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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Шлюб є основою сімейного союзу, 

економічний фундамент якого, насамперед, становить власність. 

Правовідносини власності є одними з найважливіших аспектів відносин 

подружжя, що повинно зумовлювати особливий статус майна подружжя і 

відповідно права спільної сумісної власності. 

Традиційним підходом до врегулювання права спільної сумісної 

власності є визначення прав кожного із подружжя на розпорядження, 

володіння і користування спільним майном, включаючи право на виділення 

власної частки. Але не завжди такий підхід є виправданим, що найчастіше 

проявляється в судовій, нотаріальній, виконавчій практиці, оскільки 

відповідне законодавство не завжди однозначно і послідовно регламентує 

охорону і захист прав та інтересів у відносинах навколо спільної сумісної 

власності подружжя. Подібним підходом відрізняються й позиції науковців у 

сфері цивільного та сімейного права, які досліджують, як правило, внутрішні 

відносини подружжя щодо прав кожного з них на майно. Тому сьогодні 

виникла необхідність пошуку оптимальних, універсальних і ефективних 

юридичних інструментів врегулювання правовідносин власності подружжя й 

у широкому вимірі, коли право спільної сумісної власності стає часткою 

суспільних відносин, а також у випадках зловживання таким правом перед 

іншими особами. Ці фактори виявляються, коли законодавство надає істотні 

переваги подружжю, але при цьому можуть знецінюватися або зменшуватися 

права інших осіб, або навпаки, коли права та інтереси іншого із подружжя не 

враховуються, зокрема, у виконавчому провадженні. Саме тому було обрано 

широкі межі дослідження права спільної власності подружжя і 

проаналізована його охорона та захист у цивілістичному процесі.  

Держава наділила нотаріусів, суддів та виконавців широкими 

повноваженнями, але недосконалість їх діяльності доволі часто пов’язана із 

суперечливими, непослідовними положеннями законодавства, тому 
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потребується об’єктивний, науковий підхід до виявлення причин виникнення 

порушень права спільної власності подружжя та застереження або 

зменшення їх негативних наслідків. Такі дослідження вже ведуться 

науковцями, але в окремих галузях права, зокрема в цивільному, сімейному 

праві, нотаріальному процесі. Варто відзначити праці, що близькі до теми 

цієї дисертаційної роботи, проте спрямовані за предметом дослідження на 

вивчення інших аспектів проблематики, а саме: Т.О. Ариванюк «Правове 

регулювання відносин власності між подружжям» (2002 р.), В.К. Антошкіна 

«Договірне регулювання відносин подружжя» (2006 р.), Л.В. Липець 

«Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом та договором» 

(2009 р.), Д.І. Фолошня «Спільна власність членів сім’ї за законодавством 

України» (2015 р.)., О. О. Дерій «Аліментні зобов’язання в цивілістичному 

процесі» (2014 р.), Т. С. Андрущенко «Процедура нотаріального посвідчення 

аліментних договорів» (2015 р.). 

Однак доводиться констатувати, що на сьогодні у вітчизняній науці 

тільки з’являються системні дослідження охорони і захисту прав у 

цивілістичному процесі, спрямовані на пошук рішень, що дозволяють 

максимально забезпечити превенції конфліктів у зазначеній сфері. 

Активною розробкою концептуальних основ інституту спільної 

власності подружжя займаються відомі цивілісти та процесуалісти: 

М.В. Антокольська, В.К. Антошкіна, Т.О. Ариванюк, С.С. Бичкова, 

Є.А. Бутова, В.П. Грибанов, І.О. Дзера, І.В. Жилінкова, Л.В. Липець, 

В.Ф. Маслов, Р.М. Мінченко, Ю.В. Нікітіна, Л.М. Пчелінцева, 

З.В. Ромовська, В.А. Рясенцев, Н.В. Рабинович, Ж.С. Труш, Д.І. Фолошня, 

Є.І. Фурса, С.Я. Фурса, Є.О. Харитонов, Н.Ю. Христенко, Ю.С. Червоний, 

Я.М. Шевченко та ін. Не зменшуючи наукового значення здобутків вказаних 

вчених, варто вказати, що комплексне питання охорони та захисту права 

спільної власності подружжя через призму цивілістичного процесу 

потребують поглибленого наукового осмислення в межах окремого 

спеціального дослідження. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідної роботи 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, зокрема бюджетної теми «Удосконалення правового механізму 

реалізації та захисту прав та інтересів людини та громадянина в Україні» 

(номер державної реєстрації 0111v008337) та плану науково-дослідної роботи 

кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення гарантій 

та поліпшення якості охорони і захисту права спільної сумісної власності 

подружжя як важливого і значимого елементу суспільних відносин.  

Для досягнення визначеної мети сформульовані такі основні завдання: 

 визначити правову природу та значення шлюбу як юридичного 

факту в динаміці майнових відносин подружжя; 

 виявити проблемні аспекти та особливості співвідношення охорони 

та захисту права спільної власності подружжя; 

 дослідити особливості нотаріальної форми охорони та захисту 

права спільної власності подружжя; 

 узагальнити та проаналізувати договірні механізми встановлення 

правового режиму спільного майна подружжя; 

 дослідити специфіку застосування способів захисту та відновлення 

права спільної власності подружжя; 

 розробити конкретні пропозиції та рекомендації щодо 

вдосконалення сімейного, цивільного, нотаріального та виконавчого 

процесуального законодавства в частині охорони та захисту права спільної 

власності подружжя.  

Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, які 

складаються щодо спільного майна подружжя, а також і майна, що належить 

кожному з них. 

Предметом дослідження є наукові розробки у сфері теорії відносин 

щодо охорони та захисту права спільної власності подружжя, правові норми, 
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які регулюють відносини власності подружжя, а також нотаріальна, судова та 

виконавча практика їх застосування. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження склали загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, вибір 

яких зумовлений особливостями його об’єкта, предмета, мети і завдань. Так, 

використання діалектичного методу дозволило скласти цілісну систему 

уявлень про особливості цивілістичного процесу в межах охорони та захисту 

права спільної власності подружжя. Формально-логічний метод допоміг 

виявити особливості укладення, виконання, розірвання договорів, що є 

передумовами виникнення або припинення права спільної власності 

подружжя, а також специфіку застосування різних форм і способів охорони 

та захисту такого права. Застосування методів прогнозування та 

моделювання сприяло формулюванню пропозицій щодо вдосконалення 

сімейного та цивільного, нотаріального, виконавчого процесуального 

законодавства в частині врегулювання відносин з охорони та захисту права 

спільної власності подружжя. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дана 

робота є одним з перших комплексних наукових досліджень правовідносин з 

охорони та захисту права спільної власності подружжя через призму 

цивілістичного процесу. Наукова новизна одержаних результатів 

конкретизується в таких основних положеннях та висновках, які дисертантом 

виносяться на захист: 

Вперше: 

1) обґрунтовано доцільність формування державою особливого 

правового режиму охорони і захисту спільної власності подружжя та сім’ї в 

цивілістичному процесі (цивільному, нотаріальному та виконавчому), за 

допомогою якого забезпечуватиметься непорушність права власності 

подружжя на майно, з урахуванням інтересів кожного із членів сім’ї, на 

підставі положень ч. 4 ст. 41 Конституції України, ч. 1 ст. 3, ч. ч. 1, 5 ст. 5 

Сімейного кодексу України; 
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2) запропоновано розглядати шлюб у цивільно-правовому контексті як 

договір між жінкою та чоловіком щодо їх статусу в майбутньому як 

співвласників майна, набутого у шлюбі. Це положення слід реалізувати при 

ознайомленні наречених з їхніми правами та обов’язками як майбутнього 

подружжя (ст. 29 СК України), наголошуючи на тому, що після реєстрації 

шлюбу, але за відсутності шлюбного договору, вони будуть співвласниками 

майна, яке належатиме їм на праві спільної сумісної власності;  

3) доведено, що динаміка майнових відносин подружжя зумовлює 

необхідність аналізу передумов виникнення спільної власності подружжя і 

врахування умов договору про заручини (придане) та/або спільного 

проживання чоловіка та жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу, а в 

наступному – трансформацію спільної власності подружжя в сімейну при 

народженні дітей, ускладнень у період сепарації, а також дослідження умов 

припинення права спільної власності при поділі спільної власності чи 

виділенні частки у праві спільної власності подружжя. На підставі 

узагальнення наведених положень встановлена недоцільність застосування 

терміна «шлюбний договір», пропонується його замінити на «сімейний 

договір» як більш широкий за строком дії та суб’єктним складом і сприймати 

перший лише як підвид останнього; 

4) встановлено, що шлюбний договір подружжя, з урахуванням 

динаміки (розвитку) сімейних відносин може проходити певні трансформації. 

Так, при народженні дітей він фактично перетворюватиметься на сімейний 

договір, а при досягненні дітьми повноліття та окремому їх проживанні від 

батьків-подружжя, він знов ставатиме шлюбним договором. Це положення 

повинно роз’яснюватися нотаріусом подружжю під час посвідчення 

шлюбного договору, оскільки навіть при визначенні умов цього договору за 

взаємною згодою сторін він може бути переглянутий судом в частині 

визнання недійсними його дискримінаційних норм щодо інтересів дітей та 

одного із подружжя; 
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5) обґрунтовано, що позов про розподіл спільного майна подружжя 

судом повинен кваліфікуватися як немайновий, оскільки при розгляді такого 

позову не відбувається набуття права власності на майно, яке і так належить 

обом з подружжя, а має місце трансформація спільної сумісної власності в 

особисту приватну на конкретне майно в натурі. Це положення важливе для 

визначення специфіки розгляду таких справ і, зокрема, розміру судового 

збору; 

6) запропоновано вважати комплексним позов, у якому об’єднуються 

дві вимоги: про розподіл спільної власності подружжя та компенсації за 

рахунок частки іншого з подружжя, відчуженої або пошкодженої ним 

особистої речі позивача; 

7) запропоновано виокремити три форми фіксування сепарації і 

визначення правового режиму спільного майна подружжя, що різняться за 

підставами призначення та наслідками встановлення: усна (фактична) 

сепарація, нотаріально посвідчена угода (договір про встановлення режиму 

окремого проживання) та встановлена за рішенням суду. Допустимість 

перших двох форм обумовлюється взаємною згодою сторін та свободою 

договору, а необхідність ухвалення рішення суду про сепарацію визначається 

відсутністю згоди одного з подружжя; 

8) доведено, що вихід з режиму окремого проживання подружжя може 

обумовлюватися строком, вказаним у нотаріально посвідченому договорі або 

в рішенні суду, але це положення не завжди реалізується подружжям. Тому 

запропоновано за заявою подружжя встановлювати безспірний факт виходу з 

режиму окремого проживання в нотаріальному порядку, з вказівкою на те 

майно, яке було придбане кожним із подружжя в період окремого 

проживання, та доповнити такою нотаріальною дією ст. 34 Закону України 

«Про нотаріат»; 

9) запропоновано з метою захисту інтересів самого подружжя, їхніх 

батьків та інших родичів, що наділяють їх необхідним майном, запровадити в 

нотаріальну практику посвідчення договорів про придане, що 
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укладатимуться між нареченими (майбутнім подружжям) і особами, що 

наділяють їх майном (батьками, іншими родичами або особами), і встановити 

спеціальний правовий режим цього майна; 

10) установлено, що при укладанні та нотаріальному посвідченні 

шлюбного договору слід визнати можливим представництво з чітко 

визначеними в нотаріально посвідченій довіреності повноваженнями 

представника щодо підписання договору на конкретних умовах, 

зафіксованих у довіреності; 

11) обґрунтована неприпустимість у виконавчому провадженні 

звертати стягнення на всі кошти боржника, якщо в нього є члени сім’ї, 

особливо діти, і визначати розмір необхідних коштів для сім’ї, виходячи з 

мінімального розміру заробітної плати, а не прожиткового мінімуму на 

кожного члена сім’ї, оскільки для утримання дітей віком від 6 до 18 років 

потребується більше коштів, ніж мінімальний розмір заробітної плати; 

12) доведено, що в силу особистої заінтересованості під час проведення 

опису майна боржника – одного з подружжя, доцільно залучати до участі у 

виконавчому провадженні іншого із подружжя за його згодою, що дозволить 

наперед виявити те майно, на яке він претендує як на особисте і яке 

нераціонально включати до акта опису, якщо вирок не передбачатиме 

конфіскацію майна тощо; 

Удосконалено 

13) класифікацію сімейних договорів із виділенням серед них 

шлюбного договору із елементами визначення місця проживання дитини та 

умов її виховання кожним із подружжя (змішаний договір);  

Дістали подальшого розвитку наукові концепції С. Я. Фурси про 

14) наявність спільних ознак нотаріального провадження та окремого 

провадження в цивільному судочинстві, що зумовлює необхідність зняття 

зайвого навантаження з суддів і економії часу. У зв’язку з цим запропоновано 

передати частину справ окремого провадження до компетенції нотаріусів 

шляхом посвідчення безспірних юридичних фактів;  
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15) доцільність віднесення до компетенції нотаріуса посвідчення 

договору про встановлення режиму окремого проживання подружжя, якщо 

між подружжям відсутній спір щодо його встановлення. У разі наявності 

спору така справа повинна розглядатися судом у порядку позовного, а не 

окремого провадження, як це передбачено ст. 234 ЦПК України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

концептуальні положення, висновки та практичні рекомендації, які 

сформульовані в дисертаційному дослідженні, можуть бути використані:  

у науково-дослідній діяльності щодо подальшого вивчення особливостей 

охорони та захисту права спільної власності подружжя; у нормотворчій 

діяльності, пов’язаній із розробкою та прийняттям нормативних актів, 

внесенням змін та доповнень до чинного сімейного, цивільного, 

нотаріального, виконавчого процесуального законодавства; у навчальному 

процесі при викладанні курсу «Цивільне право України», «Сімейне право 

України», «Нотаріат в Україні», спецкурсів «Нотаріальний процес», 

«Виконавчий процес», «Реалізація сімейних відносин у нотаріальному 

процесі», при написанні підручників, посібників, підготовці навчальних 

програм, методичних вказівок; у практичній діяльності нотаріуса під час 

вчинення нотаріальних дій щодо розпорядження спільним майном 

подружжя. Основні положення, теоретичні висновки і практичні 

рекомендації, що містяться в дисертаційному дослідженні, можуть слугувати 

теоретичним підґрунтям для подальшої розробки положень цивільного, 

сімейного права, цивільного, нотаріального, а також виконавчого процесів. 

Окремі положення дисертації застосовуються в навчальному процесі 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(акт впровадження від 25 жовтня 2016 року). 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційне дослідження 

обговорювалось на засіданнях кафедри нотаріального та виконавчого 

процесу і адвокатури (протокол № 4 від 3 листопада 2015 року, протокол № 5 

від 15 грудня 2015 року, протокол № 1 від 23 вересня 2016 року) і 
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рекомендовано кафедрою до захисту (протокол № 2 від 27 жовтня 

2016 року). Основні положення дисертації, теоретичні висновки і практичні 

рекомендації доповідались на науково-практичних конференціях: VI 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, бакалаврів, 

магістрантів і аспірантів (м. Саратов (Російська Федерація), 15–16 травня 

2015 року); Міжнародній науковій конференції «Чотирнадцяті осінні 

юридичні читання» (м. Хмельницький, 2324 жовтня 2015 року), Другій 

міжнародній науково-практичній конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, 

виконавче провадження: актуальні проблеми», присвячена п’ятиріччю 

створенню кафедри нотаріального та виконавчого процесу та адвокатури 

(місто Київ, 25 березня 2016 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання та проблеми правового регулювання 

суспільних відносин» (м. Дніпро, 3–4 березня 2017 року), Міжнародному 

конгресі європейського права (м. Одеса, 21–22 квітня 2017 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 16 наукових 

праць, зокрема: 2 розділи у навчальних посібниках, 9 наукових статей, у тому 

числі 7 – у фахових виданнях, з них 3 – в іноземних фахових виданнях та 4 

тез доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які включають 11 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел (269 найменувань на 25 сторінках), додатку. Загальний обсяг 

дисертації становить – 222 сторінки, основний текст викладено на 

193 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ 

 

1.1 Шлюб як юридичний факт в динаміці майнових відносин 

подружжя 

 

Формування демократичної правової держави, розвиток інститутів 

громадянського суспільства в сучасному світі можливі за умови зміцнення і 

стабілізації сімейних стосунків. У сфері правового регулювання це, 

насамперед, означає створення законодавства, що регламентує шлюбно-

сімейні відносини, та забезпечення його реалізації державою через систему 

юридичних гарантій. Тому нині великого значення набувають охорона та 

захист прав, свобод і законних інтересів громадян уповноваженими органами 

держави, особливе місце серед яких займають органи нотаріату, суд та 

органи примусового виконання, діяльність останніх спрямована на 

відновлення порушених прав. Законотворча та правозастосовна діяльність у 

даній соціально-юридичній сфері неможлива без достатньої теоретичної 

бази, що включає аналіз досвіду, накопиченого як вітчизняною політико-

правовою думкою, так і зарубіжними аналогами у сфері регулювання 

майнових відносин подружжя. 

Шлюб – це найважливіший юридичний факт, що викликає виникнення 

сімейно-правових зв’язків і представляє собою вільний і добровільний союз 

чоловіка і жінки, що укладається в установленому порядку з дотриманням 

вимог закону, спрямований на створення сім’ї. Крім того, шлюб породжує у 

подружжя певні суб’єктивні права і обов’язки особистого та майнового 

характеру. 

У зв’язку із цим, можемо дійти висновку, що визначення поняття 

«шлюб» як центрального інституту сім’ї обов’язково має бути законодавчо 

закріплене. 
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Законодавче закріплення основних понять сімейного права, а саме, 

понять «шлюб» і «сім’я», є не тільки доцільним, а й необхідним. Тому 

заслуговує на увагу думка Т. В. Кашаніної про роль юридичних дефініцій, які 

належать до засобів вираження змісту права [73, с. 170]. До даного судження 

можна додати, що визначення поняття шлюбу необхідне для відмежування 

шлюбу як соціального інституту, в якому сконцентровані не тільки правові, 

але також матеріальні, психологічні, духовні, моральні, певною мірою і 

релігійні моменти, а також як конститутивного юридичного факту. 

Визначення поняття «шлюб» вважається за необхідне також для 

відмежування шлюбних правовідносин від близьких за змістом правових і не 

правових відносин, що в підсумку важливо для правильного застосування 

норм права. 

Незважаючи на те, що шлюб є основою подружніх правовідносин, 

особистих немайнових та майновий прав подружжя, у науці сімейного права 

вже тривалий час ведуться дискусії щодо поняття шлюбу. A.M. Нечаєва 

вважає, що шлюб являє собою союз жінки та чоловіка, укладений в принципі 

довічно з метою створення сім’ї [117, с. 5]. Однак не будь-яке співжиття 

чоловіка і жінки визнається шлюбом. На думку A.M. Бєлякової, шлюб – це 

юридично вільний і добровільний союз чоловіка і жінки, спрямований на 

створення сім’ї і який породжує взаємні права та обов’язки. Шлюб 

ґрунтується на почутті любові, справжньої дружби і поваги, моральних 

принципах побудови сім’ї в нашому суспільстві [21, с. 8]. Крім того, 

зазначений автор вважає, що шлюб є довічним, юридично оформленим, 

добровільним і вільним союзом чоловіка і жінки, спрямованим на створення 

сім’ї, породжує для них взаємні особисті немайнові та майнові права і 

обов’язки та має на меті народження і виховання дітей. 

На відміну від України, у законодавстві деяких зарубіжних країн 

закріплене поняття «шлюб». Так, у Цивільному кодексі Грузії від 26 червня 

1997 року вказується, що шлюбом є добровільний союз чоловіка і жінки з 

метою створення сім’ї, який зареєстрований у державному органі реєстрації 
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цивільного стану. Ще одним прикладом законодавчої дефініції є визначення 

шлюбу в ст. 1 Закону Республіки Казахстан «Про шлюб та сім’ю» від 17 

грудня 1998 року № 321-I, де вказано, що шлюб – це рівноправний союз між 

чоловіком і дружиною, укладений за вільної і повної згоди сторін у 

встановленому законом порядку, з метою створення сім’ї, який породжує 

майнові та особисті немайнові відносини між подружжям. Однак і вказані 

норми не відображають правової природи шлюбу в повному обсязі. 

Погоджуючись частково із висловленими вище думками вчених та 

законодавчими положеннями, ми відстоюємо позицію договірної природи 

шлюбу. У зв’язку з цим слід визначити, що саме являють собою сімейно-

правові угоди (договори). Сімейно-правовий договір доцільно розглядати як 

двосторонній юридичний акт, а саме двосторонню сімейно-правову угоду, 

оскільки це узгоджене волевиявлення двох учасників сімейних 

правовідносин, спрямоване на досягнення певних сімейно-правових 

наслідків, які настають лише у взаємодії з іншими юридичними фактами. 

Відповідно, договори в сімейному праві, як двосторонні угоди, не є 

самостійною підставою виникнення сімейних правовідносин, врегульованих 

нормами сімейного права, а є елементом складеної юридичної категорії.  

З урахуванням акумульованого досвіду дослідження поняття «шлюб» 

вітчизняними та зарубіжними науковцями та нормами у сфері сімейних 

правовідносин, автором запропоновано дефініцію «шлюб», яку слід викласти 

в СК України у такій редакції: «Шлюб – це добровільний і рівноправний 

союз чоловіка і жінки, зареєстрований в органах реєстрації актів цивільного 

стану, основною метою якого є створення сім’ї на умовах встановлених у 

законодавстві та/або в нотаріально посвідченому договорі чи в рішенні суду, 

де визначаються особисті майнові та немайнові відносини подружжя». 

Тобто, в даному визначенні автором запропоновано враховувати динамічну 

складову шлюбу, що може регулюватися договором та зазнавати змін за 

спільною згодою подружжя, а також змінюватися за рішенням суду тощо.  
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Традиційно в науці сімейного права досліджуються питання шлюбних 

відносин спільно з соціальними аспектами підстав і правових наслідків 

шлюбу, розглядаючи шлюб як юридичний факт, або як договір, що викликає 

виникнення сімейно-правових обов’язків, зокрема й майнового характеру. 

Тому потрібно вказати, що підставами виникнення правовідносин між 

подружжям є визначені в законі юридичні факти (складні фактичні склади), 

які можуть вважатися одним із критеріїв, що відмежовують сімейні 

правовідносини від усіх інших правовідносин у сфері сім’ї, а також від тих 

відносин, які існують в цій сфері, але не піддаються правовому впливу. Так, 

ще Л.І. Петражицький справедливо зазначав, що правовідносини не 

залишаються незмінними, а, навпаки, виникають, змінюються, 

припиняються, і що ці зміни викликаються такими фактами, яким об’єктивне 

право привласнює здатність викликати ці зміни, або які, за об’єктивним 

правом, обумовлюють ці зміни. Такі факти називаються юридично 

важливими (релевантними) фактами або юридичними фактами [134, с. 359]. 

Юридичні факти тісно пов’язані із загальними передумовами 

правовідносин між подружжям: нормами права і правоздатністю. Але в цих 

зв’язках вони проявляються лише як абстрактні можливі юридично значимі 

явища. 

Власне існування юридичної норми конкретних правовідносин не 

створює. Щоб конкретне відношення виникло, необхідне настання чітко 

визначених обставин, які фіксуються в гіпотезах правових норм. Юридичні 

факти у правовідносинах подружжя можна назвати явищами дійсності, 

осмисленими людьми з точки зору сімейного права і тому вони породжують 

певні правові наслідки для подружжя, зокрема, майнового характеру. 

Юридичні факти в сімейному праві несуть на собі всі найважливіші 

риси, властиві юридичним фактам взагалі. Слід зазначити, що спеціальними 

ознаками юридичних фактів у сімейному праві доцільно визнати такі: 

1) шлюбно-сімейні відносини виникають із шлюбу, споріднення, 

усиновлення, опіки та піклування над неповнолітніми, прийняття дитини на 
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виховання в сім’ю, тобто, своєрідних юридичних фактів, в структурі яких 

поєднуються біологічні та юридичні засади. Ця особливість юридичних 

фактів сімейного права суворо персоніфікує учасників сімейних 

правовідносин, надаючи їм суто особистісний характер; 

2) на відміну від цивільного права, в якому юридичні факти 

породжують самостійні види правовідносин: регулятивні (встановлюються 

правочинами) і охоронні (встановлюються деліктами), охоронні сімейні 

відносини завжди виникають з уже існуючих юридичних зв’язків як наслідок 

їх порушення суб’єктом сімейного права: порушення одним із подружжя 

майнових прав іншого, тощо; 

3) правові відносини найчастіше встановлюються за наявності не 

одиничного юридичного факту, а за допомогою сукупності фактів, настання 

яких необхідне для виникнення передбачених законом юридичних наслідків 

– фактичних складів. Наприклад, склад, з яким норми сімейного права 

пов’язують виникнення аліментних правовідносин між колишнім 

подружжям, включає факт непрацездатності одного з подружжя та наявність 

достатніх майнових засобів у іншого. 

Але не можна ототожнювати шлюб з цивільно-правовим договором без 

певних пересторог, оскільки він має свої специфічні ознаки щодо форми, 

визначення прав та обов’язків, а також визначення сторін такого договору. 

Укладення шлюбу спричиняє виникнення не тільки немайнових, але й 

майнових відносин. Тому вважаємо, що шлюб є специфічною юридичною 

обставиною сімейно-правового договору, укладення якого спричиняє 

виникнення особистих немайнових та майнових прав та обов’язків 

подружжя. Він може стати юридичним фактом у динаміці майнових відносин 

подружжя. 

Автор вважає, що свідоме укладання шлюбу має передбачати 

домовленість про спільне створення сім’ї, на тих умовах, які подружжя 

вважає найважливішими і така згода може виражатися в усній формі або 

шляхом нотаріального посвідчення договору. Отже, подружжям можуть 
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обговорюватися і врегульовуватися як немайнові, так і майнові умови 

спільного життя. Якщо немайнові відносини, як правило, не прийнято 

регламентувати в шлюбному або сімейному договорі, то майнові відносини 

врегульовуються шлюбними договорами. У цьому зв’язку запропоновано 

розглядати шлюб в цивільно-правовому контексті як договір між жінкою та 

чоловіком щодо їх статусу в майбутньому як співвласників майна, набутого у 

шлюбі. Дане положення слід реалізувати при ознайомленні наречених з 

їхніми правами та обов’язками як майбутнього подружжя (ст. 29 СК України), 

наголошуючи на тому, що після реєстрації шлюбу, але за відсутності 

шлюбного договору, вони будуть співвласниками майна, яке належатиме їм 

на праві спільної сумісної власності.  

Підсумовуючи викладене слід вказати, що у законодавчому визначенні 

дефініції шлюбу, сьогодні існує потреба, яка пов’язана із розвитком та 

урізноманітненням відносин, що можуть виникати між суб’єктами сімейного 

права, які спричиняють зміну у правовому статусі самих таких суб’єктів, а 

також правовому режимі їх майна і це положення доводить динамічну 

складову сімейних та зокрема, подружніх відносин. 

 

1.2 Подружжя як особливий зібраний суб’єкт сімейних 

правовідносин: поняття, значення, відмежування від суміжних категорій 

 

Правовідносини подружжя – це суспільні відносини, врегульовані 

нормами цивільного і сімейного права, що виникають із шлюбу. Як і будь-які 

правовідносини, правовідносини подружжя складаються з певних елементів: 

суб’єктів, об’єкта і змісту. 

В цьому підрозділі ми звернемо увагу на особливого суб’єкта сімейних 

правовідносин – подружжя. Ні законодавство, ні наука сімейного права не 

мають однозначності щодо поглядів на поняття «подружжя», його 

співвідношення з суміжними категоріями.  
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Так, відповідно до ст. 21 СК України проживання однією сім’єю жінки 

та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та 

обов’язків подружжя. Аналізуючи положення даної статті, можна дійти 

висновку, що подружжям є лише особи, які перебувають у шлюбі та, 

відповідно, іменуються чоловіком та дружиною. Однак особи, що 

перебувають у фактичних шлюбних відносинах, за змістом СК України, 

вважаються сім’єю. 

Для вірного розуміння вказаних понять необхідно, насамперед, 

визначитись, кого потрібно вважати подружжям і чи є ним особи, що спільно 

проживають без реєстрації шлюбу, оскільки саме з поняттям «подружжя» 

законодавство пов’язує можливість реалізації певних прав. 

СК України не містить формулювання «фактичні шлюбні відносини» і 

не регулює такі відносини. Однак ст. 74 СК України регулюється право на 

майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають 

у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі.  

У той же час в сімейно-правовій літературі і коментарях чинного 

законодавства в тій чи іншій мірі згадуються фактичні шлюбні відносини, 

використовуються словосполучення «фактичний шлюб», «фактичний 

чоловік» [240, с. 8; 49, с. 15-16; 253, с. 18-19; 84, с. 10; 17, с. 12; 79, с. 21, 64; 

35, с. 43; 211, с. 168-173]. При цьому ряд авторів виступають проти 

застосування цих невдалих, на їхню думку, формулювань [83, с. 160; 87, 

с. 72], оскільки з юридичної точки зору в них поєднано непоєднуване, адже 

шлюб і подружжя відповідно до законодавства і доктрини перебувають у 

правовому полі і характеризуються юридичними ознаками [84, с. 13]. Більш 

точним, на думку О. Ю. Косової, видається термін «позашлюбне співжиття», 

оскільки етимологічно слово «жити разом» не несе в собі негативного сенсу, 

а означає «жити спільно з ким-небудь» [84, с. 14]. З точки зору 

О. Г. Куриленко, доцільніше використовувати термін «позашлюбна сім’я» 

[87, с. 73]. У монографії А. М. Нечаєвої використовується термін 
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«консенсусний шлюб» [118, с. 73]. Незважаючи на зазначені розбіжності, всі 

вчені одностайно визнають існування таких відносин.  

Виходячи зі сказаного, можна стверджувати, що незареєстровані союзи 

не можуть перебувати поза сферою правового регулювання. Говорячи 

словами А. М. Нечаєвої, «назріла проблема визнання правового статусу 

таких шлюбів, які повинні тягти за собою певні правові наслідки у вигляді 

надання фактичному подружжю встановлених прав і обов’язків» [118, с. 87]. 

Безперечно, визнання відповідних відносин правом не вступає в суперечність 

з сучасними уявленнями про мораль [118, с. 87].  

Більш того, на думку А. С. Лалетіної, наявність в законодавстві 

правового інституту, що є, по суті, проміжним варіантом між повноцінним 

шлюбом і життям поза сім’єю, створить передумови для поступового 

залучення молоді в сімейні відносини [91, с. 4].  

Разом з тим, враховуючи політико-правовий аспект, ми пропонуємо 

обмежити сферу законодавчого регулювання майнових відносин зазначених 

осіб, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, що, в свою чергу, 

викликано об’єктивними потребами суспільства. Впровадження в 

нормативну сферу положень про відносини, які виникають між чоловіком та 

жінкою, які проживають без реєстрації шлюбу не повинно допускати 

зниження ступеня значимості інституту зареєстрованого шлюбу або 

створювати будь-які перешкоди для укладення останнього. 

Поняття «фактичний шлюб» та «фактичні шлюбні відносини» мали 

місце в юридичній практиці до введення в дію СК України, який нині не 

оперує такими термінами. На зміну їм прийшов інститут проживання 

чоловіка та жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Сьогодні такий факт 

може встановлюватися судом в порядку п. 2 ч. 1 ст. 256 ЦПК України [252]. 

З урахуванням різноманіття конкретних життєвих ситуацій не 

вважаємо доцільним обмежувати суд межами законодавчо визначеного 

строку спільного проживання, після якого особи можуть бути визнані такими, 

що проживали однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Проте наявність 
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спільних дітей або спільне виховання дітей не є обов’язковою ознакою 

спільності проживання осіб без реєстрації шлюбу (хоча, безумовно, не 

виключається). На нашу думку, це особливо важливо, зокрема, для випадків 

спільного проживання осіб похилого віку, які, вважаючи реєстрацію шлюбу 

зайвою або навіть недоречною, прагнуть захистити майнові інтереси своїх 

дітей [84, с. 14]. У зв’язку із викладеним, вважаємо доцільним виключити ч. 2 

ст. 21 СК України. 

Однак потрібно зазначити, що законодавство не містить визначення 

поняття подружжя. Визначити, кого можна віднести до подружжя, можливо 

лише шляхом аналізу положень СК України. Відповідно до ст. 3 СК України 

сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, 

мають взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли 

дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, 

необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не 

проживають спільно. Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного 

споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених 

законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства. 

Стаття 9 СК України визначає подружжя як суб’єктів, відносини між 

якими можуть врегулюватись за домовленістю (договором), якщо це не 

суперечить вимогам СК України, інших законів та моральним засадам 

суспільства. 

Відповідно до ст. 27 СК України державна реєстрація шлюбу 

встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та 

чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в 

інтересах держави та суспільства. Стаття 29 СК України врегульовує, що 

орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов’язаний ознайомити 

наречених з їхніми правами та обов’язками як майбутніх подружжя і батьків 

та попередити про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації 

шлюбу. Проте, як бачимо, даний закон не дає переліку прав і обов’язків 
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подружжя, які повинні бути їм роз’яснені щодо статусу майна, яке 

набуватиметься ними у майбутньому. 

У зв'язку з цим, вважаємо доцільним розглядати шлюб в цивільно-

правовому контексті як договір між жінкою та чоловіком щодо їх статусу в 

майбутньому як співвласників майна, набутого у шлюбі. Дане положення 

слід реалізувати при ознайомленні наречених з їхніми правами та 

обов'язками як майбутнього подружжя (ст. 29 СК України), наголошуючи на 

тому, що після реєстрації шлюбу, але за відсутності шлюбного договору, 

вони будуть співвласниками майна, яке належатиме їм на праві спільної 

сумісної власності. 

Отже, виходячи з аналізу норм СК України, можна говорити про статус 

осіб, а саме подружжя, яке є особливим суб’єктом сімейних відносин та 

отримує свою правосуб’єктність тільки після реєстрації шлюбу. При цьому, 

ми мусимо кваліфікувати статус подружжя як відносно самостійного 

поняття, так і, одночасно, елементу більш ширшого поняття «сім’ї».  

Здебільшого наукові погляди щодо визначення сім’ї, як суб’єкта 

сімейних правовідносин, є однаковими – сім’я такою не визнається. Однак 

протягом останнього часу і в межах цивілістичної науки почали озвучувати 

іншу позицію. Так, до прикладу, Ю.С. Корольов, не стверджуючи прямо, що 

сім’я є суб’єктом права, але визначаючи це основною ідеєю сімейного права, 

вважає, що саме зміст сучасного законодавства наштовхує на думку на 

виокремлення такого суб’єкта. В окремих працях він зазначає, що сім’я по 

суті є посередником між фізичною та юридичною особою, оскільки не 

будучи останньою, сім’я виступає в цивільному обороті як єдине ціле, але як 

суб’єкт, який складається з декількох осіб, до прикладу у сфері житлових, 

пенсійних та інших правовідносин [82, с. 61-64]. З такою думкою складно 

погодитись, оскільки кількість учасників не є визначальною 

характеристикою та ознакою юридичної особи за ЦК України, особливо 

зважаючи на те, що в законодавстві про господарські товариства передбачена 

можливість створення юридичної особи однією особою. Дійсно, сім’я 
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означає множину суб’єктів, але, на відміну від юридичної особи, поняття 

«сім’я» доволі часто має невизначений зміст (винятком є подружжя), 

оскільки спільно проживати і відповідно мати взаємні права і обов’язки 

можуть й родичі дальніх ступенів споріднення тощо.  

Певною категоричністю наділена й думка Н.І. Бесєдкіної про те, що, 

незважаючи на те, що сім’я не визначена окремим суб’єктом, відповідно до 

СК РФ, такий підхід є помилковим, оскільки все одно сім’я розглядається як 

така, як певне утворення, яке виконує робочі функції для держави і 

суспільства, тому неприпустимо ігнорувати той факт, що сім’я є певною 

самостійною цінністю [22, с. 21-23]. По суті такої ж думки дотримується 

М.М. Дякович, яка стверджує, що є всі підстави визнавати сім’ю окремим 

суб’єктом сімейних правовідносин [52, с. 14]. 

Вказані вище аргументи видаються досить сумнівними і 

необґрунтованими, оскільки, незважаючи на те, що в тексті СК України 

неодноразово згадується такий термін, як «сім’я», жодна стаття СК України 

не виокремлює прав сім’ї або ж її обов’язків. Звернемо увагу й на те, сім’я в 

контексті норм СК України не чітко визначене поняття, яке доволі часто 

утворюється і видозмінюється без фіксації факту спільного проживання тощо. 

Потрібно погодитись в цьому випадку з точкою зору О.М. Пономаренко, що 

по суті СК України визнає сім’ю первинним та основним осередком 

суспільства (ч. 1 ст. 3 СК України), у зв’язку із чим держава її охороняє (ч. 1 

ст. 5 СК України) [137, с. 33-44].  

Для визначення сім’ї як окремого суб’єкта, необхідно також вирішити 

наявність у неї конкретних ознак суб’єкта права. Так, в загальній теорії права 

відсутнє однозначне вирішення цього питання. Зокрема, на думку 

А.В. Міцкевича, суб’єктами права визнаються особи або організації, за якими 

законом визнається особлива юридична правосуб’єктність, що є підставою 

для участі у різних правовідносинах з іншими особами та організаціями [152, 

с. 373]. Справді, виокремлення правосуб’єктності (правоздатності, 
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дієздатності та ін. елементів) конкретного суб’єкта є підставою стверджувати, 

чи має можливість такий суб’єкт бути учасником конкретних правовідносин.  

Також заслуговує на увагу теза С.С. Алексєєва про те, що суб’єкт права 

має дві основні ознаки: безпосередня вказівка в нормах права на певну особу 

(колектив осіб) як на суб’єкта права, а також така особа (колектив осіб) за 

своїми специфічними характеристиками по суті може бути носієм 

суб’єктивних юридичних прав і обов’язків. У зв’язку з цим, суб’єкт права 

повинен бути наділений якостями, що пов’язані зі свободою волі людини, 

колективу людей, тобто, володіти зовнішньою відокремленістю від інших 

суб’єктів, а також персоніфікованістю та здатністю виражати і здійснювати 

волю конкретної особи [11, с. 138].  

Підсумовуючи, необхідно підкреслити, що для того, щоб сім’ю можна 

було виокремити як суб’єкта права, вона повинна мати зовнішню 

відокремленість, певну персоніфікацію, та здатність виражати і здійснювати 

окрему чітко відокремлену волю певного колективу людей як в сімейних, так 

і інших правовідносинах. 

Зовнішня відокремленість суб’єкта права полягає здебільшого у певній 

відокремленості майна суб’єкта, та наявність специфічних немайнових прав, 

притаманних такому суб’єкту. Тому очевидною видається думка про те, що 

майнова відокремленість сім’ї повинна бути свідомою і такою, яка можлива 

для виділення в натурі (до прикладу, як майнова відокремленість такого 

колективного суб’єкта цивільних правовідносин, як юридична особа), тобто, 

сім’я повинна бути визнана власником майна або ж володіти майном на 

іншому речовому праві. Таких вказівок в нормах права немає. СК України 

говорить тільки про спільну власність подружжя або ж осіб, які проживають 

однією сім’єю, власність кожного із подружжя, а також окремих членів сім’ї, 

коли визначаються певні аліментні зобов’язання. Щодо визначення 

специфічних немайнових прав сім’ї, то ні ЦК України, ні СК України, не 

називає таких, а лише вказує на особисті немайнові права окремих осіб, або 

ж на певні немайнові права подружжя (до прикладу щодо визначення 
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прізвища подружжя після укладення шлюбу), а в свою чергу, члени сім’ї 

можуть мати різні прізвища, навіть перебуваючи у складі однієї сім’ї. 

Персоніфікація суб’єкта права полягає в здатності виступати у вигляді 

єдиної особи в конкретних правовідносинах. До прикладу, коли ми говоримо 

про такого суб’єкта права, як юридичні особи, то з моменту державної 

реєстрації такий суб’єкт виступає в цивільному обороті від власного імені, а 

також може захищати свої права у суді. Якщо проводити подібну аналогію до 

сім’ї, то для того, щоб здійснювати певні майнові права інших осіб, що є 

членами сім’ї, одному від всіх членів і кожного окремо потрібно отримати 

окремий дозвіл, на відміну від представника юридичної особи, який 

уповноважується діяти від усієї юридичної особи, а не кожного її учасника. 

Однак, якщо говорити про спільну сумісну власність членів сім’ї, то 

здійснення повноважень одним із членів сім’ї презюмує згоду усіх її членів 

на такі повноваження.  

Сім’я також не наділена здатністю виражати і здійснювати 

персоніфіковану волю. Примусове погодження на укладення окремих видів 

правочинів кожним із членів сім’ї заборонене. У цьому відмінність сім’ї від 

юридичних осіб, у яких рішення про долю майна приймає відповідних орган, 

що наділений повноваженнями відповідно до установчих документів. 

Отже, вказане наштовхує нас на висновок про те, що сім’я не може 

бути виокремлена як специфічний суб’єкт сімейних правовідносин, оскільки 

не має відповідних сутнісних ознак суб’єкта права, на відміну від подружжя, 

яке законом наділене такими ознаками. У той же час, ми вважаємо, що члени 

сім’ї, які проживають спільно, сумісно ведуть домашнє господарство та 

придбавають майно вправі укладати сімейний договір, яким будуть 

впорядковані їх внутрішні майнові та немайнові відносини та делеговані 

зовнішні (представницькі) повноваження. Потенційна можливість укладення 

та нотаріального посвідчення такого договору зумовлена необхідністю 

регламентації складних реальних сімейних правовідносин. Проте реалізація 

такої гіпотези ускладнена ментальністю українського народу, а також 
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відсутністю ґрунтовних досліджень в цій сфері і недоліками в діяльності 

нотаріусів, які у більшості випадків працюють за шаблонами договорів.  

Схожим, але не тотожним із подружжям правовим статусом володіють 

такі суб’єкти сімейних правовідносин, як колишнє подружжя і особи, які 

проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу. У зв’язку з цим важливим є 

визначення кола суб’єктів подружніх і подібних або прирівняних до них 

відносин. 

І.І. Пучківська вважає, що суб’єктами шлюбних правовідносин є тільки 

подружжя, відносячи до цієї групи, зокрема таких осіб: 1) чоловіка і жінку, 

які знаходяться в зареєстрованому у державному органі шлюбі; 2) осіб, які 

спільно проживають і перебувають у фактичних шлюбних відносинах; 

3) зазначених вище осіб, які отримують право на утримання відповідно до 

ст. 91 СК України [154, с. 1-12]. Однак, дана позиція є дискусійною. 

На думку Є.М. Ворожейкіна, подружжям є громадяни, які досягли віку, 

зазначеного в законі, і зареєстрували шлюб в органах реєстрації актів 

цивільного стану [34, с. 109]. Однак таке визначення, на нашу думку, не є 

повним, оскільки не охоплює всіх необхідних умов, наявність яких дозволяє 

кваліфікувати вступ до шлюбу, перебування в ньому тощо. 

У зв’язку із викладеним вважаємо, що подружжя (з точки зору 

майнового права) слід визнати як особливий зібраний суб’єкт сімейних 

правовідносин, який складається з чоловіка і дружини та наділяється як 

внутрішніми правами та обов’язками чоловіка та дружини (один по 

відношенню до другого), так і комплексом зовнішніх прав, обов’язків та 

інтересів. Зокрема, право визнавати недійсними договори, які були укладені 

щодо спільно набутого майна без згоди одного із подружжя, переважне право 

на придбання належної частки в спільній сумісній власності тощо.  

В теорії сімейного права Л.В. Липець було запропоновано 

класифікацію суб’єктів шлюбних правовідносин за критерієм спеціальних 

сімейних прав і обов’язків, до яких не належать батьківські права щодо 
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спільної дитини, суто цивільні права та обов’язки, у тому числі, наявність 

боргів, обумовлених угодами тощо.  

Зокрема, класифікація складається із таких суб’єктів: 1) подружжя, що 

проживає разом; подружжя, що перебуває в стані сепарації або «гостьового 

шлюбу»; подружжя, що знаходиться на стадії розлучення (тобто, подали 

заяву чи позов про розірвання шлюбу); подружжя, один з яких є іноземцем і 

шлюб укладено на підставі норм іноземного права; 2) особи, які спільно 

проживають і перебувають у «фактичних шлюбних відносинах» 

(проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу – О.Н.): різностатеві пари, 

які перебувають у фактичних шлюбних відносинах (проживають однією 

сім’єю – О.Н.) і мають спільно придбане під час такого проживання майно 

або взаємні зобов’язання по утриманню; 3) колишнє подружжя, на одного з 

яких покладено обов’язок по утриманню іншого (колишні співмешканці, на 

одного з яких покладено обов’язок по утриманню іншого); 4) наречена і 

наречений (майбутнє подружжя – О.Н.), тобто, особи, які подали заяву про 

реєстрацію шлюбу; 5) особи, одна з яких має право вимагати відшкодування, 

а інша – зобов’язання відшкодувати витрати, понесені у зв’язку з 

приготуванням до реєстрації шлюбу (колишні наречений і наречена); 

6) особи, шлюб яких визнаний недійсним, – у разі настання правових 

наслідків, передбачених законодавством [96, с. 116-121]. 

Але автор вважає, що дана класифікація не відтворює саме суб’єктів 

шлюбних відносин, оскільки в ній мають місце особи, які не знаходяться (чи 

знаходились) у шлюбі, зокрема: особи, які спільно проживають і 

перебувають у «фактичних шлюбних відносинах»: різностатеві пари, які 

перебувають у фактичних шлюбних відносинах і мають спільно придбане під 

час такого проживання майно або взаємні зобов’язання по утриманню. 

Вказаний вище автор, на наш погляд, помилково підмінює поняття «шлюбні 

відносини» фактичними шлюбними відносинами, що призвело до 

неправильного формулювання назви такої класифікації та її суб’єктів. Така 

класифікація, на нашу думку, переважно визначає перелік суб’єктів 
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сімейних, а не шлюбних відносин. Проте про права і обов’язки, включених 

до неї суб’єктів, зокрема, подружжя (а також майбутнього, колишнього) слід 

говорити щодо майна, зокрема, спільної сумісної власності, оскільки вони 

мають важливе значення, як для теорії, так і для практики. 

