
Визначення додаткового строку для подання заяви про 

прийняття спадщини 

До Голованівського МЦ з надання БВПД часто звертаються клієнти з 

питанням: «Що робити, якщо спадкоємець протягом встановленого строку 

не подав заяву про прийняття спадщини?»  Надаємо роз»янення з даного 

питання. 

 

       Строк для прийняття спадщини є строком спеціальним, протягом якого 

існує саме право на спадщину. Тому пропуск цього строку позбавляє 

спадкоємця права вимагати повернення майна, що перейшло до інших 

спадкоємців, або права на відшкодування вартості цього майна. Якщо 

спадкоємець протягом встановленого строку не подав заяву про прийняття 

спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. 

       Разом з тим статус спадкоємця, який пропустив строк для прийняття 

спадщини, не є тотожним статусу спадкоємця, який відмовився від прийняття 

спадщини на підставі ст. ст. 1273 - 1275 ЦК. Якщо спадкоємець подав заяву про 

відмову від прийняття спадщини і таку заяву не відкликав на момент 

завершення строку для прийняття спадщини, він вже остаточно, раз і назавжди 

позбавляється статусу спадкоємця і не має навіть теоретичної можливості 

прийняти спадщину. Спадкоємець, який пропустив строк для прийняття 

спадщини, проте не відмовився від прийняття спадщини має можливість 

вступити у спадкові відносини. У разі пропущення шестимісячного строку для 

прийняття спадщини, може бути встановлено додатковий строк для її 

прийняття  у  два способи:  позасудовий і судовий. 

      Позасудовий порядок прийняття спадщини після пропущення строку 

застосовується за наявності згоди на це усіх інших спадкоємців, які прийняли 

спадщину. Така згода спадкоємців повинна бути викладена у письмовій формі і 

подана нотаріусу до видачі свідоцтва про право на спадщину 

      У разі пропуску шестимісячного строку подання заяви про прийняття 

спадщини до нотаріальної контори та відсутності інших спадкоємців, які 

прийняли спадщину і могли б дати письмову згоду на подання цієї заяви або у 

разі відмови  всіх спадкоємців, які прийняли спадщину, надати такі письмові 

заяви, існує судовий порядок - на підставі судового рішення про встановлення 

додаткового строку, достатнього для подання спадкоємцем заяви про 

прийняття спадщини. 

     Поважні причини пропуску строку для прийняття спадщини 

     Як вказує судова практика, поважними причинами пропуску строку для 

прийняття спадщини вважаються причини, пов’язані з об’єктивними, 

непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій 

для прийняття спадщини, а саме: 
 тривала хвороба; 

 перебування спадкоємця тривалий час за межами України; 

 відбування покарання в місцях позбавлення волі; 



 перебування на строковій військовій службі в Збройних Силах України; 

 необізнаність спадкоємця про наявність заповіту 

 тощо. 

При цьому судами до уваги беруться переважно письмові докази – довідки 

медичних установ про стан здоров'я та проходження курсу лікування, довідки 

про перебування особи у відрядженні чи за межами України, інші довідки, акти, 

листування, що містять відомості про обставини, які перешкоджали зверненню 

спадкоємця до нотаріальної контори у встановлені строки. 

        Судами 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. 

Відповідно до роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, повторне 

визначення судом додаткового строку для подання заяви про прийняття 

спадщини одним і тим же спадкоємцем законодавством не 

передбачено. Якщо рішенням суду спадкоємцю раніше було визначено 

додатковий строк для прийняття спадщини і він цим не скористався та не 

прийняв спадщину, то в подальшому цей спадкоємець не може знову ставити 

питання про визначення йому додаткового строку для прийняття спадщини. 

Куди звертатися? 
Позови спадкоємця про визначення додаткового строку для подання заяви про 

прийняття спадщини пред'являються за місцем знаходження майна або 

основної його частини, якщо такі позови виникають із приводу нерухомого 

майна. 

 

      Якщо у вас виникли питання, або ваші права порушені звертайтеся до фахівців 

системи безоплатної правової допомоги - ваші правові проблеми можна вирішити 

дистанційно ☎ 

- зателефонувати на безкоштовний номер системи надання безоплатної правової 

допомоги 0 800-213-103; 

- поставити запитання в месенджер фейсбук-сторінки Голованівський місцевий 

центр з надання: БВПД:https://www.facebook.com/glvn.legalaid.kr.ua/; 

- скористатися правничою вікіпедією WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua; 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08
https://www.facebook.com/glvn.legalaid.kr.ua/?__tn__=K-R-R&eid=ARDAyuObqjyQdynDD45kS2XOZju713yrhxQn6f6nUY2gPluivJAoVxGAAth2tea8gP0PCroze8iyIxIs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBD0tjKf65PhQf1oQsU0BESczI-6nFXmiToilMLQyAEi8GO6Qb8uJSCXR5iv2ajyfvrhsl-YdgpZdaU1U8Z3San69e6MamqzcydyCgSgL-hAvS1MBsi327eiXhSLY87OhkJqaJqZp-pVyq2Yw8o-asHcdJnLP0LZSd406p_GTsAmWmdY08T2vofKDbeDmW_2jkzpfRqTVf_qHDaFPf9d_jXJpecM2VQL6qVPx_i7vbmFk7bgugpMERYh6ZM9ljlDO1EBs08C0dCQF3bf4xaSOU01xE9hl7tF_1rN_ZP3wWjUEpYDHzzas9BEwh_ZxWxmFsxcxo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwiki.legalaid.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ju9YF-TWrd_I8M4sn2nXKQ1zmJM3Ivuqr5OJqi965CkCzBui-hPk6POU&h=AT1RA5eg1d6A2yyBtheVb_lsAqFRttJfjGK-5LZ2Oqht1U_2l3MUTXufUJe34QJ1VAg4nCz3LyL1STqe0IZE_oCeLLGuE20xKV5RcoPc3GkUzlasYm3kQsN_pnIfaaMVlTAG5AMjUqsu_496AxqlAMiihMEpbJajZ0j3DBki_hkdIjyMi9CxIu_-42jsH4tbMLF50BOt1ssspSfUjzBtL0cLCeqjx2brS7F9kCCTyRQLOceeAYfZoE3JkDCVgiao-7y4aQGL6c4AIzZIMx3odGL1ON6_itRXFJA2ZzQEit_dzia-WP2qz3WYrobo-3UY3aq3JKRWsgRQs8IW1Rork47J6HNd00ex94Th-3XMBMSwl8I3lTy5DLXdvu5EWjF6HAkbdzIZCeazvxm1S_l5T0WU-qX_RR9ljbiPnAjPOq8GrX-lFNGn1SV5iaW02JN-cY_L3C8o9HHs-wmm1tOJWlxO7WOSHS1CynDqh3eh0SaZHs25ngmW491Uj9N7xXW596YYDNei2jHd6TmVeT3aRrGakIUSELM9VfEl56YJqB7prpePRWBrZpX3tyF8bjNSb3S5G_0ACTwaOQP0SghuUPc-Jd69gesi2_nM7-MfQkgTuA

