
коVІrrаній н Україні, 3axиrrraн Gоржникін ні;r снані;r;rи кшrскторін їх нтру

чаНН$.1 н осоGистс житпr клієнтін, і юаr'шrі rrroG гарантунан нсрхонснстно 
rrpaнa н rr,uoмy. 
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Націона..1ьний: університет «Одеська юри,:u1'-Ша акаде~чія», 

аспірант кафедри циві1ьноrо права 

ІІРОБJІЕМІІІ ІІИТЛІІІІЯ ІІОДІJІУ СІІІJІЬІІОГО 

МАЙНА ПОДРУЖЖЯ 

Питання шлюбпо-сімейних ві,;:rносшІ у проuесі розnитку і станоn

_Іrсню:r нarrroї ;rержани, не тіл hКИ н економічному, але ~-і у cor ~ia;r hHo-кyJr h
турному, а також у моршrhно-стичному rrлані, є нaйGiлhrrr актуалhними, 

оскільки вже самі по собі є основою становлення і розвитку суспільства 

в uіло:vгу. Сімейне право займає ведуче місuе cepe,;:r інших га.1узей пра
ва, тому що сім'я необхідна кожній людині. Вона впливає на розвиток 

суспіrн,стnа, його моральне здоров'я і с одІІІ:ІМ з факторів підвищепня 

соціальної актишюсті лодей. Сім'я па протязі сто.1іть, у ncix П проявах 
і формах, cJryжиJra ;rжсрсжнvr р(ВНитку не ті;rhКИ .ІКЩСhКОІ'О сусrrілhстна, 

шrс 1 нrura;ra н н hor·o оснони ;rухонност1, ку.1r hтури. мора.r1, а також еконо
мічні пі,;:rмоги розвитку держави в ціТІом): Слі,;:r зазначит:и, що тривалий 

час українське законодавство мало імперапшний характер стосовно 

правового регулювання розпо.J:ілу майнових прав по,;:rружжя, встанов

люючи конкретні рамки "J.Jійспеппя подружжям своїх майнових прав та 
обов'я"Jків, що поступово тмішовалося впаслі,;:rок останніх історичних, 

скономічн~tх та rrшrітичних реформ. Сучасне Gачснюr цієї rrpoG.reм11 

rрунтуютhС$.1 на rrpaшtx нчених-юриспн }ІК ра;шнсhкоr·о так 1 сучасною 
rrерюлш н r·a;ry:н rr.инiJJhнor·o та сімсі1но1·о ttpaнa: М. В. Антокшrhсhкої, 

494 



;l. М. Гснкіна, О. В. /13сри, І. В. Жи .. Іінконої, М. В. Зи\1С;Іnоної, 

О. С. Іоффе, О. М. Ка;Іітснко, Р. П. Мананкшюї, В. Ф. Мас .. 10на, 
Є. А. Суханона, Е. О. Харитонона, К). С. Черноно1п та інІІІИХ ;(ос .. ІііL
ників майнових правовідносин, в тому чис.:Jі правовідносин поцружжя. 

Питання розподі:Jу :\tайнових прав подружжя залишаються актуа.:Jь

пими і сьогоцні та ще доnго будуть цосліджуnатись як паукоnuя:ии. так і 

практика:\ПІ у га .. 1узі сімейного пра nа. 
Для праnи.:JьІюго поді.:Jу майна по.аружжя. потрібно розуміти при

р(щу СІІіJІ hНОП) маііна ІІОіLр)'ЖЖ}І: так, Е СІІі;ІhНС маі1 НО- нажите СІІіJІ hHO 

Н ІІрОІІ.ССі ІІІ;ІюGу (р)'ХО\1е і нсруХО\ІІС, 1110ІІІОНі 3аОІІ(аJ(ЖеНН}І) та рО~Щі .. І h
He - придбане .ао шлюбу або отримане в періо.а шлюбу у спа.аок або за 

.аоговором .аарування, а також особисті речі, коштовності, страхові ви

п.:Jати, пре:\tії. Таке :\tайпо як праnи .. 1о пе пі.а.:Jягас поді:Jу. 
Чинпий Пиnільний ко.аекс України .аас :\ЮЖ:JІшість у:к...1асти .аогоnір 

про ро:шо.аL1 майна подружжя, що с :\Іехапі:н .. юм по.аі.:rІу спі.:rІьІюго май
на, уникаючи су;юниі1 ро3І'ЛІ;l. TpcGa 3аунажити. ІІLО ук~ІаJ(СНЮІ такоІ'О 
j[OI"OHOpy \ІІОЖJІИНС JІИІІІе 3а У\ЮНИ 3ПЩИ сторін. /l,ОІ'ОНір Є ІІі,Т(СТаНОЮ J(jl}l 
отри:\'rання правовстанов.:rІюючих .аоку:\'rентів на :\Іайно. 

Шодо поді:Jу нерухомого майна (житла: квартири чи будинку), то 

нор:\'ІИ сімейного законодавства України ви:\Іагають по.аL1ити їх навпі:J, 

nи.аілиnши ріnні частки, a.:Je ue с пробле:\tатичпим, адже :\tайпо яn.,1яс 
собою с.ашшй пепо.аільний комп.:Jекс, який при ро3.аілі nтрачас сnою 
ІІінністІ, та сутні<.:тІ,, Тому ІІсре,:tGачсно ІІр(наж такою vІаі1на та роJІІО

,:tі;І О'І1Ч1\ШІІИХ коІІІТіІІ. Анс cy,:L vюжс ІЮJ(і.ІИП1 такс \шtіІю -~ ІІрахушІІІІІ}І 

інтсрс<.:ін наІІJmк.;ш;L ;L~1H1I01, а тому GіJІhІІІУ ча<.:н1ну нсрухо\tюlрс•Іі ІІJН1-

<.:умпn o;LHO\tІY в ІІtнружжн, у такому ниІІ~щку ІІрактикуt;тnоІ ниІІ;шта 

ЧаС КИ у НИ 1-:.:ІНіLі 11ЮІІІОНОЇ сумИ (ЩНО\ІУ і3 ІІ())[руЖЖН. 

