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The article analyzes scientific approaches to defining the essence,
legal nature and concept of marriage contract. On the basis of scientific
research and legislation, the main features of the marriage contract are
highlighted. The conclusion is made about the complex legal nature of the
marriage contract, its concept is formulated as an agreement of the
spouses (or persons intending to marry), which is aimed at establishing,
changing or terminating the property rights and obligations of the spouses
in marriage and dissolution. The necessity of corresponding fixing of the
concept in the legislation of Ukraine is substantiated.
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/

Харківський

національний

університет

внутрішніх справ, Україна, Харків
У статті аналізуються наукові підходи до визначення сутності,
правової природи і поняття шлюбного договору. На основі наукових
досліджень і законодавства виділені основні ознаки шлюбного
договору. Зроблено висновок про комплексну правову природу
шлюбного договору, сформульоване його поняття як домовленості
подружжя (або осіб, які мають намір укласти шлюб), яка спрямована
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на встановлення, зміну або припинення майнових прав і обов'язків
подружжя у шлюбі та при його розірванні. Обґрунтовано необхідність
відповідного закріплення поняття в законодавстві України.
Ключові

слова:

подружжя,

шлюб,

майнові

правовідносини,

шлюбний договір, права та обов'язки подружжя.

Постановка проблеми. Договірне регулювання є однією з засад
сімейних відносин та важливою характеристикою його методу, що
отримало закріплення у ст. ст. 7 та 9 Сімейного кодексу України (далі –
СК України). Право на договірне врегулювання сімейних відносин
подружжя чи наречених може бути реалізоване шляхом укладення
шлюбного договору, яким надається можливість врегулювати майнові
відносини між подружжям, майнові права та обов'язки подружжя як
батьків (ст. 92 СК України). Право на укладення шлюбного договору як
можливість зміни встановленого законом режиму майна подружжя не
набуло популярності на практиці, що неодноразово було предметом
уваги у науці сімейного права, коли науковці та практики звертали
увагу

його

риси,

позитивні

та

негативні

аспекти

правового

регулювання.
Стан дослідження проблеми. Майнові права подружжя, їх
захист та правове регулювання шлюбного договору стало предметом
дослідження у працях О. А. Явор, І.В. Жилінкової, О. О. Ульяненко, О.
М. Калітенко, Т. О. Ариванюк, О. С. Олійник, М. В. Антокольської, Є. М.
Ворожейкіна, Б. М. Гонгало, В. С. Гопанчука, В. І. Кисіля, П. В.
Крашеніннікова, Р. Л. Наришкіної, Н. В. Орлової, Л. М. Пчелінцевої, З.
В. Ромовської, С. Я. Фурси, Р. О. Халфіної, Ю. С. Червоного та інших.
Незважаючи на докладне висвітлення регулювання майнових відносин
подружжя та сутності й поняття шлюбного договору у доктрині, певна
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проблематика залишилась не вирішеною, а питання термінології та
правової природи не мають єдиного підходу.
Метою статті є дослідження сутності та правової природи
шлюбного договору та визначення його поняття.
Виклад основного матеріалу. Законом «Про внесення змін і
доповнень до Кодексу про шлюб та сім’ю України» від 23 червня 1992
року до цього Кодексу було внесено зміни та у ст. 27-1 цього Кодексу
«Право подружжя на укладення шлюбного контракту», було визначено
положення, згідно з якими особи, які беруть шлюб, мають право за
власним бажанням укладати угоду щодо вирішення питань життя сім'ї
(шлюбний контракт), в якій передбачити майнові права і обов'язки
подружжя;

умови

шлюбного

контракту

не

мають

погіршувати

становище будь-кого з подружжя порівняно з законодавством України.
Порядок

укладення

шлюбного

контракту

визначався

Кабінетом

Міністрів України згідно з Постановою «Порядок укладення шлюбного
контракту» від 16 червня 1993 року. Законом України «Про нотаріат»
від 2 вересня 1993 року, «Інструкцією про порядок вчинення
нотаріальних дій нотаріусами України» від 18 червня 1994 року було
врегульовано інші положення, пов’язані зі шлюбним контрактом.
У Сімейному кодексі України від 10 січня 2002 року у главі X був
закріплений

інститут

шлюбного

договору.

