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ВСТУП 

 

Виникнення інституту сімейного договору є закономірністю, яка є 

результатом розвитку договірних відносин. У сучасному житті майнові 

відносини подружжя стали відігравати значну роль. Саме матеріальна сторона 

сімейного життя стає одним з головних факторів, що визначають роль, права та 

обов'язки кожного подружжя.  

На відміну від України та інших країн пострадянського простору, інститут 

сімейних договорів, зокрема шлюбних договорів, в сімейному законодавстві 

виник досить давно та на сьогодні є основним джерелом регулювання відносини 

подружжя, у той час як на теренах нашої держави він з’явився досить недавно зі 

здобуттям незалежності та закріплення на законодавчому рівні права приватної 

власності.  

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що через свою новизну 

в українському законодавстві, питання сімейного договору, зокрема шлюбного 

договору не набули широкого вивчення у вітчизняній науці приватного права. А 

звертаючи увагу на інтенсивність розвитку приватноправових відносин, 

зростання кількості укладених шлюбних договорів  та зацікавленість 

суспільства у створенні ефективного механізму регулювання даних 

приватноправових відносин і зумовлює необхідність глибокого вивчення та 

аналізу цього питання. 

Науковими дослідженнями у сфері дослідження теорії та практики 

сімейних договорів займались наступні науковці, такі як: М. В. Антокольська, 

Т. О. Ариванюк, Є. М. Ворожейкін, Б. М. Гонгал, В. С. Гопанчук, С. П. 

Індиченко, О. С. Іоффе, І. В. Жилінкова, В. І. Кисіль, О. М. Калітенко, П. В. 

Крашенінніков, Р. Л. Наришкіна, Н. В. Орлова, Л. М. Пчелінцева, З. В. 
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Ромовська, О. О. Ульяненко, С. Я. Фурса, Р. О. Халфіна, Ю. С. Червоний, Я. М. 

Шевченко, Н. А. Шебанова, О. А. Явор тощо. 

Об’єктом дослідження є особливості сімейних договорів, зокрема 

шлюбних договорів, які існують як в українському законодавстві, так і в 

законодавстві зарубіжних країн.  

Предметом дослідження є сімейні договори: теорія та практика. 

Метою магістерської роботи є комплексне теоретичне дослідження 

сімейних договорів, зокрема шлюбних договорів, особливості теорії та практики 

укладання, регулювання та розірвання шлюбних договорів. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність послідовного 

вирішення таких завдань: 

 визначити правову доктрину договору в сімейному праві України; 

 навести основні аспекти укладення та розірвання, чинності і недійсності 

договору у сімейному праві; 

 охарактеризувати юридичну відповідальність за договором у сімейному 

праві; 

 сформулювати ґенезу формування та розвитку шлюбного договору в 

Україні; 

 проаналізувати загальнотеоретичні особливості шлюбних договорів; 

 визначити законодавче регулювання укладання та розірвання шлюбного 

договору в Україні; 

 виокремити недоліки законодавчого закріплення та реалізації договірних 

відносин у сімейному праві; 

 надати пропозиції до удосконалення правового регулювання та реалізації 

договірних відносин у сімейному праві; 

 охарактеризувати регулювання договірних відносин у сімейному праві в 

зарубіжних країнах. 
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Задля дослідження питання сімейних договорів, їх теорії та практики,  

було використано низку методів, на основі яких здійснювалося дослідження, 

тож такими методами є наступні: 

1. Діалектичний метод, що допомагає виокремлювати суперечності, та 

певним чином робити аналіз того чи іншого явища на основі декількох 

суперечливих тверджень, зокрема визначення поняття «шлюбний договір». 

2. Порівняльно-правовий метод, що допомагає проаналізувати та 

порівняти наукові точки зору, теорії, підходи, та практику реалізації сімейних 

договорів як інструменту. 

3. Метод узагальнення, у свою чергу, використовується для 

узагальнення прогнозування чи пропонування тверджень щодо впровадження 

загальних засад відповідного явища. 

4. Метод аналізу, що допомагає в даній магістерській роботі 

визначити ознаки загальних засад, наукові точки зору щодо визначеного 

питання у відповідній сфері тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів. Науковою новизною 

одержаних результатів слід вважати сучасний комплексний аналіз сімейних 

договорів, їх видів, практики укладання, реалізації та розірвання за 

українським законодавством з використанням зарубіжного досвіду. 

Наукове значення роботи. У ході проведення наукових досліджень у 

сфері сімейних договорів, теорії та практики щодо них, використання цієї 

магістерської роботи дасть змогу виокремити та створити нові знання. 

Практичне значення отриманих результатів. Наукові положення, що 

були дослідженні у ході цієї магістерської роботи, через надання висновків та 

узагальнень загальної теорії та практики сімейного договору є унікальними та 

претендують на використання під час проведення профільних занять, а також 

під час складання наукових текстів у відповідній сфері. 



https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

6 
 

Структура роботи визначена її метою та завданням. Робота 

складається зі вступу, трьох розділів, що охоплюють дев’ять підрозділів, 

висновків та списку використаних джерел, і становить 86 сторінок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

7 
 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРІВ У 

СІМЕЙНОМУ ПРАВІ 

1.1. Правова доктрина договору в сімейному праві України 

 

Сімейний кодекс не містить загальних положень стосовно договору, вони 

визначаються у ЦК України. Оскільки договір є універсальною правовою 

категорією, його можна розглядати з різних позицій. У науковій літературі 

поняття договору досліджується різними вченими і нерідко він стає предметом 

палких дискусій, оскільки кожен пропонує своє бачення [64, с. 56-59]. 

О. С. Іоффе зазначав, що це обов’язок, який виникає з домовленості, а у 

певних випадках цей термін означає документ, що фіксує акт виникнення прав 

та обов’язків сторін [26, с. 25]. 

Р. О. Халфіна наполягала, що до поняття договору, крім узгодження волі 

осіб, повинні включатися їх взаємні права й обов’язки. При цьому автор 

звертала увагу на те, що права та обов’язки, які беруть на себе сторони 

правовідносин, як правило, відрізняються один від одного, вони повинні бути 

взаємно узгоджені та давати єдиний правовий результат [68, с. 50]. 

О. А. Красавчиков, розглядаючи дефініцію «договір», визначав його у 

двох аспектах: як юридичний факт і як форму існування правовідносин [28, с. 

117]. 

Як вказує професор Ж. В. Завальна, переживши безліч трансформацій, 

спричинених особливостями функціонування в умовах існування державної 

організації суспільства, договір дійшов до нашого часу. Але сучасні реалії 

української держави, прагнення долучитись до загальноєвропейських цінностей 

вимагають переосмислення місця та ролі договору в системі вітчизняного права 

[25, с. 3]. 

На даний час у доктрині є переосмислення місця та правої природи 

договору в сімейному праві. Одні вчені, вважають, що у системі права є тільки 
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цивільно-правові договори. Як стверджував О. А. Підопригора, під поняттям 

«договір» слід розуміти цивільне правовідношення (зобов’язання), що виникло з 

договору як юридичного факту, або мається на увазі правовий документ, яким 

зафіксовано факт виникнення договірного зобов’язання з волі його учасників 

[54, с. 120].  

Подібної точки зору дотримується М. Д. Пленюк, зазначаючи, що договір 

як основний юридичний факт є підставою виникнення цивільно-правових 

зобов’язань [55, с. 160-163]. 

Зауважимо, що не існує єдиного підходу щодо визначення правової 

природи шлюбного договору. Так, одні вчені ведуть мову про цивільно-правову, 

інші - про сімейно-правову природу шлюбного договору. Існує й окрема 

позиція, що шлюбний договір - це своєрідний протокол про наміри сторін, після 

укладення якого пропонується додатково укладати відповідні правочини після 

реєстрації шлюбу [19]. 

Проте на думку Т. І. Нестерової та О. А. Малянової, шлюбний договір 

необхідно відносити до змішаних договорів, які регулюються нормами 

цивільного та сімейного права16. Цікавою є точка зору А. В. Слєпакової, яка 

зазначає, що шлюбний договір є цивільно-правовим у тій частині, яка регулює 

відносини власності подружжя, і сімейно-правовим, у тій частині, що регулює 

сімейні відносини [63]. 

О. С. Олійник також пропонує шлюбний договір розглядати як цивільно-

правовий у тій частині, в якій він регулює відносини, що становлять предмет 

цивільного права - модифікує законний або встановлює договірний режим 

майна подружжя, визначає права та обов’язки подружжя щодо володіння, 

користування і розпорядження їх майном, передбачає порядок поділу майна в 

разі розірвання шлюбу - тобто визначає правовідносини власності подружжя. У 

тій частині, в якій шлюбний договір регулює сімейні правовідносини, 
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наприклад, аліментні, він не може вважатися цивільно-правовим договором, про 

нього слід говорити як про особливий, сімейно-правовий договір.  

Дослідниця зазначає, що шлюбний договір має подвійну (цивільно-

сімейну) правову природу та містить елементи міжгалузевого договору, 

оскільки не виходить зі сфери цивільно-правового регулювання і повинен 

відповідати таким вимогам цивільного законодавства, як дієздатність його 

сторін, вільне волевиявлення, відповідність закону та дотримання встановленої 

форми. Його належність до сфери сімейного права виявляється в особливостях 

суб’єктного складу цього договору, а також у визначенні його сторонами своїх 

прав та обов’язків як подружжя (майбутнього подружжя) [49]. 

О. М. Пономаренко, вважає, що за своєю суттю сімейні відносини 

становлять самостійний вид цивільних відносин, а сімейний договір належить 

до системи цивільних договорів, тому основою теорії сімейних договорів 

повинна стати загальна теорія договорів, розроблена цивілістикою. Оскільки 

сімейні відносини як самостійний вид цивільних відносин мають певну 

специфіку, їх особливості повинні бути детально вивчені та враховані при 

науковій розробці конструкцій сімейних договорів [63, с. 169]. 

Але дослідження договорів не обмежуються цивілістичною площиною, бо 

сама договірна конструкція застосовується і за межами цивільно-правових 

відносин - у сфері конституційного, адміністративного, трудового права, 

цивільного процесу [63, с. 169]. 

Вважаємо, що буде правильним долучити до цього переліку сімейне 

право. Приєднуємося до точки зору вчених, які вважають за можливе виділити 

сімейно-правові договори серед цивільно-правових. Зокрема, В. П. Нікитіна, 

підтримувала ідею договору в сімейному праві та проводили аналіз окремих 

видів договорів, які існували на практиці, а О. А. Красавчиков, називаючи в 

якості однієї з ознак договору універсальність, розглядав договір не тільки як 

вузькогалузевий інституту цивільного права [29, с. 3-20]. 



https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

10 
 

Сучасні науковці розглядають договір у сімейному праві як правову 

форму розпорядження власника щодо належного йому майна та юридичний 

факт. Так, О. А. Явор зазначає, що договори як юридичні факти сімейного права 

мають тягнути за собою виникнення, зміну або припинення індивідуальних 

правовідносин у межах генерального сімейного правовідношення, а отже, мати 

за предмет сімейні особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, 

батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір’ю та батьком 

дитини щодо її виховання, розвитку та утримання, а також між бабою, дідом, 

прабабою, прадідом і внуками, правнуками, рідними братами та сестрами, 

мачухою, вітчимом і падчеркою, пасинком та іншими членами сім’ї [75, с. 123-

132]. 

Доречною є також точка зору Ш. В. Калбекова, який підкреслює, що 

залежно від галузі права, в якій застосовується договірна конструкція, вона 

набуває специфічного характеру, відповідного певним відносинам, що 

становлять предмет цієї галузі [31, с. 13-17]. 

Погоджуємося з думкою професора В. І. Борисової, що нерозробленість у 

теорії сімейного права поняття про сімейно правовий договір, відсутність 

уніфікованого розуміння його сутності, а також фрагментарне регулювання цих 

договорів у СК України ще не є достатнім аргументом на користь їх цивільно-

правової природи. До того ж перенесення на сімейне право усіх доробок, які 

стосуються цивільно-правових договорів, не є доцільним. Отже, при визначенні 

правової природи сімейно-правових договорів слід ураховувати специфіку 

договору як юридичного факту, що формується під впливом тих відносин, які 

ним опосередковуються [4, с. 12-16]. 

Специфічність сімейного права простежується у тому, що суб’єкти 

сімейних відносин можуть укласти договір, який регулюється нормами 

сімейного законодавства, наприклад, стосовно реалізації батьками обов’язку 

щодо належного виховання та утримання дитини. Прикладом такого договору є 
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договір про визначення проживання дітей при роздільному проживанні батьків 

(у разі розірвання шлюбу) та порядку участі у забезпеченні умов життя дитини 

того з батьків, хто буде проживати окремо. Тобто особливістю договорів у 

сімейному праві можна вважати реалізацію суб’єктами сімейного права своїх 

сімейних прав та обов’язків, які надані законом. 

Це підтверджує тезу, що, укладаючи договори у сімейному праві, вони 

реалізують сімейні права та обов’язки особисто, а отже, такі права не можуть 

бути передані та відчужені. 

Таким чином, наголошуючи на специфічності сімейного права та 

договорів, які укладаються у цій галузі, можна зробити висновок, що правова 

природа відносин галузі сімейного права виявляється в договорі як правовій 

конструкції, яка використовується в ній. 

Відповідно, договір у сімейному праві можна розглядати як двосторонній 

юридичний акт, а саме двосторонній правочин у сімейному праві, оскільки це 

узгоджені волевиявлення двох учасників сімейних відносин, спрямовані на 

досягнення певних сімейно-правових наслідків, які настають лише у взаємодії з 

іншими юридичними фактами. 

Отже, договір у сімейному праві - це окремий документ, підписаний 

сторонами, що його уклали, який підтверджує факт укладення сторонами цього 

правочину, договірні сімейні відносини, що виникли між цими суб’єктами 

сімейного права. 

Договір є тією правовою формою, яка дозволяє регулювати різноманітні 

суспільні відносини, що виникають між суб’єктами права. 

Він окреслює межі дозволеної та належної поведінки, а також наслідки 

недотримання сторонами його умов. Договір можна розуміти як одну з 

найбільш зручних форм регулювання поведінки, оскільки сторони, що 

перебувають у правовому полі, можуть узгоджувати будь-які умови та 

очікувати на отримання заздалегідь обумовленого результату. Або ж як 



https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

12 
 

зафіксовану в установленій законом формі систему компромісів 

(домовленостей), що досягаються сторонами з метою задоволення власних 

інтересів шляхом взаємоузгодження волі обох контрагентів майбутнього 

договору, спрямованих на виникнення, зміну або припинення цивільних 

правовідносин [12, с. 53]. 

І. А. Покровський зазначав, що призначення договору полягає у способі 

регулювання відносин між приватними особами, тобто договір можна 

розглядати як правовий регулятор [53, с. 243]. 

На нашу думку, найбільш узагальнююче підкреслює сутність договору в 

сімейному праві його розуміння як регулятора сімейних відносин. Тому, 

вважаємо, цілком правильним визначення професора Л. В. Красицької, яка 

розглядає сімейно правовий договір як правову форму регулювання сімейних 

відносин [30, с. 44-47]. 

СК України визнає договір регулятором сімейних відносин: ч. 2 ст. 7 СК 

України передбачено, що сімейні відносини можуть бути урегульовані за 

домовленістю (договором) між їх учасниками; ст. 9 СК України встановлене 

коло осіб, сімейні відносини між якими можуть регулюватися за домовленістю 

(договором). СК України не надає легального визначення сімейного договору, 

але разом із тим чітко визначає, що укладатися від може між учасниками 

сімейних відносин, і не включає до їх складу органи державної влади та 

місцевого самоврядування [48]. 

Припускаємо, що, окрім регулюючої, договір у сімейному праві має ще й 

превентивну функцію у передконфліктній ситуації між суб’єктами сімейних 

відносин - є попереджуючим юридичним фактором. Зокрема, укладання 

шлюбних або аліментних договорів дозволяє суб’єктам сімейних відносин 

урегулювати свої спірні питання і не допустити конфліктної ситуації, в якій 

можуть постраждати діти. 
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1.2. Основні аспекти укладення та розірвання, чинності і недійсності 

договору у сімейному праві 

 

Для чинності договорів у сімейному праві необхідне дотримання таких 

вимог: 

1) договори не можуть суперечити вимогам закону та моральним засадам 

суспільства (ч. 1 ст. 203 ЦК України, ст. 9 СК України); 

2) особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг 

правочиноздатності; 

3) воля сторін має бути сформована і закріплена в договорі вільно, без 

будь-якого зовнішнього впливу; 

4) договір має вчинятися у формі, встановленій законом; 

5) договір має бути спрямований на досягнення певного правового 

результату, що обумовлено ним; 

6) договір, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може 

суперечити правам та інтересам їхніх дітей (не зважаючи на вік чи стан 

здоров’я) (частини 2–6 ст. 203 ЦК України). 

