Поновлення пропущених строків для прийняття спадщини

За статистикою звернень громадян до Кіровоградського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, питання
поновлення пропущених строків для прийняття спадщини займає вагоме
місце. Фахівці відділу правової інформації та консультацій надають
наступні рекомендації та роз’яснення.
Цивільним Законодавством України передбачено, що спадкоємець, який
бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав
постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття
спадщини. Строк подачі даної заяви, який починається з часу відкриття
спадщини, не може перевищувати шість місяців. У разі, якщо спадкоємець
протягом встановленого строку не подав заяву про прийняття спадщини, він
вважається таким, що не прийняв її. Але спадкоємець не втрачає можливість
успадкувати майно. Ст. 1272 Цивільного кодексу України передбачено
можливість поновлення строку для прийняття спадщини шляхом:

подання заяви про прийняття спадщини нотаріусу за місцем
відкриття спадщини та письмовою згодою спадкоємців, які прийняли
спадщину;

подання позову спадкоємцем, який пропустив строк для прийняття
спадщини з поважної причини, про визначення судом додаткового строку,
достатнього для подання ним заяви про прийняття спадщини.
Відповідно до п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7
«Про судову практику у справах про спадкування» від 30.05.2008 р. (далі по
тексту – Постанова), особа, яка не прийняла спадщину в установлений законом
строк, може звернутися до суду з позовною заявою про визначення
додаткового строку для прийняття спадщини.
Згідно даної Постанови суд при вирішенні питання про встановлення
особі додаткового строку, досліджує поважність причини пропуску строку для
прийняття спадщини. При цьому, враховуючи практику вирішення подібних
справ, суд виходить з того, що поважними є причини, пов’язані з
об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на
вчинення цих дій.
Такими причинами можуть бути: стан здоров’я спадкоємця,
перебування за кордоном, у тривалому відрядженні, на навчанні, відбування
покарання, з чим пов’язана неможливість прибуття для прийняття спадщини
тощо.

Також існують окремі випадки, коли для задоволення позову про
поновлення строку для прийняття спадщини було визначено таку підставу як
юридична неграмотність. Такі обставини мають бути підтверджені
документально.
При розгляді подібних справ судом перевіряється наявність або
відсутність спадкової справи стосовно майна спадкодавця, наявність у
матеріалах справи обґрунтованої постанови про відмову нотаріуса у вчиненні
нотаріальної дії. Це означає, що підставою для звернення до суду з позовом
про надання додаткового строку для прийняття спадщини є вмотивована
відмова нотаріуса у прийнятті заяви про прийняття спадщини у зв’язку з
пропущенням строку, що оформляється відповідною постановою.
До Кіровоградського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги можна звернутися за адресою:
м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 64/53
Тел.: (095)87-662-33, (0522) 32-08-24
Email: kirovohrad1.kirovohrad@legalaid.gov.ua
Долинське бюро правової допомоги знаходиться за адресою: вул.
Шевченка, 59 (приміщення редакції «Долинські новини»,2 поверх) , м.
Долинська
Тел.: 099-742-47-04 або 068-184-89-76

