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Досліджено механізми регулювання правовідносин подружжя. Порівняно особливості застосування різних норм закону, 

що допомагають у вирішенні спірних питань, які стосуються правового регулювання відносин між подружжям. 

Наведено приклади застосування подібних норм закону у практиці європейських країн, за допомогою яких регулюються 

права та обов’язки подружжя. Проведено аналіз переваг та недоліків такої новели Українського законодавства як 

«Заповіт подружжя». Обгрунтувано причини гострої необхідності проведення імплементації європейських норм в 

Українське законодавство. 

Ключові слова: майнові відносини подружжя, законне і договірне регулювання майнових відносин подружжя, спадковий 

договір, імплементація, комморієнти. 

 

Постановка проблеми. Застосування норм 

Сімейного кодексу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Заповіт подружжя достатньо широко висвіт-

лений в доктрині цивільного права та виступав 

предметом дослідження таких науковців як С. Я. 

Фурса, Ю. О. Заіка, З. В. Ромовська, І. В. Жилін-

кова, Є. О. Харитонов, О. П. Печений, Є. О. Рябо-

конь, М. Дякович, Л. К. Буркацький, О. В. Коро-

тюк. Однак аналіз останніх досліджень та публі-

кацій з окресленого питання свідчить, що сього-

дні в науковій літературі ще не вистачає ґрунтов-

них досліджень, предметом яких є спадковий 

договір. 

Виділення не вирішених раніше частин 

загальної проблеми. Проблеми правового регу-

лювання майнових відносин у сім’ї завжди були 

об’єктом пильної уваги як законодавця, так і 

вчених. Однак протягом останніх десятиліть во-

ни аналізувалися виключно в рамках національ-

ного законодавства. Звернення вчених до зару-

біжного досвіду регулювання сімейних відносин 

завжди мало критичну ціль й особливий полі-

тичний підтекст. Кардинальні соціально-еконо-

мічні перетворення в країні, проголошення 

України відкритою демократичною державою 

зробили актуальним аналіз сімейного законодав-

ства в широкому порівняльному аспекті. В су-

часних умовах адекватний розвиток внутріш-

нього сімейного законодавства України можли-

вий лише на основі розуміння загальних євро-

пейських і світових тенденцій правового 

регулювання відносин у сім’ї. 

Нині в Європі намітилися процеси інтеграції 

й уніфікації законодавства. Головним завданням 

Комісії із Сімейного права Європи (the 

Commіssіon on European Famіly Law), заснованої 

у 2001 році, стало розроблення рекомендаційних 

Принципів по окремих інститутах сімейного 

права. Україна прагне до європейської й світової 

інтеграції, тому розвиток внутрішнього 

сімейного законодавства нашої країни має 

здійснюватися з урахуванням міжнародних норм 

і стандартів організації сімейних відносин.  

Мета статті. Головною метою статті є 

постановка і розв’язання питань в сфері 

регулювання майнових відносин подружжя, 

законного і договірного регулювання майнових 

відносин подружжя, а також формулювання 

теоретичних висновків на основі цивільного і 

сімейного законодавства України, його окремих 

норм й інститутів, правозастосовної діяльності. 

Об’єктом дослідження є правовідносини 

подружжя в майновій сфері, правове 

регулювання майнових відносин подружжя. 

Предмет дослідження – сукупність правових 

засобів регулювання майнових відносин 

подружжя у системі права, законодавчі норми, 

наукові джерела, які стосуються укладення 

подружніх договорів. 

Виклад основного матеріалу. Прийняття 

нового Цивільного кодексу України обумовило 

серйозні зміни в підходах до багатьох цивільно-

правових інститутів. Не стало винятком і спад-

кове право, основні засади якого були побудо-

вані на нормах більш ніж п’ятдесятирічної 

давності. З’явилися новели, які потребують 

єдиного розуміння, тлумачення і застосування 

незважаючи на те, що вже пройшло достатньо 

часу з моменту їх запровадження. 

В Цивільному кодексі України з’явився новий 

інститут спадкових правовідносин — спадковий 
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договір. Але з прийняттям законодавчої новели 

постають питання: що ж являє собою спадковий 

договір, який його зміст, які права і обов’язки 

виникають у сторін, за яких умов може 

здійснюватися укладання, зміна та розірвання 

цього договору. 

Разом з тим, у зв’язку з відсутністю 

відповідного інституту в раніше чинному 

цивільному законодавстві, питання теорії 

спадкового договору на момент прийняття 

нового ЦК України не були предметом 

дослідження, що зумовило спірність низки 

положень, присвячених йому норм.  

