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Окремі аспекти правового режиму майна подружжя
Становлення України як суверенної і незалежної держави супроводжується
створенням нової правової бази сучасного суспільства, що потребує не тільки
систематизації існуючого законодавства, але й зумовлює необхідність глибоких
наукових досліджень у галузі сімейних відносин та їх законодавчого врегулювання.
Шлюб є підставою виникнення шлюбних правовідносин (майнових та
немайнових), специфічність яких обумовлена тим, що їх суб’єктний склад
визначений законом (саме подружжя – фізичні особи), а також тим, що шлюбні
відносини виникають на підставі певного юридичного факту – вступ у шлюб.
Значення належного регулювання майнових правовідносин подружжя, які, по суті,
є складним комплексом дій щодо володіння, користування та розпорядження
майном, різко підвищується з прийняттям СК України, що набрав чинності з
1 січня 2004 р. [1].
Дослідженню майнових правовідносин подружжя приділялося багато уваги
вченими-юристами, такими як: О. В. Дзера, А. А. Іванов, І. В. Жилінкова,
Л. М. Зілковська, А. М. Нечаева, З. В. Ромовська, С. Я. Фурса, Є. О. Харитонов,
Ю. С. Червоний та ін., які брали активну участь у розробленні проблеми правового
режиму майна подружжя.
Правовий режим майна подружжя визначається залежно від того, ким він
встановлений – законодавцем чи самими учасниками майнових відносин –
подружжям. У зв’язку з цим можна говорити про законний (легальний) і
договірний (контрактний) правові режими подружнього майна [2, с. 109]. Зазначені
види правових режимів суттєво відрізняються одне від одного за своїми основними
характеристиками та правовими заходами, що включені до їх складу.
Законний режим означає, що комплекс подружніх прав і обов’язків щодо
майна, порядку його придбання та відчуження, правомочностейпо володінню,
користуванню та розпорядженню ним, а також межі відповідальності подружжя по
спільних і особистих боргах визначаються чинним цивільним і сімейним
законодавством України. У разі виникнення спорів між сторонами вони
розглядаються у відповідності до чинного цивільного і сімейного законодавства
України.
Основною ідеєю, втіленою у сімейне законодавство при регулюванні
майнових відносин подружжя, є підтримка і всебічний захист єдності і спільності
майнових інтересів подружжя, узгодженості їхніх дій щодо володіння,
користування і розпорядження цим майном. Зокрема, у сімейному праві України
простежується презумпція спільності майна подружжя, у зв’язку з чим доведенню

підлягає лише факт приналежності майна до роздільного майна подружжя, тобто в
даному випадку чоловік або дружина повинні довести, що спірне майно придбане
ними до шлюбу або у період шлюбу в дарунок, у спадщину тощо. Крім того, через
усі норми, що регулюють майнові відносини подружжя, чітко проходить ідея
рівності прав подружжя щодо володіння, користування і розпорядження майном
незалежно від розміру внеску в це майно кожного з них.
Правовий режим майна подружжя визначається також тим, у якому порядку
виникають і припиняються права подружжя на майно. В літературі зазначається,
що спільність майна виникає тоді, коли особи реєструють шлюб і фактично є
сім’єю [3, с. 65]. При цьому право на майно виникає незалежно від підстав його
виникнення (купівля-продаж, міна, винагорода за працю, прибуток спільного
майна тощо), а також від того, на чиє ім’я подружжю виданий
правовстановлюючий документ.
Важливим елементом правового режиму майна подружжя є порядок
припинення їхніх майнових прав, який пов’язується моментом припинення шлюбу,
оскільки спільність майна е невід’ємною частиною подружнього союзу. Тому з
припиненням шлюбу перестає діяти законний режим майна подружжя, тобто
режим їхньої спільної сумісної власності, але за умови, що подружжя розділили
спільно нажите в шлюбі майно [4, с. 17]. Якщо подружжя не розділили спільне
майно, то і після розлучення воно продовжує залишатися спільним з відповідним
правовим режимом, оскільки саме по собі розлучення без розподілу майна не може
перетворити спільну власність подружжя на часткову або роздільну. До вимог
колишнього подружжя про розподіл спільного майна застосовується трирічний
строк для пред’явлення позову (ст. 72 СК України), який обчислюється від дня,
коли один з співвласників довідався або повинен був довідатися про порушення
його права на спільне майно (ст. 68 СК України). Для здійснення одним з
розлучених подружжя правочинів щодо розпорядження спільним майном потрібна
ясно виражена згода іншого власника майна (іншого розлученого подружжя).
Отже, аналіз законодавства дає можливість визначити наявність єдиних ознак,
загальних положень, що поширюються на цю сукупність правових норм.
Основними принципами, що пронизують законний режим майна, є: 1) презумпція
спільності подружнього майна; 2) рівність прав подружжя стосовно їхнього
спільного майна незалежно від розміру внеску в це майно; 3) рівність прав по
володінню, користуванню і розпорядженню подружнім майном; 4) спільна
відповідальність подружжя по зобов’язаннях майнового характеру.
Ефективне правове регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні має
надзвичайно важливе значення для відновлення і подальшого розвитку Української
держави. Шлюб можна розглядати з позицій двосторонньої цивільноправової
угоди, основною проблемою якої є спірні правовідносини подружжя щодо
спільного майна [5, с. 21]. У зв’язку з цим прогресивним нововведенням щодо
посилення гарантій майнових і особистих прав подружжя стало розширене
законодавче тлумачення можливості укладання шлюбного договору, який є одним
з найбільш важливих правових засобів, що входить до режимів майна подружжя.
Слід зазначити, що при договірному режимі майна подружжя має право
самостійно встановлювати для себе обсяг взаємних прав і обов’язків у майновій
сфері. При цьому істотною новелою в цьому питанні є можливість закріплення у
шлюбному договорі нерівності часток подружжя у спільному майні.
Договірне регулювання майнових відносин подружжя передбачалося в нашій