Проте виділення у такій класифікації (п. 5), де йдеться не про 

конкретних суб’єктів таких як наречений і наречена, а про відповідальність, 

яка виникає з їх відносин по організації шлюбу, як майбутнього подружжя. 

Також зазначена класифікація суб’єктів потребує її розмежування на дві 

самостійні: класифікації суб’єктів шлюбних відносин та класифікація 

суб’єктів сімейних відносин за певними критеріями, що не зроблено даним 

вченим.  

У зв’язку з викладеним вважаємо доцільним сформулювати свою 

класифікацію суб’єктів шлюбних відносин: 

а) шлюбні відносини, які виникнуть у майбутньому: 1) наречений і 

наречена (як майбутнє подружжя) – ст. 29 СК України; 

б) реальне або чинне подружжя: 1) подружжя, 2) подружжя, що 

знаходиться в режимі роздільного проживання на підставі рішення суду 

(статті 119-120 СК України); 3) подружжя, яке розлучене, але між чоловіком 

та дружиною залишаються чинними права та обов’язки; 4) єдиний (зібраний) 

суб’єкт шлюбних відносин по відношенню до третіх осіб (органи державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації різних 

форм власності, фізичні особи). 

Така класифікація, на нашу думку, враховує всіх учасників шлюбних 

відносин та матиме значення для вирішення питань, пов’язаних з їх 

майновими правами, зокрема, спільної сумісної власності та її трансформації. 
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1.3 Спільна сумісна власність подружжя як особливий інститут 

сімейного права 

 

Інститут права спільної власності є одним з самих статичних правових 

інститутів, оскільки повністю заснований на постулатах, розроблених ще 

римськими юристами, а норми, які регулюють відносини спільної власності, 

змістовно майже не змінювалися в усі періоди свого існування. Римські 

юристи ставилися до спільної власності як до короткочасної аномалії, тому 

вітчизняний правопорядок спільної власності не орієнтований на тривалі 

відносини, на захист економічних інтересів спільних співвласників.  

Характерно, що із стародавніх часів майно сім’ї могло вважатися 

загальносімейним [59, с. 202], а в інших – окремою власністю дружини [116, 

с. 94]. Відповідні положення до останнього часу слугують підставою для 

того, щоб відокремити розподіл спільного майна подружжя від спадкування і 

в деяких країнах Європи переживший з подружжя не спадкує разом з дітьми 

та спадкує в обмеженому обсязі з іншими родичами. 

Г.Ф. Шершеневич вказував на можливість кожного із подружжя 

самостійно розпоряджатись своїм майном, зважаючи на принцип 

роздільності особистої власності подружжя [264, с. 568], інші вчені звертали 

увагу на можливості подружжя вступати у будь-які договірні відносини щодо 

належного їм майна, право жінки і чоловіка самостійно розпоряджались 

особистим майном без врахування інтересів іншого з подружжя [136, с. 188]. 

Така тенденція значною мірою обумовлювалася тим, що до революції жінки 

істотно були обмежені в правах, тому робилися спроби на законодавчому 

рівні матеріально їх забезпечити тощо.  

З перших років радянської влади сімейне право не зазнає істотних змін 

[206], але поступово починає відтворювати комуністичні ідеї, встановлюючи, 

що майно подружжя є спільним без можливості визначення протилежного за 

рахунок укладення шлюбного договору [207]. Науковці бачили в цьому 

певний прогрес щодо визнання за дружиною домогосподаркою прав на 
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майно [40, с. 31], але дане положення можна сприйняти і з іншого боку. В 

період націоналізації і колективізації переважна більшість громадян 

опинялася без істотних заощаджень, тому жінки доволі часто не здатні були 

прогодувати себе тощо. Кодекс про шлюб та сім'ю УРСР 1969 р. [74] не 

містив норм, що дозволяли укладати договори щодо сімейних майнових 

відносин, за винятком ст. 29, яка передбачала можливість поділу майна, що є 

спільною власністю подружжя як за шлюбу, так і під час його розірвання. 

У такій незмінній формі режим майна подружжя проіснував до 

2004 року, коли СК України вступив у дію. Вказаним актом визначається два 

режими спільного майна подружжя – законний і договірний. Перший, в свою 

чергу, виникає на загальних підставах, передбачених законом, а договірний 

відповідно випливає із тексту шлюбного договору, який може бути укладено 

між подружжям. Однак, у цьому випадку необхідно враховувати той факт, 

що для одного подружжя може бути застосовано одразу обидва режима 

спільного майна, якщо інше не визначено законом або договором. Така 

ситуація може бути в тому випадку, коли шлюбний договір укладений не 

щодо усього майна, а лише частини, тому на іншу частину в такому випадку 

поширюється законний режим.  

Таким чином, право спільної власності подружжя в нашій країні 

побудовані на поєднанні принципів спільності і роздільності. Слід зазначити, 

що така система їх побудови є першим підтвердженням поєднання у них 

оплатності та еквівалентності, що притаманно для цивільних правовідносин, 

зокрема, й сімейних. Адже при такій системі, за загальним правилом, 

роздільним визнається те майно кожного з подружжя, до придбання якого 

інший з подружжя не має відношення. 

При визначенні питання права спільної власності як правового 

інституту одним із важливих питань є розмежування понять права спільної 

сумісної і спільної часткової власності. Питання про критерії розмежування 

права спільної власності на види є дискусійним в правовій теорії. З цього 

приводу склалися такі основні позиції.  
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1. Сумісна власність, на відміну від часткової, не наділена частками. У 

зв’язку із цим учасник сумісної власності не має права розпоряджатись 

окремою часткою [37,с. 149; 63, с. 51; 102, с. 134-135; 214, с.174]. Таке 

тлумачення, як зазначають окремі автори, будується на поєднанні двох 

аспектів: наявності часток та визначення розміру часток. Важливо розуміти, 

якщо при спільній сумісній власності частка не визначена, її розмір не 

окреслений, то це не означає, що така частка відсутня [111, с. 24-25]. У 

літературі поняття частки пов’язується з власне змістом права власності. 

Отже, заперечувати наявність часток у праві власності у учасника сумісної 

власності означає заперечувати існування у такого учасника самого права на 

спільне майно.  

2. Право спільної сумісної власності, як і право спільної часткової 

власності характеризується наявністю часток, але їх розмір не визначено 

[111, с. 23-24; 220, с. 69]. В такому випадку учасник права сумісної власності 

не може розпоряджатися своєю часткою не у зв’язку з її відсутністю, а у 

зв’язку із неможливістю визначення її розміру. В цілому така точка зору 

відповідає визначенню, запропонованому у ЦК України.  

3. Обсяг часток як учасників спільної сумісної власності, так і 

часткової власності, визначений заздалегідь, у зв’язку із чим виділяти різні 

види спільної власності є певною умовністю [99, с. 33; 71, с. 84]. З такою 

позицією категорично погодитися неможливо, оскільки заздалегідь частки 

можуть бути визначені лише при частковій власності, а сумісна власність 

лише передбачає можливість визначення часток, які можуть припускатися 

рівними, але таке припущення не завжди вірне. Так, з урахуванням інтересів 

дітей суд може відійти від рівності часток подружжя і присудити більшу 

частину тому з них, з ким залишаться проживати діти. Отже, питання щодо 

«обсягу» нерівності часток залишатиметься відкритим до ухвалення судом 

рішення, але, очевидно, що в цьому випадку братиметься до уваги кількість 

дітей та інші фактори. Таким чином, в основі спільної сумісної власності 

подружжя, на відміну від часткової власності, лежить невизначеність часток, 
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інакше, протилежна позиція ототожнюватиме спільну часткову і сумісну 

власність.  

4. Тому важко погодитися й з позицією інших науковців, які вважають, 

що в основі відносин учасників сумісної власності лежить ознака рівності 

прав співвласників, що відрізняє сумісну власність від часткової [110, с. 74; 

224, с. 62-63]. Наявність рівних, однакових прав на одне й те саме майно 

одночасно у кількох осіб може припускатися у зв’язку з наявністю між ними 

особливих відносин, а саме особистого зв'язку. В цьому випадку 

законодавець надає правове значення особистому-довірчому зв’язку між 

учасниками відносин сумісної власності. На цій підставі представники цієї 

точки зору відзначають, що конструкція спільної сумісної власності 

відрізняється більшою стабільністю, оскільки учасники в період її існування 

не можуть розпорядитися своїми частками, оскільки, по-перше, не 

встановлено їх розмір, а, по-друге, не можуть бути учасниками сумісної 

власності ті, хто стоїть поза таким особистим зв'язком. Однак, із 

запропонованою позицією важко погодитися. По-перше, тому що наріжним 

каменем в розмежуванні спільної власності на сумісну і часткову 

представники цієї концепції поклали ознаку рівності прав співвласників.  

По-друге, з приводу особистого, довірчого зв’язку, який існує серед 

співвласників, чинне законодавство передбачає конкретно визначені випадки 

виникнення сумісної власності на спільне майно: сумісна власність 

подружжя, членів фермерського господарства та ін. У першому випадку 

утворення сумісної власності можна пояснити наявністю особливих довірчих 

відносин і особистого зв'язку. У фермерському господарстві цей критерій 

вже сумнівний, оскільки передбачає можливість участі у такому господарстві 

і сторонніх осіб, окрім членів сім’ї.  

Визначаючи специфіку спільної власності подружжя, необхідно 

зазначити, що вона безпосередньо випливає із тих видів майнових відносин, 

що можуть складатись під час шлюбу, що фактично допоможе нам в 
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майбутньому визначити те майно, що може належати подружжю на праві 

спільної сумісної, часткової чи роздільної власності. 

Окремі науковці визначають, що усю сукупність майнових відносин 

подружжя доцільно поділити на два види: 1) відносини власності подружжя 

(тобто, відносини, що виникають щодо того майна, яке нажито подружжям 

під час шлюбу); 2) аліментні зобов’язання подружжя (тобто майнові 

відносини по взаємному матеріальному утриманню) [17, с. 142; 156, с. 116; 

257, с. 8].  

Першу групу правовідносин М.В. Антокольска поділяє на відносини, 

які пов’язані з дією законного або договірного режиму майна подружжя, а 

також відносини майнової відповідальності подружжя за зобов'язаннями 

перед третіми особами [17, с. 142]. В свою чергу О.Н.Нізамієва, 

О.Н.Левушкін, А.С. Лалетіна такі відносини відповідальності визначають як 

окрему групу майнових правовідносин подружжя [119, с. 5; 92, с. 46; 91, 

с.10]. 

Заслуговує на увагу точка зору Г.К. Матвєєва про доцільність 

виокремлення такого виду майнових відносин подружжя як зобов’язальні. 

Такі відносини можуть складатись як між подружжям, так і з третіми 

особами за участю подружжя, де кожен із подружжя виступає як співвласник 

спільного майна (кошти). В цій класифікації також має враховуватись факт 

чи у зобов’язальних відносинах з третіми особами бере участь один із 

подружжя, представляючи інтереси подружжя в цілому, чи обидва з 

подружжя є учасниками такого зобов’язання. В такому випадку доцільно 

говорити про множинність осіб на стороні подружжя. У випадку, коли 

обидва із подружжя беруть участь у зобов’язанні, вони виступатимуть 

відповідно співборжниками або співкредиторами. Однак, доцільно 

відзначити, що у випадку, коли на стороні подружжя у зобов’язання вступає 

тільки один із подружжя, не відбувається множинності, але між подружжям 

тоді виникають певні відносини щодо належного розпорядження спільним 
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майном і в такому випадку необхідна згода іншого з подружжя на участь у 

таких зобов’язаннях.  

Вказана позиція щодо необхідності виділення зобов’язальних 

правовідносин подружжя підтверджується, в першу чергу, законодавчим 

закріпленням можливості укладення шлюбного договору, з одного боку, а з 

іншого тим, що вітчизняна традиція сімейних правовідносин здебільшого 

пов’язує примноження спільного майна подружжя за рахунок роботи 

чоловіка, коли дружина здійснює догляд за дітьми. Справедливою у цьому 

контексті видається позиція С.Я. Фурси, яка зазначає, що сучасна доктрина 

майнових відносин подружжя не зовсім відповідає звичаям українського 

народу, не враховуючи обставин, коли один із подружжя забезпечує ведення 

домашнього господарства, догляд за дітьми, у зв’язку із чим у нього відпадає 

можливість здійснювати самостійний заробіток і відповідно виступати 

ініціатором договірних відносин щодо спільного майна подружжя і 

розпорядження ним [227, с. 55-62]. 

Враховуючи викладене, вважаємо за необхідне визначити таку 

класифікацію майнових правовідносин подружжя, зважаючи на підставу їх 

виникнення:  

1) майнові відносини подружжя щодо спільного майна, яке набуте як за 

законом, так і за договором;  

2) зобов’язальні майнові відносини подружжя: а) відносини, де 

подружжя виступає як специфічний учасник або один із подружжя виступає 

як представник подружжя в цілому; б) відносини, що опосередковують 

зобов’язання подружжя щодо один одного в договірних відносинах (щодо 

необхідності надання згоди іншого з подружжя на укладення договорів із 

спільним майном або за рахунок спільного майна і наслідків недотримання 

такої вимоги як для зобов’язання в цілому, так і для майнових відносин 

подружжя); 

3) аліментні майнові відносини подружжя (щодо взаємного утримання 

кожного з подружжя, а також щодо утримання дітей чи батьків). 
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Для визначення особливостей права спільної власності подружжя 

важливого значення набуває обсяг майна, що може бути включене до 

спільної сумісної та спільної часткової власності подружжя.  

Ще за радянських часів низка вчених (К.А. Граве, В.П. Нікітін, 

В.А. Тархов) висловлювала думку про доцільність включення до складу 

спільного майна подружжя предметів особистої власності, грошових 

заощаджень, паїв, кредиторських вимог і боргових зобов'язань подружжя [40, 

с. 35; 121, с. 18; 215, с. 55]. Саме боргові зобов’язання в контексті визначення 

спільного майна подружжя Ю.М. Лавров визначав як самостійний вид майна 

[90, с. 66]. 

Схожої точки зору дотримується А.А. Іванов, який в контексті 

розмежування понять «спільного майна подружжя» і «спільної власності 

подружжя», до складу «спільного майна» включає об’єкти, які належать 

подружжю на праві спільної сумісної власності, а також окремі зобов’язання, 

які містять у своєму змісті як право вимоги, так і боргові обов’язки [64, 

с. 356]. У зв’язку із чим вказаний автор доходить висновку про не 

співмірність змісту понять майна, яке перебуває у спільній сумісній 

власності подружжя, та спільного майна подружжя.  

Заслуговує на увагу також наукова позиція М.В. Антокольскої, яка 

стверджує, що усі види майна, яке набуте за час шлюбу, необхідно вважати 

спільними, незважаючи на те, чи законодавцем таке майно включено до 

переліку спільного майна подружжя. В свою чергу, для визнання майна 

роздільною власністю кожного з подружжя необхідна чітка законодавча 

регламентація [17, с. 63]. 

Справедливості заради необхідно відзначити, що певне поширення має 

позиція щодо неможливості включення боргових зобов’язань до складу 

спільного майна подружжя [208, с. 106]. Такі пасиви обтяжують спільне 

майно, але не повинні входити до його складу. Разом із тим В.А. Рясенцев 

відзначає, що борги не можуть бути визнані об'єктами спільної власності. У 

зв’язку із викладеним, ми можемо дійти висновку про ототожнення вказаним 



 

36 

автором понять майна подружжя, а також спільної власності подружжя [198, 

с. 12]. 

В свою чергу, Н.М. Єршова відзначила, що особистими слід вважати 

борги одного з подружжя, що виникли до шлюбу або хоча б під час шлюбу, 

але пов'язані з його узгоджені з іншим з подружжя та призвели до 

виникнення боргу і на цій підставі, на наш погляд, можна визнавати такий 

борг особистим. Так, на думку П.В. Крашеніннікова, особа, яка перебуває у 

шлюбі, у випадку представлення власних інтересів, а не інтересів сім’ї, 

відповідає за зобов’язаннями особистим майном, і тільки при недостатності 

цього майна – своєю часткою у спільному майні подружжя [80, с. 95]. 

На позиції необхідності включення до спільної сумісної власності 

подружжя також і пасивів у виглядів боргових зобов’язань, що склались в 

інтересах сім’ї, неодноразово наголошує і судова практика [190; 193; 195; 

184; 182]. 

Однак, не варто надмірно абсолютизувати те, в чиїх інтересах виникло 

зобов’язання – одного з подружжя, або всієї родини, або якогось іншого 

члена сім'ї. Термін «загальне зобов’язання», безсумнівно, повинен 

кваліфікуватися, насамперед, з урахуванням вимог цивільного, а не 

сімейного права. Для нього ж має значення підстава виникнення 

множинності осіб у зобов’язанні на стороні боржника. Солідарна 

множинність, зокрема, може бути або наслідком договору, або випливати із 

закону. В такому випадку спільними, до прикладу, будуть визнані борги з 

квартирної плати та комунальних платежів, зобов'язання відшкодувати 

спільно заподіяну шкоду. 

Також підставою для звернення стягнення на спільне майно подружжя 

може бути визнано і зобов’язання одного з подружжя у випадку, коли суд 

встановить, що все отримане за зобов'язанням одним з подружжя було 

використано на потреби сім’ї. Вказане означає, що зобов'язання, прийняте 

одним із подружжя перед кредитором, може бути визнано судом спільним 

подружнім обов’язком, якщо отримане за таким зобов’язанням благо 
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використовувалось боржником не на особисті потреби, а на забезпечення 

спільного проживання, ведення спільного господарства, утримання і 

виховання дітей, турботу про членів сім’ї та їх утримання.  

Зважаючи на тенденцію до розширення кількості та змісту 

зобов’язальних правовідносин за участю подружжя, як окремого суб’єкта, 

так і договорів, що можуть укладатись між подружжям, ми вважаємо, що до 

складу спільного майна подружжя можуть входити також такі об'єкти 

цивільного права, як майнові права (вимоги) і боргові зобов'язання.  

У зв’язку із викладеним, пропонуємо узгодити формулювання змісту 

ст. 60 СК України із змістом ст. 177 ЦК України і викласти ч. 1 в такій 

редакції: «1. Речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові 

права, а також інші матеріальні блага, набуті подружжям за час шлюбу, 

належать дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності 

незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, 

ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) 

самостійного заробітку (доходу)». А також доповнити ст. 60 СК України ч. 3 

такого змісту: «На майнові обов’язки, якщо подружжям обрано режим 

спільної сумісної власності на набуте майно, має поширюватися режим 

спільних сумісних зобов’язань, якщо інше не буде доведено в суді». 

Отже, в аспекті досліджуваного питання, важливого значення набуває 

визначення складу роздільного майна подружжя. Стаття 57 СК України 

визначає перелік тих видів майна, що є особистою приватною власністю 

дружини, чоловіка. Деталізацію підстав виникнення особистої приватної 

власності подружжя нами визначено у наступному параграфі. Разом із тим в 

межах визначення специфіки спільної власності подружжя вважаємо за 

доцільне розглянути випадки трансформації особистої власності кожного з 

подружжя в спільну і навпаки. 

Ст. 62 СК України передбачено випадки перетворення особистої 

приватної власності кожного з подружжя на спільну сумісну власність. Така 

трансформація можлива у випадку, коли за час перебування у шлюбі за 
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рахунок спільного майна подружжя або майна кожного з подружжя або праці 

одного з них було зроблено певні поліпшення роздільного майна, які в 

результаті значно збільшили його вартість майна. Прикладами такого 

поліпшення може слугувати капітальний ремонт, реконструкція, 

переобладнання нерухомих об’єктів. Необхідно відзначити, що таке 

покращення може відбуватись не тільки за рахунок коштів іншого із 

подружжя, а також за рахунок його праці. 

Визнання роздільного майна одного з подружжя спільною власністю 

означає, що частки подружжя в праві на це майно можуть визначатися 

рівними, і відступити при розділі такого майна від засад такої рівності суд 

може за умови, коли на це будуть достатні підстави, враховуючи інтереси 

іншого з подружжя. В тому числі такий інтерес може полягати у тому, кому 

на праві власності чи іншому речовому праві належало це майно. У зв'язку з 

цим важливими є визначення розміру тих покращень і їх впливу на вартість 

майна, яке зробив інший з подружжя. 

Із змісту ст. 62 СК України можна презюмувати, що таке майно 

визнається спільною власністю подружжя, якщо такі покращення було 

проведено за час перебування у шлюбі. Але безспірність такої ситуації 

можна визнати лише за умови, що вартість таких покращень настільки 

змінила первісну вартість майна, що неможливо її встановити або вона 

значно перевищує первісний розмір внаслідок внесків іншого з подружжя за 

рахунок особистого майна або ж за рахунок спільного майна подружжя. 

Разом із тим, можна припустити випадки, коли майно визнається спільним 

майном подружжя, але його первісна вартість виключається з вартості майна 

після його поліпшення, в результаті чого на цю суму збільшується частка 

того з подружжя, кому належало це майно. Також можна припустити, що 

правовий режим такого майна не змінюється і воно залишається у власності 

первісного власника. В такому випадку інший з подружжя набуває права 

вимагати відшкодування понесених ним витрат із особистого майна або 

частки із витрат, які понесені були за рахунок спільного майна подружжя. 
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По суті, кожна із вказаних вище ситуацій має право на існування і 

вибір характеру поведінки подружжя щодо визначення приналежності такого 

майна має залежати від характеру і ступеня поліпшень особистого майна, а 

також від характеру і ступеня участі іншого з подружжя у здійсненні таких 

поліпшень [56, с. 54; 257, с. 47]. У зв’язку із цим, варто погодитись із тезою 

про доцільність законодавчої регламентації таких випадків [56, с. 56; 257, 

с. 49].  

Також існують випадки, коли спільне майно подружжя може бути 

визнано особистою власністю. Відповідно до ч. 2 ст.60 СК України кожна річ, 

набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом 

права спільної сумісної власності подружжя. 

Як справедливо зазначають A.A. Ігнатенко і М.H. Скрипніков, 

обов’язковою умовою для визнання речей індивідуального користування 

власністю кожного з подружжя є користування цими речами конкретною 

особою [64, с. 32]. До особистого майна за цією ознакою (як і речі 

індивідуального користування, які призначаються для задоволення потреб 

тільки одного з подружжя) низка авторів відносить і предмети професійної 

діяльності. Однак, на нашу думку, з такою позицією важко погодитися 

однозначно, особливо зважаючи на зміст ч. 4 ст. 60 СК України. 

Усю сукупність речей, які може використовувати тільки один із 

подружжя особисто можна поділити на такі групи: 1) речі, спрямовані на 

задоволення побутових потреб одного з подружжя (одяг, взуття, білизна, 

інші предмети особистого вжитку, засоби, що використовуються у зв’язку із 

вадами здоров’я); 2) речі, спрямовані на використання у професійній 

діяльності. 

Зважаючи на те, що речі другої групи, по суті, використовуються для 

отримання прибутку, який спрямовується на задоволення потреб подружжя в 

цілому, а також враховуючи той факт, що такі речі для професійної 

діяльності можуть мати істотну матеріальну цінність і можуть бути придбані 

за рахунок спільного майна подружжя (подекуди їх вартість може 
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перевищувати вартість усього спільного майна подружжя (окремі види 

музичних інструментів, технічні засоби і тощо), такі речі не можна визнавати 

речами індивідуального користування. Крім цього, якщо говорити про речі, 

спрямовані на задоволення особистих потреб (крім спеціальних засобів, що 

використовуються особами із вадами здоров’я), то вони наявні і в іншого з 

подружжя, хоча і в більшості випадків їх вартість є нерівнозначною. 

У зв’язку з наведеними міркуваннями можемо припустити доцільність 

визнання предметів професійної діяльності, набутих під час шлюбу на 

спільні кошти подружжя об’єктами спільної власності подружжя. І в 

результаті поділу майна подружжя, таке майно має залишатись у того 

подружжя, чию професійну діяльність воно забезпечує з відповідною 

компенсацією вартості частини цього майна іншому з подружжя. Проте у 

цьому випадку, на нашу думку, потрібно також виходити з того, за які кошти 

було придбано таке майно. Оскільки, якщо припускати, що таке майно 

придбано за рахунок особистого майна одного з подружжя, то тоді постає 

питання про доцільність поділу такого майна, оскільки це може призвести до 

безпідставного зменшення майна, яке належить на праві особистого 

власності. Тому, враховуючи норми, в тому числі Конституції України, яка 

гарантує недоторканність власності особи (ст. 41) пропонуємо викласти ч. 4 

ст. 61 СК України в такій редакції: «4. Речі для професійних занять (музичні 

інструменти, оргтехніка, лікарське обладнання тощо), придбані за час шлюбу 

для одного з подружжя за рахунок майна, що є спільною сумісною власністю 

подружжя, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя». 

Вказане вище, що стосується правового режиму речей, що 

забезпечують професійну діяльність одного з подружжя, доцільно 

екстраполювати також і на об’єкти, що забезпечують особисті інтереси особи 

(об’єкти колекціонування та хоббі). Але в цьому випадку так само, на нашу 

думку, зважаючи на можливу вартість такого майна, необхідно виходити з 

того, коли воно було придбано, а також за рахунок якого майна – особистого 

чи спільного. 
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У цьому аспекті також доцільно відзначити питання правового режиму 

премій, нагород, одержаних одним із подружжя за особисті заслуги.  

Ч. 3 ст. 57 СК України визначає, що таке майно є особистою приватною 

власністю дружини або чоловіка. Судом може бути визнано за іншим з 

подружжя право на частку цієї премії, нагороди, якщо буде доведено, що він 

своїми діями (ведення домашнього господарства, виховання дітей тощо) 

сприяв її одержанню. 

Однак в цьому випадку необхідно також враховувати, що такі виплати 

не повинні носити періодичного характеру і не є різновидом винагороди за 

працю, що входить в систему оплати праці, оскільки в такому випадку такі 

виплати включатимуться у спільне майно подружжя. Необхідно погодитись 

із твердженням Є.А. Чефранової, що такий самий висновок щодо визначення 

правового режиму доцільно робити і щодо результатів грантової діяльності, 

які на конкурсній основі присуджуються з метою надання підтримки діячам 

науки і мистецтва. Такі виплати носять періодичний характер і, по суті, є 

оплатою за роботу над конкретним науковим чи творчим проектом [257, 

с. 66-67]. 

З позицією законодавця з визначення премій нагород, які носять 

одноразовий характер як об’єктів особистого майна одного з подружжя, не 

погоджується В.П. Нікітіна, обґрунтовуючи це тим, що особистими слід 

вважати тільки іменні речові премії та нагороди, оскільки їх можна назвати 

отриманими як дарунок, а поняття дарунку, що використовується у 

сімейному праві має значно ширше тлумачення, аніж аналогічне поняття у 

цивільному праві [121, с. 38-40]. Грошові ж премії за видатні заслуги таким 

дарунком вважати не можна. Досягнення в галузі науки, техніки, мистецтва і 

літератури, на думку автора, є результатом трудової діяльності, а тому на них 

має бути поширений режим спільного майна подружжя. Таку позицію не 

можна назвати обґрунтованою з таких міркувань. Поширення режиму 

окремого майна на такі одноразові нагороди та премії, на нашу думку, 

зумовлено визначенням принципу справедливості, коли особа, яка здійснила 
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особисто певне наукове відкриття має право на належну нагороду за таку 

дію, тим більше враховуючи той факт, що не завжди такі досягнення 

пов’язані із безпосереднім виконанням трудових обов’язків (один з 

подружжя може працювати, до прикладу, у сфері біотехнологій, але 

здійснити якесь наукове дослідження у сфері мистецтвознавства, що є колом 

його особистих, а не професійних інтересів). 

Враховуючи викладене, необхідно вказати на важливість 

законодавчого забезпечення правового режиму майна подружжя (як 

спільного, так і особистого), що безпосередньо впливає на забезпечення 

майнових інтересів кожного із подружжя при розподілі майна, а також 

належному та ефективному механізмі захисту порушених або оспорюваних 

майнових прав. Однак, у випадку поділу майна подружжя, необхідно 

враховувати, що спільна сумісна власності і особиста власність одного з 

подружжя має здатність до трансформації, що безпосередньо впливає на 

розмір частки кожного із подружжя. 

 

1.4 Підстави виникнення та особливості реалізації спільної сумісної 

власності подружжя та способи її трансформації  

 

Визначаючи підстави виникнення права спільної сумісної власності 

подружжя, ст. 60 СК України не деталізує їх, вказуючи лише на те, що таке 

право виникає на майно, що набуде подружжям за час шлюбу. Вказане 

питання має не тільки і не стільки теоретичний інтерес, скільки практичний, 

бо визначення умов, за яких власність набуває ознак спільності визначає 

обсяг прав та обов’язків подружжя в цілому, а також можливого розподілу 

такого майна у майбутньому. 

Питання про визначення підстав виникнення права спільної сумісної 

власності подружжя є дискусійним в наукових колах. Окремі автори 

відстоюють позицію, що такою єдиною підставою є спільна праця подружжя. 

К.І. Манаєв таку позицію пояснює тим, що сам факт укладення шлюбу не 
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спричиняє виникнення права спільної власності, оскільки таке право виникає 

в результаті спільного життя, ведення спільного господарства, вчинення 

різного роду правочинів і спільне майно в результаті таких дій відповідно 

придбавається або створюється подружжям [98, с. 12]. Однак, таку позицію 

безспірною визнати неможливо.  

Інші автори визначають єдину правову підставу виникнення права 

спільної сумісної власності подружжя – факт перебування у шлюбі [67, 

с. 232; 122, с. 15-16]. Свою позицію вони обґрунтовують тим, що визнаючи 

підставою набуття права спільної власності подружжя працю подружжя, 

науковці змішують джерело надходження матеріальних засобів в сім'ю і 

юридичну підставу, в силу якої ці засоби стають спільною власністю 

подружжя. Звичайно, основним джерелом доходів, що складають спільну 

сумісну власність подружжя, як правило, є праця. Але право спільної 

сумісної власності на майно, яке подружжя отримує в результаті винагороди 

за таку працю, виникає у подружжя саме в силу того, що вони перебувають у 

шлюбі. Однак В.П. Нікітіна зазначає, що право подружжя на майно, набуте в 

шлюбі, є природним наслідком спільного вкладення праці та спеціальних 

засобів для придбання такого майна [121, с. 14]. Але в даному випадку ми 

можемо говорити лише про підтвердження позиції законодавця щодо 

досліджуваних підстав і доцільності віднесення майна до спільного або 

окремого майна подружжя. Однак, на нашу думку, ця точка зору є неповною 

і потребує уточнення, оскільки факт перебування у шлюбі не є єдиною 

підставою виникнення права спільної власності подружжя з таких міркувань. 

Досить часто зустрічаються випадки, коли подружжя не має 

можливості або з інших переконань, не пов’язаних із бажанням припинення 

шлюбних відносин, проживає або тривалий час перебуває окремо (гостьовий 

шлюб, довгострокове відрядження, навчання, перебування на службі в зоні 

АТО). В такому випадку ми не можемо говорити про можливість ведення 

ними спільного господарства і відповідно про можливість спільного 

вирішення питань щодо розподілу спільних коштів. Незважаючи на те, що 
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законодавством встановлено правило, за яким судом може бути встановлено 

режим окремого проживання подружжя (ст. 119 СК України), вказані нами 

вище випадки не належать до таких, що передбачають небажання або 

неможливість проживання однією сім’єю, в результаті чого набуте кожним з 

подружжя майна за час такого проживання визнається особистою власністю. 

Тому, можна стверджувати, що усе майно, що набувається у власність 

кожним із подружжя є спільним. Вказане також зумовлено тим, що кожна 

особа має право вільно обирати місце проживання і перебування і сімейним 

законодавством України не передбачено обов’язку подружжя жити «під 

одним дахом».  

Однак в цьому випадку доцільно враховувати той факт, що таке 

проживання окремо може стати згодом фактичним розлученням і 

небажанням подружжя до ведення спільного господарства. Тому в тих 

виняткових випадках, коли роздільне проживання носить остаточний 

характер і призводить до повної роздільності господарства, визнання майна, 

нажитого в період роздільного проживання, спільним майном подружжя не 

відповідало б дійсному стану речей і було б засноване на фікції.  

Також, як ми зазначали у попередніх параграфах, наявність сімейних 

відносин іноді визнається і при відсутності реєстрації шлюбу. Отже, в цьому 

контексті доцільно згадати про закріплене законодавством право подружжя 

на укладення шлюбного договору (ст.92 СК України). Звісно, коли говорити 

про те, що шлюбний договір укладається до реєстрації шлюбу і вступає в 

силу лише з моменту такої реєстрації, то питання про підставу виникнення 

права спільної власності вирішується однозначно – таке право виникає з 

моменту вступу у шлюб. Однак, ст. 95 СК України визначено, що у випадку, 

коли шлюбний договір укладається після вступу у шлюб, то він набуває 

чинності з моменту його нотаріального посвідчення. А оскільки такий 

договір може встановлювати специфічні правила щодо становлення режиму 

майна подружжя (спільне чи окреме користування), то можна говорити, що з 

набранням шлюбним договором чинності, він також може бути визнаний як 
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підстава виникнення права спільної сумісної власності подружжя або 

особистої (роздільної) власності. Додатково обґрунтувати таку позицію 

можна на прикладі, коли у шлюбному договорі подружжя визначає режим 

спільності для майна, яке ними було набуто до укладення шлюбу. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що підставою виникнення 

спільності подружнього майна є сукупність юридичних фактів – факту стану 

в зареєстрованому шлюбі і факту наявності сімейних відносин.  

Отже, для віднесення того чи іншого майна до спільної власності 

подружжя доцільно використовувати два критерії: 1) часовий (за загальним 

правилом майно, нажите подружжям під час шлюбу, є їхньою спільною 

власністю); 2) якісний (спільним, вважається майно, крім того, яке набуте 

відповідно до змісту ст. 57 СК України). 

Також у досліджуваному аспекті важливо визначити особливості 

включення окремих видів майна до складу спільного і роздільного майна 

подружжя. Так, щодо коштовностей, а також інших цінних предметів, 

необхідно вказати, що Кодекс про шлюб та сім’ю оперував таким поняттям 

як «предмет розкоші» і визнавав за такими об’єктами право спільної сумісної 

власності. Відповідно до ч. 2 ст. 57 СК України 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. 

Відповідно до ч. 3 ст. 65 СК України для укладення одним із подружжя 

договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути 

подана письмово. По суті, сімейне законодавство закріплює нову оціночну 

категорію «цінне майно», не даючи її визначення або загальних критеріїв, які 

б дали змогу в разі спору віднести те чи інше майно подружжя до цінного 

майна. Критерієм віднесення речі індивідуального користування до цінних 

предметів є, на нашу думку, її вартість, з урахуванням рівня забезпеченості 

конкретної сім’ї, а також рівнем життя подружжя. Предмети розкоші у 

літературі визначались як «речі індивідуального користування, які не є 
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необхідними для задоволення звичайних потреб, але задовольняють 

підвищені вимоги до комфорту, причому витрати на їх придбання обтяжливі 

для цієї сім’ї» [213, с. 40]. Питання про віднесення речей до цінностей 

вимагає врахування їх якості, властивостей і призначення. На практиці 

досить складно визначити, що є для конкретної сім’ї цінним. Чітких критеріїв 

позначення речі як цінної немає і бути не може. Питання про визнання тієї чи 

іншої речі цінним предметом вирішує суд залежно від конкретних обставин 

справи, керуючись життєвим рівнем в суспільстві, а також умовами життя 

подружжя, яке вирішує спір.  

Що стосується дорогоцінностей, то зміни, внесені в сімейне 

законодавство з прийняттям СК України, визначити індивідуалізований 

характер таких об’єктів права власності. Вказане підтверджується 

одностайністю судової практики, де у випадку доведення наявності такого 

майна, воно переходить у особисту власність одного із подружжя, який їх 

використовує [196; 161; 167]. На нашу думку, така законодавча ініціатива 

була продиктована складністю доведення фактичної наявності такого майна 

на момент розлучення. У зв’язку із цим, ми можемо говорити про різну 

природу права власності на дорогоцінності тільки за критерієм часу 

придбання такого майна: дорогоцінності, придбані до одруження; 

дорогоцінності, придбані під час шлюбу. В свою чергу, дорогоцінності, 

придбані за час шлюбу, за загальним правилом, є спільною власністю 

подружжя крім випадків, коли таке майно визнано особистою власністю 

одного з подружжя договором, укладеним між ними, або такі дорогоцінності 

були набуті особою в процесі спадкування або за договором дарування. 

Причому у випадку, коли мова йде про дарування одним із подружжя іншому, 

то необхідно враховувати походження коштів, які були для цього 

використані – чи особисті кошти іншого з подружжя, чи кошти спільної 

сумісної власності, оскільки в останньому випадку по суті договору 

дарування як такого не буде, бо це буде суперечити його правовій природі. З 

цього приводу Г.І. Стрельнікова справедливо відзначає, що передача в 
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такому випадку об’єкту права власності від одного з подружжя іншому не є 

договором дарування, оскільки обдаровуваний не може бути власником тих 

коштів, які витрачені на придбання дарунка [213, с. 42-43].  

На цій підставі неможливо однозначно погодитись із думкою, що 

подарунки подружжя безспірно належать до роздільної власності подружжя 

[258, с. 19; 268, с. 140; 153, с. 34], оскільки така думка за свою суттю хоча і 

відображає характер відносин між подружжям, але не знаходить свого 

підкріплення в законодавчих актах. В літературі зустрічається і така думка 

щодо передачі майна одним із подружжя іншому, оскільки закон прямо 

включає таке майно в спільну власність подружжя, то передачу іншому з 

подружжя майна недоцільно вважати даруванням [95, с. 24]. Зважаючи на 

цивільно-правову природу договору дарування і мету укладення таких 

договорів, то в досліджуваному випадку ми можемо говорити лише про 

можливе дарування права на частку в спільному майні, яка б належала 

іншому з подружжя в межах тієї суми, яка була витрачена на дарунок. Але, 

зважаючи на складність з практичної точки зору доведення факту наявності 

дорогоцінності на момент розлучення, правової природи коштів, які були 

витрачені на цей дарунок, постає питання про доцільність такого розподілу, 

якщо у кінцевому випадку ми все одно доходимо висновку, що такі об’єкти 

права власності належать роздільно тому з подружжя, хто ними користується 

або отримав у власність від іншого. 

Також певної уваги заслуговує специфіка визначення правової природи 

вкладу як об’єкта спільної сумісної власності подружжя. Так, вклад, 

внесений в банк або іншу кредитну організацію в період шлюбу на ім’я 

одного з подружжя за рахунок загальних подружніх коштів, 

підпорядковується режиму спільності. Для обґрунтування спільності вкладу 

досить встановити, що під час відкриття особового рахунку шлюб був 

зареєстрований [177; 181].  
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Закон не робить винятку для вкладу на пред'явника. Не є спільним 

майном подружжя і не підлягають розподілу між ними вклади, внесені 

подружжям спільно на ім'я третіх осіб. 

Однак в цьому випадку важливо встановити чи вклад на ім’я третьої 

особи був зроблений із погодженням з іншим з подружжя чи ні, наприклад, 

один з подружжя вніс вклад на ім’я свого родича без згоди іншого. В 

окремих випадках вважають, якщо на вклад були безпідставно внесені кошти, 

що є спільним майном, можливе пред’явлення вимоги про збільшення частки 

іншого з подружжя при поділі спільного майна [100, с. 142]. Ця думка 

базується на повноваженнях суду по відступленню від засади рівності часток 

виходячи із інтересу одного з подружжя, зокрема, якщо інший з подружжя 

використовував спільне майно на шкоду інтересам подружжя. Згідно з іншою 

точкою зору, той з подружжя, права якого порушені, може вимагати поділу 

такого вкладу, якщо договір банківського вкладу можна в даному випадку 

визнати недійсною угодою з мотивів відсутності згоди на внесення в банк 

спільних коштів [20, с. 39; 266, с. 46]. На нашу думку, перша позиція 

видається більш переконливою і більш зручною в застосуванні для захисту 

одним із подружжя свого порушеного права. Але, якщо йому вдалося (в 

межах іншого провадження) домогтися визнання договору банківського 

вкладу недійсним з поверненням подружжю внесеної суми, то можна заявити 

вимогу про поділ між подружжям цієї суми як їх спільного майна. 

У зв’язку із цим в окремих випадках практика показує, що часто важко 

встановити дійсного власника коштів, за рахунок яких зроблений такий 

вклад. Так, Апеляційним судом Запорізької області у справі № 336/8685/14-ц 

було частково задоволено апеляційну скаргу про поділ банківського вкладу 

між подружжя з таких підстав. Оскільки правовідносини, пов’язані з 

внесенням коштів на рахунок вкладника іншою особою, врегульовані 

ст. 1062 ЦК України і за змістом названої норми не можуть вважатися 

формою набуття майна у спільну сумісну власність подружжя у розумінні 

ст. 60 СК України. Враховуючи вказані обставини, колегія суддів вважає, що 
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сформована за рахунок коштів сума вкладу у розмірі 135000 грн. може 

вважатися спільними коштами подружжя не у повному обсязі, а у розмірі 1/2 

частини вказаного вкладу, отже, поділу між подружжям відповідно до 

статей 70, 71 СК України підлягає його 1/2 частина, що складає 67500 

грн. [160]. 

У зв’язку із викладеним, необхідно зазначити, що банківський вклад 

буде вважатись спільною власністю подружжя за таких умов: він зроблений 

за час перебування у шлюбі (фактичних шлюбних відносинах); його вчинено 

за згодою іншого з подружжя; кошти на його рахунок були внесені одним із 

подружжя. 

Цінні папери, придбані під час шлюбу за рахунок загальних доходів 

подружжя, є спільним майном незалежно від того, на ім’я кого з подружжя 

вони придбані. Відповідно до п. 27 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику 

застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, 

розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна 

подружжя» акції можуть бути об’єктом права спільної сумісної власності і 

предметом поділу між подружжям, якщо вони були придбані за їх спільні 

кошти [149]. 

В цьому випадку також необхідно виходити з того, що для договорів 

купівлі-продажу цінних паперів встановлюється в окремих випадках 

спеціальна вимога щодо їх форми. Так, із змісту Законів України «Про 

депозитарну систему України» [143] та «Про цінні папери та фондовий 

ринок» [151] угоди щодо цінних паперів не підлягають нотаріальному 

посвідченню, якщо інше не передбачено законодавством чи угодою сторін. 

Отже, фактично, при розпорядженні спільним майном одним із подружжя у 

цьому випадку важко визначити згоду іншого з подружжя на укладення 

такого правочину, особливо, коли мова йде про іменні цінні папери. Судова 

практика в таких ситуаціях виходить із презюмування згоди іншого з 

подружжя на розпорядження спільним майном, якщо такий договір не було 

визнано іншим з подружжя недійсним [162]. 



 

50 

В окремих випадках проблеми виникають у зв’язку з визначенням 

правового режиму приватизаційних цінних паперів, а також придбаних у 

результаті розпорядження ними акцій підприємств і зроблених за їх рахунок 

іменних приватизаційних вкладів. Виходячи із загального змісту випуску 

таких цінних паперів можна сказати, що розуміння сертифікату і подібних 

йому правовстановлюючих документів як спільного майна подружжя є 

неправильним, оскільки приватизаційний сертифікат являє собою частку 

конкретного громадянина у власності держави. Отже, цінні папери, отримані 

кожним з подружжя в процесі приватизації державного майна, повинні бути 

віднесені до роздільного майна. 

По-іншому повинен визначатися правовий режим акцій, отриманих 

одним із подружжя при приватизації підприємства, на якому він працює. 

Якщо вони були отримані в результаті його трудової участі на 

приватизованому підприємстві як винагороду за працю або за пільговою 

підпискою (з оплатою за рахунок заробітної плати або інших спільних 

подружніх доходів), їх слід визнавати сумісною власністю. Лише 

привілейовані акції, які безоплатно передавалися працівникам, повинні бути 

визнані особистою власністю працівника як отримані ним з безоплатної 

угоди. 

У зв’язку із викладеним, вважаємо доцільним доповнити ч. 1 ст. 57 СК 

України абзацом такого змісту: 6) приватизаційні цінні папери, набуті нею, 

ним за час шлюбу відповідно до Закону України «Про приватизаційні цінні 

папери». 

Особливо актуальним сьогодні є питання визнання правового режиму 

таких цінних паперів і майна, що набуте за такими цінними паперами, у 

зв’язку із законодавчими процедурами, які передбачають право на 

безоплатне отримання різних видів земельних ділянок учасниками АТО. В 

результаті внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального статусу» 01.07.2014 року [150], статус учасника 
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бойових дій надано усім військовослужбовцям, а також членам інших 

силових структур, які беруть участь в АТО на Сході України. 

Учасник бойових дій (члени сім’ї у випадку його загибелі, пропажі 

безвісти, смерті внаслідок поранення, контузії тощо), згідно з вказаним 

Законом, має низку пільг. Зокрема, йому надаються пільги в частині 

першочергового відведення земельних ділянок для індивідуального 

житлового будівництва, садівництва і городництва. При цьому, учасник АТО 

(члени його сім’ї), як і будь-який громадянин України, має право набути у 

власність земельну ділянку у порядку, визначеному ЗК України. Окремого 

нормативно-правого акта, який регулює питання надання у власність 

земельних ділянок учасникам АТО, немає.  

В цій ситуації необхідно вказати, що набута з таких підстав земельна 

ділянка є роздільною власністю учасника АТО, відповідно до абз. 5 ч. 1 ст. 57 

СК України. Єдиним виключенням щодо розподілу приватизованого майна є 

майно, набуте одним із подружжя в період із 11.01.2011 до 17.05.2012 року, 

коли діяли зміни, внесені до ст.. 61 СК України, коли набуте шляхом 

приватизації майно визнавалось спільною сумісною власністю подружжя.  

