контексті ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі

права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і

не припинилися внаслідок його смерті,  тобто спадкове майно тут окремо не

згадується, оскільки домінантою виступає право спадкодавця на майно, але при

видачі свідоцтва про право на спадщину до цього документа має включатися

лише  та  частина  майна,  яка  вважається  найціннішою  і  важливою,  а  не  всі

описані під час вжиття заходів до охорони спадкового майна речі. Це положення

підтверджує  необхідність  розмежування  речей  (майна)  за  значимістю  у

спадковому праві і встановлення правила про те, що при видачі свідоцтва про

право  на  спадщину  до  спадкоємців  переходять  належні  спадкодавцю  права,

визначені  у  свідоцтві,  а  також  спадкоємцям  передаються  речі  спадкодавця,

права на які не увійшли до свідоцтва за малозначимістю. 

Доведено,  що  особливості  правового  режиму  прав  на  нерухоме  майно,

майнових прав та обов'язків засновника (учасника)  юридичної особи, майнових

прав та обов'язків фізичної особи-підприємця, майнових прав інтелектуальної

власності,  зобов'язального  права  грошової  вимоги,  зокрема,  прав  на  вклад у
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банку  або  іншій  фінансовій  установі  як  окремих  видів  об'єктів  спадщини,

можна  звести  до  особливого  порядку  їхнього  набуття,  відчуження  та

припинення,  особливого порядку їхнього здійснення,  особливостей обсягу та

їхнього захисту,  як об'єктів цивільних прав,  так і,  відповідно,  окремих видів

об'єктів спадщини, на основі чого було розроблено і запропоновано зміни до

спадкового  законодавства  щодо  удосконалення  правового  регулювання

нотаріальної діяльності з питань оформлення виділених об'єктів спадщини як

основи із забезпечення здійснення прав на спадкування. 
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ДОДАТКИ

 ДОДАТОК 1

«Рівень та причини звернення до Європейського Суду за позовами у
справах про спадкування з вимогою про поновлення прав людини

громадян до України за 2000-2016 рр.»

Порушення правил розгляду судо-
вих справ, неправомірна діяльність 
та бездіяльність державних органів
Оспорення ставок податку на 
спадщину за ступенем родинності
Встановлення родинних та сімейних 
відносин між спадкоємцем та спад-
кодавцем
Встановлення статусу усиновителя 
і усиновленого
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ДОДАТОК 2

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ-АНКЕТУВАННЯ 

в межах проведення дисертаційного дослідження про стан нотаріальної

практики з питань спадкування

          Результати наведені у відсотковому співвідношенні. 

Всього було опитано 15 державних і приватних нотаріусів м. Києва та Київської

області.

Питання та відповіді Кількість відповідей в процентному
співвідношенні

1.  Чи  здійснюєте  Ви  надання
нотаріальних  послуг  з  оформлення
спадщини? 
- так.

Якщо ні, то чому?
-  ні,  відмовляємо  через  важкість  та
проблемність  процедури
встановлення спадкового майна, його
оформлення  та  розподіл  між
спадкоємцями,  велика  ймовірність
судової тяганини,  коли учасниками є
декілька спадкоємців тощо.

15%

75%

2.  Чи  виникали  у  Вашій  практиці
проблемні  ситуації  при  відкритті  і
веденні спадкової справи? 
-ні.

Якщо так, зазначте коротко, які?
-  так,  зокрема  розбіжності  в
написанні  П.І.Б.  спадкодавця  в
складеному  раніше  заповіті  та  у
виданому  свідоцтві  про  смерть  –
проблеми з перевірками в спадковому
реєстрі (яківна – яковлівна);
________________________________
-    при  заведенні  спадкових  справ

0%

70%

80%
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після  померлих  більше  ніж  п’ять
років тому в разі якщо у спадкоємців
відсутні  документи  які  могли
підтвердити останнє місце реєстрації
та  відсутні  право  встановлювальні
документи на майно;
________________________________
-  не  уважне  ставлення  інших
нотаріусів  до  вимог  законодавства
щодо  місця  відкриття  спадкової
справи,  що  в  подальшому  породжує
значну кількість  питань з  передачею
за  місцем  заведення,  приведення  у
відповідність  ситуації,  роз’яснення
спадкоємцям чому не можна саме так
як було до цього;

35%

3.  Чи  виникали  у  Вашій  практиці
проблемні  ситуації  при  оформленні
свідоцтва про право на спадщину?