Щодо більшості договорів у сімейному праві такі питання, як порядок 

укладення та виконання договору, підстави зміни, розірвання, визнання 

договору недійсним і наслідки таких актів, як правило, спеціально вирішені та 

вирішуються за правилами ЦК України про укладення, зміну та розірвання 

цивільно-правових договорів, визнання договорів недійсними. 

Як бачимо є посилання як на норми СК України так і ЦК України. Це дає 

висловлювати думку деяким вченим щодо «антисуверенізації» сімейного права, 

яка спирається на «полубланкетний» характер сімейного договірного права [1, 

с. 30-40]. 

Застосування в сімейно-правовій сфері цивільно-правових зобов’язальних 

норм безпосередньо, субсидіарно або за аналогією - це реальність. Однак, явище 
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договору притаманне не тільки сфері цивільного обороту, а також 

міжнародному праву, адміністративному праву, земельному праву [56, с. 35-36]. 

Таким чином існує певна взаємодія по лінії договірного права між цивільним та 

сімейним правом. 

Порушення вимог щодо чинності договорів у сімейному праві спричиняє 

його недійсність. Договори у сімейному праві можуть належати як до 

нікчемних, так і до оспорюваних правочинів. Згідно із ч. 2 ст. 215 ЦК України 

нікчемним визнається правочин, якщо його недійсність установлена законом. У 

цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. Згідно 

із ч. 3 ст. 215 ЦК України оспорюваним є правочин, якщо його недійсність 

прямо не установлена законом, але одна зі сторін або інша заінтересована особа 

заперечує його дійсність на підставах, установлених законом, і недійсність 

такого правочину встановлена судом. 

Наприклад, до нікчемних можна віднести договори батьків або інших 

членів сім’ї та родичів щодо майна дитини, укладені без дозволу органу опіки та 

піклування (статті 71, 224 ЦК України; ч. 2 ст. 177, ч. 5 ст. 190 СК України). 

Нікчемним буде також договір у сімейному праві, укладений із недотриманням 

вимоги закону про його нотаріальне посвідчення (ч. 1 ст. 220 ЦК України, ч. 1 

ст. 78, ч. 1 ст. 89, ст. 94, ч. 1 ст. 189 СК України). 

Недійсні договори у сімейному праві можуть належати і до оспорюваних 

правочинів. Наприклад, якщо шлюбний договір було укладено однією зі сторін 

під впливом помилки, обману або насильства, він може бути визнаний 

недійсним за рішенням суду (статті 229–231 ЦК України). Оспорюваним є 

також будь-який фіктивний правочин, укладений учасниками сімейних 

відносин (ст. 234 ЦК України). 

Цивільне законодавство визначає загальні правові наслідки недійсності 

правочинів (частини 1–2 ст. 216 ЦК України), які застосовуються і до договорів 

у сімейному праві з урахуванням правил, установлених СК України. Таким 
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чином, до загальних наслідків недійсності договорів у сімейному праві 

належать: 

1) повернення кожною зі сторін другій (іншій) стороні у натурі всього, що 

вона отримала на виконання правочину, а в разі неможливості такого 

повернення, зокрема тоді, коли отримане полягає у користуванні майном, 

виконаній роботі чи наданій послузі, відшкодування вартості того, що 

отримано, за цінами, які існують на момент такого відшкодування (двостороння 

реституція); 

2) відшкодування завданих збитків, якщо це передбачено договором (п. 6 

ч. 2 ст. 18 СК України, ст. 22 ЦК України); 

3) компенсація моральної шкоди, якщо це передбачено договором (п. 6 ч. 

2 ст. 18 СК України, ст. 23 ЦК України) [3, с. 49-50]. 

 

1.3. Юридична відповідальність за договором у сімейному праві 

 

Важливим питанням є проблема відповідальності сторін шлюбного 

договору за своїми зобов’язаннями. Майно подружжя - основне джерело 

відшкодування порушених ними зобов'язань.  

Сторони відповідають за своїми особистими зобов'язаннями як майном 

кожного з них, так і спільним майном. Якщо зобов'язання одного з подружжя 

виникло або пов'язане з його боргом до вступу в шлюб або прийнято ним на 

себе хоча і під час шлюбу, але з метою задоволення тільки своїх інтересів чи 

має на меті покриття витрат, необхідних для збереження або поліпшення майна, 

яке належить лише йому, то за такими зобов'язаннями сторона відповідає тільки 

належним їй майном. 

    Зобов'язаннями лише одного, а не обох подружжя, є й ті, які 

безпосередньо пов'язані з його особистістю, наприклад , його зобов'язання щодо 
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сплати аліментів на утримання дітей від першого шлюбу, зобов'язання 

відшкодувати шкоди, заподіяну життю, здоров'ю або майну інших осіб. За 

такими зобов'язаннями іншого один з подружжя не несе відповідальності ні 

належним йому майном, ні часткою майна подружжя [32, с. 44-45]. 

Виняток становить ситуація, але у разі, коли майна чоловіка недостатньо 

для задоволення вимоги кредиторів, стягнення може бути звернено на частку у 

спільній власності. Для цього потрібно спочатку визначити розмір цієї частки. 

Правові наслідки визнання шлюбного договору недійсним визначені 

статтею 103 Сімейного кодексу. Шлюбний договір може бути визнаний 

недійсним у порядку судового розгляду [69]. 

До підстав недійсності шлюбу можемо віднести укладення шлюбного 

договору з дієздатним особою, але яка не розуміє значення своїх дій.  

Шлюбний договір може бути визнаний недійсним за позовом однієї зі 

сторін, чиї права або законні інтереси були порушені в результаті укладення 

договору в стані алкогольного сп'яніння, сильного нервового потрясіння або 

іншого хворобливого стану). 

Якщо ж після укладення шлюбного договору одна зі сторін буде визнана 

недієздатною, то до суду з вимогою про визнання шлюбного договору 

недійсним може звернутися опікун.  

Дана вимога буде задоволена в тому випадку, якщо буде доведено, що в 

момент укладання шлюбного договору його підопічний не був здатний розуміти 

значення своїх дій або керувати ними. 

Також до підстав слід віднести укладення шлюбного договору під 

впливом омани, що має істотне значення, тобто помилка щодо природи 

правочину, коли сторона, не знаючи обставин, що мають істотне значення, 

укладає шлюбний договір, окрім випадків, коли такі істотні обставини відомі 

особі; та укладення шлюбного договору під впливом обману внаслідок 

застосування насильства, погрози на вкрай невигідних умовах. У такому 
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випадку шлюбний договір може бути визнаний судом недійсним, так як при 

укладанні шлюбного договору сторона була позбавлена можливості вільно 

висловлювати свою волю і діяти в своїх інтересах. Для визнання такого 

договору недійсним, потрібно, щоб загроза була не ймовірною, а реальною [65]. 

Шлюбний договір недійсний як невідповідний за змістом закону, якщо він 

обмежує правоздатність або дієздатність одного з подружжя, обмежує право на 

звернення до суду з метою захисту свої законних прав та інтересів, регулює 

особисті немайнові відносини подружжя, визначає права та обов'язки щодо 

дітей. 

Нікчемний шлюбним договором є такий,  що укладається з метою, яка 

суперечить основам правопорядку засадам суспільної моралі. У випадку, коли 

вимогам закону суперечать тільки деякі умови шлюбного договору, то він 

визнається недійсним лише в частині, що містить ці умови. 

Маються на увазі питання, які є суперечливими конституційним прав 

людини, і тими, що суперечать загальним засадам сімейного права. Ті, що 

суперечать конституційним засадам слід вважати питання, прописані у 

шлюбному договорі, що утискають чи порушують права та свободи одного з 

подружжя, наприклад, якщо зазначається, що дружина має вчиняти певні дії, які 

вона не хоче вчиняти, або питання дискримінації тощо.  

Загальними засадами сімейного права, порушення яких не може бути під 

час складання тексту шлюбного договору – це в основному питання, які певним 

чином можуть натякати на створення несприятливих умов для одного з 

подружжя, інакшим чином утискати права чи свободи одного з подружжя. Такі 

умови відповідно теж можуть визнаватись нікчемними як частина у договорі, 

або як договір у цілому. 

Оскільки шлюбний договір є одним з видів цивільно-правових 

правочинів, то до нього застосовуються положення статті 216 Цивільного 
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кодексу України, відповідно до якої недійсний правочин не створює юридичних 

наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю [65]. 

У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути 

другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а 

в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у 

користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, відшкодувати вартість 

того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.  

Але в шлюбному договорі може передбачатися інше, зокрема в частині 

про повернення майна отриманого за період перебування в шлюбі [65]. 

Якщо у зв'язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або 

третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають 

відшкодуванню винною стороною. 

Питання договірної відповідальності у сімейному праві не урегульоване 

СК України.  Якщо договірне зобов’язання виникло на підставі договору, то 

його порушенням може бути невиконання або виконання з порушенням умов, 

визначених змістом договору. При цьому важливо правильно визначати правову 

природу правових наслідків порушення договору, з огляду на їх неоднорідність 

і встановлення законодавством різних підстав їх застосування [2, с. 153]. 

О. М. Пономаренко виділяє певні особливості договірної відповідальності 

у сімейному праві. По-перше, відповідальність за порушення сімейних 

зобов’язань належить до сімейно-правової відповідальності, яка, у свою чергу, є 

видом цивільно-правової відповідальності.  

Отже, відповідальність порушення сімейних зобов’язань включатиме 

ознаки як цивільно-правової відповідальності у цілому, так і сімейно-правової 

відповідальності.  

Такий підхід дозволяє застосовувати до урегулювання питання договірної 

відповідальності у сімейному праві норми цивільного законодавства про 

відповідальність за порушення договірних зобов’язань як загальні.  
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Водночас при застосуванні таких положень необхідно враховувати 

специфіку сімейних відносин, що обмежує можливість застосування тих заходів 

цивільно-правової відповідальності, які не відповідатимуть сутності сімейних 

відносин.  

Так, достатньо спірною є можливість застосування норми цивільного 

законодавства про відшкодування збитків у повному розмірі (реальні збитки та 

упущена вигода) за порушення сімейних договорів. 

По-друге, більшість сімейних правовідносин виникає не на підставі 

договору, а на підставі інших юридичних фактів, передбачених СК України 

(шлюб, споріднення, усиновлення тощо).  

Сімейний договір, що регулює такі відносини, спрямований виключно на 

визначення порядку виконання передбачених законодавством сімейних 

зобов’язань («законного обов’язку»). Порушення такого договору одночасно є 

невиконанням «законного обов’язку», юридичні наслідки невиконання або 

неналежного виконання якого закріплені у СК України у вигляді імперативних 

норм. Договірна свобода у виборі заходів відповідальності за невиконання 

таких обов’язків значно обмежена.  

Заходи відповідальності, закріплені імперативними приписами сімейного 

законодавства, не можуть бути змінені, обмежені, виключені та ін., але можуть 

бути доповнені домовленістю сторін. Наприклад, якщо особа не виконує 

договір щодо участі окремо проживаючого батька у вихованні дитини, вона не 

тільки порушує сімейний договір, але й не виконує обов’язок щодо виховання 

дитини, передбачений ст. 150 СК України.  

У зв’язку з цим, якщо у договорі за порушення його умов як санкція 

передбачена сплата штрафу, до такого суб’єкта застосовуються заходи 

відповідальності, передбачені не тільки договором, а й законом. Зокрема, такий 

із батьків на підставі рішення суду може бути позбавлений батьківських прав за 
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ухилення від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини (п. 2 ч. 1 ст. 

164 СК України). 

Аналіз чинного законодавства дозволяє дійти висновку, що до заходів 

відповідальності, які визначені імперативними приписами сімейного 

законодавства та застосовуються на підставі рішення суду, належать 

насамперед заходи, які впливають на особу правопорушника та полягають в 

обмеженні або позбавлені суб’єктивних сімейних прав (позбавлення 

батьківських прав, усиновлення дитини за згодою батька тощо).  

Заходи ж договірної  відповідальності можуть впливати виключно на 

майнову сферу правопорушника. 

По-третє, свобода у визначенні заходів відповідальності за виконання або 

неналежне виконання сімейних договорів у договірній практиці може бути 

реалізована у двох випадках. Найвищий рівень договірної свободи у цьому 

питанні існує при укладенні тих сімейних договорів, які спрямовані на 

виникнення сімейних правовідносин (наприклад, договору про надання 

утримання тіткою неповнолітньому племіннику). 

У таких договорах сторони вільні у визначенні заходів за виконання або 

неналежне виконання договірних зобов’язань. У тих договорах, які спрямовані 

на визначення порядку виконання «законних обов’язків», договірна свобода у 

виборі заходів відповідальності реалізується тільки шляхом установлення 

додаткових таких заходів понад ті, що передбачені СК України. Так, наприклад, 

у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину суб’єкти можуть, окрім 

наслідків, установлених законодавством, передбачити додаткову 

відповідальність у вигляді неустойки (штрафу, пені) за прострочення у 

виконанні такого зобов’язання [52, с. 162]. 

Як доцільно зауважує Л. В. Красицька, положення щодо застосування 

неустойки (пені) як способу захисту сімейних прав та інтересів, слід 

застосовувати з уточненням, що неустойка (пеня) за прострочення сплати 
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аліментів, передбачена ст. 196 СК України, є заходом сімейно-правової 

відповідальності, законною і штрафною неустойкою; залікова неустойка може 

бути передбачена аліментним договором між батьками дитини [32, с. 17]. 

Дійсно, ст. 196 СК України вказує на відповідальність за прострочення 

сплати аліментів. Але у сімейному праві договором між учасниками сімейних 

правовідносин можна визначити саме залікову неустойку, а не штрафну, як це 

передбачено цивільним законодавством [27, с. 296]. 

Також спірним є момент щодо виконання зобов’язань, адже, наприклад, за 

невиконання умов договору про патронат не встановлюється відповідальність у 

вигляді відшкодування збитків чи інших майнових санкцій. 

Хоча цікавою є думка, що заходи відповідальності за порушення сімейних 

прав і невиконання або неналежне виконання сімейних обов’язків доцільно 

визначати й у договорі про патронат над дитиною, у договорі про влаштування 

дітей до прийомної сім’ї, договорі про організацію діяльності дитячого будинку 

сімейного типу на випадок повернення патронатним вихователем, прийомними 

батьками або батьками-вихователями дитини у зв’язку зі строковим 

розірванням договору, оскільки з вини патронатного вихователя, прийомних 

батьків, батьків-вихователів були створені несприятливі умови для утримання, 

виховання і навчання дитини. 

Можна зробити висновок, що загальні вимоги до укладання та вчинення 

договорів у сімейному праві установлені ЦК України, але кожен із цих 

договорів має свої особливості, зумовлені: предметом (наприклад, майно); 

потребою в державній реєстрації; існуванням типової або примірної форми, 

встановленої законом; наявністю сімейно-правової відповідальності у договорі, 

форми та обсяг якої можуть бути визначені як законом, так і договором. 

Виходячи з вищенаведеного, вважаємо, що договором у сімейному праві є 

договір, який укладається між фізичними особами, що пов’язані між собою 

шлюбом або родинністю (подружжя, батьки, діти тощо) чи не перебувають у 
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безпосередніх родинних або шлюбних зв’язках і не проживають однією сім’єю 

(батьки-вихователі тощо), або є стороною договору на підставі повноважень, 

визначених законом (орган опіки та піклування, центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей і молоді за місцем проживання дитини, адміністрація закладу, в 

якому проживає дитина), та спрямований на зміну чи припинення особистих 

немайнових і/або майнових прав та обов’язків у законному режимі та сприяє 

виникненню договірного режиму сімейних відносин. 
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РОЗДІЛ ІІ. ШЛЮБНІ ДОГОВОРИ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ 

 

2.1. Ґенеза формування та розвитку шлюбного договору в Україні 

 

 

На території України, ще до виникнення законодавчого регулювання 

шлюбних договорів вони існували і врегульовували не стільки приватні 

відносини між подружжям, скільки міждержавні відносини, мова йде про 

династичні шлюби, наприклад за часів Київської Русі. 

Але ж ще за Давньоруську добу, дохристиянський період історії, також був 

наявний відповідний договір, що укладався або між родами наречених, або між 

нареченим і батьком дівчини [45, с. 164]. 

