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ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ 
ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

В статье анализируются брачный договор 
и основания его прекращения. Брачный договор 
определен как гражданско-правовой договор с 
комплексной правовой природой. Поскольку до-
говор, в том числе брачный договор, в первую 
очередь является категорией гражданского 
права, то в соответствии со статьей 8 СК 
Украины в случаях договорного регулирования 
семейных отношений должны применяться 
общие нормы статей 3, 6 ГК Украины о сво-
боде договора.

Автором указаны основания прекращения 
брачного договора: добровольное взаимное со-
гласие супругов на расторжение брачного дого-
вора; объективная невозможность исполнения 
брачного договора; нарушение интересов детей, 
а также нетрудоспособных совершеннолетних 
дочери, сына, имеющих существенное значение; 
уменьшение объема прав ребенка; уклонение 
или невыполнение условий договора одним из 
супругов; условия договора, ставящие одного из 
супругов в чрезвычайно невыгодное материаль-
ное положение; отсутствие в тексте договора 
условий о распределении рисков, связанных с из-
менением жизненных обстоятельств супруга-
ми; злоупотребление одним из супругов своими 
правами и сознательное внесение в текст до-
говора условия, неблагоприятного для одного из 
супругов, которое в будущем может повлечь та-
кие правовые последствия, как недействитель-
ность брачного договора и т.д.

Исследуются судебные способы защиты 
прав участников семейных отношений при на-
рушении условий брачного договора.
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Аргументируется достоверность вывода, 
что прекратить брачный договор возможно 
по добровольному взаимному согласию супру-
гов на расторжение брачного договора или по 
решению суда. Обосновывается необходимость 
законотворческих подходов к трансформации 
имущественных отношений между участника-
ми гражданских и семейных отношений, что 
требует расширения и конкретизации основа-
ний прекращения брачного договора.

Ключевые слова: основания прекращения, 
брачный договор, конструкция фраудаторно-
сти.

Постановка проблеми
Актуальність теми обумовлена роз-

витком диспозитивних способів цивіль-
но-правового регулювання сімейних 
відносин, тенденції розвитку майнових 
відносин в Україні, які за своїми змістов-
ними характеристиками мають відпові-
дати сучасним інтеграційним засадам до-
говірного права європейського та світо-
вого співтовариства. Договірний режим 
майна подружжя, одним з видів якого є 
шлюбний договір, є допоміжним регу-
лятором, який діє лише за бажанням по-
дружжя і щодо визначеного в ньому кола 
відносин. Допоміжний характер шлюб-
ного договору має місце і тоді, коли діє 
комбінований законно- договірний право-
вий режим. Слід зазначити, що за раніше 
чинним сімейним законодавством майнові 
відносини чоловіка та дружини регулюва-
лися тільки імперативними нормами, що 
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встановлювали спільну сумісну власність 
подружжя на майно, нажите під час шлю-
бу. Відповідно до статті 102 СК України 
на вимогу одного з подружжя шлюбний 
договір може бути розірваний за рішен-
ням суду з підстав, що мають істотне зна-
чення [1]. Розширення та конкретизація 
підстав припинення шлюбного договору 
потребує нових законотворчих підходів, 
cпрямованих на забезпечення ефективно-
го правового регулювання майнових від-
носин між подружжям.

Аналіз літератури
 Теоретичним та практичним аспек-

там правового захисту суб’єктивних 
цивільних та сімейних прав приділено 
багато уваги у науковій юридичній 
доктрині. Дослідженнями цих відносин 
займалися такі науковці, як В.В. Баранко-
ва, М.А. Біда, Т.В. Боднар, В.І Борисова, 
І.В. Венедіктова, О.О. Кот, В.А Кройтор, 
Н.С. Кузнєцова, В.В. Надьон, В.Л. Яроць-
кий та ін. Грунтовний науковий аналіз 
шлюбного договору як регулятора відно-
син подружжя здійснено в дисертаційних 
роботах: Явор О. А. «Функції шлюбно-
го контракту в сімейному праві України» 
(1996), О.О. Ульяненко «Шлюбний до-
говір у сімейному праві України» (2003), 
Г.О. Гаро «Шлюбний договір як інститут 
сімейного права України» (2012), Р.Б. Хо-
бор «Шлюбний договір як регулятор май-
нових відносин подружжя» (2016), К.А. Ка-
зарян «Шлюбний договір у міжнародному 
приватному праві» (2016). Разом з тим, 
наукових досліджень питань цивільно-
правового захисту прав подружжя та тре-
тіх осіб при припиненні шлюбного догово-
ру не проводилось.

