
 

 

У к р а ї н а 

Міністерство юстиції України 
Київський міський нотаріальний округ 

приватний нотаріус 

Малаховська Ірина 

Валентинівна 
 

28 лютого 2019 року  № _______________ 

 

У к р а ї н а 

Міністерство юстиції України 
 

Департамент приватного права 
 

            01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 

 

 

Висловлюю Міністерству юстиції України свою повагу і звертаюся як до органу, 

який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної 

реєстрації прав, здійснює повноваження з нормативно-правового регулювання у сфері 

державної реєстрації прав та державного регулювання нотаріальної діяльності, з 

клопотанням розглянути, висловити позицію, і, можливо, у межах компетенції 

врегулювати проблемні питання, які виникли у нотаріальній практиці у зв’язку із 

застосуванням інституту спільного заповіту подружжя у сферах державної реєстрації прав 

та посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне значення. 

 

Фабула конкретної справи, яка стала приводом для цього запиту. 

Особа 1 та Особа 2 перебували у зареєстрованому шлюбі і склали спільний заповіт 

подружжя на об’єкт нерухомого майна – квартиру, титульним власником якої у 

правовстановлювальному документі зазначена Особа 1, право власності зареєстроване 

відповідно до вимог діючого на час набуття законодавства, до 01 січня 2013 року. Місце 

проживання Особи 1 зареєстроване у цій квартирі. Особа 1 і Особа 2 мають різні 

прізвища, місце проживання Особи 2 зареєстроване за іншою адресою. Помирає Особа 1. 

Спадкова справа відкрита за заявою пережилого подружжя. 

  

Згідно статті 346 Цивільного Кодексу України, право власності припиняється зі 

смертю власника. 

 

Відповідно до ст. 1243 Цивільного кодексу України, подружжя має право скласти 

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

разі складення спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності після смерті 

одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив. Після смерті 

останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті. 

 

У свою чергу, п. 1) ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» встановлює, що державна реєстрація речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і 

підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме 

майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно, а п. 2) ч. 1 ст. 3 цього Закону передбачає 

обов’язковість державної реєстрації прав у Державному реєстрі прав. 

 



Таким чином, Законом імперативно передбачено перехід права власності на частку 

у спільній власності подружжя на майно, що є об’єктом спільного заповіту подружжя, від 

померлого подружжя до пережилого (з пожиттєвим обмеженням останнього у праві 

розпорядження ним), і відомості про цей перехід мають бути внесені до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. 

 

Особа 2, для подальшого здійснення своїх прав володіння і користування 

зазначеним у вищевказаному заповіті майном, у тому числі виконання обов’язку щодо 

його утримання, покладеного на неї вимогою ст. 322 ЦК України (наприклад, для 

укладення договорів щодо постачання електроенергії, надання комунальних послуг і т. д.), 

потребує отримання документа, який підтвердить визнання державою дійсності її прав, як 

тих, що виникли на момент набуття майна до 01 січня 2013 року (п. 5) ч. 1 ст. 3 Закону 

України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень»), так і тих, 

що виникли після смерті її подружжя. 

 

З вищевикладених обставин виникають запитання щодо подальших дій у межах 

юрисдикції нотаріуса, спрямованих на задоволення законних вимог пережилого 

подружжя: 

- чи можлива видача нотаріусом пережилому подружжю Свідоцтва про право 

власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається у разі смерті 

одного з подружжя, за формою № 18 Додатку 25 до Правил нотаріального 

діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 

22.12.2010 р., враховуючи те, що зазначене у спільному заповіті майно не є 

спадковим майном у провадженні по заведеній спадковій справі? 

- чи вправі нотаріус, здійснюючи повноваження державного реєстратора у 

порядку, визначеному п. 14) ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєструвати перехід 

частки у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя до 

пережилого подружжя на підставі пред’явлених свідоцтва про смерть одного з 

подружжя, спільного заповіту подружжя, правовстановлювального документа 

на спільне сумісне майно та документа, який підтверджує факт належної 

реєстрації цього майна відповідно до вимог діючого на час його набуття 

законодавства? 

- чи може нотаріус посвідчити перехід частки у праві спільної сумісної власності 

після смерті одного з подружжя до другого з подружжя, який його пережив, 

тобто видати Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні 

подружжя, коригуючи Форму № 18 Додатку 25 до Правил нотаріального 

діловодства відповідно до умов вищевказаної фабули? 

 

Водночас звертаюся з клопотанням розглянути можливість і доцільність 

унормування вищезгаданих процедур шляхом внесення відповідних змін до Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України №  № 296/5 від 22.02.2012 р. та Правил нотаріального діловодства, 

затверджених наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010 р. На мою 

думку, усі зазначені питання можуть бути вирішені у межах повноважень Міністерства 

юстиції України без внесення змін чи доповнень до Законів України. 

 

Принагідно повідомляю, що проблеми застосування заповіту  подружжя висвітлений 

Фурса С.Я., Заіка Ю.О., Ромовською З.В., Жилінковою І.В., Харитоновим, Є.О. Печеним 

О.П., Рябоконь Є.О., М.Дякович, Буркацьким Л.К., Коротюк О.В., Кухарєвим О.Э 

Мова йде, зокрема, про визначення правової природи відносин, що виникають внаслідок 

смерті першого з подружжя. 



Наприклад, Є.О. Мічурін вважає, що майно померлого раніше подружжя, яке 

належало до спільної сумісної власності, цілком переходить до подружжя, що його 

пережив.  

Фурса С.Я., Фурса Є.І. вважають - «переходить» не означає, що майно померлого з 

подружжя переходить у власність до другого, оскільки після смерті того з подружжя, хто 

пережив,майно перейде до спадкоємців, на користь яких складено заповіт. І після смерті 

одного з подружжя майно переходить не у власність, а у володіння та користування 

другого з подружжя, про що свідчить ч.4 ст.1243 ЦК, оскільки після накладення 

нотаріусом заборони відчуження майна, зазначеного у заповіті, другий з подружжя не 

зможе розпорядитися ним, тобто продати, подарувати, заставити, обміняти. 

На думку Кухарєва О.Є., перехід частки у праві спільної сумісної власності до 

другого з подружжя здійснюється не в порядку спадкування. В даному випадку смерть 

першого з подружжя є підставою для зміни правового режиму майна, стосовно якого 

складено спільний заповіт – спільна сумісна власність подружжя перетворюється на 

приватну власність другого з подружжя, хто пережив першого. Змінюючи свій правовий 

режим, таке майно не набуває статусу спадкового. 

Таке різне висвітлення міркувань тягне проблеми практичного застосування 

відповідних норм здійснення права тим подружжям, котрий залишився живим. 

 

Дякую за співпрацю, з повагою 

 

Приватний нотаріус                                                                              І. В. Малаховська 
 

 