Про це свідчать і самі форми укладення шлюбу, такі як купівля нареченої 

та «приведення» нареченої із приданим, що забезпечувалося віном з боку 

чоловіка.  

Звичаєві форми укладення шлюбу супроводжувалися спеціальною 

обрядовістю – весіллям, що засвідчувала законність укладення шлюбу та 

виникнення прав та обов’язків подружжя [46, с. 29-33]. 

Новий етап розвитку інституту шлюбу бере свій початок з видатної події 

988 р. – хрещення Київської Русі. Привнесення нової релігії та надання їй 

державного статусу стало поштовхом для формування нового світогляду, нових 

норм моралі. Вирішальний вплив християнство здійснило й на розвиток 

шлюбно-сімейних правовідносин.  

З цього часу всі питання щодо укладення шлюбу стали підпорядковуватися 

церковній юрисдикції. 

 Формування основ шлюбно-сімейного права відбувалося двома шляхами: з 

одного боку, активний процес формування правових звичаїв та шлюбних 

обрядів ішов шляхом їх соціального зміцнення та надання їм універсального та 
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всеохоплюючого характеру, а з іншого боку, шляхом прийняття церквою нових 

норм права [46, с. 29-33]. 

Інститут укладення шлюбу опинився під контролем церкви. Єдиною 

законною формою християнського шлюбу було визначено вінчання. 

Після прийняття християнства у галузі сімейних відносин поступово 

почали затверджуватися норми візантійського церковного права, адаптовані до 

місцевих умов [73, с. 269]. 

Проте поширеними залишалися невінчані шлюби, укладені у формі 

весілля. Весілля залишалося головною формою укладення шлюбу за звичаєвим 

правом [73, с. 269]. 

Наприклад, Договір між Київською Руссю та Візантією, що був 

закріплений шлюбом Всеволода Ярославича і дочки імператора Костянтина IX 

Мономаха врегульовував важливі міждержавні відносини, а так як був 

скіплений шлюбом – його також певним чином можна визначати як шлюбний 

договір. 

Відносини між Київською Руссю і Центральною та Східною Європою 

можна охарактеризувати лише як особисті відносини, тобто висновок 

династичних шлюбів [73, с. 269]. 

Династичні шлюби були не рідкістю в Київській Русі. Ще Володимир 

посилав частину свого воску на виручку Візантійської імперії від заколотників, 

вимагаючи натомість руку молодшої сестри Василя і Костянтина (імператори 

Візантії).  

Київський князь прекрасно розумів, що йому представляється рідкісний 

випадок поріднитися з правителями Візантійської імперії саме через такий 

династичний шлюб – відповідний шлюбний договір. 

 Одна дочка Ярослава Мудрого була одружена з французьким королем 

Генріхом I, інша за норвезьким королем Гарольдом Сміливим, третя - за 
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королем угорським Андрієм (Андрашем). Володимир Мономах по материнській 

лінії був онуком візантійського імператора Костянтина X Мономаха.  

Сестра Володимира Мономаха Євпраксія-Адельгейда вийшла заміж за 

німецького імператора Генріха IV, дочка Євфимія - за угорського короля 

Коломана та інше.  Сам Мономах був одружений на Гіді - дочки англійського 

короля Гарольда. 

Важливим елементом шлюбних договорів було саме визначення віна, що 

записувалося чоловіком на користь своєї дружини. Так, ст. 1 п’ятого розділу 

Третього Литовського статуту 1588 р. встановлювала обов’язок батьків 

нареченої дбати про своєчасний запис майбутнім зятем віна на користь їхньої 

доньки [62, с. 228-229]. 

Метою такого запису було попередження зловживань спільним сімейним 

майном.  

Здебільшого ця норма виступала на захисті майнових інтересів чоловіків, 

обмежуючи право жінки розпоряджатися сімейним майном. Водночас, на нашу 

думку, «віновий» запис також гарантував частку дружини у спадщині або після 

розлучення [62, с. 228-229]. 

Серед джерел права Литовсько-Руської держави перше нормативне 

закріплення обов’язковості «вінового» запису зустрічається у Городельському 

привілеї 1413 року. Ця норма була підтверджена також у Київських привілеях 

1507 і 1529 років [62, с. 228-229]. 

Але у жодному з трьох нормативних актів не було встановлено розмір 

віна. Проте у Першому Литовському статуті 1529 р. вже було визначено, що 

розмір віна повинен становити 1/3 нерухомої власності чоловіка (ст. 5, 6 Розділу 

ІV) [62, с. 228-229]. 

Другий і Третій Литовські статути (1566 р. і 1588 р.) встановлювали, що 

розмір віна не повинен перевищувати 1/3 нерухомого майна чоловіка. Але 

водночас у ст. 2 п’ятого розділу Третього Литовського статуту 1588 р. 
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зазначалось, що розмір віна повинен був удвічі перевищувати розмір посагу 

(приданого) дружини [62, с. 228-229]. 

У ст. 1 п’ятого розділу Литовського статуту 1588 р. визначався порядок 

оформлення вінового запису, а також регламентувалась процедура 

встановлення його достовірності [62, с. 228-229]. 

Коли вінового запису не було, то після смерті чоловіка дружина 

отримувала право успадкувати рівну з іншими спадкоємцями частку його майна 

[62, с. 228-229]. 

У ХVІ – першій половині ХVІІ ст. весільний обряд, як спосіб укладення 

шлюбу, все ще мав величезне значення у ті часи саме для українського 

населення. Н. Полонська-Василенко зазначала, що нерідко підписання 

«інтерцизи» та обряд весілля залишалися єдиним засвідченням укладення 

шлюбу.  

Тобто, шлюб визнавався дійсним без вінчання і набував форми 

«громадянського шлюбу».  

Так, М. Владимирський-Буданов писав, що шлюби укладалися шляхом 

вільного договору між двома нареченими, – «договору заявленого перед 

судовою владою (світською). Церковне вінчання може слідувати або не 

слідувати за укладенням шлюбу; відсутність цієї умови не впливає на 

законність шлюбу» [10, с. 2-3]. 

Повертаючись до питань міжнародних інститутів шлюбного договору, 

необхідно зазначити, що інколи допускається присутність представників сторін, 

наприклад відповідно до статті 1294 Цивільного кодексу Франції, адже у 

державах, де відсутній легальний режим майна, подружжя обов’язково укладає 

шлюбний контракт [11]. 

За раніше чинним шлюбно-сімейним законодавством майнові відносини 

подружжя регулювалися лише законом шляхом закріплення у законодавстві 

профільних норм, загальнообов’язкових правил поведінки.  
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Малося на увазі, що  угоди з управління та розпорядження спільним 

майном подружжя суперечать як законодавству , так і є недійсними. Відповідно 

тому, і не закріплювались питання порядку та наявності укладення шлюбних 

договорів. 

Особливо в  радянських сім’ях духовне начало переважало над певними 

матеріальними правовідносинами та вважалося недоречним, тому відповідно і 

інститут сімейного права як такий був відсутній.  

І на сьогодні, ще досі такий пережиток керує свідомістю більшості як 

українських людей, так і людей колишнього пострадянського простору, а іноді 

нав’язується старшими людьми, батьками, оточенням чи людьми, що 

підтримують комуністичну політику, тощо. 

Майно людини в основному складали предмети споживання (одяг, меблі 

тощо), тому «ділити», як правило, було нічого. У силу цього передбачений 

законом режим спільної власності відповідав інтересам більшості сімей.  

Потреби в іншому порядку врегулювання майнових відносин не було. 

Однак, з розвитком відносин приватної власності ситуація змінилася.  

З’явилися сім’ї, що володіють значними прибутками, у яких виникла 

потреба захистити своє багатство, свій капітал [65]. 

Характер саме буржуазного суспільства і спровокував появу та стрімкий 

розвиток інституту шлюбного договору, розшаровість суспільства, характерне 

саме під час буржуазії, вважали за необхідно укладати договірні відносини між 

майбутнім подружжя, задля уникнення втрати майна одним із них, що займає 

суспільний клас вище [65]. 

Хибною є думка про те, що право першості у винаході шлюбного 

контракту належить сучасній Європі або Америці. В Стародавній Греції та Римі 

чоловік і жінка, перш ніж створити родину, оформляли угоду, де описували свої 

майнові відносини, відразу обговорюючи також і питання спадкування в 

майбутньому спільно нажитого майна [50]. 
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Такі домовленості не вважались ганебними, і така «страховка» була дуже 

поширена аж до приходу християнства. У наступні часи «священний союз» 

укладався й регулювався винятково церквою.  

Відновлення інституту шлюбного контракту знову почалося лише 

наприкінці XVIII - початку XIX століття у Франції, Англії, Німеччині, Австрії. 

Контракт здобуває юридичну чинність із того моменту, коли на зміну 

церковному приходить так званий світський шлюб [50]. 

Укладення шлюбного договору є виключно добровільною справою обох 

сторін. В Україні ще за часів Литовсько-Руського князівства існували договори, 

які укладались при вступі у «состояние малжонское».  

Цими договорами встановлювалось придане нареченої та «вино», яке мав 

би дати їй чоловік. Все це – розмір приданого та «вина» – мало бути записане у 

так звані «книги городские» [50]. 

Основу укладення шлюбу на землях України протягом XVI - XIX століть 

складав договір (зговір, змовини, згода), що укладався між батьками та 

родичами кожної із сторін [42, с. 34-35]. 

Майже завжди всі майнові аспекти майбутнього сімейного життя молодих 

обговорювались при сватанні (заручини, зговір). При цьому важливим етапом 

сватання були оглядини хазяйства молодого, які при позитивному розвитку 

відносин завершувались шлюбним договором [42, с. 34-35]. 

Спочатку шлюбний договір укладався в усній формі, а вже починаючи із 

XVII сторіччя – письмово. Поступово письмова форма стала обов’язкова. 

Домовленості досягнуті при сватанні оформлювались «шлюбними» або 

«віновними листами» [42, с. 34-35]. 

В зазначених документах закріплювались загальні домовленості про шлюб, 

умови про розмір приданого нареченої, внеску чоловіка – так званого «віна» або 

«привінка», подарунки батьків [42, с. 34-35]. 
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Таким чином, саме історично склалася необхідність повернення до 

шлюбних договорів для захисту свого капіталу саме від відповідного 

стороннього втручання [38]. 

Враховуючи особливості розвитку нашої країни, з розвитком інститутів 

приватної власності і капіталізму, можна з упевненістю прогнозувати 

неминучість розвитку і зміцнення інституту шлюбного договору і в нашій 

державі. 

В нашій країні, в силу сформованих традицій, поки така форма не отримала 

широкого застосування, хоча з кожним роком кількість сімей, які укладають 

шлюбні договори, зростає [42, с. 34-35]. 

Як і у вищеописаних історичних обставинах, поштовхом до розвитку 

інституту шлюбного договору послужив відхід суспільства від соціалістичного 

ладу і розвиток інституту приватної власності [42, с. 34-35]. 

В Україні законодавство дозволило укладати шлюбні договори тільки 

починаючи з 1992 року, з внесенням змін до Кодексу про шлюб та сім’ю. З 

набранням чинності з 1 січня 2004 року Сімейного кодексу України, умови та 

законодавче регулювання шлюбного договору, порядок укладання шлюбного 

договору  були розширені, що, на сьогоднішній день, дозволяє врегулювати в 

такому договорі досить широке коло питань [38]. 

Але, все одно, розглядаючи судову практику вирішення питань щодо 

порядку використання майна, або навіть маючи шлюбний договір, подружжя 

звертається до суду щодо врегулювання своїх відносин більше ніж особи, що 

такого договору не мають. 

Деякі науковці у галузі психології зазначають, що частіше задля 

врегулювання питань користування та розпорядження майном, питань 

утримання дітей до суду звертаються особи, у яких укладений шлюбний 

договір, і в якому відповідні питання врегульовані [42, с. 34-35]. 
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Тож, зазначити, що наявність шлюбного договору дозволить подружжю 

спокійно вважати, що абсолютно всі фінансові та майнові питання, питання 

утримання зокрема дітей, що можуть виникнути під час шлюбу, - врегульовані, 

неможна. 

А що стосується історії, то варто зазначити, що шлюбні договори 

укладались споконвіку. Згадуючи численних дітей та онуків Ярослава Мудрого, 

необхідно зазначити, що саме шлюбним договором були підкріплені всі 

династичні шлюби тодішньої Київської Русі 10-12 століття. 

 Династичні шлюби своїми договорами регулювали не лише відносини 

сім’ї, яка створювалась, а  і відносини держав, які до такої сім’ї мали 

відношення.  

Династичні шлюби укладали договори, які по ознакам та сутності дещо 

можна прирівняти до типового сучасного договору шлюбного за ремаркою того, 

що династичні шлюбні договори містили закріплення міждержавних відносин, а 

наші типові шлюбні договори закріплюють внутрішньо сімейні відносини між 

подружжям. 

Навіть незважаючи на те, що вони не є повальним захопленням в нашій 

країні у порівнянні з іншими, не варто нехтувати такою формою страховки 

свого майбутнього. 

 

2.2. Загальнотеоретичні особливості шлюбних договорів 

 

 

З розвитком суспільства  та сімейних відносин, сучасна людина, що 

вступає в шлюб мислить прагматично та серйозно. На сьогодні, зменшується 

кількість населення, у світі загалом, які б у ранньому віці вступали у шлюб, а 

все більше зростає необхідність офіційно врегульовувати, вступаючи у шлюб, 

відносини подружжя. 
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Встановлення подружжям офіційного порядку користуванням майна тощо, 

надає можливість подружжю більше довіряти один одному у процесі спільного 

проживання. Інститут шлюбного договору прийшов в Україну з заходу і тому 

наразі для нашої держави не є достатньо дослідженим інститутом в сімейному 

праві. 

У західних країнах існування інституту шлюбного договору набрало 

популярності ще в кінці минулого століття, та відповідно було врегульовано 

законодавчо.  

Метою шлюбного договору загалом вважається право подружжя мати 

можливість самостійно вирішувати  свої майнові відносини у шлюбі.  Сьогодні, 

в процесі активного соціально-економічного розвитку та розвитку цивільних 

правовідносин в Україні інститут шлюбного договору набирає популяризації. 

Шлюбний договір, згідно з Сімейним Кодексом України - це письмовий, 

нотаріально завірений договір, укладений між особами, що вступають в шлюб 

або між подружжям, і спрямований на регулювання майнових відносин сторін 

[50 ]. 

Українське законодавство шлюбний контракт визначає як документ, яким 

можна врегулювати лише питання між подружжям, зокрема питання спільних 

фінансів, певних зобов’язань, користування чи розпорядження спільним 

майном. 

Відповідно до зазначеного, особисті відносини між подружжям, а також 

особисті відносини між подружжям і дітьми не можуть регулюватися шлюбним 

договором.  

Таким чином, питання немайнового характеру, такі як свобода, повага, 

любов між подружжям, взаємна увага, індивідуальність, саморозвиток  не 

можуть бути предметом шлюбного контракту в Україні.  

У той час як в США шлюбним контрактом можуть бути передбачені такі 

обов'язки подружжя, як підтримання привабливої фізичної форми, частота 
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виконання «подружнього обов'язку», саморозвиток і підвищення 

інтелектуального рівня протягом подружнього життя [59]. 

На сьогоднішній день шлюбний договір залишається непопулярною 

формою юридичного оформлення майнових подружніх відносин. Більшість 

осіб, що вступають у шлюб сьогодні не поінформовані про те, що оформивши 

подібний документ, створюють додаткову гарантію тривалості шлюбу, або ж у 

випадку розлучення забезпечать можливість вирішити всі питання без зайвих 

додаткових турбот.  

В Україні подружжя, беручи шлюб, на психологічному рівні незручно себе 

почувають під час розмов на тему укладання шлюбного договору, навіть не 

підозрюючи, що шлюбний договір не є образою зі сторони одного з подружжя 

чи недовірою, а навпаки – можливістю заздалегідь уникнути сварок з майнових 

питань [69]. 

На відміну від американського типу шлюбного договору, який враховує 

майнові і немайнові питання, законодавство України застосовує європейський 

тип - регулюючий тільки майнові питання. 

В шлюбному договорі наявна можливість передбачити такі умови: 

1) Питання щодо володіння, користування та розпорядження майном подружжя: 

 шляхом роздільної власності, належність кожному з подружжя свого 

майна; 

 шляхом спільної власності, коли набуте під час шлюбу майно 

належить подружжю спільно; 

 шляхом часткової власності, коли подружжя володіє речами як в 

режимі роздільної власності, так і спільної. 

2 ) Питання визначення порядку використання майна подружжя. 

