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В юридичній літературі зустрічається багато досліджень цивільно-правової кате
горії «позовна давність». Вона була предметом досліджень багатьох радянських дос
лідників (С.Н. Абрамова [1], О.О. Красавчикова [2], М. Я. Кириллової [3], І.Б. Но- 
вицького [4], О. С. Іоффе [5], П. В. Крашенинникова [3], В. П. Грибанова [6],
О.В. Шовкової [7], П. Д. Гуйвана [8] та ін.), які звертали увагу лише на процесуальні 
аспекти застосування позовної давності або на наслідки її спливу. Проте, розвиток 
суспільних відносин та зміни в законодавстві, обумовлюють необхідність в пере
осмисленні розуміння категорії «позовна давність».

В науковій літературі традиційним є розуміння позовної давності, як строку для 
захисту порушеного права [2, с. 277], на основі процесуальної категорії «право на 
позов» в матеріальному розумінні, яке доводиться розмежовувати від «права на по
зов» в процесуальному розумінні, що немає нічого спільного з позовною давністю 
[9, с. 40].

На наш погляд, для з ’ясування правової природи позовної давності необхідно ви
ходити із сутності поняття «давність» в цивільних правовідносинах, з яким вона не
розривно пов’язана.

У своєму науковому дослідженні, В. І. Синайський, відзначає роль часу, як юридич
ного факту для багатьох правовідносин. Адже, деякі юридичні відносини вже з моменту 
свого виникнення поставлені в залежність від певного строку (строковість), який може 
встановлюватися законом (напр., при авторському праві) або договором -  звичайний 
вид строкових правовідносин. Проте, припиняючому впливу часу піддаються усі право
відносини, в тому числі і правовідносини, які не обмежені строком. В таких випадках, 
на думку науковця, вже недостатньо одного спливу часу; необхідні, також, ще особливі 
умови, при яких тече час, тобто, тут необхідна давність [11, с. 190].

Слід зазначити, що теорія давності, яка виникла в середні віки, ґрунтувалася на 
положенні, що сплив часу за давністю одночасно припиняв право однієї особи (по- 
гашувальна давність) і створював право у іншої особи (набувальна давність). Таким
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чипом, в той час існував єдиний, загальний інститут давності, в якому погашувальна 
і набувальна давності були лише різними її сторонами [11, с. 190]. Уже в XIX ст. да- 
II.і іеорія була залишена, оскільки, визнано, що подібного співвідношення в давності 
ж існує. Причиною такого нового бачення давності стало те, що майже всі права 
можуть бути втрачені по закінченню строку позовної давності, але набути можна 
інше право власності. Таким чином, абстрактне розуміння давності, яка охоплює всі 

випадки, відійшло в минуле, тепер розрізняють позовну давність, в силу якої права 
в і рачаються, і давність володіння, яка веде до набуття права власності [12, с. 178].

У XX ст. під давністю також розуміли сплив визначеного періоду часу. На думку 
І ( \  Енгельмана таке розуміння випливало із законодавчих приписів, які закріплювали 
ні і пив часу, а саме сплив певного періоду часу, по відношенню до придбання або втра- 
III будь-якого права. Проте, науковець зазначав, що сплив часу сам по собі не здатний 
і гаги підставою для правової категорії тому, що це поняття не має певного, самостій
ного змісту, на підставі якого можна було б визначити сутність та ступінь його зна
чення в області права і таким чином побудувати цілісну правову категорію [10, с. 111]. 
Звідси, очевидно, що І. Є. Енгельман не обмежував поняття давності лише спливом 
певного періоду часу, а припускав наявність у цій категорії інших обов’язкових умов, 
іалежно від того втрачається чи набувається право внаслідок давності.

Отже, з вище наведених розумінь поняття «давності» ми бачимо, що з XIX ст. у 
науковій літературі під «давністю» розуміли саме «сплив часу», а не певний відрізок 
часу, тобто строк [2, с. 277].

Дещо відмінне бачення сформувалося у сучасних науковців. Так, М. О. Рожкова 
пйшла висновку, що давність є різновидом настання строку [ІЗ, с. 63], тобто його 
шкінчення, спливу. Оскільки, як зазначає науковець, правова природа строку може 
бути розкрита лише при співвідношенні його з волею людини, що дає можливість 
розуміти строк з двох позицій: суб’єктивної, строк залежить від волі людини, а саме 
Його встановлення, продовження, поновлення, дотримання людиною, таз цієї пози
ції являє собою елемент складу юридичного факту; об’єктивної, настання строку 
итжди здійснюється поза волею людини і з цієї точки зору він є юридичною подією 
І І З, с. 63]. Таким чином, автор визначає правову природу строку не загалом, а лише 
Мого складових елементів, одним із яких виділяє давність. На нашу думку, таке po
is міння давності призводить до її повного ототожнення з одним із складових елеме
нті строку -  закінчення [14, с. 41], що не відповідає сутності категорії «давність». 
\ цже, давність -  це юридичний факт, який починається із моменту закінчення (на- 

• і пінія) визначеного законом строку, тобто закінчення (настання строку) є моментом 
і якого настає давність. Тому, строк можна визнати як невід’ємний елемент дослі- 
I к\ напої категорії поряд з іншими встановленими законом особливими умовами на- 

I іншім давності.
Проаналізувавши формування правової категорії «давність», на наш погляд, най

ти tun вдале пояснення, що відображає її сутність, було надане радянським науков
им І Б. Новицьким, який писав, що «слово давність, яке застосовується до цивіль
нії \ правовідносин відображає ту думку, що якесь відношення, положення, явище 
nun місце настільки давно, що цей давній характер відносин або стану повинен пе- 
•нінм чином відбитися на права та обов’язки осіб, яких він стосується» [4, с. 137].

І ака ж сутність давності підтверджується у тлумачному словникові, відповідно 
ї ї якого «давність» трактують як: а) велику часову віддаленість виникнення, здійс

ни ним чого-небудь; б) довгочасне існування, застарілість; в) за давністю (років) з 
причин великої віддаленості в часі [15, с. 206]. Тобто, давність позначає факт спливу 
мііічного періоду часу від якогось конкретного моменту, події, явища, тощо. Однак, 
і їм кожної людини поняття «давність» (як сплив значного періоду часу) є її 

" І  К І ІНШИМ розумінням, тому ЩО ДЛЯ КОГОСЬ тиждень Є давністю (тобто ДЛЯ ЛЮДИ
НИ пройшло уже багато часу з певного моменту), а для когось необхідно рік, щоб 
ми 11 *iut і и певне явище давнішнім. Тому, з метою однакового розуміння давності та 
..... иконою врегулювання правовідносин, законодавцем були встановлені строки
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давності, зі спливом яких наступає безпосередньо давність, і та певна подія, дія, 
явище, тощо набувають давнішнього характеру.

Вищезазначене дозволяє зробити висновок про те, що давність не є строком, а 
позначає сплив значного періоду часу, внаслідок якого правовідносини набувають 
давнішнього характеру. А з метою однакового застосування давності для певного 
виду правовідносин, значний період часу (сплив якого необхідний для настання дав
ності) визначається законодавцем за допомогою темпоральної категорії, такої як 
строк. Таким чином, позовна давність -  це сплив строку, а строк, в свою чергу, є од
ним із невід’ємних елементів давності, як самостійної правової категорії.
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