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Досліджено поняття та специфічні ознаки сімейно-правового договору. На підставі 

проведеного аналізу запропоновано авторські підходи щодо диференціації галузевих ознак 

сімейно-правого договору та його місця в системі інших договірних конструкцій. Увагу 

акцентовано на необхідності здійснення процедури доказування під час укладання та 

нотаріального посвідчення деяких видів сімейно-правових договорів.  
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Постановка проблеми. Останнім часом у науці сімейного права спостерігається 

пріоритетне використання договірної конструкції врегулювання сімейних правовідносин. 

Така тенденція є цілком виправданою, адже наразі значно підвищується результативність 

та ефективність використання часових ресурсів учасників сімейних правовідносин. Окрім 

того, широке застосування саме договірної моделі врегулювання сімейних правовідносин 

сприяє розвантаженню та підвищенню рівня ефективності роботи вітчизняної судової 

системи. Отже, безперечно, враховуючи фідуціарність сімейно-правових відносин, 

укладення сімейно-правових договорів є досить ефективною та вдалою альтернативою 

судовому врегулюванню сімейних відносин. Водночас, на сьогодні в сімейному 

законодавстві наявні деякі прогалини. Так, наприклад, відсутнє законодавче  закріплення 

поняття сімейно-правового договору та його специфічних ознак, що відокремлюють даний 

вид договору з-поміж інших, насамперед, від цивільно-правових договірних конструкцій. 

Останнє, на наш погляд, має принципове значення, оскільки з’являються нові види 

договорів, що мають ознаки як сімейного так і цивільного договору. Насамперед ідеться 

про квазісімейні договори, передшлюбні договори, майнові договори між чоловіком та 

жінкою, що проживають без реєстрації шлюбу тощо. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

визначення ролі сімейно-правових договорів у системі інших договірних конструкцій 

було і залишається предметом дослідження багатьох вітчизняних вчених, як 

матеріалістів, так і процесуалістів, таких як: С. Фурса, В. Антошкіна, Т. Андрущенко, 

О. Михальнюк, Г. Ахмач, З. Ромовська, О. Розгон, В. Черенга, М. Пленюк, Ю. Коренга. 

Водночас концептуальні підходи щодо визначення поняття сімейно-правого договору в 

йому класичному розумінні та його класифікуючих ознак залишаються неоднозначними. 

Причиною відсутності чітких відмежувальних ознак, вважаємо «фрагментарну», 

розгалужену систему регламентації норм сімейного права. Безперечно, така тенденція 

спричинена історичними закономірностями розвитку радянського сімейного права, 

специфічною особливістю якого стало саме «уникнення» договірного порядку 

врегулювання сімейних правовідносин. А тому й адаптація вчених та законодавців до 

таких нововведень до  відбулась не відразу. 

Мета статті: надати визначення поняття та специфічні (класифікуючі) ознаки 

сімейно-правових договорів у системі  інших договірних конструкцій. 

Виклад основного матеріалу. Отже, не зважаючи на те, що з моменту, «плавного 

та поступового» уведення договірних конструкцій до сімейного законодавства пройшло 

не одне десятиліття, на сьогодні не існує єдиного погляду на диференціацію сімейно-

правового договору з-поміж інших правових договорів, а особливо від цивільно-правого. 
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Відповідно до ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України договір це домовленість двох або 

більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та 

обов’язків [1]. На наш погляд, таке визначення не є вдалим, оскільки поняття 

«домовленість» між сторонами правовідносин та сімейно-правовий договір не слід 

ототожнювати.  Але домовленість і договір не слід також протиставляти одне одному. 

Саме домовленість, якщо вона досягнута з дотриманням вимог, установлених законом, є 

підставою виникнення договірного зобов’язання, що трансформується у договір. 

Відмінність домовленості від договору полягає і в тому, що від домовленості будь-яка 

сторона може відмовитися, оскільки відсутні будь-які гарантії виконання зобов’язання. 