3аповіт подружжя 

Поряд із спадкуванням прав та обов’язків за 

законом, законодавством України передбачено 

можливість спадкування за заповітом.  

З прийняттям Цивільного кодексу України у 

регулюванні майнових правовідносин громадян 

на випадок смерті з’явився новий, раніше не 

відомий вітчизняному законодавцю, особливий 

правовий інститут – заповіт подружжя (глава 85 

«Спадкування за заповітом»). Відповідно до ст. 

1243 ЦК України подружжю надано право скла-

сти спільний заповіт щодо майна, яке належить 

йому на праві спільної сумісної власності.  

Заповіт подружжя є новелою чинного ЦК та 

не був передбачений ЦК УРСР 1922 року та 1963 

року, де імперативно встановлювалося складен-

ня виключно особистого заповіту.  

Законодавець України запропонував у 

Цивільному кодексі України новий вид (підвид 

або різновид) заповіту – заповіт подружжя. 

Зрозуміло, що такий крок зумовлений не вик-

лючною новизною цього інституту у світовій 

практиці, а, навпаки, запозиченням його із циві-

льного законодавства інших держав, зокрема 

Німеччини. У Німеччині заповіт подружжя 

називають ще «Берлінським заповітом». 

Як зазначала одна із розробників проекту ЦК 

України З.В. Ромовська, юридичний сенс запові-

ту подружжя полягає в одержанні спадщини, 

насамперед майна, що було спільною сумісною 

власністю, тією особою, яка була обрана за 

домовленістю подружжя, а також в тому, що той 

з подружжя, який пережив, продовжує жити у 

звичному для нього майновому середовищі.  

Головна особливість такого заповіту полягає 

перш за все в суб’єктному складі, оскільки 

скласти такий заповіт може лише подружжя, 

тобто чоловік та жінка, шлюб яких 

зареєстрований у державному органі реєстрації 

актів цивільного стану.  

Встановлення судом режиму окремого 

проживання подружжя (ст. 119 Сімейного 

кодексу України) не є перешкодою для 

складення ними спільного заповіту, адже за 

правилом ст. 120 СК такий режим проживання 

не припиняє прав та обов’язків подружжя. 

Незважаючи на те, що заповіт подружжя 

складений двома особами, за своєю правовою 

природою такий правочин не є договором. Спі-

льний заповіт є різновидом односторонніх пра-

вочинів, де результат волевиявлення однієї сто-

рони представлений двома особами — подруж-

жям, що цілком узгоджується із поняттям одно-

стороннього правочину, визначеного у ч. 3 ст. 

202 ЦК України. 

Заповіт подружжя складається щодо майна, 

яке належить йому на праві спільної сумісної 

власності. Згідно зі ст. 60 СК майно, набуте 

подружжям за час шлюбу, належить дружині та 

чоловікові на праві спільної сумісної власності 

незалежно від того, що один з них не мав з по-

важної причини (навчання, ведення домашнього 

господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) 

самостійного заробітку (доходу).  

Вважається, що кожна річ, набута за час 

шлюбу, крім речей індивідуального користуван-

ня, є об’єктом права спільної сумісної власності 

подружжя. Об’єктом права спільної сумісної 

власності подружжя може бути будь-яке майно, 

за винятком виключеного з цивільного обороту 

(ст. 61 СК). 

Оскільки спільний заповіт складається 

виключно щодо майна, яке належить подружжю 

на праві спільної сумісної власності, кожен із 

подружжя має право окремо скласти заповіт 

щодо своєї особистої приватної власності.  

Особистою приватною власністю дружини, 

чоловіка відповідно до ст. 57 СК є: 

1) майно, набуте нею, ним до шлюбу; 

2) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але 

на підставі договору дарування або в порядку 

спадкування; 

3) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але 

за кошти, які належали їй, йому особисто; 

4) житло, набуте нею, ним за час шлюбу 

внаслідок його приватизації відповідно 

до Закону України «Про приватизацію 

державного житлового фонду»; 

5) земельна ділянка, набута нею, ним за час 

шлюбу внаслідок приватизації земельної 
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ділянки, що перебувала у її, його користуванні, 

або одержана внаслідок приватизації 

Основні проблемні аспекти юридичної 

сутності заповіту 

Головними підставами виникнення цивіль-

них прав та цивільних обов’язків є відповідні 

юридичні факти, одним з яких, зокрема можна 

назвати заповіт. Юридична суть даного 

правочину полягає в тому, що національним 

законодавством передбачено визначення 

вказаного терміну. Зокрема відповідно до ст. 

