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ГАРАНтіЇ ЗДіЙсНЕННЯ ПРАВА НА ВіДмОВУ ВіД 
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УКРАЇНИ

який починається з часу відкриття спадщини; спе-
ціальний строк у три місяці, який встановлюється 
за обставин, якщо виникнення у особи права на 
спадкування залежить від неприйняття спадщини 
або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями 
і починає спливати з моменту неприйняття іншими 
спадкоємцями спадщини або відмови від її прий-
няття. Прийняти або не прийняти спадщину це пра-
во, а не обов’язок спадкоємця. Отже, встановлені у 
ст. 1270 ЦК України строки для прийняття спадщи-
ни мають значення як для прийняття спадщини, так 
і для відмови від неї. Початок перебігу строку від-
мови від прийняття спадщини починається з часу, 
коли спадкоємець набуває своє суб’єктивне право 
на спадкування.

Згідно ч.3, ч.4 ст. 1268 ЦК України спадкоє-
мець, який постійно проживав разом із спадкодав-
цем на час відкриття спадщини, вважається таким, 
що прийняв спадщину, якщо протягом строку для 
прийняття спадщини він не заявив про відмову від 
неї. Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а 
також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, 
вважаються такими, що прийняли спадщину, крім 
випадків, встановлених ч.2-4 ст. 1273 ЦК України. 
Для спадкоємців, перелічених у ч. 3-4 ст. 1268 ЦК 
України, строк для здійснення права на прийняття 
спадщини не встановлений. Отже такі спадкоємці 
набувають спадщину в силу закону, а саме, якщо 
протягом встановленого строку для прийняття спад-
щини зазначені спадкоємці не відмовилися від 
спадщини, то спадщина вважається прийнятою. 
Згідно ч. 1 ст. 1269 ЦК України спадкоємець, який 
бажає прийняти спадщину, але на час відкриття 
спадщини не проживав постійно зі спадкодавцем, 
має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщи-
ни у строк для здійснення права на прийняття спад-
щини. Якщо така особа, якій належало подати за-

Постановка проблеми. Актуальність обраного 
дослідження зумовлена необхідністю дослідження 
здійснення права на відмову від прийняття спад-
щини, а також строків здійснення цього права за 
цивільним законодавством України, оскільки в су-
часних умовах значення інституту відмови від при-
йняття спадщини значно зросло.

Стан дослідження теми. Варто зауважити, що 
деякі питання, зазначені у дослідженні, розглядали-
ся у працях видатних вчених у галузі спадкового пра-
ва. Але проблема щодо правового регулювання від-
мови від прийняття спадщини ще не знайшла свого 
остаточного вирішення та, як наслідок, призводить 
до неправильного застосування норм права. 

Питання, пов’язані зі здійсненням пра-
ва на відмову від прийняття спадщини, дослі-
джувалися у працях видатних вчених, таких як: 
Г.Ф.  Шершеневича, Ю.К. Толстого, З.В. Ромовської, 
Ю.О. Заіки, Є.О.Харитонова, С.Я. Фурси, Є.І. Фурси, 
Є.О. Рябоконь, В.В. Васильченко, Л.К. Буркацького, 
О.Є. Кухарєва та ін. 

Метою ж цього дослідження є аналіз та визна-
чення основних проблем здійснення права на від-
мову від прийняття спадщини, а також формування 
відповідних рекомендацій щодо вдосконалення ци-
вільного законодавства України. 

Викладення основного матеріалу. Згідно 
цивільного законодавства з часу відкриття спад-
щини у спадкоємців разом з правом на прийнят-
тя спадщини виникає і право на відмову від спад-
щини як за заповітом, так і за законом. Право на 
відмову від прийняття спадщини регулюється ст. 
1273 Цивільного Кодексу України (далі ЦК України). 
Спадкоємець за заповітом або за законом може від-
мовитися від прийняття спадщини протягом строку, 
встановленого статтею 1270 ЦК України. У Статті 
1270 ЦК України встановлені строки для прийняття 
спадщини, а саме: загальний строк у шість місяців, 
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яву про прийняття спадщини, не вчинила цієї дії, то 
спадщина вважається не прийнятою. 

