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СПАДКУВАННЯ МІЖ ЧОЛОВІКОМ ТА ЖІНКОЮ, 

ЯКІ ІІРОЖИВЛІОТЬ ОДІІІЄІО СІМ'ЄЮ ТЛ ІШ ІШРЮ:іУВЛІОТЬ 

У ШЛЮБІ 

На ChOI'(HHi у суСІІіJІhСТНі фаКТИЧНИtі ІІІ;ІюG }ІНИІІLС іЮСИТh ІІОІІІИрС

НС. На;шнюІ фактично\іІу ІІ(Нружжю таких самих І Іран, ик і :шрсtхтро

наноvrу, о:тача.1о 6 ,1искриvrінанію тплюбу, по36ан.1я.1о 6 сенсу його 
офорvrлснни. 

3І'ііtНО ІІИНЇ.ІІhНОІ"О 3aKOHOitaHCTHi.t існуt-; 11\ІТh 'ICPI'CIIi.tiiKOt-;\111iH :1а :1а

КОІІОМ (ст. 1261-1265 ЦК України). Пі.аставою шпшкпеппя спа.J:кових 
правові.J:Іюсип с пе О..JИІІ юридичний факт, а їх сук~тпість - юри.J:ич

ний ск.1а..1. Д.1я кожного спа..Jкооtuя за JaкoiiO\f буде сnій особистий 

юри.J:ИЧІІИЙ с:к.1а..1, який бу.J:е пере..1у:мовою виІп:Ікпеппя права па спа.J:
кунанюІ, а також }ІКиі1 Gy;Lc нст3НОІLІюнатиоІ н сноїі1 сукуІІності на \110-

мснт ННКрИТ'І'}І СІШіLІІ(ИНИ. 

Нор\іІи СК України 3окрс\11а статті 74, 91 11рактично Іюріннюютh 

правове станоnише осіб, які перебувають у фактичних ш.1юбних відно

синах із 3ареєстрованим подружжям. А1е на практиці реа.rІізувати право 

n.1асІюсті па частку в \tайпі, яке с об'скто:и спіlьІюї n.1асІюсті фактич

ного подружжя, пе так вже і просто. Багато проб.1е:м виникас у Ш:ІПа.J:ку 
с:иерті о,::пюго 3 по,::rружжя. 

3І'ііLНО СТ. 1261 1\К УкраЇНИ Ж) ІІСрІІІОЇ ЧСрІ'И CI13J(K)'H3HH}I 33 :ШКОНОМ 
HaJICЖaTh іLЇТИ СІШ)(КОіШНІ~}І, у ТО\11)' ЧИС.-Іі :шчаті 33 ЖИТ'І'}І СІІа)(К(Ч3НІ~И і1 

наро.J:жені піс.1я його смерті, той 3 по.J:ружжя, який пережив спадко.J:ав

uя, і його батьки. 
Ві.J:пові,::пю до ст. 1264 ЦК України до спадкос\1ціn за 3ако1ю:м четвер

тої черги входять особи, які проживали зі спа.J:КОС\Ше\t одпісю сі:м'сю 

пе \1епше п'яти років .J:O часу ві.J:криття спа.J:шшш. Спадкос\Іця:ми 
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четнертої черІ'И можутh Gути осоGи, икі ІІереGун;ии у «фактичному 

ІШІюGі» 3і сrrа;rко;щнІ~ем. та також нітчим, мачуха, Ішсинки, ІШіtчерки, 

осоGи, 1110 rrрийни;rи ;ro ccGe .~t~1тину ~Ік ЧJІсна сіVІ'ї та Gyilh-икi інr11і осо
би, які належать згі;:rно із законом до тL1енів сім'ї спадко;::rавuя і спL1ьно 

прожива.1и з ним протягом п'яти років. 

Для того, щоб особі, яка проживала n uиnіТІьному шлюбі із спадко
даnuем, ;::rоnести епос праnопа частину спадшшш, а саме па майно, шо 

спільно набуто за час uиnільного ш.:побу пеобхі;::rно Jnертатися до суду. 