1233 ЦК України під «заповітом» треба 

розуміти особисте розпорядження, зроблене 

фізичною особою на випадок своєї смерті. 

Відповідно до ст. 1243 Цивільного кодексу 

України подружжя має право скласти спільний 

заповіт щодо майна, яке належить йому на праві 

спільної сумісної власності.  

Крім того, особистою приватною власністю 

дружини та чоловіка є речі індивідуального 

користування, в тому числі коштовності, навіть 

тоді, коли вони були придбані за рахунок 

спільних коштів подружжя, а також премії, 

нагороди, одержані за особисті заслуги. 

Особистою приватною власністю дружини, 

чоловіка є також кошти, одержані як 

відшкодування за втрату (пошкодження) речі, 

яка їй, йому належала, а також як відшкодування 

завданої їй, йому моральної шкоди. 

До особистої приватної власності дружини, 

чоловіка належать і страхові суми, одержані 

нею, ним за обов’язковим особистим страхуван-

ням, а також за добровільним особистим страху-

ванням, якщо страхові внески сплачувалися за 

рахунок коштів, що були особистою приватною 

власністю кожного з них. 

Отже, спільний заповіт складається виключно 

щодо майна, яке належить подружжю на праві 

спільної сумісної власності. У зміст заповіту 

подружжя не можуть включатися розпоряд-

ження стосовно роздільного майна, власником 

якого є кожен з подружжя.  

Водночас наведене питання є дискусійним, і в 

теоретичній площині зустрічаються й проти-

лежні позиції. Зокрема, окремі автори доходять 

висновку про можливість включення в заповіт 

подружжя розпоряджень щодо майна, належно-

го чоловікові (жінці) на праві особистої 

власності.  

Судова практика з приводу змісту заповіту 

подружжя також неоднозначна. У переважній 

більшості випадків суди виходять із буквального 

тлумачення ст. 1243 ЦК та справедливо відзна-

чають, що спільний заповіт може складатися 

виключно з приводу спільного сумісного майна 

подружжя.  

Враховуючи, що заповіт складається зазвичай 

задовго до смерті заповідача, спадкова маса, роз-

поділена в заповіті, може з часом змінитися. Як-

що подружжя визначило в заповіті певне майно, 

яке складало їх спільну сумісну власність, а зго-

дом таке майно змінило свій правовий режим, 

воно не може виступати об’єктом спільного за-

повіту. Це можливо якщо, наприклад, подружжя 

за час шлюбу здійснило поділ свого майна, внас-

лідок чого кожен з них став власником певної 

речі (речей). Хоча такі речі можуть існувати на 

момент смерті одного з подружжя, проте вони не 

перебувають у режимі спільного сумісного май-

на подружжя, а належать до роздільного майна 

кожного з них. Аналогічні наслідки будуть вини-

кати і в тому випадку, якщо сторони визначили 

частки у спільному майні і перетворили його на 

об’єкт спільної часткової власності. Відсутність 

спільної сумісної власності подружжя буде 

блокувати реалізацію спільного заповіту.  

Цивільне законодавство, а також Порядок 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 

не містять спеціальних положень стосовно пос-

відчення заповіту подружжя. Зокрема, не зрозу-

міле повною мірою питання витребування нота-

ріусом правовстановлюючих документів на май-

но, стосовно якого складається спільний заповіт. 

Тобто чи діє при вчиненні вказаної нотаріальної 

дії загальне правило п. 1.5 глави 3 розділу ІІ 

Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України, відповідно до якого при посвідченні 

заповіту від заповідача не вимагається подання 

доказів, які підтверджують його право на майно, 

що заповідається. Поставлене питання набуває 

актуальності з урахуванням змісту п. 1.5 розділу 

ІІІ Порядку вчинення нотаріальних дій посадо-

вими особами органів місцевого самовряду-

вання, затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України від 11.11.2011 № 3306/5, згідно 

з яким при посвідченні заповіту від заповідача не 

вимагається подання доказів, які підтверджують 

його право на майно, що заповідається, крім 

випадків посвідчення заповіту подружжя. У разі 

посвідчення такого заповіту посадова особа 

органу місцевого самоврядування зобов’язана 

перевірити належність заповідачам майна на 

праві спільної сумісної власності. Копія 

документа долучається до примірника заповіту. 