Метою цієї статті є дослідження ци-
вільно-правових засобів захисту, що мо-
жуть використовуватись подружжям та ін-
шими особами у випадку порушення їхніх 
прав шлюбним договором.

Виклад матеріалу
 Особливої уваги на сьогодні потре-

бує інститут шлюбного договору, основне 
призначення якого полягає у необхідності 

врегулювання майнових відносин подруж-
жя, що виникають у період шлюбу, відпо-
відно до їх волі та з метою підвищення га-
рантованості своїх прав і врахування своїх 
особистих поглядів на взаємовідносини в 
сім’ї. 

 Головні переваги шлюбного догово-
ру полягають у тому, що подружжя під 
час укладання договору вже визначилися: 
з долею всіх речей, набутих під час заре-
єстрованого шлюбу; долею дошлюбного 
рухомого та нерухомого майна; з майно-
вими правами та обов’язками у шлюбі або 
майновими правами та обов’язками, що 
можуть виникнути у майбутньому; з по-
рядком розподілу майна та боргів тощо. 
Подружжя має право визначати режим 
спільної часткової або спільної сумісної 
власності на всі або окремі види майна, на-
бутого в шлюбі, об’єкти особистої приват-
ної власності кожного з подружжя. Шлюб-
ний договір за своєю юридичною приро-
дою є цивільно-правовим договором, його 
укладення, зміна, розірвання та визнання 
недійсним регулюється загальними поло-
женнями про цивільно-правові договори. 
Такий висновок підтверджується і пози-
цією Верховного Суду з цього питання, 
так рішенням ВС України від 28 січня 
2015 року у справі № 6–230цс14 було вста-
новлено: «Оскільки договір, у тому числі 
шлюбний договір, передусім є категорією 
цивільного права, то відповідно до статті 8 
СК України у випадках договірного регу-
лювання сімейних відносин повинні засто-
совуватися загальні норми статей 3, 6 ЦК 
України щодо свободи договору, а також 
глав 52, 53 ЦК України щодо поняття та 
умов договору, його укладення, зміни і ро-
зірвання» [2].

 Відповідно до статті 102 СК України 
на вимогу одного з подружжя шлюбний 
договір може бути розірваний за рішенням 
суду з підстав, що мають істотне значення, 
зокрема в разі неможливості його вико-
нання [1].

 Підставами для припинення шлюбно-
го договору можуть бути:

- добровільна взаємна згода подруж-
жя на розірвання шлюбного договору;
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- об’єктивна неможливість виконан-
ня шлюбного договору;

- порушення інтересів дітей, а також 
непрацездатних повнолітніх дочки, сина, 
що мають істотне значення;

- зменшення обсягу прав дитини;
- ухилення або невиконання умов 

договору одним з подружжя;
- умови договору, що ставять одно-

го з подружжя у надзвичайно невигідне 
матеріальне становище;

- відсутність у тексті договору умов 
про розподіл ризиків, пов’язаних із зміною 
життєвих обставин подружжям;

- зловживання одним з подружжя 
своїми правами та свідоме внесення в текст 
договору умови, що є несприятливою для 
одного з подружжя, яка у майбутньому 
може спричиниюти такі правові наслідки, 
як недійсність шлюбного договору тощо.

 Припинити шлюбний договір можли-
во за добровільною взаємною згодою по-
дружжя на розірвання шлюбного догово-
ру або за рішенням суду. 

 Подружжя має право відмовитися 
від шлюбного договору. У такому разі, за 
вибором подружжя, права та обов’язки, 
встановлені шлюбним договором, припи-
няються з моменту його укладення або в 
день подання нотаріусу заяви про відмову 
від нього. Той з подружжя, хто вимагає у 
судовому порядку зміни умов шлюбного 
договору, пред’являє перетворювальний 
позов [4, c.62]. Для його задоволення, як 
слушно зазначає Антокольська М.В., необ-
хідно, щоб обставини настільки істотно 
змінилися, що виконання умов договору 
призвело б до заподіяння значної шко-
ди сторонам (стороні) і щоб ці обставини 
на момент укладення договору не можна 
було передбачити [5,c.163-164]. 

