КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА
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спадкоємців переходять не тільки права, що належали спадкодавцю, але і його
обов’язки. Так відповідно статті 1282 Цивільного Кодексу України на
спадкоємців покладено обов’язок задовольнити вимоги кредитора повністю але
в межах вартості майна одержаного у спадщину. Нотаріус за місцем відкриття
спадщини приймає вимоги кредиторів спадкодавця. Вимоги мають бути
заявлені у письмовій формі і приймаються незалежно від строку настання права
вимоги. Про заявлені вимоги нотаріус доводить до відома спадкоємців, які
прийняли спадщину. Винятком з цього правила є лише зобов’язання боржника,
які припиняються смертю фізичної особи , наприклад, смерть користувача,
якому річ була передана у користування за договором позички, смерть
повіреного у договорі доручення та ін. У всіх інших випадках до спадкоємців
переходять відповідні боргові зобов’язання спадкодавця.
Борги спадкодавця – це майнові зобов’язання, які прийняв на себе
спадкодавець перед фізичними або юридичними особами-кредиторами, але
смерть позбавила його можливості виконати їх. Кредитор, який звернувся до
спадкоємців, зобов’язаний надати документи, що підтверджують його вимоги.
З метою забезпечення інтересів кредиторів та запобігання випадкам ухилення
спадкоємців від виконання цивільно-правових обов’язків, що виникли з
боргових зобов’язань спадкодавця, частина перша статті 1281 Цивільного

кодексу України встановлює прямий обов’язок для спадкоємців повідомити
кредитора спадкодавця про відкриття спадщини.
Розрізнюється обсяг задоволення вимог кредитора залежно від переходу
спадщини до одного або декількох спадкоємців. Так, єдиний спадкоємець в
межах вартості спадщини повинен виконати усі боргові зобов’язання, за
наявності декількох спадкоємців настає частковий обов’язок виконання
зобов’язань:

кожен

із спадкоємців зобов’язаний

задовольнити

вимоги

кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині. Таким
чином, кредитор має право вимагати виконання зобов’язання як від усіх
спадкоємців одночасно, так і від кожного з них окремо, відповідно до його
частки у спадковому майні.
З метою забезпечення інтересів кредиторів та запобігання випадків
ухилення спадкоємців від виконання цивільно-правових обов’язків, що виникли
з боргових зобов’язань спадкодавця, частина перша статті 1281 ЦК встановлює
прямий обов’язок для спадкоємців повідомити кредитора спадкодавця про
відкриття спадщини.
В житті часто трапляються ситуації, коли боржник не в змозі виконати
зобов’язання внаслідок відсутності у нього наявних коштів. У такому випадку
за згодою кредитора можлива заміна предмета виконання на інший ( наприклад,
замість повернення позичених грошей спадкоємець може за згодою кредитора
погасить його вимоги іншим майном зі складу спадщини) За згодою кредитора
спадкоємць може бути замінений іншою особою (наприклад, іншим більш
платоспроможним співспадкоємцем).
У разі недосягнення домовленості між спадкоємцями та кредитором з
приводу порядку та способів задоволення його вимог або ж у разі відмови
спадкоємцями від одноразового платежу суд за позовом кредитора накладає
стягнення на майно, яке було передано їм у натурі.
Враховуючи вищезазначене, слід звернути увагу, що після прийняття
спадщини спадкоємець стає учасником тих самих правовідносин, суб’єктом
яких раніше був спадкодавець, тобто відбувається заміна суб’єкта в

правовідносинах, участником яких був спадкодавець, а тому всі права та
обов’язки спадкодавця переходять до спадкоємців як єдине ціле, з усіма
обмеженнями та обтяженнями.
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