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ОСОБЛИВОСТІ ПОДІЛУ СПІЛЬНОГО  

МАЙНА ПОДРУЖЖЯ 
 
Як зазвичай майже в кожній родині жінки вважають головою сім‘ї чоло-

віка, близько 58% чоловіків вважають себе головним. Саме як втілення пев-
них характеристик:  мужнього та сильного, вірного та терплячого, що буде 
втілювати спільні плани в реальність, та охороняти свою родину від негараз-
дів. Тож можемо припустити, що  набуті під час шлюбу квартира, автомо-
біль, гараж та земельна ділянка були зареєстровані на чоловіка, на чиї доходи 
від здійснення підприємницької діяльності і були куплені названі об'єкти,  
вони знаходяться у спільній сумісній власності і його дружини, навіть якщо 
вона ніяких доходів взагалі не має, так як відповідно до п. 3 ст. 34 СК право 
на загальне майно подружжя належить також дружині, якій у період шлюбу 
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здійснювала  ведення домашнього господарства, догляд за дітьми або з інших 
поважних причин не мала самостійного доходу [1].  

Вивчаючи інститут шлюбу за сімейним законодавством, звертає на себе 
увагу відсутність поняття шлюбу, шлюбно-сімейних відносин в сімейному 
кодексі, хоча ці поняття давно сформульовані в юридичній літературі. 

Майнові відносини подружжя утворюють «матеріальний базис» сім'ї і є 
тією сферою, де «юридичний елемент необхідний і доцільний». Тим часом, 
аналіз чинного законодавства і правозастосовчої практики показує, що в да-
ний час в правовому регулюванні зазначених відносин існує безліч проблем. 
Перш за все, це пов'язано з відсутністю теоретичних положень, покликаних 
знайти своє втілення у змісті правових рішень. У радянський період розвиток 
вітчизняної науки супроводжувалося появою релевантними монографічних 
досліджень майнових відносин подружжя. 

Дане положення закону має на меті забезпечення охорони майнових 
прав та законних інтересів того з подружжя, який по поважної причини (най-
частіше це догляд за дітьми або іншими близькими родичами) був позбавле-
ний можливості працевлаштування або здійснення підприємницької, комер-
ційної, творчої діяльності, в зв'язку з чим не мав власних доходів.  

Як правило, в такій ситуації опиняються дружини, але закон не виклю-
чає можливості ведення домашнього господарства та догляду за дітьми і чо-
ловіком. Оскільки найважливішим принципом сімейного права є принцип рі-
вності прав чоловіків і жінок, чоловік також має право спільної сумісної вла-
сності на всі доходи, одержувані його дружиною, і на все майно, придбане в 
шлюбі на ці доходи [1]. 

Майновий розділ при розлученні забирає чимало сил. Особливо, коли 
мова йде про квартиру, що типово для України. Придбана подружжям під час 
шлюбу квартира (будинок) є їхнім спільним майном, незалежно від того, хто 
з них вказаний в договорі про придбання і кому надано в безстрокове корис-
тування земельну ділянку під будинок, зведений під час шлюбу.  

Часто розділ квартири при розлученні здійснюється шляхом її продажу і 
розподілу між подружжям виручених коштів. Причому частки подружжя за 
законом рівні, як рівні їх права на все спільне майно, незалежно від розміру 
доходів або відсутності таких у одного з подружжя [4]. 

Хоча рівність прав подружжя складається в рівних можливостях володі-
ти, користуватися і розпоряджатися спільною сумісною власністю, квартира 
може бути відчужена лише з письмової згоди чоловіка, який не є стороною в 
договорі. При ухиленні одним з подружжя від дачі письмової згоди на відчу-
ження квартири, особа, на ім'я якого вони зареєстровані, письмово пропонує 
дружину з'явитися в державну нотаріальну контору для визначення часток в 
відчужуваному майні.  

Якщо чоловік не з'явиться до зазначеного терміну і не надішле запере-
чень протягом місяця з дня отримання пропозиції, державний нотаріус може 
посвідчити договір про відчуження квартири [1]. 
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Специфіка даного договору пояснюється також станом його учасників в 
особливих - шлюбних, що відрізняються суто особистим характером, відно-
синах. Своєрідний суб'єктний склад даного договору. Це питання в правовій 
науці викликав суперечку. Одні автори вважають, що можливе укладання 
угоди про розподіл майна подружжя та після розірвання шлюбу, тобто між 
розведеними подружжям. Інші вважають, що розділ майна за згодою под-
ружжя можливий в період шлюбу, а вже після його розірвання розділ майна 
провадиться в судовому порядку. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 
 

Ще з початку свого життя кожен громадянин набуває особливих прав, 
які є головними для існування: право на освіту, право на життя і віроспові-
дання, вільний вибір місця проживання та інше. Конституція України надає 
кожному громадянинові гарантії щодо можливостей реалізації своїх прав та 
інтересів, а також захисту гідності. 

Мета нашого дослідження – авторське право, що є актуальною темою на 
сьогодні. Ми розглядаємо його, як право, що належить окремій людині, існу-
вання якого забезпечує держава.  

Підставами його виникнення є створення картин, музичних композицій, 
фотографій, коміксів, комп‘ютерних програм, хореографічних творів та інше. 