Натомість відмовитися від договору за відсутності гарантій виконання навряд чи 

можливо. Законодавець, зазначаючи домовленість учасників, мав на увазі одиничний 

акт, мета якого полягає у виникненні правових наслідків, що реалізовуватиметься у 

вигляді юридично спрямованої дії на встановлення, зміну та припинення прав та 

обов’язків [2, с. 162]. Отже, є можливість відмовитись від домовленості в 

односторонньому порядку, а одностороння відмова від договору, відповідно до 

положень цивільного та нотаріального-процесуального законодавства – неможлива.  

Хоча на сьогодні не існує чіткої диференціації між цивільним та сімейним договором, 

проте деякі вчені припускають існування договору в сімейному праві з поєднанням ознак 

цивільно-правового договору. Так, наприклад, Ю. Коренга вважає, що сімейно-правовий 

договір може мати двоїсту (тобто подвоєну) – цивільно-сімейну правову природу [3, с. 13]. 

Але все ж таки є низка вчених, що є «прибічниками» теорії «сімейне право – підгалузь 

цивільного права», котрі розглядають договори в сімейному праві як самостійну групу 

цивільно-правових договорів, що мають певну індивідуалізацію притаманну саме для 

сімейно-правових відносин. О. Нєкрасова сімейно-правовим договором вважає 

домовленість, що має ознаки цивільного правочину між подружжям, батьками та дітьми, 

іншими членами сім’ї та родичами як суб’єктами сімейних і водночас цивільних 

правовідносин, про виникнення, зміну та припинення майнових, а в окремих випадках 

особистих немайнових прав та обов’язків, що обумовлені їх сімейно-правовими зв’язками [4, 

с. 105]. Деякі вчені, взагалі, не підтримують ідею автономності сімейно-правового договору.  

Зокрема, Ш. Чіквашвілі зазначав: «що між подружжям та іншими членами сім’ї можуть 

виникати різні цивільно-правові відносини. Однак це не впливає на правову природу таких 

відносин і не перетворює їх на сімейно-правові, вони залишаються цивільно-правовими і 

регулюються нормами цивільного, а не сімейного права» [5, с. 12]. А. Корецький також 

вважає, що всі галузеві договори схожі один на одного та якісно однорідні з цивільно-

правовими визначенням [6; 12].  

До того ж, незважаючи на відсутність єдиного бачення «концепції автономності 

сімейно-правового договору», у наш час існує єдиний підхід до визначення самого його 

поняття. Так, сімейно-правовими вважають договори, що укладаються фізичними особами і 

спрямовані на встановлення, зміну або припинення сімейних прав та обов’язків [7, с. 54]. Як 

зазначає О. Михальнюк, сімейно-правовий договір є правомірною вольовою дією 

(правочином) суб’єктів сімейного права, що спрямована на набуття, зміну або припинення 

майнових та/або особистих немайнових сімейних прав та обов’язків [8, с. 2]. Більш широке 

визначення сімейно-правового договору надає А. Дутко:  «сімейно-правовими можна 

вважати договори, що укладаються суб’єктами сімейних правовідносин і спрямовані на 

встановлення, зміну або припинення сімейних прав і обов’язків та є обов’язковими до 

виконання, якщо не суперечать вимогам СК України, іншим законам України та моральним 

засадам суспільства» [9, с. 137]. Дещо вузько-галузеве  розуміння сімейно-правого договору 

надає О. Розгон: «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» [10, с. 14]. Дещо універсальне визначення 

надає В. Черенга: «сімейно-правовий договір резонно трактувати як пойменовану (визначену 

в законі) або непойменовану (не визначену в законі, але таку, що корелюється з основними 

засадами сімейного законодавства та моральними засадами суспільства) згоду сторін, що 

зумовлює виникнення, зміну або припинення здебільшого майнових сімейних прав та 

обов’язків, але не допускає односторонню відмову від неї [11, с. 101]. Значна кількість 

визначень сімейно-правового договору приводить нас до єдиного його правого тлумачення 

та визначення його специфічних ознак. Так можна зробити висновок, що такий договір 

вважається однією з ефективних, універсальних та високорезультативних форм регулювання 

поведінки суб’єктів сімейних правовідносин; це сукупність «вмотивованих» компромісів, 
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що досягаються сторонами взаємоузгоджено, на добровільних засадах (але в межах 

дозволеного чинним законодавством) та спрямовані на виникнення, зміну ти припинення 

сімейних правовідносин.  

