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Глава 6 Майнові правовідносини подружжя

  

 

  

§ 1. Правовий режим роздільного майна подружжя

  

Реєстрація шлюбу за загальними правилами (якщо інше не встановлено шлюбним
договором) є підставою виникнення права спільної власності подружжя на майно. Разом
із тим, незалежно від наявності шлюбу, кожен із подружжя може мати майно, яке
належить на праві власності йому особисто (роздільне майно). Стосовно
термінологічного визначення права, на якому подружжю належить роздільне майно в
теорії та законодавстві існують певні труднощі. Не викликає сумнівів, що роздільне майно
належить кожному з подружжя на праві приватної власності, але для того, щоб
підкреслити відмінність цього майна від спільного майна подружжя нерідко
використовують поняття «особиста власність», «роздільна приватна власність
подружжя». Новий СК України закріпив термін «особиста приватна власність
подружжя» (гл. 7 СК України). Як перші, так і останній терміни не можна визнати
вдалими. Особливе занепокоєння в даному випадку викликає останній термін, адже його
закріплено в СК. О. В. Дзера цілком слушно вказує, що «вразливість такого
словосполучення є очевидною, адже особиста власність притаманна соціалістичному
суспільству, приватна — суспільству з ринковою економікою»1. Конституція України, як
відомо, не закріплює такого поняття, як особиста приватна власність. Відповідно до
закону фізичній особі майно належить на праві приватної власності, будь-якого винятку
щодо майна подружжя немає. Тому гл. 7 нового СК мала б називатися «Право приватної
власності на майно кожного з подружжя».

  

Сімейний кодекс визначає певні види майна, яке є роздільним і належить кожному з
подружжя.

  

1. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 57 СК роздільним є майно, яке кожен з подружжя набув до
шлюбу. Це правило є традиційним для вітчизняного сімейного законодавства. Реєстрація
шлюбу не змінює правового режиму майна, яке було набуто кожним із подружжя раніше.
В літературі зазначалося, що «автоматичне поширення режиму спільності на дошлюбне
майно одного з подружжя суперечило б правовій природі права власності як
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абсолютного суб'єктивного права. Без згоди власника дошлюбне майно одного з
подружжя не повинно поступати у спільну власність»1. Майно, яке було набуте кожним
із подружжя до шлюбу, зберігає режим роздільності незалежно від тривалості шлюбу,
навіть якщо цим майном користувався не тільки власник, а й інший з подружжя.

  

2. До роздільного належить майно, набуте кожним із подружжя за час шлюбу, але на
підставі договору дарування або в порядку спадкування (п. 2 ч. 1 ст. 57 СК). Хоча
подружжя має спільні майнові інтереси і разом укладає різноманітні правочини, кожен із
них може виступати також самостійним учасником цивільних правовідносин. Унаслідок
цього жінка та чоловік за час шлюбу можуть отримати у власність майно на підставі
договору дарування. В цьому випадку майно є роздільним і належить кожному з
подружжя окремо. Таке майно слід відрізняти від майна, яке за час шлюбу було
подаровано подружжю і належить їм на праві спільної власності.

  

3. СК закріплює важливе правило, відповідно до якого майно, набуте кожним із
подружжя за час шлюбу, але за кошти, які належали їм особисто, є роздільним майном
(п. 3 ч. 1 ст. 57 СК). Таким чином, якщо один із подружжя під час шлюбу набуває певне
майно за рахунок особистих коштів, то таке майно не може визнаватися спільним майном
подружжя. В. П. Маслов указував, що в цьому випадку об'єкт роздільної власності
подружжя лише змінює свою форму2, тому що кошти, за рахунок яких майно було набуто,
і сама річ мають однаковий правовий режим — режим роздільності. Це правило
стосується як грошей, які були набуті одним із подружжя до шлюбу, так и тих, які були
отримані одним із подружжя під час шлюбу — за договором дарування, внаслідок
спадкування тощо.

  

4. Новий СК (ч. 2 ст. 57) до роздільного майна відносить речі індивідуального
користування кожного з подружжя (одяг, аксесуари, косметичні засоби та інші речі, які
обслуговують повсяк: денні потреби кожного з подружжя). СК також визначає правовий
режим коштовностей, якими користується один з подружжя і які були придбані за
рахунок спільних коштів подружжя. Відповідно до ч. 2 ст. 57 СК коштовності є приватною
власністю того з подружжя, хто їми користується. У разі поділу майна ці речі не
враховуються і поділу не підлягають.

  

5. Протягом тривалого часу в теорії та практиці виникало питання щодо визначення
правового режиму премій та нагород, які були отримані одним з подружжя під час
шлюбу. Важливо зазначити, що йдеться не про звичайні премії, які нараховуються
працівникові за місцем його праці (наприклад, премії до певного свята або професійного
дня працівника), а такі, що надаються за особисті заслуги людини і відзначають її внесок
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у розвиток науки, культури, мистецтва, спорту. З одного боку, такі премії та нагороди
віддзеркалюють особисті здібності одного з подружжя і є результатом його творчої
праці. З іншого — під час роботи така особа отримує підтримку та допомогу іншого з
подружжя, який
 повністю або частково бере на себе турботи про сім'ю. Новий СК вперше законодавчо
вирішує цю проблему. Відповідно до ч. 3 ст. 57 СК премії та нагороди, які один з
подружжя одержав за свої особисті заслуги, належатимуть йому на праві приватної
власності. Якщо щодо цього майна виникне спір і буде встановлено, що другий з
подружжя своїми діями (ведення домашнього господарства, виховання дітей тощо)
сприяв її одержанню, суд може визнати за ним право на частку цієї премії або нагороди.
Розмір частки буде визначатися судом і залежатиме від усіх обставин справи.

  

6. У судовій практиці іноді також виникало питання щодо правового режиму майна, яке
одержано одним із подружжя як відшкодування шкоди, завданої належному йому майну.
Наприклад, коли майно одного з подружжя було вкрадене і йому призначалася певна
сума для відшкодування завданих збитків. Питання поставало у зв'язку з тим, що
отримання таких коштів відбувалося під час шлюбу і тому формально могло бути
віднесене до спільного майна подружжя. СК закріплює режим роздільності щодо такого
майна. Цей підхід убачається цілком правильним. Якщо було пошкоджено або знищено
майно, яке належить лише одному з подружжя, то і кошти на відновлення цього майна
або відшкодування його вартості також мають бути віднесені до роздільного майна
подружжя. Кошти, отримані для відновлення пошкодженої речі або відшкодування
завданих збитків сприяють поверненню подружжя власника в той стан, в якому він
перебував до порушення його майнових прав.

  

7. Відповідно до ст. 23 ЦК особа має право на відшкодування завданої їй моральної
шкоди. Ця шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, яких особа зазнала у
зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; у душевних стражданнях, які особа
зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї або інших членів сім'ї та родичів
або у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна; у зв'язку з приниженням її честі,
гідності та ділової репутації. Законодавство встановлює можливість відшкодування
моральної шкоди грішми, іншим майном або в іншій спосіб. У зв'язку з тим, що моральна
шкода була завдана певній особі і ця особа перетерпіла фізичні або душевні страждання,
саме вона має право на відповідну компенсацію. Стосовно відносин між подружжям це
означає, що другий з нього не набуває права власності щодо грошей або майна, яке було
надано по: терпілому у зв'язку з відшкодуванням моральної шкоди. Таке майно або гроші
належать до роздільного майна подружжя (ч. 4 ст. 57 СК України).
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