-  так,  зокрема  відсутність  право
встановлювальних документів;
________________________________
-  наявність у вже існуючих реєстрах
відомостей що суперечать паперовим
носіям (помилки);
________________________________
-  наявність  в  реєстрах  помилок
зроблених  реєстраторами  або
нотаріусами  при  реєстрації  права
власності при житті спадкодавця, які
можливо  виправити  лише  за  заявою
власника;
________________________________
-  безпідставні  відмови  різних
організацій  в  основному  Управління
ДЗК  стосовно  надання  інформації
необхідної  для  оформлення
спадщини;
________________________________
-  непорозуміння  між  спадкоємцями,
що призводить до складних ситуацій,
просто кажучи не розуміння ситуації

100%

40%

45%

45%

10%
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або  не  бажання  її  розуміти  -
суб’єктивний фактор.

4. Чи виникали у Вашій практиці 
проблеми зi встановленням складу 
спадщини? 
-  так,  зокрема  розшук  банківського
вкладу  або  рахунків.  Особливо
проблемними  банками  в  таких
випадках  є  ПАТ
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК  АВАЛЬ»  та
ПАТ «ПРИВАТБАНК»  надає на один
і той самий запит в різні періоди часу
різні  відповіді,  які  відрізняються  як
кількістю  рахунків  так  і  сумами  на
рахунках,  а  ПАТ  «ПРИВАТБАНК»
вимагає від нотаріусів проходження їх
внутрішньої  акредитації,  що
заборонено законом;
________________________________
-  підприємства,  установи,  організації
безпідставно  відмовляє  у  видані
відповідей посилаючись знову на свої
внутрішні  документи  які  суперечать
діючому законодавству;
________________________________
-  інформація  про  рахунки та  суми в
тих  банках  які  знаходились  на
території  АТО  є  неповною,  як
правило  відсутня  інформація  про
наявність  заповідальних
розпоряджень, що не дає можливості
встановити правильність ситуації;
________________________________
-  однією  з  проблем  щодо
встановлення  складу  спадщини  є  та
причина,  коли  отримавши  документ
(до 2013 року особливо до 2000 року)
власники не зареєстрували їх в БТІ і
втратили.

40%

50%

34%

75%

5.  Права  на  які  об'єкти  спадщини
(спадкове  майно)  було  важко
встановити та оформити?
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-  художні  твори,  картини.  Коли
художники  не  доводили  процедуру
реєстрації  свої  прав  через  спілку
художників;
________________________________
- майнові  права на новобудови, коли
не  в  повній  мірі  виплачені  кошти
(зокрема у вигляді паїв);
________________________________
- майно яке знаходиться на території
зони АТО і  не можливо підтвердити
певні  дані,  коли  на  їх  ніби  то
підтвердження  видаються  довідки
ЛНР, ДНР.

15%

25%

7%

6.   Чи  зустрiчались  Ви  iз
оформленням наступних видів прав у
порядку спадкування та чи виникали
проблеми  щодо  їх  оформлення,
розшуку тощо:

6.1. права інтелектуальної власності:
- не зустрічались;

-  так,  з  наявністю  документів,  що
підтверджують права спадкодавця;
________________________________
6.2.  права  засновника  (учасника)
юридичної особи:
-  проблемою тут є самі підприємства
частка  статутного  фонду  якого
спадкується,  вони  не  завжди  хочуть
надати  інформацію  про
підтвердження суми;
________________________________
6.3. майно, зареєстроване на фізичну
особу-підприємця:
-  можливо  встановити  такий  об'єкт
лише за  запитом до установи банку
на  рахунки  від  імені  ФОП  в  інших
випадках  відмовляють  у  надані
інформації;
________________________________

90%

1%

65%

35%
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6.4.  права  на  вклад  у  фінансовій
установі:
- якщо спадкоємцям не відомо в якому
саме  банку  у  спадкодавця  був
відкритий  вклад  встановити  його
майже не можливо.

50%

7.  Інші  проблеми,   з  якими  Ви
зустрiчались  при  оформленні
спадкових прав (наприклад проблема
безспірності  підтвердження  прав  на
спадкове  майно,  проблема  розшуку
спадкового майна і т.д.):

-  зокрема,  відсутність  оригіналів
правоустановчих документів;
________________________________
-  що  стосується  майна  яке
знаходиться  за  межами  України
оформляється  на  території  і  за
законами  тієї  країни  де  воно
знаходиться.  Допомогу  в  розшуку
такого  майна  надає  Інюрколегія,  але
зачасту  у  спадкоємців  виникає
необхідність  у  зверненні  до  суду
через колізійність законодавства.