 Однією із основоположних засад ци-
вільного законодавства є добросовісність 
(пункт 6 частини першої статті 3 ЦК Укра-
їни) і дії учасників цивільних та сімейних 
правовідносин мають бути добросовісни-
ми. Тобто відповідати певному стандарту 
поведінки, що характеризується чесністю, 
відкритістю і повагою інтересів іншої сто-
рони договору або відповідного правовід-
ношення. Принцип добросовісності у ре-

гулюванні сімейних відносин міститься у 
ч. 9 ст. 7 СК України [1]. Норми сімейного 
законодавства встановлюють правила по-
ведінки учасників сімейних правовідносин 
у відповідності із принципом добросовіс-
ності. Так, Чубоха Н.Ф. вважає добросовіс-
ність морально-етичною категорією, яка є 
оціночною, поєднує об’єктивний (вимогу 
певної поведінки суб’єкта правовідносин, 
що передбачена правовою нормою) та 
суб’єктивний (пов’язаний з діями суб’єкта 
правовідносин, які мають відповідати кри-
теріям чесності, правдивості та поваги до 
прав інших осіб, безумовного виконан-
ня обов’язків та розумінням необхідності 
певної поведінки) елементи [6, с. 174]. На 
думку Діковської І.А., застосування прин-
ципу добросовісності можливе внаслідок 
створеної системи правил, які розроблені 
доктриною, судовою практикою і які спри-
яють «об’єктивації» добросовісності (ство-
ренню спеціальних обов’язків, заборон, 
що розкривають зміст добросовісності) [7, 
с. 273]. Красицька Л.В. вважає, що «добро-
совісною є така поведінка, яка передбачає 
усвідомлення особою своїх вчинків і зі-
ставлення їх з усталеними в суспільстві ви-
могами щодо корисної поведінки, яка не 
порушує права інших осіб та надає мож-
ливість задовольняти особисті потреби» [8, 
с. 72]. Менджул М.В. підсумовує й робить 
висновок: “Будучи моральною категорією, 
добросовісність встановлює правові вимо-
ги щодо поведінки учасників відносин і 
відображає усвідомленість ними відповід-
ності своєї поведінки таким вимогам” [ 9, 
c.82 ].

 Шлюбний договір не може використо-
вуватися одним з подружжя (недобросо-
вісний один з подружжя) для уникнення 
сплати боргу боржником або виконання 
судового рішення про стягнення боргу. 
Боржник (недобросовісний один з по-
дружжя), щодо якого ухвалене судове 
рішення про стягнення боргу та накладе-
но арешт на його майно, та його дружина, 
що підписали на цій стадії шлюбний до-
говір, діють, очевидно, недобросовісно та 
зловживають правами стосовно кредито-
ра, оскільки “новоспечений” шлюбний до-
говір порушує майнові інтереси кредитора 
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і спрямований на недопущення звернення 
стягнення на майно боржника (недобро-
совісного одного з подружжя).Тому зако-
нодавець не може залишати поза реакцією 
такі дії, які хоч і не порушують конкретних 
імперативних норм сімейного та цивільно-
го права, але є недобросовісними та при-
зводять до зловживання правом одним з 
подружжя. Договором, що вчиняється на 
шкоду кредиторам (фраудаторним догово-
ром), може бути як оплатний, так і безо-
платний договір. Застосування конструкції 
«фраудаторності» при оплатному договорі 
має певну специфіку, яка проявляється в 
обставинах, що дозволяють кваліфікувати 
оплатний договір як такий, що вчинений 
на шкоду кредитору.