Частина 2 ст. 553 Цивільного Кодексу УРСР 
(далі ЦК УРСР) передбачала, що відмовився від 
спадщини той спадкоємець, який не вчинив жодної 
з дій, що свідчать про прийняття спадщини, тобто, 
фактично не вступив в управління чи володіння 
спадковим майном, або якщо не подав заяву про 
прийняття спадщини. У ст. 1273 ЦК України ця нор-
ма не збереглася. Згідно чинного законодавства 
особа, яка мала право на спадкування, але в межах 
строку для прийняття спадщини не подала заяву про 
прийняття спадщини, ще не вважається такою, що 
відмовилася від спадщини. Тому неподання заяви 
про прийняття спадщини протягом встановленого 
строку і подання заяви про відмову від спадщини 
це не одне і теж саме. 

Аналізуючи вище зазначені норми, можна ви-
значити два способи відмови від прийняття спад-
щини: 1) фактична відмова, тобто неприйняття 
спадщини протягом строку для прийняття спадщи-
ни; 2)  юридична відмова – подання заяви нотаріусу 
про відмову від прийняття спадщини.

Римське право, як і сучасне спадкове право, 
передбачало, що будучи односторонніми цивільно-
правовими угодами акти прийняття спадщини і 
відмови від неї мають властивості безумовності й 
неподільності. Принцип безумовності передбачає 
прийняття чи відмову від спадщини без застере-
жень, а принцип неподільності випливає з універ-
сального характеру спадкового правонаступництва. 
Отже, не допускається ані часткова відмова від 
спадщини, ані прийняття її лише в певному обся-
зі [1, c. 40]. У ЦК УРСР не допускалося прийняття 
спадщини з наступною відмовою від неї. Згідно ч.  5 
ст.  1269 ЦК України особа, яка подала заяву про 
прий няття спадщини, може відкликати (або скасу-
вати) заяву про прийняття спадщини протягом стро-
ку, встановленого для прийняття спадщини.

Право на відмову від прийняття спадщини і ре-
алізацію даного права також необхідно відрізняти 
від неприйняття спадщини, оскільки в першому ви-
падку особа реалізує своє право на відмову від при-
йняття спадщини, а в іншому – не здійснює право 
на прийняття спадщини, для реалізації якого вста-
новлений строк (строк прийняття спадщини), після 
закінчення якого припиняється суб’єктивне цивіль-
не право на прийняття спадщини [2, c. 160].

Зміст норми ст. 1273 ЦК дозволяє стверджува-
ти про існування двох видів відмови від права на 
прийняття спадщини. Перша – безадресна, тобто 
без зазначення особи, на користь якої вона зро-
блена. У такому випадку спадкоємцеві байдуже, до 
кого перейде його частка у спадщині. Друга відмова 
від прийняття спадщини – адресна. У заяві, що по-
дається спадкоємцем до нотаріальної контори, він 

вправі визначити коло тих осіб, на користь яких здій-
снюється відмова. У такому випадку наслідки відмо-
ви від спадщини будуть принципово відмінними від 
тих, що настають у зв’язку з відмовою від спадщи-
ни без зазначення особи, адже частка спадкоємця, 
який відмовився, вже не розподіляється порівну 
між усіма спадкоємцями за законом або за запо-
вітом, а переходить лише до тих із них, які вказані 
у заяві на відмову від спадщини. Відмова від при-
йняття спадщини на користь іншої особи (адресна 
відмова) – це вид одностороннього правочину на 
користь іншої особи [3, c. 961]. 

Згідно з ч. 1 ст. 553 ЦК УРСР допускалася від-
мова від спадщини на користь будь-кого зі спад-
коємців, закликаних до спадкування за законом 
або за заповітом та також на користь держави або 
окремих державних, кооперативних чи інших гро-
мадських організацій. Як зазначає З.В. Ромовська у 
своєму дослідженні, з цього випливало, що спадко-
ємець першої черги не мав права відмовитися на 
користь спадкоємців другої черги, а спадкоємець 
за заповітом не мав права відмовитися на користь 
спадкоємців за законом, якщо вся спадщина була 
охоплена заповітом. Але кожен спадкоємець мав 
безумовне право відмовитися на користь держави 
чи окремих державних, кооперативних або інших 
громадських організацій [4, c. 207]. 

