ЦКУ СТАТТЯ 1282. ОБОВ'ЯЗОК СПАДКОЄМЦІВ ЗАДОВОЛЬНИТИ ВИМОГИ КРЕДИТОРА
1. Спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна,
одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора
особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.
2. Вимоги кредитора спадкоємці зобов'язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо
домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено.
У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора накладає стягнення на майно,
яке було передане спадкоємцям у натурі.
_____________________________________________________________________________________
1. Кредитори спадкодавця вправі заявити про свої претензії. Саме ж задоволення таких вимог
відбувається вже після прийняття спадщини спадкоємцями і не раніше спливу шестимісячного
строку з дня відкриття спадщини або одержання ними свідоцтва про право на спадщину.
Підкреслимо, що задоволення вимог відбувається лише спадкоємцями. Навіть за умови участі в цих
відносинах виконавця заповіту останній має лише право прийняти, зафіксувати вимоги спадкоємців,
проте самостійно здійснювати їх погашення він не вправі. Обов'язки спадкодавця, як і його права,
за правилами універсального наступництва переходять безпосередньо до спадкоємців і не можуть
перейти до третіх осіб.
2. Спадкоємці несуть відповідальність за зобов'язаннями спадкодавця в межах дійсної вартості
спадкового майна, що перейшло до нього. При цьому під дійсною вартістю спадкового майна
розуміється ринкова грошова оцінка його на момент відкриття спадщини. Враховуючи те, що оцінка
спадщини, вказана у свідоцтві, може засновуватись на балансовій вартості майна, що є значно
нижчою, ніж ринкова, а спадкоємець відповідає в межах вартості спадкового активу, кредитори не
позбавлені права звернутися до суду з позовом про визнання свідоцтва недійсним, проведення
експертної оцінки майна і видачу свідоцтва з новою оцінкою.
3. За наявності кількох спадкоємців кожен з них відповідає за борги спадкодавця пропорційно до
одержаної ними частки у спадковому майні. Якщо до спадкоємців перейшли не ідеальні (у дробах)
частки у спадщині, а реальні - чітко визначене у заповідальному розпорядженні майно, потрібна
пропорція вираховується шляхом встановлення того співвідношення, у якому вартість цієї речі
знаходиться із вартістю спадкової маси. Таким чином, відповідальність спадкоємців за борги
спадкодавця носить частковий характер і обмежується вартістю майна, успадкованого цією особою.
Проте у виключних випадках, наприклад, при неподільності предмета зобов'язання,
відповідальність спадкоємців буде солідарною (ст. 543 ЦК) і кредитор матиме змогу вимагати
виконання вимоги як від усіх спадкоємців разом, так і від кожного з них окремо, причому як
повністю, так і в частині боргу. Спадкоємець, який виконав спільне зобов'язання, має право
пред'явити зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти боржників у рівній частці (ст. 546 ЦК).
4. За загальним правилом вимоги кредитора задовольняються спадкоємцями у грошовій формі
шляхом одноразового платежу, причому кредитор вправі наполягати на виконанні зобов'язання за
рахунок спадкового майна саме цим способом, а при відмові спадкоємця - звернутися до суду за
захистом своїх прав. Проте у деяких випадках (зокрема, у разі, коли змістом невиконаного
спадкодавцем зобов'язання є не сплата грошей, а виконання певних дій, надання послуг тощо)
кредитор більше заінтересований у виконанні зобов'язання саме у тій формі, у якій воно існувало
за життя спадкодавця. Тому договором між спадкоємцем, частка якого обтяжена зобов'язанням, і
кредитором може бути передбачений інший спосіб і порядок виконання зобов'язання.