Тривалий час також точаться дискусії щодо визначення правової 

природи права власності на лотерейні білети. Як правило, подружжя 

звертається до суду з вимогами про розподіл не самих лотерейних білетів, а 

виграшів за ними [166; 191; 183]. Зазвичай, предметом спору в такому 

випадку виступає не грошова сума, а неподільна річ – автомобіль, комп'ютер, 

відео-техніка тощо. Лотерейний білет, як до проведення тиражу, так і після 

випадання виграшу, входить до складу спільного майна, якщо він був 

придбаний під час шлюбу на спільні кошти. У цьому випадку і виграш за 

таким білетом є спільною власністю подружжя, незалежно від того, хто 

купив і заповнив квиток. Вказане підтверджується змістом ч. 3 ст. 60 СК 

України, за якою, якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім'ї, 

то гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим 

договором, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. На 
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зазначеній підставі було обґрунтовано рішення Апеляційного суду 

Чернігівської області у справі № 22ц-806/2009, де вказувалось, що у 

матеріалах справи були відсутні докази приналежності коштів, на які було 

придбано квиток, чоловіку особисто, а тому визнавалось, що лотерейний 

квиток, на підставі якого відповідач став переможцем лотереї, був придбаний 

ним за час шлюбу, а тому набуття майна за час шлюбу створює презумпцію 

виникнення права спільної сумісної власності. 

Якщо виходити з аналогії змісту ч.3 ст. 57 СК України, де особистою 

приватною власністю дружини, чоловіка є премії, нагороди, які вона/він 

одержали за особисті заслуги, то можна припустити, що виграш у лотереї чи 

іншому заході такого роду, можна вважати особистою винагородою особи, 

яка придбала квиток. І в такому випадку, такі виграші вважати особистою 

власністю одного з подружжя, крім випадків, коли для придбання квитка 

було використано значні кошти із сімейного бюджету. Але в такій ситуації 

значність таких коштів має визначатись судом у конкретній справі залежно 

від загального розміру майна, що належало подружжю на час шлюбу. 

Підсумовуючи викладене у підрозділі, необхідно зазначити, що 

підставою виникнення спільності подружнього майна є сукупність 

юридичних фактів – факту стану в зареєстрованому шлюбі і факту наявності 

сімейних відносин.  

Для віднесення того чи іншого майна до спільної власності подружжя 

фактично доцільно використовувати два критерії: 1) часовий (за загальним 

правилом майно, нажите подружжям під час шлюбу, є їхньою спільною 

власністю); 2) якісний (спільним, вважається майно, крім того, яке набуте 

відповідно до змісту ст. 57 СК України). 

Залежно від виду майна, а також його походження, таке майно може 

бути визнано спільним майном подружжя або особистим майном кожного із 

подружжя, тобто в цій ситуації мова йде про можливість трансформації прав 

власності. Тому виникає риторичне питання про межі і способи такої 

трансформації. Істотним поштовхом для перегляду умов шлюбного договору 
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можуть стати аліментні зобов’язання одного із подружжя по відношенню до 

позашлюбних дітей або батьків тощо. Можлива й фактична трансформація 

прав власності на майно, яка наставатиме й без згоди подружжя у випадку 

народження у них спільних дітей, оскільки в наступному суд вправі 

розподіляти спільну сумісну власність не в рівних частках, виходячи з 

інтересів дітей тощо.  

Отже, наведені останні аргументи доводять складність сприйняття 

майнових відносин подружжя як стабільних і непорушних протягом їх 

спільного життя, оскільки такі відносини будуть зазнавати трансформації як 

за згодою обох з подружжя, так і за вимогою одного з них. У той же час, при 

складанні шлюбного договору нотаріус має враховувати ці обставини і 

встановлювати умови, які передбачатимуть можливість внесення змін до 

шлюбного договору тощо.  

Очевидно, що зовнішні або внутрішні фактори, які призводять до 

трансформації майнових прав подружжя можуть бути несприятливими як для 

обох з подружжя, так й для одного з них. В такому випадку виникне питання 

про захист майнових прав як в широкому розумінні щодо майнових прав 

подружжя від зовнішніх факторів, так і у вузькому, коли питання 

поставатиме про майнові права та обов’язки кожного із подружжя.  

Віддаючи належне вченим, які займалися дослідженням загальним 

аналізом форм захисту прав [260, с. 53; 32, с. 20-21; 263, с.6] і, зокрема, 

майнових прав [125, с. 7; 41, с. 458; 43, с. 253; 46, с. 107], звернемо увагу на 

спеціальні дослідження, де окремо аналізуються правоохоронні і регулятивні 

правовідносини [114, с. 93-94], а також робляться спроби дослідити 

специфіку врегулювання сімейних відносин за допомогою нотаріальних 

послуг [260, с. 12] чи в судовому порядку через узагальнення судової 

практики [144; 149]. Перераховані і подібні дослідження орієнтовані на те, 

щоб розмежувати способи охорони і захисту прав, зокрема, Є.О. Харитонов 

виділяє судовий захист (ст. 16 ЦК України), адміністративний захист (ст. 17 

ЦК України), захист нотаріусом (ст. 18 ЦК України), самозахист (ст. 19 ЦК 
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України), захист за допомогою інших громадських, державних та 

міжнародних інституцій та органів [248, с. 183]. Це правильна концепція, але 

вона не відтворює всіх тонкощів подружніх відносин і не враховує їх 

динаміки, що вони можуть тривати значний проміжок часу і зазнавати 

кардинальних трансформацій. Тому важко однозначно сприйняти й поділ 

форм захисту за принципом юрисдикційності і неюрисдикційності [45, с. 16], 

а позиція В.І. Синайського щодо збільшення випадків позасудового захисту у 

вигляді самооборони і їх сприяння нормальному та ефективному здійсненню 

правосуддя [201, с. 184], на наш погляд, може межувати із самоуправством 

тощо.  

Самозахист в сімейному праві і в інших галузях права не містить 

спеціальної вказівки на право людини на самозахист у сформульованому 

вигляді, але в науці давно зміцнилася думка, що право на самозахист 

міститься в ст. 55 Конституції України, яка наділяє людину правом захищати 

свої права і свободи всіма способами, не забороненими законами. Тому 

справедливо вказану норму Конституції вважати юридичною базою категорії 

«самозахист».  

Д.І. Мейер вважав, що «самозахист може бути виражений або у вигляді 

самооборони, як особисте відображення посягань на право, або у вигляді 

самоуправства, коли особа особисто відновлює вже порушене право» [106, 

с.301-302]. В.І. Синайський і Є.В. Васьковський окремо від самозахисту 

(необхідної оборони і крайньої необхідності) розглядали самодопомогу. 

Є.В. Васьковський самодопомогу ділив на активну (в цьому випадку 

розглядав її як самоуправство) і на пасивну (самооборона). При цьому він 

писав, що «самодопомога – вкрай невірний і недостатній засіб. Застосувати 

його з успіхом може тільки той, хто фізично сильніший за свого 

супротивника. Інакше він не тільки не здійснить право, але і піддасть 

небезпеці свою особу. Набагато надійнішим і безпечнішим є інший шлях: 

вдатися до допомоги держави» [30, с. 129]. В.І. Синайський вважав, що 

самодопомога необхідної для права, але там, де не було можливості 
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організувати судовий захист без серйозного ризику втратити здійснення 

свого права або попередити його порушення [201, с. 184].  

Досліджуючи особливості захисту права спільної власності подружжя, 

ми доходимо висновку, що самозахист в цій ситуації може бути тільки у 

випадку, коли певне правопорушення, що спричинило шкоду праву спільної 

власності вже відбулось. Коли ж є тільки перестороги до вчинення такого 

правопорушення, самозахист стане засобом охорони права спільної сумісної 

власності, а не його захистом. 

Як ми вже неодноразово наголошували, чинний СК допускає 

практично необмежене застосування цивільного законодавства до сімейних 

відносин, коли воно не суперечить їх суті. Все це дозволяє говорити про 

правомірність застосування цивільно-правових норм, що регулюють порядок 

і умови самостійної реалізації права на самозахист до сімейних відносин. 

Однак, на думку М.А. Геворгяна, очевидною є неможливість 

беззастережного застосування самозахисту, сформульованого в нормах ЦК, 

до сімейних правовідносин у зв’язку з тим, що цивільне законодавство 

передбачає можливість застосування самозахисту тільки особами, які є 

дієздатними. Разом із тим автор наголошує, що виняткова особливість 

самозахисту в сімейному праві полягає в тому, що особисто-довірчий 

характер сімейних правовідносин допускає застосування самозахисту 

сімейних прав навіть недієздатними суб'єктами, якщо вони своїми діями 

перешкоджають порушення своїх законних інтересів [36, с. 105].  

З таким твердженням автора ми не можемо погодитись повною мірою, 

оскільки ми переконані, що сімейні правовідносини настільки різноманітні, 

що визнавати їх всі особисто-довірчими досить складно. Особливо, коли 

мова йде про відносини спільної власності подружжя, відносини щодо якої, в 

більшості, регулюються нормами цивільного права.  

Незважаючи на відносну зрозумілість і в деякому сенсі очевидність 

категорії «самозахист», єдиний підхід в юридичній науці відсутній. 

Визначення, що пропонуються вченими, іноді рішучим чином суперечать, 
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виключають одне одного. Так, В.П. Грибанов самозахист цивільних прав 

визначає як вчинення уповноваженою особою не заборонених законом дій 

фактичного характеру, спрямованих на охорону його особистих або 

майнових прав і інтересів [46, с. 160]. До таких дій належать фактичні дії 

власника чи іншого законного володільця, спрямовані на охорону та захист 

майна, а також аналогічні дії, вчинені в стані необхідної оборони або в 

умовах крайньої необхідності і т.д. З цією точкою зору згодні В.А. Рясенцев 

[198, с. 265-266] та М.І. Усенко [221, с. 51], які в своїх роботах теж 

ототожнили самозахист з діями в стані необхідної оборони і крайньої 

необхідності. Однак таке трактування самозахисту критикують Г.О.Свердлик 

і Є.Л. Страунінг [199, с. 18]. Вони відзначають, що самозахистом цивільних 

прав варто визнавати дії уповноваженої особи, які допускаються законом або 

договором, і спрямовуються на забезпечення недоторканності права, 

припинення порушення і ліквідацію наслідків цього порушення [200, с. 18].  

Наведені думки, вважаємо, красномовно демонструють полярність 

позицій вчених навіть щодо поняття даної категорії. При цьому в рамках 

сімейних правовідносин поняття самозахисту практично не досліджувалося. 

У зв’язку з цим варто привести визначення поняття, запропоноване 

Є.В. Каймаковою, яка самозахист в сімейному праві визначає як можливість 

уповноваженої особи використовувати дозволені законом засоби 

примусового впливу на правопорушника і примирні процедури 

погоджувального характеру, спрямовані на припинення можливого 

порушення прав і виникнення сімейно-правового спору, а також захищатиме 

права власними діями фактичного порядку [70, с. 10]. У запропонованому 

понятті вченим-юристом розглянуто більшість аспектів самозахисту.  

Судова практика з сімейних і цивільних спорів часто звертається до 

самозахисту, не зачіпаючи визначення даного поняття. Хоча, навіть у разі 

формування такого поняття судовою практикою, приймати його неможливо, 

в тому числі на тій підставі, що вітчизняне право не є прецедентним і така 

міжгалузева категорія, як «самозахист», вимагає доктринального тлумачення.  



 

57 

У зв’язку з тим, що суб’єкти сімейних прав дуже різноманітні, способи 

їх самозахисту також характеризуються різноманіттям, тому виникатимуть 

очевидні труднощі з кваліфікацією.  

У літературі визнавалося, що дії по самозахисту права власності далеко 

не однорідні, однак в цілому проблема класифікації способів самозахисту ще 

не отримала достатнього освітлення. Передумову для наукової дискусії 

навколо даної проблеми в 1999 р. заклав Є.Л. Страунінг, в роботі якого 

вперше приведена розгорнута класифікація способів самозахисту за цілою 

низкою підстав [212, с. 110-120]. До позитивних моментів даної класифікації 

слід віднести поділ способів самозахисту на оборонні та відновлювальні, що 

видається можливим використовувати в якості основи для розгорнутої 

класифікації способів самозахисту права спільної власності подружжя. 

Слабкою стороною класифікації Є.Л. Страунінг є включення в число 

способів самозахисту дій по самостійній охороні майна від передбачуваного 

порушення (установка замків, парканів і т.д.), а також цілої низки 

самостійних цивільно-правових інститутів, що мають інше призначення. 

Самозахист, на відміну від юрисдикційних форм захисту прав, може 

здійснюватися будь-якими діями, характер і послідовність яких не 

підкоряються визначеною процедурою. Один із подружжя або ж подружжя 

на свій розсуд вирішує, захищати порушене право чи ні, яку форму захисту 

обрати, самостійно вибирає спосіб самозахисту і право сконструювати новий 

спосіб самозахисту. 

З інших класифікацій слід згадати запропонований М.С. Корабльовою 

розподіл способів самозахисту на фактичні («силові») і юридичні 

(«несилові»). До фактичних способів пропонується відносити дії в стані 

необхідної оборони і крайньої необхідності, а до юридичних – заходи 

оперативного впливу і утримання [81, с. 175-185]. 

Сучасні дослідники схиляються до найбільш розгорнутого трактування 

самозахисту. Крім того, деякі вчені відносять до способів самозахисту 

цивільних прав дії третьої особи з виконання обов'язку боржника без згоди 
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останнього, дії спеціалізованих органів по захисту прав споживача [25, с. 17; 

39, с. 13-14]. 

Розвиваючи ліберальний погляд на самозахист, вважаємо, що поняття 

самозахисту права спільної власності подружжя об'єднує фактичні і 

юридичні дії, що застосовуються подружжям (одним з подружжя) для 

захисту своїх прав у позадоговірних і в договірних відносинах і є тотожним 

поняттю неюрисдикційної форми захисту. Ґрунтуючись на такій позиції, ми 

пропонуємо відносити до способів самозахисту права спільної власності 

подружжя будь-які форми самостійної поведінки подружжя (одного з 

подружжя), які здійснюються ним, по-перше, з метою захисту права спільної 

власності, по-друге, поза волею порушника права і, по-третє, без звернення 

до судових і адміністративних органів. Під зазначені критерії, зокрема, 

підпадають такі передбачені законом засоби, як: 1) дії в стані необхідної 

оборони і крайньої необхідності; 2) самозахист володільця; 3) одностороння 

відмова від виконання договору або його зміна в односторонньому порядку; 

4) заходи оперативного впливу, включаючи утримання; 5) присвоєння 

завдатку; 6) позасудовий продаж застави або утримуваної речі, продаж 

предмету договору підряду, а також ціла низка дій, хоча і не передбачених 

законом, але визнаних як засоби самозахисту судовою практикою. 

Самозахист права спільної власності подружжя має свої ускладнення, 

пов’язані із специфікою таких відносин. Коли подружжя або ж один з 

подружжя здійснює будь-які заходи по самозахисту спільного майна, це, з 

одного боку, не викликає жодних застережень. Однак в цій ситуації ми 

можемо говорити про дії в майнових інтересах без доручення. Особливу 

складність це питання має тоді, коли власність є сумісною і не можна 

визначити чиїй саме частині майна було спричинено шкоду. Відповідно до 

ч.1 ст. 1158 ЦК України, особа має право без доручення вчинити дії, 

спрямовані на їх усунення або зменшення. Реалізуючи це право, один з 

подружжя може понести витрати під час здійснення дій в майнових інтересах 

іншого з подружжя. Ці втрати можуть бути із спільного майна або ж з 
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особистого майна особи. Виходячи з того, що дії в майнових інтересах без 

доручення, є одночасно і способом самозахисту прав іншої особи і підставою 

виникнення позадоговірного зобов'язання, то умови виникнення цього 

зобов'язання одночасно виступають і критерієм правомірності самозахисту. 

Також важливо при вчиненні порушення права спільної сумісної 

власності подружжя одним із подружжя визначити можливі та адекватні 

способи самозахисту, які можуть бути застосовані іншим з подружжя. З 

одного боку, власник має право вчинять будь-які дії із своїм майном, однак у 

випадку, коли наявною є співвласність з невиділеною часткою, такі права 

одного з подружжя жорстко обмежені правами іншого з подружжя. 

Необхідно зазначити, що така позиція одного з подружжя, що захищає 

свою власність від іншого з подружжя, досить схожа із самозахистом 

володіння і полягає, насамперед, у вчиненні дій самим власником, чиє 

фактичне панування над річчю порушено, або створюється загрозу 

позбавлення володіння. Ці дії можуть виражатися як в запобіжних засобах 

(наприклад, зведення паркану по периметру земельної ділянки), так і 

безпосередніх (фізичних) діях, спрямованих на запобігання самоуправства. 

Але обов’язково потрібно враховувати, що порушення права спільної 

власності на момент застосування цих заходів вже відбулось або ж триває. 

Таким чином, самозахист права спільної власності подружжя, на наш 

погляд, є діями подружжя або одного з них у відповідь на порушення права 

спільної власності подружжя, самостійними, такими, що володіють 

співмірністю наслідків даного порушення, прямо не заборонені законом, 

спрямованими на припинення і відновлення порушень права спільної 

власності, реалізація яких тягне набуття (досягнення) охоронюваних законом 

інтересів, за умови не перевищення встановлених законом меж. 

Припинення дій, в свою чергу, може реалізовуватися як в судовому, так 

і в позасудовому порядку. Вважаємо, що вирішальним моментом у 

визначенні самозахисту є така ознака, як «самостійність», коли нормою 

чинного законодавства вирішуються або забороняються самостійні дії, 
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спрямовані на захист порушених прав. У зв’язку із викладеним, вважаємо, 

що правову категорію «самозахист» з точки зору чинного законодавства слід 

розглядати як конкретний інститут, який має свій правовий режим, свою 

певну систему засобів, способів здійснення суб'єктом захисту своїх прав у 

разі їх порушення чи загрози такого порушення.  

 

Висновки до розділу 1 

1) дістала подальшого розвитку концепція Липець Л.В. щодо 

необхідності визначення поняття «шлюбу». Автором уточено дефініцію 

«шлюб» та запропоновано її викласти в СК України у такій редакції: «Шлюб 

– це добровільний і рівноправний союз чоловіка і жінки, зареєстрований в 

органах реєстрації актів цивільного стану, основною метою якого є 

створення сім’ї на умовах встановлених у законодавстві та/або в нотаріально 

посвідченому договорі чи в рішенні суді, де визначаються особисті майнові 

та немайнові відносини подружжя»; 

2) запропоновано розглядати шлюб в цивільно-правовому контексті як 

договір між жінкою та чоловіком щодо їх статусу в майбутньому, як 

співвласників майна, набутого у шлюбі. Дане положення слід реалізувати 

при ознайомленні наречених з їхніми правами та обов’язками як майбутнього 

подружжя (ст. 29 СК України), наголошуючи на тому, що після реєстрації 

шлюбу, але за відсутності шлюбного договору, вони будуть співвласниками 

майна, яке належатиме їм на праві спільної сумісної власності;  

3) обґрунтовано, що при формулюванні поняття «сім’я» щодо певного 

кола осіб, слід окреслити суб’єктів сімейних відносин, конкретизувати не 

тільки права та обов’язки окремого члена сім’ї, а й визначити його інтереси в 

сімейних відносинах, провести їх порівняння тощо. Наприклад, черги 

спадкування, які, передбачені у цивільному праві, мають узгоджуватися з 

обов’язками по утриманню членів сім’ї на підставі сімейних відносин тощо; 

4). обґрунтовано висновок про те, що сім’я не може бути виокремлена 

як специфічний суб’єкт сімейних правовідносин, оскільки не має відповідних 
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сутнісних ознак суб’єкта права, на відміну від подружжя, який законом 

наділений такими ознаками. У той же час, автор вважає, що члени сім’ї, які 

проживають спільно, сумісно ведуть домашнє господарство та придбавають 

майно, вправі укладати сімейний договір, яким будуть впорядковані їх 

внутрішні майнові та немайнові відносини та делеговані зовнішні 

(представницькі) повноваження. Потенційна можливість укладення та 

нотаріального посвідчення такого договору зумовлена необхідністю 

регламентації складних реальних сімейних правовідносин. Проте реалізація 

такої гіпотези ускладнена ментальністю українського народу, а також 

відсутністю ґрунтовних досліджень в цій сфері, недоліками в діяльності 

нотаріусів, які у більшості випадків працюють за шаблонами договорів;  

5) запропоновано визнати подружжя (з точки зору майнового права) як 

особливий зібраний суб’єкт сімейних правовідносин, який складається з 

чоловіка і дружини та наділяється як внутрішніми правами та обов’язками 

чоловіка та дружини (один по відношенню до другого), так і комплексом 

зовнішніх прав, обов’язків та інтересів. Зокрема, право визнавати недійсними 

договори, які були укладені щодо спільно набутого майна без згоди одного із 

подружжя, переважне право на придбання належної частки в спільній 

сумісній власності тощо; 

6) на вдосконалення запропонованих Липець Л.В. підстав класифікації 

суб’єктів шлюбно-сімейних правовідносин запропоновано таку їх 

класифікацію: 

а) шлюбні відносини, які виникнуть у майбутньому: 1) наречений і 

наречена (як майбутнє подружжя) – ст. 29 СК України; 

б) реальне або чинне подружжя: 1) подружжя, 2) подружжя, що 

перебуває в режимі роздільного проживання на підставі рішення суду 

(ст.ст. 119-120 СК України); 3) подружжя, яке розлучене, але між чоловіком 

та дружиною залишаються чинними права та обов’язки; 4) єдиний (зібраний) 

суб’єкт шлюбних відносин щодо третіх осіб (органи державної влади, 
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місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації різних форм 

власності, фізичні особи); 

7) визначаючи спільну власність подружжя, як особливий інститут 

сімейного права, доведено, що майновим відносинам подружжя притаманні 

такі ознаки, як: а) специфічний суб’єктний склад, де такі відносини можуть 

складатись як між подружжям, так і з подружжям, як окремим суб’єктом 

сімейних правовідносин; б) особисто-довірчий характер; в) неможливість 

визначення конкретної тривалості таких відносин щодо спільної власності 

подружжя; г) виникнення із специфічних юридичних фактів; 

8) спростовуючи думку М.Г. Маркової, доведено, що заздалегідь 

частки можуть бути визначені лише при частковій власності, а сумісна 

власність лише передбачає можливість визначення часток, які можуть 

припускатися рівними, але таке припущення не завжди вірне. Так, з 

урахуванням інтересів дітей суд може відійти від рівності часток подружжя і 

присудити більшу частину тому з них, з ким залишаться проживати діти. 

Отже, питання щодо «обсягу» нерівності часток залишатиметься відкритим 

до ухвалення судом рішення, але, очевидно, що в цьому випадку братиметься 

до уваги кількість дітей та інші фактори. Отже, в основі спільної сумісної 

власності подружжя, на відміну від часткової власності, лежить 

невизначеність часток, інакше, протилежна позиція ототожнюватиме спільну 

часткову і сумісну власність;  

9) запропоновано класифікацію майнових правовідносин подружжя, за 

критерієм підстав їх виникнення: 1) майнові відносини подружжя щодо 

спільного майна, яке набуте як за законом, так і за договором; 

2) зобов’язальні майнові відносини подружжя: а) відносини, де подружжя 

виступає як специфічний учасник або один із подружжя виступає як 

представник подружжя в цілому; б) відносини, що опосередковують 

зобов’язання подружжя щодо один одного в договірних відносинах (щодо 

необхідності надання згоди іншого з подружжя на укладення договорів із 

спільним майном або за рахунок спільного майна і наслідків недотримання 
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такої вимоги як для зобов’язання в цілому, так і для майнових відносин 

подружжя); 3) аліментні майнові відносини подружжя (щодо взаємного 

утримання кожного з подружжя, а також щодо утримання дітей чи батьків); 

10) зважаючи на тенденцію до розширення кількості та змісту 

зобов’язальних правовідносин за участю подружжя як окремого (зібраного) 

суб’єкта, так і договорів, що можуть укладатись між подружжям, доведено, 

що до складу спільного майна подружжя можуть входити також такі об’єкти 

цивільного права, як майнові права (вимоги) і боргові зобов’язання; 

11) обґрунтовано, що підставою виникнення спільності подружнього 

майна є сукупність юридичних фактів – факту стану в зареєстрованому 

шлюбі і факту наявності сімейних відносин; 

12) запропоновано внести такі зміни до сімейного законодавства 

України: 

– викласти ч. 1 ст. 60 СК України в такій редакції: «1. Речі, у тому числі 

гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, а також інші матеріальні 

блага, набуті подружжям за час шлюбу, належать дружині та чоловікові на 

праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з 

поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за 

дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу)».  

- доповнити ст. 60 СК України ч. 3 такого змісту: «На майнові 

обов’язки, якщо подружжям обрано режим спільної сумісної власності на 

набуте майно, має поширюватися режим спільних сумісних зобов’язань, 

якщо інше не буде доведено в суді». 

- викласти ч. 4 ст. 61 СК України в такій редакції: «4. Речі для 

професійних занять (музичні інструменти, оргтехніка, лікарське обладнання 

тощо), придбані за час шлюбу для одного з подружжя за рахунок майна, що є 

спільною сумісною власністю подружжя, є об'єктом права спільної сумісної 

власності подружжя»; 

13) запропоноване авторське визначення самозахисту права спільної 

сумісної власності подружжя як дій подружжя або одного з них у відповідь 
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на порушення права спільної власності подружжя, самостійні, такі, що 

володіють співмірністю наслідків даного порушення, прямо не заборонені 

законом, спрямовані на припинення і відновлення порушень права спільної 

власності, реалізація яких тягне набуття (досягнення) охоронюваних законом 

інтересів, за умови не перевищення встановлених законом меж; 

14) обґрунтовано, що питання самозахисту майнових прав одного із 

подружжя можна передбачити в шлюбному договорі і встановити умови 

відновлення прав за рахунок спільного майна або особистого майна іншого з 

подружжя. В такому випадку наперед повинні встановлюватися спільно 

ознаки правопорушення, можливі докази на його підтвердження, а також 

способи самозахисту, що унеможливатиме заперечення з боку іншого з 

подружжя. Запропонований автором спосіб застосування самозахисту 

дозволятиме належно кваліфікувати правопорушення, а також відновлювати 

порушені права в позасудовому порядку, зокрема, переоформленням в 

нотаріальному порядку прав власності на майно тощо. Істотним джерелом 

для удосконалення нотаріальної практики повинна стати відповідна судова 

практика, де висвітлюються випадки подружніх правопорушень і надається 

їм оцінка судом, а це має ставати прикладом для встановлення відповідних 

умов у договорах; 

15) аргументовано, що з плином часу перелік правопорушень в 

шлюбних відносинах буде розширюватися в силу того, що матеріальні 

відносини подружжя будуть зазнавати змін і будуть виникати нові;  

16) обґрунтовано, що механізм нотаріальної охорони прав кожного із 

подружжя шляхом встановлення права на самозахист є більш ефективним, 

ніж судовий та виконавчий порядки ліквідації правопорушень і відновлення 

прав через те, що останні є тривалими і емоційно складними та доволі часто 

призводять до розлучення. 
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РОЗДІЛ 2 

ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ПРАВА СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ПОДРУЖЖЯ В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

2.1 Особливості охорони та захисту права спільної сумісної 

власності подружжя у нотаріальному процесі 

 

В охороні прав суб’єктів цивільних відносин нотаріальна форма займає 

особливе місце. Її специфіка полягає в тому, що вона цілком обґрунтовано 

характеризується як «мистецтво і публічна установа», за допомогою якої 

різні угоди і різні дії здійснюються в публічній і такій, що заслуговує довіри, 

формі [109, с. 23]. 

В окремих випадках нотаріальну форму відносять до юрисдикційної 

[54, с. 75; 85, с. 73; 223, с. 33] або ж адміністративної [10, с. 17; 260, с. 2; 140, 

с. 17]. Але, виходячи із аналізу точок зору вказаних вчених щодо 

адміністративного характеру нотаріальної форми, то з ними погодитись не 

можна, оскільки органи нотаріату не здійснюють управлінських функцій, а 

вони надають певну послугу та при вчинені нотаріального провадження 

відсутні відносини підпорядкування між нотаріусом та особою, яка 

звернулася до нього за вчиненням нотаріальної дії. На розвиток думки 

С.Я. Фурси про наявність нотаріально-адміністративних відносин у сфері 

нотаріату можна говорити лише щодо відносин, які мають місце в його 

організації [231, с. 143].  

Як справедливо зазначає даний вчений, нотаріат разом з іншими 

державними органами та судами України покликаний до забезпечення 

належного захисту прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та 

юридичних осіб, що передбачає його головну соціальну місію [232, с. 15], але 

при цьому вчений вказує, що функція захисту, яка згідно із ст.18 ЦК України 

має місце при вчиненні нотаріусом виконавчого напису на борговому 

документі, є винятком для нотаріату [235, с. 63]. 
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Наукова позиція щодо правової природи виконавчого напису 

неодноразово піддавалась критиці. На думку В.М. Марченко та 

Н.В. Саутенко такий зміст ст. 18 ЦК України значно применшує та звужує 

роль нотаріату. Вказані автори переконані, що в межах цієї статті також 

мають бути визначені такі нотаріальні дії, як накладення заборони на 

відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і 

транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, прийняття на 

зберігання документів, засвідчення юридичних фактів щодо виконавця 

заповіту, визнання особи живою, перебування її в певному місці, прийняття в 

депозит грошових коштів та цінних паперів, вжиття заходів щодо охорони 

спадкового майна [249 , с. 193-194]. Н.В. Паламарчук переконує, що вказане 

вище позиція є аргументованою і додатково до нотаріальної форми захисту 

відносить такі нотаріальні дії, як опис майна фізичної особи, визнаної 

безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме, засвідчення 

вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них, засвідчення 

справжності підпису на документах; засвідчення вірності перекладу 

документів з однієї мови на іншу [131, с. 114].  

Разом із тим, перераховані В.М. Марченком та Н.В. Саутенко, 

Н.В. Паламарчук нотаріальні дії спрямовуються не на захист, а на охорону 

або попередження їх порушення [139, с. 206], оскільки факт порушення права 

ще не відбувся або ж особа ще про нього не знає чи не може знати [139, 

с. 208].  

Говорячи про співвідношення нотаріальної і судової форм захисту 

права спільної сумісної власності подружжя, слід зазначити, що нотаріальне 

провадження має деяку схожість з одним із видів провадження цивільного 

судочинства – окремим провадженням. Ця схожість полягає у наступному:  

- в окремому провадженні, як і в нотаріальному, відсутній спір про 

право цивільне, інакше, якщо виникне спір, то справа підлягатиме розгляду в 

суді в порядку позовного провадження (ч. 6 ст. 235 ЦПК України). Слід 

також зазначити, що в окремому провадженні вирішуються питання щодо 
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встановлення режиму окремого проживання подружжя і до встановлення 

цього факту нотаріус не може здійснити поділ набутого за час такого режиму 

майна, або ж вчинити інші дії на захист кожного з подружжя;  

- мета окремого провадження полягає у виявленні та констатації тих чи 

інших обставин, з якими норма права пов’язує виникнення, зміну або 

припинення у заявника певних прав або обов’язків. Самі права повинні 

здійснюватися поза межами окремого провадження. Ч. 2 ст. 234 ЦПК 

України як одну із категорій справ, які розглядаються в порядку окремого 

провадження, називає встановлення фактів, що мають юридичне значення. 

Перелік таких фактів міститься в ст. 256 ЦПК України. З метою охорони та 

захисту права спільної сумісної власності подружжя в нотаріальному 

порядку можуть мати значення факти, які встановлюються судом (факт 

реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення). Необхідність у 

встановленні цього факту безпосередньо впливає на обсяг майна, що може 

бути визнано спільною сумісною власністю подружжя або ж роздільною 

власністю кожного з них. Факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки 

без реєстрації шлюбу може також мати вплив на майнові права цих осіб у 

майбутньому. Момент, з якого буде встановлено, що особи проживають 

однією сім’єю, може бути визнано підставою для набуття права спільної 

сумісної власності майном, набутим такими особами за час спільного 

проживання. Хоча даний факт не свідчить про шлюб, але чоловік та жінка, 

які проживали однією сім’єю без реєстрації шлюбу і набули майно у спільну 

власність можуть зареєструвати шлюб та укласти шлюбний договір щодо 

цього майна. На підставі встановленого судом факту належності 

правовстановлюючого документа особі, ім’я, прізвище або по батькові якого 

не збігається в документі з іменем, зазначеним у паспорті або в свідоцтві про 

народження може визначати право власності особи на майно, яке було набуте 

одним із подружжя у шлюбі.  
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Встановлення юридичних фактів є сполучною ланкою між нотаріатом і 

судом, суд встановлює факти, а нотаріус їх посвідчує або засвідчує (ст.34 

Закону України « Про нотаріат» [147]).  

Окрім вказаних юридичних фактів, серед справ окремого провадження, 

що мають значення для захисту права спільної сумісної власності подружжя 

можна назвати також справи про надання права на шлюб, про розірвання 

шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-кого з подружжя, 

якщо один з нього засуджений до позбавлення волі (ч. 3 ст. 234 ЦПК 

України). 

Коло цивільних справ, щодо яких застосовується судова форма захисту 

права в порядку окремого провадження, характеризується відсутністю в них 

матеріально-правового спору між заінтересованими особами. В окремому 

провадженні відсутні сторони спору з протилежними юридичними 

інтересами. Таке провадження можна назвати непозовним, одностороннім.  

У справах окремого провадження захист інтересу служить проміжною 

ланкою для здійснення або набуття суб'єктивного права.  

Не можна не визнати, що нотаріус, на відміну від суду, обмежений в 

засобах доказування, він досліджує лише надані йому безспірні офіційні 

докази. Але у їх діяльності мають місце істотні відмінності, оскільки суд 

вирішує спори про право цивільне, а нотаріус посвідчує безспірні права на 

стадії їх реалізації.  

Нотаріус, на відміну від судді, за загальним правилом не повинен 

витребувати за власною ініціативою докази (документи), оскільки йому 

повинні їх надати особи, які до нього звернулись за вчиненням нотаріальної 

дії. Нотаріус згідно зі ст.ст. 4, 5 Закону України «Про нотаріат» може 

сприяти особам у витребуванні доказів, тобто, якщо вони просять у нього про 

це. Можливість вчинення нотаріальної дії нотаріус оцінює, зважаючи на 

зміст поданих документів і (або) на основі безпосереднього сприйняття 

фактичних обставин. У разі, якщо у нотаріуса документ викликає сумнів, він 

зобов’язаний здійснити перевірку достовірності поданих йому документів 
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(наприклад, виписок з будинкових книг, розпорядчих актів про надання 

земельних ділянок тощо.), і їх законність він оцінює, насамперед, за 

формальними ознаками. Сьогодні нотаріальні процедури, за певними 

винятками, порівняно з судовими, простіші, лаконічніші, для їх здійснення, 

на відміну від судових справ, не вимагається витрат значної кількості часу, 

бо нотаріальні дії згідно зі ст.42 Закону вчиняються в день звернення до 

нотаріуса, сплати витрат і подання усіх необхідних документів, за винятком 

випадків, коли нормами матеріального права передбачені певні строки, у які 

має вчинятися певний правочин, для якого передбачена обов’язкова 

нотаріальна форма посвідчення, наприклад, видача свідоцтва про право на 

спадщину (ст.1298 ЦК України) чи має місце ускладнення вчинення 

нотаріальної дії, тобто, відкладення її вчинення (ч. 2 ст. 42 Закону).  

Автор вважає, що нотаріат може нині стати серйозним конкурентом 

судочинству, оскільки вирішує одну з ключових проблем позасудової 

охорони прав суб’єктів цивільних відносин, тобто, без звернення до суду. 

Тому сьогодні на державному рівні повинні пропагуватися альтернативні 

позасудові способи вирішення різних правових спорів, що призведе до 

зниження навантаження на суди. 

Тому автором розвивається наукова концепція С.Я. Фурси про 

наявність спільних ознак нотаріального та окремого провадження у 

цивільному судочинстві, що зумовлює необхідність зняття зайвого 

навантаження з суддів і економії часу, у зв’язку з цим запропоновано 

передати частину справ окремого провадження до компетенції нотаріусів 

шляхом посвідчення безспірних юридичних фактів. Наприклад, встановлення 

у нотаріальному порядку режиму окремого поживання, якщо на це є згода 

обох із подружжя шляхом укладення договору. Доцільність укладення та 

нотаріального посвідчення договору про встановлення режиму окремого 

проживання, зумовлена тим, шо у такому договорі подружжя на період їх 

роздільного проживання може регламентувати майнові відносин щодо майна, 

яке набуте ними під час шлюбу (спільна сумісна власність) та продовжує 
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знаходиться у їх спільному користуванні, наприклад, оплату комунальних 

послуг щодо квартири, утримання худоби, ремонт автомобіля, строк дії 

договору тощо. 

У зв’язку із викладеним, вважаємо, що захист та охорона права 

спільної сумісної власності подружжя можуть бути здійснені не лише у 

формі судової юрисдикції а й у нотаріальному порядку, тобто, безспірної 

нотаріальної (позасудової) юрисдикції.  

Тому, справедливим є, на нашу думку, твердження Є.Є. Богданової, що 

«захист» і «охорона» – це категорії різного правового змісту і сенсу, що не 

допускає їх змішування, тим більше використання як синонімів [26, с. 11]. 

Тому, вважаємо, що цивільні права охороняються до правопорушення, після 

вчинення правопорушення вони підлягають захисту. У цьому контексті 

заслуговує на увагу думка С.Я. Фурси, яка вказує, що органи нотаріату 

покликані здійснювати як охорону, так і захист прав та інтересів осіб, 

насамперед, майнових, зважаючи на перелік нотаріальних дій, які 

вчиняються нотаріусом [242, с. 8]. Залежно від функції захисту і охорони, які 

здійснюються нотаріусом даним автором запропоновано за моментом 

вчинення виділяти правоохоронні (до правопорушення) та правозахисні 

(після вчинення посягання за право особи) нотаріальні провадження [243, 

с. 120]. Цю думку також підтримує М.М. Дякович, вказуючи на специфіку 

охорони і захисту нотаріусом сімейних прав та інтересів [51, с. 23]. 

Отже, з урахуванням чіткої диференціації понять «захист» і «охорона» 

в подальшому слід право на захист пов’язувати тільки з сенсом і змістом 

поняття «захист», тобто, з тими ситуаціями, де є посягання на право. Там, де 

посягання немає, конструкція права на захист не застосовується. У цих 

випадках йдеться про якісь попереджувальні (охоронні) дії, які мають місце 

при вчиненні нотаріусом нотаріальних проваджень. Тому деякі вчені 

зазначають, що нотаріат виконує функцію «превентивного правосуддя» 

[78, с. 41-45]. Проте правильніше було б говорити про право на охорону, 

оскільки діяльність нотаріуса набагато ширша, ніж «превентивне 
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правосуддя», оскільки в Україні більшість громадян порядні люди і тому їх 

та їхнє волевиявлення не потрібно «судити», а потрібно спрямовувати їхнє 

бажання у визначені законодавством межі [234, с. 13]. Тим більше, про таке 

право слід говорити окремо тому, що в СК України є безліч норм, які 

охороняють інтереси і сімейні права членів сім’ї ще до їх порушення. 

При цьому в цивільному праві йдеться про право на охорону, яке 

притаманне суб’єктивному цивільному праву в його непорушному стані, тоді 

як у разі порушення суб’єктивного права, право на охорону трансформується 

в право на захист. А в сімейному праві право на захист і право на охорону 

можуть бути самостійними правовими категоріями і тут немає необхідності 

встановлювати послідовність трансформації права на охорону в право на 

захист. У сімейному праві право на охорону може бути реалізовано 

самостійно не у зв’язку з правом на захист. Право на захист сімейного права 

виникає в зв’язку з посяганням на сімейне право, власникові якого, може 

бути і не надано право на охорону. 

Відзначимо і вчених, які необґрунтовано розширюють межі охорони і 

захисту права власності (спільної сумісної власності подружжя), тобто, 

включають в нього також діяльність державних і громадських органів по 

попередженню правопорушень і відновленню порушених прав і тим самим 

стирають межу між захистом і охороною права [105, с. 58; 104, с. 32; 124, 

с.49]. 

Зважаючи на викладене, вважаємо, що заходи охорони права спільної 

сумісної власності подружжя передбачаються чинним цивільним, сімейним, 

нотаріальним процесуальним законодавством України. Зважаючи на 

визначене нами відмежування понять охорони та захисту права спільної 

сумісної власності подружжя, вважаємо, що заходи з охорони такого майна 

можуть вживатись як встановленням певних приписів у чинному 

законодавстві щодо встановлення законного режиму майна подружжя, власне 

подружжям (за умови добровільного договірного порядку визначення долі 

спільного майна), нотаріальної охорони, яку можна назвати одним із 
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найважливіших способів охорони спільної сумісної власності подружжя, 

оскільки, з одного боку, діяльність нотаріуса заснована на нормах закону і 

відповідає встановленим процедурам, з іншого, на нотаріуса покладається 

обов’язок з посвідчення договорів, що укладаються між подружжям щодо 

визначення долі їх спільного майна.  

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, поняття «охорона» та 

«захист» права спільної сумісної власності подружжя співвідносяться як 

загальне та спеціальне. Поняття охорони права спільної сумісної власності 

подружжя охоплює заходи, спрямовані на попередження порушення таких 

прав подружжя. При цьому метою охорони такої власності є власне 

попередження порушення прав та законних інтересів подружжя. Більш 

правильним було б вважати, що охорона права спільної сумісної власності 

подружжя державою відповідно до Конституції України повинна становити 

головну складову в правозастосовчій практиці, а захист є комплексом 

правових заходів, способів, які дають можливість власникам реально і 

безперешкодно здійснювати свої права і обов’язки. 

Так, І.В. Москаленко під нотаріальним захистом розуміє «застосування 

передбачених законом заходів юридичного і фактичного порядку 

нотаріальними органами для здійснення цивільних прав у разі їх порушення, 

оспорювання або запереченні в іншій формі», а під нотаріальної охороною – 

«систему заходів превентивного характеру, спрямованих на нормальний хід 

реалізації громадянських прав і застосовуються при відсутності їх 

заперечення в будь-якій формі» [113, с. 11]. 

Нотаріальні способи охорони, як правило, спрямовані на суб’єктивне 

право, яке не порушено і не оскаржено, в зв’язку з чим нотаріальна охорона 

іменується превентивною. 

Незважаючи на наявні відмінності між системами латинського 

нотаріату та нотаріату англо-американської системи права, основною 

функцією нотаріату в обох правових системах названа саме «превентивна 

функція». Як зазначено в коментарі до модельного нотаріальному акту США 
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від 01.01.2010 р., «а Notary Public is our first line of defense against fraud and 

identity theft» [128]. 

Підсумовуючи, вважаємо доцільним визначити, що нотаріальний 

процес щодо права спільної сумісної власності подружжя має дві складові: 

1) правоохоронну, що охоплює участь нотаріуса в охороні майнових прав 

подружжя щодо спільного майна шляхом накладення та зняття заборон щодо 

відчуження майна, прийняття на зберігання та на депозит, посвідчення 

юридичних фактів, а також участі нотаріуса в охороні спадкового майна; 

2) правозахисну, що передбачає стягнення заборгованості на підставі 

виконавчого напису нотаріуса за нотаріально посвідченими договорами, 

передачу або повернення майна, право звернення стягнення на заставлене 

майно (договори застави (іпотеки) тощо). 

У зв’язку із викладеним, та усвідомлюючи обсяг та зміст захисної та 

охоронної функцій нотаріату, вважаємо необхідним підтримати точку зору 

С.Я. Фурси про існування в межах науки нотаріального процесу, який, 

зважаючи на наявні специфічні методи необхідно розглядати як самостійний 

безспірний процес, який безпосередньо пов’язаний з такими галузями права 

як цивільне, сімейне, адміністративне, фінансове, земельне, житлове, 

міжнародне, а також з цивільним процесом [241, с. 17; 243, с. 17; 237].  

На нашу думку, нотаріальний процес з охорони та захисту права 

спільної власності подружжя слід розглядати як врегульовану нормами 

закону безспірну юрисдикційну діяльність, уповноважених державою осіб – 

нотаріусів, а у випадках, передбачених законом, іншими компетентними 

органами та посадовими (службовими) особами з вчинення нотаріальних дій 

від імені держави. Діяльність нотаріальних органів з охорони та захисту 

права спільної сумісної власності подружжя протікає в особливій 

процесуальній формі, серед основних ознак якої необхідно виділити такі: 

1) наявність певних передбачених законом гарантій, таких як: 

неупередженість і незалежність нотаріуса в своїй діяльності, національна 

мова нотаріального провадження, таємниця вчинення нотаріальної дії, 
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заборона нотаріусу займатися підприємницькою діяльністю тощо; 2) основні 

правила вчинення нотаріальних дій щодо охорони та захисту права спільної 

власності подружжя чітко регламентовані законом; 3) особи, щодо яких 

вчиняється нотаріальна дія, мають певні процесуальні права (наприклад, 

право вимагати від нотаріуса роз’яснення їм наслідків вчинюваних 

нотаріальних дій, сприяння в їх здійсненні, право на надання перекладача 

тощо); 4) винесене у справі нотаріальне рішення, тобто, посвідчений або 

засвідчений нотаріусом нотаріальний акт, повинен ґрунтуватися тільки на 

фактах, встановлених ним на підставі безспірних офіційних документів 

(доказів) і відповідати закону; 5) оперативність вчинення нотаріальної дії; 

6) нотаріальна дія (відмова у її вчиненні) може бути оскаржена в судовому 

порядку. 

З огляду на все наведене вище слід відмітити, що нотаріальна форма 

охорони є певним системним процесом, який має відповідні провадження, 

тому доцільним видається проведення систематизації нотаріальних дій щодо 

охорони та захисту права спільної власності подружжя для визначення 

приналежності деяких з них до категорії юридичних фактів цивільного права, 

оскільки всі без винятку нотаріальні дії є юридично значущими, але не всі 

тягнуть цивільно-правові наслідки. 

Необхідно підтримати точку зору С.Я.Фурси про те, що визначена в 

літературі класифікація проваджень на 4 групи надасть можливість говорити 

про спільні та характерні тільки для цієї групи нотаріальних проваджень 

властивості, що істотно впливатиме на можливість вдосконалення процедури 

вчинення цих нотаріальних проваджень [243, с.19]. 

