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ВСТУП
„Правове регулювання строків (термінів) у цивільному праві” - одна із
спеціальних і професійно-орієнтованих дисциплін згідно з навчальним планом
юридичного факультету. Предметом вивчення даного спецкурсу є акти цивільного
законодавства України, які регулюють відносини щодо початку спливу, перебігу та
закінчення (настання) строків (термінів) у цивільному праві.
Глибоке засвоєння студентами правових основ строків (термінів) у цивільному праві
є необхідною умовою формування кваліфікованих юристів, зокрема, майбутніх науковопедагогічних працівників, юрисконсультів, адвокатів, суддів, нотаріусів, прокурорів тощо.
Для всебічного засвоєння правового регулювання строків (термінів) у цивільному
праві необхідні знання таких дисциплін, як загальна теорія права, цивільне, сімейне,
трудове, земельне, господарське, міжнародне приватне право, виконавче провадження
тощо.
В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття і види
юридичних фактів та місце серед них строків (термінів), поняття набуття і здійснення
цивільних прав та виконання цивільних обов’язків, співвідношення захисту цивільних
прав та інтересів із правом на захист, система органів, які здійснюють захист цивільних
прав та інтересів, питання початку спливу, перебігу та закінчення (настання) цивільноправових строків (термінів), особливості перебігу (настання) строків (термінів) у сімейних,
трудових, земельних, господарських, міжнародних приватних та інших правовідносинах і
т.д.
Мета вивчення спецкурсу - засвоєння студентами положень актів цивільного
законодавства про строки (терміни); усвідомлення зростаючої ролі впорядкування
цивільних відносин за допомогою строків (термінів); ознайомлення з правилами початку
спливу, перебігу та закінчення (настання) цивільно-правових строків (термінів); підготовка
спеціалістів високого рівня для правового обслуговування фізичних та юридичних осіб.
Завданнями вивчення даного спецкурсу є : ознайомити студентів з основними
положеннями актів цивільного законодавства про строки (терміни); сприяти глибокому
засвоєнню змісту правових актів та практики їх застосування, стимулювати до самостійної
роботи з ними; ознайомити з системою строків (термінів) у цивільному праві і навчити
використовувати їх при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати
теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики обчислення цивільноправових строків (термінів); дати чітке уявлення про роль строків (термінів) у регулюванні
(впорядкуванні) цивільних правовідносин, проаналізувати особливості перебігу (настання)
строків (термінів) у сімейних, трудових, земельних, господарських, міжнародних
приватних та інших правовідносинах.
Вивчивши спецкурс „Правове регулювання строків (термінів) у цивільному
праві”, студент повинен володіти всіма вищезгаданими знаннями, вміти самостійно
обчислювати цивільно-правові строки (терміни) та визначати правові наслідки їх спливу,
на підставі застосування норм приватного права.
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ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОКІВ (ТЕРМІНІВ) У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
Поняття строків (термінів) у цивільному праві. Відмінність між цивільно-правовими
строками і термінами.
Значення та правова природа строків (термінів) у цивільному праві. Місце цивільноправових строків (термінів) у структурі юридичних фактів цивільного права.
Види цивільно-правових строків. Строки здійснення цивільних прав. Строки
виконання цивільних обов’язків. Строки для звернення за захистом цивільних прав та
інтересів. Строки встановлені актом цивільного законодавства, правочином або судом.
Види термінів у цивільному праві. Терміни виникнення, зміни та припинення
цивільних прав. Терміни встановлені актом цивільного законодавства, правочином або
судом.
Співвідношення між строками та давністю у цивільних правовідносинах. Поняття та
види давності у цивільних правовідносинах.
ТЕМА 2. ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ (ТЕРМІНІВ) У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ. ПЕРЕБІГ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СТРОКІВ.
Визначення строку та терміну у цивільному праві.
Визначення строків роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Визначення
строків півроком, кварталом року, півмісяцем.
Визначення термінів календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче
настати.
Початок перебігу цивільно-правового строку. Способи визначення початку перебігу
строків у цивільному праві: від певної календарної дати та від дня настання події, з якою
пов’язано початок строку.
Закінчення строку в цивільному праві. Момент закінчення цивільно-правового строку.
Закінчення строків, визначених роками. Закінчення строків, визначених місяцями.
