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ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ОДНОГО 3 ПОДРУЖЖЯ 
НА ЧАСТКУ У СПІЛЬНОМУ МАЙНІ 

СтатнІ 71 СК України ttcpc}tGaчat:: <:ІюсоGи та Іюрщtок ІЩІtіJІУ май
на, шо є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Після 

визначення часток кожного із них в їх спL1ьній су:\1існій в.1асності, суд 

nирішус питаппя поді.1у майна між ними в па турі. Якщо подружжя пе 
досяг.1о згоди про долю пепо;:rільпих у патурі речей- вирішусться пи

танюІ ІІрИСУ.іlЖСНН}І ЇХ O)LHOMY 3 llO)LIJYЖЖ}I 3 НИІІ.ІІ3ТОЮ KOMllCHCi:llLiЇ нар

ТОСТі ЧаСТКИ у І Ірані CJJi_ІJhHOЇ ШJШ:НОСТі І ІрИ умоні оGон\І::!КОІЮІ'О )LCltoHy

IШIIII}I ІН)~ІІОІНЮІОЇ суми. 

A;rc 3а нс;юс~r'нсню:r;~омонлсності між rr(щружж~м 3 rrитаннн ниrr.тrа

ти комrrснсаrrії vroжc :шстосонунатисн ст. 365 Т\К України 3а на~rнності 
д.,1я uьoro ві;:шоnідпих підстав. 

Варто ві;:rзначити, шо у ст. 365 ПК України не уточнено, що йдеть
ся тL1ьки про спільну часткову власність (хоч вона і знаходиться серед 

нор11, які регулоють спільну часткоnу власність). закопо;:rавеuь, мабуть, 

у1шсно nикористовус родове поняття <<спільна n.1аспість•>, хоч. звісно 
на ста;rії rrолілу ма~іна rro;~pyжж~r мо на нжс може ~-ітис~r тілhки rrpo СІІіJІh
ну ЧаСТКОНУ HЛaCHlCTh, OCKlJihKИ CYJ(OM HCTaHOНJIIOIOThC~I ЩC3JihH1 Ч3СТКІ1 
у праві на майно. 

У відповідності до ст. 365 ПК України за позовом інших співвласни
ків право особи на частку у спіТІьно:му майні :може бут:и пр:ип:инено за 

рішенням суду, якшо: 1) частка с незначпою і пе може бути виділена в 
па турі, наприк.1ад, частка спішзласпика в успадкованій кі.1ькома спад
ко~с:мІ($.ІVІи кнартирі -3-4 vr; 2) річ t-: нсІнмілhною (найчастіrІІс на ІІрак

пrrr.і мо на й;rс rrpo сrrщ1и rно;(о кнартир, Gу;rинкін, антомоGіJrін: усrщІt
конаних ЧИ ТаКИХ, 11(0 HaJICЖ<lTh КШІИІІІНhО\1У ]]())[ружжю); 3) СІІіJІhНС 
володіння і користування мю-:шом є неможлrвим, напри:к.1ад, у ви

падку ві;:rсутності згоют між співв.1асниками шодо спільного володін

ня та користуnапня майпом або спіТІьпе nо.1одіп1ІЯ та користуnапня 
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ІШКJІючаt-:тhси, ІН1хо;L~Ічи 3 характеристики маі1на (наІІрик .. ш;(, корис
тунанюІ 1 -кіVІнатною кнартирою l\HOVІa сім'~ІVІИ) чи СІІінн.;Іасю1к стно
рюt-: ІІереІІІКОJ(И IIIO)LO CIIIJihHOI'O HOJIOiLIHIOI 1 користунаНН~І ClllJihHOI'O 
об'єкта іншим співвласникам тощо; 4) таке припинення не завцасть 
істотної школІ інтересам співв.:исника та 'L:Jенами його сім'ї, напри