Шодо зе:ме .. 1ьної дL1янки, якщо подружжя не .ао:\юв .. lяться, суц при 
подL1і бу.ае керуватися принципо:м поцL1ьності земе.:Jьної дL1янки, а у 

nипацку пе мож:Jrшості поді:Jу, суц :иоже nизпати земельну ціляпку пе 

подL1ьпою, і як пас .. 1і.аок nи.аі:Jеппя n патурі окре:\шх часток пе :\ЮЖ
лше, а то:\tу у поцружжя с nаріанти - або продати земельну ціляпку та 

ро:ці;нпи отр~1\13НИtі ;юхі;L, aGo ОіШН 3 ІІОl\РУЖЖ}І Н l(OGpoнiJІhHOMY 110-
p}ljLKY нi;L\101-LIHEThC}I ні;L Н~Щі .. ІСНН}І tio1·0 ЧаСТКИ і І ІрОСТО ОТрИ\1УЄ ІJЮ

ШОБУ компенсацію від іншого з поцружжя, або встанов .. 1юється режим 
використання земельної ці.r1янки. 

В контексті захисту :майнових прав, в ш.:Jюбно:\tу контракті, важ..lи

nи:\t с шІJпачення поря.аку та розміру сп .. 1ати <Lli:\teптin. Так, n разі пе 
nикопання сnоїх обоn'язкіn за .aoгonopo:\t, а .. 1і:иенти можуть стягуnатися 
3а никонанчи\11 наІІИСО\11 нотаріуса, ІІ(О фактично 3Ні~ІhН}ІЄ ІІ(Нружжн ні,т( 

HCOGXi.iLHOCTi ІЮТі\11 3НСрТаП1С}І ;ю CYJ\Y 110 .іШНО\ІІУ ІІИТаННЮ, 11(0 рсІ·у~ІЮ
ЄТЬСЯ ст.87 3У <<Про нотаріат>> та ст. 78 Сі:\Іейного ко.аексу України. 

Якщо по.аружжя не З:\'ІОГ.:Jо знайти ко:\Іпроміс, відбувається пo

.aLl майна у су.аово:\Іу поря.аку. Так, ст. 70 Сі:\'rейного ко.аексу України 
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:ШjНаЧаt-:, 11~0 ЧаСТКИ КОЖНОГО 3 IIOilJJYЖЖ$.1 Є рlННИМИ, ИКІІІО lHIIIOI'O НС 
н~пначсно ломонJrсністю vriж сторонами aGo rrrлюGним контрактоv1. 

Сул, rrpи ниріrrrснні crropy vroжc ні;rстуrrити ні,т( rrpинr(r-my рікності час

ток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема, якщо 

один з подружжя не дбав про матеріальне забезпечення сім ї, приховав, 

лшщиn чи пошкодІш спіТІьпе майно або nитрачаn його па шко;:rу інтер

есам сі1t'ї. Також частка 1юже бути збільшена. якщо nопи пошюлітні, 
але с пепраuеJ;:rапІими. 

Прано на частку наGутоr·о rri;r час сrrі.rьною rrрожинаНН}І також ни
ни ка~:-: н ociG, }ІКі rrрожинають pa3ov1 a.rc між }Ікими офіціі~но rшrюG 
не зареєстрований в порядку встановленому ст. 74 Сімейного ко;:rексу 
України, якщо інше не встанов.1ене письмовими ;:rомов.1еностями між 

пими (Постапоnа Пленуму Верхошюго Cy;:ry України nід 21.12.2007 
року Ng 11 <,Про практику застосуnаппя судами :шконодаnстnа при ро3-
гляді спраn про праnопа шлюб, розірnаппя шлюбу6 nизпання його не
лііkним та ІІ(ЩіJІ ClliJІhHOl'O маt1на llO)LJJYЖЖ}I») 

Вюrсrиним, 3 точки :юру rrрактики rrрано:шстосунанюr. rt~(ЩO ниvюп-1 
подL1у мю':ша що знаходиться в спільній сумісній власності подружжя, 

заявленої після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у 

три роки. 

Таким чином, nирішеппя питаппя про розподіл майна па бутого під 

час шлюбу, nизпачеппя праnа особистої приnатпаї n.1аспості па майно 
J\ружиrrи aGo чшrовіка, шпrrачсншr майна rшGутою }\О rнmoGy aGo rri}( 
час rшrюGy :ш кошти. икі rш.rсжа.1rи ,1~ружині чи чшювікові. rrpo ви:нrа
ню:r vrайна сrrільниvr суvrісним майном rrо,т(ружжи та йоr·о rю;~іл ІІІЛ$.ІХОМ 

н~пнанни rrpaнa класності на його частку мож;rино ниріrrrунати $.ІК J(O 
р(вірнанн}t rrrлюGy так і rri;r час його ро3ірнанни. Крім тоr·о, rю;~ружж~r 
мають право на подL1 майна, неза.т1ежно ві;:r факту розірвання шлюбу. 
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