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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 
СТРОКІВ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

У сучасних умовах розвитку України як правової держави створення 
ефективних правових механізмів набуття права власності та її захисту набуває 
все більшого значення. Серед таких механізмів особливу роль відіграє 
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спадкування як перехід права та обов’язків від померлої особи до її 
спадкоємців. 

Одним з основних прав спадкоємця є його право на прийняття спадщини 
та право на відмову від спадщини. Реалізація вказаного права суб’єктами 
спадкових правовідносин поставлена певною мірою в залежність від 
темпоральних категорій строку та терміну.

Так, чинне законодавство встановлює, що можливість здійснити своє 
волевиявлення по відношенню до спадщини шляхом її прийняття або відмови 
від її прийняття існує у спадкоємців протягом певного строку. 

Загальним строком для прийняття спадщини є шестимісячний строк, який 
починається з часу відкриття спадщини (ч. 1 ст. 1270 Цивільного кодексу). При 
цьому важливим є те, що строк для прийняття спадщини починає спливати в 
день смерті спадкодавця, а не з наступного дня, як встановлює загальне 
правило обчислення строків. Також чинне законодавство встановлює 
спеціальний строк для прийняття спадщини. Так, частина 2 статті 1270 
Цивільного кодексу встановлює правило, у відповідності з яким особа, що 
закликається до спадкування  лише у випадках неприйняття або відмови від 
прийняття спадщини іншими спадкоємцями, має право на прийняття спадщини 
у тримісячний строк, який обчислюється з моменту неприйняття іншими 
спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття [5].

Також спеціальний строк для прийняття спадщини встановлюється для 
тих спадкоємців, що спадкують за правилами спадкової трансмісії. Право на 
прийняття спадщини у цьому випадку здійснюється на загальних підставах 
протягом строку, що залишився. Якщо строк, що залишився, менший як три 
місяці, він подовжується до трьох місяців.

Таким чином, можна зробити висновок про існування двох видів строків 
прийняття спадщини: загального у шість місяців, що діє для всіх спадкоємців, 
прийняття спадщини якими не ускладнене певними обставинами, та 
спеціальний, який є чинним лише для деяких спадкоємців за наявності певних 
умов [3].

Якщо ж спадкоємець протягом строку, встановленого для прийняття 
спадщини, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що 
не прийняв її. Вирішити питання про призначення додаткового строку для 
прийняття спадщини можливе за наявності згоди на таке прийняття  всіх інших 
спадкоємців або у судовому порядку. Якщо вирішення питання щодо пропуску 
строку для прийняття спадщини вирішується шляхом звернення до суду,  то 
спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, повинен  навести 
причини, через які він пропустив строк для прийняття спадщини. Для того, щоб 
вказані причини стали підставою для призначення додаткового строку для 
прийняття спадщини, вони повинні бути визнані судом поважними та такими, 
що дійсно перешкоджали спадкоємцеві прийняти спадщину. 

Визнання причин пропуску строку для прийняття спадщини поважними 
або неповажними належить до юрисдикції суду та є оціночними категоріями. 
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Також на законодавчому рівні не вирішено питання протягом якого строку 
може звернутись спадкоємець, що пропустив строк для прийняття спадщини, 
для поновлення такого строку. Адже тривалий час від моменту закінчення 
строку для прийняття спадщини до звернення позивача до суду може призвести 
до неможливості прийняття спадщини взагалі, наприклад, при її поділі між 
іншими спадкоємцями, зміни власника, знищенні, тощо. Саме тому, на наш 
погляд, необхідно конкретизувати у статті 1272 Цивільного кодексу України 
строк, протягом якого спадкоємець, що пропустив строк для прийняття 
спадщини, може звернутись до суду за вирішенням питання про надання йому 
додаткового строку для прийняття спадщини. Це може бути трирічний строк, 
початком якого є день, коли припинились обставини, які, як вважає особа, є 
поважними причинами для пропуску строку для прийняття спадщини.
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ПРОЯВ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ 
В ПОРІВНЯННІ З ДОСВІДОМ ЄВРОПИ

Надзвичайно актуальнім є питання дискримінації в Україні на 
сьогоднішній день оскільки її прояв наявний в багатьох сферах, таких як: 
гендерна дискримінація, соціальна дискримінація та дискримінація у сфері 