3 ) Питання щодо утримання дітей подружжя, дітей одного з подружжя тощо.  

Є певні питання, які відповідно до законодавства не можна прописувати у 

тексті шлюбного договору, зокрема коли: 
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 одного з подружжя ставлять у дуже несприятливе становище чи 

обмежують дієздатність і правоздатність однієї зі сторін; 

 обмежують і регулюють права, що стосуються дітей. 

Таким чином шлюбний договір має наступні особливості. По-перше, як 

зазначалося вище, шлюбним договором можуть бути врегульовані лише 

майнові відносини подружжя [65]. 

По-друге, шлюбний договір не може зменшувати прав дитини, які 

передбачені у Сімейному кодексі України. Це стосується питань утримання 

дитини, забезпечення одержання дитиною освіти, прав дитини на нерухомість і 

інші питання [65]. 

По-третє, шлюбний договір не може ставити одного з подружжя у 

надзвичайно невигідне матеріальне становище. Але як показує практика, це є 

найвразливішою частиною такого договору, оскільки досі не існує чіткого 

законодавчого визначення поняття «надзвичайно невигідне матеріальне 

становище» [65]. 

Суди в кожному окремому випадку самостійно встановлюють, чи є 

становище однієї зі сторін подружжя відповідно до умов шлюбного договору 

«надзвичайно невигідним».  

По-четверте, за шлюбним договором не може передаватися у власність 

одному з подружжя нерухоме або нерухоме майно, право на яке підлягає 

державній реєстрації[65]. 

Тому якщо шлюбним договором передбачена передача  будинку  дружині 

від чоловіка, який є його власником, то даний пункт договору буде недійсним, 

оскільки перехід права власності на будинок від чоловіка до дружини є угодою, 

яка вимагає державної реєстрації. У цьому випадку необхідно укладати окремий 

договір (договір дарування будинку). 

Ставлення до шлюбного договору у кожній країні різна. Наприклад, якщо 

на заході шлюбний контракт - абсолютно необхідний документ на старті 
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сімейного життя, то в східних країнах до нього ставляться з побоюванням, 

вважаючи неприпустимим думати про розлучення. 

З радянських часів залишилася звичка вважати непристойним обговорення 

меркантильної сторони шлюбу між люблячими людьми. Однак, сьогодні все 

більше пар прагнуть укласти такий договір.  

В Україні існує таємниця шлюбного договору. У зарубіжних країнах, 

навпаки, має бути забезпечений вільний доступ зацікавлених осіб для 

ознайомлення зі змістом шлюбного договору.  

 

2.3. Законодавче регулювання укладання та розірвання шлюбного 

договору 

 

 Питання необхідності укладення шлюбного договору до 

сьогоднішнього дня залишається дискусійним, хоча саме поняття вже існує в 

українському законодавстві з 1993 року, після прийняття відповідної 

постанови Кабінету Міністрів України [59]. 

 Це обумовлено тим, що досі в суспільстві поширюються думки, що 

укладення подібного документу свідчить про наявність недовіри та корисних 

причин вступу до шлюбу. Але це є результатом незнання і нерозуміння суті 

можливих переваг. 

 При   укладенні шлюбного договору, чоловік і дружина змінюють 

правовий режим для спільно нажитого майна, відповідно до якого все, що було 

ними нажито під час шлюбу, вже не буде поділено навпіл, як це передбачено  

законом. Кожен буде власником тієї частини майна, яка регулюється шлюбним 

договором. 

Шлюбний договір може бути укладений як до державної реєстрації 

шлюбу, так і в будь-який час в період шлюбу [69]. 
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Залежно від того, ким укладається договір - особами, котрі збираються 

одружитися, або ж подружжям - визначається момент набрання ним 

юридичної сили.  

У разі, коли укладенню шлюбного договору передує реєстрації шлюбу, 

договір набирає чинності тільки з моменту реєстрації шлюбу. До тих пір, поки 

шлюб не буде зареєстрований, шлюбний договір не набуде чинності.  

Закон не розцінює можливість укладення шлюбного договору до 

реєстрації шлюбу ні обов'язком сторін зареєструвати шлюб у визначений 

термін також, ні зареєструвати його взагалі. Момент реєстрації шлюбу є лише 

пусковим механізмом, що запускає в дію укладений раніше договір [42, с. 34, 

34-36]. 

У випадку, коли шлюбний договір укладається після реєстрації шлюбу, 

він набирає чинності з моменту його укладення. Слід зазначити, що укладення 

шлюбного договору не є умовою, необхідною для реєстрації шлюбу.  

І питання про укладення договору або відмови від нього подружжя або 

особи, що вступають у шлюб, вирішують самостійно на власний розсуд, так як 

це є їх правом. Водночас обов'язковою умовою є дотримання вимоги щодо їх 

спільного волевиявлення [60]. 

Оскільки шлюбний договір є різновидом двосторонньої угоди, на нього 

поширюються всі правила, які діють щодо угод. Недотримання нотаріальної 

форми шлюбного договору тягне його недійсність. Відповідно до закону така 

угода вважається недійсною. Неправильно оформлена угода не породжує 

жодних юридичних наслідків, окрім тих, що пов'язані з її недійсністю [42, с. 

34, 34-36]. 

Так як шлюбний договір за своєю природою є одним з різновидів 

цивільно-правових договорів, тобто є угодою двох або декількох осіб про 

встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.  
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Тому шлюбний договір повинен відповідати тим вимогам, які 

передбаченні Цивільним кодексом щодо договорів, тобто дієздатність сторін, 

вільне волевиявлення, законність змісту договору, дотримання встановленої 

форми. 

У європейських країнах порядок та умови укладення шлюбного 

контракту чітко врегульовані законодавством, найменший відступ від 

встановленої процедури загрожує недійсністю такого контракту. Сам договір 

складається досвідченими юристами, в деяких країнах це входить до 

компетенції органів нотаріату.  

Письмова форма є обов'язковою. Сторони отримують у нотаріуса 

посвідчення про укладення шлюбного контракту, яке за тим має бути 

пред'явлено ними при укладенні шлюбу [60]. 

У країнах англо-саксонської системи права спеціальних вимог до 

процедури укладення шлюбного контракту немає. Обов'язковим є лише 

письмова форма і підписання договору в присутності свідків, що відповідає 

процедурі укладення звичайного цивільно-правового договору.  

При цьому однаково допускається є укладення як «дошлюбних», так і 

«післяшлюбних» договорів, з єдиним застереженням про те, що договір 

підписаний до одруження, починає діяти з моменту укладення шлюбу [42, с. 

34, 34-36]. 

Юридичну силу шлюбним договорам в країнах англо-саксонського 

права надає суд, який має право повністю або частково його змінити. Тому у 

разі виникнення спору, те чи інше положення шлюбного контракту, може бути 

позбавлене юридичної сили, або договір буде визнаним недійсним в цілому.  

Зміна і розірвання шлюбного договору відбувається на підставах і в 

порядку, передбачених Цивільним кодексом щодо зміни та розірвання 

договору. Проте шлюбний договір є дещо специфічним у порівнянні з іншими 

цивільно-правовими договорами. 
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Текст договору повинен бути чітким та ясним, особливо в частині, що 

стосується змісту договору, числа та строків. Прізвище, ім'я та по батькові 

громадян, адреса і місце проживання мають бути написані повністю. Ці заходи 

спрямовані на виключення невизначеності, двозначності та випадків 

неоднакового тлумачення. 

Шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку, а 

лише за взаємною згодою обох сторін. Внесення поправок має бути засвідчено 

нотаріально.  

Але з цього правила існує виключення, так як у випадку, коли умовами 

договору були порушені законні інтереси однієї зі сторін, дітей або 

непрацездатних повнолітніх дітей, шлюбний договір може бути розірваний за 

рішенням суду. 

Якщо шлюбний договір, за рішенням суду буде розірваний, то він 

припиняє свою дію з моменту набрання судовим рішенням законної сили. У разі 

зміни або припинення договору сторони не мають права вимагати повернення 

того, що було виконане ними за умовами шлюбного договору, якщо це не 

передбачено законом або угодою між ними [42, с. 34-35]. 

З цього випливає, що сторона, яка виконала свої зобов'язання за шлюбним 

договором, наприклад, що передала майно, що знаходилося в роздільної 

власності у спільну, не може повернути все в первинний стан.  

Або навпаки, якщо майно, що знаходилося у спільній власності перейшло 

в роздільну власність одного з подружжя, то інший за загальним правилом не 

має права вимагати повернення цього майна у спільну власність. 

Зміна шлюбного договору може здійснюватися шляхом його доповнення 

новими умовами або шляхом коригування вже існуючих умов. Також можливе 

виключення окремих пунктів шлюбного договору при збереженні договору в 

цілому.  
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Існує також можливість відмовитися від шлюбного договору, але це має 

бути здійснено за згодою обох сторін шляхом подачі нотаріусу відповідної 

спільної заяви.  

У разі ж неможливості виконання умов, передбачених у договорі, він 

може бути розірваний у судовому порядку. 

Шлюбний договір може бути визнаний недійсним за рішенням суду. Так як 

він є одним з видів правочинів, то має відповідати вимогам встановленим 

статтею 203 Цивільного кодексу України, тобто його  зміст не може суперечити 

Цивільному кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також 

моральним засадам суспільства, особа, яка вчиняє правочин повинна мати 

необхідний обсяг цивільної дієздатності, волевиявлення учасника правочину 

має бути вільним і відповідати його внутрішній волі, правочин має вчинятися у 

формі, встановленій законом, правочин має бути спрямований на реальне 

настання правових наслідків, що обумовлені ним [71]. 

Дія шлюбного договору припиняється з часу припинення шлюбу, тобто з 

дня набрання рішенням суду законної сили - при розірванні шлюбу в суді або з 

дня державної реєстрації розірвання шлюбу - при розірванні шлюбу в органах 

РАГСУ. У такому випадку, немає жодної необхідності розривати шлюбний 

договір, тому більшість його умов автоматично припиняють діяти [60]. 

Разом з тим, в разі розірвання шлюбу, чинними залишаються такі 

зобов'язання, передбачені шлюбним договором, такі як зобов'язання по 

взаємному утриманню, щодо використання та розпорядження тим чи іншим 

майном, щодо розподілу майна тощо
 
[60]. 

Важливим питанням в контексті питання розірвання шлюбного договору є 

проблема правового регулювання за наявності іноземного елемента, коли такий 

договір вже потрапляє в сферу дії міжнародного приватного права. Як відомо, 

українське законодавство дає можливість на укладення шлюбного договору з 

іноземними громадянами та особами без громадянства. Подружжя або майбутнє 
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подружжя має право самостійно обрати право, що застосовується до шлюбного 

договору, вказавши це в тексті договору [60]. 

Якщо ж подружжя не скористалися цим правом, застосуванню підлягає 

або законодавство держави, на території якої вони мають спільне місце 

проживання, або законодавство держави, на території якої вони мали останнє 

спільне місце проживання за відсутності спільного місця проживання, або ж 

законодавство України, якщо вони не мають спільного місця проживання. 

 Умовами шлюбного договору може бути визначено майно, яке кожен з 

подружжя передає для спільного сімейного користування, що дасть можливість 

повернути це майно його власнику у разі розлучення, також у договорі може 

бути визначено правовий режим майна, подарованого подружжю на весілля, 

наприклад, подружжя може встановити, кому які подарунки належать.  

Сторони також мають права домовитися про непоширення на майно, 

набуте за час шлюбу, положень Сімейного кодексу, що стосуються спільної 

сумісної власності подружжя. Таке майно вважається особистою власністю 

кожного з них [23, с. 63-65]. 

У шлюбному договорі можна передбачити порядок поділу майна у разі 

розірвання шлюбу, але за умови, що такий розподіл не ставить одну зі сторін у 

вкрай невигідне матеріальне становище [42, с. 34, 34-36]. 

Сторони можуть передбачити режим використання належного їм майна 

для забезпечення потреб їхніх дітей та визначити частку майна кожного з 

подружжя [42, с. 34, 34-36]. 

Французьким законодавством передбачаються різні варіанти 

користування спільним майном подружжя. Наприклад, спільне управління 

подружнім майном, згідно з яким всі документи, що стосуються питань 

розпорядження майном, мають підписуватися за взаємною згодою [39]. 

Також може бути встановлений режим «довіри», коли кожен має право 

діяти за іншого. Подружжя можуть визначити конкретні частки майна, якими 
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вони будуть керуватимуть спільно або окремо. Також в законодавстві 

передбачені обмеження свободи шлюбного договору, оскільки він не має 

суперечити «добрим звичаям» та порушувати норми цивільного та сімейного 

права [39]. 

Положення шлюбного договору не можуть порушувати рівноправність 

подружжя, обмежувати їх свободу у виборі професії та роду занять. 

Шлюбний договір також може містити інші умови, що стосуються 

правового режиму майна, але якщо вони не суперечать моральним засадам 

суспільства [40]. 

Подружжя або особи, що бажають вступити можуть визначити порядок 

несення сімейних витрат, кількість грошей, які кожен з них вносить в сімейний 

бюджет, порядок несення витрат на утримання дітей , старих батьків тощо. 

Якщо один із подружжя вселяється в житло, що належить іншому, 

сторони можуть передбачити порядок користування цим житлом, а на випадок 

розірвання шлюбу може бути включена умова про виселення з житлового 

приміщення того з подружжя, який вселився в нього, з грошовою компенсацією 

або без [42, с. 34, 34-36]. 

Сторони можуть домовитися про проживання у житловому приміщенні їх 

родичів, яке належить одному з них чи є їхньою спільною власністю. 

У шлюбному договорі можуть бути прописані умови надання утримання 

одному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній 

допомозі.  

Також можуть бути передбачені умови, розмір та строки виплати 

аліментів, у разі порушення яких, аліменти можуть стягуватися на підставі 

виконавчого припису нотаріуса. 

Шлюбним договором може передбачатися припинення права на 

утримання одного з подружжя в обмін на отримання майнової компенсації. 
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Сторони можуть домовитися про пайову участь у прибутку одного з 

подружжя, а також фіксовані грошові суми для цих виплат, однак слід 

враховувати той факт, що матеріальне становище подружжя може змінюватися, 

а норми договору залишатимуться чинними.  

Договором можна передбачити, що подарунки, зроблені у шлюбі, у разі 

розлучення залишаться у того з подружжя, кому їх подарували [42, с. 34, 34-36]. 

Як зазначалося у розділі першому, за кордоном, крім майнових питань, 

шлюбним договором регламентуються й інші права та обов'язки подружжя. За 

кордоном такий договір є своєрідною формою захист від усіх непередбачуваних 

обставин, пов'язаних із спорами подружжя з приводу їхнього майна, дітей та 

аліментних зобов'язань. 

Для того, щоб шлюбний договір зміг створити бажаний для сторін 

правовий результат необхідне дотримання ряду умов, а саме, зміст договору має 

відповідати вимогам закону, сторони договору повинні бути здатні до участі в 

його укладанні, необхідна відповідність волі і волевиявлення сторін, і, нарешті, 

договір повинен бути укладений у належній формі [20]. 

Суб'єктами шлюбного договору можуть бути тільки особи, які бажають 

вступити в шлюб або вже є подружжям. Таким чином, здатність до його 

укладення слід пов'язувати зі здатністю  вступати в шлюб. Відповідно до статті 

22 Сімейного кодексу України шлюбний вік встановлюється у віці вісімнадцяти 

років. Разом з цим, допускається можливість зниження шлюбного віку [69]. 

Так, за наявності поважних причин таких як, наприклад, вагітність 

нареченої, народження нею дитини, фактично сформовані шлюбні відносини, 

органи місцевого самоврядування мають право на прохання осіб, що бажають 

одружитися, дозволити їм це за умови, що вони досягли віку шістнадцяти років. 

За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути 

надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам 

[69]. 
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Питання про можливість укладення шлюбного договору подружжям, які 

не досягли вісімнадцяти років та які оформили свої стосунки у встановленому 

законом порядку, не викликає сумніву. З моменту вступу в шлюб вони повністю 

набувають всі права та обов'язки, якими володіє повнолітнє подружжя [39]. 

Але у сімейному кодексі не встановлюється вік, з настанням якого особи, 

які бажають вступити в шлюб, можуть укласти шлюбний договір. Перш за все, 

необхідно виходити з того, що потенційний суб'єкт повинен розуміти сенс 

шлюбного договору, мати певний життєвий досвід, усвідомлювати наслідки 

своїх дій [39]. 

Ці якості істотно різняться залежно від віку громадян, їх психічного 

здоров'я. У теорії права для позначення здатності особи мати певні права і 

виконувати відповідні обов'язки, самостійно їх здійснювати використовують 

категорії правоздатність та дієздатність [69]. 