В свою чергу, до першої групи належать посвідчення та засвідчення 

безспірних фактів; до другої – посвідчення безспірних прав; до третьої – 

вчинення виконавчих написів, протест векселів; до четвертої – вчинення 

окремих нотаріальних охоронних дій. Зважаючи на викладене, можна дійти 

висновку, що охорона та захист нотаріусом права спільної сумісної власності 

подружжя має чіткий перелік нотаріальних проваджень.  
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Однак, зважаючи на матеріально-правове спрямування права спільної 

сумісної власності подружжя, вважаємо доцільним, крім запропонованої в 

науці нотаріального процесу загальної класифікації видів нотаріальних 

проваджень, виділити також способи охорони права спільної сумісної 

власності подружжя нотаріусом. Так, М.М. Дякович запропоновано способи 

охорони та захисту сімейних прав та інтересів в процесі вчинення нотаріусом 

нотаріальних дій, до яких віднесено: визнання права за погодженням сторін у 

формі нотаріального акту; відновлення за згодою сторін становища у формі 

нотаріального акту, яке існувало до порушення; підтвердження боржником у 

нотаріально посвідченому документі обов’язку виконати зобов’язання у 

натурі; зміна правовідношення шляхом внесення змін до нотаріально 

посвідченого договору (правочину) на підставі волевиявлення сторін; 

припинення правовідношення шляхом розірвання договору або відмови 

сторін від договору (правочину) посвідченого нотаріально відповідно до 

волевиявлення сторін; вчинення нотаріального акту в результаті процедури 

медіації відповідно до погодженого волевиявлення сторін; вчинення 

нотаріального акту у формі одностороннього правочину, який підтверджує 

обов’язок особи добровільно відшкодувати завдані збитки (шкоду); вчинення 

нотаріального акту у формі правочину, який підтверджує обов’язок особи 

добровільно відшкодувати моральну (немайнову) шкоду [49]. 

Після аналізу даного висновку слід звернути увагу та ту обставину, що 

даний вчений не розмежовує, які способи належать до охорони, а які – до 

захисту. Крім того, способи захисту цивільних прав та інтересів судом, 

передбачені ст. 16 ЦК України, не можна буквально переносити на нотаріат, 

оскільки його діяльність істотно відрізняється від судової та має свою певну 

специфіку. Характерною відмінністю діяльності суду від нотаріальної 

діяльності є такий фактор, що у випадку, якщо особа вважає свої права 

порушеними, а інша заперечує свою вину у даному правопорушенні, то суд 

вирішує спір між ними. Коли сторони досягають компромісний варіант без 

звернення до суду, то нотаріус лише фіксує їхнє волевиявлення. Тут не 
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можна констатувати захист права у звичному його розумінні. Наприклад, 

хоча у ст. 18 ЦК України і йдеться про можливість захисту права нотаріусом 

шляхом вчинення виконавчого напису, але, якщо сторони домовляться про 

покриття боргових зобов’язань іншим способом, то вони будуть посвідчувати 

інший договір і кредитор не звертатиметься за вчиненням виконавчого 

напису.  

Тому, з урахуванням вище викладених авторських міркувань, та з 

метою вдосконалення сформульованих М.М. Дякович способів охорони та 

захисту сімейних прав нотаріусом, запропоновано удосконалити 

формулювання таких способів та об’єднати їх у дві групи, тобто, ті, які 

мають відношення охорони та ті, які слід віднести до захисту права спільної 

сумісної власності подружжя. Перш, ніж перейти до формулювання таких 

способів, слід зробити акцент, що нотаріальній діяльності притаманний 

принцип диспозитивності та нотаріальні дії, за загальним правилом, 

вчиняються за згодою сторін. 

Так, до способів охорони права спільної сумісної власності подружжя 

слід віднести такі:  

 встановлення наявності прав і фактів (правоаналізуюча функція 

нотаріуса) та їх фіксація. Цей спосіб є найголовнішим, оскільки має надавати 

правам і фактам однозначності, достовірності, а також стабільності, що 

досягається спеціальними заходами [241, с. 11]. Він забезпечується зокрема, 

зберіганням інформації про права на паперових та електронних носіях та у 

державному нотаріальному архіві, а також видачею сторонам оригіналів 

документів, а у майбутньому, у разі втрати оригіналів таких документів, 

видачею їх дублікатів і копій; 

 регулювання прав нотаріусом на стадії їх реалізації суб’єктами [241, 

с. 11] (зокрема, подружжям). Цей спосіб має застосовуватися відповідно до 

ст. 4 Закону України «Про нотаріат», коли нотаріус пропонує подружжю 

умови договору та складає його проект, з’ясовує дійсні наміри сторін (ч. 3 

ст. 203 ЦК) шляхом роз’яснення подружжю наслідків правочину (статті 5, 44 
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Закону). Зокрема, нотаріус може передбачити ті правові наслідки, які 

виникнуть у разі не виконання умов договору однією із сторін. Автор також 

вважає, що можливо передбачити способи самозахисту одним із подружжя 

своїх прав шляхом притримання певного майна або збільшенням належної 

одному із подружжя частки спільного майна, права якого були порушені 

невиконанням договору.  

До способів захисту права спільної сумісної власності подружжя з 

урахуванням існуючої ст. 18 ЦК України слід віднести: вчинення нотаріусом 

виконавчого напису на борговому документі, коли в документі 

встановлюються безспірні умови встановлення правопорушення та 

допустимості вчинення такого напису (аналогія арбітражного або 

третейського застереження у договорі). 

Однак характерною ознакою таких способів охорони та захисту є те, 

що вони усі здійснюються у межах певних нотаріальних проваджень та 

згідно з процедурою, яка передбачена Законом України «Про нотаріат» та 

Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України [146], тобто, в 

межах нотаріальної процесуальної форми. 

Але з урахуванням викладеного, автор вважає доцільним зробити 

остаточний висновок про те, що нотаріат виконує правоохоронну функцію, а 

правозахисну, про яку йдеться у ст. 18 ЦК України слід розцінювати як 

виняток із загального правила. Однак положення даної норм є застарілим, 

оскільки її редакція сформульована до введення в цивільне судочинство 

такого виду провадження, як наказне. Тому, на розвиток думки вчених 

С.Я.Фурси, Є.І. Фурси функцію захисту прав фізичних та юридичних осіб 

слід віднести до компетенції суду у порядку наказного провадження, а до 

функцій нотаріусів при вчиненні виконавчого напису належатиме 

констатація невиконання однією із сторін своїх обов’язків, тобто, 

встановлення безспірного юридичного факту. Тому обґрунтовано 

необхідність доповнення ст. 34 Закону України «Про нотаріат» нотаріальною 

дією з посвідчення факту невиконання однією із сторін своїх обов’язків за 
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нотаріально посвідченим правочином [235]. Після цього на документі 

заборгованості має вчинятися виконавчий напис, який надаватиме йому 

виконавчої сили, оскільки згідно зі ст. 3 Закону України «Про виконавче 

провадження» є виконавчим документом. Така процедура подібна до 

протесту векселя чи посвідчення неоплати чека (така нотаріальна дія мала 

місце в Законі до внесення змін, сьогодні вона виключена із нього) і лише 

після цього на таких документах може вчинятися виконавчий напис. 

 

2.2 Договірний спосіб регламентації прав та обов’язків наречених 

(майбутнього подружжя) та подружжя у шлюбі щодо розпорядження 

їхнім майном 

 

Сімейні відносини подружжя, незважаючи на важливість особистих 

немайнових прав кожного із них, побудови їх на засадах рівності, поваги, 

зумовлені також і майновими відносинами. Досить часто останні стають 

каменем спотикання як до укладення шлюбу майбутнім подружжям, так і в 

процесі їх спільного життя і при розлученні. Зарубіжна юридична практика 

досить тривалий час йде шляхом укладення різного роду договорів 

(контрактів), які покликані врегульовувати майнові права та обов’язки 

подружжя на договірних засадах. Регламентація подружжям своїх майнових 

прав і обов’язків договором мінімізує кількість спорів щодо розподілу майна 

чи розпорядження майном подружжя, які можуть бути предметом розгляду 

судом, шляхом проведення медіації чи звернення до нотаріуса. На жаль, на 

сьогодні в Україні практика укладення сімейних договорів тільки набирає 

обертів. Виною тому є не стільки недосконалість правового регулювання 

договорів, які покликані регулювати відносини подружжя, стільки вітчизняна 

традиція, яка вважає підписання таких договорів до укладення шлюбу ні чим 

іншим, як недовірою до іншого з подружжя і передвісником потенційного 

розлучення.  
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До появи інститутів договірного режиму спільного майна подружжя, 

зокрема й шлюбного договору в їх первісному вигляді існували договори, що 

встановлювали склад майна подружжя, порядок володіння, користування і 

розпорядження ним, його правову долю на випадок припинення шлюбу. 

Одним з перших і, безумовно, найпоширенішим історичним типом такого 

договору був договір про придане. 

В римському праві, коли при поширенні шлюбів без влади чоловіка 

(sine manu) був встановлений правовий режим роздільності майна подружжя, 

спеціальну правову регламентацію отримало придане (dos) – майно, яке у 

зв’язку з укладенням шлюбу, надавалося дружиною або за неї третьою 

особою чоловікові з метою допомоги чоловікові нести тягар шлюбного життя 

(ad onera matrimonii ferenda). Воно, за загальним правилом, підлягало 

поверненню при розірванні шлюбу, а також у разі припинення шлюбу на 

іншій підставі [127, с. 66]. 

Як придане могли виступати рухомі і нерухомі речі, уступлене 

чоловікові шляхом цесії право вимоги, прощений чоловікові борг, відмова на 

користь чоловіка від спадщини або легата, якщо чоловік був законним 

спадкоємцем, узуфрукт тощо. Склад і натуральна форма речей під час шлюбу 

могли бути змінені в інтересах дружини [244, с. 371].  

Приблизно за два століття до н.е. стало входити в правило укладати 

при наданні приданого договір про повернення приданого при припиненні 

шлюбу. Такий договір називався cautio rei uxoriae і укладався, зазвичай, у 

формі стипуляції. Установник приданого оговорював в такому договорі 

повернення приданого собі самому або дружині і спадкоємцям [244, с. 371].  

Згадки в нашій країні про придане, тобто, про майно, яке молода 

дружина приносила в будинок чоловіка, зустрічаються вже в Руській Правді. 

Згідно з положеннями цього документа, батько або брати зобов’язані були 

видати дівчину заміж, наділивши її приданим. Спочатку придане було 

власністю дружини [247, с. 15].  
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Питання про придане в ХVI-ХVII століттях вирішувалося при 

підготовці до вінчання, на стадії заручин. Оформлення приданого 

здійснювалося за допомогою «зговірних» записів. Такий запис містив склад 

приданого, яке давали нареченій. Воно складалося, практично, з будь-якого 

майна, яким володів і розпоряджався той, хто дає придане. Договірними 

умовами можна було змінити вищевказану долю приданого на випадок 

припинення шлюбу. При цьому однією з головних або, як ми б зараз сказали, 

істотних умов такого запису було зобов’язання нареченого одружитися з 

нареченою в певний строк і кореспондуючі йому зобов’язання батька 

нареченої видати за нього дочку [267, с. 9, 12]. 

В сучасному європейському кодифікованому законодавстві також 

можна зустріти згадки про придане: встановлення деяких особливостей його 

правового режиму, регламентація відносин між подружжям з приводу витрат 

на надання дітям приданого. Так, згідно з параграфом 1374 Німецького 

цивільного укладення, майно, набуте чоловіком після вступу в законний 

режим як придане (Ausstattung), як і отриманого в дарунок або в порядку 

спадкування, зараховується, за винятком зобов’язань, до початкового майна 

чоловіка, якщо згідно з обставинами його не слід відносити до доходів. Отже, 

майно, отримане як придане, прирівнюється до майна, отриманого в дарунок 

і у спадок [157, с. 25, 303-330].  

Але і в даний час існує правова система – мусульманська, – яка містить 

самостійний правовий інститут приданого, який є обов’язковим елементом 

правовідносин власності подружжя. Придане вважається власністю дружини, 

якою дружина може розпоряджатися на власний розсуд. Дане правило 

ґрунтується на вислові Корану «і давайте жінкам їх придане як звичайний 

подарунок» [255, с. 67, 71, 75]. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що разом зі зміною поглядів на 

укладення шлюбу та на права і обов’язки в шлюбі відповідно змінювався 

правовий режим майна, наданого як придане, але значення даного інституту 

зберігалося. Найбільш чітко і детально його норми були розроблені в 
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римському праві. Згадки про придане є і в сучасному європейському 

законодавстві. 

Звісно ж, що інститут приданого має велике перспективне значення для 

сучасного вітчизняного сімейного права та нотаріальної практики. Дане 

твердження, зрозуміло, не слід розуміти як пропозицію встановити обов’язок 

щодо наділення нареченої (дружини) приданим і правом вимагати його 

надання. В сучасних умовах в Україні вбачається можливість утворення 

певного майна з особливим правовим режимом, шляхом використання 

позитивного історичного та зарубіжного досвіду, пов’язаного з інститутом 

приданого. 

Як зазначено вище, в мусульманському праві придане має даватися 

чоловіком дружині, причому, згідно з Кораном, як звичайний подарунок. В 

Україні ж традиційно придане дається нареченій її батьками в зв’язку з 

вступом у шлюб. За одними звичаями воно вручається, перевозиться в 

будинок нареченого до одруження, за іншими його прийнято передавати в 

процесі весільних урочистостей.  

Але головне, складні життєві ситуації найчастіше виникають не у 

зв’язку з передачею приданого (цей звичай в основному не зберігся серед 

міського населення), а взагалі при наділенні молодого подружжя майном, яке 

необхідне їм для створення матеріальної бази спільного життя. Адже нерідко 

трапляються випадки, коли батьки або інші родичі (як зі сторони нареченого, 

так і з боку нареченої) роблять значний внесок у створення молодої сім’ї, 

наприклад, розмінюють велику квартиру для забезпечення молодого 

подружжя окремим житлом або спрямовують усі свої заощадження на 

придбання необхідних речей для молодят. При цьому такі родичі, зрозуміло, 

зацікавлені в тому, щоб в разі припинення шлюбу чоловік їхньої дитини 

(племінниці тощо) не міг претендувати на набуте за їх рахунок майно, а в 

крайньому випадку, щоб це майно перейшло назад в їх родину і могло бути 

використане для забезпечення майбутнього інших їхніх дітей. Оформлення 

дарування майна одному з подружжя – своєму синові, племіннику і ін. – або 
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передача йому майна до укладення шлюбу проблеми не вирішує: звичайно, 

дошлюбне і отримане в дарунок майно є власністю того з подружжя, хто його 

отримав, але, по-перше, в разі розірвання шлюбу він може добровільно 

залишити це майно іншому з подружжя, а особа, яка надала дане майно, не 

має права витребування, і по-друге, в разі припинення шлюбу у зв’язку зі 

смертю або внаслідок оголошення померлим одного з подружжя-одержувача 

майна, воно переходить у спадок на загальних підставах і частково 

переходить другому з подружжя. 

Тому, щоб уникнути несправедливості, з метою захисту інтересів 

самого подружжя і їхніх батьків та інших родичів, що наділяють їх 

необхідним майном, доцільно ввести в вітчизняне законодавство особливий 

договір про надання майна, який укладається між подружжям (майбутнім 

подружжям) і особами, що наділяють їх майном (батьками, іншими родичами 

або особами), і встановити спеціальний правовий режим цього майна. Такий 

договір повинен конструюватися як реальний, тобто вступати в силу в 

момент передачі майна. 

Зазначений договір повинен укладатися в нотаріальній формі. У разі, 

якщо за договором надається нерухомість або інше майно, права на яке або 

договори з якими підлягають державній реєстрації, зазначений договір 

підлягає також державній реєстрації. Договір може укладатися як до 

державної реєстрації укладення шлюбу, так і в період шлюбу. 

Майно, надане за таким договором, має становити власність того з 

подружжя, батьки (особи, що їх замінили) або інші родичі якого надали 

майно. Однак всі надходження в період шлюбу від цього майна, на наш 

погляд, необхідно визнавати сумісною власністю подружжя: плоди, 

продукція та доходи, квартира, куплена на отримані за цим договором гроші, 

і навпаки гроші, виручені від продажу отриманої таким чином квартири, і 

куплене на них майно, якщо інше не буде встановлене договором тощо. 

У разі припинення шлюбу внаслідок смерті або оголошення померлим 

того з подружжя, який був наділений майном за вказаним договором, 
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відповідне майно підлягає виділенню із спадкової маси: при відсутності дітей 

у одного з подружжя або якщо всі його діти визнані недієздатними 

спадкоємцями і (або) позбавлені за заповітом права спадкування, вказане 

майно, за вирахуванням обов’язкової частки тільки неповнолітніх або 

повнолітніх непрацездатних дітей, має бути повернуто тим особам, які його 

надали (тому з них, хто залишився в живих), і тільки якщо нікого з цих осіб 

вже немає в живих – перейти у спадок на загальних підставах. Встановлення 

викладених правил дозволить захистити інтереси батьків подружжя або 

інших осіб, що надають подружжю значні кошти для сімейного життя, 

попередити фактично необґрунтоване, невиправдане з позицій 

справедливості отримання одним із подружжя частини майна, придбаного за 

рахунок батьків або інших родичів другого з подружжя. Така пропозиція має 

відновити традиції українського народу і відповідатиме тенденціям 

спадкового права, де визначена можливість спадкування до шостого ступеня 

споріднення, тобто підсилюється кровний зв’язок між членами родини.  

За загальним правилом договір в сімейному праві регулює як особисті 

немайнові, так і майнові правовідносини суб’єктів сімейного права. Сімейно-

правовий договір, як сімейно-правове договірне зобов’язання, включає в себе 

не тільки самостійно існуючі відносні правовідносини членів сім’ї, а й 

сімейні права і обов’язки, які включаються до складу більш складного за 

структурою сімейного правовідношення, а саме договірного. Тому сімейно-

правовий договір являє собою сімейно-правовий зв’язок, що виникає при 

настанні названих в сімейному законодавстві юридичних фактів, в силу якого 

одна сторона зобов’язана вчинити на користь другої сторони певні дії, а 

остання має право вимагати їх вчинення. У сімейно-правовому договірному 

зобов’язанні поєднується єдність прав і обов’язків, встановлених законом та 

договором. Досліджуючи різні групи і види сімейно-правових договорів, 

можна проводити їх класифікацію за різними критеріями, але ці класифікації 

носять вузьку спрямованість, оскільки обмежуються певним видом сімейно-

правових договірних зв’язків і не охоплюють всіх договорів у сімейному 



 

84 

праві (до прикладу, договори щодо визначення долі (частки) у спільному 

майні подружжя).  

Необхідно зазначити, що більш загальний характер носить класифіка-

ція договірних сімейно-правових зобов’язань, розпочата російським вченим 

С. Ю. Чашковою. Аналіз сучасного російського сімейного законодавства 

дозволив їй говорити про вже сформовану систему договорів у сімейному 

праві, провести за трьома критеріями класифікацію договірних зобов’язань і 

представити їх систему [256, с. 3, 8-9]. Перевагою даної класифікації, 

безсумнівно, є те, що автор вперше в російській сімейно-правовій науці 

зробила спробу класифікувати відомі вже всім сімейно-правові договори і 

вибудувати свою систему договірних зобов’язань в сімейному праві. Щодо 

вітчизняної науки, то питання класифікації договорів в сімейному праві стали 

предметом наукового дослідження В.К. Антошкіної [19], С.Я. Фурси [239], 

окремі сімейно-правові договори були предметом наукових досліджень 

вчених-процесуалістів Т.С. Андрущенко [15], О.О. Дерій [48] та ін., які, крім 

матеріальних аспектів цих договорів, розглядали та вносили пропозиції щодо 

вдосконалення нотаріальної процедури їх посвідчення.  

Договори, як підстави виникнення зобов’язань, можна класифікувати за 

характером регульованих відносин на договори майнового характеру між 

учасниками сімейних відносин, які, в свою чергу, діляться на угоди, укладені 

між подружжям (шлюбний договір, договір про розподіл подружнього 

майна), а також аліментні угоди (між подружжям, батьками і дітьми, іншими 

членами сім’ї) і угоди про участь у додаткових витратах між батьками і 

дітьми – повнолітніми і неповнолітніми у разі, коли вони мають місце під час 

перебування у шлюбі, оскільки, якщо один із подружжя не працює, зарплата 

іншого є їх спільною сумісною власністю; угоди, укладені з метою 

застосування репродуктивних технологій, у частині оплати (сурогатне 

материнство). 

Зміст сімейно-правових норм, що регулюють майнові відносини в сім’ї, 

в більшій мірі зумовлюються особистими відносинами подружжя. Тому, хоча 
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майнові відносини в сім’ї мають важливе значення, але вони носять похідний 

характер, оскільки виникають лише за наявності особистих немайнових 

відносин і обслуговують їх. Об’єктами договірних майнових сімейних 

правовідносин є матеріальні блага, наприклад, майно, що належить 

учасникам сімейних відносин, засоби матеріального утримання, які 

надаються одними учасниками сімейних відносин іншим. Отже, можна 

виділити два різновиди договірних майнових правовідносин в сім’ї: 1) з 

приводу приналежності речей, інших матеріальних благ, що знаходяться в 

розпорядженні учасників сімейних правовідносин зокрема й подружжя; 2) з 

приводу матеріального утримання одних учасників сімейних правовідносин 

іншими, зокрема, подружжя між собою чи подружжя щодо третіх осіб. 

Тому можлива на основі цього подальша класифікація договорів 

майнового характеру на договори щодо приналежності матеріальних благ 

подружжю і договори з приводу приналежності матеріального утримання 

подружжя. А з урахуванням того, що закон встановлює особливий правовий 

режим лише для власності подружжя, допустима і подальша класифікація 

договорів з приводу приналежності матеріальних благ на договори щодо 

подружнього майна і договори щодо інших матеріальних благ (наприклад, 

про порядок несення сімейних витрат, про порядок користування житловим 

приміщенням). Для сімейних майнових правовідносин характерним є їх 

нееквівалентний характер, а також їх нерозривний зв’язок з особою їх 

суб’єктів. Майнові права та обов’язки суб’єктів договірних сімейних 

правовідносин, зокрема й подружжям, на відміну від більшості договірних 

цивільних прав та обов’язків реалізуються лише їх носіями і не можуть бути 

передані іншим особам за договором, неможлива уступка прав за допомогою 

цесії, переведення боргу, неможливе зарахування зустрічних вимог в рахунок 

виконання будь-яких інших прав і обов’язків. З останнього правила можемо 

вказати лише такий виняток, коли при укладенні аліментних договорів 

утримання виплачується відповідним збільшенням частки при поділі майна 

подружжя.  
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Отож, до договорів щодо подружнього майна належать шлюбний 

договір, договір про поділ спільного майна подружжя, договір про надання 

майна (придане). 

Щодо шлюбного договору, то його зміст розкривається у статті 93 СК 

України [204]. Відповідно до ст. 92 СК, укласти шлюбний договір можуть як 

подружжя, так і особи, які мають намір вступити в шлюб. 

За прямою вказівкою закону шлюбний договір, укладений до реєстрації 

шлюбу, вступає в силу тільки з моменту реєстрації шлюбу. Однак це не 

відносить такі договори до категорії договорів з відкладальною умовою, 

оскільки такий договір вступає в силу одразу після його укладення, для 

шлюбного договору встановлюються інші правила вступу в законну силу. 

Запроваджуючи правове регулювання інституту шлюбного договору, 

законодавець виходив з того, що шлюбний договір буде укладати лише 

майбутнє подружжя, вирішуючи долю всього нажитого в шлюбі майна на 

весь період існування шлюбу. Однак на практиці шлюбний договір виявився 

затребуваним в абсолютно різних ситуаціях, які законодавцем враховано не 

було.  

Укладенням шлюбного договору можна вирішувати долю не лише 

майна, але й його певної частини (наприклад, тільки об’єктів нерухомості або 

автотранспортних засобів) або взагалі окремого об’єкта. До прикладу, в 

шлюбному договорі подружжя може визначити правовий режим тільки 

однієї квартири, набутої в період шлюбу за оплатним договором, і 

встановити відносно неї режим особистої (роздільної) власності подружжя. А 

решта майна (наявного до моменту укладення договору або здобутого у 

майбутньому) як і раніше підпорядковуватиметься законному режиму. 

Якими мотивами керуються подружжя, визначаючи в шлюбному договорі 

долю тільки однієї квартири, не відомо. Можливо, на покупку квартири були 

витрачені кошти, отримані від продажу особистого майна одного з 

подружжя, і подружжя вирішило, що буде справедливо «вивести» квартиру 

з-під режиму спільної власності. Можливо, гроші на придбання квартири 
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дали батьки одного з подружжя. Подружні стосунки настільки складні, що 

мотивів, якими керуються подружжя, укладаючи шлюбний договір, може 

бути безліч. Однак мотиви залишаються за рамками договору і, як відомо, за 

загальним правилом, не впливають на дійсність угоди. Але слід погодитися з 

думкою, що шлюбний договір не може слугувати безпосередньо правовою 

підставою виникнення у подружжя права власності, він лише встановлює 

загальний правовий режим спільності чи роздільності майна, що набувається 

подружжям в період шлюбу за цивільно-правовими підставами, 

передбаченими статтями 328-345 ЦК України [51, с. 5].  

У науковій літературі і на практиці дискусійним є питання, чи можна за 

допомогою шлюбного договору вирішити долю не тільки того майна, яке 

суб’єкти шлюбного договору придбали (або придбають) в шлюбі за 

оплатними правочинами, але і долю майна, що належить кожному з 

подружжя на праві особистої власності (дошлюбного, успадкованого, 

отриманого з інших безоплатних правочинів) [55, с. 90]. На практиці 

нотаріуси, як правило відмовляють у посвідченні шлюбних договорів, в яких 

визначається тільки режим окремого майна кожного з подружжя при зміні їх 

власника і не визначаються загальні засади розпорядження та придбання 

спільного майна подружжя. Низка нотаріусів вважає, що шлюбним 

договором можна лише змінити встановлений законом режим майна, в той 

час як особисте майно, яке підлягає реєстрації, не підпадає під такий режим 

(ч. 5 ст. 93 СК України), тобто, за шлюбним договором не може передаватися 

у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке 

підлягає державній реєстрації. Але, на нашу думку, таке питання не викликає 

сумніву, оскільки за шлюбним договором можна змінити режим майна, яке 

належить кожному із подружжя на праві особистої власності, закон не 

забороняє це робити. Проте єдиним винятком є неможливість за шлюбним 

договором передаватися у власність одному із подружжя нерухоме майно та 

інше майно, яке підлягає реєстрації (ч. 5 ст. 93 СК України), хоча й це 

положення закону суперечить принципу свободи договору. 
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Тому автор підтримує думку вчених С.Я. Фурси, Є.І. Фурси та вважає 

доцільним з метою розширення попиту на шлюбні договори у нотаріальні 

практиці та індивідуалізації проектів договорів залежно від потреби певного 

клієнта та остаточного результату, який особа має отримати і з урахуванням 

ст. 6 ЦК України, яка регламентує свободу договору застосовувати таку 

конструкцію, як змішані (складені – С.Я.Фурсою) договори [203, с. 118], 

тобто, нотаріуси можуть посвідчувати, наприклад, шлюбний договір з 

елементами договору дарування (змішаний) одним із подружжя іншому 

нерухомого майна (квартири) чи іншого майна, яке підлягає реєстрації 

(автомобіль), яке є його особистою власністю. 

В науці існує думка, що умова шлюбного договору про повне 

скасування режиму спільності майна, шо набуватиметься в майбутньому у 

період шлюбу, суперечить ч. 4 ст. 93 СК України, яка забороняє включати до 

договору умови, які ставлять подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне 

становище. Оскільки, фактично, така умова є відмовою від своїх майнових 

прав у майбутньому у разі дії законодавчо встановленого режиму спільності 

майна подружжя (ст. 60 СК України), що врешті не відповідає принципу 

неприпустимості обмеження фізичної особи правочином мати цивільні права 

та обов’язки [50, с. 45]. Така думка заслуговує на увагу, адже саме в цьому 

проявляється специфіка шлюбного договору, який укладається подружжям 

під час шлюбу. 

Дискусійним на практиці є питання щодо можливості визначення у 

шлюбному договорі умов, що стосуються особистих немайнових відносин 

подружжя, а також особистих відносин між ними та дітьми. З одного боку, 

законодавством встановлена на це заборона, з іншого, – непоодинокими є 

випадки, коли саме певні особисті обставини є важливими для розподілу 

майна подружжя і розірвання шлюбу (зрада, невиконання подружніх 

обов’язків). Наприклад: «Частки подружжя у майні, набутому в період 

шлюбу, визначаються як рівні. Однак в разі зради одного з подружжя частка 

потерпілого з подружжя збільшується на одну десяту». 
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Перераховані умови є затребуваними на практиці. Однак оскільки 

нотаріус при посвідченні шлюбного договору перевіряє законність 

правочину, необхідно відповісти на питання: наскільки включення в 

шлюбний договір подібних умов укладається в межі заборони, передбаченої 

ч. 3 ст. 93 СК України? Чи не є включення таких умов в договір спробою 

врегулювати особисті немайнові відносини між подружжям?  

У багатьох країнах, де шлюбний договір відомий вже досить давно, 

законодавство дозволяє включати в договір умови, що регулюють особисті 

немайнові відносини подружжя. І громадян України часто хвилює питання 

про можливість врегулювати такі відносини. На жаль, на даний момент 

однозначної відповіді на це питання дати не можна. Є фахівці, які 

відносяться до вирішення цього питання позитивно, є і противники 

включення подібного роду умов в шлюбний договір. Вченими пропонується і 

компромісний підхід, відповідно до якого регулювати шлюбним договором 

не можна тільки ті особисті права і обов’язки, про які йде мова в главі 6 СК 

України, тобто ті особисті права і обов’язки, про які прямо говориться в СК 

України. 

Але, у зв’язку із викладеним, ми не можемо не відзначити питання, 

пов’язане із можливістю вказівки у шлюбному договорі питання щодо 

народження дітей (їх кількості, їх утримання, певної винагороди дружині за 

народження дитини і тощо). 

Не секрет, що режим спільної сумісної власності має сенс тоді, коли 

сім’я створюється з метою народження дітей. Дружина на довгий час вибуває 

з професійної діяльності в зв’язку з необхідністю виношування, народження 

дитини і подальшого за нею догляду. У зв’язку з вагітністю та народженням 

дитини дружина часто змушена залишити роботу, в зв’язку з чим в неї 

виникає бажання до певної матеріальної компенсації з майна чоловіка. Отже, 

чи можна вирішити дане питання з допомогою шлюбного договору? З одного 

боку, як зазначалося вище, вважається допустимим в шлюбному договорі 



 

90 

ставити питання про виникнення і припинення прав і обов’язків у залежність 

від настання або ненастання певних умов. 

Таким чином, законодавець дозволяє конструювати шлюбний договір 

як договір з умовою. З іншого боку, СК України містить пряму заборону на 

регулювання шлюбним договором особистих немайнових відносин 

подружжя між собою, та їх щодо дітей. Встановлення у договорі винагороди 

в разі народження дитини, безумовно, мотивує дружину до прийняття 

рішення про народження дитини. Отже, у цьому випадку ми реально 

спостерігаємо перехід певних особистих немайнових прав в аспект майнових. 

Тому автор вважає, що з необхідністю регламентації особистих немайнових 

прав подружжя, зокрема, й як батьків може також застосовуватися 

конструкція змішаного договору.  

Але слід звернути увагу на ту обставину, що шлюбний договір 

подружжя, з урахуванням динаміки (розвитку) сімейних відносин може 

проходити певні трансформації. Так, при народженні дітей він фактично 

перетворюватиметься на сімейний договір, а при досягненні дітьми 

повноліття та окремому їх проживанні від батьків-подружжя, він знов 

ставатиме шлюбним договором. Дане положення має роз’яснюватися 

нотаріусом подружжю під час посвідчення шлюбного договору, оскільки 

навіть при визначенні умов цього договору за взаємною згодою сторін він 

може бути переглянутий судом в частині визнання недійсними його 

дискримінаційних норм щодо інтересів дітей та одного із подружжя. Тому усі 

зміни, які мають місце у динаміці майнових відносин подружжя під час 

життя, мають знайти своє відображення у електронних реєстрах, оскільки 

така інформація може мати істотний вплив на реалізації ними своїх майнових 

прав, які випливають як з особистої, так і спільної сумісної власності. 

Слід також зазначити, що шлюбні договори нерідко торкаються 

інтересів третіх осіб, і від обраного подружжям режиму майна залежить 

можливість кредитування подружжя, а також визначення кожного із 

подружжя боржником за зобов’язанням. Нині заслуговує на увагу існування 
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Реєстру правочинів, в якому третім особам можна знайти інформацію про 

посвідчення шлюбного договору. Але, на нашу думку, така процедура є 

складною, оскільки в Україні вчиняється десятки тисяч правочинів, тому 

необхідно передбачити реєстрацію шлюбного договору нотаріальними 

органами шляхом ведення спеціального реєстру на кшталт Спадкового 

реєстру. Таким чином, буде надана можливість отримати інформацію про 

укладення подружжям шлюбного договору або про його відсутність. В 

такому випадку зміст шлюбного договору не повинен ставати предметом для 

дослідження, оскільки він визначає особисті відносини між подружжям, 

однак сам факт наявності такого договору може стати цінною інформацією 

для майбутніх кредиторів за договором, що стане додатковим захистом для 

належного виконання кожним із подружжя своїх зобов’язань. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що укладення та посвідчення 

шлюбного договору має ще безліч проблем та недоліків правового 

регулювання. Всі ці обставини за можливості вирішуються в кожному 

випадку нотаріусом конкретно, виходячи з умов договору. 

Складність договірних конструкцій визначення правового режиму 

спільного майна подружжя пов’язується з тим, що крім шлюбного договору 

подружжя може укласти договір про поділ спільного майна, договір купівлі-

продажу з визначенням часток в набутому майні та інші. Вчений 

Є.А.Чефранова вказує, що було б неправильним в сучасних умовах 

лібералізації, відходу від жорстких імперативних приписів нав’язувати як 

єдино можливий спосіб зміни режиму окремого, нажитого в шлюбі, майна 

виключно шлюбним договором або договором про поділ майна подружжя, 

оскільки можливість укладення таких договорів прямо передбачена в 

сімейному законодавстві, відмовляючи подружжю в інших способах і 

формах врегулювання майнових відносин, що між ними складаються [259, 

с. 15].  

Л.Б. Максимович та І.В. Жилінкова вважають, що законним режимом 

майна подружжя доцільно визначати порядок, визначений законом щодо 
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майна подружжя, що діє за відсутності шлюбного договору. Такий порядок 

наділений універсальним характером, оскільки поширюється на всіх осіб, що 

перебувають у шлюбі [97, с. 32; 56, с. 166]. Разом із тим із змісту СК України 

можна зробити висновок, що спільна власність подружжя на майно, нажите 

під час шлюбу, поєднується з роздільною власністю кожного з подружжя. У 

зв’язку із чим законний режим майна подружжя визначається як встановлені 

законом підстави і межі об’єднання майна подружжя, а також порядок і 

умови набуття, зміни та припинення прав на майно, що входить до складу 

спільного майна подружжя [258, с. 30]. С.І. Реутов, І.С. Закаліна визначають, 

що інший режим власності може бути встановлений подружжям тільки тоді, 

коли між ними укладено відповідний шлюбний договір [158, с. 9]. 

Т.В. Шершень вважає можливою заміну законного режиму майна подружжя 

тільки через укладання шлюбного договору, хоча визнає, що в практичній 

діяльності мають місце випадки, коли за відсутності шлюбного договору на 

державну реєстрацію подають договір купівлі-продажу, за яким нерухоме 

майно переходить подружжю на праві спільної часткової, а не спільної 

сумісної власності [265, с. 29].  

Російські вчені М.Н. Ілюшина, С.Ю. Чашкова зазначають, що договір 

про встановлення режиму часткової власності, що лежить в основі видачі 

нотаріусом свідоцтва на частку в праві на спільне майно подружжя, за своєю 

правовою метою дуже нагадує шлюбний договір, оскільки спрямований на 

зміну законного режиму майна подружжя [66, с. 28]. Але така нотаріальна дія 

сьогодні в Україні нотаріусами не вчиняється при житті подружжя, хоча 

деякі вчені вважають, що виключення такої нотаріальної дії є непродуманим. 

Доцільним було б внесення відповідних змін до Правила нотаріального 

діловодства щодо форми такого свідоцтва. Таким чином, мав би місце ще 

один додатковий альтернативний договору про поділ спільного майна 

подружжям спосіб охорони спільного майна подружжя шляхом видачі 

свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя [229, 

с. 601-610]. Нині таке свідоцтво видається подружжю, який пережив, лише у 
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разі смерті одного іншого (п.4 ст. 34 Закону України «Про нотаріат»). Як 

зазначає С.Я.Фурса, видача такого свідоцтва видається не на підставі 

укладеного між сторонами договору, а на підставі спадкового 

правовідношення, коли той з подружжя, хто пережив, має право на 

виокремлення такої частки [240, с.87]. Тому нотаріус має роз’яснити тому з 

подружжя, хто пережив, таке право та те, що це майно не включається до 

спадкової маси [50, с. 6]. Згідно з ч. 2 ст. 70 Закону на підставі письмової 

заяви спадкоємців, які прийняли спадщину, за згодою другого із подружжя, 

що є живим у свідоцтві про право власності може бути визначена і частка 

померлого у спільній сумісній власності.  

Вчений Є.А. Чефранова задається питанням: чи обов’язково будь-яка 

угода подружжя, спрямована на виведення з-під дії режиму спільності 

окремого спільно нажитого майна, розглядається виключно як шлюбний 

договір? [259, с. 15] Відповідь на це питання звісно може бути негативною, 

оскільки СК України передбачає можливість укладення договору про поділ 

спільного майна подружжя (ст. 69). Такі договори спрямовані на припинення 

режиму спільної сумісної власності і виникнення режиму роздільної 

власності кожного з подружжя (колишнього подружжя) на частину або все 

майно, нажите в шлюбі. Щодо решти майна, як наявного, так і того, яке 

набуватиметься у майбутньому, продовжує діяти законний режим майна 

подружжя. Аналіз судової практики свідчить про те, що укладення таких 

договорів між подружжям має місце [189; 170; 173; 179].  

Спірним, як в науковій літературі, так і на практиці, є питання про 

можливість придбання подружжям майна у спільну часткову власність майна 

за відсутності шлюбного договору. Про укладення подружжям правочинів 

про визначення часток у спільному майні діючий СК України положень не 

містить. Однак відповідно до ч. 3 ст. 368 ЦК України майно, нажите 

подружжям під час шлюбу, є їхньою спільною власністю, якщо договором 

між ними не встановлено інший режим цього майна.  
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Виділ (ст. 370 ЦК) частки кожного з подружжя в праві спільної 

власності полягає в припиненні такої спільної власності з виникненням 

часткової, на відміну від поділу, який передбачає припинення існування 

спільної власності взагалі і встановлення часткової власності на об’єкти, що є 

предметом такого договору.  

Разом із тим на практиці виникає питання про правомірність 

включення в договір купівлі-продажу умови про набуття права часткової 

власності на один об’єкт кожним із подружжя. Існує декілька позицій в 

нотаріальній практиці з цього питання: 1) без шлюбного договору подружжя 

може купити майно в часткову власність, визначивши в договорі свої частки 

тільки рівними (рівність прав подружжя на майно в цілому); 2) подружжя має 

право визначити при купівлі майна розмір частки кожного з них на свій 

розсуд без попередньо укладеного шлюбного договору [240, с.89].  

О.А. Федорова вважає, що в даному випадку при укладанні договору 

купівлі-продажу об’єкта нерухомості до його переходу у власність (якщо 

предметом договору є житлове приміщення, то права і обов’язки виникають 

тільки з моменту реєстрації такого права), тому не можна скористатися 

конструкцією договору про визначення часток для зміни режиму майна, що 

набувається, оскільки договір має укладатися з приводу майна, вже нажитого 

подружжям. Деякі фахівці вважають, що такий договір є змішаним, і він 

може містити елементи шлюбного договору або договору про визначення 

часток. [222, с. 186-187].  

Очевидно, що вирішити протиріччя можна, якщо проаналізувати суть 

шлюбного договору, оскільки саме він, на думку законодавця, може змінити 

режим спільної власності подружжя:  

1. Існує позиція, що зміна хоча б одного майнового права або одного 

майнового обов’язку чоловіка, що за загальним правилом підпадає під 

законний режим майна подружжя, в майбутньому – істотна умова шлюбного 

договору [41Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 369]. Цей критерій 
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дозволив би відмежувати шлюбний договір від інших договорів, які 

спрямовані тільки на спільно нажите, наявне майно.  

2. За своїм змістом шлюбний договір передбачає встановлення як 

режиму спільної сумісної власності, так і режиму спільної часткової 

власності, іншими договорами передбачається встановлення тільки спільної 

часткової власності або ж особистої власності кожного з подружжя. У зв’язку 

із цим можна поставити питання, наскільки інші договори, окрім шлюбного, 

можуть змінювати обсяг законного режиму майна подружжя? Стає 

зрозумілим, що тільки шлюбний договір здатний повною мірою змінити 

встановлений законом режим спільної власності подружжя, в тому числі 

майна, що може набуватись в майбутньому.  

3. Шлюбний договір укладається в письмовій формі і підлягає 

обов’язковому нотаріальному посвідченню, тоді як така форма для договорів 

про поділ майна подружжя передбачається тільки щодо нерухомого майна. 

Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що укладення інших 

договорів, окрім шлюбного, між подружжям відповідає загальним 

тенденціям розширення прав і свобод особи щодо правового регулювання 

сімейних відносин щодо майна. Такі договори мають на меті змінити 

законний режим майна подружжя, що фактично наближає їх до шлюбного 

договору. Однак тільки шлюбним договором може бути встановлена доля як 

реального майна, так і того, що буде набуватись в майбутньому і саме він 

здатний повною мірою змінити режим спільної власності подружжя.  

У зв’язку з цим, вирішення перерахованих проблем вбачається в 

удосконаленні законодавства та приведення до однакового застосування 

існуючої нотаріальної практики оформлення договорів, а також виокремленні 

на законодавчому рівні особливостей укладення таких видів договорів. 

Також, на нашу думку, доцільним буде встановлення обов’язкового 

нотаріального посвідчення договорів про поділ майна подружжя щодо усіх 

видів майна, а не тільки нерухомого, що передбачатиме додаткову охорону 

майнових прав кожного із подружжя. 
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2.3 Особливості нотаріального посвідчення деяких видів 

правочинів щодо спільної сумісної власності подружжя  

 

Уся діяльність нотаріату безпосередньо спрямована на забезпечення 

соціально-економічних прав. Той чи інший напрямок розвитку нотаріальної 

діяльності буде відображатися на забезпеченні соціально-економічних прав 

особа, зокрема, й на охороні права спільної власності подружжя. 

Особливої уваги при розкритті процедури нотаріального посвідчення 

деяких правочинів щодо спільної сумісної власності подружжя заслуговує 

питання представництва адвокатом одного з подружжя в нотаріальному 

процесі. Адвокат є фахівцем у галузі права і його кваліфікована допомога є 

неоціненою при надання її під час вчинення одним із подружжя або обома 

правочинів щодо їх майна. Як вірно вказує С.Я. Фурса, центральне місце в 

нотаріальних процесуальних правовідносинах мають повноваження 

представника та їх оцінка нотаріусом, яка зумовлює, зокрема, і розуміння 

таких категорій, як воля і волевиявлення з точки зору норм права, що 

ускладнюється наявністю матеріально-правових відносин між 

представником, як особою, що безпосередньо вступає у правовідносини з 

нотаріусом, та особою, яка діє для забезпечення інтересів іншої особи, що є, 

по суті, метою правовідносин між нотаріусом і представником [226, с. 5]. За 

загальним правилом, нотаріальні процесуальні правовідносини можуть 

існувати та реалізуватися за схемою нотаріус – клієнти, які в майбутньому 

можуть трансформуватися у схему нотаріус – представник – клієнт. Але 

клієнти вільні у спілкуванні між собою і нотаріусом, оскільки не існує чіткої 

субординації, яка властива цивільному судочинству. Це свідчить про те, 

нотаріальні процесуальні правовідносини є більш демократичними [216, 

с. 194]. 

У випадку, коли подружжя вирішило у добровільному порядку 

узгоджувати питання розподілу майна подружжя, то адвокатом може бути 
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запропоновано укласти відповідні договори із наступним їх погодженням 

нотаріусом, або ж адвокат може запропонувати клієнтам проекти таких 

договорів чи взяти участь як представник одного з подружжя у відповідному 

нотаріальному провадженні. 

Слід виділити дві підгрупи договорів, що опосередковують відносини 

подружжя з приводу майна [18, с. 96] та можуть посвідчуватися у 

нотаріальному порядку. По-перше, це договори, у яких визначається порядок 

встановлення та зміни правового режиму майна подружжя (договір про поділ 

майна (статті 69, 70 СК України); договір про виділ долі одного з подружжя 

зі складу всього майна подружжя (ст. 69 СК України); договір про 

відчуження одним з подружжя на користь іншого своєї частки у праві 

спільної сумісної власності без виділу цієї частки (ч.2 ст. 64 СК України); 

договір про передачу майна, що є приватною власністю одного з подружжя, у 

спільну сумісну власність та ін.). У таких договорах подружжя може 

визначати на власний розсуд правовий режим майна (наприклад, вказати, що 

нерухоме майно, яке подружжя придбає під час шлюбу, буде належати 

сторонам на праві спільної часткової власності). Таким чином, сторони у 

договорі визначають режим свого майна. Вони можуть також змінити режим 

майна, яке вже належить їм на праві власності. У такому разі подружжя може 

змінити режим спільності на режим роздільності або, навпаки, режим 

роздільності замінити режимом спільності майна. І саме адвокат їм допоможе 

розібрати у тонкощах як матеріальної природи таких договорів, так і 

нотаріальної процедури їх посвідчення, а також попередити про наслідки, які 

можуть для них настати після їх укладення, щоб необізнаність у всіх цих 

аспектах не була використана їм на шкоду. Адвокат у випадку договірного 

регулювання поділу майна подружжя повинен визначити усі наслідки та 

переваги такого поділу, скласти проект такого договору з роз’ясненням 

сторонам усіх його положень. Для цього адвокат повинен володіти на 

належному рівні законодавством, що визначає специфіку поділу спільного 

майна подружжя, дослідити судову та договірну практику з цих питань. Роль 
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адвоката в договірному регулюванні інколи є недооціненою, оскільки, на 

перший погляд, питання договірного регулювання поділу майна подружжя не 

видається складним. Разом із тим, проблеми можуть виникнути у випадку 

поділу майна, що підлягає державній реєстрації (ст. 182 ЦК України), 

оскільки оформлення такої домовленості повинно здійснюватися з 

урахуванням законодавства, що регулює порядок реєстрації нерухомості. В 

іншому випадку можна укласти договір, в реєстрації якого відмовлять, і який 

таким чином не буде мати ніяких юридичних наслідків.  