Альманах науки 

 

48 

За Цивільним кодексом України подружжя 

має право скласти спільний заповіт лише щодо 

майна, яке належить їм на праві спільної сумісної 

власності. Отже, подружжя як єдине ціле висту-

пає суб’єктом цього правочину. Це, відповідно, 

підкріплюється тим, що після смерті одного з 

подружжя його частка у праві спільної сумісної 

власності переходить до того з подружжя, який 

його пережив. Механізм переходу права влас-

ності на частку у спільному майні подружжя не 

передбачений як у законі, так і в Інструкції про 

порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України. 

ЦК не закріплює спеціальних вимог до змісту 

заповіту подружжя, а тому є всі підстави вважа-

ти, що такий правочин може містити заповідаль-

ний відказ, покладення на спадкоємців інших 

обов’язків, підпризначення спадкоємця, призна-

чення виконавця заповіту, встановлення сервіту-

ту. Утім такі розпорядження набувають сили ли-

ше після смерті другого з подружжя, і не можуть 

стосуватися останнього. Зазначені обов’язки 

покладаються заповітом подружжя виключно на 

спадкоємців, призначених спільною згодою 

подружжя. 

У разі складення спільного заповіту частка у 

праві спільної сумісної власності після смерті 

одного з подружжя переходить до другого з под-

ружжя, який його пережив. У разі смерті остан-

нього право на спадкування мають особи, визна-

чені подружжям у заповіті (ч. 2 ст. 1243 ЦК). 

Зміст наведеної норми викликав неоднозначне її 

тлумачення окремими науковцями. Зокрема, 

С.Я. Фурса, Є.І. Фурса наголошують: дієслово 

«переходить» не означає, що майно померлого з 

подружжя переходить у власність до другого, 

оскільки після смерті того з подружжя, хто пере-

жив, майно перейде до спадкоємців, на користь 

яких складено заповіт . З цього робиться висно-

вок, що після смерті одного з подружжя майно 

переходить не у власність, а у володіння та ко-

ристування другого з подружжя, про що, на дум-

ку авторів, свідчить ч. 4 ст. 1243 ЦК, оскільки 

після накладення нотаріусом заборони відчу-

ження майна, зазначеного у заповіті, другий з 

подружжя не зможе розпорядитися ним, тобто 

продати, подарувати, заставити, обміняти. На 

нашу думку, в цьому випадку мова йде саме про 

перехід майна у власність до другого з подруж-

жя. При цьому накладення нотаріусом заборони 

не впливає на зміну правового режиму майна, ад-

же йдеться лише про обмеження права власності. 

Для підтвердження цієї позиції можна зверну-

тися до моделі спадкового договору. При укла-

денні спадкового договору майно переходить у 

власність набувача внаслідок смерті відчужу-

вача, проте з моменту укладення договору нота-

ріус аналогічно накладає заборону відчуження 

на майно, визначене у спадковому договорі (ч. 1 

ст. 1307 ЦК). Водночас за життя відчужувач за-

лишається власником майна, що виступає пред-

метом спадкового договору (ст. 1302 ЦК), хоча і 

обмежений в розпорядженні таким майном.  

Важливо мати на увазі, що перехід частки у 

праві спільної сумісної власності до другого з 

подружжя здійснюється не в порядку спад-

кування. В цьому випадку має місце припинення 

режиму спільної сумісної власності та набуття 

другим з подружжя, який пережив, права влас-

ності на таке майно. Причому підставою для на-

буття права власності є смерть першого з 

подружжя. 

З цього випливає ряд важливих положень: 

– другий з подружжя, який пережив пер-

шого, для отримання частки у праві спільної су-

місної власності, не повинен приймати спадщи-

ну в спосіб і строки, визначені законодавством. 

Тобто такий перехід відбувається автоматично в 

силу закону; 

– смерть одного з подружжя має наслідком 

припинення режиму спільної сумісної власності 

подружжя; 

– до відносин з переходу частки у спільній 

сумісній власності подружжя після смерті одно-

го з подружжя не застосовується положення ст. 

1241 ЦК щодо права на обов’язкову частку у 

спадщині. І хоча окремі правники доходять 

висновку, що положення ч. 2 ст. 1243 ЦК діє 

лише у випадку, коли у померлого одного з под-

ружжя відсутні обов’язкові спадкоємці, оскільки 

за змістом ч. 1 ст. 1241 ЦК України право на 

обов’язкову частку виникає незалежно від змісту 

заповіту. Спірність цієї позиції обумовлена тим, 

що після смерті першого з подружжя відносини 

спадкування стосовно заповіданого у спільному 

заповіті майна не виникають. У свою чергу, по-

ложення про обов’язкових спадкоємців немож-

ливо застосувати до відносин, не пов’язаних із 

спадкуванням. Так само не виникає права вима-

гати обов’язкову частку у спадщині у разі дару-

вання, купівлі-продажу, міни майна тощо, коли 

спадщина не відкрилася. 

