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Остання кодифікація сімей
ного законодавства привнесла 
суттєві зміни до правового регу¬ 
лювання відносин подружжя по 
утриманню, що стало багато в 
чому результатом суспільної пе
реоцінки соціальних пріоритетів 
у сімейних відносинах у цілому. 
Уперше закріплено (а) право чо¬ 
ловіка на утримання у випадку 
проживання з ним дитини; (б) п¬ 
раво на утримання жінки й чоло¬ 
віка, які проживають однією 
сім'єю без реєстрації шлюбу; 
(в) взаємна участь дружини, чо¬ 
ловіка у витратах на лікування; 
(г) право на утримання економі¬ 
чно залежної сторони подружніх 
відносин після розірвання шлю¬ 
бу та ін. У зв'язку із цим сутність 
окремих правових категорій, кон¬ 
струкцій і механізмів регулюван¬ 
ня відносин подружжя по утри¬ 
манню істотно змінилася, набув¬ 
ши нового значення. Указані пра-

вовідносини завжди становили 
предмет уваги науковців, зокре¬ 
ма Л. В. Афанас'євої, Л. В. Ли
пець, 3. В. Ромовської. Тому 
аналіз новел правової регламен¬ 
тації зазначених відносин пода¬ 
но у статті з урахуванням право¬ 
вих традицій і накресленням пер¬ 
спектив розвитку. 

3агальні умови надання ут¬ 
римання у шлюбі й після його 
розірвання є основоположними й 
визначальними у впорядкуванні 
відносин по утриманню в цілому, 
до яких належать: а) непрацез
датність одного з подружжя; 
б) потреба в матеріальній допо¬ 
мозі (нужденність) ; в) спро¬ 
можність другого з подружжя на¬ 
давати матеріальну допомогу 
(ч. 2 ст. 75 СК України). 

Непрацездатність особи при
зводить до обмеження її життєді¬ 
яльності й потреби в соціально¬ 
му захисті. У сімейному законо-

2013/121 69 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ 

давстві непрацездатність визна
чається за одним із двох критеріїв 
- віковим або медичним. Відпов
ідно, непрацездатними вважа
ються 2 категорії осіб - особи, які 
досягли встановленого законом 
пенсійного віку, й інваліди (ч. 3 
ст. 75 СК України). 

За загальним правилом до 
першої належать особи, які до
сягли 60 років. Окремі умови при¬ 
значення пенсії для жінок вста¬ 
новлюються законом (ст. 26 За¬ 
кону України «Про загальнообо
в'язкове державне пенсійне стра
хування» від 9 червня 2003 р., 
№ 1058-IV [1; 2003. - № 49 - 51. 
- Ст. 376]). Особи, які отримали 
право на пенсію раніше (наприк¬ 
лад, за вислугою років, у зв'язку 
із зайнятістю на шкідливих або 
тяжких роботах та ін.), не набу¬ 
вають права на утримання до 
досягнення загального пенсійно¬ 
го віку. Статус непрацездатної за 
віком особи не змінюється з ог¬ 
ляду на можливість працевлаш¬ 
тування. 

Другу категорію непрацездат
них осіб становлять інваліди. За¬ 
лежно від ступеня стійкого роз¬ 
ладу функцій організму, зумовле¬ 
ного захворюванням, травмою (її 
наслідками) або вродженими ва¬ 
дами, й можливого обмеження 
життєдіяльності при взаємодії із 
зовнішнім середовищем унаслі¬ 
док втрати здоров'я, особі, виз¬ 
наній інвалідом, установлюється 
I, II або III група інвалідності (ч. 3 

ст. 7 Закону України «Про реабі¬ 
літацію інвалідів в Україні» від 
6 жовтня 2005 р., № 2961-IV [1 ; 
2006. - № 2 - 3. - Ст. 36] ). 
!нвалідність установлюється при 
стійкому порушенні працездат¬ 
ності, яке призвело людину до 
необхідності припинити трудову 
діяльність, призупинити її на три¬ 
валий період або значно змінити 
умови праці. 