Сімейне законодавство України передбачає встановлення порядку 

користування подружжям таким майном, як житловий будинок, квартира, 

інша споруда, земельна ділянка (ч. 2 ст. 66 СК України). Як із цього приводу 

зазначає З.В. Ромовська, встановлення порядку користування зазначеними 

об’єктами зумовлена здебільшого ускладненням особистих стосунків між 

дружиною і чоловіком. Це, по суті, переддень поділу цього майна [197, 

с. 146]. Можливо це насправді так, але все ж таки у випадку встановлення 

між подружжям відповідного режиму, прикладом якого, як знову ж таки 

зазначає цей вчений, може бути така ситуація, що подружжя може усно 

домовитися, що перший поверх будинку займе дружина, а чоловік 

користуватиметься другим поверхом, то така домовленість може бути взята 

до уваги судом у майбутньому у разі поділу будинку. Але відповідно до ч. 2 

ст. 66 СК України, порядок користування житловим будинком, квартирою, 

іншою будівлею чи спорудою, земельною ділянкою може бути оформлений 

шляхом укладення відповідного договору, письмово викладеного і 

нотаріально посвідченого, тоді він матиме обов’язкову силу і для 

правонаступників чоловіка і жінки. Але особи, які звертаються до нотаріуса 

за посвідченням їх безспірних прав, з метою надання їм юридичної 

вірогідності, можуть бути юридичного необізнаними, тому адвокат має їм 

роз’яснити переваги та сутність нотаріальної процедури у межах якої 

здійснюється фіксація (посвідчення або засвідчення) їх безспірних прав, щоб 
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у майбутньому не виникло негативних наслідків, що потягне за собою 

необхідність звернення до суду.  

Процедура посвідчення безспірних прав іменується нотаріальним 

провадженням, під яким розуміють сукупність окремих процесуальних дій, 

вчинюваних нотаріусом або іншою уповноваженою на вчинення 

нотаріальних дій особою, у послідовності, встановленій законом, 

притаманній кожній стадії (етапі) нотаріального процесу [216, с. 18], а 

процедура здійснення нотаріальних дій та її результат охоплюються єдиним 

поняттям нотаріальної дії, що має окремі складові [72, с. 55]. Необхідно 

погодитись з точкою зору Т.С. Андрущенко, що така позиція має 

дискусійний з методологічної точки зору характер, оскільки поняття 

нотаріальної дії за змістом є більш загальним по відношенню до змісту 

процедури вчинення нотаріальних дій [13]. 

Необхідно зазначити, що нотаріальний процес, як жоден інший, на 

нашу думку, має чітку процедуру вчинення тих чи інших дій в межах 

конкретних нотаріальних проваджень, важливо відзначити наявність в ньому 

певної стадійності. С. Я. Фурсою та Є. І. Фурсою визначено такі стадії 

нотаріального процесу: 1) відкриття нотаріального провадження; 

2) підготовка до вчинення нотаріального провадження; 3) безпосереднє 

вчинення нотаріальної дії, яке закінчується посвідченням нотаріального акта 

та його видачею [242Ошибка! Источник ссылки не найден., с.360]. 

Насамперед, при посвідчення правочинів щодо спільної сумісної 

власності подружжя слід зупинитися на аналізі процедури вчинення 

нотаріусом таких нотаріальних дій та виділити їх особливості, зокрема, коли 

договір укладається між подружжям, а коли договір укладається подружжям 

або ж однією особою від імені подружжя. 

Зважаючи на особливості правовідносин щодо охорони спільного 

майна подружжя, слід зупинитися на стадіях, які проходить кожне 

нотаріальне провадження з посвідчення правочинів щодо спільної власності 

подружжя. 
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Відкриття нотаріального провадження, як стадія нотаріального 

процесу, це, на думку Я.П. Панталієнко, виникнення нотаріальних 

процесуальних правовідносин з моменту звернення особи до нотаріуса [132, 

с. 10]. 

Відкриття нотаріального провадження з посвідчення договорів щодо 

спільної власності подружжя характеризується дотриманням вимог щодо 

місця, часу вчинення нотаріальної дії, встановлення кола осіб правочину, а 

також право- та дієздатності суб’єкта звернення, встановлення намірів сторін 

до вчинення правочину; а також перевірка поданих для вчинення 

нотаріальної дії документів. Важливим при вчиненні правочинів щодо 

спільної сумісної власності подружжя є дотримання певного блоку правил 

згідно яких такі правочини вчиняються, зокрема це є Загальні правила 

вчинення нотаріальних дій та Спеціальні правила посвідчення правочинів, 

які регламентовані у Законі України «Про нотаріат» та у Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України.  

Згідно з цими правилами нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким 

нотаріусом або іншою особою, що має на це відповідні повноваження, за 

винятком випадків, коли нотаріальна дія повинна бути вчинена на певній 

території. Так, в будь-якій нотаріальній конторі, приватного нотаріуса 

незалежно від місця проживання громадянина, можна посвідчити договір про 

відчуження рухомого майна (грошей, предметів домашньої обстановки та 

ін.), договір позики, шлюбний договір.  

Обмеження щодо місця вчинення нотаріальних дій, що можуть 

стосуватись врегулювання майнових відносин подружжя стосуються таких 

випадків: свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом за місцем 

відкриття спадщини (останнім місцем проживання померлого); договір про 

іпотеку земельної ділянки посвідчується нотаріусом за місцезнаходженням 

(місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем 

реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину; угоди про відчуження 

нерухомого майна посвідчуються нотаріусом за місцезнаходженням (місцем 



 

101 

реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї 

із сторін відповідного правочину; свідоцтво про право власності на частку в 

спільному майні подружжя у разі смерті одного із подружжя щодо 

нерухомого майна видається нотаріусом за місцем відкриття спадщини 

(ст. 55 Закону); свідоцтво про право власності на спільне (інше) майно на 

ім’я померлого чоловіка, на ім’я померлого колишнього чоловіка видається 

нотаріусом також за місцем відкриття спадщини (ст. 55 Закону); договір 

довірчого управління спадковим майном посвідчується нотаріусом за місцем 

відкриття спадщини. 

Важливе значення також має врахування строків для вчинення 

нотаріальних дій (ст. 42 Закону), пов’язаних із охороною права спільної 

власності подружжя. За загальним правилом, нотаріальні дії щодо спільної 

сумної власності подружжя вчиняються після їх оплати в день подачі всіх 

необхідних документів. Із питанням строків вчинення таких нотаріальних дій 

безпосередньо пов’язано питання про можливість відкладення або зупинення 

вчинення нотаріальної дії. 

Відкладання нотаріальної дії може відбуватись з ініціативи нотаріуса 

або іншої уповноваженої особи, а також за ініціативою заінтересованих осіб. 

Підставами для відкладення вчинення такої нотаріальної дії з 

ініціативи нотаріуса є: 

1. Необхідність витребувати додаткові відомості або документи від 

громадян, посадових осіб, підприємств, установ і організацій. Таким чином, 

нотаріуси сприяють дотриманню принципів законності та об’єктивності 

вчинення нотаріальної дії, допомагають фізичним особам у здійсненні їх 

прав та законних інтересів. В окремих випадках неподання необхідних 

документів, потрібних нотаріусу від заявника, який звернувся за вчиненням 

нотаріальної дії, ускладнюється об’єктивними та суб’єктивними чинниками. 

До прикладу, подружжя, що має намір укласти договір про поділ майна, не 

визначило вартість спільного майна (як рухомого, так і нерухомого), тому не 

може визначитися із ціною в договорі. При зверненні про укладення 
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шлюбного договору, сторони не надали нотаріусу належних документів, що 

підтверджують право власності на майно, документів, які підтверджують 

факт реєстрації шлюбу або ж подання заяви про реєстрацію шлюбу. 

2. Направлення документів на експертизу, якщо у нотаріуса виникають 

сумніви щодо достовірності документів. 

3. Необхідність переконатися у відсутності в заінтересованих осіб 

заперечень проти вчинення конкретної дії. До прикладу, коли один із 

подружжя звертається із вимогою посвідчення договору про відчуження 

майна, яке є спільною сумісною власністю та не надає належним чином 

оформленої згоди іншого з подружжя на вчинення такого правочину (ч. 2 

ст.369 ЦК) . 

Однак можливість відкладення вчинення нотаріальної дії обмежується 

строком до одного місяця. За обґрунтованою письмовою заявою 

заінтересованої особи, яка хоче оспорити право або факт, що мають бути 

нотаріально посвідчені, до суду, нотаріус також відкладає таке посвідчення 

до моменту вирішення справи у суді. Вчинення нотаріальної дії повинно 

бути відкладено на строк не більше одного місяця. До внесення змін до ст. 42 

Закону мало місце положення про те, що у випадку, якщо від суду не надійде 

відомостей, що у його провадженні немає заяви, нотаріальна дія має бути 

вчинена. Проте, на нашу думку, нотаріальна дія щодо спільного майна 

подружжя може бути вчинена лише за умови, що сторони дійдуть згоди щодо 

права чи факту. Якщо ж спір не буде вичерпаний, то нотаріус не може 

вчиняти нотаріальну дію, від повинен відмовити у вчинені нотаріального 

провадження, оскільки такий спір не може бути предметом нотаріального 

процесу, який за своєю суттю є безспірним. У разі отримання від суду 

повідомлення про надходження заяви заінтересованої особи, яка оспорює 

право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, 

вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом і вступу в 

силу рішення суду. 
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Крім того, законодавством можуть бути встановлені і інші підстави для 

відкладення і зупинення нотаріальних дій. 

Разом із тим, на нашу думку, питання відкладення вчинення 

нотаріального провадження у зв’язку із зверненням до суду, потребує 

певного уточнення. Відсутність у законодавчого акті обмежень щодо строків 

отримання від суду повідомлення про те, що у його провадженні знаходиться 

відповідна позовна заява та існування відповідного обов’язку суду в ЦПК 

України може слугувати підставою для зловживання іншими учасниками 

договірних відносин їхніми правами. До прикладу, інший з подружжя 

безпідставно відмовляється від надання згоди на укладення правочину, і 

повідомляє нотаріуса про те, що він буде оспорювати право іншого з 

подружжя на укладення договору у суді. Разом із тим, протягом тривалого 

часу жодних дій по зверненню до суду не відбувається. У зв’язку із 

викладеним, з метою належної охорони прав та інтересів осіб, що беруть 

участь, зокрема й подружжя у нотаріальному процесі, вважаємо за доцільне 

встановити строк, у який має від суду надійти таке повідомлення та 

передбачити у порядку взаємодії між судом та нотаріусом обов’язок щодо 

направлення такого повідомлення. Крім того максимальний строк 

відкладення вчинення нотаріальної дії за обґрунтованою письмовою заявою 

заінтересованої особи, яка хоче оспорити право або факт, що мають бути 

нотаріально посвідчені в суді, повинен становити не більше 10 днів, а у 

випадку відкриття провадження у справі – до моменту набрання судовим 

рішення законної сили. 

Важливе значення також має встановлення осіб, які звернулися про 

посвідчення договору, що опосередковує майнові відносини подружжя. 

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 43 Закону України «Про нотаріат» нотаріус не 

має права вчиняти нотаріальні дії за відсутності осіб, що є її учасниками або 

ж їх уповноважених представників.  

Для встановлення особи нотаріусу надаються паспорт громадянина 

України або інші документи, які унеможливлюють виникнення будь-яких 



 

104 

сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної 

дії (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи 

службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, 

національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, та інші). В 

окремих випадках заявником може бути надано інший документ 

(посвідчення водія, особи моряка тощо), але у такому випадку, нотаріус 

повинен повідомити про необхідність надання належних документів для 

вчинення нотаріальної дії. Необхідним та належним доказом для вчинення 

подружжям правочинів щодо їх спільного майна є свідоцтво про реєстрацію 

шлюбу.  

У цьому контексті важливим є визначення можливості укладення 

договорів щодо спільної сумісної власності подружжя уповноваженими 

представниками.  

Фактично, пересторог щодо можливості укладення таких договорів 

через представника не виникає, окрім випадків укладення шлюбних 

договорів. Сьогодні дискусійним є питання про допустимість укладення 

шлюбного договору через представника [239, с. 101]. Так, А.А. Ігнатенко і 

М.М. Скрипніков вважають це неприпустимим [65, с. 39]. М.Г. Масевич 

поділяє цю точку зору, вказуючи на необхідність присутності при його 

укладанні в нотаріальній конторі кожного з подружжя особисто [100, с. 147]. 

Л.Б.Максимович, що дотримується цієї ж позиції, підкреслює, що шлюбний 

договір носить яскраво виражений особистісний характер, невід’ємно 

пов’язаний з особою його учасників, оскільки подружжя тільки самі і спільно 

можуть визначити ступінь юридичної спільності або роздільність належного 

їм майна. Процедура укладення шлюбного договору, як і самого шлюбу, 

вимагає особистої участі обох з подружжя. Такої ж думки дотримується 

І.Жилінкова [57, c. 86]. Така можливість також заперечується Б. Гонгало та 

П.Крашенінніковим [202, c. 126]. 

Навпаки, С.М. Бондов вважає за можливе укладання шлюбного 

договору представником за довіреністю. На його думку, це випливає з 
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майнового характеру угоди [28, с. 58]. На даний характер угоди вказує також 

О.А. Кабиш, визнаючи можливість укладення шлюбного договору через 

представника при наявності належно оформленого доручення, що містить 

основні умови шлюбного договору [69, с. 62]. 

Така позицію, на нашу думку, повинна бути підтримана з таких 

міркувань. В першу чергу, це пов’язано із правовою природою самого 

договору, який встановлює лише майнові відносини подружжя. Крім того, 

слід погодитися з думкою М.В. Антокольської: якщо один з подружжя 

недієздатний, шлюбний договір може бути укладений від його імені його 

опікуном, а особі, обмеженій в дієздатності, для укладення шлюбного 

договору потрібна згода піклувальника [17, с. 167-168]. Неповнолітній, який 

має намір вступити в шлюб, може укласти шлюбний договір до вступу в 

шлюб тільки за згодою своїх батьків або піклувальників, якщо, звичайно, він 

не був емансипований.  

Для порівняння слід зазначити, що в німецькому праві, де шлюбний 

договір охоплює тільки цивільні правовідносини подружжя, визнано 

можливим при укладанні шлюбного договору добровільне представництво за 

дорученням [1, S. 356]. Незважаючи на те, що Німецьким цивільним 

уложенням встановлено вимогу про одночасну присутність у нотаріуса обох 

сторін, у законі не уточнюється обов’язковість явки саме подружжя (осіб, які 

мають намір вступити в шлюбу) особисто. Тому особиста присутність 

подружжя визнається не обов’язковою, допускається укладення шлюбного 

договору уповноваженими представниками, яким один із подружжя видав 

довіреність. Законне представництво, навпаки, обмежене – тому що 

шлюбний договір, з одного боку, істотно торкається особистої сфери, з 

іншого, – може мати значні майнові наслідки (щодо обсягу відповідальності, 

використання доходів). Тому якщо чоловік недієздатний, його законний 

представник не може укласти договір про обрання режиму спільності майна, 

зважаючи на небезпеку цього режиму, але не може і скасувати вже обраний 

режим спільності. Разом із тим в окремих випадках німецьким цивільним 
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законодавством дозволяється укладення такого договору опікуном або 

піклувальником за згодою опікунського суду. 

Таким чином, при укладанні шлюбного договору слід визнати 

можливим обов’язкове, в тому числі законне, представництво. З метою 

захисту майнових інтересів недієздатної особи, вважаємо, що було б 

розумним і доцільним прямо надати право укладення, зміни та розірвання 

шлюбного договору від імені такої особи її опікуну, за винятком випадків, 

коли опікуном призначається інший з подружжя. Зрозуміло, це стосується 

випадків, коли недієздатність одного з подружжя настає протягом шлюбу. 

Таке право можна визнати також за законними представниками – батьками, 

усиновителями, опікуном – в разі вступу в шлюб малолітньої особи. Але в 

такому випадку доцільно обмежити дії законного представника дозволом 

органу опіки та піклування. Таке ж обмеження слід встановити для згоди на 

укладення, зміну, розірвання шлюбного договору батьками, усиновителями, 

піклувальником неповнолітньої особи або ж особи, обмеженої у дієздатності. 

Але при укладанні та нотаріальному посвідченні шлюбного договору 

слід визнати можливим представництво з чітко визначеними в нотаріально 

посвідченій довіреності повноваженнями представника щодо підписання 

договору на конкретних умовах, зафіксованих в довіреності. 

Також певні застереження щодо укладення договорів про розподіл 

спільного майна подружжя за участю представників має і власне особа 

представника. При укладенні договорів купівлі-продажу слід звернути увагу, 

що один з подружжя не може діяти як представник по довіреності третьої 

особи і від його імені набути майно на ім’я іншого з подружжя (до прикладу, 

в договорі купівлі-продажу чоловік виступає в якості представника продавця, 

а дружина є покупцем). В цьому випадку майно, що купується, буде 

визнаватись спільною сумісною власністю, якщо інше не передбачено 

шлюбним договором. Отже, в даному випадку угода представником буде 

здійснена в своїх особистих інтересах, тобто, відносно себе особисто, що є 

недопустимим. Представник не може укладати угоди стосовно себе особисто, 
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а також щодо іншої особи, представником якої він одночасно є. 

Важливою нотаріальною дією є визначення нотаріусом обсягу 

цивільної дієздатності фізичних осіб. З встановлення особи, яка звернулась 

особисто або через представника, випливає таке правило, якого повинен 

дотриматися нотаріус – це обов’язкова перевірка дієздатності особи або 

перевірка повноважень представників. При пред’явленні документа, що 

посвідчує особу, нотаріус звертає увагу на вік, оскільки згідно з чинним 

законодавством малолітні особи не мають права здійснювати цивільно-

правові угоди, для яких законодавством передбачений нотаріальний порядок 

посвідчення. Але, слід зазначити, що вік є аж ніяк не єдиним критерієм 

визначення дієздатності особи. У момент порушення нотаріального 

провадження, нотаріус повинен перевірити, чи розуміє на момент вчинення 

правочину особа, що звернулась, значення своїх дій, сутність угоди і 

наслідки її укладення, чи може вони керувати своїми діями.  

До прикладу, законодавчо встановлена вимога про те, що на укладення 

шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є 

неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, 

засвідчена нотаріусом. Отже, в цьому випадку на нотаріуса покладається 

обов’язок по перевірці наявності такої згоди. Однак, можуть виникати 

ситуації, коли неповнолітня особа, яка не перебуває у шлюбі, але записана 

батьком або матір’ю дитини, вступає до шлюбу і має намір укласти шлюбний 

договір. В такому випадку нотаріус має перевірити наявність такого запису і 

вже фактично не потребується дозвіл батьків або опікунів, оскільки з а 

нормами ЦК України така особа вважається такою, що набула повної 

цивільної дієздатності. 

На думку окремих нотаріусів, мають право укладати шлюбний договір 

особи, які не досягли 14-ти річного віку у випадку, коли їм судом надано 

дозвіл на укладення шлюбу [103, с. 243]. На нашу думку, таке твердження 

йде у розріз з нормами ЦК України про обсяг цивільної дієздатності особи і 

малолітні особи не мають права укладати будь-які правочини, крім дрібних 
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побутових, крім випадків, коли вони визнані у встановленому законом 

порядку повністю дієздатними. Тобто, у цьому випадку, малолітня особа має 

право на укладення шлюбного договору у випадку, коли вона вступила в 

законний шлюб або ж записана батьком або матір’ю дитини. Укласти 

шлюбний договір до реєстрації шлюбу така особа не може. 

При посвідченні шлюбного договору нотаріусу відводиться не тільки 

роль особи, що перевіряє законність угоди, представленої для посвідчення, 

але і роль юриста, який допомагає сторонам шлюбного договору усвідомити 

сутність цієї договірної конструкції [203, с. 363]. 

У випадку, коли сторони звертаються до нотаріуса не тільки за 

посвідченням договорів про право спільної власності подружжя, але й за 

допомогою у їх складенні, нотаріус зобов’язаний належним чином врахувати 

інтереси сторін договору, роз’яснити усі наслідки укладення такого договору 

та з’ясувати чи сторони розуміють такі наслідки. 

Безпосереднє вчинення нотаріального провадження з посвідчення 

правочину в результаті закінчується видачею сторонам нотаріально 

оформленого договору.  

В наукових колах немає єдиного бачення обсягу нотаріальних дій, що 

входять до цієї стадії. На думку, О. О. Кармази, основними правилами 

вчинення нотаріальних дій на цій стадії є такі, що стосуються підписання 

нотаріально посвідчуваних правочинів та інших документів, відмови у 

вчиненні нотаріальних дій, реєстрації нотаріальних дій; видачі дубліката 

нотаріально посвідченого документа [72, с. 56]. 

Разом із тим С. Я. Фурса та Є. І. Фурса включають до цього переліку 

більший обсяг дій, серед яких визначають такі: тлумачення для сторін обсягу 

їх процесуальних прав та обов’язків; роз’яснення суті та змісту правочину, 

наслідків його вчинення; перевірка волі та волевиявлення сторін та реальних 

намірів до вчинення правочину та прийняття його наслідків [216, с. 26]; 

оформлення нотаріусом правочину на спеціальному нотаріальному бланку 

(оригінал); підписання нотаріально посвідченого правочину його учасниками 
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чи їх представниками (особами, які беруть участь у нотаріальному 

провадженні), іншими особами, якщо заявник має фізичні вади, чи особисте 

підтвердження особами своїх підписів на документі, який посвідчується; 

вчинення нотаріусом посвідчувального напису на документі, який 

посвідчується, або видача свідоцтва про вчинений правочин за його підписом 

з прикладенням печатки; реєстрація нотаріального акту у паперових та 

електронних реєстрах; видача оригіналів нотаріального акту учасникам 

правочину та роз’яснення їм необхідності його державної реєстрації у 

випадках, передбачених законом [216, с. 380]. 

Як зазначає Т.С. Андрущенко, в межах цієї стадії нотаріус повинен 

послідовно, відповідно до встановлених законом вимог та правил вчинити усі 

передбачені процесуальні дії. Кожна така нотаріальна дія включає 

кваліфіковану оцінку фактичних обставин (доказів) і правових умов договору 

[16, с. 34]. 

В окремих випадках для посвідчення договорів за участю подружжя, 

які не мають спільного громадянства, нотаріусу необхідно з’ясовувати, яке 

законодавство є застосовним для регулювання майнових відносин сторін 

такого договору. Якщо застосовне право не обрано в межах шлюбного 

договору, то до майнових відносин подружжя, тлумачення умов поділу 

майна застосовуються правила ст. 61 Закону України «Про міжнародне 

приватне право».  

За своїм змістом договори про поділ майна подружжя не належать до 

складних операцій. Фактично, при посвідченні договору, нотаріус повинен 

перевірити такі обставини. По-перше, чи погоджується подружжя з 

припиненням спільної сумісної власності шляхом виділення часток, що є 

істотною умовою цього договору, а також обов’язковим припинення спільної 

власності. Крім того, він має роз’яснити, що подружжя має право на відступ 

від правила про рівність часток шляхом компенсації. Однак, необхідно 

відзначити, що таке на практиці відбувається не часто, оскільки, з точки зору 



 

110 

стійкості договору в суді, на даній стадії поділу надійніше заявити про 

формальну рівність часток. 

По-друге, за загальним правилом, подружжя, а також нотаріус 

спрямують свої сили до реального визначення цих часток, за яким 

визначається майно, яке переходить у власність кожного з них, в натурі. 

Як слушно зауважує С.Я.Фурса, нотаріус, будучи неупередженим 

юридичним радником осіб, які звертаються за нотаріальним посвідченням 

договору, не має права висловлюватися або давати учасникам договору будь-

які поради щодо доцільності такого поділу [216, с. 98]. 

По-третє, зважаючи на різницю в вартості майна, яке отримує кожен із 

подружжя, вирішується питання про компенсацію вартості такого майна у 

разі його поділу. 

Саме на останній стадії найбільш наочно проявляється робота 

нотаріуса щодо роз’яснення наслідків договору кожному його учаснику. 

Коли сторони вирішують питання про компенсацію або визнають поділ 

рівноцінним, вони в силу правової необізнаності та відсутності відповідного 

досвіду можуть не надати значення деталям оцінки майна, порядку грошових 

розрахунків, строків виконання взятих на себе зобов’язань. 

Якщо поділ майна істотно не урівноважений і порушує інтереси однієї 

зі сторін, нотаріус зобов’язаний звернути увагу подружжя на цю обставину. 

Необхідно також зазначити, що роль нотаріуса при поділі спільного 

майна подружжя не обмежується посвідченням відповідного договору. 

Нотаріус також повинен провести відповідну державну реєстрацію об’єктів 

нерухомості. 

При вчиненні такої нотаріально дії нотаріус повинен вимагати довідку 

про склад сім’ї з житлово-експлуатаційної організації, квартирного комітету 

або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання, 

щоб перевірити не порушення таким договором прав малолітніх та 

неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на 
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користування відчужуваними житловим будинком, квартирою, кімнатою або 

їх частиною. 

У випадку, коли при такому поділі зачіпаються інтереси малолітніх, 

неповнолітніх дітей або інших осіб, нотаріус повинен вимагати у сторін 

договору представлення дозволу органу опіки та піклування на вчинення 

такого правочину. Такий дозвіл оформляється витягом з рішення 

відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування. 

Кількість оригіналів договору на поділ нерухомого майна повинен 

відповідати кількості об’єктів такого майна. Нотаріус зобов’язаний 

роз’яснити сторонам необхідність проведення обов’язкової державної 

реєстрації, а також така норма повинна бути визначені в тексті самого 

договору. 

Щодо обов’язкової реєстрації договору про поділ майна в реєстрі 

правочинів, то таку реєстрацію необхідно проводити тільки щодо тих 

правочинів, які визначені законом. А у зв’язку з тим, що нотаріальному 

посвідченню підлягають лише договори про поділ спільного нерухомого 

майна, то відповідно і реєстрації будуть підлягати тільки такі договори.  

На відміну від подружжя, особи, які проживають однією сім’єю, але не 

перебувають у зареєстрованому шлюбі, для укладення договору про поділ 

майна, також повинні надати докази, що майно, яке вони планують поділити, 

набуте ними під час проживання однією сім’єю. Такими доказами можуть 

визнаватись договори про спільне проживання та ведення спільного 

господарства, рішення суду про встановлення факту спільного проживання 

однією сім’єю чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу, записи в будинкових 

книгах (паспортах) про постійне проживання або реєстрацію за однією 

адресою тощо). 

В межах досліджуваного питання нотаріальної охорони спільної 

власності подружжя, важливим також є встановлення особливостей 

нотаріального посвідчення згоди іншого з подружжя на укладення 

правочинів. 
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Посвідчуючи правочини щодо нерухомого майна, яке є спільною 

сумісною власністю подружжя нотаріус за правовстановлюючими 

документами перевіряє приналежність цього майна власнику-подружжю. 

Посилання на та такі документи має бути обов’язково зазначене в договорі. 

Приблизний перелік документів, які можуть бути визнані як 

правовстановлюючі наведений у Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України. Договір купівлі-продажу нерухомого майна, 

придбаного подружжям в шлюбі визнається їх спільною сумісною власністю 

подружжя, засвідчується за наявності згоди іншого з подружжя на продаж 

(міну) цього майна. За умови укладення одним із подружжя договору, яким 

здійснюється розпорядження спільним майном подружжя передбачається, що 

він діє за згодою іншого з подружжя. Отже, закон, як загальне правило, 

встановлює презумпцію згоди іншого з подружжя на розпорядження 

спільним майном подружжя. Закладена законодавством презумпція згоди 

передбачає нормальні довірчі відносини в сім’ї. У випадку, коли один із 

подружжя вчиняє правочин без згоди іншого, такий правочин може бути 

визнаний судом недійсним за позовом того з подружжя, чиє право 

порушується відсутністю такої згоди. Але такий позов можливий у випадку, 

коли буде доведено, що третя особа знала або ж повинна була знати про 

відсутність згоди іншого з подружжя на укладення такого правочину. Це 

правило зумовлене необхідністю забезпечення стабільності цивільного 

обороту. Має місце своєрідна конкуренція інтересів сумлінних контрагентів 

(третіх осіб), що вступають в договори з одним із подружжя, і майнових та 

інших інтересів іншого з подружжя, що безпосередньо не брав участі в 

укладенні правочину. Тому перевага віддається інтересам подружжя, тобто 

суд визнає правочин недійсним лише в тому випадку, якщо третя особа діяла 

недобросовісно, оскільки свідомо знала, що інший з подружжя не висловить 

згоди на укладення правочину.  

Закон (зокрема, й Правила вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України) встановлює особливі правила для вчинення подружжям правочинів 



 

113 

щодо окремих видів майна, яке може мати істотне значення для сім’ї. При 

укладанні таких правочинів інтереси того з подружжя, що не бере участі у 

вчиненні, потребують додаткового захисту. П. 3 ст. 65 СК України 

передбачає обов’язкову письмову форму згоди на укладення правочину щодо 

договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної 

реєстрації, а також договорів щодо цінного майна. Отже, згода іншого з 

подружжя щодо відчуження нерухомого майна придбаного під час шлюбу 

має бути викладена у письмовій формі у справжність підпису відповідно 

нотаріально засвідчується (п. 4.2 Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України)  

Аналіз викладених норм дає підстави вважати, що згода – це ясно 

виражене волевиявлення особи на вчинення певних дій іншою особою. 

Стаття 202 ЦК України кваліфікує правочином дії, спрямовані на 

встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Для 

вираження згоди одним із подружжя на вчинення правочину іншим 

достатньо лише волевиявлення. Це волевиявлення можна розглядати як 

односторонній правочин, який може створювати обов’язки для інших осіб. 

Волевиявлення на укладання правочину має бути виражене в письмовому 

вигляді і нотаріально посвідчено, а не засвідчено як це передбачено ч. 2 

ст.369 ЦК. Це означає, що воно повинно бути офіційно закріплено в 

спеціальному документі, в якому відбивається зміст правочину, документ 

повинен бути підписаний особою, яка вчиняє цей правочин, а також 

дотримані правила щодо оформлення документа [75, с. 135].  

На практиці досить часто виникають запитання, чи може довіреність на 

представництво інтересів і згода на розпорядження майном виконувати 

однакові функції при реєстрації правочинів з відчуження нерухомого майна? 

Нам видається, що, незважаючи на те, що зазначені документи називаються 

по-різному, довіреність також можна розцінювати як згоду іншого з 

подружжя на вчинення правочину щодо відчуження нерухомості. В цьому 

випадку довіреність неодмінно повинна бути нотаріально посвідчена, і в ній, 
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крім повноважень щодо реєстрації правочину, однозначно має бути 

висловлене волевиявлення на здійснення іншим з подружжя правочину з 

відчуження нерухомості. Аналіз п. 3 ст. 65 СК України показує, що до 

правочинів з розпорядженням нерухомістю і до правочинів, що вимагають 

нотаріального посвідчення і (або) реєстрації у встановленому законом 

порядку, необхідно віднести також правочини, спрямовані на придбання 

нерухомості у власність. Ця вимога закону пояснюється тим, вказані вище 

правочини, зважаючи на їх наслідки, мають важливе значення для сім’ї в 

цілому, тому для їх вчинення потрібна чітко виражена оформлена згода 

іншого з подружжя. Така позиція законодавця є цілком логічною, оскільки 

придбаваючи нерухоме майно, подружжя розпоряджається доходами, які 

також є спільною сумісною власністю [60, с. 296]. З огляду на те, що 

нерухоме майно, зазвичай, є найбільш цінним видом майна, а для багатьох це 

основне майно, встановлення обов’язкової письмової згоди іншого з 

подружжя, швидше за все, буде не ускладнювати цивільний оборот, а 

створювати передумови усунення невизначеності і сприятиме профілактиці 

порушень майнових прав подружжя і виникнення спорів між ними. Дійсно, 

нотаріальна практика склалася таким чином, що при укладенні договорів з 

відчуження і придбання нерухомості одним із подружжя неухильно 

дотримується правило про витребування письмової згоди іншого з подружжя 

[203, с. 99]. Однак ніхто з нотаріусів не вимагає нотаріального посвідчення 

згоди іншого з подружжя при посвідченні довіреності. Подібного роду 

вимога дійсно ускладнила б цивільний оборот з тієї причини, що така згоду 

виражається при укладанні правочину з нерухомістю. Нерідко між видачею 

довіреності та укладенням правочину проходить досить багато часу, тому 

доцільно згоду подружжя на укладення правочину отримувати безпосередньо 

під час укладання правочину, а не при посвідченні довіреності. На практиці 

нерідко виникають труднощі з отриманням згоди іншого з подружжя при 

укладанні правочинів з нерухомістю в тих випадках, коли інший з подружжя 

ухиляється від надання такої згоди, коли невідомо місце його проживання 



 

115 

або коли подружжя розірвало шлюб, але правочин стосується спільного 

майна. Якщо особа, що відчужує нерухоме майно, в шлюбі не перебуває або 

є вдівцем (вдовою), то ця обставина підтверджується заявою такої особи про 

відсутність іншого з подружжя із зазначених причин. Нотаріус засвідчує 

справжність підпису і знайомить зі змістом зазначеного документа іншого 

учасника правочину, який своїм підписом підтверджує, що дана обставина 

доведена до його відома. У нотаріальній практиці часто зустрічаються 

ситуації, коли неможливо отримати згоду іншого з подружжя на укладання 

правочину з нерухомістю через тривалу відсутність, невідомості місця 

проживання. В такому випадку правочин може бути укладений тільки за 

умови, якщо інший з подружжя був визнаний у встановленому порядку 

судом безвісно відсутнім, що підтверджується відповідною копією рішення 

суду, яке набрало законної сили. Однак і в цьому випадку нотаріус повинен 

що крім усього іншого отримати згоду довірчого управителя майном, який 

встановлюється судом. Зокрема, письмова згода довірчого управителя 

(доцільніше було б встановити в законі нотаріальну форму такої згоди) 

потрібна тоді, коли майно особи, визнаної судом безвісно відсутньою, на 

підставі рішення суду передана в довірче управління. Довірчим управителем 

може бути призначений і не чоловік особи, яка визнана безвісно відсутньою. 

Довірчий управитель призначається органом опіки та піклування і діє на 

підставі договору, укладеного з цим органом. При відчуженні нерухомості за 

таким правочином важливо звернути увагу на дотримання умов договору 

довірчого управління. Не виключено, що на укладення правочину буде 

потрібно попередній письмовий дозвіл органу опіки та піклування. 

Нотаріальна практика показує, що нерідко нотаріуси засвідчують 

справжність підпису того з подружжя, що відчужує нерухомість, на заяві про 

відсутність іншого з подружжя у зв’язку з розлученням, що може 

претендувати на це майно. Такі дії не вважаємо правильними, і такими, що 

відповідають вимогам закону. В даному випадку шлюб подружжя 

розірваний, і ця обставина має істотне значення і підтверджується свідоцтвом 
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про розірвання шлюбу. У тих же випадках, коли з моменту розірвання 

шлюбу минуло більше трьох років, наводяться додаткові аргументи на 

підтвердження позиції: минув строк позовної давності, а, отже, колишній із 

подружжя втратив свої права щодо спільно нажитого майна [60, с. 123]. Нам 

видається, що зазначена позиція нотаріусів є помилковою, а вчинювані 

нотаріальні дії – неправомірними. Розірвання шлюбу припиняє на майбутнє 

правовідносини між подружжям, що випливають із шлюбу, а при ухваленні 

рішення про розірвання шлюбу суд зобов’язаний на вимогу подружжя (або 

одного з них) провести поділ майна, що знаходиться в їх спільній власності. 

Сам по собі факт розлучення не перетворює спільну власність колишнього 

подружжя в часткову. Для цього потрібен поділ спільного майна з 

визначенням часток кожного, які можуть виявитися і нерівними. Нотаріус 

вправі засвідчити справжність підпису того з подружжя, що відчужує 

нерухоме майно, на його заяві про відсутність іншого з подружжя, який міг 

би претендувати на вказане майно через розірвання їхнього шлюбу. У цьому 

випадку нотаріус повинен витребувати документ, що підтверджує факт 

розірвання шлюбу. Крім того, нотаріус повинен перевірити факт придбання 

майна в період після припинення шлюбу. Для цього він повинен витребувати 

документ, що підтверджує право власності відчужувача, який збирається 

здійснити операцію, і зіставити дату припинення шлюбу після його 

розірвання з датою придбання майна. У тому випадку, якщо нотаріус 

встановить, що відчужується майно, яке не є спільною сумісною власністю 

осіб, шлюб яких припинено в установленому порядку, оскільки нерухоме 

майно придбано колишнім подружжям вже після припинення їх шлюбу, 

посвідчення зазначених юридичних дій не викличе жодних сумнівів в їх 

правомірності [33, с. 168]. Виходячи із викладеного та з метою необхідності 

розгрузки судів при посвідченні нотаріусом згоди іншого з подружжя на 

укладення правочинів доцільним слід визнати вчинення специфічних 

процесуальних дій з доведення факту спільності майна подружжя, 
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перебування у шлюбі (посвідчення факту реєстрації шлюбу), набуття майна у 

шлюбі тощо. 

На охорону прав та інтересів подружжя щодо визначення права 

спільної власності спрямоване визначене законодавством право на видачу 

свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі 

смерті одного із них. Правила такої процедури передбачені Главою 11 

Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. 

Як зазначає С.Я.Фурса, визначення режиму майнових прав того із 

подружжя, який пережив, у зв’язку здійснюється такими способами: 

1) виділенням частки того з подружжя, хто пережив і видачею йому 

відповідного свідоцтва про право власності. Така процедура не є 

спадкуванням, хоча вона здійснюється в межах спадкових правовідосин і 

пов’язана з видачею свідоцтва про право на спадщину. Таке виділення сприяє 

охороні окремих суб’єктивних цивільних прав того з подружжя, що пережив, 

а також інших осіб, що можуть бути визнані спадкоємцями та здійснюється 

на підставі норм СК; 2) визнанням того з подружжя, що пережив, факту 

приналежності спадкодавцю майна на праві особистої власності, у зв’язку із 

чим таке майно включається до складу спадкової маси без виділення частки 

того х подружжя, хто пережив, і розподіляється між спадкоємцями за 

законом або заповітом [216, с. 102]. 

Метою видачі такого свідоцтва є визначення частки того з подружжя, 

хто пережив, у спільному майні подружжя з метою відділення такої частки 

від спадкового майна спадкодавця.  

У зв’язку із викладеним та на розвиток думки вчених С.Я. Фурси, 

Є.І.Фурси [229], вважаємо доцільним внести відповідні зміни до Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України з метою визначення 

можливості видачі такого свідоцтва для того, хто пережив, за умови 

проживання осіб однією сім’єю і наявних відповідних допустимих і 

належних доказів ведення спільного господарства і проживання разом, а 

також видачі свідоцтва спадкоємцях обох із подружжя, коли вони померли. 
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Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних 

із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про 

право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному 

майні подружжя [108] передбачають право подружжя, який пережив подати 

заяву про відсутність його частки в майні, набутому під час шлюбу. У цьому 

випадку все це майно входить до складу спадщини. 

При цьому відразу виникають питання: 1) коли вдова (вдівець) може 

подати таку заяву; 2) у чому полягає необхідність подання такої заяви; 3) чи 

повинен нотаріус перевіряти законність такої заяви; 4) як повинен поступати 

нотаріус, якщо з документів випливає, що майно набуте подружжям у період 

шлюбу і було їхньою спільною сумісною власністю. 

Оскільки в Методичних рекомендаціях ніяких застережень немає, 

можна зробити висновок, що вдова (вдівець) має право подати заяву про 

відсутність частки до отримання спадкоємцями свідоцтва про право на 

спадщину. Така заява може бути подана в разі не тільки дійсної відсутності, а 

й за наявності у вдови (вдівця) частки в спільному майні, що підтверджується 

фразою «все це майно входить до складу спадщини». 

У літературі обґрунтовується потреба заяви вдови (вдівця) «проблемою 

мертвих часток», коли вдова не претендує на свою частку в подружньому 

майні, тому одні нотаріуси видають спадкоємцям свідоцтво про право на 

спадщину на ½ частку в подружньому майні, що ускладнює можливість 

спадкоємців розпорядитися ним, а інші – на все подружнє майно. Звісно ж, 

мертвих часткою не може бути, оскільки у вдови (вдівця) немає обов’язку 

переоформляти своє право на частку в майні. Це право, яке можна 

реалізувати в будь-який час, тому нотаріус за своїм бажанням не має права 

включати частку вдови (вдівця) в спадкову масу. 

Зважаючи на те, що дії нотаріуса повинні бути законними, нотаріус 

повинен перевірити законність такої заяви і повинен відмовляти у прийнятті 

заяви вдови (вдівця) про відсутність частки, якщо це не підтверджено 

документально. З цієї точки зору важко пояснити цільову спрямованість 
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даного роз’яснення, викладеного в Методичних рекомендаціях. Для 

нотаріусів це роз’яснення не є обов’язковим, тому законослухняні нотаріуси 

будуть відмовляти в прийнятті заяви вдови (вдівця) про відсутність частки, 

що викличе нові спори і судові позови, що може привести ще до більшої 

завантаженості судів. Необхідно погодитись з точкою зору С.Я.Фурси про те, 

що варіантом вирішення цієї проблеми може стати законодавче оформлення 

перетворення права спільної сумісної власності подружжя у разі смерті 

одного з подружжя на право спільної часткової власності другого із 

подружжя, який пережив, та спадкоємців померлого подружжя, [216, с. 112]. 

Також ми пропонує передбачити такий механізм, що дозволить 

спадкоємцям померлого з подружжя звертатись до нотаріуса чи суду з 

вимогою про встановлення частки іншого з подружжя в спадковому майні. 

У цьому контексті заслуговує на увагу думка С.Я. Фурси про 

доцільність об’єднання в одне нотаріальне провадження таких проваджень 

як: видача свідоцтва про право на спадщину після смерті одного із подружжя 

і видача свідоцтва про право власності на часту у спільному майні подружжя 

у разі смерті одного із них, що зумовлено необхідність комплексного 

вирішення питань щодо майна, яке було набуте під час шлюбу як 

подружжям, який пережив, так і його спадкоємцями. 

Окрему увагу необхідно приділити нотаріальній формі захисту права 

спільної власності подружжя при вчиненні виконавчого напису на 

документах, що передбачають заборгованість.  

Як зазначає М.М. Дякович, що захисні функції у «чистому вигляді» 

реалізуються лише певними нотаріальними діями, які прямо передбачені 

законом (зокрема, ст. 18 ЦК України) [51, с. 4] і як нами було вже доведено, 

що в якості захисту у відносинах спільної власності подружжя може бути 

використано вчинення виконавчого напису на борговому документі, 

наприклад, договорі про поділ майна подружжя. Статтями 78, 99 СК України 

передбачено випадки, коли у випадку невиконання умов договорів, 

укладених між подружжям, може бути стягнуто обумовлене в договорі 
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зобов’язання на підставі виконавчого напису нотаріуса (внутрішні 

відносини). Так само потрібно зважати на можливість вчинення виконавчого 

напису на тих договорах, де подружжя виступає як окремий суб’єкт 

(зібраний), тобто, на зовнішні відносини. 

Проблеми застосування виконавчого напису нотаріуса на договорах, 

що виникають із сімейних відносин, зокрема щодо поділу майна подружжям, 

аліментних договорах також були предметом дослідження Я.П. Панталієнко 

[132], М.М. Дякович [51], О.О. Дерій [48], Т. С. Андрущенко [14]. 

Як справедливо зазначає С.Я. Фурса, вчинення виконавчих написів в 

нотаріальному процесі та наказне провадження в цивільному процесі за 

своєю суттю є аналогічними [243, с. 37]. 

Мета застосування виконавчих написів – скоротити кількість судових 

справ, що виникають з уже врегульованих договірних відносин, коли є 

безперечне (безспірне) підтвердження невиконання боржником своїх 

зобов'язань перед кредитором або з певної специфіки нотаріальних дій.  

Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться в 

безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється КМУ. 

Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України у Главі 16 

визначено процедуру такої нотаріальної дії. У зв’язку із цим варто 

відзначити, що в силу Переліку документів, за якими стягнення 

заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих 

написів нотаріусів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 червня 1999 р. № 1172 [133] для стягнення основного боргу та 

неустойки кредитор повинен подати нотаріусу документи, що підтверджують 

письмове визнання боргу, зокрема: підписаний стягувачем і боржником та 

скріплений печатками (при їх наявності) акт звірки розрахунків; відповідь на 

претензію, в якому боржник визнає зобов'язання зі сплати грошових коштів; 

акцептовану платіжну вимогу або інший документ, оформлений відповідно 

до вимог законодавства та підписаний уповноваженою особою. На практиці 

часто виникає питання, яким чином слід сформулювати і оформити відповідь 
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на претензію, щоб її було достатньо для вчинення виконавчого напису. У 

переважній більшості випадків нотаріуси вимагають представити скріплений 

підписом уповноваженої особи та за умови учасника договірного 

правовідношення – юридичної особи оригінал відповіді, в тексті якого прямо 

говориться, що боржник визнає заборгованість (неустойку) в певній сумі. 

