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пенсію, а на соціальну допомогу особам, які не мають права на пен-
сію; 2) пенсійні нарахування засудженим в Австралії накопичуються 
на особистому рахунку засудженого, коштами якого можуть під час 
відбування покарання особою скористатися правомочні на те особи. 
В Україні пенсійні кошти отримуються засудженим на загальних під-
ставах у період відбування покарання з відрахування відповідного 
відсотка на користь держави. 

На нашу думку, було б доцільним запозичити деякі аспекти пен-
сійного законодавства Австралії в Україні, а саме: пенсія засуджених 
до позбавлення волі повинна акумулюватися на особистому рахунку 
особи, що відбуває покарання, з метою створення накопичувальної 
систему нарахувань, кошти яких засуджені зможуть використати 
після звільнення з місць позбавлення волі. 
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ПОНЯТТЯ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН:  
ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД 

Спадкові правовідносини належать до цивільно-правових відно-
син, тому їм притаманні всі характеристики цивільних правовідно-
син. Але, якщо розглядати спадкові правовідносини,як окрему групи 
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відносин то слід зазначити, що спадковим правовідносинам прита-
манні особливо лише їм властивості,засоби, та елементи. 

Спадкові правовідносини – це вольові правовідносини, які за-
сновані на свобідному волевиявленні їх суб’єктів. Тільки лише нада-
вши взаємну згоду відбувається їх виникнення, зміна та припинення. 

Розглядаючи спадкові правовідносини, слід відмітити наявність 
особи, яка хоч і не бере участь у їхньому складі, оскільки правовідно-
сини виникають лише після смерті особи,але воля якої впливає на 
подальший розвиток правовідносин. 

Спадкодавець складаючи заповіт, який містить розпорядження 
щодо його майна, тим самим зумовлює виникнення правовідносин 
для певних осіб, так і стосовно позбавлення потенційних спадкоєм-
ців права спадкування, тобто спричиняти неможливість виникнення 
для них цих правовідносин.  

Відсутність розпорядження на випадок смерті не можна вважа-
ти, що спадкові відносини виникають незалежно або навіть всупереч 
волі спадкодавця. В цьому випадку воля померлого полягає у бажан-
ні застосування до відносин, в яких він перебував за життя і які пе-
реносяться на спадкоємців після його смерті, порядку спадкування, 
передбаченого нормами інституту спадкування за законом. Саме від-
сутність заповіту свідчить про застосування іншого порядку спадку-
вання за законом. Спадкування за законом у такому разі виступає як 
воля спадкодавця, який з тих інших міркувань не висловив її інакше – 
шляхом складання заповіту. 

Спадковим правовідносинам, як і цивільним, також притаманні 
риси волевиявлення сторін та наявності особистісного елементу, але 
на відміну від цивільних, у спадкових правовідносинах вони набува-
ють дещо іншого змісту і тому їх слід розглядати як особливі, харак-
терні виключно для спадкового права ознаки.1 

У спадкоємця виникає суб'єктивне право спадкування незалеж-
но від його волі. Від спадкоємця та його волевиявлення залежить 
реалізація цього потенційного права. Прийняття спадщини — акт 
вольовий, оскільки він повністю залежить від волі спадкоємця. Оскі-
льки спадкові правовідносини виникають лише зі смертю спадкода-
вця, наступні етапи їх розвитку — зміна та припинення — залежать 
вже не від нього безпосередньо, а від його спадкоємців. 

Поняття спадкових правовідносин є загальним і позначає сукуп-
ність якісно відмінних за своєю природою правовідносин, що вини-
кають у зв’язку із смертю фізичної особи або оголошення її помер-
лою в судовому порядку та регулюються нормами спадкового права.  

В теорії цивільного права розрізняють правовідносини із спадку-
вання та інші види спадкових правовідносин, що не є спадкуванням. 
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До юридичного складу підстав виникнення всіх вказаних видів пра-
вовідносин відноситься факт відкриття спадщини, яким є смерть 
фізичної особи або оголошення її померлою. 

Правовідносини із спадкування (при спадкуванні як за законом, 
так і за заповітом) є відносинами із універсального правонаступниц-
тва. Характерною рисою вказаних правовідносин є наявність особ-
ливого об’єкта – спадщини. 

Характерною рисою спадкових правовідносин є те, що підставою 
їх виникнення завжди виступає не один юридичний факт, а їх сукуп-
ність – юридичний склад. Так, для того, щоб спадкоємець був закли-
каний до спадкування за законом, необхідним, крім фактів смерті 
спадкодавця і відсутності заповіту, є також факт спорідненості з по-
мерлим, який дає підстави для зарахування даної особи до певної 
черги спадкоємців за законом (статті 1261–1265 ЦК України), або 
перебування неповнолітньої або непрацездатної особи на утриманні 
померлого протягом хоча б п’яти років до його смерті (ч. 2 ст. 1265 
ЦК України), або входження потенційного правонаступника до числа 
осіб, які мають право на обов’язкову частку (ст. 1241 ЦК України). 
Закликання до спадкування спадкоємців за законом кожної наступ-
ної черги можливе, як правило, лише у випадку, коли до факту смерті 
спадкодавця приєднається факт відсутності спадкоємців першої чер-
ги, рівно як і відмови від спадщини або неприйняття її ними (виня-
ток становлять випадки, передбачені ст. 1259 ЦК України), а спадко-
ємців за правом представлення (ст. 1266 ЦК України) – у разі 
відсутності в живих того з їхніх родичів, хто був би спадкоємцем. 