Закінчення строків, визначених тижнями. Закінчення строків, визначених днями. Закінчення
строку у вихідний, святковий або інший неробочий день. Закінчення строків, визначених
годинами.
Вчинення дій в останній день цивільно-правового строку. Закінчення строку із
припиненням відповідних операцій в установі. Подання письмових заяв та повідомлень, які
не були подані до припинення відповідних операцій в установі.
ТЕМА 3. СТРОКИ НАБУТТЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Поняття та правове значення строків набуття цивільних прав. Законодавчі вирази, які
вказують на строки набуття цивільних прав. Ознаки строків набуття цивільних прав. Види
строків набуття цивільних прав.
Сутність і поняття набувальної давності. Передумови запровадження набувальної
давності у законодавство України.
Сфера застосування норм про набувальну давність. Право власності як речове право,
що може набуватися за набувальною давністю. Види речей, право власності на які, виникає
на підставі набувальної давності. Особи, які можуть бути набувачами за набувальною
давністю.
Умови набувальної давності. Умови набувальної давності встановлені щодо якості
володіння. Умови набувальної давності встановлені щодо тривалості володіння.
Добросовісне заволодіння чужим майном та відкрите володіння ним. Безперервність
володіння майном, що набувається за набувальною давністю. Загальні і спеціальні строки
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тривалості давнісного володіння. Співвідношення набувальної давності із позовною
давністю. Відлік строків давнісного володіння.
Виникнення права власності за набувальною давністю. Набуття права власності за
набувальною давністю на майно, право власності на яке підлягає державній реєстрації.
Набуття права власності за набувальною давністю на підставі рішення суду. Підтвердження
виникнення права власності за набувальною давністю.
Інші строки набуття цивільних прав. Строки набуття права власності на знахідку.
Строки набуття права власності на бездоглядну робочу або велику рогату худобу та інших
домашніх тварин. Строк набуття права власності на безхазяйну нерухому річ.
ТЕМА 4. СТРОКИ ІСНУВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ. ПРИСІКАЛЬНІ ТА ГАРАНТІЙНІ
СТРОКИ.
Строки існування цивільних прав: поняття та правове значення. Законодавчі вирази,
які вказують на строки існування цивільних прав. Особливості (ознаки) строків існування
цивільних прав. Види строків існування цивільних прав.
Поняття та правове значення присікальних (преклюзивних, перетинальних) строків у
цивільному праві. Передумови існування присікальних строків у законодавстві України.
Закон як єдине джерело встановлення присікальних строків. Законодавчі вирази, які
вказують на присікальні строки. Відмінність присікальних строків від строків існування
права. Співвідношення присікальних строків із позовною давністю. Особливості (ознаки)
присікальних строків. Аналіз окремих видів присікальних строків за законодавством
України.
Гарантійні строки: поняття та правове значення. Законодавчі вирази, які вказують на
гарантійні строки. Ознаки гарантійних строків. Види гарантійних строків. Строки служби та
строки придатності.
ТЕМА 5. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ. ПРОСТРОЧЕННЯ У
ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ.
Поняття та правове значення строків виконання цивільних обов’язків. Загальний та
окремі строки виконання цивільних обов’язків.
Дострокове виконання цивільних обов’язків. Випадки дострокового виконання
цивільних обов’язків. Допустимість дострокового виконання. Правові наслідки
дострокового виконання цивільних обов’язків без згоди кредитора.
Зміна строків виконання цивільних обов’язків.
Поняття та правова суть прострочення в цивільному праві. Прострочення кредитора та
боржника. Прострочення виконання цивільних обов’язків внаслідок їх невиконання або
неналежного виконання.
Правові наслідки прострочення виконання цивільного обов’язку. Співвідношення між
поняттями „санкція” та „відповідальність” за прострочення виконання цивільних обов’язків.
Оперативні санкції за прострочення виконання цивільних обов’язків. Примусове виконання
як вид санкції за прострочення.
ТЕМА 6. СТРОКИ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ЗА ЗАХИСТОМ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ.
ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
Поняття та види строків для звернення за захистом цивільних прав та інтересів.
Претензійні строки: поняття, види та правове значення.. Позовна давність. Давність
примусового виконання добровільно невиконаного обов’язку.