У Сімейному кодексі ці поняття відсутні, оскільки застосовуються 

поняття, вироблені і законодавчо закріплені в рамках цивільного права.  

На думку М. В. Антокольської, зв'язок між такими правовими явищами , 

як правоздатність і дієздатність , у сімейному та цивільному праві настільки 

тісний, що можна говорити про єдине поняття правоздатності та дієздатності у 

цивільному та сімейному праві [5]. 

Тобто різновиди дієздатності, закріплені у Цивільному кодексі України, а 

також норми цивільного законодавства про представництво цілком 

застосовуються до укладення шлюбного контракту відповідними особами. І 

тому виходячи з цього, особа, яка не досягла шлюбного віку, не може укласти 

шлюбний договір без згоди батьків або піклувальників до моменту реєстрації 

шлюбу [5]. 

Але якщо згода від законних представників отримана, то в цьому випадку 

немає ніяких перешкод для врегулювання майбутнім неповнолітнім подружжям 

своїх майнових відносин [39]. 
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Є. А. Чефранова у свою чергу стверджує, що шлюбний договір може бути 

укладений тільки між дієздатними громадянами, які досягли шлюбного віку. 

Для укладення шлюбного договору необхідно володіти повною дієздатністю, 

включаючи такий елемент як здатність до вступу до шлюбу, яка визнається за 

особами, які досягли повноліття [69]. 

Вона виходить з того, що шлюбний договір, на відміну від більшості 

інших угод майнового характеру, нерозривно пов'язаний з особистістю 

учасників, і як наслідок, не може бути укладений ні за участю законного 

представника, ні за довіреністю [69]. 

У разі зниження шлюбного віку в установленому законом порядку 

наречений або наречена набувають право на укладення шлюбного договору 

тільки після реєстрації такого шлюбу [42, с. 34, 34-36]. 

Це пояснюється тим, що дієздатність в повному обсязі до досягнення 18 

років набувається відповідно до статті 34 Цивільного кодексу з часу вступу в 

шлюб. Таким чином, Є. А. Чефранова не заперечує наявність тісного 

взаємозв'язку і взаємовпливу цивільної та сімейної правоздатності та 

дієздатності [42, с. 34, 34-36]. 

Вступ до шлюбу неповнолітньою особою тягне за собою набуття нею 

повної цивільної дієздатності. Як в сімейному так і цивільному праві повна 

дієздатність виникає одночасно. Однак зазначений зв'язок не є абсолютним.  

Для порівняння можемо згадати німецьке законодавство, де шлюбний 

договір може укладатися лише подружжям, тобто особами, вже одруженими. 

Тому питання про можливість укладення шлюбного договору неповнолітніми, 

які не одружилися, відпадає [20]. 

У шлюб згідно з Німецьким Цивільним Уложенням можуть вступати 

особи, які досягли 18 років. Проте в певних випадках шлюбний вік може бути 

знижений судом до 16 років. Після укладення шлюбу неповнолітні можуть 

укласти шлюбний договір за згодою своїх законних представників. 
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Але на відміну від положень, які містяться в закондовстві держав-

представниць романо-германської (Франція, Латвія, Німеччина) системи, 

Цивільним кодексом Квебеку передбачено, що неповнолітні, які отримали 

дозвіл на вступ до шлюбу, мають право укласти шлюбний договір лише з 

дозволу суду. Але при видачі дозволу суд враховує думку батьків або опікунів.  

Зовні визначення правоздатності у цивільному та сімейному праві 

подібно. Цивільна правоздатність - здатність мати цивільні права та обов'язки. 

Сімейна правоздатність - здатність мати сімейні права і обов'язки. Аналогічним 

є й поняття дієздатності [71]. 

Різниця ж полягає в їх змістовому наповненні. Так, зміст цивільної 

правоздатності включає здатність громадян мати право власності на майно, 

успадковувати і заповідати майно, займатися підприємницькою і будь-якою 

іншою, не забороненою законом діяльністю, створювати юридичні особи 

самостійно або спільно з іншими громадянами та юридичними особами, мати 

інші майнові та особисті немайнові права та обов'язки [40]. 

Зміст сімейної правоздатності полягає в можливості вступати в шлюб, 

визнавати чи оспорювати батьківство чи материнство, здійснювати батьківські 

права і обов'язки, включаючи виховання, освіту, матеріальне забезпечення, 

захист прав та інтересів дітей всиновлювати дітей і тощо. 

Під дієздатністю розуміється здатність суб'єкта самостійно набувати і 

здійснювати права, створювати для себе обов'язки і виконувати їх. Здійснення 

прав і свобод в значній мірі залежить від можливості громадян як суб'єктів 

проявляти активність, від їх здатності приймати рішення, здійснювати свідомий 

вибір розумного варіанту поведінки [20]. 

Дієздатність є юридичною властивістю суб'єкта права, пов’язана з 

властивістю людини розуміти значення своїх дій, керувати ними, самостійно 

вчиняти юридичні дії та нести за них відповідальність. 
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Але особливу складність для правового регулювання становлять питання 

укладення шлюбного договору з іноземним елементом, який може виявлятися у 

трьох основних формах: 

 договір укладається між сторонами різної національності;  

 договір укладається за кордоном відповідно до іноземного права;  

 договір укладається між іноземцям.  

Українське законодавство передбачає імперативні приписи щодо змісту 

шлюбного договору, тобто можливість включення лише майнових питань, 

матеріальних зобов'язань у разі розірвання шлюбу, питань виховання, 

проживання дітей,розміру аліментів на них, а також інших питань, що 

стосуються взаємин подружжя, якщо це не суперечить законодавству сімейному 

законодавству; форми шлюбного договору, так як передбачено лише письмову 

форму з обов’язковим нотаріальним посвідченням. 

Основними колізійними проблеми щодо шлюбних договорів є вибір 

застосовуваного до шлюбного договору права та визнання шлюбного договору, 

укладеного за кордоном, за формою і за змістом дійсним в Україні.  

На думку В.Я. Калакури, в регулюванні сімейних відносин з іноземним 

елементом знайшов своє відображення принцип застосування найбільш 

сприятливого права для слабкої сторони відносин [39]. 

Оскільки, не дивлячись на юридичну рівність учасників відносин, 

законодавець намагається захистити інтереси сторони, яка по суті цих відносин 

є більш слабкою (малолітні та неповнолітні діти, непрацездатні батьки, той з 

подружжя, хто потребує утримання тощо). Поява цього принципу в 

українському законодавстві свідчить про позитивні тенденції в розвитку 

колізійного регулювання
 
[40]. 

При вирішенні колізійних питань шлюбного договору слід враховувати 

інтенсивність прив'язки. Якщо за національністю (громадянством, постійним 

місцем проживання), спільним місцем проживання, місцем знаходження майна, 
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місцем укладення шлюбу і т. д. відносини пов'язані з іноземною державою, то 

немає особливих підстав застосування до шлюбного договору українського 

права [40]. 

Зокрема, якщо шлюбний договір укладено за кордоном згідно з іноземним 

правом і сторонами шлюбу є іноземні громадяни, іноземний громадянин і 

громадянин України, який постійно проживає за кордоном, громадяни України, 

які постійно проживають за кордоном, то в такому випадку відсутніми є 

підстави для застосування українського, посилаючись на застереження про 

публічний порядок [20]. 

Таким чином, можна стверджувати, що шлюбний договір свідчить про 

наявність прогалин у міжнародному приватному праві України щодо 

регулювання шлюбно-сімейних відносин. Спірним залишається питання про те, 

наскільки в Україні є дозволеними застереження про вибір застосовного до 

шлюбних договорів [39]. 
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РОЗДІЛ ІІІ. НЕДОЛІКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У 

СІМЕЙНОМУ ПРАВІ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

3.1. Недоліки законодавчого закріплення та реалізації договірних відносин 

у сімейному праві 

 

Законодавство майже всіх країн світу гарантує право на шлюб, але 

розбіжності внутрішнього матеріального права є причиною численних колізій 

вітчизняних та зарубіжних правових норм, в чому ми вбачаємо значний недолік 

враховуючи, що сьогодні прослідковується практика укладання подібних 

шлюбних договорів. Розділ ІХ Закону України «Про міжнародне приватне 

право» визначає саме колізійні норми сімейного права, зокрема відповідно 

норми про шлюб.  

Відповідно до статті 59 Закону майбутнє подружжя, що має намір укласти 

шлюбний договір має можливість обрати право країни, що до такого шлюбного 

договору застосовуватиметься, та дана стаття також має відсилку до статті 61 

Закону, яка зазначає дійсно право майбутнього подружжя може обрати право 

особистого закону, яке регулюватиме відносини, закріплені у ш9любному 

договорі.  

Статтею 55 Закону зазначається, що у випадку подачі іноземною особою 

заяву про шлюб, до таких правовідносин застосовуватиметься право на шлюб, 

визначене законодавством країни, до громадянства якої належить дана особа. 

Якщо необхідно буде врегулювати правовідносини щодо укладання самого 

шлюбу чи визнання недійсним - у цьому разі застосовуватиметься Сімейний 

кодекс України. 

Також Закон встановлює вимоги до форми та порядку укладання шлюбу, 

наприклад, якщо один із майбутнього подружжя українець - порядок та форма 
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укладання шлюбу регулюватиметься українськими нормами, відповідно до 

статті 56 Закону. 

Українці за кордоном можуть укладати шлюб у консульській установі чи 

дипломатичному представництві України за кордоном, а щодо іноземців в 

Україні укладання шлюбу регулюється правом акредитуючої сторони, 

відповідно до статті 57 Закону. 

Де і з ким би український громадянин не укладав би шлюб, він буде 

дійсним в Україні лише у тому випадку, якщо укладений відповідно до чинного 

законодавства України про шлюб. 

Для того аби громадянину України та іноземцю укласти шлюб, який буде 

дійсним не лише в державі реєстрації, а й у державі громадянства сторін, варто 

дотриматись всіх законодавчих вимог, які визначають формальні та матеріальні 

умови укладення та дійсності шлюбу [66]. 

До матеріальних умов застосовується особистий закон, який у різних 

країнах розуміється по-різному. Якщо повнолітній громадянин України і 15-

річна громадянка Франції бажають вступити в Україні у шлюб, то виникає 

колізія стосовно матеріальних умов укладання шлюбу, адже в України  

шлюбний вік для жінок становить 18 років [58, с. 1-8]. 

Формальні умови - це вимоги, які висуваються до процедури оформлення 

шлюбу, тобто стосуються форми укладання шлюбу. Щодо особливостей форми 

і порядку укладання шлюбу за законодавством іноземних країн, то законодавчій 

практиці відомі дві основні форми - державна форма реєстрації шлюбу та 

релігійна.  

В багатьох країнах визнається тільки шлюб, який укладено у відповідних 

державних органах (Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція, Швейцарія, 

Японія тощо).  

В деяких країнах допускається укладання шлюбу лише в релігійних 

установах (наприклад, Ізраїль, Іран, Ірак, Кіпр, Ліхтенштейн та інші). 
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Поширеним є третій підхід, згідно з яким самі особи можуть вибрати форму 

укладання шлюбу – державну реєстрацію чи релігійну форму укладання шлюбу 

(Австралія, Англія, Бразилія, Іспанія, Італія, Канада тощо) [58, с. 4-5]. 

В Україні визнається лише цивільна (державна) форма реєстрації шлюбу, 

що також має бути врахована, при укладенні шлюбу з іноземним громадянином. 

Законодавство про шлюб і сім’ю зарубіжних країн встановлює й перелік 

обставин, які є перешкодою для реєстрації шлюбу. Насамперед це наявність 

родинних зв’язків між нареченими [66]. 

Не завжди однаково регулюються законодавчими актами питання щодо 

реєстрації шлюбу між усиновителями та усиновленими, або з участю їх родичів. 

У більшості країн забороняються шлюби між усиновителями й усиновленими. 

Не може бути укладено шлюб, якщо хоча б один з майбутнього подружжя 

перебуває в іншому офіційно зареєстрованому шлюбі.  

Для того, щоб укласти новий шлюб, необхідно припинити попередній 

[62].У зв’язку з тим, що у національних паспортах іноземних громадян відсутні 

відомості про сімейний стан, їх власники повинні одночасно подати документ 

про те, що вони не перебувають у шлюбі, тобто довідку про сімейний стан.  

Зазначена довідка видається компетентним органом країни відповідного 

громадянства та легалізується консульською установою або дипломатичним 

представництвом України в цій країні. 

Якщо в паспортах іноземних громадян є відмітка про припинення шлюбу, 

довідка про сімейний стан повинна бути пред’явлена за період після розірвання 

шлюбу [47]. 

Варто наголосити, що подібні обставини, які перешкоджають укладанню 

шлюбу з іноземним громадянином закріплено й у законодавстві України, в 

ст.ст. 25-26 Сімейного кодексу України. 

Укладання шлюбу між громадянином України та іноземцем може 

здійснюватись: на території України, за кордоном, у консульській установі або 
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дипломатичному представництві. Умови дійсності таких шлюбів в Україні 

встановлені Розділом IX Закону України «Про міжнародне приватне право» від. 

23.06.2005 р. 

Розірвання шлюбу може відбуватися в судовому порядку або через 

державні органи РАЦСу. Відповідно до ст. 106 СК України в державних 

органах РАЦСу розриваються шлюби за спільною заявою подружжя, яке немає 

дітей, незалежно від наявності між ними майнового спору [69]. 

Окремою проблемою у сфері регулювання шлюбно-сімейних відносин є 

визнання розірвання шлюбу (розлучення), що мало місце за кордоном. Це 

визнання полягає у поширенні законної сили рішення іноземного суду (чи 

іншого правозастосовного органу) на територію України.  

Таке визнання може здійснюватися у двох формах: або у вигляді визнання 

іноземного судового рішення про розлучення судом України, або шляхом 

легалізації документа про розлучення, виданого за кордоном [24, с. 244-245, с. 

246-248]. 

До розірвання шлюбу застосовується законодавство держави: 

а) громадянами якої є подружжя в момент подання заяви; 

б) в установу якої подано заяву за умови різного громадянства осіб; 

в) спільного місця проживання осіб із різним громадянством; 

г) орган якої порушив справу, якщо особи мають різне громадянство та 

проживають на територіях різних держав [66]. 

Досліджуючи питання шлюбних договорів, необхідно зазначити про режим 

окремого проживання подружжя. У ч. 1 ст. 120 СК України міститься вказівка 

на те, що встановлення режиму окремого проживання не припиняє прав та 

обов'язків подружжя, які встановлені шлюбним договором. 

Режим окремого проживання подружжя може бути застосовано в разі 

неможливості чи небажання дружини і (або) чоловіка проживати спільно, 

відповідно до статті 119 Сімейного кодексу України. Основною метою 
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сепарації є блокування презумпції спільної сумісної власності на майно, 

набуте у шлюбі, та презумпцію батьківства. 

Відповідно до ч. 1 ст. 119 Сімейного кодексу України (далі - СК) за 

заявою подружжя або позовом одного з них суд може постановити рішення 

про встановлення для подружжя режиму окремого проживання у разі 

неможливості чи небажання дружини і (або) чоловіка проживати спільно 

[69]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 74 СК України, якщо жінка та чоловік 

проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою, майно, 

набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної 

сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між 

ними. 

Проте для того, щоб визнати майно спільною сумісною власністю цих 

осіб, необхідно встановити в суді факт їх проживання однією сім’єю без 

шлюбу. 

Запозичення цього інституту з канонічного права обумовило 

застосування для тлумачення у судовій практиці зазначеного розладу таких 

підстав, окреслених церквою, як чужолозтво (зрада одного з подружжя); 

реальна загроза життю та здоров'ю одного з подружжя (бійки, знущання, 

інші ситуації); загроза душі одного з подружжя чи їхніх дітей (наприклад, 

перебування іншого з подружжя у секті, примушування ним інших членів 

сім'ї до цього); небезпека для спільних дітей (наприклад, знущання над ними, 

примушування їх до бродяжництва, безвідповідальне ставлення до них); інші 

підстави, які випливають із канонів 863-866 [36, с. 453]. 

У ч. 1 ст. 120 Сімейного кодексу України (далі - СК) йдеться тільки 

про те, що встановлення режиму окремого проживання не припиняє прав та 

обов'язків подружжя, які встановлено СК і які дружина та чоловік мали до 
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встановлення цього режиму, а також прав та обов'язків, які встановлено 

шлюбним договором.  

Тобто це положення є загальним та відсилає до норм СК, які 

регламентують права та обов'язки подружжя як майнового, так і немайнового 

характеру [69]. 