За таких обставин відносини спадкування за 

заповітом подружжя виникають лише після 
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смерті другого з подружжя. Це означає, що спад-

коємці, призначені у заповіті подружжя, повинні 

прийняти спадщину за загальним правилом, а 

особи, визначені у ст. 1241 ЦК, набувають права 

отримати обов’язкову частку у спадщині у 

розмірі половини частки, яка належала б 

кожному з них у разі спадкування за законом. 

Крім того, виникнення спадкових правовід-

носин може обумовлюватися й одночасною 

(протягом однієї доби) смертю обох з подружжя. 

Це може статися, наприклад, внаслідок автоката-

строфи. У цьому разі відкриття спадщини відбу-

вається внаслідок спільної смерті подружжя без 

переходу частки у праві спільної сумісної влас-

ності за ч. 2 ст. 1243 ЦК. Спадщина відкри-

вається окремо після кожного з подружжя у 

зв’язку з дією правила про спадкування «коммо-

рієнтів» (commorientes — ті, що померли одно-

часно) — якщо протягом однієї доби померли 

особи, які могли б спадкувати одна після одної, 

спадщина відкривається одночасно й окремо 

щодо кожної з них. Спадкоємець, який помер 

хоч і через кілька годин після смерті спадко-

давця, але на наступну добу, не вважається 

померлим з ним одночасно, і у нього виникає 

право на спадщину.  

Прийняття спадщини спадкоємцем за запові-

том здійснюється відповідно до статей 1268–

1270 ЦК України. 

Виходячи з припинення режиму спільної су-

місної власності та переходу такого майна після 

смерті одного з подружжя у власність другого з 

подружжя, який його пережив, нотаріус не може 

видати свідоцтво про право власності на частку 

в спільному майні подружжя за правилами глави 

11 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України. 

Відмова від спільного заповіту 

Як зазначається в ч. 3 ст. 1243 ЦК, за життя 

дружини та чоловіка кожен з них має право 

відмовитися від спільного заповіту. Така відмова 

підлягає нотаріальному посвідченню. Відповід-

но до п. 6.4 глави 3 розділу ІІ Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України заповіт 

подружжя може бути скасований кожним з 

подружжя лише за життя обох з подружжя. 

Таким чином, зміст наведених норм дозволяє 

дійти висновку, що в контексті ч. 3 ст. 1243 ЦК 

поняття «відмова» та «скасування» спільного 

заповіту розглядаються як тотожні. Причому 

процедура нотаріального посвідчення скасуван-

ня заповіту подружжя не передбачена 

законодавством.  

Відмова від спільного заповіту має такі ж 

правові наслідки, що і скасування заповіту. А 

відтак, до правовідносин, пов’язаних із відмовою 

від спільного заповіту застосовуються положен-

ня ст. 1254 ЦК та п. 6 глави 3 розділу ІІ Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, 

що визначають загальні засади скасування запо-

віту в обсязі, що не суперечить суті досліджува-

ного правочину. Відмова від заповіту подружжя 

здійснюється за життя дружини та чоловіка шля-

хом подання нотаріусу відповідної заяви про це. 

Заява про відмову від заповіту може бути складе-

на як одним із подружжя, так і чоловіком та 

дружиною спільно. 

Враховуючи викладене вище, спірною уявля-

ється позиція О.В. Коротюк, суть якої зводиться 

до такого. Відмова одного з подружжя від спіль-

ного заповіту не тягне недійсність заповіту зага-

лом, а лише передбачає недійсність розпоряд-

ження того заповідача, який від нього відмовив-

ся. Наведений висновок обумовлюється автором 

ч. 3 ст. 1257 ЦК , де вказується, що недійсність 

окремого розпорядження, що міститься у 

заповіті, не має наслідком недійсності іншої його 

частини. Отже, якщо заповіт було складено под-

ружжям, а потім один з подружжя відмовився від 

спільного заповіту, то розпорядження, від якого 

особа відмовилася, втрачає силу, але розпоряд-

ження іншого з подружжя залишається чинним. 

Вразливість наведеної точки зору обумовлена 

помилковим ототожненням таких категорій, як 

«скасування» заповіту та його «недійсність». 

