
29 
 

 
Секція 3 

 
СУЧАСНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ В 

РУСЛІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 

 
Т. Г. АБІБУЛАЄВА  

Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
 

СТРОК ЗВЕРНЕННЯ КРЕДИТОРА ДО СПАДКОЄМЦІВ 
БОРЖНИКА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

 
В сучасному світі, коли має місце перенасичення різноманітними 

матеріальними благами, актуальними є відносини з кредитування і 
запозичення з метою набуття таких благ. Кредит і позика здебільшого 
використовуються населенням для задоволення своїх зростаючих потреб, 
які через невисокий рівень життя інакше як шляхом залучення чужих 
коштів реалізовані бути не можуть.  

Інколи трапляється, що життя переривається до виконання 
договірного зобов’язання, і обов’язок зі сплати кредиту переходить після 
смерті боржника у спадок. Кредитор в свою чергу має право на 
повернення таких коштів, але за умови вчинення ним певних дій і у 
визначенні строки.  

Відповідно до статті 251 Цивільного кодексу України (далі за 
текстом – ЦК України) строком є певний період у часі, зі спливом якого 
пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк може 
встановлюватись актами цивільного законодавства, правочином або 
рішенням суду.  

Чинне законодавство встановлює для кредитора спадкодавця два 
види строків для пред’явлення своїх претензій – 6 (шість) місяців і 1 
(один) рік в залежності від обізнаності про смерть боржника.  

Так, кредиторові спадкодавця належить протягом шести місяців від 
дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, 
пред'явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, 
незалежно від настання строку вимоги.  

Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття 
спадщини, він має право пред'явити свої вимоги до спадкоємців, які 
прийняли спадщину, протягом одного року від настання строку вимоги [1, 
c. 338].  

Таким чином, враховуючи загальне правило для обчислення строків 
в цивільному законодавстві, строк для пред’явлення вимог кредитором 
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спадкоємцям починається з наступного дня перелічених нижче подій: 
дати, коли кредитор дізнався про смерть боржника; 
дати, коли кредитор міг дізнатися про смерть боржника; 
дати настання строку вимоги за зобов’язанням спадкодавця.  
Відповідно до статті 1281 ЦК України «кредитор спадкодавця, який 

не пред'явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки, 
встановлені частинами другою і третьою цієї статті, позбавляється права 
вимоги».  

Строк для пред’явлення кредитором вимоги до спадкоємців названо 
в літературі преклюзивним, перетинальним, тобто таким, наслідки 
настання якого не залежать навіть від найсерйозніших причин його 
прогаяння [2, c. 67].  

Отже, законодавством не передбачено порядок його поновлення, а 
наслідки його пропуску позбавляють кредитора права на захист своїх 
майнових претензій.  

Зазначений підхід законодавця суперечить принципу справедливості, 
закріпленому в статті 3 ЦК України. Адже існують ряд поважних 
обставин за яких особа об’єктивно не могла звернутися протягом 
визначеного строку з вимогою до спадкоємців, серед яких може бути, 
зокрема, тяжка хвороба, захоплення у полон, перебування в зоні бойових 
дій, участь у спецоперації, тощо.  

Таким чином, вважаємо, що законодавчо треба передбачити шляхи 
поновлення строку пред’явлення кредитором вимоги до спадкоємців в 
тому числі в судовому порядку.  

Необхідно також наголосити і на порушенні вищезазначеного 
принципу справедливості щодо визначення законом строку в 1 (один) рік 
від настання строку вимоги на заявлення вимоги кредитором, який не знав 
і не міг знати про відкриття спадщини. Спірним на нашу думку є підхід 
законодавця з вирахування такого короткого строку і то, яким чином це 
узгоджується із загальним строком позовної давності в 3 (три) роки, на 
який розраховує кредитор, необізнаний про смерть боржника.  

Кредитор, розуміючи про наявність в нього трирічного строку для 
звернення за захистом своїх прав до суду, може та має на це право певний 
час не вживати заходи примусового стягнення боргу або вчиняти дії 
одностороннього характеру спрямовані на добровільне врегулювання 
заборгованості (наприклад, надсилати листи з вимогою про повернення 
боргу) або дії, спрямовані на позасудове врегулювання заборгованості 
(розпочати процедуру реалізації предмета іпотеки на підставі 
застереження в договорі), тощо.  

Всі вищезазначені дії кредитора будуть розраховані ним виходячи із 
запасу трирічної позовної давності. Разом із тим стаття 1281 ЦК України 
позбавляє його цього строку, адже навіть за умов необізнаності про 
смерть боржника він має звернутися до спадкоємців з вимогою протягом 
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1 (одного) року з дня настання строку вимоги, в противному випадку всі 
свої претензії заявляти буде нікому.  

Серед інших проблемних аспектів порушеного питання можна 
виділити порядок заявлення претензій кредиторами в межах зазначених 
строків, способу такого звернення, доказів про таке, тощо. Зазначені 
питання стануть предметом подальших досліджень автора.  

Таким чином, у зв’язку з поширеною в Україні практикою 
кредитування населення питання регулювання строків звернення 
кредитора до спадкоємців є актуальним і потребує вивчення з метою 
внесення відповідних змін до чинного законодавства.  
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СOMPARATIVE ANALYSIS OF CIVIL AND COMMON  
SYSTEM OF LAW 

 
Legal systems in countries around the world generally fall into one of two 

main categories: common law systems and civil law systems. There are roughly 
150 countries that have what can be described as primarily civil law systems, 
whereas there are about 80 common law countries.  

The main difference between the two systems is that in common law 
countries, case law – in the form of published judicial opinions – is of primary 
importance, whereas in civil law systems, codified statutes predominate. But 
these divisions are not as clear-cut as they might seem. In fact, many countries 
use a mix of features from common and civil law systems. Understanding the 
differences between these systems first requires an understanding of their 
historical underpinnings.  

The Historical Origins of Common and Civil Law Systems 
The original source of the common law system can be traced back to the 

English monarchy, which used to issue formal orders called «writs» when 
justice needed to be done. Because writs were not sufficient to cover all 
situations, courts of equity were ultimately established to hear complaints and 
devise appropriate remedies based on equitable principles taken from many 
sources of authority (such as Roman law and «natural» law). As these decisions 
were collected and published, it became possible for courts to look up 