країні ще з 1992 р., коли вперше інститут шлюбного договору був введений в
сімейне законодавство України, існування якого суспільством сприймається й
сьогодні дуже емоційно – від безумовної підтримки до повного спростування його
доцільності, причому не лише в Україні, айв інших країнах, де укладання шлюбних
договорів є досить поширеним. Незважаючи на наявність різних точок зору щодо
правової природи шлюбного договору, значне розширення норм, що регулюють
договірні правовідносини подружжя, та їх закріплення на законодавчому рівні є
прогресивним кроком до загальноприйнятої світової практики в галузі захисту
майнових прав подружжя.
До прийняття нового СК України законний режим був основним видом
правового режиму майна, оскільки у переважній більшості випадків права та
обов’язки подружжя у шлюбно-сімейній сфері підпорядковувалися законному
режиму регулювання, встановленому нормами сімейного законодавства України.
Така позиція законодавця поступово змінювалася, що найбільш було ярко
виражено після закріплення на законодавчому рівні можливості укладання
шлюбного договору особами, що беруть шлюб, чи подружжям. З прийняттям ЦК та
СК України такій підхід принципово змінився, у зв’язку з чим стала
застосовуватися конструкція договору в сімейному праві, яка надає можливість
відійти від імперативного регулювання майнових відносин в сім’ї шляхом
укладання договорів, змінюючи при цьому імперативні приписи на диспозитивне
врегулювання таких відносин.
Надаючи подружжю значні можливості самостійно визначати свої взаємні
права та обов’язки, законодавство, проте, окреслює рамки свободи подружжя у цій
сфері. Ідея полягає в тому, що подружжя не може включати в шлюбний договір
положення, які обмежують інтереси одного з них, а також права інших осіб і, у
першу чергу, неповнолітніх дітей (ст. 93 СК України). Тому буде незаконною
домовленість подружжя, в результаті якої діти можуть позбутися належних їм
майнових прав, зокрема права користування квартирою, будинком, іншим
житловим приміщенням тощо. Державний контроль за дотриманням цього
принципу покликані здійснювати нотаріальні органи, що реєструють шлюбні
договори.
Таким чином, під договірним режимом слід розуміти порядок, що діє відносно
майна, нажитого чоловіком і жінкою під час шлюбу, що, на відміну від законного
режиму, установлений самим подружжям у шлюбному договорі (гл. 10 СК
України). При цьому, незалежно від того, який режим майна буде обраний
подружжям, слід враховувати, що стосовно спільно нажитого майна, правовий
режим якого не буде визначений у договорі, залишається чинним законний режим
спільної сумісної власності.
Крім того, договірне регулювання сімейних відносин (ч. 2 ст. 7 СК України)
закріплено як один з основних принципів сучасного сімейного права, у зв’язку з
чим в СК передбачений перелік різних договорів, учасниками яких є не лише
подружжя, а й інші члени сім’ї, які наділені правом укладати договори, як
передбачені, так і не передбачені безпосередньо СК України.
Враховуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що законний режим
майна відрізняється від договірного низкою ознак, зокрема: 1) насамперед, він
встановлений формально-визначеними законодавчими нормами, а не договором;
2) законний режим поширюється на всіх осіб, що вступають у шлюб, у той час як
шлюбний договір має силу тільки стосовно конкретної подружньої пари, що його

уклала; 3) законний режим подружнього майна виникає автоматично, внаслідок
прямої вказівки закону, а договірний є результатом вольових дій подружжя,
зафіксованих нотаріусом; 4) законний режим вужчий за обсягом, ніж договірний;
5) при договірному режимі подружжя за своєю угодою можуть передавати права по
управлінню спільним майном одному з них, наділити одного з подружжя правом
розпоряджатися спільним майном тощо, тоді як правомочності кожного з
подружжя щодо розпорядження спільним майном встановлені законом.
Отже, договір становить основу договірного режиму майна подружжя, зміст
якого встановлюється залежно від змісту відповідного договору, який визначає
обсяг прав та характер суб’єктивних прав та обов’язків подружжя. При цьому
договірний режим майна подружжя формується як режим, альтернативний
законному (легальному) правовому режиму, зміст якого формується самим
подружжям, хоча і діє в межах, встановлених законом.
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«Корупція»: наукове розуміння поняття
Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Деякі
дослідники взагалі вважають, що корупція стала основною політичною проблемою
кінця XX століття. За будь-яких підходів та оцінок однозначно одне: корупція є
проблемою, розв’язання якої для багатьох країн є надзвичайно актуальною
справою. Це повною мірою стосується України, високий рівень корумпованості
якої визнано її політичним керівництвом, законодавчим органом, вітчизняними та
зарубіжними аналітиками, відповідними міжнародними інституціями.
Корупція в сучасних умовах стала чинником, який реально загрожує
національній безпеці і конституційному ладу України. Це явище негативно впливає
на різні сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і
правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини.
В останні роки в Україні у сфері протидії корупції зроблено досить багато:
прийнято спеціальний антикорупційний закон та низку інших законодавчих актів
антикорупційного спрямування, схвалено Концепцію боротьби з корупцією,
розроблено спеціальну антикорупційну програму, на політичному рівні

