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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПАДКОЄМЦЯ УЧАСНИКА
ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
До спадкоємця учасника господарського товариства в силу універсального
характеру спадкування переходять також обов’язки, пов’язані з участю
спадкодавця у діяльності товариства. Як зазначає Є. О. Рябоконь, за наявності
невиконаних зобов’язань товариства перед третіми особами конкретний обсяг
відповідальності спадкоємців залежить від особливостей правового становища
товариства [1, с. 294]. Йдеться про види товариства згідно з його організаційноправовою формою.
Питання про обсяг відповідальності спадкоємців перед товариством та третіми
особами буде залежати від того, чи вступить спадкоємець до товариства. Адже,
якщо йдеться про товариство з додатковою відповідальністю, то лише прийняття
спадщини спадкоємцем та його вступ до товариства може бути підставою
покладення на нього додаткової відповідальності належним йому майном.
Так само, у разі прийняття спадщини і вступу спадкоємця до повного
товариства, такий спадкоємець – учасник повного товариства відповідає за
боргами товариства усім своїм майном, а не лише в межах вартості спадкового
майна. Відповідно до ч. 2 ст. 124 ЦК України учасник повного товариства
відповідає за боргами товариства незалежно від того, виникли ці борги до чи після
його вступу до товариства. Такі самі правила будуть застосовуватися щодо
боргової відповідальності спадкоємця повного учасника командитного товариства.
Відповідальність спадкоємця – учасника товариства з обмеженою
відповідальністю за борги товариства відповідно до ч. 2 ст. 140 ЦК України
обмежується вартістю вкладу, внесеного останнім до статутного капіталу
товариства. Як виняток такі спадкоємці можуть нести додаткову відповідальність
за зобов’язаннями товариства, якщо спадкодавець повністю не оплатив свою
частку, а засновницькі документи товариства передбачають для таких учасників
додаткову відповідальність в межах несплачених сум (ч. 3 ст. 50 Закону України
«Про господарські товариства»).
Якщо спадкоємець не вступає до товариства, то незалежно від виду товариства
відповідальність спадкоємця за боргами товариства буде обмежуватися вартістю
частки померлого учасника товариства у статутному (складеному) капіталі
товариства. Порядок відповідальності спадкоємців за вимогами, що виникають із
зобов’язань спадкодавця, не визначає обсягу такої відповідальності. Тому щодо
встановлення складу спадщини це питання безпосереднього відношення немає.
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