При НИріІІІенні СІJОру І ІрО ІІрано на СІІа}~ЩИНУ ociG, ~ІКі ІІJJОЖИНШІИ 

Ji сrrа;rкоємІІсм о,т~нією сіv1'єю не меннІс rr\rти рокін ;~о часу ні;tкрит
тя спадш:ин:и, су;:rам необхідно враховувати по.1оження тr. 2 ст. З СК 

України, а ca:\ole, що сім'ю с:к.1адають особи, які спільно проживають, 
поn'язапі спL1ьrшм побутом, :\1ають юасмпі праnа та обоn'я3ки. Також 

п'ятирічпий строк постійного прожиnашrя пошпrеп nипоnпитися па 

час nі;::rкриття спадшини та його пеобхідrю обчислюnати з урахуnап

н~Ім часу СІІі.ІІhНОІ"О ІІрОЖИНаНН~І 3і СІJа}~КОіШНІ~СМ О,ІtНією сім'єю. А11е 

}tO СІІа}tКОЄМІІ,іН четнертоЇ ЧСрП1 НС HXOilИTh осоGи. }ІКі ХОЧа і llJJOЖИHШJИ 

спільно зі спа;:rкоємuем, але перебували у зареєстровано:_vtу ш.1юбі з ін

шою особою. 

Право на спадкування четвертої черги, спа;:rкоєІ\ші :_vtожуть довести 

та реалізуnати різними ;::rоказа:\1и, паприк.тrад ресстраuісю місuя прожи

nаппя з особою спадкос:\1цем. Якщо факт постійного проживапня особи 
:Н CJJa;LKOCMllCM ІІа час ВЩКJНППІ СІ ЩІ~ІІl ИІІИ І Je III)LTBep,ІtЖe-J lO .itOKyMeJ !Та
МИ, нотаріус може ві;tмовити ocoGi в офорМ.ІJеІІІІі cJJa;tщиttи. У такому 
ниІшіrку, crra;~кoєVІcrrh має 11рано :1нсрнутиси ,т~о су,т~у і:1 :ш1-1ною rrpo нста
нон;rсннs.:r факту rrості~-іноІ'О r1ршкинанн~1 :1і сrrа,т~коєм1~ем на час ні;~крит

т~І сІш;~н~ини, а не rrpo нстанон..:ІснюІ факту rrрийнитпr СІІа;~н~ини. 
Отже, згідно зі ст. 1264 ПК України при вирішенні питань віднос

но включенні до чис.1а спадкоємців четвертої черги, сімейні стосунки 

мають триnати до часу nі;::rкриття спадщини. Також потрібно додати, 

якшо особи триnалий час проживали одпісю сім'сю. але до відкриття 

спадщини сімейні стосунки :\1іж шнпr припипи.1ися, заінтересована у 
сІш;~кунанні ocoGa нтрачає статус ч;rсна сіVІ'ї. 

Також JІ'ілно чинно1·о :1аконо;~анст1ш ocoGa, }ІКа rrcpcGyнcиa н фак
тичних ш.1юбних відносинах з іншою особою, може розраховувати на 

зміну черговості о;:rержання права на спадкування відповідно до поло

жень ст. 1259 UK України. А са:\1е, черговість о;::rержашrя спадкос:\1ЦЯ:\1И 
Ja законом праnа па спадкуnаrшя може бути змінена нотаріально по
сnі;::rчеrшм догоnором 3airпepeconarшx спадкосмціn. у:к.1а;::rеrшм після 

Ні}~КрИТПІ СІЩІtІІІИНИ. 1\еЙ )[ОІ'ОНір НС МОЖе ІІОІJУІІІИТИ ІІраНСІЩІtКОЄ\Щ}І, 

~Іки~і не Gepc у ньоv1у участі. а також СІІа;~коєVІІ~}І. }І КИЙ _vшє 11рано на 

обовrязкову частку у спадшині. 