Праву трудовому й соціаль¬ 
ного забезпечення відоме понят¬ 
тя «тимчасова непрацез
датність», що означає немож¬ 
ливість за станом здоров'я вико¬ 
нувати роботу впродовж віднос¬ 
но невеликого проміжку часу. 
Випадки тимчасової непрацез¬ 
датності залишалися за межами 
регулювання КоБС України. В СК 
України цю прогалину ліквідова¬ 
но шляхом закріплення окремої 
норми про взаємну участь под¬ 
ружжя у витратах на лікування. 
Дружина й чоловік зобов'язані 
брати взаємну участь у витратах, 
пов'язаних із хворобою або калі
цтвом одного з них (ст. 90 СК Ук
раїни). Право на утримання в 
цьому випадку не виникає. Не¬ 
працездатність може наступати 
під час шлюбу, а також до його 
укладення. Якщо цей факт або 
тяжке захворювання було прихо¬ 
вано при реєстрації шлюбу, пра¬ 
ва на утримання може бути поз¬ 
бавлено або обмежено певним 
строком за рішенням суду (ст. 83 
СК України). Особа, яка стала 
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непрацездатною внаслідок про¬ 
типравної поведінки свого под¬ 
ружжя, має право на утримання 
незалежно від права на відшко¬ 
дування шкоди, завданої здоро¬ 
в'ю (ч. 6 ст. 75 СК України, ч. 3 
ст. 1195 ЦК України). 

Необхідною умовою для ви¬ 
никнення права на утримання є 
також потреба в матеріальній 
допомозі (нужденність). Особа 
вважається потребуючою матер¬ 
іальної допомоги у випадку, якщо 
заробітна плата, пенсія, доходи 
від використання її майна, інші 
доходи не забезпечують їй про¬ 
житкового мінімуму, встановле¬ 
ного законом (ч. 4 ст. 75 СК Ук
раїни). Категорія «прожитковий 
мінімум» закріплена в Законі Ук
раїни «Про державні соціальні 
стандарти і державні соціальні 
гарантії» від 5 жовтня 2000 р., 
№ 2017-111 як вартісна величина 
достатнього для забезпечення 
нормального функціонування 
організму людини і збереження 
його здоров'я набору продуктів 
харчування, а також мінімально¬ 
го набору непродовольчих то¬ 
варів і набору послуг, необхідних 
для задоволення основних соц¬ 
іальних і культурних потреб осо¬ 
бистості [ 1 ; 2000. - № 48. -
Ст. 409]. Прожитковий мінімум 
законодавством установлюється 
щорічно. На 2012 р. у розрахун¬ 
ку на місяць для осіб, які втрати¬ 
ли працездатність, він становив: 
з 1 січня - 822 грн, з 1 квітня -

838 грн, з 1 липня - 844 грн, з 
1 жовтня - 856 грн, з 1 грудня -
884 грн (ст. 12 3акону України 
«Про Державний бюджет Украї
ни на 2012 рік» від 22 грудня 
2011 р. , № 4282-VI [1 ; 2012. -
№ 34 - 35. - Ст. 414]). 

У сімейному законодавстві 
термін «нужденність» визначено 
вперше. 3 одного боку, це внесло 
деяку визначеність у відносини 
по утриманню, з другого - викли¬ 
кало додаткові складнощі. Ос¬ 
новна проблема полягає в тому, 
що норма ч. 4 ст. 75 СК України 
не дозволяє враховувати мож¬ 
ливі варіанти життєвих ситуацій, 
виключаючи альтернативу. Нуж¬ 
денність прямо співвідноситься із 
забезпеченістю людини коштами 
в розмірі встановленого законом 
прожиткового мінімуму. Таким 
чином, повноваження суду у з'я¬ 
суванні факту потреби в матері¬ 
альній допомозі фактично зведе¬ 
но до підрахунку розміру заробі¬ 
тної плати, пенсії, доходів від ви¬ 
користання майна, інших доходів 
особи і визначення їх співвідно¬ 
шення з прожитковим мінімумом. 

