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будь-якого іншого договору. Сам факт наявності боргових зобов’язань не під-
тверджує обов’язку спадкоємців задовольнити таку вимогу. Кредитор зо-
бов’язаний довести, що борг дійсно не був повернутий спадкодавцем. 

Відповідачами в таких справах до спливу строку для прийняття спад-
щини можуть бути зазначені всі можливі спадкоємці померлого. У випадку ж 
неприйняття спадщини жодним зі спадкоємців відповідачами по справі бу-
дуть відповідні міські, селищні чи сільські ради, які в кінцевому випадку 
отримують у власність від умерлого спадщину. 

Згідно ч. 1 ст. 1281 ЦК України спадкоємці зобов’язані задовольнити ви-
моги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спад-
щину. Кожен із спадкоємців зобов’язаний задовольнити вимоги кредитора 
особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині. 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО БЕЗВІСНО 
ВІДСУТНІМ 

Серед багатьох проблем, що існують в сучасному суспільстві, серйоз-
ною є проблема безвісного зникнення людей. Особливості професійного роду 
діяльності та характеру служби працівників Національної поліції, проведення 
антитерористичної операції на території України, складна криміногенна си-
туація, стихійні лиха природного та техногенного характеру обумовлюють 
звернення посиленої уваги до питання забезпечення прав та інтересів зниклих 
співробітників поліції та членів їх сімей. 

Тривала відсутність фізичної особи в місці її проживання спричиняє ни-
зку негативних наслідків як для її родичів, третіх осіб, так і для майна самої 
фізичної особи. Саме для запобігання таким наслідкам в ЦК закріплено інсти-
тут визнання фізичної особи безвісно відсутньою. В той же час, згідно із За-
коном України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» і до моменту 
ухвалення судом рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою 
в разі набуття особою статусу зниклої безвісти може мати місце забезпечення 
прав та законних інтересів зниклої особи та її родичів.  

Відповідно до ст. 43 ЦК фізична особа може бути визнана судом безві-
сно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання 
немає відомостей про місце її перебування. Визнання громадянина безвісно від-
сутнім здійснюється в судовому порядку згідно із ст. 305–309 ЦПК. На підставі 
рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою нотаріус за 
останнім місцем її проживання описує належне їй майно та встановлює над ним 
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опіку. Опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою 
приймає виконання цивільних обов’язків на її користь, погашає за рахунок її 
майна борги, управляє цим майном в її інтересах. За заявою заінтересованої 
особи опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, 
надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вони за законом зо-
бов’язані утримувати (ч. 1, 3, 4 ст. 44 ЦК). Чоловік або дружина безвісно від-
сутнього набувають права розірвати шлюб у спрощеному порядку (п. 1 ч. 1 
ст. 107 СК). Припиняються зобов’язання, тісно зв’язані з особою безвісно від-
сутнього, наприклад, припиняється представництво за довіреністю (п. 6, 7 ч. 1 
ст. 248 ЦК України).  

Втім, ст. 9 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» 
закріплено особливості правового статусу осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави (до кола яких відносяться й поліцейські), які зникли безві-
сти. Так, за поліцейським, який зник безвісти під час збройного конфлікту, 
воєнних дій, заворушень всередині держави або у зв’язку з виконанням слу-
жбових обов’язків з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного 
чи техногенного характеру, зберігаються місце роботи, займана посада та се-
редній заробіток, але не більш як до моменту оголошення його померлим. Та-
кож Закон України «Про Національну поліцію» закріплено соціальні гарантії 
у разі визнання поліцейського безвісті відсутнім: члени сімей поліцейських, 
які пропали безвісти під час проходження служби в поліції (у тому числі під 
час участі в міжнародних миротворчих операціях), мають право на безопла-
тне медичне обслуговування в закладах МВС України (ч. 4 ст. 95). 

Отже, при визначенні підстав, порядку та наслідків визнання поліцейсь-
кого безвісно відсутнім застосовуються загальні норми ЦК та ЦПК щодо ви-
знання фізичної особи безвісно відсутньою. Крім того, відповідно до специфіки 
професії поліцейського Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих 
безвісти» закріплені особливості наслідків та правового статусу безвісно відсу-
тніх поліцейських, що зникли за визначених Законом обставин. А Законом Ук-
раїни «Про Національну поліцію» закріплюються соціальні гарантії, які нада-
ються родичам поліцейського у результаті визнання його безвісті відсутнім. 
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ЩОДО ОЗНАК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 

Стаття 81 ЦК України встановлює, що юридичні особи, залежно від по-
рядку їх створення або інших підстав, зазначених у законі та інших правових 
актах, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб 