Разом з тим можливі ситуації, коли оригінал відповіді як такий 

відсутній, не має підпису уповноваженої особи, відбитка печатки, до нього не 

додано документи, що підтверджують повноваження підписанта. Крім того, 

визнання боргу може бути нечітким або відсутнє як таке, але при цьому 

заборгованість може не оскаржуватися. Вважаємо, що в подібній ситуації 

великий ризик отримати відмову нотаріуса у вчиненні виконавчого напису в 

зв'язку з формальною відсутністю документа, що підтверджує визнання 

боргу в письмовій формі. Виникає питання: чи вправі кредитор, який вважає, 

що нотаріус відмовить йому в здійсненні виконавчого напису, відразу 

звернутися до суду в порядку наказного провадження? На нашу думку, в 

ситуації, що розглядається має право, оскільки наявність формальних 

перешкод створює неможливість звернення за вчиненням виконавчого 

напису нотаріуса. Але для мінімізації ризику відмови в прийнятті заяви про 

порушення наказного провадження кредитору слід детально обґрунтувати 

причини, через які він не може отримати виконавчий напис нотаріуса. 

Для того, щоб мінімізувати випадки відмови нотаріусів від вчинення 

виконавчого напису, у якості одного із заходів вдосконалення виконавчого 

напису вказується на необхідність в усіх без винятку випадках представлення 

нотаріусу документального підтвердження факту сповіщення боржника про 

необхідність погасити заборгованість у добровільному порядку [12, с. 10] і 

відсутності у боржника заперечень [12, с. 11]. Подібний механізм схожий з 

претензійним порядком, проходження якого в деяких випадках є 

обов'язковим для подальшого розгляду справи в суді, з метою виключення 

випадків подачі невиправданих позовів. Вважаємо, що подібне рішення і в 
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нотаріальній практиці матиме позитивний ефект, оскільки буде захищати 

права боржника від недобросовісного кредитора.  

Однак, автор вважає, що виконавчий напис на простому договорі, де 

встановлюється одна заборгованість, не може відповідати сучасним 

подружнім і сімейним правовідносинам і розвитку теорії нотаріального 

процесу, яка має аналізувати складні і, зокрема, багатосуб’єктні договори, де 

можуть одночасно врегульовуватися аліментні, майнові відносини між 

подружжям, їх батьками та дітьми, які спільно приживають, набувають 

майно, виховують дітей та онуків. Отже, сьогодні вже слід аналізувати 

складні нотаріально посвідчені договори, в яких можуть вчинятися виконавчі 

написи як з приводу одного невиконання зобов’язання, так і щодо 

системного вчинення виконавчого напису, коли ним буде фіксуватися 

обов’язок декількох суб’єктів щодо виконання аліментних зобов’язань так, 

щоб дитина або інша особа отримували утримання в достатньому, а не 

мінімальному обсязі тощо.  

Отже, з вищевикладеного випливає, що законодавець розглядає повну 

сім'ю як єдине ціле, практично позбавлене внутрішніх суперечностей, що 

призвело до фактичної відмови від принципу визнання рівних 

правомочностей власності подружжя щодо спільного майна, придбаного в 

період шлюбу. В результаті цього інтереси того з подружжя, що не 

зареєстрований власником майна, приносяться в жертву інтересам учасників 

цивільних правовідносин, через що право власності одного з подружжя перед 

іншим, а також майнові інтереси неповної сім'ї сімейним законодавством 

виявляються захищені в значно меншому обсязі, ніж це гарантовано 

цивільним правом власнику в цивільних правовідносинах. На нашу думку, 

законодавче регулювання положень щодо захисту права спільної власності 

подружжя на сьогодні дещо відстає від динамічних відносин власності та їх 

правового регулювання, що створює значні проблеми в захисті права 

власності подружжя. 
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Звісно ж, що повноцінне повернення нотаріату в сферу обігу 

нерухомого майна створює позитивний ефект тільки в разі продуманого 

законодавчого регулювання відповідних питань. Разом із тим відсутність 

належного законодавчого регулювання охоронних заходів, що можуть 

провадитись нотаріусами з метою забезпечення права спільної власності 

подружжя, залишає тільки сподівання, що професіоналізм нотаріальної 

спільноти буде здатний компенсувати ті недоліки законодавства, на які автор 

звернув увагу в даному підрозділі і які можуть бути усунуті після 

остаточного прийняття запропонованих змін до цивільного, сімейного та 

нотаріального процесуального законодавства. 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

1) доведено, що нотаріальна форма, яка передбачена ЦК України для 

посвідчення певних видів правочинів немає адміністративного характеру, 

оскільки нотаріуси не здійснюють управлінських функцій, а вони надають 

певну послугу та при вчинені нотаріального провадження відсутні відносини 

підпорядкування між нотаріусом та особою, яка звернулася до нього за 

вчиненням нотаріальної дії. На розвиток думки С.Я. Фурси про наявність 

нотаріально-адміністративних відносин у сфері нотаріату можна говорити 

лише щодо відносин, які мають місце в його організації; 

2) обґрунтовано, що нотаріат може сьогодні стати серйозним 

конкурентом судочинству, оскільки вирішує одну з ключових проблем 

позасудової охорони прав суб’єктів цивільних відносин, тому на державному 

рівні повинні пропагуватися альтернативні позасудові способи вирішення 

різних правових спорів, що призведе до зниження навантаження на суди; 

3) на розвиток наукової концепції С. Я. Фурси про наявність спільних 

ознак нотаріального провадження та окремого провадження у цивільному 

судочинстві з метою зняття зайвого навантаження з суддів і економії часу, 
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запропоновано передати частину справ окремого провадження до 

компетенцію нотаріусів шляхом посвідчення безспірних юридичних фактів. 

Наприклад, встановлення у нотаріальному порядку режиму окремого 

поживання, якщо на це є згода обох із подружжя шляхом укладення 

договору;  

4) доведена доцільність укладення та нотаріального посвідчення 

договору про встановлення режиму окремого проживання, оскільки у такому 

договорі подружжя на період їх роздільного проживання може 

регламентувати майнові відносин щодо майна, яке набуте ними під час 

шлюбу (спільна сумісна власність) та продовжує знаходиться у їх спільному 

користуванні, наприклад, оплату комунальних послуг щодо квартири, 

утримання худоби, ремонт автомобіля, строк дії договору тощо. 

У разі наявності спору між подружжям про встановлення режиму 

окремого проживання така справа має розглядатися судом у порядку 

позовного провадження;  

5) аргументовано, що охорона права спільної сумісної власності 

подружжя може бути здійснена не лише у формі судової юрисдикції а й у 

нотаріальному порядку, тобто, безспірної нотаріальної (позасудової) 

юрисдикції;  

6) запропоновано, з урахуванням чіткої диференціації понять «захист» і 

«охорона», право на захист пов’язувати тільки з тими ситуаціями, де є 

посягання на право. Там, де посягання немає, конструкція права на захист не 

застосовується. У цих випадках йдеться про попереджувальні (охоронні) дії, 

які вчиняються нотаріусом при вчинення нотаріальних проваджень. Тому 

деякі вчені (В.В. Комаров, В.В. Баркова) зазначають, що нотаріат виконує 

функцію «превентивного правосуддя»; 

7) встановлено, що в сімейному праві право на захист і право на 

охорону можуть бути самостійними правовими категоріями, тому немає 

необхідності встановлювати послідовність трансформації права на охорону в 

право на захист. Право на охорону може бути реалізовано самостійно не у 
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зв’язку з правом на захист. Право на захист сімейного права виникає в 

зв’язку з посяганням на сімейне право, власникові якого, може бути і не 

надано право на охорону; 

8) обґрунтовано, що заходи з охорони майна, яке є спільною сумісною 

власністю подружжя, можуть вживатись як встановленням певних приписів у 

чинному законодавстві щодо встановлення законного режиму майна 

подружжя, власне подружжям (за умови добровільного договірного порядку 

визначення долі спільного майна), нотаріальної охорони, яку можна назвати 

одним із найважливіших способів охорони спільної сумісної власності 

подружжя, оскільки, з одного боку, діяльність нотаріуса заснована на нормах 

закону і відповідає встановленим процедурам, з іншого, на нотаріуса 

покладається обов’язок з посвідчення договорів, що укладаються між 

подружжям щодо визначення долі їх спільного майна; 

9) доведено, що рішення суду про встановлення подружжям режиму 

окремого проживання є засобом охорони їх майнових прав, оскільки у сторін, 

фактично, не виникає підстав для захисту порушеного права, а вони лише 

визначають долю майна, яке набуватиметься ними у майбутньому, тобто, у 

той період, коли вони не будуть проживати разом. Тим більше, такі заяви 

розглядаються відповідно до ч. 3 ст. 234 ЦПК України в порядку окремого 

провадження, що не передбачає наявність спору про право суб’єктивне або ж 

захист порушеного права (ст. 3 ЦПК України); 

10) доведено співвідношення понять охорони та захисту права спільної 

сумісної власності подружжя як загального та спеціального. Поняття 

охорони права спільної сумісної власності подружжя охоплює заходи, 

спрямовані на попередження порушення таких прав подружжя. При цьому 

метою охорони такої власності є власне попередження порушення прав та 

законних інтересів подружжя. Більш правильним, було б вважати, що 

охорона права спільної сумісної власності подружжя державою відповідно до 

Конституції України повинна становити головну складову в 

правозастосовчій практиці, а захист є комплексом правових заходів, 
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способів, які дають можливість власникам реально і безперешкодно 

здійснювати свої права і обов’язки; 

11) встановлено, що нотаріальний процес щодо права спільної сумісної 

власності подружжя має дві складові: 1) правоохоронну, що охоплює участь 

нотаріуса в охороні майнових прав подружжя щодо спільного майна шляхом 

накладення та зняття заборон щодо відчуження майна, прийняття на 

зберігання та на депозит, посвідчення юридичних фактів, а також участі 

нотаріуса в охороні спадкового майна; 2) правозахисну, що передбачає 

стягнення заборгованості на підставі виконавчого напису нотаріуса за 

нотаріально посвідченими договорами, передачу або повернення майна, 

право звернення стягнення на заставлене майно (договори застави (іпотеки) 

тощо); 

12) обґрунтовано, що нотаріальна форма охорони є певним системним 

процесом, який має відповідні провадження, тому доцільним видається 

проведення систематизації нотаріальних дій щодо охорони та захисту права 

спільної власності подружжя для визначення приналежності деяких з них до 

категорії юридичних фактів цивільного права, оскільки всі без винятку 

нотаріальні дії є юридично значущими, але не всі тягнуть цивільно-правові 

наслідки; 

13) на розвиток думки С.Я. Фурси сформульовано способи охорони 

права спільної сумісної власності подружжя, до яких слід віднести:  

- встановлення наявності прав і фактів (правоаналізуюча функція 

нотаріуса) та їх фіксація. Цей спосіб є найголовнішим, оскільки має надавати 

правам і фактам однозначності, достовірності, а також стабільності, що 

досягається спеціальними заходами. Він забезпечується зокрема, зберіганням 

інформації про права на паперових та електронних носіях та у державному 

нотаріальному архіві, а також видачею сторонам оригіналів документів, а у 

майбутньому у разі втрати оригіналів таких документів їх дублікатів і копій 

документів; 
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- регулювання прав нотаріусом на стадії їх реалізації суб’єктами 

(зокрема, подружжям). Цей спосіб має застосовуватися відповідно до ст. 4 

Закону України «Про нотаріат», коли нотаріус пропонує подружжю умови 

договору та складає його проект, з’ясовує дійсні наміри сторін (ч. 3 ст. 203 

ЦК України) шляхом роз’яснення подружжю наслідків правочину (ст.ст. 5, 

44 Закону). Зокрема, нотаріус може передбачити ті правові наслідки, які 

виникнуть у разі не виконання умов договору однією із сторін. Вважаємо, що 

можливо у договорі передбачити способи самозахисту одним із подружжя 

своїх прав шляхом притримання певного майна або збільшенням належної 

одному із подружжя частки спільного майна, права якого були порушенні 

невиконанням договору (ст.19 ЦК України);  

14) аргументовано, що до способів захисту права спільної сумісної 

власності подружжя з урахуванням існуючої ст. 18 ЦК України слід віднести: 

вчинення нотаріусом виконавчого напису на борговому документі, коли в 

документі встановлюються безспірні умови встановлення правопорушення та 

допустимості вчинення такого напису (аналогія арбітражного або 

третейського застереження у договорі); 

15) на розвиток думки вчених С.Я. Фурси, Є.І. Фурси запропоновано 

функцію захисту прав фізичних та юридичних осіб віднести до компетенції 

суду у порядку наказного провадження, а до функцій нотаріусів при вчиненні 

виконавчого напису належатиме констатація невиконання однією із сторін 

своїх обов’язків, тобто встановлення безспірного юридичного факту. Тому 

обґрунтована необхідність доповнення ст. 34 Закону України «Про нотаріат» 

нотаріальною дією з посвідчення факту невиконання однією із сторін своїх 

обов’язків за нотаріально посвідченим правочином. Після цього на документі 

заборгованості має вчинятися виконавчий напис, який надаватиме йому 

виконавчої сили, оскільки згідно ст. 3 Закону України «Про виконавче 

провадження» він є виконавчим документом. Така процедура подібна до 

протесту векселя чи посвідчення неоплатою чеку (дана нотаріальна дія мала 
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місце в Законі до внесення змін, нині вона виключена із нього) і лише після 

цього на цих документах може вчинятися виконавчий напис; 

16) обґрунтовано, що регламентація подружжям своїх майнових прав і 

обов’язків договором мінімізує кількість спорів щодо розподілу майна чи 

розпорядження майном подружжя, які можуть бути предметом розгляду 

судом, шляхом проведення медіації чи звернення до нотаріуса; 

17) встановлено причину незначної кількості укладення сімейних 

договорів в Україні, яка зумовлена не стільки недосконалість правового 

регулювання договорів, які покликані регулювати відносини подружжя, 

стільки правосвідомістю громадян та вітчизняною традицією, яка вважає 

підписання таких договорів до укладення шлюбу ні чим іншим, як недовірою 

іншому з подружжя і передвісником потенційного розлучення; 

18) обґрунтовано, що поява у законодавстві (ст. 11ЦК України) нових 

підстав виникнення цивільних прав та обов’язків, яким є договір, потребує 

аналізу історії договірних відносин, зокрема й майбутнього подружжя; 

19) доведено, що інститут приданого має велике перспективне 

значення для сучасного вітчизняного сімейного права та нотаріальної 

практики. Дане твердження, зрозуміло, не слід розуміти як пропозицію 

встановити обов’язок щодо наділення нареченої (дружини) приданим і 

правом вимагати його надання. В сучасних умовах в Україні вбачається 

можливість утворення певного майна з особливим правовим режимом, 

шляхом використання позитивного історичного та зарубіжного досвіду, 

пов’язаного з інститутом приданого; 

20) визнана та обґрунтована доцільність, з метою захисту інтересів 

самого подружжя і їхніх батьків та інших родичів, що наділяють їх 

необхідним майном, запровадження у вітчизняне сімейне законодавство 

особливого договору про надання майна (придане), який укладається між 

подружжям (майбутнім подружжям) і особами, що наділяють їх майном 

(батьками, іншими родичами або особами), і встановити спеціальний 

правовий режим цього майна. Такий договір повинен конструюватися як 
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реальний, тобто вступати в силу в момент передачі майна. Він повинен 

укладатися в нотаріальній формі. У разі, якщо за договором надається 

нерухомість або інше майно, права на яке або договори з якими підлягають 

державній реєстрації, зазначений договір підлягає також державній 

реєстрації. Договір може укладатися як до державної реєстрації укладення 

шлюбу, так і в період шлюбу. 

Майно, надане за таким договором, має становити власність того з 

подружжя, батьки (особи, що їх замінили) або інші родичі якого надали 

майно. Однак всі надходження в період шлюбу від цього майна необхідно 

визнавати спільною сумісною власністю подружжя: плоди, продукція та 

доходи, квартира, куплена на отримані за цим договором гроші, і навпаки 

гроші, виручені від продажу отриманої таким чином квартири, і куплене на 

них майно тощо; 

21) доведено, що у разі припинення шлюбу внаслідок смерті або 

оголошення померлим того з подружжя, який був наділений майном за 

вказаним договором, відповідне майно підлягає виділенню з спадкової маси: 

при відсутності дітей у одного з подружжя або якщо всі його діти визнані 

недостоійними спадкоємцями і (або) позбавлені за заповітом права 

спадкування, вказане майно, за вирахуванням обов’язкової частки тільки 

неповнолітніх або повнолітніх непрацездатних дітей, має бути повернуто тим 

особам, які його надали (тому з них, хто залишився в живих), і тільки, якщо 

нікого з цих осіб вже немає в живих – перейти у спадок на загальних 

підставах. 

Встановлення викладених правил дозволить захистити інтереси батьків 

подружжя або інших осіб, що надають подружжю значні кошти для 

сімейного життя, попередити фактично необґрунтоване, невиправдане з 

позицій справедливості отримання одним з подружжя частини майна, 

придбаного за рахунок батьків або інших родичів іншого з подружжя; 

22) встановлено, що невід’ємними ознаками сімейно-правового 

договору слід вважати відносний і особистий характер відносин між 
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сторонами договору, які заздалегідь для кожного виду договору в сімейному 

праві визначені в сімейному законодавстві. Договір в сімейному праві 

регулює як особисті немайнові, так і майнові правовідносини суб’єктів 

сімейного права. Сімейно-правовий договір, як сімейно-правове договірне 

зобов’язання, включає в себе не тільки самостійно існуючі відносні 

правовідносини членів сім’ї, а й сімейні права і обов’язки, які включаються 

до складу більш складного за структурою сімейного правовідношення, а саме 

договірного;  

23) доведено, що сімейно-правовий договір являє собою сімейно-

правовий зв’язок, що виникає при настанні названих в сімейному 

законодавстві юридичних фактів, в силу якого одна сторона зобов’язана 

вчинити на користь іншої сторони певні дії, а остання має право вимагати їх 

вчинення. У сімейно-правовому договірному зобов’язанні поєднується 

єдність прав і обов’язків, встановлених законом та договором; 

24) констатовано, що на сьогоднішній день в юридичній науці 

комплексного підходу до вирішення загальної проблеми класифікації 

сімейно-правових договорів не існує, що можна пояснити відсутністю 

уніфікованого розуміння сутності сімейно-правового договору, а це, в свою 

чергу, ускладнює вирішення ряду проблем, що виникають на всіх стадіях 

юридичного механізму сімейно-правового регулювання: правотворчості, 

правозастосування і державного примусу при їх виконанні; 

25) запропоновано класифікацію сімейних договорів майнового 

характеру за такими критеріями, як: щодо приналежності подружжю 

матеріальних благ і договори щодо приналежності матеріального утримання. 

До договорів щодо приналежності матеріальних благ віднесено: договори 

щодо подружнього майна і договори щодо інших матеріальних благ. До 

договорів з приводу подружнього майна слід віднести шлюбний договір, 

договір про поділ спільного майна подружжя, договір про надання майна 

(придане). До договорів з матеріального утримання слід віднести договори 

(між подружжям, батьками і дітьми, іншими членами сім’ї), договори про 
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участь в додаткових витратах між батьками і дітьми – повнолітніми і 

неповнолітніми у разі, коли вони мають місце під час перебування шлюбу, 

оскільки якщо один із подружжя не працює зарплата, інші доходи, в 

передбачених СК випадках, іншого є їх спільною сумісною власністю; 

договори, укладені з метою застосування репродуктивних технологій, у 

частині їх оплати (сурогатне материнство); 

26) обгрунтовано, що майнові права та обов’язки суб’єктів договірних 

сімейних правовідносин, зокрема й подружжям, на відміну від більшості 

договірних цивільних прав та обов’язків реалізуються лише їх носіями і не 

можуть бути передані іншим особам за договором, неможлива уступка прав 

за допомогою цесії, переведення боргу, неможливе зарахування зустрічних 

вимог в рахунок виконання будь-яких інших прав і обов’язків. З останнього 

правила має місце виняток, коли при укладенні аліментних договорів 

утримання виплачується відповідним збільшенням частки при поділі майна 

подружжя; 

27) встановлено, що на практиці нотаріуси, як правило відмовляють у 

посвідченні шлюбних договорів, в яких визначається тільки режим окремого 

майна кожного з подружжя при зміні їх власника і не визначаються загальні 

засади розпорядження та придбання спільного майна подружжя. Низка 

нотаріусів вважає, що шлюбним договором можна лише змінити 

встановлений законом режим майна, в той час як особисте майно, яке 

підлягає реєстрації, не підпадає під такий режим (ч. 5 ст. 93 СК України); 

28) запропоновано на розвиток думки вчених С.Я. Фурси, Є.І. Фурси та 

з метою розширення попиту на шлюбні договори у нотаріальні практиці і 

індивідуалізації проектів договорів, залежно від потреби певного клієнта та 

остаточного результату, який особа хоче отримати, звертаючись до нотаріуса 

за посвідчення свого безспірного права і з урахуванням ст. 6 ЦК України, яка 

регламентує свободу договору застосовувати таку конструкцію як змішані 

(складені – С.Ф.) договори; 
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29) доведено, зважаючи на дослідження особливостей шлюбного 

договору як договірного засобу охорони майнових прав подружжя, що 

шлюбним договором можна лише змінити встановлений законом режим 

майна, в той час як особисте майно не підпадає під такий режим; 

30) обґрунтована доцільність одним із подружжя передавати у 

власність іншому з подружжя нерухоме майно чи майно, яке підлягає 

реєстрації, яке належить йому на праві особистої власності шляхом 

посвідчення змішаного шлюбного договору з елементами договору 

дарування; 

31) доведено, що в окремих випадках у зміст змішаного шлюбного 

договору можуть входити норми, що мають певний немайновий характер, але 

спрямовані на врегулювання майнових відносин, а також положення, які 

регулюватимуть немайнові відносини щодо визначення місця проживання 

дитини та умов її виховання кожним із подружжя; 

32) доведено (в результаті відмежування шлюбного договору від інших 

договірних форм встановлення режиму майна подружжя), що тільки 

шлюбним договором може бути встановлена доля як наявного майна, так і 

того, що буде набуватись в майбутньому і саме він здатний повною мірою 

змінити режим спільної сумісної власності подружжя;  

33) встановлено, що шлюбний договір подружжя, з урахуванням 

динаміки (розвитку) сімейних відносин може проходити певні трансформації. 

Так, при народженні дітей він фактично перетворюватиметься на сімейний 

договір, а при досягненні дітьми повноліття та окремому їх проживанні від 

батьків-подружжя, він знов ставатиме шлюбним договором. Дане положення 

має роз’яснюватися нотаріусом подружжю під час посвідчення шлюбного 

договору, оскільки навіть при визначенні умов цього договору за взаємною 

згодою сторін він може бути переглянутий судом в частині визнання 

недійсними його дискримінаційних норм щодо інтересів дітей та одного із 

подружжя; 
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34) запропоновано передбачити обов’язкову реєстрацію нотаріусом 

шлюбного договору шляхом ведення спеціального реєстру на кшталт 

Спадкового реєстру. Так буде надана можливість третім особам отримати 

інформацію про укладення подружжям шлюбного договору або про його 

відсутність. Сам факт наявності такого договору може стати цінною 

інформацією для майбутніх кредиторів за договором, що стане додатковим 

захистом для належного виконання кожним із подружжя своїх зобов’язань; 

35) встановлено, що першочерговим завданням щодо шлюбного 

договору має бути вирішення на теоретичному рівні питань, пов’язаних із 

застосуванням даного договору на практиці, вдосконалення чинного 

законодавства, що регламентує його правову природу, а також висвітлення з 

боку нотаріусів усіх важливих проблем, що виникають при його посвідченні, 

з метою вдосконалення нотаріальної процедури, оскільки саме від нотаріуса, 

насамперед, залежить і зміст, і чинність такого договору; 

36) обґрунтовано, що виділ (ст. 370 ЦК України) частки кожного з 

подружжя в праві спільної сумісної власності полягає в припиненні такої 

спільної власності з виникненням часткової, на відміну від поділу, який 

передбачає припинення існування спільної власності взагалі і встановлення 

часткової власності на об’єкти, що є предметом такого договору;  

37) доведено, що договір про поділ спільного майна подружжя 

спрямований на припинення режиму спільної сумісної власності і 

виникнення режиму роздільної власності кожного з подружжя (колишнього 

подружжя) на частину або все майно, нажите в шлюбі. Щодо решти майна, як 

наявного, так і того, яке набуватиметься у майбутньому, продовжує діяти 

законний режим майна подружжя; 

38) обґрунтовано, що тільки шлюбним договором може бути 

встановлена доля як реального майна, так і того, що буде набуватись в 

майбутньому і саме він здатний повною мірою змінити режим спільної 

власності подружжя; 
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39) обґрунтовано необхідність запровадження обов’язкового 

нотаріального посвідчення договорів про поділ майна подружжя щодо усіх 

видів майна, а не тільки нерухомого, що передбачатиме додаткову охорону 

майнових прав кожного із подружжя; 

40) обґрунтовано, що нотаріальна дія щодо спільного майна подружжя 

може бути вчинена лише за умови, що сторони дійдуть згоди щодо 

визначення за їх спільним волевиявленням їхнього права чи факту. Якщо ж 

спір не буде вичерпаний, то нотаріус не може вчиняти нотаріальну дію, він 

повинен відмовити у вчинені нотаріального провадження, оскільки такий 

спір не може бути предметом нотаріального процесу, який за своєю суттю є 

безспірним. У разі отримання від суду повідомлення про надходження заяви 

заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, про посвідчення якого 

просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії зупиняється до 

вирішення справи судом і вступу в силу рішення суду; 

41) встановлено, що під час посвідчення одним із подружжя правочину 

щодо спільного майна, може мати місце ситуація, коли інший з подружжя 

безпідставно відмовляється від надання згоди на його вчинення та 

повідомляє нотаріуса про те, що він буде оспорювати право іншого з 

подружжя на укладення договору у суді, але протягом тривалого часу 

жодних дій по зверненню до суду не відбувається. Тому, з метою належної 

охорони прав та інтересів осіб, що беруть участь, зокрема й подружжя у 

нотаріальному процесі, вважаємо за доцільне встановити строк, у який має 

від суду надійти таке повідомлення та передбачити у порядку взаємодії між 

судом та нотаріусом обов’язок суду щодо направлення такого повідомлення. 

Крім того, максимальний строк відкладення вчинення нотаріальної дії за 

обґрунтованою письмовою заявою заінтересованої особи, яка хоче оспорити 

право або факт, що мають бути нотаріально посвідчені в суді, повинен 

становити не більше 10 днів, а у випадку відкриття провадження у справі – 

до моменту набрання судовим рішення законної сили; 

42) обґрунтовано, що при укладанні шлюбного договору можливе 
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обов’язкове, тобто законне представництво. З метою захисту майнових 

інтересів недієздатної особи, вважаємо доцільним прямо надати право 

укладення, зміни та розірвання шлюбного договору від імені такої особи її 

опікуну, за винятком випадків, коли опікуном призначається інший з 

подружжя. Це стосується випадків, коли недієздатність одного з подружжя 

настає протягом шлюбу. Таке право можна визнати також за законними 

представниками – батьками, усиновителями, опікуном – в разі вступу в шлюб 

малолітньої особи. Але в такому випадку доцільно обмежити дії законного 

представника дозволом органу опіки та піклування. Таке ж обмеження слід 

встановити для згоди на укладення, зміну, розірвання шлюбного договору 

батьками, усиновителями, піклувальником неповнолітньої особи або ж 

особи, обмеженої у дієздатності; 

43) доведено, що при укладанні та нотаріальному посвідченні 

шлюбного договору слід визнати можливим представництво з чітко 

визначеними в нотаріально посвідченій довіреності повноваженнями 

представника щодо підписання договору на конкретних умовах, 

зафіксованих в довіреності; 

44) запропоновано, що при посвідченні договору про поділ майна 

подружжям дії нотаріуса мають спрямовуються на перевірку обставин, що 

подружжя погоджується з обов’язковим припиненням спільної сумісної 

власності шляхом виділення часток (істотна умова договору) та реальним 

визначенням часток, за якими має бути визначено конкретне майно, яке 

переходить у власність кожного з них, в натурі. Крім того, він має роз’яснити 

їм право на відступ від правила про рівність часток шляхом компенсації та 

обов’язок реального визначення цих часток;  

45) обгрунтовано, що у випадку, коли при поділі спільного майна 

подружжя зачіпаються інтереси малолітніх, неповнолітніх дітей або інших 

осіб, нотаріус повинен вимагати у сторін договору представлення дозволу 

органу опіки та піклування на вчинення такого правочину. Такий дозвіл 
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оформляється витягом з рішення відповідного органу виконавчої влади або 

місцевого самоврядування; 

46). на розвиток думок С.Я. Фурси, Є.І. Фурси, М.М. Дякович, 

вираження згоди одним із подружжя на вчинення правочину іншим щодо 

їхнього спільного майна необхідно вважати певним волевиявлення. Це 

волевиявлення слід розглядати як односторонній правочин, який може 

створювати обов’язки для інших осіб. Тому таке волевиявлення на укладання 

правочину має бути виражене в письмовому вигляді (згода) і нотаріально 

посвідчуватися, а не засвідчуватися (ч.2 ст. 369 ЦК України). Це означає, що 

воно повинно бути офіційно закріплено в спеціальному документі, в якому 

відбивається зміст правочину, документ повинен бути підписаний особою, 

яка вчиняє цей правочин, а також дотримані правила щодо оформлення 

документа;  

47) доведено, що довіреність також можна розцінювати як згоду іншого 

з подружжя на вчинення правочину щодо відчуження нерухомості (спільного 

майна подружжя). В цьому випадку довіреність неодмінно повинна бути 

нотаріально посвідчена, і в ній, крім повноважень щодо реєстрації правочину, 

однозначно має бути висловлене волевиявлення на здійснення іншим з 

подружжя правочину з відчуження такого майна (нерухомості); 

48) обґрунтовано, що у випадку, якщо місце проживання одного із 

подружжя невідоме, то правочин про відчуження майна, що є спільною 

сумісною власністю, може бути укладений тільки за умови, якщо інший з 

подружжя був визнаний у встановленому порядку судом безвісно відсутнім, 

що підтверджується відповідною копією рішення суду, яке набрало законної 

сили. Крім того, нотаріус повинен отримати згоду довірчого управителя 

майном, який встановлюється судом. Письмова згода довірчого управителя 

(доцільніше було б встановити в законі нотаріальну форму такої згоди) 

потрібна тоді, коли майно особи, визнаної судом безвісно відсутньою, на 

підставі рішення суду передана в довірче управління на підставі договору, 

укладеного довірчим управителем з органом опіки та піклування; 
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49) констатовано, якщо при посвідчені договору про відчуження 

нерухомості нотаріус встановить, що відчужується майно осіб, шлюб яких 

припинено в установленому порядку, і нерухоме майно придбано колишнім 

подружжям вже після припинення їх шлюбу, тобто, не є спільною сумісною 

власністю осіб, нотаріус не повинен витребувати згоду на вчинення такого 

правочину; 

50) доведено (з метою розгрузки судів) необхідність при посвідченні 

нотаріусом згоди іншого з подружжя на укладення правочинів вчинення 

специфічних процесуальних дій з доведення факту спільності майна 

подружжя, перебування у шлюбі (посвідчення факту реєстрації шлюбу), 

набуття майна у шлюбі тощо; 

51) визначено такі умови видачі свідоцтва про право власності на 

частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного із них: 

1) смерть одного з подружжя або вступ в силу рішення суду про 

визнання особи померлою; 

2) видача свідоцтва відбувається безвідносно того чи перебували особи 

у шлюбі, чи були розлучені. У випадку наявності відомостей про розлучення 

нотаріус повинен визначити чи майно, частка з якого підлягає виділенню, 

було набуте у шлюбі чи після розлучення; 

3) свідоцтво видається на ім’я того з подружжя, хто пережив. В 

окремих випадках у свідоцтві також може бути визначено частку померлої 

особи у спільній сумісній власності; 

4) видача свідоцтва відбувається за місцем відкриття спадщини; 

5) строк видачі свідоцтва про право власності на частку у спільному 

майні подружжя не пов’язаний із строком на прийняття спадщини, оскільки 

воно може бути видане до моменту закінчення такого строку; 

6) свідоцтво про право на частку видається безвідносно до того чи той з 

подружжя, що пережив, визнається законом чи заповітом спадкоємцем; 

52) дістала подальшого розвитку позиція С.Я. Фурси про доцільність 

об’єднання в одне нотаріальне провадження таких проваджень як: видача 
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свідоцтва про право на спадщину після смерті одного із подружжя і видача 

свідоцтва про право власності на часту у спільному майні подружжя у разі 

смерті одного із них, що зумовлено необхідність комплексного вирішення 

питань щодо майна, яке було набуте під час шлюбу як подружжям, який 

пережив, так і його спадкоємцями;  

53) запропоновано удосконалити процедуру видачі свідоцтва на право 

в частці спільного майна подружжя в частині запровадження такого 

механізму, що дозволить спадкоємцям померлого з подружжя звертатись до 

нотаріуса чи суду з вимогою про встановлення частки іншого подружжя в 

спадковому майні; 

54) обґрунтовано доцільність при вчиненні виконавчого напису 

здійснення нотаріусом перевірки факту сповіщення боржника про 

необхідність погасити заборгованість у добровільному порядку шляхом 

подання стягувачем відомостей (документального підтвердження) про 

повідомлення боржника та наявних з його сторони заперечень; 

55) обґрунтовано, що виконавчий напис на простому договорі, де 

встановлюється одна заборгованість, не відповідає сучасним подружнім і 

сімейним правовідносинам і розвитку теорії нотаріального процесу, яка має 

аналізувати складні і, зокрема, багатосуб’єктні договори, де можуть 

одночасно врегульовуватися аліментні, майнові відносини між подружжям, 

їх батьками та дітьми, які спільно приживають, набувають майно, виховують 

дітей та онуків. Тому нині вчені мають аналізувати складні нотаріально 

посвідчені договори, в яких можуть вчинятися виконавчі написи як щодо 

одного невиконання зобов’язання, так і щодо системного вчинення 

виконавчого напису, коли ним буде фіксуватися обов’язок декількох 

суб’єктів щодо виконання аліментних зобов’язань так, щоб дитина або інша 

особа отримували утримання в достатньому, а не мінімальному обсязі тощо.  
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РОЗДІЛ 3 

ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПОДРУЖЖЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ 

СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ, СУДОМ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЇХ 

У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

3.1 Захист права спільної сумісної власності подружжя судом 

 

Суб'єктивне право існує тільки в правових відносинах, які повинні бути 

захищені від різного роду посягань. Захищеність є необхідною якісною 

характеристикою, ознакою будь-якого суб'єктивного права. Тому вважаємо 

справедливою висловлену К.І. Скловським формулу: «коли є право, завжди є 

позов для його захисту» [205, с. 116]. Тим самим гарантується здійсненність 

таких прав. 

Захист права спільної сумісної власності подружжя у цивільному 

судочинстві здійснюється шляхом пред’явлення позову, що випливає із ст. 55 

Конституції України, що гарантує право громадян на захист прав і свобод від 

порушень і протиправних посягань. 

Згідно із ст. 3 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, 

встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, а у ст. 4 

ЦПК України має місце відсилка, що такий захист судом здійснюється у 

спосіб, визначений законами України.  

Виходячи із того, що подружжя є особливим суб'єктом сімейних 

відносин, говорячи про його права на майно, яке належить йому на праві 

спільної сумісної власності і може потребувати судового захисту слід 

зазначити, що разом із загальними способами захисту цивільних прав судом, 

передбачених ст. 16 ЦК України слід зробити акцент на тому, що сімейним 

правом передбачені специфічні способи захисту сімейних прав та інтересів. 

Так, кожний учасник сімейних відносин, який досяг 14 років, має право на 

безпосереднє звернення до суду за захистом свого права чи інтересу. Суд, у 
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свою чергу, може застосовувати способи захисту, які встановлені законом 

або за домовленістю (договором) сторін. До таких способів належать: 

1) встановлення правовідношення; 2) примусове виконання добровільно не 

виконаного обов'язку; 3) припинення правовідношення, а також його 

анулювання; 4) припинення дій, які порушують сімейні права; 5) відновлення 

правовідношення, яке існувало до порушення права; 6) відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди, якщо це передбачено цим Кодексом або 

договором; 7) зміна правовідношення. 

Правильний вибір способу захисту має істотний вплив на розгляд 

справи судом та реальний захист порушеного, оспорюваного, невизнаного 

сімейного права чи інтересу. 

Проблеми захисту права спільної сумісної власності подружжя в 

останні роки набувають все більш гострого характеру, оскільки збільшується 

судова практика з майнових спорів між подружжям. З метою визначення 

особливостей захисту права спільної сумісної власності подружжя судом, 

потребують аналізу способи такого захисту.  

З урахуванням думок вчених, вважаємо доцільним спочатку 

виокремити ознаки способів захисту судом права спільної сумісної власності 

подружжя. По-перше, це спрямованість на відновлення порушеного права 

спільної сумісної власності подружжя, якщо це сталося або може статися. 

По-друге, це реальність можливості реалізації способів захисту при певній 

свободі використання наявних можливостей захисту з урахуванням 

обмежень, встановлених законом. Ці обмеження можуть бути визначені як 

сімейним, так і цивільним законодавством і стосуватись також 

процесуальних (процедурних) особливостей. 

Завдяки цим двом ознакам, способи захисту судом права спільної 

сумісної власності подружжя можна визначити як законодавчо закріплені 

заходи, за допомогою яких суд здійснює захист порушеного, оспорюваного, 

невизнаного суб’єктивного майнового права, свободи чи інтересу. 
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Важливо зазначити, що подружжя (один з подружжя), залежно від виду 

правопорушення щодо права спільної сумісної власності може вибрати різні 

способи його захисту. Так, ст. 16 ЦК України, ст. 18 СК України містять 

перелік способів захисту порушених суб’єктивних цивільних (сімейних) прав 

та інтересів, які можуть бути застосовані, зокрема, при захисті права спільної 

сумісної власності подружжя.  

Але необхідність і можливість використання того чи іншого способу 

захисту права власності, зокрема, і спільної сумісної власності подружжя 

визначається, насамперед, характером порушення (загрози порушення) 

зазначеного права. Відповідно, це і може стати підставою для вибору 

відповідного способу захисту [218, с. 186].  

Однак при виборі способу захисту сімейних прав та інтересів, які 

передбачені у ст. 18 СК України слід розділяти захист права спільної 

власності подружжя проти третіх осіб, з одного боку, і захист права спільної 

сумісної власності одним з подружжя проти іншого, що пояснюється 

дуалістичності спільної власності, що поєднує внутрішні і зовнішні 

відносини. Так, один із подружжя не може пред’явити речові позови до 

іншого з подружжя щодо спільного майна. Захист може здійснюватися 

позовом про визначення частки у праві спільної сумісної власності, про 

порядок здійснення володіння та користування спільним майном, про 

переведення на себе прав і обов’язків покупця відчужуваної з порушенням 

права переважної купівлі частки, про поділ спільного майна; про виділ в 

натурі частки із спільного майна подружжя. При цьому необхідно 

враховувати, що всі права щодо захисту спільного майна проти третіх осіб, 

які належать звичайним власникам, належать і подружжю. Захист спільного 

майна подружжя від зазіхань третіх осіб не обов’язкового має здійснюється 

ними за спільним вирішенням, оскільки і кожен з подружжя має право 

вдаватися до будь-якого способу і пред’являти будь-який позов на захист 

спільної сумісної власності, як від імені подружжя, так і suo nomine. 
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Двоїстість правового регулювання, а також специфіка внутрішніх 

відносин власності між подружжям викликають на практиці питання, 

пов'язані з виявленням і вибором способу захисту, відповідного характеру 

порушення або оспорювання суб'єктивного права одного з подружжя як 

учасника спільної сумісної власності з боку іншого з подружжя. Про 

актуальність практичного вибору необхідного способу захисту свідчить 

численна судова практика. Як відомо, одним із принципів сімейного права є 

принцип рівності прав подружжя, який стосовно сфери їх майнових відносин 

знаходить своє втілення, насамперед, у рівних правах подружжя на спільне 

майно (якщо інше не передбачено договором між ними), а також у несенні 

подружжям рівної відповідальності за спільними зобов’язаннями. Зі 

сказаного випливає, що способи захисту, дозволені законом, повинні мати в 

якості своєї основної мети забезпечення балансу майнових інтересів 

подружжя і підтримку принципу рівності подружніх прав.  

У зв’язку із викладеним, важливо також зазначити, що, зважаючи на 

особливості права спільної сумісної власності подружжя, що в окремих 

випадках відрізняється від загальних положень про захист права спільної 

власності, варто виділяти особливу групу способів, що притаманні виключно 

відносинам спільної сумісної власності подружжя.  

Тому вважаємо доцільним сформулювати систему способів захисту 

права спільної сумісної власності подружжя: 1) загальні способи захисту, 

передбачені ст. 16 ЦК України; 2) спеціальні способи захисту: речово-

правові, зобов’язально-правові та інші цивільно-правові, що притаманні для 

захисту права власності; 3) особливі способи захисту, які притаманні 

виключно захисту права спільної сумісної власності подружжя.  

До способів захисту, передбачений у п. 3 варто виділити такі: 

відступлення від принципу рівності часток подружжя при поділі спільного 

сумісного майна; право вимоги до іншого члена подружжя в силу спільності 

боргу; особливий порядок несення одним з подружжя відповідальності за 

умови визнання зобов’язання, стороною якого виступає один з подружжя, 



 

143 

загальним зобов’язанням подружжя; переведення прав і обов’язків покупця 

відчужуваної з порушенням права переважної купівлі частки у праві спільної 

сумісної власності подружжя; переведення прав і обов’язків покупця за 

договором купівлі-продажу, укладеного одним із подружжя з порушенням 

права іншого з подружжя на привілейоване придбання цієї частки. 

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що близькість відносин 

подружжя щодо спільного майна до цивільно-правових відносин допускає 

поєднання цивільно-правових і сімейно-правових способів захисту або 

використання в конкретній ситуації найбільш економічно ефективних і 

доцільних з них. У зв’язку із чим захист права спільної сумісної власності 

подружжя передбачає існування особливих способів різних форм захисту, що 

притаманні виключно для досліджуваних правовідносин. 

Важливими для захисту судом прав спільної сумісної власності 

подружжя є не тільки способи захисту, а й знання особливостей видів 

проваджень цивільного судочинства, за правилами якого буде розглядатися 

справа. Виходячи із аналізу статей 3, 15 ЦПК України, суд здійснює захист 

прав особи у порядку позовного провадження, якщо право особи порушене, 

оспорюється або невизнане, тобто, між особами має місце спір про право, 

який виникає із цивільних, житлових, земельних, трудових відносин. Сам 

таке право є об’єктом захисту у позовному провадженні. 

Проте відповідно до ч. 2 ст. 15 ЦПК України законом може бути 

передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства, 

зокрема, цивільні справи, виходячи з їх природи можуть розглядатися у 

порядку наказного та окремого проваджень. Вимоги, які передбачені ст. 96 

ЦПК України та розглядаються у наказному провадженні, є вичерпними та 

не стосуються захисту права спільної сумісної власності подружжя. 

А от щодо окремого провадження, то згідно з ч. 3 ст. 234 ЦПК України 

судом можуть розглядатися справи про встановлення режиму окремого 

проживання. Судове рішення у такій справа може мати істотне значення для 

подальших майнових прав подружжя, яке буде знаходитися у режимі 
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окремого проживання. Але при розгляді такої справи окремого провадження, 

виходячи із аналізу ч. 6 ст. 235 ЦПК, можна зробити висновок про те, що у 

окремому проваджені не захищається суб’єктивне матеріальне право, а його 

метою є виявлення і констатація тих чи інших обставин, з якими норма права 

пов’язує виникнення, зміну або припинення у заявника певних прав та 

обов’язків, а самі права здійснюються поза межами окремого провадження 

[233, с. 13], тобто поза судом та після набрання рішенням законної сили, яке 

є підставою певним органом для оформлення таких прав. Отже, об’єктом 

судового захисту в окремому провадженні є охоронюваний законом інтерес. 

Розгляд цивільних справ, зокрема про встановлення режиму окремого 

проживання подружжя пов’язаний безпосередньо із захистом охоронюваного 

законом інтересу, та тим самим у подальшому – із реалізацією суб’єктивних 

прав подружжя щодо розпорядження спільно набутим під час шлюбу майном 

під час встановленого режиму та іншими майновими правами тощо. 

 

3.2 Встановлення судом режиму окремого проживання подружжя 

та його вплив на їхні майнові права  

 

Інститут окремого проживання подружжя без розірвання шлюбу 

(сепарація) має місце у багатьох іноземних країнах. Доцільність дослідження 

цього інституту у різних країнах зумовлене необхідністю вдосконалення як 

матеріального, так і процесуального законодавства України.  

Так, в СК Російської Федерації має місце лише одна норма, яка 

віддалено нагадує інститут сепарації (ч. 4 ст. 38). У ній передбачена 

можливість суду визнати майно подружжя, нажите в період їх роздільного 

проживання, власністю кожного з них у випадку, коли подружжя звернулося 

до суду з позовом про розподіл майна [112, с. 78].  

У Франції також має місце інститут сепарації [112, с. 79], наслідками 

якої є зміна як майнових, так і особистих немайнових прав і обов’язків 

подружжя [209, с. 53]. З моменту вступу в силу рішення суду про сепарацію 
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подружжя майно, яке буде нажите кожним з них згодом, буде визнаватися 

особистим майном кожного з них. У той же час права і обов’язки щодо 

аліментів подружжя зберігаються.  

У Польщі встановлення режиму сепарації може вимагати кожен із 

подружжя, але тільки у випадку, якщо режим сепарації не спричинить 

несприятливих наслідків для спільного майна, неповнолітніх дітей, або ж не 

буде суперечити принципам співіснування. Але якщо цього вимагають 

міркування справедливості, буде встановлений режим окремого проживання 

подружжя, а майно може бути розділене [209, с. 54].  

Отже, виходячи із аналізу інституту сепарації у зазначених вище 

країнах, можна зробити висновок про те, що в основному наслідками 

сепарації є зміна майнових прав та обов’язків подружжя, тобто, майно, яке 

набувається кожним із подружжя у такому режимі, належить їм на праві 

роздільної власності.  