Якщо суд, узявши до уваги 
всі джерела, що складають дохід 
непрацездатного подружжя, 
дійде висновку, що він забезпе¬ 
чує прожитковий мінімум остан¬ 
нього, право на утримання з боку 
другого подружжя не виникає. 
Утім, непрацездатна особа може 
потребувати матеріальної допо¬ 
моги й у випадку, якщо вона за-
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безпечена коштами у відповідно¬ 
му розмірі або навіть у такому, що 
перевищує прожитковий мінімум. 
!з законодавчого тлумачення 
прожиткового мінімуму виходить, 
що такої вартісної величини дос¬ 
татньо у випадку нормальної 
життєдіяльності людини, оскіль¬ 
ки у дефініц і ї цього поняття 
йдеться про збереження здоро
в'я, мінімальний розмір товарів і 
послуг, задоволення основних 
потреб та ін. Однак непрацездат¬ 
на особа крім задоволення зви¬ 
чайних потреб вимушена робити 
додаткові витрати (зокрема, на 
відновлення здоров'я, лікування, 
оплату стороннього догляду), 
щоб хоча б наблизити своє жит¬ 
тя до нормального. Розміри не
обхідних витрат різні залежно від 
ступеня непрацездатності, місця 
проживання, інших умов життя 
людини. Отже, встановлюваний 
Держбюджетом щорічний про¬ 
житковий мінімум не може служи¬ 
ти жорстким критерієм, однако¬ 
во рівним для всіх. Необхідно 
надати більш широкі повнова¬ 
ження судовим органам у з'ясу¬ 
ванні наявності в особи потреби 
в матеріальній допомозі. Прожит¬ 
ковий мінімум може лише брати¬ 
ся за основу при прийнятті ними 
рішення з урахуванням усієї су¬ 
купності фактичних обставин кон¬ 
кретної справи. 

Третьою умовою виникнення 
права на утримання є спро¬ 
можність другого з подружжя 

надавати матеріальну допомо¬ 
гу (ч. 2 ст. 75 СК України). У за¬ 
коні не визначено, за яких умов 
другий з подружжя вважається 
здатним надавати матеріальну 
допомогу. Безсумнівно, особа 
може вважатися такою, якщо 
сама не потребує її. !з положен¬ 
ня ч. 4 ст. 75 СК України випли¬ 
ває, що особа не є нужденною й, 
відповідно, є здатною надавати 
матеріальну допомогу іншому з 
подружжя, якщо її заробітні пла¬ 
та, пенсія, доходи від майна, інші 
доходи забезпечують прожитко¬ 
вий мінімум, закріплений у Дер¬ 
жбюджеті. При цьому береться 
до уваги рівень доходів саме цьо¬ 
го з подружжя, що ускладнюєть¬ 
ся поширенням законного режи¬ 
му спільної сумісної власності на 
заробітну плату, пенсію, інші до¬ 
ходи (ч. 2 ст. 61 СК України). 
Дійсний рівень доходів платника 
встановлюється на підставі да¬ 
них декларацій про доходи, дов¬ 
ідок про заробітну плату, свідчень 
свідків та інших доказів. Суттєве 
значення має наявність у плат¬ 
ника аліментів на інших осіб, яких 
він за законом зобов'язаний ут¬ 
римувати (дітей, непрацездатних 
батьків, повнолітніх дочки, сина, 
подружжя в повторному шлюбі). 
Суд визнає відповідача нездат¬ 
ним надавати матеріальну допо¬ 
могу, якщо внаслідок виконання 
обов'язку по утриманню він сам 
виявився би нужденним. Право 
на утримання не може з'явитися 
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одночасно в обох - чоловіка і 
дружини. Жодне з них не може 
бути зобов'язаним надавати до¬ 
помогу другому, якщо сам потре¬ 
бує матеріальної допомоги. 

Право на утримання може 
мати місце в період шлюбу або з 
його розірванням. Кожен випадок 
різниться своєю специфікою. 
Право на утримання, що виник¬ 
ло під час шлюбу, не припиняєть
ся у зв'язку з його розірванням 
(ч. 1 ст. 76 СК України). Воно при¬ 
пиняється за загальними підста¬ 
вами, окресленими законом 
(ст. 82 СК України). Колишній чо¬ 
ловік (дружина) може бути також 
позбавлений цього права, воно 
може бути обмежено строком 
(ст. 83 СК України). 

Для одержання права на ут¬ 
римання після розірвання шлю¬ 
бу необхідний такий самий набір 
умов, що й під час шлюбу, тобто 
непрацездатність, потреба в ма¬ 
теріальній допомозі (нужден¬ 
ність) і спроможність другого з 
подружжя надавати матеріальну 
допомогу. При цьому визначаль¬ 
ною виступає перша умова: вид 
непрацездатності (пенсійний вік/ 
інвалідність), причина й час її 
настання, співвідношення з мо¬ 
ментом розірвання шлюбу. Само¬ 
стійного значення набуває і три¬ 
валість спільного проживання 
сторін у шлюбі. 3алежно від ука¬ 
заних обставин варіюються мож¬ 
ливість виникнення і тривалість 
існування права на утримання. 