Цивільний кодекс України адресну відмову вре-
гулював загалом інакше. Відповідно до ч.1 ст.  1274 
ЦК України спадкоємець за заповітом може від-
мовитися від спадщини лише на користь іншого 
спадкоємця, вказаного у заповіті. З цього випливає, 
що відмова від спадщини одного із спадкоємців за 
заповітом може передбачати за собою для інших 
спадкоємців за заповітом не тільки прибутки, але й 
обтяження [5, c. 718]. 

Спадкоємець за заповітом не може відмовити-
ся на користь спадкоємця за законом, оскільки він 
нібито пов’язаний волею заповідача, який розпо-
рядився майном на свій розсуд [6, c. 1048]. Згідно 
ч.  4 ст. 1274 ЦК України, якщо заповідач підпризна-
чив спадкоємця, то спадкоємець, який має право 
спадкування за цим заповітом, вправі відмовитися 
від спадщини лише на користь особи, яка є підпри-
значеним спадкоємцем. У випадку, коли не має ін-
ших спадкоємців за заповітом, відмова від спадщи-
ни може бути лише безадресною [7, c. 787].

Слід також враховувати, що до спадкування за 
заповітом можуть запрошуватися не тільки спад-
коємці, які зазначені в заповіті, а й спадкоємці за 
правом на обов’язкову частку (ст. 1241 ЦК України). 
У нормах ЦК України про відмову від прийняття 
спадщини не згадується, чи може спадкоємець, 
який успадковує обов’язкову частку, відмовитися 
від неї. На думку Ю.О. Заіки, такий спадкоємець 
не може відмовитися на користь інших спадкоєм-
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ців, оскільки його право є суто особистим правом. 
Оскільки це право зумовлене його неповноліттям чи 
непрацездатністю, то така відмова від обов’язкової 
частки спадщини буде суперечити її призначенню 
[8, c. 65]. Обов’язкова частка покликана забезпечи-
ти неповнолітнім, малолітнім або непрацездатним 
спадкоємцям належні умови існування. 

Пропонуємо внести доповнення до ст. 1274 
ЦК України положенням наступного змісту: «Не до-
пускається спрямована відмова від обов’язкової 
частки на користь інших спадкоємців. Отже, відмо-
ва від обов’язкової частки у спадщині має бути без-
адресною. Спадкоємець, який відмовився від своєї 
обов’язкової частки, може прийняти спадщину за 
законом.

Згідно ч.2 ст. 1274 ЦК України, якщо спадщина 
відкривається за законом, то спадкоємець має пра-
во відмовитися від прийняття спадщини на користь 
будь-кого зі спадкоємців за законом незалежно від 
черги. Існує думка, що відмова від прийняття спад-
щини на користь онуків або правнуків спадкодавця 
може мати місце тільки в тому випадку, якщо вони є 
спадкоємцями за заповітом або за законом за пра-
вом представлення. Вважаємо таку думку помилко-
вою. Згідно з положеннями ч. 1 ст. 1265 ЦК України 
у п’яту чергу право на спадкування за законом ма-
ють усі інші родичі спадкодавця до шостого ступеня 
споріднення, куди підпадають і онуки спадкодавця, 
оскільки є родичами другого ступеня споріднення 
[9, c. 113]. З цього випливає, що можлива відмо-
ва від прийняття спадщини на користь зазначених 
осіб. Отже, підтримуємо позицію про необхідність в 
уточненні ч. 2 ст. 1274 ЦК України шляхом надання 
права відмови спадкоємцю за законом на користь 
будь-якої особи за законом незалежно від черги 
[10, c. 22]. 

У ЦК України недостатньо чітко визначена 
юридична доля спадщини у випадку неприйняття 
спадщини одним зі спадкоємців за заповітом за на-
явності інших спадкоємців за заповітом, рівно як і 
усунення від спадкування одного зі спадкоємців за 
заповітом за наявності інших спадкоємців за запо-
вітом. ЦК України, на відміну від ЦК УРСР, регулює 
лише правові наслідки відмови від прийняття спад-
щини спадкоємцями (ст. 1275 ЦК України) і не ви-
значає правових наслідків інших випадків її непри-
йняття. Ст. 1275 ЦК України передбачає, що частка, 
від якої відмовився один зі спадкоємців за запові-
том, переходить до інших спадкоємців за заповітом 
і розподіляється між ними рівними частками. Але 
ст. 1275 ЦК України не передбачає випадки, якщо 
все майно заповідано, й кому у цьому разі пере-
йде частина спадщини спадкоємця, який за певних 
умов її не прийняв. На це питання можна знайти від-
повідь у п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду 
«Про судову практику у справах про спадкуван-