65%

25%

8.   Інше  (будь-які  зауваження  щодо
стану нотаріальної практики з питань
спадкування):
-  зауваження  є  і  не  тільки  з  питань
спадкування. На сьогоднішній день в
процесі  формування  нової  моделі
реєстрації  права  власності,
документів,  підходів,  можливостей  і
всього  іншого,  надто  багато  змін,
доповнень,  нових  нормативних  актів
які  скасовують попередні,  що значно
ускладнює роботу, при чому всі  нові
норми  не  завжди  відповідають
вимогам  попередніх  нормативних
актів  які  мають  вищу  силу,  одним
словом дуже багато розбіжностей;

80%
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- однією з головних проблем є те, що
при роботі з Єдиними та Державними
реєстрами  Міністерства  юстиції
України, нормативні  акти щодо змін,
форм  документів  та  інших  вимог
завжди  йдуть  попереду  а  самі
процедурні  зміни  в  тих  самих
реєстрах  відстають  на  декілька
місяців,  і  тому  всі  працюють  по
старих зразках хоча вже діють вимоги
до  нових.  Змінити  це  можливо  в
реєстрах тільки НАІС МЮУ.

10%
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ДОДАТОК 3

ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів  щодо деяких питань

спадкування

Верховна Рада України постановляє:

I.  Внести  до  Закону  України  «Про  нотаріат»  (Відомості  Верховної  Ради

України (ВВР), 1993, N 39, ст.383 ) такі зміни:

1. Статтю 60 викласти у наступній редакції:

    1. Нотаріус  або  в сільських населених пунктах - посадова особа органу

місцевого  самоврядування,  уповноважена  на  вчинення  нотаріальних  дій,  за

місцем   відкриття   спадщини   за   заявою  спадкоємців,  виконавця  заповіту,

кредитора спадкодавця за умови підтвердження існування боргів спадкодавця

чинним  рішенням  суду  або  нотаріально  посвідченим  договором  або  за

повідомленням  правоохоронних  органів  державної  влади  або  на  підставі

рішення суду  про  оголошення  фізичної  особи   померлою вживає  заходів  до

охорони  спадкового  майна,  коли  це  потрібно  в  інтересах  спадкоємців,

відказоодержувачів,  кредиторів  або  держави.  Ці  заходи  вживаються   ними

безпосередньо або шляхом доручення нотаріусам чи посадовим особам органів

місцевого  самоврядування  за  місцезнаходженням  майна.  3.  За  заявою

спадкоємців,  виконавця  заповіту,   кредитора  спадкодавця  за  умови

підтвердження  існування  боргів  спадкодавця  чинним  рішенням  суду  або

нотаріально  посвідченим  договором  або  за  повідомленням   правоохоронних

орагнів  державної  влади  заходи  щодо  охорони  спадкового  майна   можуть

вживатися  нотаріусами  або  посадовими  особами  органів  місцевого

самоврядування,  які  вчиняють нотаріальні  дії,   за  місцезнаходженням  цього
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майна  з  повідомленням про вжиті заходи нотаріуса або посадової особи органу

місцевого  самоврядування,  яка  вчиняє  нотаріальні  дії,  за  місцем  відкриття

спадщини. 4. У разі  одержання  від  суду рішення про оголошення фізичної

особи  померлою  державний  нотаріальний  архів передає це рішення нотаріусу

або  посадовій  особі  органу місцевого самоврядування,  уповноваженій  на

вчинення  нотаріальних дій, за місцем відкриття  спадщини для вжиття заходів з

охорони спадкового майна.

2. Статтю 7.1  викласти у наступній редакції:

            У випадку, коли обсяг вчинення нотаріальних дій щодо ведення одного

нотаріального провадження перевищує реальну можливість вчинення таких дій

одним  нотаріусом,  він  має  право  здійснити  запит  до  Міністерства  юстиції

України  для  надання  дозволу  залучити  до  участі  у  даному  нотаріальному

провадженні  одного  або  декількох  нотаріусів  для  одночасної  сумісної

діяльності. 

ІІ.  Внести  до  Порядку  вчинення  нотаріальних  дій  нотаріусами  України

затвердженого  Наказом  Міністерства  юстиції  України  від  22.02.2012

№296/5  ( Офіційний Вісник України, 2012, № 17, ст. 66 ) такі зміни:

1.  Пункт 1.15  глави 10 розділу ІІ викласти у наступній редакції:

      Нотаріус після відкриття спадкової справи зобов'язаний здійснити заходи

щодо  розшуку  спадкового  майна  та  інших  прав  та  обов'язків,  що  були

зареєстровані  за  спадкодавцем  шляхом  здійснення  запитів  до  державного

реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно,  Єдиного  державного  реєстру

юридичних осіб і фізичних осіб підприємців та  до інших реєстраційних органів

у випадку отримання інформації про інші об'єкти спадщини та повідомлення

спадкоємців  про  результати  проведених  заходів  в  строк  не  пізніше  7  діб  з

моменту отримання відомостей щодо направлених запитів.
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2. Частину 2 пункту 4.15 гл. 10 р. ІІ Порядку викласти у наступній редакції:

        Видача свідоцтва про право на спадщину на майно, право власності або

інші права на яке підлягають державній реєстрації і не були зареєстровані або

щодо яких ним було відмовлено у включенні до складу спадщини у свідоцтво

як непідтверджених прав спадкодавця притримується нотаріусом до моменту

подання  документів,  що  посвідчують  право  власності  або  ніші  права

спадкодавця  на  таке  майно,  крім  випадків,  передбачених  пунктом  3  глави  7

розділу І цього Порядку, та перевірки відсутності заборони або арешту цього

майна  до  моменту  їх  оформлення  та  реєстрації  або  визнання  чи  відмови  у

визнанні  таких прав судом.  На підтвердження цих обставин від  спадкоємців

витребовуються документи (судове рішення, яке набуло законної сили тощо),

які підтверджують вказані факти.

3. Пункт 4.22 глави 10 розділу ІІ викласти у наступній редакції:

      Свідоцтво про право на спадщину, як підстава для державної реєстрації прав

інтелектуальної власності має містити опис об'єкта інтелектуальної власності,

права  щодо якого успадковуються відповідно до отриманих правоустановчих

документів на нього з вказівкою про перехід усіх або частини майнових прав

щодо цього об'єкта встановлених законом. За відсутності правоустановчих чи

інших  документів,  що  підтверджують  права  спадкодавця  на  об'єкт

інтелектуальної  власності  у  свідоцтві  може  бути  зазначено  про  перехід  до

спадкоємців права на їх отримання за наявності підтвердження на це їх прав. 

ІІІ.  Внести  до  Цивільного  Кодексу  України  (Відомості  Верховної  Ради

України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) такі зміни:

1. Частину 1 статті 1234 викласти у наступній редакції:

        Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю або

фізична особа, що досягла 16 років з обов'язковим отриманням згоди одного з

батьків або органу опіки і піклування. 
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2. Статтю 1228 викласти у наступній редакції:

      1. Вкладник має право розпорядитися правом на вклад у банку (фінансовій

установі)  на випадок своєї  смерті,  склавши заповіт або зробивши відповідне

розпорядження банку (фінансовій установі).

2.  Право  на  вклад  входить  до  складу  спадщини  незалежно  від  способу

розпорядження ним.

3.  Заповіт,  складений  після  того,  як  було  зроблене  розпорядження  банку

(фінансовій  установі),  повністю або  частково  скасовує його,  якщо у  заповіті

змінено особу, до якої має перейти право на вклад, або якщо заповіт стосується

усього майна спадкодавця.

4. Право на відсотки за вкладом у банку іншій фінансовій установі входить до

складу  спадщини в  розмірі  та  на  умовах укладеного  спадкодавцем договору

вкладу (депозиту).

ІІІ . Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2.  Міністерству юстиції України протягом 30 днів з дня опублікування цього

Закону:

1.  привести  власні  нормативно-правові  акти  у  відповідність  з  цим

Законом;

2.  забезпечити  приведення  міністерствами,  іншими  центральними

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність

із цим Законом.
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 ДОДАТОК 4 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо деяких питань спадкування)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Наразі правове регулювання нотаріальної діяльності в сфері спадкування

є недосконалою та містить значну кількість прогалин, зокрема щодо порядку та

процедури розшуку та  встановлення  складу  спадщини,  вжиття  заходів  щодо

охорони спадкового майна, його опису та управління, фактичного часткового

успадкування окремих об'єктів спадщини порушуючи принцип універсальності

спадкування,  встановлення  факту  складання  заповіту  та  встановлення  особи

заповідача тощо. 

Так,  питання  встановлення  та  розшуку  спадкового  майна  стоїть  у

правовій практиці досить гостро. Наразі його вирішення фактично покладено на

спадкоємців, що є неприпустимим і у випадку коли спадкоємцям не відомі усі

об'єкти складу спадщини або відсутні правоустановчі документи на таке майно

нотаріусом надається відмова у вчиненні нотаріальних дій щодо такого майна.

Крім  того,  здійснення  запитів  щодо  розшуку  спадкового  майна  є  правом

нотаріуса, а не обов'язком, а відтак часто нотаріуси уникають його здійснення

через велику кількість додаткової роботи. Дана ситуація є аналогічною і щодо

встановлення наявності боргових зобов'язань спадкодавця.