клац, у разі. якшо припинення праnа спіnn.:Jаспика па частку у спі.:Jь
по:иу бу,::пшку спіnn .. 1асІшк та ч.:Jепи його сі:и'ї nияn.:Jяться пе забезпе
чепи~ш житло~t, оскі.:Jьки іншого жит .. 1а пе :иають - nідпоnі,::ша у~юnа 

не Gy;(e ;ютримана. 
При ІLhOVІY, \Ю)ІСН1ністh нrвначенни користунанн~І та \Ю)ІСН1ністh н 

розу:v~інні п. З ч. 1 ст. 365 UK України спі:Jьного во.:Jоціння і користуван
ня не є тотожними (ухвала ІЗишого спеціалізованого суду України з роз

г .. lяцу uиnі:JЬІІИХ і кри:~ліпа .. 1ьпих спраn nід 23 трашш 2012 р. [ 1] ). Тобто 
технічна можлшість nизпачити поряцок користуnапня пе говорить про 

можлшість спі.:JьІюго користуnапня цісю трикімнатпою квартирою ко
~~ и 111 нім ІЮJ(ружж~І м, нихо,т(~Ічи :1 конкретних обстанин с11рани. 

ВихоNІЧИ :1 ІЮ3ИІ(іtі ВсрхонноІ'О Cy;Ly України ІІLОJ(О 3астосунанн~І 

ст. 365 UK України, можна стверджувати, що припинення права осо
би на частку в спі:Jьно:v~у :\'rайні цапускається за наявності буць-якої об

став:ини з передбачених пункта:\'ПІ 1-3 ч. 1 ст. 365 ЦК України, але в 
тшлу ра 3і, ко .. 1и таке припипеппя пе заnдасть істотпаї шкоци інтересам 
спіnnласпика та ч.тІепа~t його сім'ї. Тобто суцоnа практика nихо,::ппь з 

ТОІ'О, 11(0 формуJІІОІШН 11~1 СТ. 365 flf( УкраЇІІИ НС \ІЇСПГП> Ї\о1ІІерати ну ІІ((НО 
обов\ІJКОВОЇ ІІа~ІІ\ІІОСТЇ ІІСЇХ ІІерс;ІЇЧСІІИХ у Ч. f ІLЇСЇ статті УМОІІ. j І(ИМ 

треба ІІОІ'ОіLИТИСИ (іLИ 11. іСІИ ІІОріІІІІS.ІІІІІS.І :ШКОІІ(НаІІЧОЇ ТСХІІЇ Ю1 фор\Іу.:Ію
наНН}І ст. 65211К України). 

Крім то1·о, 11ри 3астосунанні ст. 365 llK України необхііІНО нрахону
вати. По-перше, згоци віцповіJача на припинення права власності за 

ст. 365 не потрібно. По-цруге, співв .. 1асник має отримати справедливу 
ко~шепсаuію за сnою частку. Не ~южпа штзпачати nартїсть частки, nи

хо.аячи з балансоnої nартості квартири. яка пе nіJображас реа.:Jьпу рип

коnу вартість. 
По-третє, не можна ототожнюнати ІІереіtбачені механі~нн1 ІІриш1-

ненни 11рана сІІіJІhної н .. шсності у ст. 364 та 365 llK України. У ст. 364 
ПК йдеться цоброві.:Jьне припинення спі.:Jьної часткової в .. 1асності на 
ви~югу в .. 1асника, який бажає реалізувати право на виці.r1 своєї частки, 
а ст. 365 ЦК регулюються правовідносини шодо припинення на вимогу 
інших спіnnласпикіn ~tайпа пра nа особи па частку n спL1ьпій маспості 
3а nіцсутпості па ue її 3Годи й бажання, тобто при~tусоnо. 