Для окремого провадження характерною особливістю є не лише 

тимчасова неможливість подружжя проживати разом, але й співпадіння волі 

обох з подружжя та єдиної направленості на встановлення режиму окремого 

проживання.  

У той самий час «неможливість» та «небажання», незважаючи на їх 

різний змістовний характер, юридично зводяться до одного - тимчасового не 

проживання, і не підтримання подружжям своїх подружніх стосунків без 

розірвання шлюбу.  

Якщо між подружжям, яке встановило режим окремого проживання, 

було до цього посвідчено шлюбний договір, то він на період встановлення 

такого режиму має, як правило, зупиняти свою дію. Це положення також не 

відображено у законодавстві про нотаріат та СК.  

Оскільки шлюбний договір посвідчується у нотаріальному порядку, то 

й у нотаріальному порядку потрібно зупиняти його дію на строк 

встановлення режиму окремого проживання подружжя, тобто до моменту 

припинення режиму окремого проживання (поновлення спільного 

проживання подружжя).  

Якщо подружжя у період роздільного проживання набуло майно 

окремо чи у кожного з них з'явилися нові права та обов'язки, усі ці обставини 

за їх спільною згодою можуть бути відображені у шлюбному договорі, що 

оформляється шляхом внесення змін, наприклад, про зміну правового 

режиму майна, що набуте в період роздільного проживання. 
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У ч. 2 ст. 119 СК визначено, що режим окремого проживання 

подружжя припиняється у разі поновлення сімейних відносин, однак не 

йдеться про механізми фіксації поновлення сімейних відносин та орган, який 

здійснює таку фіксацію, тому це положення є декларативним. Оформлення 

або фіксація поновлення режиму спільного проживання подружжям є доволі 

важливим, а тому його здійснення у нотаріуса є офіційним доказом того, що 

таке поновлення мало місце.  

Це питання можна вирішити шляхом вчинення таких нотаріальних 

дій: засвідчення справжності підпису на спільній заяві (згоді) подружжя про 

поновлення сімейних відносин або поновлення режиму спільного 

проживання [37, с. 8]. 

Необхідно зазначити, що у ст. 119 СК не вказується строк, тобто на 

який проміжок часу (мінімальний та максимальний) може встановлюватися 

режим окремого проживання подружжя, чи він є безстроковим та 

припиняється у разі відновлення сімейних відносин.  

Певна річ, що режим окремого проживання може бути строковим, 

пов'язаним з тривалим відрядженням, або може припинятися з настанням 

певної події, наприклад, одужанням чи народженням дитини тощо [37, с. 8 - 

12]. 

 Деякі науковці, зокрема Старчук О. В., Лежнєва Т. М. та інші, 

поділяють думку щодо того, що за заявою подружжя може встановлюватися 

режим окремого проживання подружжя не лише судом, а і нотаріусами.  

Такий режим, на думку науковців, має встановлюватись у 

нотаріальному порядку шляхом посвідчення договору, в якому будуть 

встановлені правила щодо правового режиму їхнього майна [41, с. 117-121]. 

На нашу думку, така пропозиція є непоганою, але лише у тому випадку, 

якщо у подружжя нема дітей.  



https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

54 
 

 Вирішення питання про встановлення режиму окремого 

проживання подружжя за заявою подружжя розглядається судом в порядку 

окремого провадження,  використанням загальних норм, що застосовуються 

до судових проваджень, передбачених ЦПК, окрім положень про 

змагальність, та межі проваджень. 

Процедура розірвання шлюбів у міжнародному приватному праві має 

національні особливості. Розірвання шлюбу за взаємною згодою неможливе у 

Франції протягом перших шести місяців шлюбу [41, с. 117-121] 

Англійська правова система передбачає, що заява про розірвання шлюбу не 

може бути надана, якщо з моменту укладення шлюбу не минуло трьох років. За 

законодавством США розірвання шлюбу відбувається як в судовому, так і 

позасудовому порядку [41, с. 117-121]. 

Проте позасудовий порядок можливий лише за наявності шлюбного 

договору  між подружжям, в якому передбачено майнові права та обов’язки 

сторін та їх майнові права та обов’язки стосовно дітей [33, с. 174-175] 

На противагу вищезазначеним підходам щодо процедури розірвання 

шлюбу, є ряд країн, де подібна процедура навпаки – є саме максимально 

спрощена.  

Так, у кількох штатах Мексики особиста присутність під час розлучення 

подружжя не вимагається: свою заяву вони можуть відправити поштою, і в 

такий самий спосіб отримати рішення суду. 

Відповідно до законодавства Швеції, шлюб може бути розірваний за 

заявою однієї зі сторін; при цьому позивач не повинен пояснювати суду 

причини розлучення, а суд – перевіряти, чи дійсно мав місце розпад шлюбу.  

Якщо друга сторона не заперечує проти розлучення, то шлюб розривається 

без призначення будь-яких строків. Такий підхід зумовлений концепцією 

невтручання держави в особисте життя своїх громадян [47]. 
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На підставі вищевикладеного, можна зробити висновок, що подібні 

розбіжності матеріального права стосовно укладення і розірвання шлюбів 

певним чином впливають на розбіжності у колізійному регулюванні даної 

сфери.  

Також у відповідності до законодавства іноземних держав форма шлюбу 

повинна визначатися за місцем його укладання, а матеріальні умови 

визначаються за особистим законом кожної з осіб, які укладають шлюб.  

При практичному вирішенні подібних колізійних проблем у сфері шлюбно-

сімейних відносин недостатньо знати лише колізійну норму і положення 

законодавства держави, до якої вона відсилає.  

Потрібно також передбачити можливість зворотного відсилання і 

відсилання до права третьої країни та враховувати положення чинних 

міжнародних конвенцій та договорів між державами, які певним чином 

регламентують вирішення тих чи інших колізійних проблем. 

Регулювання сімейних відносин з іноземним елементом ускладнюється 

тим, що ця група відносин пов’язана із законодавством декількох держав. Для 

того щоб регулювати такі відносини слід обрати право певної держави або 

норми міжнародного уніфікованого акту, що містить у собі матеріально-правові 

норми шляхом процесу уніфікації.  

Дійсно, розвиток сімейного законодавства України неможливий без 

урахування сучасних тенденцій міжнародного приватного права та коригування 

правової системи України до тих тенденцій, які діють в Європейському Союзі. 

Отже, завдяки такій тенденції розвитку міжнародного приватного права як 

уніфікація матеріальних та колізійних норм міжнародного приватного права 

стає більш приватним правом [58, с. 228-231]. 

У сучасній доктрині міжнародного приватного права існування колізійних 

та матеріально-правових норм нерідко пов’язується з методами правового  

регулювання в міжнародному приватному праві. Під методом правового 
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регулювання, насамперед, слід розуміти природну властивість приватного чи 

публічного права встановлювати характер поведінки учасників правовідносин.  

Тому міжнародному приватному праву як сфері приватноправових 

відносин притаманний такий загальний метод приватного права, як метод 

диспозитивного  регулювання та координації (юридична рівність, вільне 

волевиявлення, автономія та майнова самостійність учасників).  

Проте через значне поширення в літературі, скажімо, такого 

терміносполучення, як «колізійний метод регулювання», цей вислів можна 

вживати, але в розумінні загальноправового прийому, який має свою специфіку 

при вирішенні територіальних колізій у міжнародному приватному праві [21, с. 

45]. 

Наприклад, група колізійних норм вважається вираженням колізійного 

методу, а метод уніфікації матеріальних норм проявляється в міжнародно-

договірних матеріальних нормах приватноправового характеру тощо. 

Підтримуючи думку А. С. Довгерта, О. О. Мережка, вирішення правових 

колізій або створення уніфікованих матеріальних норм не є методами 

регулювання. Швидше за все, вони є загально-правовими прийомами.  

Так, наприклад, правові колізії вирішуються не тільки в міжнародному 

приватному праві. Існують інтерлокальні, інтерперсональнні, інтертемпоральні 

та інші колізії у всіх сферах внутрішніх правовідносин однієї держави.  

Так само і уніфікація матеріальних норм може відбуватися не лише у сфері 

приватного права, а й у всіх сферах права, і навіть у межах однієї держави 

(наприклад, федеративної). Інша річ, що саме в міжнародному приватному праві 

зазначені прийоми найбільше застосовуються [21, с. 43]. 

Уніфікація справляє значний вплив на форму і зміст права, забезпечує 

одноманітний підхід до правового регулювання схожих суспільних відносин, 

приводить до створення більш досконалого законодавства.  
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Уніфікація права – це процес зближення двох або більше правових систем, 

процес, спрямований на «заміну двох або більше правових систем однією 

єдиною правовою системою» [34, с. 58]. 

Процес уніфікації колізійного права має здійснюватися шляхом зближення 

національних правових систем у частині колізійного  регулювання шляхом 

усталення загальноприйнятих підходів до правозастосування в цій галузі.  

Поширення практики застосування іноземних законів, особливо у країнах, 

де суди мають правотворчу функцію, сприяє кращій обізнаності з іноземними 

правовими системами, запозиченню правових норм та інститутів, 

вдосконаленню власної правової системи і взагалі – уніфікації права [34, с. 17-

18].  

Попередній досвід наближення законодавства України до законодавства 

ЄС, свідчить, що досить часто ідентичні, здавалося б, поняття трактуються в 

цих двох правових системах по-різному [9, с. 245-250]. 

Тому на сучасному етапі Україна стала на шлях наближення всього 

законодавства до стандартів ЄС. Цей процес є не таким однозначним, як може 

видатися на перший погляд.  

Для впровадження принципів та положень європейського права в 

національне законодавство недостатньо тільки оголосити ратифіковані 

конвенції частиною національного законодавства, необхідно ще відпрацювати 

механізм імплементації основних конвенційних принципів у норми 

вітчизняного права [9, с. 245-250]. 

Слабке місце уніфікації колізійних норм полягає у проблемі встановлення 

судом змісту іноземного права. Особлива складність цього процесу дається 

взнаки тоді, коли справа є достатньо складною, коли суд зобов’язаний 

застосовувати право країн іншої «правової сім’ї» [8]. 

Програма інтеграції України до Європейського Союзу, схвалена Указом 

Президента України від 14 вересня 2000 р., передбачає неухильне спрямування 
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нормотворення в процес адаптації вітчизняного законодавства [7, с. 51-54]. При 

розробці нових законопроектів спостерігається механічне перенесення 

калькованих перекладів положень Європейських конвенцій.  

Оскільки будь-який ратифікований Україною міжнародний договір стає 

частиною національного законодавства України, то немає потреби в їх 

дублюванні у будь-яких інших законах.  

При цьому до національного законодавства необхідно вносити обов’язкові 

положення, нормативи та стандарти, викладені в прийнятих компетентними 

органами ЄС нормативно-правових актах, зокрема в директивах ЄС. За 

допомогою такого механізму здійснюватиметься пряма інкорпорація [74, с. 27 - 

31]. 

Повертаючись до міжнародних сімейних відносин, відмітимо, що умови 

сучасної глобалізації, міжнародного спілкування людей, збільшення 

міжнародних сімейних союзів сприяють зближенню норм й у сфері 

міжнародного сімейного права.  

Це можна досягти шляхом уніфікації колізійних норм. Вимога оновлення 

правового матеріалу, що складає національне законодавство у сфері МСП 

потребує усунення тих прогалин, які пов’язані із появою у сфері міжнародного 

сімейного права нових видів договорів, зокрема між подружжям щодо поділу 

майна.  

Щодо відносин між батьками та дітьми, то найбільшої практичної уваги з 

боку України заслуговують дві конвенції з відносин аліментування. На це є ряд 

причин. Конвенція «Про право, що застосовується до аліментних зобов’язань» 

встановлює досить вичерпну та ефективну систему визначення компетентного 

правопорядку у сфері відносин утримання [58, с. 228-231]. 

Щодо Конвенції «Про визнання та виконання судових рішень щодо 

аліментних зобов’язань», то приєднання до неї взагалі становить нагальну 

потребу, оскільки поки що правові підстави для визнання та виконання 
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іноземних судових рішень в Україні визначають тільки двосторонні міжнародні 

договори України. Дана Конвенція створила б механізм визнання та виконання 

таких рішень з цілим рядом держав, у тому числі тих, з якими у України немає 

договору 

про правову допомогу, а також надала б єдину та чітку процедуру визнання 

і виконання таких рішень [5]. Таким чином, уніфікація надає однаковий підхід 

до правового  регулювання схожих суспільних відносин, зокрема, сімейних. Це 

здійснюється внаслідок єдності волевиявлень різних держав як суб’єктів 

міжнародного права, які створюють ці норми, наділяючи їх обов’язковою силою 

та приєднуючи до власного правопорядку. Разом з тим залишається проблеми 

встановлення судом змісту іноземного права, виходом з цієї ситуації може стати 

наразі тлумачення колізійних норм
 
[58, с. 228-231].  

Спостерігаються й кальковані переклади положень Європейських 

конвенцій, які можна скоротити шляхом внесення до національного 

законодавства обов’язкових положень, нормативів та стандартів, викладені в 

прийнятих компетентними органами ЄС нормативно-правових актах, зокрема в 

директивах ЄС [58, с. 228-231]. 

3.2. Регулювання договірних відносин у сімейному праві в зарубіжних 

країнах 

 

Законодавством багатьох держав, та сімейним правом багатьох держав 

передбачається наявність інституту шлюбного договору як у правовій доктрині, 

так і у профільному законодавстві. 

У законодавстві європейських держав часто зазначається, що положення 

шлюбного договору не повинні скасовувати обов'язки взаємної вірності, 

допомоги та підтримки , обмежувати їх особисті права і обов'язки з виховання 

та утримання дітей.  
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Американським законодавством передбачена найбільшу свобода 

шлюбних договорів. Прикладом може слугувати контракт найпопулярнішого 

співака минулого століття - Майкла Джексона. Згідно з умовами їхнього з Деббі 

Роу контракту, Джексон був зобов'язаний виплатити дружині, яка чекає на 

дитину, винагороду в розмірі 1,25 мільйонів доларів відразу після народження 

дитини. Крім того, він зобов'язується виплачувати їй щорічно по 280 тисяч 

доларів. Але у випадку розлучення майбутня дитина мала залишатися з 

батьком, а матері навіть не дозволялося з нею бачитися [42, с. 34-35]. 

Цікавим прикладом є Норвезьке законодавство в області регулювання 

шлюбних договорів, подружжя може укладати договори, що стосуються 

аліментів та інших питань до або після розлучення, а також під час процесу 

розлучення. Один з подружжя може відмовитися від права на утримання, якщо 

це не має відношення до передбачуваного майбутнього розлучення. 

У Норвегії існує Реєстр шлюбних контрактів. Він містить угоди, які по-

різному регулюють розподіл їх власності. Дані угоди напряму випливають з 

законодавства про шлюб. Якщо подружжя бажає зареєструвати розподіл майна, 

то для цього вони повинні укласти шлюбний договір [20]. 

Також шлюбний договір має бути зареєстрований у Реєстрі шлюбних 

договорів, якщо він спрямований на надання захисту від кредиторів. 

Реєстр шлюбних договорів містить важливу інформацію про активи та 

власність подружжя. Для того щоб отримати інформацію з реєстру, необхідно 

лише повідомити ім'я, дату народження та місце проживання одного з 

подружжя.  

Для пошуку інформації в електронному каталозі для зручності можна 

також вказати національну приналежність одного з подружжя. 

Відповідно до українського законодавства, у випадку, коли договір 

укладається з іноземцем, то він підлягає обов'язковому перекладу на відповідну 

мову з відповідним посвідченням.  
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Якщо ж його необхідно передати в третю країну, то, залежно від вимог 

законодавства  конкретної країни, він підлягає легалізації або апостилюванню. 

Так як Україна є учасницею Гаазької Конвенції 1961 року, яка відміняє вимогу 

легалізації іноземних офіційних документів, відповідно до якої  іноземні 

документи апостистилюються. 

Законодавство багатьох держав передбачає порядок укладення такого 

шлюбного договору, визначає вимоги до укладання таких договорів,  

присутність обох сторін під час укладання та нотаріальне посвідчення згоди 

подружжя під час підписання, наприклад відповідно до  ст. 1410 Цивільного 

зводу Німеччини [13]. 

В Україні умови шлюбного договору можна змінити в подальшому за 

бажанням подружжя. У той час як практично в усіх країнах Західної Європи та 

США вносити зміни в контракт після укладення шлюбу можна тільки за 

рішенням суду.  

В праві зарубіжних країн досить поширеним явищем є укладення угод з 

нематеріальним змістом між учасниками сімейних відносин. Зокрема 

договори, що визначають наслідки припинення шлюбу для дітей.  