        Жоден з учасників цивільних відносин не несе обов'язку за неповідомлення

відомостей про наявність боргових зобов'язань або умисного приховання цих

відомостей.  Також,  якщо  декілька  кредиторів  пред'являють  вимоги  до

спадкоємців  у  різний  час,  то  спадкоємці  задовольняють  їх  добровільно  за

фактом пред'явлення вимоги і  в  межах вартості  спадкового майна.  В такому
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разі,  вимоги  одного  кредитора  будуть  задовольнятися  повністю,  а  других  -

частково,  або  взагалі  буде  їм  відмовлено  у  зв'язку  з  відсутністю спадкового

майна  також через  задоволення  вимог  першого  кредитора.  Якщо  ж вартість

успадкованого  майна  менша,  ніж  сума  боргу,  то  кредиторам  доведеться

задовольнитися  частковим  погашенням  боргу,  що  не  перевищує  вартість

спадкового майна. До того ж спадкоємець не надаючи або приховуючи окремі

об'єкти спадщини має  можливість  ухилитися від  надання доказів  погашення

боргів спадкодавця в межах вартості спадщини або взагалі їх встановлення. 

Так, діяльність нотаріусів має бути зорієнтована першочергово на розшук

спадкового майна, встановлення усіх об'єктів спадщини, фіксування наявності

боргів у спадкодавця шляхом прийняття претензій кредиторів, тобто визначення

активів  і  пасивів  спадщини,  а  й  на  швидке  повідомлення  спадкоємців  про

наявність  боргів,  про  що  нотаріус  має  дізнатися  з  накладеної  на  майно

спадкодавця заборони його відчуження (зокрема через реєстри речових прав на

нерухоме  майно  тощо),  та  своїми  діями  на  сприяння  досягненню  між

спадкоємцями та кредиторами компромісних способів врегулювання боргових

зобов’язань  і  їх  фіксування  договором  тощо.  Завчасне  повідомлення

спадкоємців  про  виявлення  пасиву  спадщини  надасть  час  для  проведення

переговорів з кредитором щодо порядку та суми погашення такого пасиву і за

сприяння нотаріуса,  як посередника та гаранта дотримання законності,  може

зменшити  видатки  спадкоємців.  Таким  чином,  запропоновані  зміни  можуть

забезпечити як задоволення інтересів спадкоємців інших вигодонабувачів, так і

кредитора та чітке закріплення усього складу спадщини при спадкуванні, що в

подальшому спростить порядок реєстрації  права власності  та  інших речових

прав спадкоємців як власників успадкованого майна. Фіксування усіх об'єктів

спадщини  в  першу  чергу  потребує  його  забезпечення  належним  правовим

регулюванням та визнанням законом як об'єктів спадщини тих чи інших об'єктів

цивільних  прав,  зокрема  прав  на  проценти  за  банківським  депозитом,  як

складової  частини  прав  на  банківський  вклад  (депозит),  що  відповідає  меті
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створення  такого  об'єкту  цивільних  прав  спадкодавцем.  Крім  того,  саме  на

основі  набуття  права  власності  на  такі  об'єкти  фізичною  особою  виникає

потреба  у  належній  врегульованості  порядку  їх  успадкування  та  захисті

останньої  волі  померлого  власника,  що  буде  перешкоджати  знищенню  або

втрати  останнього  спадку.  На  основі  цього  вбачаємо  не  відповідним

встановленому  пріорітету  захисту  і  забезпечення  права  приватної  власності,

надання права  на складання заповіту  виключно особам з  повною цивільною

дієздатність за умови можливості набуття права власності особам з неповною

цивільною дієздатністю.

Крім того спадкове майно у більшості випадків потребує вжиття заходів з

його опису, охорони та управління. Особливо коли мова йде про цінні об'єкти

цивільних  прав  (нерухоме  майно,  банківські  вклади,  прав  на  частку  в

статутному капіталі тощо). Обсяг необхідних нотаріальних дій щодо порядку

здійснення  права  на  спадкування  та  його оформлення починаючи з  першого

його  етапу  є  величезним,  особливо  коли  спадщина  має  великі  матеріальні

обсяги і  складається з  низки різних за  своєю правовою природою майнових

прав,  обов'язків та майна. Така спадщина буде потребувати її  повного опису,

забезпечення схоронності окремих її об'єктів,  вжиття заходів щодо її охорони

та управління окремими видами об'єктів, які можуть втратити свою цінність,

цілісність  або  інші  вагомі  якості  як  об'єкта  цивільних  прав  тощо.  Все  це

зумовлює, на нашу думку, необхідності обґрунтування такого виду нотаріальної

діяльності  як  сумісна  діяльність  декількох  нотаріусів.  Наразі  законодавство

України  не  передбачає  такого  виду  здійснення  нотаріальних  дій.  Тоді  як  з

постійним,  стрімким розвитком інституту  приватної  власності  фізичні  особи

нагромаджують велику кількість цінного активу, що і становить у майбутньому

майновий  інтерес  спадкодавців  щодо  такої  спадщини.  Порядок  здійснення

кожної  окремо  розглянутої  вище  нотаріальної  дії  є  досить  складним,  що

зумовлює  використання  великого  обсягу  часу  лише  для  дотримання

формальних  процедур  щодо  надання  законності  тій  чи  іншій  дії.  Право  на
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ініціювання  вжиття  таких  заходів  має  надаватись  заінтересованим  у  цих

випадках  суб'єктом  та  зокрема  правоохоронним  органам,  що  покликанні

забезпечувати охорону та захист не тільки громадян але й приватної власності

від незаконного посягання на неї.  

