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У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради: 

Рецензентка – докторка юридичних наук, професорка кафедри 

міжнародного та європейського права Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова Вікторія Олександрівна 

КОЖЕВНИКОВА. Виступ позитивний із зауваженнями: 

«1. Дисертантка наводить аргументацію щодо доцільності повернення у 

СК України норми щодо розірвання шлюбу за заявою одного із подружжя в 

разі засудження іншого до позбавлення волі (сторінка 24 дисертації). Доцільно 

більш предметно розкрити висвітлену авторкою пропозицію, зокрема, в чому 

саме полягають обмеження (обтяження) права для одного із подружжя в разі 

засудження іншого до позбавлення волі та які проблеми запропоновані зміни в 

СК України здатні вирішити. 

2. Запропоновано авторкою доповнити положення сімейного 

законодавства, а саме: норму ст.55 СК України частиною п’ятою такого 

змісту: «5. У випадку розірвання шлюбу дружина або чоловік можуть 

вимагати отримання компенсації в матеріальній формі від іншого з подружжя 

за виконувану ними під час шлюбу (спільного проживання) роботу з ведення 

домашнього господарства, виховання дітей тощо (сторінка 181 дисертації) 

Потребує більш повної аргументації, окреслена авторська позиція, з огляду на 

незрозумілість обчислення та доцільності стягнення грошової компенсації в 

матеріальній формі від іншого з подружжя за виконувану ними під час шлюбу 

роботу, яка по своїй суті здійснюється на добровільних засадах.  

3. Авторка в дисертації наголошує, що реалізація права на вибір 

прізвища при розірванні шлюбу через збереження прізвища колишнього 

подружжя, обраного як загальне при вступі в шлюб, може порушувати його 

право на ім'я. У зв'язку з цим, необхідно передбачити в законі обов'язкове 

отримання згоди того з подружжя, чиє прізвище обрано для використання 

іншим з подружжя (сторінка 181 дисертації). Не достатньо обґрунтованою 

видається така позиція автора, оскільки у разі застосування законодавцем 

вказаного підходу, порушуються особисті права другого з подружжя.  

Адже, зміна прізвища у зв'язку із реєстрацією шлюбу може втратити 

свій сенс лише у разі недійсності шлюбу. Згідно із ч. 5 ст. 45 СК України 

особа, яка у зв'язку з реєстрацією недійсного шлюбу змінила своє прізвище, 

вважається такою, що іменується цим прізвищем без достатньої правової 

підстави (ч. 5 ст. 45 СК України). Разом з тим, закон встановлює правило щодо 

визначення прізвища подружжя і у зв'язку з розірванням шлюбу. Згідно зі ст. 



113 СК України особа, яка змінила своє прізвище у зв'язку з реєстрацією 

шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем 

або відновити своє дошлюбне прізвище. Виключення з зазначеного правила, 

могло б мати місце (як в окремих іноземних державах), лише в тому випадку, 

якщо б питання отримання згоди того з подружжя, чиє прізвище обрано для 

використання іншим з подружжя після розірвання шлюбу визначалось 

шлюбним договором (контрактом). Проте, положення чинного СК України 

обмежують чоловіка та жінку у такому суб’єктивному праві (регулюванні 

особистих немайнових прав умовами шлюбного договору)». 

 

Рецензентка – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова Ірина Леонідівна СЕРДЕЧНА. Виступ 

позитивний із зауваженнями: 

«1. Додаткового обґрунтування потребує пропозиція авторки до 

законодавства щодо можливості встановлення для подружжя режиму 

окремого проживання строком від одного до трьох років. Зокрема, в контексті 

строку, чому від одного до трьох років та доцільність встановлення 

мінімального строку (один рік) (параграф 3.2.).  

2. В параграфі 2.3. дисертантка вказує на доцільність повернення у СК 

України норми щодо розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя в разі 

засудження іншого до позбавлення волі на строк не менше п’яти років. 

Виникає запитання чи не будуть порушуватися особисті немайнові права 

засудженої особи із поверненнями цієї норми.  

3. Спірним є підхід авторки, що реалізація права на вибір прізвища при 

розірванні шлюбу через збереження прізвища колишнього чоловіка 

(дружини), обраного як загальне при вступі в шлюб, принципово порушує 

право на ім’я іншого з подружжя, зокрема необхідність передбачити в 

законодавстві надання згоди того з подружжя, чиє прізвище 

використовувалося як спільне у шлюбі, на використання колишнім із 

подружжя такого прізвища після його розірвання. Потребує додаткового 

обґрунтування положення щодо того чи не буде порушене особисте 

немайнове право на ім’я тієї особи, яка змінила прізвище під час реєстрації 

шлюбу (або пізніше) або обрала подвійне прізвище (анотація).  

4. Авторка детально розкрила питання щодо підстав припинення шлюбу, 

однак при цьому не достатньо уваги приділено процесуальному порядку 

розірвання шлюбу в судовому порядку, зокрема в порядку позовного та 

окремого провадження.  

5. Спірною є пропозиція внесення змін до ст.109 СК України, відповідно 

до яких поряд з іншими питаннями, що розглядаються судом при розірванні 

шлюбу, слід вказати порядок здійснення батьківських прав(встановлення 

місця, часу, тривалості зустрічей дитини з тим з батьків, хто проживає окремо, 

можливість прийняття в певних випадках рішення одним з батьків (параграф 

3.3.). На нашу думку, при розгляді справи про розірвання шлюбу в порядку 

окремого провадження вище вказані питання не можуть бути вирішені 




