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толерантність, критичне мислення, свобода і відповідальність особистості у 
відкритому суспільстві пов'язані один з одним, становлять фундамент демок-
ратії і створюють умови розвитку, руху суспільства вперед. 
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Для прийняття рішення про оголошення фізичної особи померлою, 
сцуд спирається на факти, які підтверджують високу ймовірність смерті уча-
сника цивільних правовідносин, покликано для забезпечення права й закон-
них інтересів цієї особи, спадкоємців цієї особи, а також інших заінтересова-
них осіб які перебували у правовідносинах з цією особою, оскільки, її відсут-
ність створює обмеження і взагалі унеможливлює реалізацію особистих не-
майнових та майнових прав [1]. 

У ст. 46 Цивільного кодексу України визначений перелік можливих си-
туацій, фактів, що дають підстави для звернення до суду з позовом про ви-
знання особи померлої. До таких підстав і фактів належать: 1) у місці постій-
ного проживання немає відомостей про місце перебування фізичної особи 
протягом трьох років; 2) якщо вона пропала безвісти за обставин, що загро-
жували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного не-
щасного випадку протягом шести місяців); 3) якщо особа пропала безвісті, у 
зв'язку з воєнними діями, вона може бути оголошена судом померлою після 
спливу двох років від дня закінчення воєнних дій (з урахуванням конкретних 
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обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу 
цього строку, але не раніше спливу шести місяців) [3, ст.46]. 

Необхідно зазначити, що  фізична особа оголошується померлою від 
дня набрання законної сили рішенням суду. Справи про оголошення помер-
лої розглядаються судом відповідно до порядку встановленому в ЦПК Укра-
їни, а саме через написання заяви про визнання особи померлою. Заява пода-
ється: 1) за місцем проживання заявника; 2) за останнім місцем проживання 
(перебування) такої особи, місцезнаходження якої невідоме; 3) за місцезна-
ходженням майна особи, місцеперебування якої невідоме [2]. 

З такою заявою може звертатися до суду будь-яка зацікавлена особа: 
будь-який громадяни, прокурор, юридичні особи, органи державного управ-
ління. Прикладом юридичної особи є банк або інші кредитні установи, у разі 
тривалої відсутності позичальника. Заявник це особа в чиїх інтересах пору-
шено процес, для захисту своїх прав та інтересів. У такій заяві необхідно за-
значити для якої мети необхідно заявнику визнати таку особу померлою, до-
кази, що підтверджують обставини, що загрожували смерті фізичній особі, 
яка пропала безвісти, або обставини, що дають підставу припускати її заги-
бель від нещасного випадку. Якщо в зазначеній заяві не вказана мета визнан-
ня фізичної особи померлої, то така справа залишається без розгляду, допоки 
заявник не усунить вказаний недолік у визначений строк. Під час підготовки 
справи до судового розгляду суддя здійснює певні дії: 1) з’ясовує коло осіб, 
які зможуть надати певні відомості про відсутнього; 2) витребовує  від жит-
лово-експлуатаційних організацій, за останнім місцем проживанням особи 
відомості, щодо неї, за останнім місцем роботи, а також від правоохоронних 
органів і військових частин; 3) витребовує відомості від податкових органів 
про сплату податків такою особою; 4) витребовує документи, які підтвер-
джують можливість обставин, що загрожували смерті, або дають підставу 
припускати загибель такої особи через нещасний випадок; 5) перевіряє мож-
ливість такої особи умисного переховування з метою уникнення покарання, 
сплати аліментів, боргу або в інших випадках, щляхом надсилання запиту до 
відповідних органів; 6) здійснює заходи щодо опіки над майном фізичної 
особи через органи опіки та піклування. 

Розгляд справи закінчується винесенням рішення. У рішенні зазнача-
ються відомості про особу – прізвище, ім’я, по-батькові, рік і місце наро-
дження, останнє місце проживання, дату початку безвісної відсутності, якщо 
вона відома. Судове рішення, яке підтверджує смерть особи шляхом оголо-
шення її померлої, яке набрало законної сили припиняє правосуб’єктність та-
кої особи [4, с. .228]. Якщо стане відомо місце знаходження такої фізичної 
особи суд відмовляє в задоволенні такої заяви. Після того як рішення суду 
набере законної сили про оголошення фізичної особи померлої, суд надсилає 
рішення органу який здійснює реєстрацію смерті фізичної особи, з подаль-
шим повідомленням нотаріуса за місцем відкриття спадщини, або в населе-
ному пункті, де не має нотаріуса, таке рішення надсилається до відповідного 
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органу місцевого самоврядування, для здійснення охорони спадкового майна. 
Якщо в населеному пункті знаходяться декілька нотаріусів, або якщо місце 
відкриття спадщини невідоме, таке рішення надсилається до державного но-
таріального архіву для передачі його уповноваженому нотаріусу, щоб той у 
свою чергу здійснив заходи для охорони спадкового майна. У разі оголошен-
ня громадянина померлим наступають такі ж наслідки, як ті, що спричиняє 
смерть людини [5]. 

Майно особи, яка була визнана померлою, буде невідчуженим протя-
гом п’яти рокі, а спадкоємці цієї особи отримають від нотаріуса свідоцтво 
про право на отримання спадщини, лише після п’яти років 

Отже, визнання особи померлою покладається на факти які підтвер-
джують високу ймовірність смерті учасника цивільних правовідносин. З та-
кою заявою може звертатися до суду будь-яка зацікавлена особа (будь-який 
громадяни, прокурор, юридичні особи, органи державного управління). Розг-
ляд справи закінчується винесенням рішення, яке припиняє право-
суб’єктність даної особи, але законодавець залишає право за даною особою 
право, строком на 5 років, на відновлення своїх прав, у випадку можливості 
знаходження такої особи, шляхом подання позову до суду і у відповідному 
порядку поновлення своєї правосуб’єктності. 
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З давніх-давен, українки поставали незалежними особистостями, що 
мали з чоловіками майже однакові права і свободи. 

Присутність жінок у суспільному житті суттєво підвищує рівень довіри 
людей як до державних установ, так і до системи влади в цілому. Вони також 