2.  Цілі,  завдання,  загальна  характеристика  і  основні  положення

законопроекту

Законопроект  покликаний  удосконалити  нотаріальну  процедуру

оформлення  спадщини  з  урахуванням  вимог  законодавства  щодо  її  єдності,

неподільності,  та  забезпечення,  в  першу  чергу,  інтересів  спадкоємців  та

виконання  останньої  волі  спадкодавця;  спростити  процедуру  оформлення

спадщини та реєстрації прав спадкоємців на успадковане ними спадкове майно.

Для цього передбачається встановлення обов'язку з розшуку спадкового майна

за нотаріусом, надання права ініціювання заходів з розшуку, охорони, опису та

управління спадщини заінтересованим у її отриманні особам та надання права

на  спільну  сумісну  діяльність  нотаріусів  з  забезпечення  таких  заходів  та

належне оформлення спадкових прав спадкоємців. 

Законопроектом  передбачається  запровадити  ці  довгоочікувані

суспільством  законодавчі  новели  шляхом  внесення  змін  і  доповнень  до

Цивільного  кодексу  України,  до  Закону  України  «Про  нотаріат»,  Порядку

вчинення  нотаріальних  дій  нотаріусами  України  затвердженого  Наказом

Міністерства юстиції України. 

3.  Стан  нормативно-правової  бази  в  даній  сфері  державного

регулювання

Питання,  яких  торкається  законопроект,  регулюються  Конституцією

України,  Цивільним  кодексом  України,  Законом  України  «Про  нотаріат»,

Порядком про вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженого

Наказом Міністерства юстиції України.

В  разі  прийняття  законопроекту  реалізація  його  положень  не

потребуватиме внесення змін до інших законів.
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4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не призведе до зміни показників бюджету. 

5.  Очікувані  соціально-економічні  та  інші  наслідки  застосування

положень законопроекту після його прийняття

Запровадження  змін,  передбачених  законопроектом,  удосконалить

порядок  вчинення  нотаріальних  дій  щодо  спадкування,  забезпечить  належне

оформлення  громадянами  свого  права  на  спадщину  та  реєстрацію

спадкоємцями прав на успадковане ними майно; усуне необхідність звернення

до суду з питань визнання та оформлення кожного окремого об'єкту спадщини;

зменшить  часові  та  грошові  витрати  громадян  на  оформлення  права  на

спадщину та на реєстрацію прав на успадковане нерухоме майно тощо. 
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ДОДАТОК 5

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів  щодо деяких питань

спадкування

Чинна редакція норми
законодавчого акта, 

в який вносяться зміни

Редакція норми із 
запропонованими змінами 

Закон України «Про нотаріат»

Стаття 60 Охорона спадкового майна.
1. Нотаріус  або  в сільських населених
пунктах  -  посадова  особа  органу
місцевого    самоврядування,
уповноважена    на  вчинення
нотаріальних    дій,    за    місцем
відкриття   спадщини   за   заявою
спадкоємців    або    за   повідомленням
підприємств,    установ,  організацій,
громадян, або на підставі рішення суду
про  оголошення  фізичної   особи
померлою   чи   за  своєю  власною
ініціативою вживає заходів  до охорони
спадкового майна, коли це потрібно в
інтересах  спадкоємців,
відказоодержувачів,  кредиторів  або
держави. Ці заходи вживаються  ними
безпосередньо або шляхом доручення
нотаріусам  чи  посадовим     особам
органів    місцевого    самоврядування
за місцезнаходженням майна.
3. За   заявою   спадкоємців   або  за
повідомленням   громадян,
підприємств,   установ,   організацій
заходи щодо охорони спадкового 
майна  можуть вживатися нотаріусами
або посадовими особами органів 
місцевого    самоврядування,    які
вчиняють  нотаріальні  дії,  за 
місцезнаходженням   цього   майна   з
повідомленням про вжиті заходи 