ня». У Постанові є посилання на ч. 2 ст. 1223 ЦК 
України, відповідно до якого спадкоємці за законом 
одержують право на спадкування у разі неприйнят-
тя спадщини або відмови від прийняття спадщини 
спадкоємцями за заповітом [11]. Це положення слід 
розуміти як таке, що належить даним особам у разі 
неприйняття спадщини або відмови від її прийняття 
усіма спадкоємцями за заповітом і за умови, що за-
повіт складено на все майно. За «аналогією закону» 
на користь висновку про перехід права на спадку-
вання до спадкоємців за заповітом можна викорис-
тати також положення ст. 1245 ЦК України про те, 
що частина спадщини, що не охоплена заповітом, 
спадкується спадкоємцями за законом на загаль-
них підставах. 

У ЦК УРСР (ст. 554) містилась норма про при-
рощення спадкових часток, але, на жаль, у ЦК 
України такої норми не має. У разі неприйняття 
спадщини чи відмови від неї одним із спадкоємців 
за заповітом застосовується норма частини першої 
статті 1275 ЦК України, відповідно до якої частка у 
спадщині, яку він мав право прийняти, переходить 
до інших спадкоємців за заповітом і розподіляється 
між ними порівну [11]. Так само слід вирішувати пи-
тання долі спадкової частки у разі усунення спадко-
ємця за заповітом від права на спадкування.

Згідно ч.5 ст. 1273 ЦК України відмова від при-
йняття спадщини є безумовною і беззастережною. 
Але слід зазначити, що фактично це положення за-
кону суперечить положенню ст. 1274 ЦК України, 
оскільки за своєю суттю відмова від спадщини 
на чиюсь користь є відмовою з певною умовою, 
оскільки належна спадкоємцю частка переходить 
не до всіх спадкоємців за заповітом, а лише до кон-
кретного суб’єкта, а саме спадкоємця за заповітом. 

Заява про відмову від прийняття спадщини 
подається до нотаріальної контори за місцем від-
криття спадщини. Якщо у заяві зазначено, що осо-
ба відмовляється від прийняття всієї спадщини, це 
означає, що вона відмовилася від спадкування як 
за законом, так і за заповітом. Відповідно до ч. 5 ст. 
1275 ЦК України особа, яка відмовилась від при-
йняття спадщини за заповітом, не позбавляється 
права на спадкування за законом, тобто, якщо у 
заяві зазначено, що особа відмовляється від спад-
кування за заповітом, це не означає, що вона від-
мовилася від спадкування за законом, і навпаки. 
Відмова від спадкування за законом і за заповітом 
не є відмовою від права на обов’язкову частку у 
спадщині. Не допускається відмова від прийняття 
спадщини на користь спадкоємця, який раніше від-
мовився від прийняття спадщини, за умови, якщо 
він не відкликав свою відмову в порядку, передба-
ченому ч. 6 ст. 1273 ЦК України. 

Також не допускається адресна відмова від 
прийняття спадщини на користь осіб, зазначених 
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у ст. 1224 ЦК України. Негідні спадкоємці в силу 
ст.  1224 ЦК України не мають права спадкувати, а 
отже, не належать до числа спадкоємців за законом 
або за заповітом. На користь таких осіб не можли-
ва спрямована відмова від прийняття спадщини. 
Але винятком вважається випадок, передбачений 
абз. 2 ч. 1 зазначеної статті. Відмова від права на 
спадкування батьків припиняє можливість спадку-
вання дітьми за правом представлення [12, c. 7]. 
Існує думка, що якщо спадкоємець відмовився від 
спадщини упродовж шести місяців і не вказав кон-
кретно спадкоємця, на користь якого він відмовив-
ся від спадщини, або така заява про відмову від 
спадщини, тобто про відсутність будь-яких претензій 
до спадщини, подана ним нотаріусу після шести мі-
сяців, то спадщина ділиться порівну між спадкоєм-
цями, котрі спадкують [13, c. 132].

