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СПАдКУВАННЯ ПОДРУЖЖЯ 

За життя людина мас майпаnі пра nа й обов'язки. які пе зникають у 

зв'язку з її С:\Іертю. а переходять до інших осіб. Такий перехід :майпоnих 
IIIJ3H T<l о6он'и~жін ІІОМСІJ.ІІОІ'О (СІІ3/~І<ОіШНЦ~І) J(O третіх осі() (СІІ<іЛКОЄМ

ІlіН) HIOИK<lE'I'hC~I СІІ<ЩІ<УК<lНЮІМ, а НіJ(НОСИНИ, 11(0 рСІ'УJІІОЮТh І(і ІІИТі:ІНН~І, 

іУІенуються спадковими віднос:ина:ми. 

На сього;:rнішній день в цивільному законодавстві України пріори

тет на;:rається спадкуванню за заповітом. Лише за віцеутності заповіту 

або шпшшпя його пе;:rійспим здійсшосться спа;:rкуnаппя за закопо:м. 

Праnо розпоряджатися майпом па випадок смерті за допо:\югою за
rюніту є ре;иі:шr(ією (ЩНоr·о і:1 фун;шмента.rьних rrpинrrиrriн СІШJ(КОНОІ'О 

11рана- rrpинrtиrry скоGо;ш :ш1юніту. шо. н скою черІ'У, Gа:1уєтьс~1 на :ш

r·а;rьннх ІІрИНІІ,ИІІ3Х II,ИH\JihHOI'O !Ірака- ІІрИНЦИІІІН ,I~(HH\JihHOЇ СІІр~ІМО

ВаНОСТЇ та ;:rисполпивності циві.1ьно-правового регулювання. 

'Законом передбачається можлrвість подружжя скласти спільний 

заповіт щодо майна, яке па.1ежить йому па праві спільної суміспаї 

nласпості. У разі ск..1адашrя заповіту частка у праві спільної суміспаї 
ШІ<ІСІЮСТІ 11\CJJ~J СМерТІ ОЩЮІ'О J ІJО}~руЖЖИ ІІереХО}~ИТІ> }~О ,i~pJTOJ'O J 110-
;tружж~І. икий йоп1 rrсрежив. Піс.І}І смерті ІJО.І~ружж}І 11раво на СІJа;tку

ШlІІШІ ІІаGуШ-ІІО'І'І, ОСоGи. Ш1JІШЧСІІЇ у JаІІОВЇТі. 
При СІШJ\КУІ-шнні :ш :шконом сІш;rконі 11рака Іrо;rружжs.~ jаJІсжать кі,т( 

формальноІ'О критерію- наs.~кності чи кі,т(сутності рсt:страІІіЇ rнлюGу на 

момент смерті спа;:rкодавця. 

Ві;:rповідно до ст. 119 Сімейного кодексу України за заявою по
;:rружжя або позову о;:rного з них суд може постановити рішення про 

nстапоnлешrя ;:r.1я подружжя режиму oкpo·toro проживапня у разі 

rrе:\южлrшості або пебажашrя дружини і (або) чолоnіка проживати 
crriJrьнo. Cepe;r 11раноких наслі;(кін окреVІОІ'О 11рожиканюr ІІсрс;rGачає 
3УІІИНСННИ l(іЇ настуІІНИХ ІІрС3УVІІІІІіЙ: ІІрСjУVІІІІ(іЇ СІІі.ІhНОЇ сумісноЇ 

в.1асності на майно, набуте за час ш.1юбу, та презумпції батьківства 

що;:rо дитини, яка нароюшася після зазначеного у ст. 120 СК України 
строку. r 11 

Так, майно. набуте в майбутш_,о:\ІУ чолоnіком та дружиною, пе бу;:rе 

вважатися таки11. що набуто ними у шлюбі. А ;:rитипа, шо народилася 
rric;rи стІну 10 місиrrін j моменту нстаношrеню1 рсжиv1у окрсмоІ'О rrро
жинанн}І не Gуле кнажатИL}І такою, що ІЮХ(ЩИ'І'h кі.Іt чо.юніка. У :ш'}І3КУ 