Стаття 60 Охорона спадкового майна
1. Нотаріус  або  в сільських населених
пунктах  -  посадова  особа  органу
місцевого  самоврядування,
уповноважена  на  вчинення
нотаріальних дій, за місцем  відкриття
спадщини   за   заявою  спадкоємців,
виконавця  заповіту,  кредитора
спадкодавця  за  умови  підтвердження
існування  боргів  спадкодавця  чинним
рішенням  суду  або  нотаріально
посвідченим  договором  або  за
повідомленням правоохоронних органів
державної  влади  або  на  підставі
рішення суду про оголошення фізичної
особи   померлою  вживає  заходів  до
охорони  спадкового  майна,  коли  це
потрібно  в  інтересах  спадкоємців,
відказоодержувачів,  кредиторів  або
держави.  Ці заходи вживаються  ними
безпосередньо  або  шляхом  доручення
нотаріусам  чи  посадовим  особам
органів  місцевого  самоврядування  за
місцезнаходженням майна.
3.  За  заявою  спадкоємців,  виконавця
заповіту,   кредитора  спадкодавця  за
умови підтвердження існування боргів
спадкодавця чинним рішенням суду або
нотаріально  посвідченим  договором
або  за  повідомленням правоохоронних
орагнів  державної  влади  заходи  щодо
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Чинна редакція норми
законодавчого акта, 

в який вносяться зміни

Редакція норми із 
запропонованими змінами 

нотаріуса або посадової особи органу
місцевого самоврядування, яка вчиняє
нотаріальні  дії,  за  місцем  відкриття
спадщини.
4. У   разі   одержання   від   суду
рішення про оголошення фізичної 
особи   померлою   державний
нотаріальний   архів  передає  це
рішення  нотаріусу   або   посадовій
особі   органу  місцевого
самоврядування,  уповноваженій   на
вчинення  нотаріальних дій, за місцем
відкриття  спадщини  для  вжиття
заходів з охорони спадкового майна.

охорони  спадкового  майна   можуть
вживатися нотаріусами або посадовими
особами  органів  місцевого
самоврядування,  які  вчиняють
нотаріальні дії,  за місцезнаходженням
цього  майна   з   повідомленням  про
вжиті  заходи  нотаріуса  або  посадової
особи  органу  місцевого
самоврядування, яка вчиняє нотаріальні
дії, за місцем відкриття спадщини.
4. У разі  одержання  від  суду рішення
про  оголошення  фізичної  особи
померлою   державний   нотаріальний
архів передає це рішення нотаріусу або
посадовій   особі   органу  місцевого
самоврядування,  уповноваженій   на
вчинення  нотаріальних дій,  за місцем
відкриття  спадщини для вжиття заходів
з охорони спадкового майна.

Стаття  7.1  Сумісна  діяльність
нотаріусів  у  веденні  одного
нотаріального провадження

відсутня

 Стаття  7.1  Сумісна  діяльність
нотаріусів  у  веденні  одного
нотаріального провадження.
1.  У  випадку,  коли  обсяг  вчинення
нотаріальних дій щодо ведення одного
нотаріального  провадження перевищує
реальну можливість вчинення таких дій
одним  нотаріусом,  він  має  право
здійснити  запит  до  Міністерства
юстиції  України  для  надання  дозволу
залучити  до  участі  у  даному
нотаріальному провадженні одного або
декількох  нотаріусів  для  одночасної
сумісної діяльності. 

Порядок вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України затвердженого
Наказом  Міністерства  юстиції
України

Пункт 1.15 глави 10 розділу  ІІ. Пункт 1.15 глави 10 розділу  ІІ.
Нотаріус  після  відкриття  спадкової
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Чинна редакція норми
законодавчого акта, 

в який вносяться зміни

Редакція норми із 
запропонованими змінами 

відсутній справи  зобов'язаний  здійснити  заходи
щодо  розшуку  спадкового  майна  та
інших  прав  та  обов'язків,  що  були
зареєстровані  за  спадкодавцем шляхом
здійснення  запитів  до  державного
реєстру  речових  прав  на  нерухоме
майно,  Єдиного  державного  реєстру
юридичних  осіб  і  фізичних  осіб
підприємців та  до інших реєстраційних
органів  у  випадку  отримання
інформації  про інші об'єкти спадщини
та  повідомлення  спадкоємців  про
результати проведених заходів  в строк
не пізніше 7 діб з моменту отримання
відомостей щодо направлених запитів

Пункт 4.15 глави 10 розділу ІІ.
Видача  свідоцтва  про  право  на
спадщину  на  майно,  право  власності
на  яке  підлягає  державній  реєстрації,
проводиться нотаріусом після подання
документів,  що  посвідчують  право
власності  спадкодавця на  таке майно,
крім випадків, передбачених пунктом 3
глави  7  розділу  І  цього  Порядку,  та
перевірки  відсутності  заборони  або
арешту цього майна. 