Наприклад, при складанні тексту шлюбних контрактів американці можуть 

передбачити практично все. Не можна лише обмежувати участь у вихованні 

дітей і вирішувати, з ким із подружжя вони залишаться в результаті 

розлучення.  

Американські суди мають право вирішувати, наскільки справедливі умови 

шлюбного контракту. Приміром, подружжя може зобов'язатися «спілкуватися 

один з одним не менш ніж півгодини на день і стежити, щоб в машині було 

хоча б півбака пального». Для  США характерним є відсутність сімейного 

законодавства [49]. 

Тут в 1973 році був розроблений Єдиний закон про шлюб і розлучення, 

який був прийнятий в 11 штатах. Сімейне право Сполучених Штатів 
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складається зі статутних, підзаконних норм та судових прецедентів. Таким 

чином в США існують 50 систем сімейного права. 

Особи, що вступають у шлюб, мають можливість укладати так звані 

«дошлюбні угоди», якими регламентуються не лише майнові відносини, але і 

відносини, що стосуються виховання дітей.  

При укладанні договорів сторони повинні дотримуватися принципів 

розумності і справедливості [49]. 

У німецькому праві чоловік і жінка мають право укласти договір про 

зобов'язання вступити в шлюб. Однак він не може бути підставою для 

примусу.  

Такий договір не містить умови щодо неустойки, але особа, яка 

відмовилася від укладення шлюбу, має відшкодування іншій стороні витрати у 

зв'язку з підготовкою до весілля, також кожна зі сторін має право вимагати 

повернення усіх подарунків. 

 Шлюб без шлюбного договору - «ктубу» в Ізраїлі не укладається. У цьому 

документі перераховуються виключно обов'язки чоловіка по відношенню до 

дружини. «Ктуба» завіряється двома свідками та за своєю будовою складається 

з основної частини і двох доповнень [49]. 

Зміст основної частини не змінюється з часів складання Талмуда - в 

грошових одиницях вказується сума, яку зобов'язаний заплатити дружині 

чоловік, який наполіг на необґрунтованому, з точки зору равінського суду, 

розлученні. На сьогоднішній день визначається сума розміром в 10 тисяч 

доларів [20]. 

 У Японії шлюбний договір є дійсним лише в тому випадку, якщо він 

укладений до подачі заяви про вступ у шлюб. На відміну від України, де 

контракт може укладатися як до, так і після весілля та може бути змінений в 

будь-який момент сімейного життя, то в Японії документ укладений після 
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весілля підлягає анулюванню, і в такому випадку майнові відносини між 

подружжям регулюються нормами цивільного кодексу.  

Більш того , після подачі заяви про вступ у шлюб шлюбний договір за 

японським законодавством не може бути змінений. Тобто, вважається, що 

шлюбний договір і створений для того, щоб до моменту вступу у шлюб особи 

всі відносини між собою з’ясували, і з моменту шлюбу керувались виключно 

такими умовами.  

На думку японців, шлюбний договір втрачає свою необхідність, важливість  

і основну мету у випадках, коли зазнає змін під час шлюбу. 

Поправки допускаються лише у разі , якщо сам договір містить положення 

про порядок його зміни. 

У Китаї шлюбний контракт існує споконвіку. За традицією, після сватання, 

родини обмінюються шлюбними поручительствами, які повинні бути викладені 

на папері червоного кольору, що символізує успіх і щастя. Зміст «червоного» 

шлюбного договору включає в себе відомості про нареченого, наречену та їх 

сім'ї [49]. 

Там же вказується сума внесеного за наречену викупу. Але не 

передбачається жодних умов про те, як ділиться майно після розлучення, так як 

шлюб має укладатися на все життя [20]. 

За індійським законодавство взагалі не передбачено укладання шлюбних 

контрактів.  

У Таїланді ж навпаки шлюбний договір є не правом, а справжнім 

обов'язком, особливо якщо йдеться про шлюб з іноземцем. У законодавстві 

Королівства йдеться про, що іноземець не має права володіти землею в Таїланді 

[49]. 

Тому, якщо пара вирішить купити землю, то покупці має передувати 

складання договору, в якому чоловік - іноземець погоджується з тим, що в 

майбутньому у нього не буде ніякого права на це майно. 
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 У греків поширений контракт про співжиття, що є подобою шлюбного 

договору. Він укладається між подружжям, яке хоч і «узаконило» свої 

відносини, але офіційний шлюб поки укладати не планує. Тобто, такий контракт 

оформляється і діє тільки до весілля.  

Після того, як пара зареєструє свої стосунки офіційно, документ втрачає 

чинність. Законодавство Греції уточнює, що контракт про співжиття не може 

бути укладений між людьми  вже одруженими, між родичами, а також між 

усиновленою особою та усиновлювачем. 

3.3. Пропозиції до удосконалення правового регулювання та реалізації 

договірних відносин у сімейному праві на основі зарубіжного досвіду 

 

Законодавство більшості іноземних держав містить основні обов’язки 

подружжя. Зокрема, подружжя зобов’язане дотримуватися взаємної вірності, 

допомоги, підтримки.  

Вони разом забезпечують моральний і матеріальний розвиток сім’ї, вони 

допомагають дітям отримати освіту й забезпечують їхнє майбутнє (ст.ст. 212–

213 Цивільного кодексу Франції) [14]. 

Правове регулювання майнових відносин подружжя в міжнародному 

сімейному праві може передбачати договірний або легальний правовий режим 

майна подружжя. Договірний правовий режим майна подружжя виникає 

внаслідок укладення подружжям шлюбного договору (marital contract, 

Ehevertrag, contrat de mariage).  

Як наголошується в літературі, практика оформлення шлюбних договорів 

наявна, як правило, у дуже заможних сім’ях. Зокрема, у договорі 

встановлюються положення щодо права власності на майно чоловіка й 

дружини, що належало їм до шлюбу, майно, нажите в шлюбі, а також іноді 

передбачаються майнові санкції на випадок розірвання шлюбу. У разі 
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виникнення спору між подружжям суд буде виходити не з приписів закону, а з 

положень шлюбного договору. 

У загальному вигляді до порядку укладення шлюбного договору в 

зарубіжних країнах установлюються такі вимоги: 

а) договір укладається в письмовій формі; 

б) договір укладається в присутності обох сторін (подружжя); 

в) у деяких країнах є особливості, пов’язані з реєстрацією шлюбного 

договору [57, с. 38-41]. 

Так, у Франції шлюбний договір повинен бути зареєстрований нотаріально. 

Законодавство Італії передбачає обов’язкову реєстрацію договору в місцевих 

органах влади.  

При цьому, якщо в шлюбному договорі містяться умови про нерухоме 

майно, реєстрація повинна бути проведена в тому органі, що здійснює 

реєстрацію правочинів із нерухомим майном. 

Загалом сучасне шлюбно-сімейне законодавство іноземних держав 

детально врегульовує суттєві умови шлюбного договору та можливі варіанти їх 

вибору сторонами, таким чином дотримуючись основоположного принципу 

приватного права – принципу автономії волі сторін (наприклад, ЦК Франції 

встановлює як мінімум шість варіантів правового режиму майна подружжя (ст. 

1497), різні варіанти управління майном подружжя, передбачаючи також певні 

обмеження свободи шлюбного договору (ст. 1389 і т. д.) [14]. 

Загалом положення шлюбного договору за французьким законодавством не 

повинні суперечити принципам і нормам цивільного та сімейного права. 

Інші європейські країни дотримуються аналогічних підходів, що 

спрямовані на непорушність рівноправності подружжя, на збереження 

обов’язків взаємної вірності, допомоги та підтримки, на неможливість 

обмеження положеннями шлюбного договору їхніх особистих прав і обов’язків 

щодо виховання й утримання дітей [42, с. 34-35]. 
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Англо-американська правова система має певні особливості. Так, 

наприклад, в американському праві наявний інститут «дошлюбних угод» осіб, 

що одружуються.  

Такі угоди повинні будуватися на принципах розумності й справедливості, 

причому їхнім змістом може бути регулювання як майнових відносин, так і 

відносин, що пов’язані з вихованням і утриманням дітей.  

Якщо особи, одружуючись, не укладають шлюбного договору, їхні майнові 

відносини підпорядковуються приписам закону, тобто встановлюється 

легальний правовий режим майна подружжя. 

Легальний режим майна подружжя може бути трьох видів: режим 

спільності подружнього майна (наприклад, у Франції, Швейцарії, Нідерландах, 

Італії, у восьми штатах США), режим роздільності (наприклад, в Англії, 

більшості штатів США, ФРН) і режим відкладеної спільності (наприклад, у 

Швеції, Норвегії, Данії).  

Проте слід наголосити, що в Німеччині застосовується термін «режим 

спільності майна подружжя», хоча він має умовний характер, оскільки 

подружжя й у шлюбі зберігає кожен у власності своє майно [58, с. 38-41].  

Так, у § 1363 (1) Німецького Цивільного уложення є положення, що до 

відносин подружжя застосовується режим спільності майна, нажитого кожним 

із подружжя під час шлюбу, якщо в шлюбному договорі вони не домовилися 

про інше [11]. 

Порядок управління майном подружжя наразі сформований унаслідок 

суттєвих реформ сімейного права, зокрема визнання заміжньої жінки 

дієздатною. Проте навіть сьогодні для сімейного права певних держав 

характерним є верховенство чоловіка; у багатьох країнах донині зберігається 

нерівноправне положення чоловіка й дружини в сім’ї [42, с. 34-35]. 

Цивільні кодекси таких держав передбачають шлюбний договір, який 

укладається до шлюбу й закріплює насамперед права чоловіка на майно 
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дружини, тобто йдеться про збереження, хоч і у звуженому вигляді, значних 

переваг в управлінні майном і вирішенні матеріальних питань шлюбу за 

чоловіком.  

Як зазначено в літературі, ці переваги продовжують зберігатися й донині в 

Аргентині, Бразилії, Іспанії, де чоловік вирішує основні питання управління 

майном [16]. 

Право Франції також передбачає одноосібне управління спільним майном 

подружжя, але з певними особливостями; чоловік здійснює управління 

загальною частиною майна, але найбільш важливі угоди він може вчиняти 

тільки за згодою дружини, а дружина управляє своєю (резервною) частиною 

майна, яка набута нею на свою заробітну плату. 

У ЦК Франції передбачено, що один із подружжя не може без згоди іншого 

розпоряджатися правами, що стосуються оселі, сім’ї та предметів побуту. Той із 

подружжя, який не дав своєї згоди на здійснення такої угоди, має право 

вимагати її анулювання (ст. 215).  

Водночас будь-яке договірне зобов’язання, укладене одним із подружжя 

щодо обтяження спільного майна, будь-яке відчуження спільного майна, 

здійснене одним із них у межах своїх повноважень після першої заяви про 

розлучення, буде визнане недійсним, якщо буде доведено, що мало місце 

порушення прав іншого з подружжя (ст. 262-2).  

Однак кожен із подружжя може одноосібно управляти й розпоряджатися 

спільним майном за умови, що він відповідає за помилки, допущені в 

управлінні.  

Один із подружжя, зайнятий певною професією, має одноосібне право 

вчиняти акти управління й розпорядження майном, необхідним для цієї 

професії. Подружжя не може незалежно одне від одного шляхом укладення 

безоплатних угод розпоряджатися їхнім спільним майном (ст. ст. 1421–1422) 

[14]. 
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Натомість законодавство інших держав обмежує чоловіка в праві 

одноосібного управління подружнім майном. При цьому найбільш важливі для 

подружжя правочини мають здійснюватися за взаємною згодою обох із 

подружжя, хоча вони й наділені рівними правами щодо управління майном.  

Найбільш яскравим прикладом такого легального підходу до вирішення 

питань позбавлення одноосібного права на управління майном подружжя є 

законодавство Німеччини. Зокрема, положення Німецького цивільного 

уложення містять певні правила.  

Кожен із подружжя має право здійснювати угоди, необхідні для 

забезпечення життєвих потреб сім’ї, зокрема в інтересах іншого з подружжя. 

Права й обов’язки за такими угодами набуватимуться обома з подружжя, за 

винятком випадків, якщо інше не випливає з обставин справи.  

Подружжя може обмежити або виключити правомочність іншого з 

подружжя укладати угоди, що встановлюють для нього правові наслідки, але 

якщо для такого обмеження немає серйозної причини, то за клопотанням іншого 

з подружжя опікунський суд зобов’язаний скасувати обмеження (пп. 1, 2 § 

1357). Загалом кожен із подружжя має право самостійно розпорядитися своїм 

майном, але з певними обмеженнями (§ 1364) [57, с. 38-41]. 

Так, подружжя може взяти на себе зобов’язання щодо розпорядження своїм 

майном у цілому лише за згодою іншого з подружжя. Якщо один із них взяв на 

себе зобов’язання без згоди іншого з подружжя, то він має право виконати це 

зобов’язання тільки після отримання згоди іншого з подружжя (пп. 1, 2 § 1365). 

Крім того, подружжя має під час виконання обов’язків, що випливають із 

сімейно-правових відносин, проявляти таку обачність, яку вони проявляють у 

веденні власних справ (§ 1359) [13]. 

Відносини подружжя щодо надання утримання одне одному за 

законодавством різних країн урегульовані по-різному. Одна група країн 
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законодавчо передбачає обов’язок чоловіка утримувати дружину (наприклад, в 

Англії, США, Франції, Швейцарії).  

При цьому чоловік може зажадати від дружини надання утримання лише у 

випадках, установлених законом (хвороба, нещасний випадок у побуті або на 

виробництві, досягнення певного віку) [16]. 

Інша група країн має інші вимоги до взаємного утримання. Наприклад, у 

Німеччині подружжя зобов’язане взаємно утримувати одне одного. Зокрема, 

Німецьким цивільним уложенням установлено, що подружжя взаємно 

зобов’язані своєю працею й майном утримувати сім’ю належним чином.  

Якщо одному з подружжя передане ведення домашнього господарства, то 

він виконує свій обов’язок робити трудовий внесок в утримання сім’ї, як 

правило, шляхом ведення домашнього господарства (§ 1360).  

Крім того, утримання слід надавати таким способом, який сформувався в 

процесі спільного подружнього життя. Подружжя взаємно зобов’язане надавати 

заздалегідь на розумний період часу кошти, необхідні для утримання сім’ї (п. 2 

§ 1360а) [22]. 

Подібне за змістом положення відносно взаємного подружнього обов’язку 

щодо допомоги та підтримки також передбачене Цивільним кодексом Голландії 

від 01.01.1992 р. (у розділі 6 «Подружні права й обов’язки») [76]. 

В юридичній літературі справедливо звертається увага на те, що введення 

юридичного обов’язку утримання (виплата аліментів) об’єктивно зумовлене 

нужденністю одержувача та соціальною потребою в його забезпеченні, але 

водночас обмежується можливістю особи, яка сплачує аліменти [16]. 

Така соціальна справедливість знайшла своє відображення в Німецькому 

цивільному уложенні (§§ 1581, 1601, 1602, 1603).  

При цьому особливістю аліментного німецького законодавства, як і 

французького, є те, що там діє таке правило: смерть зобов’язаної особи не 

припиняє права на аліменти, оскільки її аліментні зобов’язання переходять у 



https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

70 
 

спадщину в якості боргового зобов’язання (§ 1586b Німецького цивільного 

уложення, ст. 284 Цивільного кодексу Франції). [14]. 

Що стосується інших держав, то питання утримання можуть залежати 

безпосередньо від інших важливих факторів. Наприклад, в Італії суд, 

приймаючи рішення про розірвання шлюбу, під час покладання обов’язку щодо 

сплати аліментів на одного з подружжя бере до уваги тривалість шлюбу, 

причини розлучення, розміри доходів кожного з подружжя тощо.  

Такого ж принципу дотримується право Швейцарії, що передбачає 

можливість присудити аліменти невинному в розлученні нужденному 

подружжю з урахуванням матеріальних можливостей іншого з подружжя [16]. 

У США регулювання аліментних обов’язків є компетенцією законодавчих 

органів кожного штату. Така особливість зумовлена тим, що аліментні 

зобов’язання щодо дружин і дітей установлені тільки в тих штатах, в яких 

регулювання майнових відносин подружжя здійснюється нормами загального 

права [16]. 

Такий підхід базується на тому, що обов’язок чоловіка щодо утримання 

колишньої дружини після розірвання шлюбу не обмежений строком. Єдиною 

підставою для припинення цього обов’язку є нове заміжжя жінки.  