Сепарація та її наслідки також досліджуються у роботах українських 

вчених як з точки зору матеріального [9; 38; 93; 219; 94], так і 

процесуального права [225; 262; 269; 210; 125]. Встановлення такого режиму 

може бути обумовлено різними причинам, проте воно за загальним 

правилом, обумовлено бажання чоловіка та (чи) дружини певний час пожити 

окремо з бажанням подальшого відродження шлюбних відносин. Проте 

окреме проживання може тривати досить значний проміжок часу, за який 

кожен із подружжя має право на реалізацію своїх прав на вже існуючі об'єкти 

спільної сумісної власності або ж набувати право власності на нове майно, 

про що буде йтися далі.  

Оскільки режим окремого проживання подружжя сьогодні 

встановлюється судом (ст. 119 СК України), автор вважає доцільним, 

насамперед, зупинитися на процедурі його встановлення. Для того, щоб суд 

ухвалив рішення про роздільне проживання подружжя воно має подати 

спільну заяву в порядку окремого провадження або один із подружжя може 

пред'явити позов, який буде розглядатися у порядку позовного провадження. 
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Як підставу такої заяви чи позову може бути визначено неможливість або 

небажання одного або обох з подружжя проживати спільно.  

Але вивчення судової практики щодо розгляду справ про встановлення 

режиму окремого проживання свідчить про значні проблеми, які мають місце 

при розгляді таких справ, а також неправильне сприйняття судом подібних 

справ, тобто правовідносин, які мають місце під час проживання чоловіка та 

жінки без реєстрації та режиму їх майна, яке набувається ними під час такого 

проживання. Досить складними є випадки, коли подружжя, перебуваючи в 

шлюбі, фактично проживає окремо, тобто, без офіційного (юридичного) 

встановлення режиму окремого проживання судом. При цьому кожний із 

подружжя, одночасно перебуваючи в шлюбі офіційно, проживають фактично 

із іншими особами сім’єю без реєстрації шлюбу. При цьому кожний із них 

придбаває певне майно, з режимом якого досить важко розібратися потім.  

Однак, автор вважає доцільним відмежувати наслідки встановлення 

режиму окремого проживання подружжя судом та фактичної сепарації за 

умови, що подружжя офіційно перебуваючи в шлюбі проживає (кожний із 

них) з іншими особа без реєстрації шлюбу, оскільки факт спільного 

проживання подружжя або їх не проживання спільно безпосередньо впливає 

на правовий режим їхнього майна. 

Проживання чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу завжди є 

благодатним ґрунтом для зловживань, особливо це стосується майнових 

питань. У більшості випадків рано чи пізно між чоловіком та жінкою, які 

проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, постане питання поділу 

спільного майна. Однак, для того, щоб його поділити, зацікавленій особі 

доведеться в судовому порядку встановлювати факт проживання чоловіка та 

жінки однією сім’єю без реєстрації. Одним із обов’язкових пунктів 

доказування у таких справах є доведення факту спільного проживання. На 

цьому етапі і виникають проблеми. У Постанові від 20 лютого 2012 року 

№ 6-97цс11 ВСУ звернув увагу на деякі особливості доведення наявності 

спільного проживання [138]. Розглянувши матеріали справи, Верховний Суд 
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України вказав, що застосовуючи ст. 74 СК України, слід зважати на те, що 

ця норма поширюється на випадки, коли особи не перебувають у будь-якому 

іншому шлюбі і між ними склалися усталені відносини, притаманні 

подружжю, а також, якщо вони проживають однією сім’єю без шлюбу в 

період, протягом якого набуто спірне майно. Таким чином, якщо сторони і 

перебували у «фактичних шлюбних відносинах», незалежно від причин їх не 

проживання разом на час набуття спірного майна, положення статті 74 СК 

України на ці правовідносини не поширюється. ВСУ також було підкреслено, 

що положення ч. 2 ст. 3 СК України, згідно з яким подружжя вважається 

сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік, у зв’язку з навчанням, роботою, 

лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних 

причин не проживають спільно, стосуються тільки офіційно зареєстрованих 

шлюбів. Тлумачення спільного проживання сім’єю в сенсі фактичного 

проживання на одній житловій площі для судової практики не нове. Однак в 

цьому рішенні важливо звернути увагу на те, що ніяких поважних причин 

відсутності факту спільного проживання для «цивільного» подружжя бути не 

може. Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що майно, набуте за 

час спільного проживання особами, які офіційно не перебувають у 

зареєстрованому шлюбі, може бути визнано їх спільною сумісною власністю 

тільки у тому випадку, якщо між ними склалися усталені відносини, 

притаманні «подружжю», а також якщо вони проживали однією сім’єю в 

період, коли було набуто спірне майно. Наявність поважних причин для 

роздільного проживання до фактичних шлюбних відносин (тобто, 

проживання чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу), на відміну від офіційно 

зареєстрованих, застосовуватися не може. 

Як бачимо, поряд із справами про встановлення режиму окремого 

проживання подружжя мають місце досить складні випадки, де йдеться 

одночасно про попередні стосунки подружжя, коли вони перебували у 

шлюбі, фактично проживали окремо та набували майно із іншими особами. 
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Необхідно також звернути увагу на наявність широкої та 

різнотлумачної судової практики щодо встановлення режиму окремого 

проживання [61; 186; 180; 175; 163; 185; 192; 62]. Здебільшого суди йдуть 

шляхом задоволення позовів та заяв про встановлення режиму окремого 

проживання [61; 174; 187; 188; 176; 171]. В цій ситуації необхідно зазначити, 

що ця категорія справ має розглядатись в порядку окремого провадження 

відповідно до ст. 234 ЦПК України залежно від бажання до встановлення 

такого режиму обох сторін і наявних майнових прав.  

Однак, незважаючи на фактично ідентичний зміст позовних заяв про 

встановлення режиму окремого проживання, рішення за такими заявами 

приймаються різними судами різні. Так, Солом’янським районним судом 

м. Києва протягом півроку було ухвалено два різних рішення за фактично 

однаковими фабулами позовних заяв [62]. До суду звертались особи із 

вимогою про встановлення режиму окремого проживання у зв’язку із тим, 

що спільне життя неможливе, але і в першому, і в другому випадку, у них 

були малолітні діти, що заважало їм розлучитись. В обох випадках позивачі 

вказували на те, що вони не мають наміру продовжувати спільне проживання 

в майбутньому. Посилаючись на п. 12 Постанови Пленуму ВСУ від 

21.12.2007 року № 11 «Про практику застосування законодавства при 

розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його 

недійсним та поділ спільного майна подружжя», де зазначається про 

обов’язок суду встановити фактичні взаємини сторін і переконатися в 

доцільності сепарації для того, щоб узаконений спосіб окремого проживання 

не був формальним засобом вирішення спірних майнових питань, в одному 

випадку вимогу про встановлення режиму окремого проживання було 

задоволено, в іншому – відмовлено. На нашу думку, в цій ситуації ми 

можемо спостерігати неправильне застосування норм матеріального права, а 

також фактично суддею не було враховано роз’яснення вищої судової 

інстанції та вимоги статей 119-120 СК України. По суті досліджувані 

рішення демонструють підміну понять, коли фактичне припинення шлюбних 
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відносин, яке б мало потягти за собою розлучення, заміняється 

встановленням режиму спільного проживання. Підтвердженням нашої 

позиції можна навести рішення Апеляційного суду Херсонської області, яким 

задоволено апеляційну скаргу з підстав того, що судом першої інстанції не 

встановлено усіх обставин справи і безпідставно призначено режим окремого 

проживання в ситуації, коли сторони не заперечують, що вони у шлюбі не 

мають спільних дітей, тривалий час разом не проживають і шлюбні 

відносини не підтримують, жоден з них, і перш за все позивач, не вказує на 

бажання зберегти сім’ю [164]. 

В окремих випадках допускається прирівнювання фактичного окремого 

проживання подружжя (ч. 6 ст. 57 СК України) із встановленим режимом 

відповідно до ст.ст. 119-120 СК України. Так, на заперечення змісту ч. 1 

ст. 119 СК України Золотоніським міськрайонним судом Черкаської області 

було повністю задоволено позов про розірвання шлюбу та встановлення 

режиму окремого проживання подружжя [175]. В позовній заяві вказувалось, 

що протягом двох років до подання позовної заяви сторони проживали 

окремо і врешті вирішили розлучитись. У зв’язку із тим, що протягом 

окремого проживання ними було нажито окреме майно, вони просили суд на 

цей строк встановити режим окремого проживання (попередньою датою), і 

відповідно розлучити з моменту ухвалення відповідного рішення. В цій 

ситуації суд визнав за можливе встановити режим окремого провадження на 

період, що вже пройшов, хоча зміст ст. 119 СК України своїм змістом вказує 

на те, що режим сепарації встановлюється після ухвалення рішення суду 

(вступу його в законну силу). 

Наведені приклади із судової практики дають підстави стверджувати 

про наявність двох видів сепарації, що різняться за правовими підставами на 

наслідками встановлення: фактичної сепарації та юридичної, яка 

встановлюється за рішенням суду. 

Але автор дійшов висновку про необхідність внесення змін до СК 

України щодо закріплення у ньому положення про розмежування 
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компетенції між юрисдикційними органами щодо встановлення режиму 

окремого проживання, зокрема, між судом та нотаріатом. Так, вчені 

С.Я. Фурса, Є.І. Фурса зазначали про можливість та необхідність 

встановлення режиму окремого проживання подружжя, шляхом посвідчення 

договору у нотаріальному порядку [203, с. 394]. Вчений О.О. Білик також 

наголошує на існуванні третього виду сепарації подружжя, що виникає на 

підставі договору [23, с. 207].  

Тому автор у розвиток думки С.Я .Фурси, Є.І. Фурси вважає доцільним 

віднесення до компетенції нотаріуса посвідчення договору про встановлення 

режиму окремого проживання подружжя, якщо між подружжям відсутній 

спір щодо його встановлення. Доцільність посвідчення такого договору 

зумовлена тим, що у договорі подружжя зможе вирішити ряд питань що їх 

спільного майна, його утримання, покращення, аліментних обов’язків щодо 

кожного із них, дітей, батьків, порядок та умови оплати житла тощо. У 

зв’язку з цим слід виділити такий режим сепарації як договірний. Тому 

вважаємо доцільним з окремого провадження (ст. 234 ЦПК України) 

виключити таку справу як встановлення режиму окремого проживання 

подружжя. У разі наявності спору дана справа має розглядатися судом у 

порядку позовного провадження, виходячи зі ст. 119 СК.  

Автором запропоновано виокремити три форми фіксування сепарації і 

визначення правового режиму спільного майна подружжя, що різняться за 

підставами призначення та наслідками встановлення: усна (фактична) 

сепарація, нотаріально посвідчена угода (договір про встановлення режиму 

окремого проживання) та встановлена за рішенням суду. Допустимість 

перших двох форм обумовлюється взаємною згодою сторін та свободою 

договору, а необхідність ухвалення рішення суду про сепарацію визначається 

відсутністю згоди одного з подружжя. Така справа повинна розглядатися 

судом у порядку позовного провадження. 

Встановлення режиму окремого проживання подружжя передбачає не 

тільки визначення правової долі майна, але й стосується окремих майнових 
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та немайнових прав подружжя та дітей. Також не варто виключити 

можливість того, що подружжя може звернутись одночасно як до суду з 

вимогою встановлення режиму сепарації, так і до нотаріуса із вимогою 

посвідчення шлюбного договору, яким будуть встановлені правила щодо 

правового режиму їхнього майна на цей період. 

Не заперечуючи того факту, що сімейні відносини можуть 

врегульовуватись договором, і шлюбним договором, зокрема, може бути 

встановлено норми щодо певного «обслуговування» режиму окремого 

проживання подружжя, необхідно зазначити, що, враховуючи зміст ст. 120 

СК України, в окремих випадках питання режиму окремого проживання 

стосуються також особистих немайнових прав, в тому числі щодо визначення 

батьківства дітей, народжених після 10 місяців окремого проживання 

подружжя. Також, зважаючи на зміст ч. 2 ст. 119 СК України, за подружжям 

можуть зберігатись також інші особисті немайнові права, якими вони 

володіють як подружжя. У зв’язку із викладеним, доцільно зробити 

висновок, що договір у процес встановлення режиму окремого проживання 

носить додатковий, обслуговуючий характер, оскільки ним може бути 

визначено лише правову природу майна та майнових відносин подружжя. 

Отже, важливого значення набуває також визначення юридичних 

наслідків фактичної та юридичної сепарації. Враховуючи зарубіжний дослід 

регулювання, необхідно зазначити на постійне звернення до обох видів 

сепарації в різних країнах. Так, актом про шлюби Норвегії передбачається, 

що обидва види сепарації можуть стати підставами для розірвання шлюбу, 

якщо у такому режимі подружжя прожило протягом одного року за умови 

юридичної сепарації, та двох років – за умови фактичної [8]. В низці країн 

встановлюються вимоги або до фактичної, або до юридичної сепарації. Так 

Німецьким цивільним уложенням [7] врегульовано питання лише щодо 

фактичної сепарації, а Цивільним кодексом Італії [2] – юридичної. Строк 

фактичної сепарації у 12 місяців є підставою для розлучення у Акті з питань 

сімейного права Австралії [6]  
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В межах ЄС 20 грудня 2010 був прийнятий регламент Європейського 

парламенту і Ради ЄС № 1259/2010 про співпрацю в області вибору 

застосовуваного права до розірвання шлюбу і сепарації [5] (далі – регламент 

Рим III), який набув чинності 21 червня 2012 р. В основі регламенту Рим III 

лежить принцип універсальності, оскільки застосовним правом може бути 

право будь-якої держави (ст. 4). Сфера дії не поширюється на правоздатність 

фізичних осіб, припинення і визнання шлюбу, визнання шлюбу недійсним, 

питання вибору та зміни прізвища подружжя, майнові наслідки шлюбу, 

відповідальність батьків, аліментні зобов’язання, спадкові відносини (ч. 2 

ст. 1). Даний регламент вельми цікавий в силу того, що генеральна колізійна 

прив’язка, закріплена в статті 5, надає сторонам можливість здійснити вибір 

застосовного права щодо відносин сепарації з обмеженого переліку (тобто, 

допускається застосування обмеженої автономії волі): право держави 

звичайного місця проживання подружжя в момент укладення угоди про 

застосовне право; право держави останнього місця проживання подружжя за 

умови, що один з них там ще проживає на момент укладення угоди про 

застосовне право; право громадянства одного з подружжя на момент 

укладення угоди про застосовне право; право країни суду. Вибране право 

може бути змінено в будь-який час, але не пізніше, ніж суд почне розглядати 

справу. При відсутності автономії волі сторін в ієрархічному порядку 

застосовується право держави (ст. 8): спільного місця проживання подружжя 

на момент подачі заяви до суду; останнього спільного місця проживання 

подружжя за умови, що воно не перестало бути таким раніше ніж за рік до 

подачі заяви в суд, а також якщо хоча б один з подружжя постійно проживає 

в цій країні на момент подачі заяви; громадянства подружжя на момент 

розгляду справи в суді; право країни суду. Примітно, що відповідно до статті 

10 регламенту Рим III право країни суду застосовується в тому випадку, якщо 

згідно з правом, застосовуваним відповідно до колізійної нормою, не 

передбачений інститут розірвання шлюбу або не забезпечується гендерна 

рівність осіб при розірванні шлюбу або процедурі сепарації. При виборі 
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застосовного права до розірвання шлюбу і роздільного проживання 

подружжя перевага віддається критерію «місце проживання», а не 

«громадянство» як більш відповідну вимогу мобільності та свободи 

пересування осіб в рамках ЄС. Якщо розірванню шлюбу передувало 

роздільне проживання подружжя за рішенням суду, то до такого розлучення 

слід застосовувати право, яке застосовувалося до рішення про роздільне 

проживання (при відсутності угоди про вибір застосовного права окремо до 

розірвання шлюбу) (ст. 9). Джерелами універсального рівня в сфері 

розірвання шлюбу є: Конвенція про врегулювання колізій законів і 

юрисдикції щодо розлучень і судового розлучення подружжя 1902 р. [3] і 

Конвенція про визнання розлучення і судового розлучення подружжя 1970 р. 

[4]. Конвенція про врегулювання колізій законів і юрисдикції щодо 

розлучень і судового розлучення подружжя 1902 р дозволяє розлучення 

тільки в тому випадку, якщо національне право подружжя і закон держави, де 

пред’явлений позов, передбачають цей інститут (ст. 1). Згідно зі статтею 5 

даної Конвенції до розірвання шлюбу і сепарації застосовується право 

держави громадянства подружжя або право держави їх місця проживання. В 

даний час Конвенція діє для Іспанії, Португалії та Румунії. Конвенція про 

визнання розлучення і судового розлучення подружжя 1970 р. не замінює 

Конвенцію 1902 року, а застосовується до визнання в одній Договірній 

Державі розлучень і рішень про роздільне проживання подружжя, винесених 

в другій Договірній Державі, в результаті судового та іншого провадження, 

офіційно визнаного в цій другій державі і має в ньому законну силу (ст. 1). 

Розлучення і рішення про роздільне проживання подружжя відповідно до 

статті 2 Конвенції 1970 р. визнаються, якщо в період порушення справи в 

державі, в якій запитується розлучення або рішення про роздільне 

проживання подружжя (далі – держава розірвання/сепарації), виконувалися 

наступні умови: 1) в державі розірвання/сепарації має звичайне місце 

проживання відповідач або позивач, якщо він в ньому проживав не менше 

одного року до порушення справи або подружжя проживало в ньому разом; 
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2) обоє є громадянами держави розірвання/сепарації; 3) позивач – 

громадянин держави розірвання / сепарації і має в ньому звичайне місце 

проживання або зазвичай проживав в ньому протягом одного року, що 

збігається хоча б, частково, з дворічним періодом, що передує порушення 

цієї справи; 4) позивач, який подав заяву про розлучення, є громадянином 

держави розірвання/сепарації і знаходиться в цій державі в період порушення 

справи, а також подружжя проживало останнім часом разом в державі, право 

якого в період порушення справи не передбачало розлучення.  

Якщо звернути увагу на вітчизняне законодавства, що визначає 

правову природу обох видів сепарації, то треба відзначити, що наслідки 

фактичної сепарації визначались і КпШС України [74]. Вказані нами вище 

судові рішення демонструють фактичну одностайність в застосуванні у 

встановленні режиму окремого проживання подружжя норм щодо юридичної 

сепарації. Однак, на нашу думку, це пов’язано із тим, що цей інститут є 

новим і сторони, з метою збереження сімейних відносин, звертаються до 

суду із вимогою про встановлення такого режиму. Коли ми говоримо про 

фактичну сепарацію, про неї йдеться вже в процесі розлучення, коли сторони 

просять суд на підставі ч. 6 ст. 57 СК України визначити за кожним з ним 

факт наявності окремо набутої власності у зв’язку з не проживанням разом 

протягом певного періоду, не веденням спільного господарства тощо. 

Припинення презумпції права спільної сумісної власності на майно, 

набуте за час шлюбу, є класичним і основним наслідком сепарації. Необхідно 

погодитись з точкою зору О.О.Білик про те, що встановлення режиму 

окремого проживання не означає, що подружжя взагалі не може спільно 

придбати майно. Фактично кожен із подружжя не позбавляється права 

вкласти власні кошти для придбання спільного майна для сім’ї, оскільки 

режим сепарації передбачає можливість поновлення шлюбних відносин [23]. 

Однак у випадку виникнення між ними спору щодо розподілу спільно 

набутого під час шлюбу майна буде враховуватися режим окремого 

проживання подружжя, його строк. При вирішенні цієї справи суддя повинен 
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керуватися нормами цивільного законодавства, яке передбачає виникнення 

права спільної власності у осіб, що разом набувають майно у власність. 

Зважаючи на викладене, необхідно визначити такі істотні відмінності 

між фактичною та юридичною сепарацією: 

– підстава виникнення (фактична сепарації виникає у зв’язку з 

фактичними діями кожного з подружжя, юридична – у зв’язку з рішенням 

уповноваженого органу); 

– визначення моменту набуття особистого права власності на майно 

(фактична сепарація встановлюється по факту окремого проживання у 

зв’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин, юридична сепарація 

виникає з моменту набуття законної сили рішенням суду щодо відносин, які 

не передбачають припинення шлюбних відносин); 

– встановлення презумпції спільного майна подружжя (за фактичної 

сепарації сторони мають доводити наявність окремого набутого майна, за 

юридичної – окремо набуте майно презюмується, а у випадку набуття 

спільного майна режимі сепарації – необхідно доводити протилежне). 

Як вже зазначалось, встановлення режиму окремого проживання не 

тягне за собою припинення прав та обов’язків подружжя. Так, зважаючи на 

те, що ч.2. ст. 181 СК України встановлюється можливість участі одного з 

подружжя, що проживає окремо, в утриманні в грошовій і (або) натуральній 

формі дитини, а також с. 2 ст. 75 СК України встановлюється право на 

утримання (аліменти) того із подружжя, який є непрацездатним, потребує 

матеріальної допомоги, за умови, що другий із подружжя може надавати 

матеріальну допомогу, непоодинокими є рішення судів, які окрім режиму 

окремого проживання також встановлюють аліментні відносини між 

подружжям. Так, Кам’янсько-Дніпровським районним судом Запорізької 

області було задоволено позов про встановлення режиму окремого 

проживання, стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, 

стягнення аліментів на утримання дружини, з якою проживає дитина до 

трьох років [180]. В судовому засіданні було встановлено, що встановлення 
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режиму окремого проживання може стати випробуванням для їх молодої 

сім’ї та буде розумним вирішенням їх сімейної проблеми, але, зважаючи на 

те, що дружина знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, 

вона не має відповідних засобів до існування і тому потребує додаткового 

утримання [186]. 

Щодо визначення кола прав та обов’язків подружжя, які залишаються 

за ними під час окремого проживання, слід зазначити, що ст. 84 СК України 

визначає право жінки на утримання під час вагітності та у разі проживання з 

нею дитини. Важливо відзначити, що така норма зберігатиме свою силу і при 

встановленні режиму сепарації, однак мають бути встановлені і законодавчо 

певні уточнення. Зважаючи на те, що ч. 2 ст. 120 СК України передбачає, що 

дитина, народжена дружиною після спливу десяти місяців, не вважатиметься 

такою, що походить від її чоловіка, виникає питання про доцільність вимоги 

до чоловіка про утримання дружини, яка є вагітною від іншого чоловіка. У 

зв’язку із цим, вважаємо доцільним вказати такі застереження. Із змісту 

ст. 84 СК України випливає, що дружина має право на утримання під час 

вагітності, а також інший вид утримання – коли дитина проживає разом із 

дружиною. За умови того, що шлюб фактично не припиняється, ми 

вважаємо, що жінка в будь-якому випадку матиме право на таке утримання, 

оскільки між чоловіком та дружиною зберігаються певні зв’язки. За умови 

того, коли дитина буде народжена через 10 місяців після встановлення 

режиму сепарації і чоловік не буде записаний батьком дитини, він 

позбавлятиметься обов’язку утримувати дружину до моменту припинення 

режиму сепарації. 

При встановленні режиму окремого проживання подружжя також 

мають вирішуватися питання щодо їх спільного аліментного обов'язку щодо 

третіх осіб, наприклад, батька чоловіка. 

Так, подружжя, перебуваючи у шлюбі погодилось виконувати такий 

обов'язок спільно, але за рахунок спільного доходу, що створює спільну 

сумісну власність. Тому при встановлені режиму окремого проживання 
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подружжя, на нашу думку, такий обов’язок припиняється, оскільки не буде 

спільного доходу подружжя, а згідно ст. 81 СК аліменти сплачуються з 

доходу. Тому аліменти, допомога, утримання мають сплачуватися 

аліментозобов’язаною особою, тобто тим із подружжя, хто перебуває у 

родинних стосунках із особою, яка потребує таких аліментів. 

Досить важливим для розпорядження подружжям їхнім спільним 

майном в період встановленого режиму. Як і до його встановлення 

залишатиметься чинним положення, передбачене ч. 1ст. 65 СК України про 

необхідність подання згоди іншого із подружжя на вчинення правочинів на 

відчуження мана, набутого подружжям у шлюбі.  

Так, один із подружжя заявив в суді вимогу про встановлення режиму 

окремого проживання, а інший заперечує проти цього, то, на нашу думку, 

ініціатор мусить залишити спільне помешкання. Але досить важливим у 

даному випадку є питання щодо несення витрат по утриманню житла, яке 

придбано в шлюбі і є спільною сумісною власністю подружжя. На, нашу 

думку, ініціатор встановлення режиму, незалежно від того, що він проживає 

окремо, за загальним правилом, зобов’язаний нести частину витрат по оплаті 

за житло. Винятком із даного загального правила є правова ситуація, коли 

режим окремого проживання встановлюється за ініціативою одного із 

подружжя, який зазнав насилля у сім’ї чи інший із подружжя зловживає 

спиртними напоями, наркотичними засобами, є марнотратником, ставить 

сім’ю у тяжке становище, оскільки виносить речі – спільне майно з дому та 

продає його без згоди іншого із подружжя. Тому, на нашу думку, такий 

режим за строком його дії доцільно встановлювати до обмеження одного із 

подружжя у цивільній дієздатності судом. 

Необхідно зазначити, що, незважаючи на те, що СК України 

встановлено процедуру припинення режиму сепарації, зокрема, за заявою 

одного з подружжя судом, або ж просто фактичним поновленням сімейних 

відносин (ч. 2 ст. 119СК) аналіз судової практики свідчить про поодинокі 

випадки звернення до суду з метою припинення такого режиму і відновлення 
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шлюбних відносин [194; 185]. Фактично, можна стверджувати, що така 

незначна кількість справ з припинення сепарації демонструє недієвість 

режиму сепарації з метою збереження шлюбу. Однак, неоднозначність 

тлумачення змісту ч. 2 ст. 119 СК України може свідчити про те, що суду в 

окремих випадках може бути просто невідомо про поновлення шлюбних 

відносин подружжям, хоча це викликає певні застереження. 

На нашу думку, виокремлення законодавцем таких підстав є не досить 

вдалим, зважаючи на те, що поняття «відновлення подружніх відносин» є не 

визначеним і певною мірою оціночним. В такому формулюванні відсутній 

необхідний формальний момент встановлення конкретного часу, з якого 

сторони відновили свої подружні відносини. Незважаючи на те, що сторони 

по факту відновлять спільне подружнє життя, в силі залишатиметься рішення 

суду про встановлення режиму окремого проживання подружжя [29, с. 199], 

оскільки сторони зважаючи на законодавчо визначені правила, фактично 

позбавлені обов’язку звернутись до суду з заявою про припинення режиму 

сепарації. По суті фактично такий режим буде припинено, а от юридично він 

зберігатиме свою дію. Така неоднозначність створює певну юридичну 

невизначеність та суперечливість правового статусу осіб та набутого ними за 

цей час майна. Поновлення шлюбних відносин без звернення до суду 

фактично зумовлює потребу надалі доводити факт набуття майна спільно, а 

це буде так само складно довести, які і довести наявність фактичних 

шлюбних відносин, тобто проживання чоловіка та жінки однією сім'єю без 

реєстрації шлюбу (про що ми говорили вище). 

Іншою підставою припинення режиму окремого проживання подружжя 

є вступ в силу рішення суду за заявою одного з подружжя про припинення 

такого режиму. Незважаючи на те, що важливим є звернення до суду для 

відновлення шлюбних відносин, законодавчо однак належно не встановлено 

належної процедури. В першу чергу, не відзначено, в якому порядку 

(окремого чи позовного провадження) повинна розглядатись така заява. Так 

само важко оцінити достатність звернення з такою заявою одного з 
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подружжя. Інший з подружжя в такому випадку може бути проти такого 

відновлення. Однак, тут, на нашу думку, важливим є звернення того з 

подружжя, який подавав заяву про встановлення такого режиму. Однак, заява 

одного з подружжя про встановлення режиму окремого проживання 

вирішується в порядку позовного, а не окремого провадження. У випадку, 

коли режим окремого проживання встановлюється за спільною заявою 

подружжя, то в такій ситуації заява про поновлення шлюбних відносин має 

бути подана так само спільно. 

На думку автора, вихід з режиму окремого проживання подружжя 

може обумовлюватися строком, вказаним у нотаріально посвідченому 

договорі або в рішенні суду, але дане положення не завжди реалізується 

подружжям. Тому вважаємо, що за заявою подружжя може встановлювати 

безспірний факт виходу з режиму окремого проживання в нотаріальному 

порядку з вказівкою на те майно, яке було придбане кожним із подружжя в 

період окремого проживання да доповнити даною нотаріальною дією ст. 34 

Закону України «Про нотаріат». 

Зважаючи на викладене, також вважаємо доцільним доповнити статті 

119, 120 СК і викласти їх у такій редакції : 

«Стаття 119. Встановлення режиму окремого проживання подружжя 

1. У разі відсутності спору режим окремого проживання подружжя 

може бути встановлений нотаріусом шляхом посвідчення договору. 

2. Якщо один із подружжя заперечує проти встановлення режиму 

окремого проживання, то за його позовом суд може ухвалити рішення про 

встановлення режиму окремого проживання подружжя у разі неможливості 

чи небажання дружини і (або) чоловіка проживати спільно. 

3. Режим окремого проживання подружжя, встановлений нотаріально 

посвідченим договором припиняється на підставі заяви подружжя нотаріусу 

про припинення дії такого договору чи на підставі рішенням суду за заявою 

подружжя , який просив його встановити. 
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Стаття 120. Правові наслідки встановлення режиму окремого 

проживання подружжя 

1. Встановлення режиму окремого проживання не припиняє прав та 

обов’язків подружжя, які встановлені цим Кодексом і які дружина та чоловік 

мали до встановлення цього режиму, а також прав та обов’язків, які 

встановлені шлюбним договором. 

2. У разі встановлення режиму окремого проживання: 

1. майно, набуте в майбутньому дружиною та чоловіком, не 

вважатиметься набутим у шлюбі; 

2. дитина, народжена дружиною після спливу десяти місяців, не 

вважатиметься такою, що походить від її чоловіка. 

3. Дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності.  

4. Дружина, з якою проживає дитина, народжена після спливу десяти 

місяців, не має право на утримання від чоловіка, якщо він не записаний 

батьком дитини». 

 

3.3 Особливості розгляду судом спорів, що виникають між 

подружжям щодо їх спільної сумісної власності  

 

Аналіз судової практики дає підстави зробити висновок про те, що 

справи про поділ спільного майна подружжя є досить поширеними та при їх 

розгляді виникає багато спірних питань, які потребують вирішення як на 

науковому, так і законодавчому рівні, шляхом внесення змін та доповнень як 

до норм матеріального, так і процесуального права.  

Але слід вказати, що питання про поділ спільного майна подружжя, яке 

набуде ним під час шлюбу можливе і поза судом, про що автором 

зазначалось у попередньому розділі. Так, поділ майна подружжя може бути 

здійснено у добровільному порядку за умови, що подружжя домовилося 

щодо визначення часток кожного з них на майно, а також дійшло згоди щодо 
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конкретного поділу майна відповідно до цих часток шляхом посвідчення у 

нотаріальному порядку договору про поділ майна подружжя.  

У випадку недосягнення згоди добровільно поділити майно, один із 

подружжя може звернутися до суду з позовом про розподіл спільного майна. 

І особливу допомогу при вирішенні питань щодо способів охорони та 

захисту та визначення органу, до якого можна звернутися за вирішенням 

цього питання допоможе фахівець у галузі права, яким є адвокат.  

Так, ст. 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

[141] визначено види адвокатської діяльності, серед яких, на нашу думку, 

видами адвокатської діяльності при розподілі майна подружжя можна 

визначити такі: 1) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з 

питань розподілу майна подружжя; 2) представництво в нотаріальному 

процесі щодо розподілу майна подружжя; 3) складення заяв, скарг, 

процесуальних та інших документів правового характеру щодо розподілу 

спільної сумісної власності подружжя; 4) представництво інтересів одного з 

подружжя у судах під час здійснення цивільного судочинства, а також в 

інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами; 

5) представництво інтересів одного з подружжя в іноземних, міжнародних 

судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних 

держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших 

міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

У випадку, коли подружжя постало перед питанням розподілу спільної 

сумісної власності, насамперед, слід звернутись до адвоката, який зможе 

надати необхідну правову допомогу, консультації та роз’яснення з цих 

питань. В цьому випадку, адвокат повинен визначити обсяг спільної сумісної 

власності подружжя, визначити специфіку виникнення права власності на 

таке майно, оскільки це впливає на встановлення факту його спільності, 

рекомендувати варіанти розподілу такого майна, що задовільнять інтереси 
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подружжя, визначаючи переваги та недоліки як добровільного, так і судового 

способів розподілу майна.  

Особливість даної категорії справ при їх розгляді потребує участі в 

суді, адвокатів-фахівців, які виконують представницьку функцію [130, с. 2], 

оскільки нині майно, яке набувається подружжям, має свою певну специфіку, 

це можуть бути корпоративні права, цінні папери, нерухоме майно, космічні 

об’єкти, яхти, антикварні речі, дорогоцінне каміння, поділ яких потребує 

глибоких знань як матеріального, так і процесуального права. 

Основним при наділені адвокатів повноваженнями у справах про поділ 

спільного майна подружжя, слід передбачати можливість здійснення 

адвокатом спеціальних прав сторони (ст. 31 ЦПК України). Тобто, адвокату 

як представнику потрібні додаткові повноваження на повну або часткову 

відмову від позовних вимог, визнання позову, зміну предмета останнього, 

укладення мирової угоди, передоручення тощо. Якщо довіритель хоче 

обмежити повноваження свого представника щодо вчинення певної 

процесуальної дії, це має бути застережено у виданій представникові 

довіреності (ч. 2 ст. 44 ЦПК України [252]).  

Кожен з подружжя, хто звертається до суду з вимогою поділу спільного 

майна, набутого в шлюбі, переслідує дві цілі. Перша – довести, що конкретне 

майно не є спільною сумісною власністю. Це може бути пов’язано із 

твердженнями, що майно набуте до шлюбу, що майно втрачено чи знищено, 

майно перейшло у власність третій особі чи придбано у період роздільного 

проживання. Друга ціль – довести, що частка одного з подружжя значно 

менша, що може бути пов’язано із наданням відомостей про спільні кредити, 

виплатами за якими займався тільки один із подружжя; розмір вкладу 

кожного з подружжя у майбутнє майно. 

У житті можуть мати місце складні ситуації щодо поділу майна , тобто 

подружжям може пред’являтися одночасно декілька вимог і такий позов 

назвати комплексним, тобто у такому позові можуть об'єднуються, 

наприклад, вимоги: про розподіл спільної власності подружжя та компенсації 
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за рахунок частки іншого з подружжя відчуженої або пошкодженої ним 

особистої речі позивача. Таку справу можна назвати «змішаною». 

Очевидно, що для правильного та справедливого вирішення таких 

комплексних позовів необхідно залучати особу, що має досвід в доведенні 

тих чи інших обставин справи, які можуть вплинути на результат вирішення 

спору. Тому, неоціненою є участь адвоката при розгляді справ щодо поділу 

майна подружжя. 

 З метою вдосконалення процедури розгляду справ слід проаналізувати 

досить поширені в судовій практиці справи про поділ спільного майна 

подружжя, яке набуте під час шлюбу. 

Насамперед, при відкритті провадження у справі про розподіл майна 

подружжя необхідна наявність зазначених у законі передумов і дотримання 

порядку звернення до суду за судовим захистом.  

Так, у ЦПК України передбачені певні умови прийняття позовної заяви 

і відкриття провадження в справі, що регулюють питання про наявність 

суб’єктивного права на звернення до суду [107, с. 110-112] або обставини, з 

наявністю чи відсутністю яких закон пов’язує виникнення суб’єктивного 

права певної особи на пред’явлення позову по конкретній справі [44, с. 209].  

Тому, насамперед, слід звернути увагу на спеціальні передумови 

реалізації права на позов про поділ спільного майна подружжя, які в себе 

включають такі: процесуальна заінтересованість осіб, правовий характер 

спору, відсутність тотожного позову у справі [77, с. 25-28]. 

На нашу думку, розглядаючи специфіку проваджень в окремих 

категоріях справ, зокрема, щодо розподілу майна подружжя, доцільним є 

використання класифікації за суб’єктивними та об’єктивними критеріями, 

оскільки саме вони демонструють специфіку розгляду таких справ не тільки 

щодо специфічних суб’єктів, але й щодо змісту таких спорів. 

Розглядаючи суб’єктивні передумови права на пред’явлення позову 

про розподіл спільного майна подружжя слід зазначити, що відкриття 

провадження у справі можливе за заявою заінтересованої особи, яка 
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звертається до суду з метою захисту своїх порушених оспорюваних, 

невизнаних прав, свобод чи інтересів (ст. 3 ЦПК). Але, аналізуючи зміст 

ЦПК України, можна зробити висновок про те, що закон не обмежує коло 

осіб, які мають право звернутися до суду по справах досліджуваної категорії.  

Право на пред’явлення позову про розподіл спільного майна подружжя 

можуть мати, на нашу думку, один із подружжя, представники таких осіб, а 

також інші особи, що в межах компетенції здійснюють захист прав та 

інтересів інших осіб. 

Суб’єктивною передумовою права на пред’явлення позову про поділ 

майна подружжя також є наявність матеріальної і процесуальної 

заінтересованості в особи, яка звертається до суду за захистом своїх 

суб’єктивних прав, свобод чи інтересів. Разом із тим, у випадках, коли від 

імені такої особи виступає представник, наділений правом захищати права, 

свободи та інтереси інших осіб, то у таких осіб виникає лише процесуальна 

заінтересованість. На думку Ю.С. Червоного, наявність матеріальної 

заінтересованості у вирішенні справи пояснюється тим, що рішення суду у 

справі може бути підставою для виникнення, зміни або припинення 

суб’єктивних прав в особи, яка звертається до суду за захистом своїх прав, 

свобод та інтересів [251, с. 234].  

Разом із тим, С.В. Васильєв вважає, що заінтересованість не може 

розглядатися ні як передумова, ні як юридична умова виникнення права на 

звернення до суду [88, с. 205], оскільки з точки зору формального моменту 

заінтересованість не є юридичним фактом і, отже, не має 

правостворювального значення. Заінтересованість не виступає як юридична 

передумова права на звернення до суду, а відображає потребу відповідного 

суб’єкта у судовому захисті, виступаючи матеріальною передумовою 

здійснення такого юридичного факту як звернення до суду. Заявникові немає 

необхідності доказувати суду потребу у судовому захисті, саме звернення до 

суду говорить про заінтересованість особи у судовому захисті. На нашу 

думку, така теза для справ про розподіл спільного майна подружжя не є 
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вірною, оскільки звернутись за захистом у цій категорії справ мають право 

лише особи, які перебували у шлюбі і в цей період набули майно, яке вони 

вважають за необхідне розподілити, тому саме вони й мають безпосередній 

інтерес до свого майна, оскільки є його власниками. Тобто позиція 

С.В. Васильєва не враховує вимог статей 3, 119 ЦПК, які передбачають 

вимоги до позовної заяви. Дійсно, якщо дивитися на звернення до суду як 

кінцеву мету, то ніхто не вправі обмежити доступ до суду і подачу 

відповідної заяви, але при неналежному зверненні і передбаченої законом 

процесуальної діяльності суб’єктів, наприклад , подання доказів не буде 

юридичної перспективи. Тому ми можемо говорити про наявність 

спеціальної процесуальної правоздатності у розглядуваній категорії справ. 

Що стосується справ про поділ спільного майна подружжя, то у 

позивача є пряма матеріальна і процесуальна заінтересованість у результаті 

розгляду справи [245, с. 99]. При цьому слід виділяти фактичні передумови 

реалізації права на звернення до суду. Наприклад, коли один із подружжя 

вважає іншого марнотратником, дармоїдом або з інших причин прагне 

розподілити спільно набуте майно і не кваліфікує його дій як 

правопорушення, то покладати на таку особу обов’язок із відшкодування 

судових витрат некоректно. Якщо ж дії іншого з подружжя кваліфікуються 

як правопорушення, зокрема, коли частина рухомого майна була відчужена і 

кошти не надійшли до сімейного бюджету, а були витрачені особисто такою 

особою у власних інтересах, то справа набуватиме дещо іншого характеру.  

Як це не парадоксально, але справа про розподіл спільного майна 

подружжя може кваліфікуватися не як майнова, оскільки не відбувається 

набуття права власності на майно, яке і так належить обом з подружжя, а має 

місце трансформація спільної сумісної власності в особисту приватну на 

конкретне майно в натурі. Дане положення важливе для визначення розміру 

судового збору [123, с. 71]. 

Так рішенням Веселівського районного суду Запорізької області, за 

яким було задоволено позов про поділ спільного майна подружжя та позовом 
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про визнання особистою власністю майна, набутого за час окремого 

проживання та фактичного припинення шлюбних відносин [168]. Судом було 

встановлено, що чоловік, проживаючи окремо від дружини, але не 

встановлюючи в судовому порядку режиму сепарації та не розлучаючись, 

придбав квартиру, ½ якої відповідно дружина вимагала як майно, набуте у 

шлюбі. Судом обґрунтовано, на нашу думку, не враховано було покази 

чоловіка про окреме проживання, оскільки доказами було доведено, що на 

придбання житла дружина в присутності нотаріуса давала згоду, також суду 

було надано довідку про склад сім’ї. Цим рішенням можна продемонструвати 

те, що права та обов’язки, які виникають у сторін у зв’язку з встановленням 

режиму сепарації, набуваються з моменту вступу в силу відповідного 

судового рішення. 

У зв’язку із викладеним, необхідно зазначити, що за умови доведення 

фактичної сепарації судом може бути визнано право особистої приватної 

власності одного з подружжя на майно, що було набуте за час окремого 

проживання у зв’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин. 

Іншою умовою реалізації права на пред'явлення позову про поділ 

спільного майна подружжя є його правовий характер або наявність спору про 

право цивільне, яке виникає, зокрема, з правовідносин щодо розподілу 

спільного майна подружжя. На нашу думку, правовий характер спору важко 

визнати окремою передумовою права на позов, оскільки він лише сприяє 

вирішенню питання про юрисдикцію цивільних судів, його доцільніше 

визнавати допоміжним критерієм такої передумови, як цивільна юрисдикція.  

Така умова реалізації права на пред’явлення позову про поділ 

спільного майна подружжя як відсутність тотожного позову у справі. 

Повторний розгляд тотожного позову може призвести до перегляду ніким не 

скасованого раніше ухваленого рішення по первісній справі, внаслідок чого 

по одному і тому ж позову може бути постановлено два протилежних 

рішення [159, с. 169]. Характерною особливістю справ даної категорії справ 

можуть бути складні подружні відносини, коли після первісного рішення 
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суду подружжя продовжуватиме спільно жити, оскільки розподіл майна 

може мати місце в період шлюбу, а потім воно знов набуватиме майно в 

спільну сумісну власність і може виникнути потреба знов його поділити. 

Судове рішення або ухвала, що набрали законної сили, набувають 

поряд із іншими характеристиками, властивість виключності. Це означає 

недопустимість повторного розгляду і вирішення позову, тотожного тому, 

що вже вирішений судовим рішенням, яке набрало законної сили [155, с.83]. 

Питання щодо тотожності позову не завжди правильно вирішується судом. 

Для даної категорії справ специфічною особливістю може бути ситуація, 

коли перед судом може постати питання про поділ нового майна подружжя, 

що було набуте після розподілу спільної сумісної власності подружжя, тобто 

предмет нового позову буде інший.  

Важливим у цьому аспекті є також питання про позовну давність у 

спорах пов’язаних із захистом права спільної сумісної власності подружжя. У 

Кодексі Законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану УРСР 

1926 р. не було спеціальної норми щодо цього питання і судові органи 

застосовували положення ЦК про позовну давність; у Кодексі про шлюб та 

сім’ю 1971 р. був встановлений трирічний строк позовної давності, який 

обчислювався не з моменту припинення шлюбних відносин і не з моменту 

розірвання шлюбу, а з моменту порушення права на майно, що могло статися 

як під час шлюбу, так і після його розірвання. 

СК України у ст. 72 передбачає інший порядок застосування позовної 

давності до майнових справ подружжя. Строк позовної давності для захисту 

майнових прав подружжя не застосовується незалежно від того, коли 

подружжя припинили шлюбні відносини. Водночас виникають проблеми 

щодо встановлення початку перебігу строку позовної давності із фактичних 

шлюбних відносин, оскільки чітко не можна встановити дату початку і 

закінчення таких відносин. таке підтвердження можна отримати, на нашу 

думку, лише з показів свідків, а також документів, що можуть 



 

168 

підтверджувати купівлю майна спільно. Тому, на нашу думку, це питання 

потребує законодавчого визначення в межах ст. 72 СК України. 

Отже, лише наявність необхідних передумов права на пред’явлення 

позову у справах про розподіл спільного майна подружжя створює 

можливість захисту порушених або оспорюваних прав особи. Такі 

передумови можна визначити як обставини, визначені законом, з наявністю 

чи відсутністю яких закон пов’язує виникнення суб’єктивного права певної 

особи на пред’явлення позову про розподіл спільного майна подружжя. 

Справа про розподіл спільного майна подружжя розглядається судом у 

порядку позовного провадження, тому сама процедура має певні особливості.  

При розподілі спільного майна подружжя, якщо є шлюбний договір, 

особливу увагу слід звернути на те, що навіть, якщо і є чіткі вказівки в цьому 

договорі на те, кому належить майно, а один із подружжя при їх виконанні 

потрапляє в надзвичайно скрутне становище, то за його вимогою суд вправі 

повністю або частково скасувати деякі положення шлюбного договору. Таке 

може бути у випадку, якщо один з подружжя може залишитися без місця 

проживання і засобів для існування, або є загроза інтересам і правам 

неповнолітніх дітей. 

Особливістю справ щодо спільного майна подружжя є права та 

обов’язки сторін (виходячи із принципу змагальності – О.Н.) щодо подання 

та дослідження доказів [217, с. 56], а також висловлення доводів та міркувань 

з приводу поданих доказів та обставин справи [230, с. 101; 228; 89]. 