Для кращого розуміння правової природи сімейно-правового договору та в 

підтримку доведення його автономності, слід розглянути притаманні йому особливості. 

1. Специфічність розміщення договорів у СК України. І з цим важко не 

погодитись, оскільки законодавча регламентація деяких видів договорів у сімейному 

законодавстві характеризується фрагментарністю та  розгалуженістю. Фрагментарність у 

такому випадку полягає в тому, що на відміну від Цивільного кодексу, у Сімейному 

відсутні загальні положення про договір, не регламентовано чітку послідовність 

укладення окремих видів договорів, момент набрання ними чинності та підстав 

припинення, особливості відповідальності за неналежне або повне невиконання умов 

договору. Крім того, не визначено форму укладення більшості сімейно-правових 

договорів. Як справедливо зауважила І. Спасибо-Фатєєва, розглядаючи питання щодо 

фрагментарності загальної концепції сімейно-правового договору: «Усі правила про 

договори в сімейній сфері знаходяться в одній площині їх конкретних видів».   

Що стосується «розгалуженості», то вважаємо, що це є дійсно проблемне 

питання, котре породжує певні складнощі як для науковців, так і для практиків. Так 

наприклад, розташування норм в Цивільному кодексі характеризуються пандектною 

системою побудови. Зокрема, є норми загальної частини, котрі містять загальні 

положення та особливої. До того ж, особлива частина складається з норм, що регулюють 

окремі види цивільно-правових відносин: норми про речове, зобов’язальне, спадкове, 

право, право інтелектуальної власності). Теж саме стосується і розташування норм, що 

регулюють порядок укладення цивільно-правових договорів: стосовно передачі майна у 

власність (купівля-продаж, міна, дарування тощо); щодо передачі майна у тимчасове 

користування (прокат, лізинг тощо); про виконання робіт (підряд тощо); стосовно 

надання послуг (доручення, перевезення тощо); щодо розпоряджання майновими 

правами інтелектуальної власності (ліцензійні договори, про передання майнових прав 

на твір тощо); загальноцільові (про спільну діяльність).  

Такий принцип побудови Сімейного кодексу, в аспекті договірного врегулювання 

сімейно-правових відносин, видається дещо «неадаптованим до сучасних реалій». Так, у 

наш час з’явились деякі види правових договорів. Зокрема, унаслідок недостатньої 

законодавчої регламентації, не можуть вважатись суто сімейними: договори стосовно 

сурогатного материнства чи передшлюбні договори, пов’язані з приготуванням до 

державної реєстрації шлюбу та весілля; договір про організацію державної реєстрації 

шлюбу та весілля; договір про організацію державної реєстрації шлюбу за 24 години, 

договір про наставництво тощо.  

2. Комплексність сімейно-правового договору. На «відносній самостійності» 

сімейно-правового договору акцентувала увагу О. Розгон. Вчена звертає увагу на те, що 

однією з суттєвих ознак сімейно-правових договорів є зближення договорів у сімейному 

праві із цивільно-правовими: «нерідко між цивільно-правовими та договорами у 

сімейному праві можна провести межу лише умовно, оскільки договори у сімейному 

праві поєднуються із цивільно-правовими договорами». Наприклад, договори за участю 

співвласників за умови спільної часткової власності регулюються нормами цивільного 

законодавства, а договори подружжя або інших «типових» учасників відносин спільної 

сумісної власності – нормами сімейного законодавства» [13, с. 31]. І мова йде не тільки 

про поєднання норм сімейного та цивільного законодавства, а й використання складових 

елементів інших галузей права, що будуть диктуватись не тільки суб’єктним складом, а 

й предметом договору. Непоодинокі є правові ситуації, котрі передбачають поєднання 

сімейного права зі спадковим. Так, наприклад, спадковий договір подружжя містить у 

собі складові як сімейного права, так і цивільного. Якщо за спадковим договором буде 

набуватись земельна ділянка, то договір буде містити свого роду «компоненти» 

земельного права. За аналогією буде будуватись конструкція договору, передбаченого 

статтею 190 СКУ, що передбачатиме поєднання норм сімейного, цивільного та 

земельного права у випадку погашення аліментних зобов’язань за рахунок передачі у 

власність земельної ділянки. А враховуючи положення ч. 5 статті 190 СКУ щодо 

обов’язкової участі органів опіки і піклування, то в названому сімейно-правовому 

договорі будуть застосовані ще й норми конституційного та адміністративного права. 

