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В статті зроблено спробу виявити проблеми правового регулювання інституту шлюбного договору в Укра-
їні та дослідити зарубіжний досвід його регулювання. Досліджено історію виникнення та правову природу 
шлюбного договору. Визначено специфіку даного інституту. Аналізуючи законодавство та з’ясувавши 
історичний аспект виникнення, було сформоване авторське розуміння поняття «шлюбний договір».  
Визначено, що українське законодавство потребує вдосконалення шляхом розширення сфери регулюван-
ня сімейних відносин, пов’язаних з укладенням шлюбного договору.
Ключові слова: шлюбний договір, шлюб, шлюбно-сімейні відносин, майнові відносини між подружжям, 
права та обов’язки подружжя.

Постановка проблеми. Україна, перейма-
ючи досвід правового регулювання різ-

номанітних відносин в європейських країнах, 
не оминає увагою питання шлюбно-сімейних 
відносин. Одним із прикладів є запровадження 
в Україні інституту шлюбного договору. Шлюб-
ним договором регулюються майнові відносини 
між подружжям, визначаються їхні майнові пра-
ва та обов’язки. Сторони можуть домовитися про 
можливий порядок поділу майна, у тому числі 
і в разі розірвання шлюбу тощо. В Україні шлюб-
ний договір на сьогодні не користується великим 
попитом і є мало дослідженим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В науці питання інституту шлюбного догово-
ру у порівнянні з закордонним досвідом його 
правового регулювання досліджувалося в бага-
тьох наукових працях вітчизняних та зарубіж-
них вчених, зокрема Л.В. Липець, К.А. Каза-
рян, І.В. Жилінкова, Є.І. Фурса, О.П. Письменна, 
О.С. Олійник та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Наявність різноманітних під-
ходів до визначення сутності поняття «шлюбний 
договір» свідчить про існування ряду невиріше-
них та дискусійних питань. Більша частина на-
уковців у своїх працях акцентує увагу на тому, 
що шлюбний договір не користується великим 
попитом в Україні, але конкретних шляхів ви-
рішення цієї проблеми не пропонується.

Метою статті є з’ясування історичного ас-
пекту виникнення та розвитку шлюбного дого-
вору в Україні, аналіз теоретичних положень, 
що розкривають сутність «шлюбного договору» 
з метою формування авторського розуміння да-
ного поняття та характеристика положень зако-
нодавчих актів деяких зарубіжних країн з метою 
запозичення досвіду правового регулювання від-
носин у даній сфері.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до  
ст. 51 Конституції України від 28.06.1996  
№ 254к/96-ВР, шлюб ґрунтується на вільній зго-
ді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні 
права та обов’язки у шлюбі та сім’ї. 

Сімейним кодексом України передбачено 
можливість укладення шлюбного договору між 
особами, які подали заяву про реєстрацію шлю-
бу, а також подружжям.

Шлюбний договір не є новелою для Укра-
їни, адже, починаючи з XVI століття, в основі 
укладення шлюбу був договір, спочатку усний, 
а уже з XVII століття письмовий. Він фіксував-
ся відповідними документами – шлюбними лис-
тами. Шлюбний договір за нормами звичаєвого 
права укладався між двома сторонами: батька-
ми і родичами молодих. Його називали зговір 
або змовини. Умовами шлюбного договору було 
отримання майна для нової сім'ї з різними ре-
жимами користування і володіння. Молоді бра-
ли участь в укладенні договору, але роль бать-
ків була домінуючою, бо в договорі розглядалося 
майно, що належало батькам. Після заручин мо-
лоді не могли відмовитися від шлюбу, якщо ж 
таке відбувалося, то відмову відшкодовували, за 
матеріальні витрати, а також за образу гідності. 
Але в XIX ст. низка положень звичаєвого права 
припиняє дію, на це вплинули деякі чинники со-
ціально-економічного характеру: зміцнення еко-
номічної незалежності дітей від батьків, посла-
блення сімейного контролю за дорослими дітьми, 
зміна ролі молоді у з’ясуванні питань про шлюб, 
масова міграція селян до міста. І тому шлюб-
ний договір на тривалий час відійшов у минуле, 
оскільки низка старих шлюбних звичаїв не при-
стосувалися до нового суспільства [1, с. 143–144].

К.А. Казарян у своєму дисертаційному до-
слідженні розглядає етапи розвитку інституту 
шлюбного договору на теренах України. Вона за-
значає, що в період Радянської влади регулю-
вання відносин у сфері сім’ї та шлюбу мало саме 
імперативний характер. Суб’єкти не мали мож-
ливості регулювати різного характеру питання 
на договірних засадах. Вважалось, що імператив-
не та єдине регулювання таких відносин необхід-
не для підвищення охорони інтересів членів сім’ї 
[2, с. 60].

На жаль, належного нормативного регулюван-
ня інституту шлюбного договору в радянський пе-
ріод не було впроваджено. Це пояснюється відсут-
ністю приватної форми власності та імперативним 
регулюванням шлюбно-сімейних відносин.