3 ш1м ІІре:1уVІІІІ(і~І Gатькінстна, :1aкpirr.rcнa к ст. 122 СК України. н І(ьоv1у 
випа;:rку не застосовується, а похо;:rження дитини встановлюється від

повідно ;:ro вимог, встанов.1ених, главою 12 СК України. 
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Олнак ра:юм і3 ЦИVІ нстанонлснн~І режиму окрсмо1·о 11рожинанн~1 

не ІІрИІІИН~Іє І Іран та о6он\сжін ІІОіlружжи, нстанонлсних чинним СК 

України, тих, ~Ікі лружина та чолонік мали ло нстанонлснн~І ЦhОІ'Орсжи

му, а також прав та обов'язків, встановлених шлюбн:и:м договором. [21 
У сімейно:vгу праві законодавець урівняв <<фактичне подружжю> у 

майнових nідпосипах J <<·закошшм•> подружжям: визпаn спільність май

па. набутого за час перебувапня у фактичних шлобпих відносинах, па
дав <<фактичrю:vtу подружжю~ право па утримання. 

В <lСІІекті ll,hOI"O ІІИТаННИ нео6хі;rно 3НернуТИОІ )[О СТ. J26J ]\К_ 

УкраЇНИ, ЛС :шкріІІ.ІІеНО, 11(0 Н ІІСрІІІУ ЧСрІ'У ІІр<НЮ на Cll<l)ll<yHaHIOI 3а 3а
КОНОМ мають діти спа.J:кодавuя, той 3 подружжя, який його пережив, та 

батьки. Чи можуть особ:и, які перебувають у фактичних шлюбних відно

сипах, пі.J:па.J:<ПИ під дію цісї статті? Висновок о.J:полrачrшй: не можуть. 

Адже згідно Ji ст. 21 СК України проживапня о.J:пісю сім'сю жінки та 
чолоnіканес підстаnою випикпеппя у них прав та обов'язків подружжя, 

~ІКІІІО МіЖ НИМИ не ук..ІІаЛСНО ІШІЮ6. ШJІЮG, Н СНОЮ ЧСрІ)', НИ3Н<!ЧаЄТhОІ 

~Ік сімсt-іниt-і сокн жінки та чшюніка, :шрсєстронаниtі у J(ержанному ор

гані РАЦС. Отже, особи, які перебувають у факт:ичних ш.1юбних відно

синах, не є подружжям, хоча і 11ожуть проживати однією сім'єю. 

Таким чино11, після смерті одного 3 подружжя у 3ареєстровано11у 

шлюбі сшt.J:космuем буде той з по.J:ружжя, хто його пережив, а особа, з 

якою спа.J:кодаnець перебував у фактичних шлобпих відносинах, може 
ІІретеІЩУВ<lТИ ІІа СІІ<l)~ЩИІІУ В четверту ЧСрІ·у .,ІИІІІе }ІК ЧJІСІІ сім'Ї ІІОМер

_1101'0. lЗJ 

'_kі;(но 3і ст. 1264 І \К України у чстнсрту чсрІ'У 11рано на СІІа;(кунанн~І 
3а 3аконом VІаютh особи, икі 11рожина;1и ji СІІ~щко;(анцсVІ (щнією сім'єю 
не VICHIII ~11< 5 ро кін ilO Ніl(КрИТТИ СІІаJ(ІІІИНИ. 

Таким чином, громадяни, які перебувають у фактичних шлюбних 

відносинах, не є спадкоємцями першої черги. Вони спадкують в поряд

ку спадкоемціn четвертої черги. Проте у бу.J:ь-якому разі не потрібно 

"Забувати. що йдеться лише про спа.J:куnашrя Ja законом, тo:vty пезалеж
rю nід правоnідпосип між певними особа:vш, o.J:rra J них заnжди може 
СКОрИСТаТИСИ СНОЇVІ І Ір<! НО УІ і НаІІИС<lТИ 3аІЮНіl на КЩ1ИСТh lНІІІОЇ, УНІ1К

НУНІІІИ І ІрИ l(hOMY ІІрОG.ІІеМ у маі16уТНhОVІу. 
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