Після розірвання шлюбу осо¬ 
ба має право на утримання, якщо 
вона стала непрацездатною в 
період шлюбу або протягом од¬ 
ного року після його розірванням 
(абз. 1 ч. 2 ст. 76 СК України). 
Може статися, що один з подруж¬ 
жя став непрацездатним під час 
шлюбу, однак не набув такого 
права через брак інших необхід
них умов - його нужденності або 
спроможності другого з подруж¬ 
жя надавати йому утримання. 
Пізніше сторони розірвали шлюб, 
і непрацездатна особа в силу 
життєвих обставин почала потре¬ 
бувати матеріальної допомоги 
або ж другий з подружжя став 
спроможним його утримувати. 
Якщо всі необхідні факти «зібра¬ 
лися» разом після розірвання 
шлюбу, тоді й має місце право на 
утримання. Аналог ічно вирі¬ 
шується питання у разі виникнен¬ 
ня непрацездатності одного з 
подружжя невдовзі після розір¬ 
вання шлюбу. Необхідний склад¬ 
ник юридичної п ідстави для 
одержання коштів від колишньо¬ 
го подружжя без яких би то не 
було додаткових умов - це на¬ 
стання непрацездатності протя¬ 
гом одного року від дня розірван¬ 
ня шлюбу. Вид непрацездатності 
(пенсійний вік/інвалідність) при 
цьому не має вирішального зна¬ 
чення (абз. 1 ч. 2 ст. 76 СК Украї¬ 
ни). 

Якщо особа стала непрацез¬ 
датною зі спливом одного року з 
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моменту розірвання шлюбу, пра¬ 
во на утримання виникає, якщо 
її непрацездатність пов'язана: 
(а) з інвалідністю, як наслідком 
протиправної поведінки іншого 
подружжя в період шлюбу (абз. 2 
ч. 2 ст. 76 СК України) і (б) з пен¬ 
сійним віком, який настав не 
пізніше ніж через п'ять років після 
розірвання шлюбу за умови, що 
подружжя спільно проживали в 
шлюбі не менш десяти років (ч. 5 
ст. 76 СК України). 

У першому випадку значен¬ 
ня має той факт, що інвалідність 
спричинена саме протиправним 
діянням іншого з подружжя. Суд 
установлює причинний зв'язок 
між протиправною поведінкою й 
інвалідністю. Обов'язковою умо¬ 
вою є час учинення протиправ¬ 
ної поведінки - в період шлюбу. 
Якщо шкоду здоров'ю заподіяно 
після його розірвання, право на 
утримання неможливе. Строк 
виникнення інвалідност і у 
співвідношенні з моментом розі¬ 
рвання шлюбу обмежено одним 
роком. 

У другому випадку, пов'яза¬ 
ному з досягненням пенсійного 
віку, часова межа для констатації 
непрацездатності встановлена у 
п'ять років з моменту розірвання 
шлюбу. Має також значення фак¬ 
тична тривалість шлюбних відно¬ 
син сторін. У законодавчій нормі 
йдеться про десять років спільно¬ 
го проживання, а не формально¬ 
го існування шлюбу. У букваль-

ному смислі спільне мешкання, 
звичайно, не обов'язкове (ст. 56 
СК України). Право ж на утриман¬ 
ня має місце за умови, що непра¬ 
цездатна особа є нужденною, а 
її колишній чоловік (дружина) 
здатен надавати допомогу. На 
жаль, закон цієї умови не містить, 
що, звичайно, є упущенням зако¬ 
нодавця. 

Наступний окремий випадок, 
передбачений ч. 4 ст. 76 СК Ук¬ 
раїни, суттєво різниться з попе¬ 
редніми, оскільки право на утри¬ 
мання в цьому разі існує неза¬ 
лежно від працездатності. Зна¬ 
чення надається тому факту, що 
протягом шлюбу один з подруж¬ 
жя не мав змоги отримати освіту, 
працювати, посісти відповідну 
посаду у зв'язку з вихованням 
дитини, веденням домашнього 
господарства, доглядом за чле¬ 
нами сім'ї, хворобою або іншими 
впливовими обставинами. У 
нормі СК наводиться приблизний 
перелік причин, що можуть ста¬ 
ти на перешкоді одному з под¬ 
ружжя у набутті певного профес¬ 
ійного й, відповідно, соціального 
статусу. Окрім них суд може виз¬ 
нати істотно значимими, наприк¬ 
лад, виконання в інтересах сім'ї 
обов'язків по спадковому догово¬ 
ру чи договору довічного утри¬ 
мання, соціально значущих зобо¬ 
в'язань тощо. 