Розвиток інституту шлюбного договору в не-
залежній Україні характеризувався прийнят-
тям постанови Кабінету Міністрів України від 
16 червня 1993 року № 457, якою було затверд-
жено «Порядок укладання шлюбного контракту». 



«Young Scientist» • № 5 (57) • May, 2018

Ю
РИ

Д
И

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

621
Положення даної постанови суперечили нормам 
на той час чинного Кодексу про шлюб та сім’ю, 
відповідно до якого дозволялось договірне регу-
лювання тільки майнових відносин подружжя. 
Дана колізія була усунена після прийняття Сі-
мейного кодексу України у 2002 році. 

Відповідно до ст. 93 Сімейного кодексу Укра-
їни від 10.01.2002 № 2947-III, можна визначити 
особливості змісту шлюбного договору, а саме:

– шлюбним договором регулюються майно-
ві відносини між подружжям, визначаються їхні 
майнові права та обов'язки;

– можуть бути визначені майнові права 
та обов'язки подружжя як батьків;

– шлюбний договір не може регулювати 
особисті відносини подружжя, а також особисті 
відносини між ними та дітьми;

– шлюбний договір не може зменшувати 
обсягу прав дитини, які встановлені Сімейним 
Кодексом, а також ставити одного з подружжя 
у надзвичайно невигідне матеріальне становище;

– не може передаватися у власність одно-
му з подружжя нерухоме майно та інше майно, 
право на яке підлягає державній реєстрації.

Важливим є те, що одностороння зміна умов 
шлюбного договору не допускається. Відповід-
но до ст. 101 СКУ на вимогу одного з подружжя 
шлюбний договір за рішенням суду може бути 
змінений, якщо цього вимагають його інтереси, 
інтереси дітей, а також непрацездатних повно-
літніх дочки, сина, що мають істотне значення.

Таким чином, особливостями змісту шлюбно-
го договору в Україні є те, що він регулює саме 
майнові відносини та не може у будь-якому ви-
падку ставити у незручне матеріальне станови-
ще одного з подружжя.

Поняття шлюбного договору викликає жваву 
дискусію серед науковців, оскільки законодавчо-
го визначення немає, тому розглянемо його більш 
детально.

І.В. Жилінкова визначає шлюбний договір 
як угоду осіб, які подали заяву про реєстрацію 
шлюбу або членів подружжя про встановлення 
майнових прав і обов'язків подружжя, зв'язаних 
заключенням шлюбу, його існування або припи-
нення [3, с. 40]. 

Заслуговує на увагу підхід Т.А. Кобзєвої 
та Ю.О. Горбатко які розглядають шлюбний до-
говір як правочин (угоду), що укладається між 
нареченими або подружжям, в якому передбача-
ються майнові права і обов’язки подружжя, зо-
крема, питання, пов’язані з правом власності на 
рухоме та нерухоме майно, як придбане до шлю-
бу, так і під час шлюбу, та майно, одержане в дар 
чи успадковане одним із подружжя [4, с. 70]. 

Є.І. Фурса та С.Я. Фурса зазначають, що шлюб-
ний договір – це певна особлива двостороння угода, 
яка має специфічний матеріальний зміст [5, с. 307].

Отже, на нашу думку, шлюбний договір – це 
угода, яка укладається у письмовій формі і нота-
ріально посвідчується, особливістю якої є регу-
лювання майнових прав та обов’язків у відноси-
нах між особами, які подали заяву про реєстрацію 
шлюбу, а також подружжям. 

Зважаючи на існування неоднозначного тлу-
мачення поняття шлюбного договору, вважаємо 
за необхідне дослідити досвід зарубіжних країн 
з врегулювання даного питання.

Цивільний кодекс Литовської Республіки 
2000 року в ст. 3.101 визначив шлюбний контракт 
як договір подружжя, що визначає їхні майно-
ві права й обов’язки в період шлюбу, а також 
у разі розлучення або роздільного проживання. 
Відповідно до ст. 3.104 Цивільного кодексу Ли-
товської Республіки зазначено, що подружжя 
може визначити правовий режим як для майна, 
яке вже належить подружжю, так і для май-
на, яке буде набуте подружжям у майбутньому. 
Права й обов’язки подружжя, визначені шлюб-
ним контрактом, можуть обмежуватися в часі, 
виникнення чи припинення права та обов’язків 
може пов’язуватися з виконанням певної умови, 
обумовленої в шлюбному договорі [6].

В Естонській Республіці правовий режим 
шлюбного контракту визначається розділом 3 під 
назвою «Шлюбний контракт» Закону про сім’ю. 
Відповідно до ст. 59 Закону про сім’ю Естонської 
Республіки, подружжя за шлюбним контрак-
том може: припинити режим майна, що діє між 
ними на підставі вибору, зробленого при всту-
пі в шлюб, або на підставі шлюбного контракту; 
встановити інший передбачений законом режим 
майна або в передбачених законом випадках змі-
нити режим майна [7].