Яскравим прикладом поєднання сімейного права з публічним є укладення договору про 
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патронат. Погоджуємось із думкою, О. Розгон щодо можливості розгляду договорів, 

укладених щодо влаштування дітей-сиріт, де безпосередньо надається послуга, яка має 

соціальний характер, як соціальні договори у сімейному праві. Зауважимо, що це не 

означає, що вони розглядаються як договори про надання соціальних послуг, оскільки 

вони є лише близькими за соціальною природою [10, с. 26]. На особливостях 

конвергенції сімейно-правових договорів з елементами інших правових договорів 

акцентувала увагу Л. Зілковська. Зокрема, вчена зауважила, що не варто ототожнювати, 

наприклад, договір про влаштування дітей до прийомної сім’ї із трудовим договором або 

договором про надання соціальних послуг, доводячи, що він має особистий характер 

виконання, зокрема, хвороба прийомних батьків не дозволяє залучати когось іншого до 

його виконання, не передбачається в такому разі й видача та оплата лікарняного листка, 

прийомні батьки не можуть залучати на договірних засадах для виконання своїх 

обов’язків інших осіб [13, с. 263]. 

3. Індивідуалізований суб’єктний склад сторін сімейно-правового договору. Така 

ознака обумовлена наявністю особливого правового статусу учасників сімейних 

відносин. Зокрема, цивільно-правовий договір грунтується на протистоянні інтересів 

його сторін, кожна сторона «адаптує» договір в сторону найбільш вигідніших для себе 

умов. Сімейно-правовий договір має особливий довірчий (фідуціариний) та погоджений 

характер, а дії сторін спрямовані на досягнення єдиної мети. Дійсно якщо сторони 

цивільно-правового договору протистоять один одному, то відносини зазначені в цій 

категорії договорів побудовані, як правило, на домовленості. І. Жилінкова зазначає, що 

«саме домовленість  як сторін договору в сімейному праві, які перебувають у сімейних 

відносинах, пов’язані спільним побутом, а отже, діють «спільно, на користь один 

одному», від сторін цивільно-правового договору, які ставлять інші цілі» [13, с. 112]. 

Не менш важливою відмінністю буде наявність кровних або споріднених зв’язків 

між сторонами договору. Більше того, однією із умов укладення більшості сімейно-

правових договорів буде саме перевірка факту наявності кровних або родинних зв’язків, 

відносин свояцтва між сторонами сімейно-правового договору. Так наприклад, 

нотаріальне посвідчення аліментного договору передбачає надання нотаріусу доказів, 

що підтверджують факт спорідненості його сторін. Такими доказами, залежно від 

різновиду аліментного договору, можуть бути свідоцтво про народження,  довідка з 

органів опіки та піклування тощо [14, с. 9]. Вважаємо, що на сьогодні, якщо брати до 

уваги нові тенденції розвитку договірного інституту в сімейному  праві, появу нових 

договірних конструкцій встановлення факту наявності кровоспоріднених зв’язків між 

сторонами сімейно-правого договору, не повинно мати принципового значення. 

Автором пропонується встановити таку універсальну ознаку як «довірчий характер 

відносин» між сторонами сімейно-правого договору. Такий підхід значно спростить 

процедуру нотаріального посвідчення сімейно-правового договору. Існує ціла низка 

сімейно правих договорів, для яких неможливо встановити наявність факту кровного або 

родинного зв’язку. Так наприклад, договір про заручини укладається між нареченими та 

нареченою, тобто, особами, які навіть ще не подали заяву про реєстрацію шлюбу, або ж 

між їх батьками. Враховуючи положення статті 31 Сімейного кодексу, ні про яку 

спорідненість ще не може йти мови. Аналогічною буде ситуація при укладенні договору 

сурогатного материнства, оскільки суб’єктне коло даного договору, по своїй правовій 

природі, не може характеризуватися кровноспорідненими зв’язками.     