Особливість спільного заповіту полягає в тому, 

що подружжя, складаючи заповіт, виступає як 

єдиний суб’єкт, а тому «розщеплення» спільної 

волі порушуватиме природу заповіту подружжя 

та є неприпустимим. Відтак, відмова одного з 

подружжя від спільного заповіту за життя ін-

шого з подружжя має наслідком скасування пра-

вочину повністю за умови, що така відмова 

вчинена у встановленій законом формі. Тобто всі 

заповідальні розпорядження втрачають силу і за 

відсутності іншого заповіту спадкування буде 

здійснюватися за законом окремо щодо кожного 

з подружжя. 

Неможливість скасування чи зміни спільного 

заповіту в разі смерті одного з подружжя зумов-

лює значну кількість цивільних справ про виз-

нання заповітів подружжя недійсними. Причому 

судова практика з цього питання доволі супереч-
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лива. Зокрема, суди часто задовольняють позови 

та визнають спільні заповіти недійсними на 

підставі ст. 229 ЦК України як вчинені під 

впливом помилки. Суди враховують пояснення 

позивача про те, що складаючи заповіт, він не 

мав наміру позбавляти себе права 

розпоряджатися належною йому часткою в 

спільній сумісній власності, а також права 

змінити або скасувати заповіт в разі потреби. 

Конструкція спільного заповіту визначає й 

особливості його недійсності. Як роз’яснив з 

цього питання Верховний Суд України, розір-

вання шлюбу припиняє статус подружжя, а не-

дійсність шлюбу (визнання шлюбу недійсним) 

анулює статус подружжя, а тому розірвання 

шлюбу чи визнання шлюбу недійсним після 

складення заповіту подружжя позбавляє цей 

заповіт юридичного значення без пред’явлення 

відповідного позову. У цьому разі спадкування 

відбувається на загальних підставах (п. 18 

постанови пленуму Верховного Суду України 

«Про судову практику у справах про 

спадкування» від 30.05.2008 № 7).  

Досвід зарубіжних країн 

Заповіт подружжя відомий і законодавству 

зарубіжних країн. Зокрема, можливість складен-

ня подружжям спільного заповіту передбачена у 

Німеччині (§ 2265 Німецького цивільного укла-

дення). Слід відзначити, що норми, які регулю-

ють зміст спільного заповіту, є диспозитивними 

і надають подружжю можливість вибрати най-

більш вигідну модель правового регулювання 

спадкових правовідносин, яка буде максимально 

відповідати конкретній життєвій ситуації та їх 

побажанням. Крім цього, закон Німеччини надає 

подружжю можливість включати у спільний 

заповіт різного роду застереження. Наприклад, у 

випадку повторного шлюбу того з подружжя, 

який пережив іншого, він повністю або частково 

повертає спадкове майно померлого подружжя 

третій особі, яка вказана в заповіті, або ж той з 

подружжя, хто пережив іншого, у випадку 

повторного шлюбу, повинен буде виплатити 

певну суму третій особі. 

За законодавством Німеччини спільний запо-

віт не обмежує можливість громадян змінити 

свою волю при їх житті, як за домовленістю один 

з одним, так і в односторонньому порядку. Після 

смерті одного з подружжя другий втрачає право 

відкликати заповіт. Це значною мірою обмежує 

свободу заповіту щодо зміни чи скасування 

заповіту та розпорядження майном. Однак є спо-

сіб змінити заповіт і після смерті одного з под-

ружжя. Так, той із подружжя, який пережив дру-

гого, може відмовитися від всього належного йо-

му за спільним заповітом майна, у результаті чо-

го взаємопов’язані розпорядження втрачають 

свою обов’язкову силу. Крім цього, подружжя 

може у спільному заповіті передбачити можли-

вість подальшої зміни такого заповіту. Спільний 

заповіт може бути написаний подружжям 

власноруч або у формі публічного заповіту, 

тобто з нотаріальним посвідченням. Причому 

такий заповіт може бути написаний лише одним 

з подружжя із зазначенням дати і місця його 

складення, але в будь-якому випадку підписаний 

кожним із подружжя особисто. 

У латвійському спадковому праві допуска-

ється складення багатосторонніх заповітів. Згід-

но зі ст. 604 Цивільного закону Латвійської рес-

публіки будь-який заповіт, в якому у вигляді од-

ного спільного акта двоє або більше осіб приз-

начають себе спадкоємцями один після другого, 

називається взаємним. Взаємний заповіт не 

вважається спадковим договором, тому він може 

бути скасований кожним із заповідачів в 

односторонньому порядку. При цьому, якщо 

один із заповідачів скасовує взаємний заповіт 

або його розпорядження за будь-якими іншими 

причинами втрачає силу, це не впливає на 

дійсність розпоряджень інших заповідачів (ст. 