При цьому суд має право, незважаючи на приписи норм загального права, 

відмовити в призначенні утримання, якщо обставини справи та матеріальний 

стан кожної зі сторін дають для цього підстави [57, с. 38-41]. 

Загалом законодавство більшості країн у питаннях взаємного утримання 

виходить із того, що право на це утримання припиняється у зв’язку з настанням 

таких обставин, як укладення нового шлюбу або смерть особи, на користь якої 

сплачувались аліменти [57, с. 38-41]. 

На розвиток українського законодавства, зокрема у сфері регулювання 

шлюбно-сімейних відносин, беззаперечно, впливають процеси євроінтеграції, 

що реалізуються державою, причому завдяки імплементації певних правових 
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принципів в українське законодавство окремі інституції (наприклад, конкубінат, 

утримання тощо) із прийняттям Сімейного кодексу України нині не просто 

закріплені або вдосконалені вітчизняним законодавством, а й свідомо прийняті 

суспільством, яке користується ними на практиці [57, с. 38-41]. 

У той же час, на наш погляд, інтеграція до європейського правового 

простору потребує подальшої системної деталізації, а можливо, і певних змін 

чинного законодавства.  

Видається, що серед таких тенденцій і перспектив окремої уваги 

законодавця заслуговує предмет і умови шлюбного договору, які можна 

поширити й на регулювання особистих немайнових прав подружжя.  

Як свідчить практика іноземних держав, регулювання шлюбно-сімейних 

відносин шлюбним договором успішно здійснюється як у сфері майнових, так і 

особистих немайнових відносин.  

Крім того, таке розширення предмета шлюбного договору позитивно 

сприймається в шлюбно-сімейних відносинах з іноземним елементом, коли 

сторони застосовують автономію волі сторін для врегулювання правовідносин. 

Шлюбним договором в іноземних правопорядках, зокрема в міжнародному 

приватному праві, регулюються, насамперед, майнові права й обов’язки 

подружжя, порядок розподілу майна, набутого під час шлюбу, їхні права й 

обов’язки зі взаємного утримання [57, с. 38-41]. 

При цьому слід ураховувати, що за умови наявності іноземного елемента в 

шлюбному договорі подружжя може здійснити вибір права, що буде 

застосовуватися до такого договору (така можливість передбачена ст. 59 Закону 

України «Про міжнародне приватне право»), а тому можливі різні варіанти його 

правової регламентації відповідно до обраного компетентного правопорядку.  

Сучасний етап розвитку суспільства зумовив трансформацію традиційних 

сімейних відносин, що має наслідком зміну акцентів правового регулювання 
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сімейних відносин у законодавстві зарубіжних держав і необхідність 

проведення глибоких наукових досліджень відносин у цій сфері. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Отже, шлюбний договір - це контракт, складений подружжям або 

особами, які бажають укласти шлюб, щоб регулювати майнові відносини між 

ними, переважно під час розлучення. В Україні шлюбний договір здобув 

популярність відносно недавно, але широко поширення не отримав до 

сьогодні. 

Укладення шлюбного договору є гарантією, яка убезпечує подружжя 

від непорозумінь відносно майнових питань, які виникають у процесі 

подружнього життя, так як встановлює режим власності, відмінний від того, 

який передбачений у шлюбному законодавстві. 

Найважливішими питаннями, що виникають у процесі укладення 

шлюбного договору є суб’єктний склад, порядок укладення, зміни, розірвання 

та зміст. У даному випадку проблемою є колізійне регулювання та 

недостатній розвиток українського законодавства щодо цього питання, у той 

час, коли в законодавстві іноземних країн це явище знайшло досить широке 

відображення. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки: 

1. Договір слід розглядати як юридичний факт і як форму існування 

правовідносин. Переживши безліч трансформацій, спричинених 

особливостями функціонування в умовах існування державної організації 

суспільства, договір дійшов до нашого часу. Але сучасні реалії української 

держави, прагнення долучитись до загальноєвропейських цінностей 

вимагають переосмислення місця та ролі договору в системі вітчизняного 

права.  

На даний час у доктрині є переосмислення місця та правої природи 

договору в сімейному праві. Одні вчені, вважають, що у системі права є 

тільки цивільно-правові договори. Під поняттям «договір» слід розуміти 
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цивільне правовідношення (зобов’язання), що виникло з договору як 

юридичного факту, або мається на увазі правовий документ, яким 

зафіксовано факт виникнення договірного зобов’язання з волі його учасників.  

Також договір розглядають як основний юридичний факт, що є підставою 

виникнення цивільно-правових зобов’язань.  

Ми дійшли висновку, що не існує єдиного підходу щодо визначення 

правової природи шлюбного договору. Так, одні вчені ведуть мову про 

цивільно-правову, інші - про сімейно-правову природу шлюбного договору. 

Існує й окрема позиція, що шлюбний договір - це своєрідний протокол про 

наміри сторін, після укладення якого пропонується додатково укладати 

відповідні правочини після реєстрації шлюбу. 

2. Шлюбний договір – це цивільний правочин, що базується на 

домовленості наречених або подружжя відносно встановлення майнових прав 

та обов’язків подружжя на період існування та припинення шлюбу. 

Основними особливостями шлюбного договору в Україні та країнах 

пострадянського простору  таких як Росія, Білорусія є можливість 

врегулювання лише майнових відносини подружжя, недопустимість 

зменшення прав дитини, які передбачені у Сімейному кодексі.  

Це стосується питань утримання дитини, забезпечення одержання 

дитиною освіти, прав дитини на нерухомість і т.д. Також шлюбний договір не 

може ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне 

становище.    

Щодо більшості договорів у сімейному праві такі питання, як порядок 

укладення та виконання договору, підстави зміни, розірвання, визнання 

договору недійсним і наслідки таких актів, як правило, спеціально вирішені 

та вирішуються за правилами ЦК України про укладення, зміну та розірвання 

цивільно-правових договорів, визнання договорів недійсними. 
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Як бачимо є посилання як на норми СК України так і ЦК України. Це 

дає висловлювати думку деяким вченим щодо «антисуверенізації» сімейного 

права, яка спирається на «полубланкетний» характер сімейного договірного 

права. 

До нікчемних можна віднести договори батьків або інших членів сім’ї 

та родичів щодо майна дитини, укладені без дозволу органу опіки та 

піклування (статті 71, 224 ЦК України; ч. 2 ст. 177, ч. 5 ст. 190 СК України). 

Нікчемним буде також договір у сімейному праві, укладений із 

недотриманням вимоги закону про його нотаріальне посвідчення (ч. 1 ст. 220 

ЦК України, ч. 1 ст. 78, ч. 1 ст. 89, ст. 94, ч. 1 ст. 189 СК України). 

Недійсні договори у сімейному праві можуть належати і до 

оспорюваних правочинів. Наприклад, якщо шлюбний договір було укладено 

однією зі сторін під впливом помилки, обману або насильства, він може бути 

визнаний недійсним за рішенням суду (статті 229–231 ЦК України). 

Оспорюваним є також будь-який фіктивний правочин, укладений учасниками 

сімейних відносин (ст. 234 ЦК України). 

Шлюбний договір, згідно з Сімейним Кодексом України - це 

письмовий, нотаріально завірений договір, укладений між особами, що 

вступають в шлюб або між подружжям, і спрямований на регулювання 

майнових відносин сторін .  

Українське законодавство шлюбний контракт визначає як документ, 

яким можна врегулювати лише питання між подружжям, зокрема питання 

спільних фінансів, певних зобов’язань, користування чи розпорядження 

спільним майном. 

Відповідно до зазначеного, особисті відносини між подружжям, а 

також особисті відносини між подружжям і дітьми не можуть регулюватися 

шлюбним договором.  
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Таким чином, питання немайнового характеру, такі як свобода, повага, 

любов між подружжям, взаємна увага, індивідуальність, саморозвиток  не 

можуть бути предметом шлюбного контракту в Україні.  

У той час як в США шлюбним контрактом можуть бути передбачені 

такі обов'язки подружжя, як підтримання привабливої фізичної форми, 

частота виконання «подружнього обов'язку», саморозвиток і підвищення 

інтелектуального рівня протягом подружнього життя . 

На сьогоднішній день шлюбний договір залишається непопулярною 

формою юридичного оформлення майнових подружніх відносин. Більшість 

осіб, що вступають у шлюб сьогодні не поінформовані про те, що оформивши 

подібний документ, створюють додаткову гарантію тривалості шлюбу, або ж 

у випадку розлучення забезпечать можливість вирішити всі питання без 

зайвих додаткових турбот. 

3. Історичними передумовами утворення інституту шлюбного 

договору вважають необхідність врегулювати майнові відносини між 

подружжям.  

На нашу думку, на території України ще за часів Київської Русі, 

зокрема 12-13 століття прослідковувались ситуації врегулювання 

договірними відносини шлюби на міждержавному рівні, зокрема так званими 

династичними шлюбами.  

Династичні шлюби були не рідкістю в Київській Русі. Ще Володимир 

посилав частину свого воску на виручку Візантійської імперії від 

заколотників, вимагаючи натомість руку молодшої сестри Василя і 

Костянтина (імператори Візантії). Київський князь прекрасно розумів, що 

йому представляється рідкісний випадок поріднитися з правителями 

Візантійської імперії саме через такий династичний шлюб – відповідний 

шлюбний договір. 
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 Одна дочка Ярослава Мудрого була одружена з французьким 

королем Генріхом I, інша за норвезьким королем Гарольдом Сміливим, третя 

- за королем угорським Андрієм (Андрашем). Володимир Мономах по 

материнській лінії був онуком візантійського імператора Костянтина X 

Мономаха.  

Сестра Володимира Мономаха Євпраксія-Адельгейда вийшла заміж за 

німецького імператора Генріха IV, дочка Євфимія - за угорського короля 

Коломана та інше.  Сам Мономах був одружений на Гіді - дочки англійського 

короля Гарольда. 

4. Суб'єктами шлюбного договору можуть бути тільки особи, які 

бажають вступити в шлюб або вже є подружжям. Таким чином, здатність до 

його укладення слід пов'язувати зі здатністю  вступати в шлюб. Відповідно до 

статті 22 Сімейного кодексу України шлюбний вік встановлюється у віці 

вісімнадцяти років.  

Разом з цим, допускається можливість зниження шлюбного віку за 

умови наявності поважних причин. У випадку права на шлюб інших країн, 

зокрема Японії, необхідно зазначити, що японці можуть укласти шлюбний 

договір виключно до шлюбу. 

5. При вирішенні колізійних питань шлюбного договору слід 

враховувати інтенсивність прив'язки. Якщо за національністю 

(громадянством, постійним місцем проживання), спільним місцем 

проживання, місцем знаходження майна, місцем укладення шлюбу і т. д. 

відносини пов'язані з іноземною державою, то немає особливих підстав 

застосування до шлюбного договору українського права . Зокрема , якщо 

шлюбний договір укладено за кордоном згідно з іноземним правом і 

сторонами шлюбу є іноземні громадяни, іноземний громадянин і громадянин 

України, який постійно проживає за кордоном, громадяни України, які 

постійно проживають за кордоном, то в такому випадку відсутніми є підстави 
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для застосування українського, посилаючись на застереження про публічний 

порядок. 

6. При   укладенні шлюбного договору, чоловік і дружина 

змінюють правовий режим для спільно нажитого майна, відповідно до якого 

все, що було ними нажито під час шлюбу, вже не буде поділено навпіл, як це 

передбачено  законом. Кожен буде власником тієї частини майна, яка 

регулюється шлюбним договором. 

7. Укладення шлюбного договору не є умовою, необхідною для 

реєстрації шлюбу, і питання про укладення договору або відмови від нього 

подружжя або особи, що вступають у шлюб, вирішують самостійно на 

власний розсуд, так як це є їх правом. Водночас обов'язковою умовою є 

дотримання вимоги щодо їх спільного волевиявлення. 

8. Оскільки шлюбний договір за своєю природою є одним 

з різновидів цивільно-правових договорів, тобто є угодою двох або 

декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та 

обов'язків. Тому шлюбний договір повинен відповідати тим вимогам, які 

передбаченні Цивільним кодексом щодо договорів, тобто дієздатність 

сторін, вільне волевиявлення, законність змісту договору, дотримання 

встановленої форми. 

9.  Шлюбний договір, може бути, розірваний або змінений, якщо із 

звичаїв ділового обороту або суті договору не випливає, що ризик зміни 

обставин несе зацікавлена сторона. Однак оскільки шлюбний договір 

належить до сфери інтересів приватних осіб і виключає підприємницький 

характер відносин між ними, то звичаї ділового обороту в цій сфері не 

застосовуються.  

10. Група колізійних норм вважається вираженням колізійного 

методу, а метод уніфікації матеріальних норм проявляється в міжнародно-

договірних матеріальних нормах приватноправового характеру тощо. 
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Вирішення правових колізій або створення уніфікованих матеріальних норм 

не є методами регулювання.  

Швидше за все, вони є загально-правовими прийомами. уніфікація 

матеріальних норм може відбуватися не лише у сфері приватного права, а й у 

всіх сферах права, і навіть у межах однієї держави (наприклад, федеративної). 

Інша річ, що саме в міжнародному приватному праві зазначені прийоми 

найбільше застосовуються. Уніфікація справляє значний вплив на форму і 

зміст права, забезпечує одноманітний підхід до правового регулювання 

схожих суспільних відносин, приводить до створення більш досконалого 

законодавства. 

11. Законодавство дає можливість на укладення шлюбного 

договору з іноземними громадянами та особами без громадянства. Подружжя 

або майбутнє подружжя має право самостійно обрати право, що 

застосовується до шлюбного договору, вказавши це в тексті договору. Якщо 

ж подружжя не скористалися цим правом, застосуванню підлягає або 

законодавство держави, на території якої вони мають спільне місце 

проживання, або законодавство держави, на території якої вони мали останнє 

спільне місце проживання за відсутності спільного місця проживання, або ж 

законодавство України, якщо вони не мають спільного місця проживання. 

12. Умовами шлюбного договору може бути визначено майно, 

яке кожен з подружжя передає для спільного сімейного користування, що 

дасть можливість повернути це майно його власнику у разі розлучення, також 

у договорі може бути визначено правовий режим майна, подарованого 

подружжю на весілля, наприклад, подружжя може встановити, кому які 

подарунки належать.  

Сторони також мають права домовитися про непоширення на майно, 

набуте за час шлюбу, положень Сімейного кодексу, що стосуються спільної 

сумісної власності подружжя. Таке майно вважається особистою власністю 



https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

80 
 

кожного з них. У шлюбному договорі можна передбачити порядок поділу 

майна у разі розірвання шлюбу, але за умови, що такий розподіл не ставить 

одну зі сторін у вкрай невигідне матеріальне становище. Сторони можуть 

передбачити режим використання належного їм майна для забезпечення 

потреб їхніх дітей та визначити частку майна кожного з подружжя. 

13.  Шлюбний договір є недійсний як невідповідний за змістом 

закону, якщо він обмежує правоздатність або дієздатність одного з подружжя, 

обмежує право на звернення до суду з метою захисту свої законних прав та 

інтересів, регулює особисті немайнові відносини подружжя, визначає права 

та обов'язки щодо дітей. 

14. У країнах Європейського Союзу, зокрема у Франції, Німеччині, 

шлюбний договір можна укласти як під час державної реєстрації самого 

шлюбу, так і у будь-який інший час, вже подружнього життя, відповідно, 

обирається момент набрання чинності таким шлюбним договором також  за 

вибором подружжя.  

15. У Франції, Італії, чи Німеччині порядок та умови укладення 

шлюбного контракту чітко врегульовані законодавством, найменший 

відступ від встановленої процедури загрожує недійсністю такого контракту, 

і відповідно, сам договір складається достатньо досвідченими юристами, в 

деяких країнах це входить до компетенції органів нотаріату, адже у деяких 

європейських країнах саме органи нотаріату можуть і реєструвати шлюб. 

16. У всіх країнах Європейського Союзу, і також в Україні, 

істотною умовою укладення шлюбного договору є його обов’язкова 

письмова форма, а в деяких країнах Європейського Союзу і обов’язкове 

нотаріальне посвідчення. 

17. В США та Великобританії діє спрощена процедура укладання 

шлюбного договору між подружжям, яка полягає у тому, що вимога 

нотаріального посвідчення такого договору – відсутня, а обов’язковою 
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умовою шлюбного договору між подружжям в цих країнах є лише його 

письмова форма, однак під час надання сили шлюбному договору діє одне 

специфічне обмеження, а саме юридичну силу шлюбним договорам в даних 

країнах  надає суд, який має право повністю або частково змінити такий 

відповідний шлюбний договір, що був укладений подружжям. 
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