Хоч фактичні обстанини с11рани можутh бути ана.;ІОІ'іЧЮ1\Іи: неІю

;[І;ІhНІСТh реЧІ, He\IO)ICH1HlCTh нею користунаП1С}І, НСІІрИ~І3НІ СТОСУНКИ 
між співв.:rшсника:\'ш, але ст. 364 ЦК України застосовується ко .. 1и сто
рони все-таки дійшлІ згоют, а ст. 365 - в судовому поряцку без згоют 

співв.:rшсника. 
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По-чстнсртс, ст. 365 1\К України VІожс бути 3астосонана у ниІІа,т(ках, 
кш1и СІІінн;Іасникін Gy;(c JІИІІІС ;(ноє. При І(І-лму су;юнс ріІІІСНН}І 11ро 

ІІрИІІИНСНН}І І Іра на НJІаСНОСТl СІІlНН;ІаСНИКа ІІрИ3НСJ(С ilO JllKHl)LaІІiЇ І І рана 

спільної часткової власності взага .. 1і. 
По-п'яте, д..1я винесення ві;:шовідного рішення суду необхіцне 

обоn'яJкоnе депопуnапня nартості частки у спільному майні (диn. рі

шення ЄСПЛ <•Андрій Руденко проти України). 
У Постапові Пленуму Верхошюго Суду України Ng 11 nід 21 грудня 

2007 року 3ЮНаЧСНО, 11[0 «НИріІІІ':JЮЧИ ІІИТаНН}І 11р0 ІНЩіJІ маі1на. 11(0 Е 
oG\-:KTOVI І І рана СІІі;І hНОЇ сумісноЇ НJІаСНОСТі ІІОJ\РУЖЖ}І, 30І<рС\Ш НСІІО

ділЬНОЇ речі, суди УІають застосовувати положення част:ин 4, 5 ст. 71 СК 
шодо обов'язкової згоют о.LІного з по.LІружжя на отр:имання грошовоїко:vt

пепсаuії та попереднього nпесеппя .LІругим iJ по.LІружжя nідпоnі.LІпої гро
шоnоїсу:\ш па депозитнийрахупок суду. 3а nі.LІсутпості такої 3годи прису

дже пнягрошо nої компенсації може мати місце 3 підстав, передбачених ст. 
365 І ~К, :шумони :шсрнсНН}ІІІО;Lружж}І (о;tноІ·о 3 них) ;ю cy;Ly 3 таким ІІО

:юном (СТ. ]] fl К) та IIOIICIJC)(HhOI'O ННСССНЮІ на )LСІІО3ИТНИЙ рахунок cy;Ly 
відпові.LІної грошової суми. У разі коли жоден із подружжя не вчи

нив таких .LІій, а неподі .. 1ьні речі не можуть бути реально поділені :vtiж 
ними ві.LІповідно до їх часток, суд визнає ідеальні частки подружжя в 

цьо,иу майиі без іюго реа;ІьІюго поді·ІУ зш1ишає }rtaйno у їх 

спільиій частковій 8JІGСІюсmі» (п. 25). 
Останне ІІшюжсншІ су;ш часто JасІ·осовуютІ,. оскі .. ІІ,ки в Gіт,шості 

ІН1ІІа;tків. J урахуванш1м рівності часток ІІО,І~ружж}І, ІІі}( час Ію;tі.ІІУ май

на НСОGХЇ/(НО CTs.JI'yHaTИ КОМІІСНСаІ(ЇЮ на КОрИСТІ:. іН ІІІОГО ІІОJ(руЖЖН, 0/(
нак 1103ИНа'ІСVІ КОІІІТИ на J(СІІО3ИТНИЙ рахунок НС HHOCs.JThC~I, НЇ/(ІІОНііШ'І 

сноєї 3І'(ЩИ на ниІІлату комІІснсаІІіЇ не J(at-: (/(JІ~І :истосунаннs.J ч.4 ст. 71 
ПК України), і інших варіантів розподіТІ-у спірного майна в натурі без 

порушення прав однієї із сторін не має (для застосування ст. 365 ЦК 
Украї1ш). 