Водночас

визначення

(дефініція) поняття «шлюбний договір» у нормативно-правових актах
не закріплене на цей час.
Визначення шлюбного договору (контракту) неодноразово було
предметом уваги науковців. Однією з перших спроб визначення
шлюбного договору були зроблені Ф. А. Брокгаузом та І. А. Ефроном,
які шлюбний договір визначили викладеною в спеціальному акті угоду,
що укладається до чи після вступу в шлюб, визначає майнові та деякі
немайнові відносини, які випливають зі шлюбного союзу, тих, що взяли
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шлюб, а також третіх осіб, інтереси яких можуть збігатися з інтересами
одного з подружжя, або їх разом [1, с.38]. О. М. Калітенко та І. В.
Жилінкова одні із перших в Україні почали досліджувати інститут
шлюбного договору. У своїх працях [2, с. 137; 3, с. 42] вони
розкривають правову природу шлюбного договору (контракту), але не
дають визначення його поняття. Подальший розвиток науки цивільного
та сімейного права свідчить про зміну підходів до визначення
шлюбного договору.
Шлюбний договір визнають: угодою, укладеною особами, які
подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також між подружжям для
врегулювання їхніх майнових відносин [4, с. 145]; угодою осіб, які
вступають у шлюб, або угоду подружжя, яка визначає майнові права та
обов’язки подружжя у шлюбі та/або у випадку його розірвання [5, с.
138]; угодою між особами, що вступають у шлюб, або подружжям, яка
спрямована на встановлення, зміну або припинення їх майнових і (або)
особистих немайнових прав і обов’язків у шлюбі і (або) при його
розірванні, а також на вирішення інших питань, якщо це не порушує
права та законні інтереси інших осіб, не суперечить законодавству [6,
с. 159]; документом, який посвідчується нотаріально, укладається між
подружжям, а також особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу,
що регулює майнові відносини між подружжям (наприклад, визначає
розмір часток кожного із подружжя зі спільного майна), зокрема,
визначає їхні майнові права та обов’язки як батьків [7, с. 64]; угодою
осіб різної статі, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, або угоду
подружжя, що регулює майнові відносини між ними щодо порядку
набуття права власності на спільне та роздільне майно чи інші майнові
права, визначає порядок володіння, користування та розпорядження
ним, порядок його розподілу в разі припинення шлюбу, регулює
майнові права та обов’язки подружжя як батьків відповідно до вимог
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сімейного та цивільного права [8, с. 78]; домовленістю подружжя чи
осіб, які мають намір укласти шлюб, що виражена у встановленій
(дозволеній) законом формі, у галузі майнових відносин та пов’язаних
із ними особистих немайнових відносин під час шлюбу та після його
припинення [9, с. 9].
Визначення

сутності

шлюбного

договору не

можливо

без

визначення його правової природи. Під правовою природою, зазвичай,
розуміють приналежність до елементу системи права (норма права,
галузь, підгалузь, інститут, субінститут). Правову природу шлюбних
договорів

розглядають

по-різному:

одні

дослідники

визначають

шлюбний договір як цивільно-правовий (М. В. Антокольська, Л. Б.
Максимович, І. В. Жилінкова, Л. М. Пчелінцева, В. В. Вітрянський); інші
- як суто сімейно-правовий (Ю. С. Червоний, З. В. Ромовська на інші).
Є. М. Ворожейкін шлюбний договір визнає цивільно-правовим у
тій мірі, в якій він регулює відносини, які є предметом цивільного права:
зміна встановленого законом або встановлення договірного режиму
майна подружжя, визначення прав та обов’язків подружжя з управління
та розпорядження їх майном, встановлення правил його розподілу в
разі розірвання шлюбу, тобто визначає правовідносини власності
подружжя. У частині, в якій шлюбний договір визначає сімейні
правовідносини (аліментні, особисті) він не може вважатися цивільноправовим [10].
А. А. Бакуменко зазначає про складну правову природу шлюбного
договору, але відносить його до цивільно-правових, що направленні на
встановлення або зміну правового режиму майна. Тому шлюбний
договір має відповідати вимогам, що висуваються до цивільноправових

договорів.