Ще однією ознакою більшості сімейно-правових договорів є невідчужуваність 

прав та обов’язків, що закріплені в ньому. В. Антошкіна, акцентуючи увагу на принципі 

невід’ємності прав та обов’язків в сімейно-правових договорах, зазначає, що права та 

обов’язки, які належать особам за цими договорами, не відчужуються, не передаються, 

тобто заміна боржника або кредитора не допускається [15, c.80]. Представляється вчена 

мала на увазі сімейно-правові договори предметом яких є майно або ж грошові кошти, 

але цей принцип буде застосовується і у разі якщо предметом виступатимуть немайнові 

особисті права та обов’язки. Наприклад, предметом договору стосовно наставництва, 

відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року «Про 

деякі питання здійснення наставництва над дитиною» (далі Постанова), буде надання 

наставником дитині, яка проживає у закладі, індивідуальної підтримки та безоплатної 

допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя [17]. Не можна оминути той 

факт, що «особистісно-індивідуалізована невід’ємність» від особи, у випадку укладення 

договору про наставництво має своє відображення в названій Постанові. Отже, 
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відповідно до п. 5 та ч. 3. п. 14 наставництво здійснюється в «індивідуальній формі» 

однією повнолітньою дієздатною особою над однією дитиною; під час встановлення 

контакту з дитиною наставник має виконувати рекомендації психолога, педагога та 

соціального працівника індивідуально щодо конкретної дитини; наставник повинен 

здійснювати наставництво виключно в найкращих інтересах дитини [16]. Отже все 

вищезазначене дає можливість зробити висновок, що незалежно від предмету сімейно-

правого договору права та обов’язки його сторін завжди залишаються невід’ємними та 

невідчужуваними; не передаються іншим особам в порядку правонаступництва; є 

особистісно-індивідуалізованими. 

4. «Презумція доказовості» у межах укладення сімейно-правового договору. Автором 

зверталась увага, що необхідності доказування фактів кровоспоріднення та фідуціарно-

довірчих відносин між сторонами договору. У зазначеній ситуації мова йде, насамперед, про 

імперативну вимогу закону щодо надання згоди органів опіки та піклування при укладенні 

та нотаріальному посвідченні більшості сімейно-правових договорів. В Сімейному кодексі 

передбачена обов’язкова участь органів опіки та піклування при укладенні правочинів, 

стороною якої є неповнолітні або повнолітні діти. Так, наприклад, статті 190 та 177 

Сімейного кодексу [17], ч. 3. статті 17 ЗУ «Про охорону дитинства» передбачають 

отримання дозволу при укладенні правочинів батьками дитини щодо її майнових прав [18] 

(наприклад, частини 2, 4 ст. 177 і ст. 190 СК України). Така вимога закріплена і в п. 3. 1 глави 

1, розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі Порядок): «у разі 

укладення правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) права, за якими 

підлягають державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу, обміну житлового 

будинку, квартири за участю малолітніх осіб, а також осіб, над якими встановлено опіку або 

піклування, нотаріус перевіряє наявність дозволу органу опіки та піклування на укладення 

таких правочинів» [19]. Дозвіл має надаватись у вигляді розпорядження місцевої державної 

адміністрації за місцем розташування майна, що відчужується. Також, відповідно до п.3.3. на 

вчинення одним із батьків правочинів щодо транспортних засобів та нерухомого майна 

малолітньої дитини має бути згода другого з батьків, справжність підпису на якій 

засвідчується нотаріально. Якщо той із батьків, хто проживає окремо від дитини протягом не 

менш як шість місяців, не бере участі у вихованні та утриманні дитини або якщо місце його 

проживання невідоме, правочини, зазначені у цій частині статті, можуть бути вчинені без 

його згоди. Вищезазначене має бути підтверджене рішенням суду, що набрало законної 

сили. За такою аналогією посвідчуються і правочини від імені осіб, цивільна дієздатність 

яких обмежена. Зокрема, вони можуть бути посвідчені з дозволу піклувальника та органу 

опіки і піклування. Специфічні особливості процедури доказування притаманні і ситуаціям, 

коли посвідчуються правочини щодо розпорядження майном, що є особистою приватною 

власністю одного з партнерів по шлюбу. В такому разі договір посвічується нотаріусом без 

згоди другого з подружжя, але замість нього нотаріусу надаються докази у вигляді  

документів, що підтверджують особистий характер приватної власності одного з подружжя. 