606 Цивільного закону Латвійської республіки).  

Досить стисло регулюється спільний заповіт 

у законодавстві Грузії. Відповідно до ст. 1347 ЦК 

Грузії подружжя може скласти спільний заповіт 

щодо взаємного спадкування, який може бути 

скасований на вимогу одного з подружжя, але за 

життя чоловіка та жінки. 

Російське цивільне законодавство прямо не 

передбачає можливість складення заповітів под-

ружжя, у зв’язку з чим російські цивілісти три-

валий час послідовно обґрунтовували недопу-

стимість таких заповітів. Утім, до Державної ду-

ми РФ було внесено проект Федерального зако-

ну «Про внесення змін до частини першої, другої 

та третьої Цивільного кодексу Російської Феде-

рації, а також в окремі законодавчі акти Російсь-

кої Федерації (в частині вдосконалення спадко-

вого права» № 801269-6. Серед чималих новел, 

що містяться в цьому проекті, пропонується до-

повнити ст. 1118 ЦК РФ пунктом 4 такого змісту: 

«Заповіт може бути складений одним грома-

дянином, а також громадянами, які перебувають 
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між собою в момент його вчинення в зареєстро-

ваному шлюбі (спільний заповіт подружжя).  

Спільний заповіт подружжя визначає порядок 

переходу прав на спільне майно подружжя або 

майно кожного з них у разі смерті кожного з них, 

в тому числі у випадку їх одночасної смерті, до 

того з подружжя, хто пережив іншого або до ін-

ших осіб, а також може містити інші розпоряд-

ження одного з подружжя або подружжя, зо-

крема, умову про призначення «душеприказчи-

ка» (виконавця заповіту), який діє у разі смерті 

кожного із подружжя. 

Спільний заповіт подружжя втрачає свою 

силу з припиненням шлюбу до смерті одного з 

подружжя, а також у разі наступного вчинення 

заповіту одним із подружжя». 

21 вересня 2015 року на засіданні Державної 

думи РФ було прийнято рішення про 

перенесення розгляду вказаного законопроекту, 

отже , питання так і залишилось не вирішеним. 

Висновки і пропозиції. Введення спільного 

заповіту в українське законодавство було зумов-

лене не новизною цього інституту у світовій 

практиці, а, навпаки, запозиченням його із циві-

льного законодавства інших держав, зокрема Ні-

меччини. Але закон Німеччини надає подружжю 

можливість включати у заповіт різного роду 

застереження (примітки, обмеження), на відміну 

від нормативно-правових актів України.  

На нашу думку, норми спадкового права що-

до заповіту подружжя в існуючому вигляді пот-

ребують доопрацювання з наступних підстав: 

 спадкодавцю – одному з подружжя 

потрібно окремо складати заповіт на майно, що 

знаходиться у його приватній власності і 

додатково щодо майна, яке є спільною сумісною 

власністю подружжя. 

 Укладення заповіту подружжя, його ска-

сування і зміна можуть постійно породжувати 

суперечки між подружжям, обмежувати волю 

одного або обох з подружжя та суперечити прин-

ципам спадкового права. Так, наприклад, якщо 

встановлено законодавче обмеження можли-

вості зміни чи скасування заповіту після смерті 

одного з подружжя, то немає необхідності у 

встановленні заборони на відчуження спадко-

вого майна. Тут логічніше було б встановити 

відкриття спадщини щодо заповіту подружжя 

одразу після смерті одного з подружжя. Ще 

одним прикладом підстави для суперечок між 

подружжям з приводу їх спільного заповіту є 

бажання одного з подружжя виключити одного 

або кількох із спадкоємців з кола спадкоємців за 

заповітом і відмова від цього іншого з подружжя. 

 виходячи зі змісту ст. 1243 ЦК, можна 

дійти висновку, що кожен з подружжя може 

розпорядитись лише виключно своєю часткою у 

спільному сумісному майні. Цим спростовується 

необхідність у існуванні інституту заповіту 

подружжя як способу розпорядження майном, 

що знаходиться у їх спільній сумісній власності. 