В подібній ситуації суд мас шппати і.LІеальпі частки подружжя n 
цьо11у :\tайпі без його реального подL1у і Jа .. 1ишас майно у їх 
СІІі.ІІnні~і частконій нласності (наІІрик;Іа,Т(, ухншш ВССУ ні;L ІХ кніТН}І 

2012р.) [2, с. 52-56]. 
Наприюш.LІ, при по.LІілі подружжям кварт:ири та авто:vtобі .. 1я, які є не

подL1ьними реча:vtи та мають різну вартість, а тo:vty не можуть бути по

ділені n патурі nі.LІпоnідпо .іІО ч. 2 ст. 71, пе 1юже бути шстосоnапі і ст. 
365 ЦК, оскL1ьки жодна J сторіп пе nпес .. 1а па депозитпий рахупок cy.Liy 
nідпоnі.LІпу грошоnу компенсацію (такий підхід можна побачити n ухnалі 
ВСУ ні;t 21 Gсрс:JНн 2007р.) [3. с. X5-X7j. 

Р(нмір коVІІІснсаІІ.іЇ нартості частки. у рюі сІ юру, може ни3начатио1 

шляхом призначення та проведення ві;:шовідної су_цової експертизи. 

Щодо пі.LІтвердження непо.LІільності речі. Вірно підкресле

но Верховним Судом УкраїнІт в постанові ві.LІ 2.07.2014 р. у справі 
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NQ 6-6ХІ(с14: Іюнинні бути ;ююви, а са\1С ІшсноІюк су;юної Gу;tінс .. Іь
но-тсхнічної СКСІІСрТИ:1И 11р0 те, 1110 технічна МОЖ.·ІИНіСТh ІІОіІіJІИТИ 

СІІірниі1 бу;шнок \1іж СІІінн.;шсниками ні;tсутн}І. В Gі;ІhІІІості ниІІ<Ііtкін 

су;:ш цотримуються uієї позиції. Варто враховувати, шо в .. 1асник може 
бути заuікав .. 1ений не тільки в отриманні вартості частки майна, а .. 1е й 
n реальному її використанні. І якшо с реа .. lЬІІа :иожлиnість поді.1у май
па та бажапня спішшаспика па nи,::Іі .. 1еппя частки n патурі- ст. 365 ПК 
України пе ~tac застосоnуnа тися. 

Знісно, 11~0 шпаНН}І ІІОіtі .. Іу маі1на ІІ(Щружжи t-: не може бути :шс;tсно 

ті;Іьки )·юних те:1, оскіJІnки \Шютn бути крахонані обстанини конкрет

ної справи, по .. 1оження ш.1юбного договору за наявності, інтереси дітей 
тошо, законодавчі по .. 1оження шо.ао визначення сю1ого об'єкту по.аі.тгу, 
шо немож..1иво розглянути тут док..1а.ано. 
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За :ШІ'3.·1ЬНИVІ ІІраНИ.·ІОVІ Н IIИHIJihHOMY ІІрОІ(еСІ :tсржан- Ч.·ІСНіН ЄС 

розг .. 1я.а і вирішення справ відбувається у віцкритому засЬанні суцу. 

Конвенuія про захист прав .. 1юдини та основоположних свобод допус
кає вик..1ючення з принципу г.1асності на користь збереження різного 

роду тас~ншuі. С.1ухаш1я спраnи n :шкрито:иу засіданні .аопускасться у 
nипа,::rках, пере,::rбачепих n об~юnuі п. 1 ст. 6 Копnепції. Судоnа практика, 
11~0 стосуt-:тhс}І J1аНОІ'О ІІшюженюІ 11. І ст. 6 КонненІ~ії, не іtужс нс;н1ка. 

По ри;tу с11ран Єнр(mеі1ськиі1 Су)1 ухна .. Іин, 1110 ІІрИНІ(ИІІ І"JІаснос

ті повинен жнри:v~уватися при розг .. 1я.аі справи по суті, якшо ві.асутня 
хоч би одна з пі,::rстав, що містяться в п. 1 ст. 6 Конвенuії, згі.ано яким 
проводиться закрите су.аове засі,::rання. Мається на увазі, що вимога за

безпечепня гласпості судового засідання nідпоnі.аас іптереса~t окремої 

сторони. 
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