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Поняття позовної давності. Позовна давність як часова межа реалізації судової і
несудових форм захисту цивільних прав та інтересів. Позовна давність як інститут
матеріального цивільного права. Передумови запровадження позовної давності до
законодавства України.
Загальна і спеціальна позовна давність. Скорочена позовна давність. Більш тривала
позовна давність. Випадки скороченої позовної давності та особливості початку її спливу.
Випадки більш тривалої позовної давності.
Визначення та обчислення позовної давності. Імперативність та диспозитивність у
визначенні позовної давності. Збільшення позовної давності. Недопустимість скорочення
позовної давності за домовленістю сторін. Обчислення позовної давності. Позовна давність
у разі замін сторін у зобов’язанні.
Початок перебігу позовної давності. Загальні правила початку перебігу позовної
давності. Спеціальні правила початку перебігу позовної давності. Початок перебігу позовної
давності за вимогою про визнання недійсним правочину, що вчиняється під впливом
насильства. Початок перебігу позовної давності за вимогою про застосування правових
наслідків недійсності нікчемного правочину. Початок перебігу позовної давності за вимогою
про порушення прав та інтересів неповнолітніх. Початок перебігу позовної давності у
зобов’язальних правовідносинах. Початок перебігу позовної давності за регрес ними
вимогами. Винятки із правил про початок перебігу позовної давності.
Перебіг позовної давності. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без
розгляду. Зупинення та переривання позовної давності. Підстави для зупинення позовної
давності. Правові наслідки зупинення перебігу позовної давності. Підстави для переривання
позовної давності. Правові наслідки переривання позовної давності.
Правові наслідки спливу позовної давності. Наслідки виконання зобов’язаною особою
(боржником) свого обов’язку після спливу строку, що відповідає тривалості позовної
давності. Прийняття судом позовних заяв про захист цивільних прав та інтересів незалежно
від спливу позовної давності. Застосування позовної давності лише за заявою сторони,
зробленою до винесення судом рішення. Недопустимість повернення позовної заяви,
залишення її без руху, закриття провадження у справі, або залишення заяви без розгляду у
зв’язку із спливом позовної давності. Момент припинення права на захист зі спливом
позовної давності. Визнання причин пропущення позовної давності поважними та захист
порушеного цивільного права.
Сфера застосування позовної давності. Вимоги, на які не поширюється позовна
давність, встановлені Цивільним кодексом України. Інші вимоги, на які не поширюється
позовна давність, встановлені законом. Вимоги, на які не поширюється позовна давність
виходячи із суті відносин, з яких ці вимоги виникають. Застосування позовної давності до
додаткових вимог.
ТЕМА 7. ДАВНІСТЬ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ ДОБРОВІЛЬНО НЕВИКОНАННОГО
ОБОВ’ЯЗКУ (ДАВНІСТЬ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ РІШЕНЬ ДО ВИКОНАННЯ).
Сутність і поняття давності примусового виконання добровільно невиконаного
обов’язку (виконавчої давності). Матеріально-правова природа давності примусового
виконання. Умови давності примусового виконання. Передумови для запровадження
давності примусового виконання добровільно невиконаного обов’язку у законодавство
України.
Сфера застосування норм про давність примусового виконання добровільно
невиконаного обов’язку. Види судових рішень щодо яких спливає строк пред’явлення їх
до примусового виконання. Співвідношення між сферою застосування позовної давності
та давності примусового виконання.


6

Видання юридичного факультету Львівського національного університету ім.Івана Франка

Тривалість та перебіг строків пред’явлення рішень до примусового виконання.
Залежність тривалості давності примусового виконання від виду рішення, яке підлягає
виконанню. Загальна та спеціальна давність пред’явлення рішень до виконання. Початок
перебігу давності примусового виконання. Переривання давності примусового виконання
добровільно невиконаного обов’язку. Проблема зупинення строків пред’явлення рішень до
примусового виконання.
Правові наслідки спливу давності примусового виконання добровільно невиконаного
обов’язку. Імперативність у застосування правових наслідків спливу давності примусового
виконання. Проблема диспозитивності у застосуванні правових наслідків спливу давності
пред’явлення до виконання рішень. Визнання поважними причин пропущення виконавчої
давності та допуск рішення до примусового виконання. Проблема втрати матеріального
цивільного права зі спливом давності примусового виконання.
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