Таким чином, у нормах Цивільного кодексу 
Литовської Республіки та Закону про сім’ю Ес-
тонської Республіки, інститут шлюбного догово-
ру визначається як «шлюбний контракт», а його 
основні положення майже ідентичні з передбаче-
ними Сімейним кодексом України. Але, при цьо-
му, у Цивільному кодексі Литовської Республіки 
надається повне визначення шлюбного контрак-
ту, на відміну від Сімейного кодексу України.

За законодавством Федеративної Республі-
ки Німеччини, шлюбний договір повинен укла-
датися при одночасній присутності обох сторін 
і посвідчуватися нотаріусом. Щодо суб’єктного 
складу шлюбного договору, то можна зазначити, 
що шлюбний вік у Німеччині є однаковим як для 
чоловіків, так і для жінок і визначається у 18 ро-
ків, тому, якщо шлюбний вік нижчий, то потрібна 
згода батьків, усиновлювачів чи опікунів як на 
укладення шлюбу, так і на укладення шлюбного 
договору. Оскільки шлюбний договір в німецько-
му праві охоплює тільки цивільні правовідноси-
ни подружжя, визнається можливим укладення 
шлюбного договору за посередництвом представ-
ників на основі довіреності. На одночасну при-
сутність сторін у нотаріуса вказує ст. 1410 Ні-
мецького цивільного Уложення, не вказуючи при 
цьому умову щодо обов’язкової явки до нотаріу-
са саме подружжя (осіб, які мають намір вступи-
ти в шлюб) особисто [8]. 

О.С. Олійник, зазначає, що шлюбний контракт 
Німеччини може вміщувати ті ж положення, що 
й шлюбний договір за законодавством України. 
Закон також не допускає будь-якого обмежен-
ня прав подружжя. Однак що стосується поряд-
ку оформлення шлюбного контракту, то він має 
певні особливості у порівнянні із законодавством 
України. Якщо подружжя виключили чи змі-
нили договором законний режим майна, то ви-
сувати заперечення щодо третьої особи, з якою 
один з них уклав правочин на основі таких змін 
можливо лише у тому випадку, якщо шлюбний 
договір був внесений у реєстр майнових прав по-
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дружжя відповідного територіального суду, чи 
якщо третій особі було відомо про шлюбний до-
говір на момент укладення правочину [9]. 

З вищевикладеного можна зазначати, що по-
ложення про шлюбний контракт за Німецьким 
цивільним Уложенням також має схожість із 
положеннями Сімейного кодексу України щодо 
шлюбного договору.

Висновки. Таким чином, можна зробити ви-
сновок, що інститут шлюбного договору є досить 
актуальною тематикою сьогодення, оскільки він 
розв’язує низку особистих майнових взаємин 
між подружжям. На жаль, усе ж таки, шлюб-

ні договори лишаються мало застосовуваними 
в Україні і на практиці в першу чергу застосову-
ються не для регулювання спільного проживання 
і користування майном, а на випадок розірвання 
шлюбних відносин. 

На нашу думку, задля популяризації в Украї-
ні інституту шлюбного договору, слід розглянути 
можливість внесення змін до положень Сімейно-
го кодексу України з урахуванням позитивного 
досвіду зарубіжних країн, зокрема Сполучених 
Штатів Америки щодо розширення кола відно-
син, які можуть бути врегульовані положеннями 
шлюбного договору. 
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ИНСТИТУТ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В УКРАИНЕ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация
В статье сделана попытка обнаружить проблемы правового регулирования института брачного догово-
ра в Украине и исследовать зарубежный опыт его регулирования. Исследована история возникновения 
и правовую природу брачного договора. Определена специфика данного института. Анализируя зако-
нодательство и выяснив исторический аспект возникновения, было сформировано авторское понима-
ние понятия «брачный договор». Определено, что украинское законодательство нуждается в совершен-
ствовании путем расширения сферы регулирования семейных отношений, связанных с заключением 
брачного договора.
Ключевые слова: брачный договор, брак, брачно-семейные отношения, имущественные отношения 
между супругами, права и обязанности супругов.
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THE INSTITUTION OF MARRIAGE CONTRACT IN UKRAINE:  
THE PERSPECTIVES OF IMPROVEMENT AND FOREIGN  
EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION

Summary
This article is the attempt to find out the problems of legal regulation of the institution of marriage con-
tract in Ukraine and to study foreign experience of its regulation. The history of origin and legal nature of 
marriage contract were researched. The specificity of this institution was defined. Analyzing the legislation 
and having found out the historical aspect of origin, the author's understanding of the concept "marriage 
contract" was made. It was determined, that the Ukrainian legislation needs improvement by means of 
sphere expansion of family relationship regulation connected with concluding a marriage contract.
Keywords: marriage contract, marriage, marital and family relationship, property relations between 
spouses, rights and duties of spouses.