Частиною 2 ст. 1259 ЦК встановлено, шо фізична особа, яка є 
спадкоє:\1цем за законо:\1 наступних черг, :vюже за рішенням суду 
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()і[ержати ІІрано на СІІаJ(КуНаНН~І ра3О\1 31 СІІаі[КОЕМІІИМИ ТІЕЇ черІ'И, 

~Іка має ІІраІ-ю на сІrа;rкунанюІ. 3а у\юни, ІІ(О нона 11рот~ІІ'ОМ триншrоІ'О 

часу ОІІікуна;Іаси, rvrатеріа.Іьно jаGе3ІІечуншrа, на;(ана;Іа iнrr1y іЮІrомо

гу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво 

був у безпорадному стані. Якщо підставою спадкування бу;:rе зазначена 

норма. то крі11 nстапоnлешrя факту прожиnашrя одпісю сі1t'ю чо.1оnіка 

та жінки бе.з шлобу понад п'яти рокіn, також необхідно nстапоn.1епий 
факт триnа.1ого піклуnапня і падапня фі.зичпій особі матеріал,rrої допо

vrоп1 1 1рот~1 ІХНvІ три наJЮІ'О часу. З 1 (ЬОП) с;Іі;rу~:-:, що 3І'і;rно ст. ст. 1264, 1259 
ЦК України, ocoGa. ~Іка Інща.rа ІІ(ВОН, \ШЄ 11рано на 3vriнy чсрюності 
о;:rержання права на спадкування разом зі спадкоємцями першої черги. 

Згідно зі ст. З СК УкраїнІт, сім'ю сІстадають особи, які спі.1ьно прожи

вають, пов'язані спі.1ьним побутом, мають взаємні права та обов'язки. 

Досить багато сімей створепі без реестрації шлюбу та триnалий час пі

К-lуються один про о;:rпого, пабуnають ~Іайпо. паро;:rжують дітей. Сім'я 

стнорюєтьс~І не _ІІИІІІС на rri;rcтaнi rшrюGy, кронноt'О сІrорі,І~ненни, уси

ноНJrенни, а також на іннrих rri;rcтaнax. не :шGоронених :шконом і таких, 

що не суперечать моральним засадам суспільства. 

13ихо;:rячи з вище наведеного можна зробити висновок, що у разі до

ведення факту проживання жінки та чоловіка о;:rнією сім'єю, -такі осо

би мають ріnні .з подружжям праnа, що пере;:rбачені СК України. А..1е 

nі;:rміпність їх правоnого статусу за ЦК України .1ише n тому, шо один 
I:J ІНЧІJУЖЖ}[ JаКЛИКаСТІ,СИ ,1~0 Clla,І~KYIШllll~l ll!C.lИ СМерТІ ,i~pJTOI'O В Іtер

ШУ черt)', а осоGи, икі rrереGуваюл, у фактичному rшrюGi- у четверту 

чсрr-у я1 ві;~сут11ості crra;tкocмrtiв rrorrcpc,:~нix чсрr: ПроживаrІІІ}І оюrісю 
сіvr'єю чолоніка й жінки ~rкі 11рожинають о;(ніt-:ю сім\;ю та не ІІереGу

наютr-, у rrrлюGi, не t-: ІІі;(станою ;r.r~r ниникненн~r у них 11рана на сrrа;rку

вання у першу черrу Отже, один із подружжя визнається спа;:rкоємuем 

за законом, лише якщо він перебував у зареєстрованому ш.1юбі з по

:\tерлою особою, причому пpanone .значення тут 11ас факт перебуnашrя n 
заресстроnапому шлюбі, а пе паяnпість фактичних шлобпих nі;:rпосип. 

Також. cy;:rona практика сnідчить, що n будь-яко1tу випадку особі, яка 
rrepcGyнaлa j rrorvrepлиvr crt<'щкo;шнr~ervr н фактичних rrrлюGних ні;rноси

нах, нсоGхілно ні;rстоюнати сної rrpaнa, ІІ(ОЛО crra;rкoнot'O ма~іна. 
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