На сьогодні проблемним є питання, чи має 
право спадкоємець, який відмовився від прийняття 
спадщини на користь іншої особи, відкликати таку 
заяву. Стаття 1274 ЦК України «Право на відмову 
від прийняття спадщини на користь іншої особи» не 
містить норми на відкликання заяви про відмову 
спадкоємця. Існує думка, якщо спадкоємець відмо-
вився від спадщини на користь інших осіб, то така 
відмова може бути тільки безповоротною, безза-
стережною і безумовною та подальше скасування 
спадкоємцем зробленої ним заяви не допускається 
[14, c. 47]. Проте, на нашу думку, відповідні засади 
здійснення суб’єктивного права спадкоємців, на ко-
ристь яких відкрилася спадщина, на відмову від її 
прийняття, визначені ст.ст. 1273, 1274 ЦК України. 
Тому саме в даному випадку потрібно звертатися до 
ст. 1273 ЦК України, яка встановлює загальні ви-
моги щодо відмови, а саме ч. 6 цієї норми, за якою 
відмова від прийняття спадщини може бути відкли-
кана протягом строку, встановленого для прийняття 
спадщини. Між здійсненням правочину і настанням 
його правового ефекту може пройти певний час і, 
як висловився І.Б. Новицький, було б «проявом над-

мірної суворості» заборонити особі, яка вчинила 
односторонню угоду, скасувати її до моменту виник-
нення правового ефекту угоди [15, c. 91]. 

Необхідно також зазначити, що відмова від 
прийняття спадщини не допускається тільки у ви-
падках визнання спадщини відумерлою. Але, якщо 
держава або територіальна громада стали спадко-
ємцями за заповітом, вони можуть відмовитися від 
прийняття спадщини, що відповідає принципу юри-
дичної рівності сторін та дає можливість іншим спад-
коємцям за законом прийняти спадщину. 

Висновки. Підсумовуючи вище викладене, за-
значимо, що прийняти або не прийняти спадщину 
це право, а не обов’язок спадкоємця. Встановлені 
у ст. 1270 ЦК України строки для прийняття спад-
щини застосовуються також для здійснення права 
на відмову від прийняття спадщини. Початок пе-
ребігу строку відмови від прийняття спадщини по-
чинається з часу, коли спадкоємець набуває своє 
суб’єктивне право на спадкування. 

Особи, право на спадкування яких залежить 
від неприйняття спадщини або відмови від її при-
йняття іншими спадкоємцями, вважаються тільки 
потенційними спадкоємцями, тому що спадкоє-
мець, який відмовився від прийняття спадщини, 
може скористатися своїм правом і відкликати заяву 
про відмову від прийняття спадщини протягом стро-
ку, встановленого для її прийняття. Відзначено, що 
спадкоємець, який у межах строків для прийняття 
спадщини згідно зі ст. 1274 ЦК України подав заяву 
про відмову від прийняття спадщини на користь ін-
шого спадкоємця, має право відкликати її так само, 
як і заяву про відмову без зазначення особи, на ко-
ристь якої вона зроблена (ч. 6 ст. 1273 ЦК України).

Доведено положення, згідно з яким відмова 
від прийняття спадщини без зазначення особи, на 
користь якої вчинена така відмова, має набира-
ти чинності після закінчення строку для прийняття 
спадщини, що випливає зі змісту ч. 6 ст. 1273 ЦК 
України.
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ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ВІДМОВУ ВІД ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ 
УКРАЇНИ
Стаття присвячена дослідженню права на відмову від прийняття спадщини. Основна увага зосереджена на 

аналізі та визначенні основних проблем здійснення права на відмову від прийняття спадщини, а також форму-
ванню відповідних рекомендацій щодо вдосконалення цивільного законодавства України. 
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КОДЕКСУ УКРАИНЫ
Статья посвящена исследованию права на отказ от принятия наследства. Основное внимание сосредото-

чено на анализе и определении основных проблем осуществления права на отказ от принятия наследства, а 
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The article investigates the righ to refusal to accept the inheritance. The main focus is on analyzing and 
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