 Необхідність у існуванні заповіту под-

ружжя також виключається існуванням альтер-

нативних йому правочинів. Це, наприклад, може 

бути шлюбний договір, в якому особи можуть 

обговорити й умови розпорядження майном, 

котре знаходиться у спільній сумісній власності. 

Права одного з подружжя можуть бути захищені 

у заповіті іншого шляхом встановлення умови 

щодо утримання і проживання разом зі спадко-

ємцем того з подружжя, хто ще залишився жи-

вим. Альтернативи заповіту подружжя перед-

бачено у ст. 1242 ЦК (вона має назву «Заповіт з 

умовою») та ст. 93 СК (має назву «Зміст шлюб-

ного договору»). Також, спадкодавець,у відпо-

відності до положень статей 1237 та 1238 ЦК мо-

же у заповідальному відказі забезпечити право 

іншого з подружжя на користування майном, яке 

знаходилося у їх спільній сумісній власності. 

 У ст. 1243 ЦК законодавець сам собі су-

перечить. Так, у разі складення спільного запо-

віту, частка у праві спільної сумісної власності 

після смерті одного з подружжя переходить до 

другого з подружжя, який його пережив. А потім 

вказується, що на майно накладається заборона 

відчуження. Хоча позитивний характер заборо-

ни відчуження майна полягає у тому, що захища-

ються майнові права спадкоємців, визначених у 

спільному заповіті. Тобто, якщо б майно повніс-

тю переходило у власність одного з членів по-

дружжя, то можливо вона чи він не бажали б 

передавати майно даній особі. 

 Законодавчо не визначено питання про 

те, які правові наслідки виникнуть у разі, коли 

шлюб буде визнано недійсним після смерті од-

ного з подружжя або зникнення когось з них без-

вісти. Разом з тим, існує думка, що визнання 

шлюбу недійсним у судовому порядку спричи-

няє втрату чинності заповіту подружжя. Цікавим 

у цьому сенсі є випадок, коли спадкодавця-одно-

го з подружжя визнано померлим у судовому 

порядку, але він з’явився після відкриття 

спадщини. 
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 Небажаним, на нашу думку, наслідком 
складання заповіту подружжя є порушення пра-
ва спадкоємців на відмову від спадщини у спів-
відношенні положень ч. 5 ст. 1273 ЦК (щодо бе-
зумовності і беззастережності відмови від спад-
щини) та ст. 1231 ЦК (щодо спадкування обов’я-
зку відшкодування майнової шкоди (збитків) та 
моральної шкоди, яка була завдана спадко-
давцем), у випадку спричинення шкоди діями 
лише одного із подружжя-спадкодавців. Адже 
до спадкоємця переходять всі права і обов’язки 
обох із подружжя, і він не може відмовитись від 

відшкодування шкоди завданої лише одним з 
них, як би це могло бути при складанні окремих 
заповітів кожним з подружжя. 

Імплементація європейських норм в 
законодавство України значно покращить його, 
поверне обличчям до потреб кожної особистості. 
І, можливо, в найближчому майбутньому 
українські подружжя частіше будуть складати 
спільні заповіти, адже сьогодні статистика 
свідчить про те, що більшість подружніх пар 
посвідчують заповіти від кожного окремо, щоб 
уникнути в майбутньому спірних питань. 
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Василенко Ю.А.  
ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ 
Исследованы механизмы регулирования правоотношений супругов. Проведено сравнение особенностей применения разных норм закона, 
которые помогают при решении спорных вопросов, касающихся правового регулирования взаимоотношений между супругами. 
Предоставлены примеры применения подобных норм закона в практике европейских стран, с помощью которых регулируются права и 
обязанности супругов. Проведён анализ такого новшества Украинского законодательства, как «Завещание супругов». Обоснованы 
причины острой необходимости проведения имплементации европейских норм в Украинское законодательство. 
Ключевые слова: имущественные отношения супругов, законное и договорное регулирование имущественных отношений супругов, 
наследственный договор, имплементация, коммориенты. 

 
Vasylenko Y. 
TESTAMENT SPOUSE 
Investigated spouse’s legal relationship regulation mechanisms. Feature comparison of different law provisions, which help at the resolution of the controversial 
issues concerning legal regulation of relationships between spouses is carried out. Examples of using mentioned provisions of the law in European countries 
practice, which regulate the rights and duties of spouses are provided. The analysis of such innovation of the Ukrainian legislation as "The will of spouses" is 
carried out. The reasons of urgent need of carrying out implementation of the European norms in the Ukrainian legislation are listed. 
Keywords: property relations of spouses, regulation of marital property, hereditary contract, implementation, comorients. 
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