Так, відповідно до п.п. 4.4. гл. 1 Розділу ІІ Порядку такими можуть бути договір дарування, 

заповіт, спадковий договір, майно придбане за особисті кошти, шлюбний договір тощо [19].  

5. Тривалість дії прав та обов’язків сторін обумовлених в сімейно-правових 

договорах. В сімейно-правових договорах, на відміну від цивільно-правових договорів, 

строки тривалості прав та обов’язків, в своїй більшості, залежать від настання певних 

умов. Наприклад, в аліментному договорі щодо утримання дитини може бути 

зазначений строк його дії до досягнення дитиною певного віку, день отримання диплому 

про здобуття вищої освіти або укладення договору про погашення аліментних 

зобов’язань за рахунок нерухомого майна або одноразової грошової виплати. Щодо 

аліментного договору між колишнім подружжям (що укладається з метою надання часу 

для «соціальної реабілітації» одного з подружжя), то припинення надання утримання 

може співпадати з днем влаштування на роботу або днем отриманням першої заробітної 

плати тією особою з колишнього подружжя, яка отримувала аліментні платежі. 

Обмеженою є свобода сторін сімейно-правого договору. На відміну від цивільно-

правових договорів, сторони сімейно-правових договорів не можуть самостійно обирати 

сторону договору. Зокрема, сторони договорів у сімейному праві можуть укладати 

договори тільки між суб’єктами сімейних відносин, а договори між подружжям можуть 

укладати тільки подружжя. Як зазначає, К. Забоєв, особливості реалізації в сімейному 

праві принципу свободи договору або, навпаки, неможливість його застосування 

пояснюються тим, що він, як один із принципів цивільного права, не є принципом галузі 
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сімейного права [20, с. 85]. О. Розгон також стверджує, що обмеженість свободи 

договору можна спостерігати у разі вибору сторони договору. Так, сторони договорів у 

сімейному праві можуть укладати договори тільки між суб’єктами сімейних відносин (за 

винятком договорів, де обов’язковою стороною є державний орган), а договори між 

подружжям можуть укладати тільки подружжя [10, с. 32]. 

6. Переважно безоплатний характер cімейно-правових договорів. Дійсно, для 

переважної більшості сімейно-правових договорів характерною особливістю є їх 

безоплатність. Так, наприклад, класично-безоплатними договорами будуть договір про 

наставництво, договори подружжя щодо виховання дітей, щодо здійснення батьками 

своїх прав та обов’язків, між батьками дитини та бабою, дідом, прабабою, прадідом 

щодо спілкування із онуками та правнуками, їх виховання тощо. Проте є такі договори, 

безоплатність яких викликає сумніви. О. Розгон акцентує увагу на безоплатності 

договору, передбаченого статтею 190 СКУ (договір про припинення права на аліменти 

для дитини у зв’язку з переданням права власності на нерухоме майно). Автор 

стверджує, що такий договір передбачає безоплатне передання житла (житлового 

будинку, квартири) у власність отримувача аліментів, або його законного представника 

[10, с. 68]. Але вважати такий договір «класично» безоплатним неможливо, оскільки 

мета цього договору вважається компенсаційною, оскільки або погашається вже наявна 

заборгованість зі сплати аліментів (що все ж таки мають майновий характер), або ж у 

разі бажання погасити аліментні зобов’язання на майбутнє.  

Висновки. Таким чином, враховуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що 

сімейно-правовий договір є, безумовно, самостійним видом правового договору. 