відбуваються

у

Зміна

загальному

та

розірвання

порядку,

шлюбного

передбаченому

договору
цивільним

законодавством. Але шлюбний договір наділений певною специфікою,
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що полягає у особливостях суб’єктного складу, часі укладання,
предметі та змісті договору [11].
Основною

відмінною

рисою

шлюбного

договору

є

його

спеціальний суб'єктний склад, що тягне за собою неможливість
створення певних прав і обов'язків щодо третіх осіб, які є навіть
найближчими родичами подружжя [12]. Цивільно-правові засади
притаманні шлюбного договору. Такої ж позиції дотримується й Ю.
Червоний, який зазначає, що шлюбний договір є сімейно-правовим
договором, оскільки його суб’єктами є лише подружжя [13, c.75]. І. В.
Жилінкова зазначила, що шлюбний контракт, має особливості, які
дають підстави визначати його одним

із видів договорів, що

укладаються подружжям [14, с. 109].
Отже, шлюбний договір має суттєві особливості поряд із іншими
договорами, які можуть укладатись подружжям при регулюванні їх
майнових відносин, займає особливе місце в системі зазначених
договорів, враховуючи його особливий суб’єктний склад (подружжя чи
майбутнє

подружжя),

зв’язок

з

особою

учасника, неможливість

укладення за участю представника. З цих же міркувань у шлюбному
договорі не є допустимою заміна сторони в договорі (відступлення
вимоги

або

переведення

боргу).

Також

шлюбний

договір

має

комплексний характер: може одночасно включати умови, які складають
зміст окремих видів договорів, а предметом шлюбного договору може
бути не лише наявне, а й майно, що буде набуте подружжям у
майбутньому.
Правовий інститут шлюбного договору є комплексним інститутом,
що регулюється нормами сімейного права України, містить окремі
елементи цивільного права. Шлюбний договір справедливо визнають
приватноправовим

договором,

що

тісно

пов’язаний

із

сімейно-

правовими інститутами шлюбу та сім’ї, регулюється сімейним та
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цивільним правом. Шлюбний договір визнають особливим сімейноправовим договором [15, с. 190-191].
Враховуючи комплексну правову природу шлюбного договору,
постає питання визначення поняття та нормативного закріплення
дефініції шлюбного договору. Маємо погодитись, що правові дефініції
містять концентрований виклад змісту правового явища, а обійтись без
них не можливо [16, c. 108]. Їх відсутність нерідко призводить до
неоднозначного
застосування

тлумачення

відповідних

правових

норм

права

понять,
на

неоднакового

практиці.

Відповідно

визначення термінів у чинному законодавстві є необхідним, але
визначення поняття має бути універсальним. Нормативне закріплення
поняття шлюбного договору у ст. 92 СК України є обґрунтованим та
доцільним, оскільки цей підхід дозволить розкрити його зміст для більш
ефективного правового регулювання та застосування відповідних норм
права, здійснення права на укладення шлюбного договору.
Визначаючи поняття шлюбного договору маємо підкреслити, що
будь-яке визначення предмета чи явища не може містити всі його
ознаки. Є важливим виокремити та використати при визначенні поняття
основні, найбільш типові ознаки предмета чи явища. Враховуючи
положення законодавства та наукові підходи, до ознак, що визначають
сутність шлюбного договору, маємо віднести: укладення особами, які
подали заяву про реєстрацію шлюбу, чи подружжям, тобто має
особливий суб’єктивний склад; регулювання майнових відносини між
подружжям, визначення їх майнових права та обов’язків, що визначає
спеціальний

предмет

правового

регулювання;

укладення

за

домовленістю сторін, що визначає право, а не обов’язок осіб; складну
правову природу, оскільки він є правочином, що регулюється нормами
цивільного та сімейного права.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Шлюбний

договір

виступає

особливим

способом

урегулювання

майнових відносин між подружжям або майнових відносин, що можуть
виникнути в майбутньому, визначає засоби охорони майнових прав
подружжя, способи виконання їх майнових обов’язків подружжя.
Шлюбний договір є двостороннім правочином, на підставі якого
виникає сімейне договірне правовідношення. Зважаючи на правову
природу та виявлені ознаки шлюбного договору, маємо його визначити
як домовленість подружжя (або осіб, що мають намір укласти шлюб),
спрямовану на встановлення, зміну чи припинення майнових прав та
обов’язків подружжя у шлюбі та при його розірванні.
Перспективним

напрямком

подальших наукових розвідок є

визначення місця шлюбного договору у системі сімейних договорів та
договорів

подружжя,

обґрунтування

можливості

врегулювання

шлюбним договором особистих відносин подружжя, пов’язаних із
майновими.
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