Пункт 4.15 глави 10 розділу ІІ.
1.  Видача  свідоцтва  про  право  на
спадщину на майно, право власності на
яке  підлягає  державній  реєстрації,
проводиться  нотаріусом після  подання
документів,  що  посвідчують  право
власності  спадкодавця  на  таке  майно,
крім випадків, передбачених пунктом 3
глави  7  розділу  І  цього  Порядку,  та
перевірки  відсутності  заборони  або
арешту цього майна. 
2.  Видача  свідоцтва  про  право  на
спадщину  на  майно,  право  власності
або  інші  права  на  яке  підлягають
державній  реєстрації  і  не  були
зареєстровані або щодо яких ним було
відмовлено  у  включенні  до  складу
спадщини  у  свідоцтво  як
непідтверджених  прав  спадкодавця
притримується нотаріусом до моменту
подання  документів,  що  посвідчують
право  власності  або  ніші  права
спадкодавця  на  таке  майно,  крім
випадків,  передбачених  пунктом  3
глави  7  розділу  І  цього  Порядку,  та
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законодавчого акта, 

в який вносяться зміни

Редакція норми із 
запропонованими змінами 

перевірки  відсутності  заборони  або
арешту  цього  майна  до  моменту  їх
оформлення та реєстрації або визнання
чи  відмови  у  визнанні  таких  прав
судом. На підтвердження цих обставин
від  спадкоємців  витребовуються
документи (судове рішення, яке набуло
законної сили тощо), які підтверджують
вказані факти.

Пункт 4.22 глави 10 розділу ІІ
відсутній

Пункт 4.22 глави 10 розділу ІІ
Свідоцтво  про  право  на  спадщину,  як
підстава для державної реєстрації прав
інтелектуальної  власності  має  містити
опис об'єкта інтелектуальної власності,
права  щодо  якого  успадковуються
відповідно  до  отриманих
правоустановчих документів на нього з
вказівкою про перехід усіх або частини
майнових  прав  щодо  цього  об'єкта
встановлених  законом.  За  відсутності
правоустановчих чи інших документів,
що  підтверджують  права  спадкодавця
на  об'єкт  інтелектуальної  власності  у
свідоцтві  може  бути  зазначено  про
перехід  до  спадкоємців  права  на  їх
отримання за наявності  підтвердження
на це їх прав. 

Цивільний Кодекс України

Стаття 1234 Право на заповіт
1. Право на заповіт має фізична особа з
повною цивільною дієздатністю.

2.  Право  на  заповіт  здійснюється
особисто.  Вчинення  заповіту  через
представника не допускається.

Стаття 1234 Право на заповіт
1. Право на заповіт має фізична особа з
повною  цивільною  дієздатністю  або
фізична  особа,  що  досягла  16  років  з
обов'язковим отриманням згоди  одного
з батьків або органу опіки і піклування.
2.  Право  на  заповіт  здійснюється
особисто.  Вчинення  заповіту  через
представника не допускається.

Стаття  1228.  Спадкування  права  на Стаття  1228.  Спадкування  права  на
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Чинна редакція норми
законодавчого акта, 

в який вносяться зміни

Редакція норми із 
запропонованими змінами 

вклад у банку (фінансовій установі).

1. Вкладник має право розпорядитися
правом на  вклад  у  банку  (фінансовій
установі)  на  випадок  своєї  смерті,
склавши  заповіт  або  зробивши
відповідне  розпорядження  банку
(фінансовій установі).

2.  Право  на  вклад входить  до складу
спадщини  незалежно  від  способу
розпорядження ним.

3.  Заповіт,  складений  після  того,  як
було  зроблене  розпорядження  банку
(фінансовій  установі),  повністю  або
частково  скасовує  його,  якщо  у
заповіті  змінено  особу,  до  якої  має
перейти  право  на  вклад,  або  якщо
заповіт  стосується  усього  майна
спадкодавця.

вклад у банку (фінансовій установі).

1.  Вкладник  має  право  розпорядитися
правом  на  вклад  у  банку  (фінансовій
установі)  на  випадок  своєї  смерті,
склавши  заповіт  або  зробивши
відповідне  розпорядження  банку
(фінансовій установі).
2.  Право  на  вклад  входить  до  складу
спадщини  незалежно  від  способу
розпорядження ним.
3. Заповіт, складений після того, як було
зроблене  розпорядження  банку
(фінансовій  установі),  повністю  або
частково скасовує його, якщо у заповіті
змінено  особу,  до  якої  має  перейти
право  на  вклад,  або  якщо  заповіт
стосується усього майна спадкодавця.
4. Право на відсотки за вкладом у банку
іншій  фінансовій  установі  входить  до
складу спадщини в розмірі та на умовах
укладеного  спадкодавцем  договору
вкладу (депозиту).
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