Безперечно, як і кожен вид договору, він має ознаки цивільно-правого договору, а також 

ознаки, котрі неможливо вважати «безпрецедентно-галузевими». До того ж 

розгалуженість та фрагментарність розміщення договорів у Сімейному кодексі характерна 

й для інших документів приватного права. Укладення більшості як цивільно-правових, так 

і господарсько-правових договорів також передбачає дотримання комплексного підходу.  

У свою чергу, фідуціарно-договірний характер стосунків між сторонами договору, 

особистісно-індивідуалізована невід’ємність прав та обов’язків сторін, його безоплатність 

є саме тими специфічними ознаками, що притаманні виключно сімейно-правовим 

договорам. Відкритим залишається питання щодо законодавчого закріплення поняття 

сімейно-правового договору, адже з моменту прийняття Сімейного кодексу минуло вже не 

одне десятиліття. Більше того, термін «сімейно-правовий-договір» сформувався завдяки 

науковим розробкам провідних вітчизняних учених. Водночас сучасні реалії передбачають 

появу нових договірних конструкцій, таких як договір сурогатного материнства, договір 

про заручини, наставництво, договір про виховання дітей тощо.  

Отже, можна зробити висновок, що чіткий та послідовний підхід щодо законодавчої 

регламентації поняття сімейно-правого договору та його галузево-специфічних ознак 

сприятиме більш ефективному дотриманню прав та інтересів його сторін. 
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ABSTRACT 
Tetyana Andrushchenko. Family law contract: concepts and signs. The article deals with the 

study of the concept and specific features of the family law contract. Based on the analysis, author's 

approaches to differentiation of industry features of the family-right contract and its place in the system of 

other contractual structures have been proposed. The author emphasizes the need to carry out the 

procedure of proof when concluding and notarization of certain types of family legal contracts.  

The article proved that the family law contract is an independent type of legal agreement. The 

author notes that like each type of contract, it has signs of a civil law contract, as well as signs that are 

considered «unprecedented» is not possible. For example, the branching and fragmentation of the 

placement of contracts in the Family is characteristic of other private law. The conclusion of most of both 

civil law and economic and legal agreements also provides for compliance with a comprehensive 

approach.  In turn, the fiducyary-trusting nature of relations between the parties to the contract, personal-

individualized inalienability of the rights and obligations of the parties, its free of charge is represented by 

exactly those specific features inherent only in family legal contracts. 

The author emphasizes the lack of legislative consolidation of the concept of a family law 

contract, because more than a decade has passed since the adoption of the Family Code. Nevertheless, the 

term family-legal agreement was formed due to scientific developments of leading domestic scientists. In 

turn, modern realities provide for the emergence of new contractual structures, such as a surrogacy 

contract, an engagement agreement, mentoring, an agreement on the upbringing of children, etc. 

Therefore, a clear and consistent approach to legislative regulation of the concept of a family-right 

agreement and its sectoral-specific features will contribute to more effective adhereence to the rights and 

interests of its parties. 

Keywords: family law contract, contractual structures, family-legal relations, signs of family law 

contracts, proof, notarization. 

 

 

 

УДК 347.958 

DOI: 10.31733/2078-3566-2021-4-145-150 

  

Олександра  

НЕСТЕРЦОВА-СОБАКАРЬ
©
 

кандидат юридичних наук, доцент 

(Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В ІСТОРИЧНІЙ 

РЕТРОСПЕКТИВІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
 

Здійснено аналіз історії поширення, класифікації та загальна характеристика основних 

джерел права, норми яких врегульовували спадкові правовідносини в історичній ретроспективі 

цивільного права України. Виділено основні етапи становлення й розвитку українського 

спадкового права, серед яких: звичаєве право давніх слов’ян; вплив римського права; класичні 

джерела права Київської Русі; право Великого князівства Литовського і Речі Посполитої. Воно ж 

інтегрувало правотворчі пошуки Запорозької Січі та Війська Запорозького; період Відродження 

української державності (1917–1920 рр.); право Української Радянської Соціалістичної Республіки 

(1917–1991 рр.); сучасне спадкове право України.  

Ключові слова: спадкування, спадкові правовідносини, спадкове право, спадкове 

законодавство, цивільне право, спадковий договір, історія. 
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