У справах щодо поділу спільного майна подружжя письмовими 

доказами, тобто документами, які містять відомості про обставини, які мають 

значення безпосередньо для розгляду справ даної категорії, можуть бути: 

документи, що засвідчують право власності на окремі види майна; довідки 

щодо розміру заробітку та інших доходів, довідки органів державної 

реєстрації прав на нерухоме майно і операції з ним, про приналежність 

окремих об’єктів нерухомості, акти опису майна із зазначенням його вартості 

й часу придбання. Доцільність залучення тих чи інших доказів, їх значення 
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для вирішення справа, та порядок подання повинні бути вирішені адвокатом, 

що ж представником у справі. Це дасть можливість клієнту бути впевненим у 

правильності дій щодо подання доказів. 

Пересічні громадяни не часто стикаються з питаннями порядку 

проведення та значення судових експертиз, що можуть бути доцільним та 

необхідними при вирішення судом питання про поділ спільного майна 

подружжя. Тому важливим є визначення адвокатом виду такої експертизи, 

питань, що ставитимуться експертом та наслідками подання такої експертизи 

до суду як джерела доказів у справі. 

У судовій практиці з розгляду справ про поділ майна подружжя доволі 

часто виникає необхідність проведення судово-товарознавчої експертизи, 

оскільки за загальним правилом вартість майна зазначається позивачем у 

змісті позовної заяви, а у разі виникнення спору щодо вартості цього майна 

або окремих речей виникає потреба у проведенні такої експертизи і у 

результаті її проведення отримання відповідного висновку щодо 

встановлення дійсної (ринкової) вартості спірного майна. Також при 

вирішенні даної категорії справ може виникнути питання про проведення 

судово-технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи для 

встановлення давності складання розписок та інших документів, внесення до 

них змін. А у разі, якщо до складу спірного майна входить житловий будинок, 

— може виникнути необхідність ініціювати питання про проведення 

будівельно-технічної експертизи [246, с. 146]. 

Письмові докази можуть за певними критеріями відносяться до 

особистих доказів, оскільки на їх формування впливають особисті якості 

людини: освіта, спеціальність, вік, спостережливість, заінтересованість, 

розвиненість органів чуття, душевний стан. Сукупність цих фактів і визначає 

об’єктивність і повноту отримання і закріплення відомостей [76, с. 111], які 

необхідні суду для правильного вирішення справ про поділ майна подружжя. 

Отже, підсумовуючи викладене, слід зазначити, що основним 

предметом спору подружжя при вирішенні питань про розірвання шлюбу, як 
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правило, є поділ спільного майна подружжя. Тому основним завданням 

адвоката у таких справах є захист майнових інтересів клієнта, зокрема, 

визнання права власності на максимально можливу частину спільного майна 

подружжя. Поділ майна дозволить кожному з подружжя самостійно володіти, 

користуватися, розпоряджатися ним. 

Під час розгляду справи про поділ майна подружжя може мати місце 

мирова угода між подружжям (ст. 175 ЦПК України) щодо взаємних уступок 

при такому поділі. Щодо особливостей процедури визнання мирової угоди, 

то при укладенні її подружжям, вони можуть відійти від рівності часток із 

урахуванням інтересів дітей. А також, якщо судом розглядається справа, 

тобто одночасно первісний позов подружжя про поділ майна, який 

об’єднаний в одне провадження із позовом третьої особи з самостійною 

вимогою щодо предмету спору між сторонам, наприклад, батьків одного із 

подружжя, які позичили гроші подружжю на придбання квартири, яка є 

предметом поділу між подружжям, як майно, яке було набуте ними під час 

шлюбу [203, с. 239]. У даному разі виникає питання, якщо подружжя 

висловить згоду на укладення мирової угоди щодо поділу спільно набутого 

майна під час шлюбу чи може у такій угоді брати участь третя особа із 

самостійними вимогами, оскільки у ЦПК про такі процедури не йдеться. 

Тому слід погодитися із думкою О.В. Бобровник про доцільність 

комплексного вирішення таких питань шляхом участі третьої особи як з 

самостійними вимогами, так і без самостійних вимог при укладенні мирової 

угоди, зокрема й при поділі майна подружжя [24, с. 10]. 

Особливості розгляду первісного позову між подружжям про поділ 

майна із позовом третьої особи із самостійними вимогами (батьки, які надали 

у позику кошти на придбання подружжям (дітьми) квартири, також має певні 

специфіку оскільки такі позови не повинні підлягати роз’єднанню, оскільки 

їх спільний розгляд зумовлений тим, що вони випливають із одного 

правовідношення та їх розгляд є доцільним. 
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Але такі кошти, які надавались батьками своїм дітям не як позика, а як 

придане до реєстрації шлюбу, то у розділі 2 роботи автор обґрунтовує 

необхідність, з метою захисту інтересів самого подружжя, їхніх батьків та 

інших родичів, що наділяють їх необхідним майном, запровадити в 

нотаріальну практику посвідчення договорів про придане, що 

укладатимуться між нареченими (майбутнім подружжям) і особами, що 

наділяють їх майном (батьками, іншими родичами або іншими особами), і 

встановити спеціальний правовий режим цього майна, щоб у майбутньому не 

виникало спорів щодо поділу такого майна.  

Особливої уваги при розгляді судом справ про розподіл спільного 

майна подружжя є їх спільні борги, які розподіляються між ними 

пропорційно присудженим їм часткам (ст. 73 СК України). Складність і 

проблематичність поділу спільного боргу подружжя на практиці полягає в 

тому, що поділ боргу тягне зміну осіб у зобов'язанні, де боржником виступає 

тільки один з подружжя, а кредитором – інший учасник цивільного обороту, 

що торкається, в першу чергу, зовнішніх відносини за участю подружжя. 

Відповідно до ст. 520 ЦК України переведення боржником свого боргу на 

іншу особу допускається за згодою кредитора і за відсутності такої згоди є 

нікчемним. Тим часом кредитори подружжя (найчастіше ними є банки) в 

переважній більшості випадків не дають такої згоди, в результаті чого борги 

подружжя не діляться ні в судовому порядку, ні за угодою між ними, а 

боржником залишається той з подружжя, що є учасником відповідного 

зобов'язання. У таких випадках один з подружжя – боржник по зобов’язанню, 

у разі виконання останнього, отримує право вимоги до іншого члена 

подружжя в силу спільності боргу шляхом стягнення коштів з другого з 

подружжя на користь того з подружжя, який виконав зобов'язання, яке 

виникло в інтересах сім’ї. Іншими словами, можливо прямо допустити 

можливість застосування цивільно-правового способу захисту – 

пред’явлення регресної вимоги (ст. 544 ЦК України). Як відомо, однією з 

особливостей законного режиму майна подружжя є правила, що 
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встановлюють порядок несення подружжям відповідальності по загальних 

боргах. 

Сформована судова практика виходить з того, що у випадку, якщо в 

зобов’язанні виступає тільки один із подружжя, то борги, що виникли в 

результаті цього, визнаються спільними боргами подружжя тільки тоді, якщо 

один із подружжя – сторона в зобов’язанні доведе, що все одержане ним за 

зобов’язанням було використано на потреби сім’ї [172; 178]. Такий підхід 

судів, здавалося б, суперечить презумпції спільної сумісної власності на 

нажите в шлюбі майно, згідно з якою передбачається, що все майно, нажите 

подружжям у шлюбі, є їх спільною сумісною власністю; доведенню ж 

підлягає факт наявності режиму роздільності на майно кожного з подружжя. 

Разом із тим позицію судів, слід визнати правильною, оскільки при оцінці 

цивільно-правових зобов'язань презюмується, що кожен учасник цивільного 

обороту діє за своєю волею і в своєму інтересі, і саме ця обставина може 

підлягати сумніву. Однак перенесення обов’язку доведення спільності боргу 

на того з подружжя, що є боржником за зобов’язанням, може стати приводом 

для оскарження положень ст. 73 СК України з таких міркувань. 

Поряд із проаналізованими вище справами про поділ спільного майна 

подружжя, доцільно охарактеризувати таку особливість справ, як 

відступлення від принципу рівності часток подружжя при поділі спільного 

майна. Слід визнати, що відступлення від принципу рівності часток у 

спільному майні подружжя ще недостатньо використовується на практиці 

при розділі спільного майна подружжя. Відступ від принципу рівності часток 

може бути застосовано і при захисті прав одного з подружжя, що залишився 

єдиним боржником за загальним боргом, в розділі якого кредитором було 

відмовлено. Так, чоловік-боржник замість пред'явлення в майбутньому до 

другого з подружжя вимоги про компенсацію частини суми сплаченого ним 

боргу (регресної вимоги) може вимагати перерозподіл часток у праві на 

спільне майно при його поділі, що компенсує майбутні втрати при виконанні 

загального боргу тільки своїм майном. Така можливість передбачена ч. 2 
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ст.70 СК України. Звісно ж, що відсутність вичерпного переліку відповідних 

підстав обумовлена різноманіттям можливих практичних ситуацій, в яких 

таке обмеження меж розсуду суду не дозволяло б ухвалити рішення, яке 

враховує індивідуальні обставини. Однак чинна редакція аналізованої норми 

породжує труднощі і протиріччя в її тлумаченні, в результаті чого суди часто 

в принципі відмовляються від реалізації закладеної в ній можливості. Наука 

сімейного права, на наш погляд, розглядає дану проблему у відриві від 

практичних реалій – під час обговорення підстав визначення нерівних часток 

у спільному майні подружжя не враховуються перешкоди до фактичної 

реалізації доктринальних висновків. У той же час суди нерідко не 

використовують набуті наукою знання у цій сфері. Так, наприклад, щодо, 

можливості врахування інтересів неповнолітніх дітей багатьма теоретиками 

підтримується думка В.П. Нікітіної про те, що «частку дружини, з якою 

залишаються неповнолітні діти, за будь-яких обставин потрібно 

збільшувати» [121, с. 21]. У судовій практиці превалює позиція, згідно з якою 

сам по собі факт визначення місцем проживання дітей місця проживання 

одного з батьків не повинен впливати на застосування загального принципу 

про рівність часток при поділі майна [165; 169]. 

Що стосується такої підстави, як обставини, що мають істотне 

значення, то, як вже зазначалося, в законі міститься вказівка лише на окремі 

випадки. Найчастіше на практиці застосовуються посилання на факт 

витрачання спільного майна на шкоду інтересам сім’ї. Як зазначає 

О.М. Нізамієва, найчастіше таке витрачання майна має місце, коли один з 

подружжя зловживає спиртними напоями або наркотиками [120, с. 82]. Л.Н. 

Кравцовою підкреслюється, що в цих випадках витрачання спільного майна 

проявляється «відверто» [86, с. 156]. На думку вчених, при застосуванні цієї 

частини норми «має місце своєрідна санкція, що володіє солідним запасом 

виховного впливу» [101, с. 56]. Як іншу обставину, що має істотне значення, 

в теорії вказують на тяжку хворобу або інвалідність одного з подружжя [86, 

с. 83]. Крім того, можливе збільшення частки одного з подружжя, якщо 
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другий з подружжя з неповажних причин ухилявся від трудової діяльності 

або витрачав спільне майно всупереч інтересам сім’ї. На практиці при 

розподілі спільного майна суди враховують професійні інтереси подружжя 

(наприклад, музичний інструмент передається музиканту). 

У судовій практиці не зустрічалося справ, за якими один із подружжя, 

заявляючи позов про визнання угоди недійсною та визнання за ним права 

власності на 50% частки квартири, одночасно ставив питання про 

переведення на нього прав покупця на другу половину квартири. Норми 

цивільного законодавства дозволяють це зробити на підставі ст. 370 ЦК 

України, а в СК України відсутнє положення, аналогічне вказаній нормі, а 

також нормам ст. 362, в результаті чого виявляється обмеженим право 

іншого з подружжя на володіння і розпорядження спільним майном при 

реалізації його іншим з подружжя, що зареєстрований власником цього 

майна.  

 

3.4 Особливості примусового виконання рішень суду, що 

стосуються прав подружжя у спільній сумісній власності 

 

Основною функцією виконавчого провадження є відновлення прав 

особи, які були захищені судом шляхом ухвалення судового рішення. Але 

якщо таке рішення після набрання ним законної сили не виконуватиметься 

зобов’язаною особою (відповідачем-боржником) добровільно, то позивач–

стягувач має подати таке рішення (виконавчий документ) до органів 

примусового виконання (ст. 3 Закону України «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів 

посадових осіб») [148].  

Так ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» [142] надано 

перелік виконавчих документів, пред’явлення яких стягувачем чи іншою 

особою є підставою для відкриття виконавчого провадження. До таких 

документів віднесено, зокрема: рішення (ухвала) суду (п. 1) та виконавчий 
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напис нотаріуса (п. 3), який може бути вчинений на оригіналі нотаріально 

посвідченого договору, зокрема, на договорі про поділ майна подружжя, 

аліментному договорі. 

В примусовому порядку виконавцем можуть виконуватися: ухвала суду 

про забезпечення позову про поділ спільного майна подружжя; рішення суду 

про поділ майна подружжя; ухвала суду про визнання умов мирової угоди 

між подружжям щодо поділу майна набутого у шлюбі та закриття 

провадження у справі; виконавчий напис нотаріуса, вчинений на нотаріально 

посвідченому договорі про поділ майна подружжя; виконавчий напис 

нотаріуса, вчинений на нотаріально посвідченому аліментному договорі 

щодо іншого із подружжя чи подружжя щодо третіх осіб; виконавчі 

документи, за якими подружжя або один із них може бути боржником. 

Процедура кожного виконавчого провадження, яке здійснюється на 

підставі зазначених вище виконавчих документів, в загальних рисах 

регламентується в Законі України «Про виконавче провадження» та 

підзаконному акті – Інструкції з організації примусового виконання 

рішень [145]. 

Для забезпечення примусового виконання рішень суду та інших 

органів (посадових осіб) ст. 10 Закону передбачені певні заходи, зокрема й ті, 

які можуть мати відношення до майна, яке є спільною сумісною власністю 

подружжя. Так, при примусовому виконанні рішення можуть звертатися 

стягнення на кошти (заробітну плату пенсію, стипендію та інші доходи 

боржника), цінні папери, інше майно, корпоративні права тощо, якщо він 

володіє ними спільно із іншими особами, зокрема, й з іншим із подружжя. 

Досить часто застосовується такий спосіб забезпечення виконання рішення 

як заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке 

належить йому на праві власності, але таке майно може бути часткою у 

спільному майні подружжя.  
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При примусовому виконані рішень суду щодо поділу майна подружжя 

особливе значення має право вимоги до іншого з подружжя в силу спільності 

боргу.  

Так, за спільними зобов’язаннями подружжя стягнення звертається на 

спільне майно подружжя, а при його недостатності подружжя несе солідарну 

відповідальність майном кожного з них. Спільним визнається зобов’язання 

подружжя, навіть якщо його стороною (боржником) виступає один з 

подружжя, але зобов'язання виникло в інтересах сім’ї і (або) отримані блага 

були спрямовані на потреби сім'ї. Тому вважаємо, що в силу особистої 

заінтересованості під час проведення опису майна боржника (як складової 

провадження звернення стягнення на майно боржника) – одного з подружжя, 

доцільно залучати до участі у виконавчому провадженні іншого із подружжя 

за його згодою, що наперед дозволить виявити те майно, на яке він претендує 

як на особисте і яке нераціонально включати до акту опису, якщо вирок не 

передбачатиме конфіскацію майна, при якій здійснюється опис усього майна. 

Відповідно до ч. 1 ст. 73 СК України за зобов’язаннями одного з 

подружжя стягнення може бути звернено лише на майно, яке перебуває в 

його власності, а також на його частку в спільному майні подружжя, яка 

належала б йому при поділі цього майна. Також необхідно враховувати, що 

відповідальність перед кредитором в силу зобов’язань несе боржник, а 

зобов'язання не створює обов’язків для осіб, які не беруть участі в ньому в 

якості сторони. Отже, можна припустити, що оспорюване законоположення є 

винятком із загального правила про відповідальність за зобов'язанням лише 

самого боржника і передбачає можливість при встановленні судом 

зазначених у ньому обставин звернути стягнення на спільне майно подружжя 

або визнати зобов'язання солідарним. Відповідно, ця дія спрямована на 

захист майнових інтересів того з подружжя, який є боржником за 

зобов'язаннями щодо інших осіб, і не може розглядатися як норма, що 

порушує конституційні чи інші права фізичних осіб. З такого тлумачення 

доцільно припустити, що особливим способом захисту прав або законних 
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інтересів одного з подружжя-боржника слід вважати особливий порядок 

несення ним відповідальності за умови визнання зобов’язання, стороною 

якого виступає один з подружжя, загальним зобов'язанням подружжя. Так, 

досить поширеною є ситуація, коли особа при вступі в шлюб має право 

власності на певний об'єкт нерухомості (дошлюбне майно), придбаний за 

рахунок кредитних (позичкових) коштів або за договором ренти. В цьому 

випадку у чоловіка на момент вступу в шлюб є особистий борг, що полягає в 

обов'язку виплачувати позикову суму або рентні платежі. В подальшому, в 

разі розірвання шлюбу і виконання обов’язку власником об’єкта нерухомості 

(повністю або частково), інший з подружжя, що є не власником з посиланням 

на досліджувану норму може вимагати визнати за ним право спільної, як 

мінімум, часткової власності на дошлюбне майно іншого з подружжя як на 

майно, придбане за рахунок спільних доходів. В даному випадку визнання 

права власності за не власником направлено на захист майнового інтересу, 

який у суб'єкта захисту відсутній. Не власник в описаній ситуації намагається 

захистити інтерес, який полягає в нібито виниклому у нього праві власності 

на дошлюбне майно іншого з подружжя. Однак таке право не може бути за 

ним визнано, тому що зазначений майновий інтерес не є законним інтересом, 

що підлягає захисту. В силу закону зміна режиму роздільної власності на 

режим спільності допускається (на підставі рішення суду або укладення 

шлюбного договору) лише при настанні обставин, передбачених ст. 60 СК 

України. За відсутності таких зміна правового режиму допускається на 

підставі шлюбного договору. Вказуючи на критерії, які в системі чинного 

сімейно-правового регулювання дозволяють визначити, яке майно є 

спільною сумісною власністю, варто вказати зміст статті 60, 62, 64 СК 

України. Саме зазначені в даних нормах підстави здатні призвести до 

виникнення або зміни відповідного правового режиму майна подружжя в 

силу закону. Суди, надаючи такі вимоги по суті, продовжують ухвалювати 

суперечливі рішення: які задовольняють заявлені вимоги, так і відмовляють в 

їх задоволенні. У зв’язку із викладеним, важливо кваліфікувати виконання 
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особистих зобов'язань одного з подружжя-власника за рахунок спільного 

майна подружжя як підстави виникнення зобов'язань з безпідставного 

збагачення: власник дошлюбного майна зберігає своє майно за рахунок не 

власника. Регулювання наслідків безпідставного збагачення передбачено 

статтями 1212-1215 ЦК України. Цілком зрозуміло, що до кваліфікації цих 

відносин можуть бути й інші підходи, які за принципом змагальності можуть 

запропонувати фахівці, оскільки майновий інтерес іншого із подружжя не 

власника є очевидним. Тут можуть мати місце й випадки зловживання 

правом тощо.  

За зобов’язаннями одного з подружжя стягнення може бути звернено 

лише на майно цієї особи і на його частку в подружньому майні. Однак 

непоодинокими є випадки необхідності в цій ситуації виключити майно, що 

належить одному з подружжя на праві особистої власності, з акту опису 

(звільнення з-під арешту). Так, згідно з ч. 1 ст. 59 Закону України «Про 

виконавче провадження» особа (окрема, інший із подружжя, який не є 

боржником) вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не 

боржникові, може звернутись до суду з позовом про визнання права 

власності на це майно і зняття з нього арешту.  

Для наочності викладу матеріалу розглянемо конкретну ситуацію на 

прикладі. Виконавець за адресою, вказаною у виконавчому документі, 

починає проводити опис і арешт майна, що знаходиться в квартирі. Боржник 

(або інший з подружжя) заявляє, що все майно придбано в період шлюбу, і 

50% належить йому. Однак, на вимогу виконавця надати докази про те, що 

все майно придбано в період шлюбу і є спільною власністю, відповідає – «я 

не пам’ятаю, де ці документи». Як вчинити виконавцю в даній ситуації? Без 

надання документів власниками майна, яке не реєструється в державних 

органах, встановити, кому саме належить майно виконавцю неможливо. 

У той же час, відповідно до ст. 56 Закону України «Про виконавче 

провадження», виконавець, за відсутності або недостатності у боржника 

грошових коштів, стягнення звертає на майно боржника, що належить йому 
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на праві власності. На практиці, виконавець вносить до акту опису та арешту 

все майно, яке знаходиться за місцем проживання боржника про що виносить 

постанову. Далі він письмово повідомляє передбачуваних власників про 

порядок захисту їх прав власності, зокрема, судовий порядок. 

Найбільш поширеною помилкою власників та боржника, є те, що 

замість подачі позову про визнання права власності на описане майно та 

зняття з нього арешту, подається скарга на незаконні дії виконавця при 

арешті майна боржника. 

При накладенні арешту в порядку забезпечення позову або виконання 

виконавчих документів на майно, що не належить боржнику, власник майна 

(законний власник, інша заінтересована особа) має право звернутися з 

позовом про визнання права власності на це майно і зняття з нього арешту 

(ч. 1 ст. 59 Закону). Таким чином, в нашій ситуації, той із подружжя, який 

вважає, що його право власності на спільно нажите майно порушено, має 

право звернутися до суду з даним позовом з метою зняття арешту з його 

частки в заарештованому майні. 

Як правило, предмет позову формулюється так: «1. Визнати право 

власності за ½ такого-то майна за власником. 2. Зняти арешт з ½ такого-то 

майна... ». 

У разі, якщо позов задоволено, виникає цікаве питання, яким чином 

звернути стягнення на ½ автомобіля або ноутбука, які є неподільними речами? 

При продажу частки у праві спільної власності сторонній особі решта 

учасників спільної власності мають переважне право купівлі частки за ціною, 

за яку вона продається, і на інших рівних умовах. Отже, спочатку виконавець 

зобов’язаний запропонувати викупити частку боржника іншому з подружжя, 

і тільки в разі відмови, передати майно на реалізацію, в порядку, 

встановленому законодавством про виконавче провадження. 

На перший погляд, складно собі уявити бажаючих купити собі ½ 

автомобіля з співвласником, якого не знаєш, і не є його знайомим або 

родичем. Майбутні труднощі в спільному користуванні і володінні майном 
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очевидні. Однак, в разі не реалізації арештованого майна через відсутність 

купівельного попиту, стягувач має право залишити це майно за собою і 

згодом домагатися встановлення порядку володіння та користування 

спільною річчю. 

У зв’язку із вказаним, варто вказати, що зміст, вкладений законодавцем 

в зміст права спільної власності (ст. 253 ЦК України), робить виключно 

номінальними правомочності власності учасника права спільної власності (в 

нашому випадку одного з подружжя), що не зареєстрований власником цього 

майна. Під час поділу таких видів спільної власності подружжя, як частка 

статутного капіталу господарського товариства або деякі види цінних 

паперів, а також при спадкуванні цього майна реалізації права одного з 

подружжя на отримання в свою власність 50% частки спільного майна у 

вигляді статутного капіталу господарського товариства, власником якого є 

інший з подружжя, перешкоджають норми Закону України «Про 

господарські товариства», що допускають передачу частки учасника 

товариства іншій особі, в тому числі правонаступнику, тільки за згодою всіх 

учасників товариства, якщо отримання згоди передбачено статутом 

товариства. Звичайно, при розділі майна інший з подружжя може отримати 

грошову компенсацію в розмірі 50% частки спільного майна у вигляді 

статутного капіталу господарського товариства, однак навряд чи це буде 

рівноцінною заміною праву власності на цю частку, враховуючи, що власник 

частки статутного капіталу має низку інших прав (наприклад, право на 

отримання частини прибутку господарського товариства, що припадає на 

його частку статутного капіталу). Крім того, СК України не вирішено 

питання про порядок визначення вартості такого виду спільної власності 

подружжя, як бізнес (частка статутного капіталу), що необхідно при поділі 

майна хоча б для присудження тому з подружжя, що не зареєстрованій 

власником частки статутного капіталу, грошової або іншої компенсації. 
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Отже, для уникнення проблем зі спільною частковою власністю, що 

виникне у разі розподілу спільного майна подружжя, необхідно 

дотримуватися наступних правил:  

1. в силу особистої заінтересованості під час проведення опису 

майна боржника – одного з подружжя, доцільно залучати до участі у 

виконавчому провадженні іншого із подружжя за його згодою, що дозволить 

наперед виявити те майно, на яке він претендує як на особисте і яке 

нераціонально включати до акта опису, якщо вирок не передбачатиме 

конфіскацію майна; 

2. по можливості не включати до акту опису майна боржника 

майно, на яке претендує інший із подружжя, коли мова йде про стягнення 

визначеної суми боргу; 

3. при зверненні стягнення на майно боржника і виявленні 

об’єктів спільної власності, ставити питання про розподіл спільного майна в 

натурі, що має регламентуватися законодавством; 

4. неприпустимість у виконавчому провадженні звертати 

стягнення на всі кошти боржника, якщо в нього є члени сім’ї, особливо діти, і 

визначати розмір необхідних коштів для сім’ї, виходячи з мінімального 

розміру заробітної плати, а не прожиткового мінімуму на кожного члена 

сім’ї, оскільки для утримання дітей віком від 6 до 18 років потребується 

більше коштів, ніж мінімальний розмір заробітної плати.  

В усякому разі, автор вважає необхідним звернути особливу увагу у 

виконавчому провадженні на проблеми забезпечення права спільної сумісної 

власності подружжя, щоб застерегти випадки його порушення, а також 

застерегти випадки зловживання ним.   
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Висновки до розділу 3 

1) сформульовано ознаки способів захисту судом права спільної 

сумісної власності подружжя, до яких слід віднести: спрямованість на 

відновлення порушеного права спільної сумісної власності подружжя, якщо 

це сталося або може статися; реальність можливості реалізації способів 

захисту при певній свободі використання наявних можливостей захисту з 

урахуванням обмежень, встановлених законом. Ці обмеження можуть бути 

визначені як сімейним, так і цивільним законодавством і стосуватись також 

процесуальних (процедурних) особливостей; 

2) визначено способи захисту права спільної сумісної власності 

подружжя судом як законодавчо закріплені заходи, за допомогою яких суд 

здійснює захист порушеного, оспорюваного, невизнаного суб’єктивного 

майнового права, свободи чи інтересу; 

3) обґрунтовано, що при виборі способу захисту сімейних прав та 

інтересів, які передбачені у ст. 18 СК України слід розділяти захист права 

спільної власності подружжя проти третіх осіб і захист права спільної 

сумісної власності одним з подружжя проти іншого, що пояснюється 

дуалістичністю спільної власності, що поєднує внутрішні і зовнішні 

відносини; 

4) констатовано, що способи захисту сімейних прав та інтересів, які 

дозволені законом, як основну мету передбачають забезпечення балансу 

майнових інтересів подружжя і підтримку принципу рівності подружніх 

прав; 

5) сформульовано систему (перелік) способів захисту судом права 

спільної сумісної власності подружжя: 1) загальні способи захисту, 

передбачені ст. 16 ЦК України; 2) спеціальні способи захисту: речово-

правові, зобов’язально-правові та інші цивільно-правові, що притаманні для 

захисту права власності; 3) особливі способи захисту, які притаманні 

виключно захисту права спільної сумісної власності подружжя, зокрема 

відступлення від принципу рівності часток подружжя при поділі спільного 
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сумісного майна; право вимоги до іншого члена подружжя в силу спільності 

боргу; особливий порядок несення одним з подружжя відповідальності за 

умови визнання зобов’язання, стороною якого виступає один з подружжя, 

загальним зобов’язанням подружжя; переведення прав і обов’язків покупця 

відчужуваної з порушенням права переважної купівлі частки у праві спільної 

сумісної власності подружжя; переведення прав і обов’язків покупця за 

договором купівлі-продажу, укладеного одним із подружжя з порушенням 

права іншого з подружжя на привілейоване придбання цієї частки; 

6) доведено, що близькість відносин подружжя щодо спільного майна 

до цивільно-правових відносин допускає поєднання цивільно-правових і 

сімейно-правових способів захисту або використання в конкретній ситуації 

найбільш економічно ефективних і доцільних з них. У зв’язку із чим, захист 

права спільної сумісної власності подружжя передбачає існування особливих 

способів різних форм захисту, що притаманні виключно для досліджуваних 

правовідносин; 

7) доведено, що для захисту судом прав спільної сумісної власності 

подружжя мають значення не тільки способи захисту, а й особливості видів 

проваджень цивільного судочинства, за правилами якого буде розглядатися 

справа; 

8) сформульовано об’єкти судового захисту у різних видах проваджень 

цивільного судочинства: у позовному провадженні це порушене, оспорене, 

невизнане право, яке пов’язане із спільною сумісною власністю подружжя; у 

окремому провадженні – це охоронюваний законом інтерес, за допомогою 

захисту якого у майбутнього подружжя, подружжя (або у одного із них) 

може виникнути певне суб’єктивне право; у наказному – вичерпний перелік 

безспірних вимог (ст. 96ЦПК України), на підставі яких може бути виданий 

судовий наказ, зокрема, щодо аліментних зобов’язань подружжя.  

9) запропоновано під правом на цивільно-правовий захист права 

спільної сумісної власності подружжя розуміти сукупність цивільно-

правових засобів захисту, забезпечених державними правоохоронними 
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заходами, вдатися до яких має право подружжя (один з подружжя) з метою 

відновлення майнових втрат від їх порушення в повному обсязі у випадку 

наявності гарантій їх реального здійснення;  

10) обґрунтовано, що до однієї із складових захисту права спільної 

власності подружжя (в широкому розумінні) можна віднести експертні 

консультації щодо виконання рішень у групі справ Іванов/Жовнер, 

предметом яких є усунення негативних майнових наслідків, фактичне 

поновлення порушених прав і компенсація спричинених втрат; 

11) визначено, зважаючи на аналіз ст. 18 ЦК України, особливості 

змісту нотаріальної форми захисту права спільної сумісної власності 

подружжя в частині можливості застосування такого способу захисту, як 

вчинення виконавчого напису на борговому документі, який має відношення 

до подружжя; 

12) виходячи із порівняльного аналізу нотаріального провадження та 

окремого провадження в межах цивільного процесу, доведено доцільність та 

ефективність з метою зняття зайвого навантаження з суддів у цивільному 

судочинстві і економії часу, передачі частини категорій справ окремого 

провадження для встановлення нотаріусам безспірних юридичних фактів 

шляхом розширення їх компетенції; 

13) визначено особливі ознаки способів захисту права спільної сумісної 

власності подружжя: спрямованість на відновлення порушеного права 

спільної власності подружжя, якщо це сталося або може статися; реальність 

можливості реалізації способів захисту при певній свободі використання 

наявних можливостей захисту з урахуванням обмежень, встановлених 

законом; 

14) двоїстість правового регулювання, а також специфіка внутрішніх 

відносин власності між подружжям дозволили визначити таку класифікацію 

способів захисту права спільної власності подружжя: загальні способи 

захисту, передбачені ст. 16 ЦК України; спеціальні способи захисту: речово-

правові, зобов’язально-правові та інші цивільно-правові, що притаманні для 
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захисту права власності; особливі способи захисту, які притаманні виключно 

захисту права спільної власності подружжя. Серед таких способів варто 

виділити такі: відступлення від принципу рівності часток подружжя при 

поділі спільного майна; право вимоги до іншого члена подружжя в силу 

спільності боргу; особливий порядок несення одним з подружжя 

відповідальності за умови визнання зобов’язання, стороною якого виступає 

один з подружжя, загальним зобов’язанням подружжя; переведення прав і 

обов’язків покупця відчужуваної з порушенням права переважної купівлі 

частки у праві спільної власності подружжя; переведення прав і обов’язків 

покупця за договором купівлі-продажу, укладеного одним із подружжя з 

порушенням права іншого з подружжя на привілейоване придбання цієї 

частки.  

15) в межах дослідження юрисдикційної форми захисту права спільної 

сумісної власності подружжя визначено особливості участі адвоката в 

процесі договірного та судового порядку встановлення правових режимів 

майна подружжя; 

16) обґрунтована наявність необхідних передумов права на 

пред’явлення позову у справах про розподіл спільного майна подружжя, що 

створюють можливість захисту порушених або оспорених прав особи. Такі 

передумови визначено як обставини, визначені законом, з наявністю чи 

відсутністю яких закон пов’язує виникнення суб’єктивного процесуального 

права певної особи на пред’явлення позову про розподіл спільного майна 

подружжя; 

17) в результаті дослідження такого способу захисту, як відступлення 

від принципу рівності часток у спільному майні подружжя, встановлено, що 

за зобов’язаннями одного з подружжя стягнення може бути звернено лише на 

майно, яке перебуває в його власності, а також на його частку в спільному 

майні подружжя, яка належала б йому при поділі цього майна. 

Відповідальність перед кредитором в силу такого зобов’язань несе боржник, 

а зобов’язання не створює обов'язків для осіб, які не беруть участі в ньому як 
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сторона. Таке положення є винятком із загального правила про 

відповідальність за зобов’язанням лише самого боржника і передбачає 

можливість при встановленні судом зазначених у ньому обставин звернути 

стягнення на спільне майно подружжя або визнати зобов’язання солідарним; 

18) кваліфіковано виконання особистих зобов’язань одного з 

подружжя-власника за рахунок спільного майна подружжя як підставу 

виникнення зобов’язань з безпідставного збагачення: власник дошлюбного 

майна зберігає своє майно за рахунок невласника. Регулювання наслідків 

такого безпідставного збагачення відбувається в порядку, визначеному 

статтями 1212-1215 ЦК України; 

19) запропоновано виокремити три форми фіксування сепарації і 

визначення правового режиму спільного майна подружжя, що різняться за 

підставами призначення та наслідками встановлення: усна (фактична) 

сепарація, нотаріально посвідчена угода (договір про встановлення режиму 

окремого проживання) та встановлена за рішенням суду. Допустимість 

перших двох форм обумовлюється взаємною згодою сторін та свободою 

договору, а необхідність ухвалення рішення суду про сепарацію визначається 

відсутністю згоди одного з подружжя. Така справа повинна розглядатися 

судом у порядку позовного провадження; 

20) обґрунтовано, що при встановленні режиму окремого проживання 

подружжя також мають вирішуватися питання щодо їх спільного 

аліментного обов’язку щодо третіх осіб, наприклад, батька чоловіка. В 

режимі окремого проживання подружжя такий спільний обов’язок має 

припиняться, оскільки не буде спільного доходу подружжя, а згідно ст. 81 СК 

України аліменти сплачуються з доходу. Тому аліменти, допомога, 

утримання мають сплачуватися аліментозобов’язаною особою, тобто, тим із 

подружжя, хто перебуває у родинних стосунках із особою, яка потребує 

таких аліментів; 

21) обґрунтовано, що як до, так і після встановлення режиму окремого 

проживання подружжя залишатиметься чинним положення, передбачене у 
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ч. 1ст. 65 СК України про необхідність надання згоди іншого із подружжя на 

вчинення правочинів на відчуження майна, набутого подружжям у шлюбі;  

22) обґрунтовано, що той із подружжя (ініціатор), який заявив в суді 

вимогу про встановлення режиму окремого проживання, коли інша сторона 

заперечує проти цього, повинен залишити спільне помешкання. Ініціатор 

встановлення режиму, незалежно від того, що він проживає окремо, за 

загальним правилом, зобов’язаний нести частину витрат по оплаті за житло. 

Винятком із даного загального правила, є правова ситуація, коли режим 

окремого проживання встановлюється за ініціативою одного із подружжя, 

який зазнав насилля у сім’ї чи інший із подружжя зловживає спиртними 

напоями, наркотичними засобами, є марнотратником, ставить сім’ю у тяжке 

становище, оскільки виносить речі, які є спільним майном, з дому та продає 

їх без згоди іншого із подружжя. Такий режим за строком його дії доцільно 

встановлювати до обмеження одного із подружжя у цивільній дієздатності 

судом; 

23) обґрунтовано, що вихід з режиму окремого проживання подружжя 

може обумовлюватися строком, вказаним у нотаріально посвідченому 

договорі або в рішенні суду, але дане положення не завжди реалізується 

подружжям. Тому вважаємо, що за заявою подружжя може встановлювати 

безспірний факт виходу з режиму окремого проживання в нотаріальному 

порядку з вказівкою на те майно, яке було придбане кожним із подружжя в 

період окремого проживання да доповнити даною нотаріальною дією ст. 34 

Закону України “ Про нотаріат”; 

24) запропоновано статті 119, 120 СК України викласти у такій 

редакції: 

«Стаття 119. Встановлення режиму окремого проживання подружжя 

1. У разі відсутності спору режим окремого проживання подружжя 

може бути встановлений нотаріусом шляхом посвідчення договору. 

2. Якщо один із подружжя заперечує проти встановлення режиму 

окремого проживання, то за його позовом суд може ухвалити рішення про 
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встановлення режиму окремого проживання подружжя у разі неможливості 

чи небажання дружини і (або) чоловіка проживати спільно. 

3. Режим окремого проживання подружжя, встановлений нотаріально 

посвідченим договором припиняється на підставі заяви подружжя нотаріусу 

про припинення дії такого договору чи на підставі рішенням суду за заявою 

подружжя, який просив його встановити. 

Стаття 120. Правові наслідки встановлення режиму окремого 

проживання подружжя 

1. Встановлення режиму окремого проживання не припиняє прав та 

обов’язків подружжя, які встановлені цим Кодексом і які дружина та чоловік 

мали до встановлення цього режиму, а також прав та обов’язків, які 

встановлені шлюбним договором. 

2. У разі встановлення режиму окремого проживання: 

1. майно, набуте в майбутньому дружиною та чоловіком, не 

вважатиметься набутим у шлюбі; 

2. дитина, народжена дружиною після спливу десяти місяців, не 

вважатиметься такою, що походить від її чоловіка. 

3. Дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності.  

4. Дружина, з якою проживає дитина, народжена після спливу десяти 

місяців, не має право на утримання від чоловіка, якщо він не записаний 

батьком дитини»; 

25) обґрунтовано, що позов про розподіл спільного майна подружжя 

судом має кваліфікуватися як немайновий, оскільки при розгляді такого 

позову не відбувається набуття права власності на майно, яке і так належить 

обом з подружжя, а має місце трансформація спільної сумісної власності в 

особисту приватну на конкретне майно в натурі. Дане положення важливе 

для визначення специфіки розгляду таких справ і, зокрема, розміру судового 

збору; 

26) обґрунтовано, що при вирішенні справи про розподіл спільної 

власності подружжя суд може відійти від рівності часток з урахуванням 
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інтересів малолітніх (неповнолітніх) дітей, які залишаються проживати з 

однією із сторін. Суд при розгляді справи має обов’язково враховувати вік та 

стан здоров’я дітей, а також розглядати таку справу з обов'язковою участю 

органів опіки та піклування; 

27) обґрунтована неприпустимість у виконавчому провадженні 

звертати стягнення на всі кошти боржника, якщо в нього є члени сім’ї, 

особливо, діти, і визначати розмір необхідних коштів для сім’ї, виходячи з 

мінімального розміру заробітної плати, а не прожиткового мінімуму на 

кожного члена сім’ї, оскільки для утримання дітей віком від 6 до 18 років 

потребується більше коштів, ніж мінімальний розмір заробітної плати; 

28) обґрунтовано, що в силу особистої заінтересованості під час 

проведення опису майна боржника – одного з подружжя, доцільно залучати 

до участі у виконавчому провадженні іншого із подружжя за його згодою, що 

наперед дозволить виявити те майно, на яке він претендує, як на особисте, і 

яке нераціонально включати до акту опису, якщо вирок не передбачатиме 

конфіскацію майна тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено нове вирішення існуючих проблем щодо 

охорони та захисту прав на спільну сумісну власність через врахування 

динамічних факторів розвитку суб’єктного складу подружжя до більш 

широкого статусу сім’ї та шляхом аналізу становища спільної сумісної 

власності в різних цивілістичних процесах – нотаріальному, цивільному та 

виконавчому, що дозволило ширше сприйняти це правове явище в 

теоретичному контексті, запропонувати шляхи вдосконалення вітчизняного 

законодавства, а також підвищення якості діяльності нотаріусів, суддів та 

виконавців. Основними висновками дослідження є такі: 

Виявлення проблемних аспектів та особливостей співвідношення 

охорони та захисту права спільної власності подружжя дозволило 

аргументувати співвідношення понять охорони та захисту права спільної 

власності подружжя як загального та спеціального. Поняття охорони права 

спільної власності подружжя охоплює заходи, спрямовані на попередження 

порушення прав; і реальна можливість примусового відновлення прав 

спільної сумісної власності повинна розцінюватися як засіб гарантування 

таких прав.  

Дослідження особливостей нотаріальної форми охорони та захисту 

права спільної власності подружжя дозволило обґрунтувати позицію про 

необхідність проведення специфічних нотаріальних дій при посвідченні 

згоди іншого з подружжя на укладення правочинів, що стосуються доведення 

факту спільності майна подружжя, перебування у шлюбі, набуття майна у 

шлюбі тощо.  

Обґрунтовано доцільність запровадження перевірки нотаріусом 

документального підтвердження факту сповіщення боржника про 

необхідність погасити заборгованість у добровільному порядку шляхом 

подання стягувачем відомостей про повідомлення боржника та аналізу 

наявних з його сторони заперечень. 
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Доведено доцільність запровадження перевірки нотаріусом 

документального підтвердження факту сповіщення боржника про 

необхідність погасити заборгованість у добровільному порядку шляхом 

подання стягувачем відомостей про повідомлення боржника та аналізу 

наявних з його сторін заперечень у процедурі вчинення виконавчого напису 

нотаріуса. 

Узагальнення та аналіз договірних механізмів встановлення правового 

режиму спільного майна подружжя довели, що виключно шлюбним 

договором може бути встановлена частка як реального майна, так і того, що 

буде набуватись в майбутньому, і саме він здатний повною мірою змінити 

режим спільної власності подружжя.  

Обґрунтовано необхідність запровадження обов’язкового 

нотаріального посвідчення договорів про поділ майна подружжя щодо всіх 

видів майна, а не тільки нерухомого, що передбачатиме додаткову охорону 

майнових прав кожного із подружжя. 

У результаті дослідження специфіки застосування способів захисту 

права спільної власності подружжя доведено доцільність виокремлення 

класифікації способів захисту права спільної власності подружжя: 1) загальні 

способи захисту, передбачені ст. 16 ЦК України; 2) спеціальні способи 

захисту: речово-правові, зобов’язально-правові та інші цивільно-правові, що 

притаманні для захисту права власності; 3) особливі способи захисту, які 

притаманні виключно захисту права спільної власності подружжя. Серед цих 

способів варто виділити такі: відступлення від принципу рівності часток 

подружжя при поділі спільного майна; право вимоги до іншого члена 

подружжя в силу спільності боргу; особливий порядок несення одним з 

подружжя відповідальності за умови визнання зобов’язання, стороною якого 

виступає один з подружжя, загальним зобов’язанням подружжя; переведення 

прав і обов’язків покупця відчужуваної з порушенням права переважної 

купівлі частки у праві спільної власності подружжя; переведення прав і 

обов’язків покупця за договором купівлі-продажу, укладеного одним із 
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подружжя з порушенням права іншого з подружжя на привілейоване 

придбання цієї частки. 

Кваліфіковано виконання особистих зобов’язань одного з подружжя-

власника за рахунок спільного майна подружжя як підставу виникнення 

зобов’язань з безпідставного збагачення: власник дошлюбного майна зберігає 

своє майно за рахунок не власника. Регулювання наслідків такого 

безпідставного збагачення відбувається в порядку, визначеному 

статтями 1212–1215 ЦК України. 

Виявлено особливості наслідків здійснення самозахисту права спільної 

сумісної власності подружжя шляхом застосування правил, передбачених для 

наслідків вчинення дій у майнових інтересах без доручення, а також 

пропонується такі заходи встановлювати в договорах.  

Поряд з теоретичними висновками в роботі сформульовані численні 

пропозиції з удосконалення норм законодавства, зокрема ч. 1 ст. 57 

СК України рекомендовано доповнити абзацом такого змісту: 

«6) приватизаційні цінні папери, набуті нею ним за час шлюбу відповідно до 

Закону України «Про приватизаційні цінні папери»; ст. 60 СК України 

обґрунтовано доповнити ч. 3 такого змісту: «Майнові обов’язки, набуті 

подружжям в інтересах сім’ї, належать до спільної сумісної власності 

подружжя».  

Ч. 4 ст. 61 СК України запропоновано викласти в такій редакції:  

«4. Речі для професійних занять (музичні інструменти, оргтехніка, 

лікарське обладнання тощо), придбані за час шлюбу для одного з подружжя 

за рахунок майна, що є спільною сумісною власністю подружжя, є об’єктом 

права спільної сумісної власності подружжя». 

Статті 119–120 СК України рекомендовано викласти в такій редакції: 

«Стаття 119. Встановлення режиму окремого проживання подружжя 

1. За позовом одного з подружжя суд може ухвалити рішення про 

встановлення для подружжя режиму окремого проживання в разі 

неможливості чи небажання дружини або чоловіка проживати спільно. 
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Стаття 120. Правові наслідки встановлення режиму окремого 

проживання подружжя 

1. Встановлення режиму окремого проживання не припиняє прав та 

обов’язків подружжя, які встановлені цим Кодексом і які дружина та чоловік 

мали до встановлення цього режиму, а також прав та обов’язків, які 

встановлені шлюбним договором, за винятком визначених у рішенні суду. 

2. У разі встановлення режиму окремого проживання суд може 

встановити: 

1) майно, набуте в майбутньому дружиною та чоловіком, не 

вважатиметься набутим у шлюбі; 

2) дитина, народжена дружиною після спливу десяти місяців, не 

вважатиметься такою, що походить від її чоловіка. 

3. Дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності.  

Дружина, з якою проживає дитина, народжена після спливу десяти 

місяців, не має права на утримання від чоловіка, якщо він не записаний 

батьком дитини». 
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