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У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради: 

Рецензентка – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри 

цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова Марина В’ячеславівна БОРИСЛАВСЬКА. Виступ 

позитивний із зауваженнями: 

«1.Однозначно спірним виглядає бачення дисертантки на правовий режим 

майна, доля якого визначена спільним заповітом подружжя, після смерті одного із 

них. Авторка схильна вважати, що таке майно належить другому із подружжя не 

на праві власності, а на праві володіння та користування. Така неоднозначність, 

що прослідковується у дисертації, не випадкова, оскільки й законодавець у ч. 2 ст. 

1243 Цивільного кодексу України виклав це вкрай неоднозначно. Дисертантка 

вважає, що таке майно належить вдові (вдовцю) на праві володіння та 

користування.  

Однак, якщо в Цивільного кодексу України говориться про накладення 

заборони на відчуження майна, це свідчить про те, що право на відчуження 

(розпорядження) належить вдівцю, вдові. Відповідно, за ним слід визнати право 

власності. Окрім того, запропонований дисертанткою підхід вступає у протиріччя 

з пропозицією авторки у судовому порядку дозволити продавати це майно (його 

частину) при наявності надзвичайних обставин.  

2.Дискусійно виглядає пропозиція при класифікації спадкових прав 

подружжя за підставами їх виникнення поряд з правами, що виникають за 

законом та за заповіту виділяти ще один вид – такі, що виникають із рішення 

суду. Слід враховувати, що при оформленні спадкових прав використовується 

насамперед безспірний (нотаріальний) порядок, але у випадку наявності спору без 

судового порядку вирішення певного питання спадкування не обійтися. Причому 

це може стосуватися як спадкування за законом, так і спадкування за заповітом.  

3. Неоднозначно виглядає запропонована ідея авторки щодо можливості 

виділення особам, які мають право на обов’язкову частку в майні, доля якого 



визначена заповітом подружжя, їхньої частки після смерті першого з такого 

подружжя. І це не дивлячись на те, що для другого з подружжя – вдівця, вдови 

право розпорядження таким майном є заблокованим.  

Більш правильним розумінням розвитку подій у такому випадку бачиться 

визнання наслідків укладення заповіту подружжя настільки специфічними, що й 

інші правила спадкування за заповітом у даному випадку не діятимуть, якщо це 

не буде безпосередньо випливати із змісту ст. 1243 Цивільного кодексу України. 

На право розпорядженням майном, доля якого визначена заповітом подружжя, 

після смерті першого з них накладається заборона. Жодна норма не вказує на те, 

що є інші підстави зняття такої заборони, ніж смерть другого з подружжя та 

подальше спадкування майна їх спадкоємцями. Відповідно, вважаємо, що право 

на обов’язкову частку в спадщині не діє у випадку щодо заповіту подружжя.  

4. У дисертації хотілося б побачити більше ідеї щодо закріплення 

розширення диспозитивності при здійсненні спадкових прав подружжя (при 

вчиненні спадкового договору).  

5. Відсутня в дисертаційному дослідженні також відповідь на питання, як 

захистити інтереси «непоінформованого члена подружжя», тобто того, хто уклав 

заповіт подружжя, а в подальшому другий з подружжя в нотаріальному порядку 

відмовився від заповіту подружжя, не проінформувавши його про таке». 

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. При визначенні авторського поняття спадкових прав подружжя як 

закріплених нормами цивільного права правомочностей разом або окремо кожної 

з осіб, що перебувають у зареєстрованому шлюбі (подружжя) щодо 

розпорядження майном, що належать їм на праві спільної власності, на випадок 

смерті одного з подружжя, а також правомочності, пов’язані із переходом до того 

із подружжя, хто пережив померлого, майна другого з подружжя. Авторка веде 

мову про майно, що належить подружжю на праві спільної власності, у той час як 

ЦК України конкретизує у ч. 1 ст. 1243, що подружжя має право скласти спільний 

заповіт щодо майна, яке належить йому саме на праві спільної сумісної власності. 

Це положення потребує додаткового обґрунтування (параграф 1.2.).  

2. У параграфі 2.3. дисертантка згадує про таких суб’єктів сімейних 

правовідносин як особи, що спільно проживають без реєстрації шлюбу та вказує 

на виникнення у них незначної кількості спадкових прав. При цьому у параграфі 

2.1. авторка зазначає, що спадкові права осіб, які перебувають у фактичних 

шлюбних відносинах, повинні бути розширені, однак, вони все ж не можуть мати 

такого ж рівня гарантованості як спадкові права подружжя. Потребує додаткового 

пояснення положення, щодо того, які саме спадкові права осіб, що спільно 

проживають без реєстрації шлюбу можуть бути розширені.  

4.Авторкою у п.11 висновків, висловлена пропозиція, що заповіт подружжя 

припиняє свою дію у разі розірвання шлюбу подружжям у встановленому 

законом порядку. Потребує додаткового пояснення питання що стосується 

встановлення режиму окремого проживання подружжя (ст. ст. 119, 120 Сімейного 