Визначальною ознакою є 
здійснення відповідних дій в інте¬ 
ресах сім'ї на шкоду особистому 
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росту. У разі розірвання шлюбу 
така особа виявляється у менш 
сприятливому становищі, аніж 
той з подружжя, який набув пев¬ 
ного професійного рівня, будучи 
за спільною домовленістю в тій 
чи іншій мірі звільненим від ви¬ 
конання сімейних обов'язків за 
рахунок зусиль іншого. I хоча в 
с імейному праві зд ійснення 
функцій по вихованню дітей і ве¬ 
денню домашнього господарства 
традиційно цінується не менше 
матеріального забезпечення 
сім'ї, закон так безпосередньо 
став на захист інтересів економ¬ 
ічно залежної сторони у шлюбі 
вперше. У юридичних наукових 
джерелах ця новела отримала 
діаметрально протилежні оцінки. 
Одні вчені відмічають це прави¬ 
ло як одне з найпрогресивніших 
серед положень СК України, інші 
сумніваються в його обґрунтова¬ 
ності, доцільності і своєчасності. 
У зарубіжному сімейному праві 
механізми захисту інтересів 
більш слабкої сторони у шлюбі 
вироблено здавна. Розвиток ук¬ 
раїнського сімейного законодав¬ 
ства в цьому напрямку слід виз¬ 
нати позитивним. 

3а наявності передбачених 
законом обставин право на утри¬ 
мання в цьому випадку виникає 
з моменту розірвання шлюбу і 
триває протягом 3-х років. Внас¬ 
лідок порушення с імейних 
зв'язків матеріальна забезпе¬ 
ченість економічно залежної сто-

рони попадає під загрозу, яка, не 
маючи самостійних фінансових 
важелів, не в змозі підтримувати 
той рівень життя, який подружжя 
досягли взаємними зусиллями, а 
для набуття певного професійно¬ 
го рівня потрібен неабиякий час. 
Тому варто визнати справедли¬ 
вим законодавче закріплення 
обов'язку протягом трирічного 
строку утримувати того з колиш¬ 
нього подружжя, який потребує 
матеріальної допомоги, якщо 
другий здатен її надавати. Якщо 
позов про стягнення аліментів на 
утримання подано до суду зі 
спливом деякого часу з моменту 
розірвання шлюбу, вони присуд¬ 
жуються тільки за період, що за¬ 
лишився до закінчення 3-річного 
строку. Суд може прийняти 
рішення про стягнення аліментів 
за минулий час, але не більш ніж 
за один рік (ч. 2 ст. 79 СК Украї¬ 
ни). 

Права й обов'язки подружжя 
не мають місця у випадку не¬ 
дійсності шлюбу. Сума аліментів, 
сплачених у такому шлюбі, вва¬ 
жається отриманою без достат¬ 
ньої правової підстави й підлягає 
поверненню згідно з Цивільним 
кодексом України, але не більше 
ніж за останні 3 роки. Такі пра¬ 
вові наслідки застосовуються до 
особи, яка знала про перешкоди 
до реєстрації шлюбу, але прихо¬ 
вала їх від другої сторони й (або) 
від державного органу реєстрації 
актів цивільного стану (ст. 45 СК 
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України). Особа, яка не знала й 
не могла знати про перешкоди до 
реєстрації шлюбу, має право на 

аліменти згідно зі статями 75, 84, 
86 і 88 СК України (п. 3 ч. 1 ст. 46 
СК України). 

Список літератури: 1. Відомості Верховної Ради України. 
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Новохатская Я. В. 
В статье анализируется правовое регулирование отношений по содержанию в браке и 
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содержания супругу. 
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ІНСТИТУТ ДАРУВАННЯ: 
ДОГОВІРНА І НЕДОГОВІРНА КОНЦЕПЦІЇ 

У статті досліджуються основні характеристики договірної й недоговірної концепцій інсти¬ 
туту дарування. Розглянуто підстави і критерії, за якими дарування тлумачилося як договір 
або односторонній правочин. Зроблено висновок про договірну природу дарування з огляду 
на сутнісні ознаки цього інституту. 

Ключові слова: договірна й недоговірна концепції дарування, воля і волевиявлення в 
договорі дарування. 

Природа відносин дарування 
має складний і суперечливий ха¬ 
рактер і залишається дискусій¬ 
ним питанням науки цивільного 

права. Для його з'ясування не¬ 
обхідно звернутися до першод¬ 
жерел, від яких бере початок без¬ 
відплатна передача майна у 
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