Спадкові правовідносини – це цивільно-правове відношення, яке 
виникає на підставі норм підгалузі спадкового права, в силу смерті 
фізичної особи (спадкодавця) та, як правило, волевиявлення його 
учасників, яким між останніми встановлюється комплекс прав та 
обов’язків з приводу переходу до них тих прав та обов’язків, які не 
припиняються із смертю спадкодавця. 

Для розгляду поняття складу спадкових правовідносини треба 
надати характеристику щодо його елементного складу, а саме нада-
ти пояснення елементів спадкових правовідносин. А саме розкрити 
поняття: суб’єкт, об’єкт та зміст спадкових правовідносин.  

Зміст спадкових правовідносини можна розглядати як сукупність 
прав та обов’язків суб’єктів. Реалізація спадкового права є по суті реа-
лізацією конституційних прав особи, щодо права володіти, користува-
тися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї власності, 
результатами своєю інтелектуальної, творчої діяльності. 

Розглянемо суб’єкт та суб’єктивний склад правовідносин. До 
суб’єктів спадкових правовідносин відносять заповідача (спадкодав-
ця) та спадкоємця. 

http://yourlawyer.in.ua/uk/civilni-spravu-ukr/komentarii-po-spadschini/118-vidu-nacledovaniy.html
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Заповідач має право на випадок своєї смерті шляхом вчинення 
заповіту розпоряджатися своєю власністью-спадщиною до складу 
якої законом віднесені усі права та обов’язки, що належали спадко-
давцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок 
його смерті. Заповіт за Цивільним кодексом України має право офо-
рмлювати фізична особа з повною цивільною дієздатністю на мо-
мент складання заповіту, а не до чи після вчинення цього діяння. 
Згідно з ч. 1 ст. 34 ЦК України повну цивільну дієздатність набуває та 
фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття). Запові-
дач має право призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фі-
зичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімей-
них, родинних відносин, а також інших учасників цивільних 
відносин; заповідач має право на визначення обсягу спадщини, що 
має спадкуватися за заповітом, на заповідальний відказ, на покла-
дення на спадкоємця інших обов’язків, а також право на скасування 
заповіту тощо. 

Але розгляд суб’єктів спадкового права без надання характерис-
тики спадкоємця, був би не повний. Так відповідно до ст. 1222 ЦК 
України спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізич-
ні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які 
були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкрит-
тя спадщини. Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні 
особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до ст. 2 ЦК 
України такими учасниками є також держава,територіальна громада. 

У разі прийняття спадщини спадкоємцям слід пам'ятати про те, 
що вся спадкоємна маса повинна бути прийнята у повному обсязі, 
якщо інше не встановлено волею спадкодавця у заповіті. Це озна-
чає,що не можна прийняти лише права спадкодавця і не приймати 
обов'язки. Це саме стосується й прав на майно. Не може бути прийн-
ята, наприклад, тільки квартира і не прийняте інше майно. Спадко-
ємець, який прийняв частину спадщини, вважається таким, що при-
йняв усю спадщину. 

До складу спадщини входять всі права та обов’язки, що належа-
ли спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і які не припини-
лися внаслідок його смерті (ст. 1218 ЦК України). Але якщо спадко-
ємець відмовляється від спадщини, то тим самим припиняє спадкові 
правовідносини, тому що спадкові правовідносини виникають лише 
з наявністю, по-перше, вільного волевиявлення суб’єктів, по-друге, 
надавши взаємну згоду на виникнення, зміни, та припинення. А так 
як спадкоємець не надає згоду на прийняття спадщини, тим самим 
не починає існування спадкових відношень. Але спадкові правовід-
носини мають місто на існування, тому що в такому разі спадкова 
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маса, вся переходить до держави як до необхідного силу закону 
спадкоємця. А якщо наявні спадкові правовідносини, то зберігається 
і елементний склад правовідносин. 
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ОБҐРУНТОВАНІСТЬ І ВМОТИВОВАНІСТЬ РІШЕНЬ  
У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Законодавство України потребує суттєвих змін, як поточних, так 
і кардинальних, покликаних не лише заповнити прогалини або усу-
нути суперечності, а й створити ефективне правове поле, що забез-
печуватиме здійснення прав, свобод та інтересів людини, дотриман-
ня фундаментального принципу верховенства права. На наш погляд, 
надзвичайно важливим є створення державою умов для здійснення 
людьми їх прав в мовах застосування державою заходів примусу у 
рамках застосування юридичної відповідальності, а саме адміністра-
тивної відповідальності. 

Існуючий Кодекс України про адміністративні правопорушення 
та його норми архаїчні стосовно розвитку громадянського суспільст-
ва в Україні, суспільних відносин, що потребують державного врегу-
лювання та забезпечення сталості. Застарілість норм КУпАП давно 
визнається як науковцями, так і фахівцями у галузі його застосуван-
ня, однак законодавець не надто переймається змінами до нього. 
Звісно, можна сказати, що Верховна Рада України під тиском громад-
ськості, а також певних негативних наслідків, що стали результатом 
недосконалості адміністративно-деліктного законодавства, не за-
лишилися осторонь та долучилися до ухвалення змін до КУпАП. Од-
нак, що це за зміни? Зміни у санкціях норм Особливої частини КУпАП. 