 Судова практика щодо шлюбних дого-
ворів, спрямованих на уникнення майно-
вої відповідальності одного із подружжя, 
є неоднозначною. Так, у вересні 2018 року 
Приморський районний суд м. Одеси ви-
рішив справу № 522/23757/17, у якій, з ме-
тою ухилення від виконання рішення суду 
про стягнення з чоловіка боргу, подружжя 
уклало шлюбний договір, за яким набуте 
під час шлюбу майно передано у приватну 
власність дружини. До суду звернувся кре-
дитор, який звернув судове рішення про 
стягнення з чоловіка боргу до виконання 
та усвідомив неможливість задоволення 
своїх вимог. Суд задовольнив позовні ви-
моги в повному обсязі, визнав шлюбний 
договір частково недійсним (у частині 
умов про передачу майна дружині) [10]. 
Під час розгляду справи було встановле-
но, що укладений шлюбний договір не був 
спрямований на реальне настання право-
вих наслідків, зумовлених ним, внутрішня 
воля сторін не відповідала зовнішньому її 
прояву, правочин укладався умисно, з ме-
тою ухилення від виконання судового рі-
шення. ВСУ, переглядаючи рішення судів 
першої та апеляційної інстанцій у справі 
за позовом особи про визнання шлюбного 
договору недійсним (ухвала від 29.03.2017 
у справі № 447/66/15-ц), вказав, що, вихо-
дячи зі змісту ст. ст. 9, 103 СК України, ст. 
ст. 203, 215 ЦК України, підставою недій-
сності шлюбного договору є недодержання 
в момент вчинення стороною (сторонами) 

таких вимог: 1) зміст шлюбного договору 
не може суперечити законодавству Укра-
їни, а також моральним засадам суспіль-
ства; 2) волевиявлення кожного із подруж-
жя при укладенні шлюбного договору має 
бути вільним і відповідати його внутрішній 
волі; 3) шлюбний договір має бути спрямо-
ваний на реальне настання правових на-
слідків, що обумовлені ним [11].

 Велика Палата Верховного Суду 
у справі № 369/11268/16-ц підтримала 
практику Верховного Суда України щодо 
фіктивності правочинів, які укладаються з 
метою запобігання зверненню стягнення 
на майно. Відповідно до частини четвертої 
ст. 93, частини першої ст.103 СК України 
положення шлюбного договору, що став-
лять одного з подружжя у надзвичайно не-
вигідне матеріальне становище, порушують 
його права та інтереси, на вимогу такої 
сторони за рішенням суду можуть бути ви-
знані недійсними з підстав, установлених 
ЦК України. Також шлюбний договір не 
може обмежувати правоздатність або діє- 
здатність подружжя, їх право на звернен-
ня до суду за захистом своїх прав.

 Якщо розглядати справи про визна-
ння шлюбного договору недійсним, необ-
хідно зазначити Постанову Пленуму Вер-
ховного Суду України від 21.12.2007 № 11 
«Про практику застосування судами за-
конодавства при розгляді справ про пра-
во на шлюб, розірвання шлюбу, визнання 
його недійсним та поділ спільного майна 
подружжя», у якій зазначені певні особли-
вості розгляду таких справ. Відповідно до 
п. 14 зазначено, що у справах позовного 
провадження одночасно з розглядом по-
зовної заяви про розірвання шлюбу може 
бути розглянуто й вимогу про визнання 
шлюбного договору недійсним повністю 
або частково з підстав, установлених ЦК, 
оскільки такі вимоги є взаємопов’язаними 
[12]. Цікавою є позиція Верховного Суду у 
складі колегії суддів другої судової палати 
Касаційного цивільного суду, який скасу-
вав постанову апеляційного суду та змінив 
рішення місцевого суду в мотивувальній 
частині, й навів таке правове обґрунту-
вання: “Приватно-правовий інструмента-
рій (зокрема, визнання договору дійсним 
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Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право

внаслідок відсутності його нотаріального 
посвідчення) не повинен використовува-
тися учасниками цивільного обороту для 
уникнення сплати боргу (коштів, збитків, 
шкоди) або виконання судового рішен-
ня про стягнення боргу (коштів, збитків, 
шкоди), що набрало законної сили” [13]. 
Вважаємо, що окремою підставою частко-
вої недійсності шлюбного договору може 
бути умова, що ставить у надзвичайно не-
вигідне матеріальне становище одного з 
подружжя, а порушення прав або неви-
конання обов’язків особистого немайново-
го характеру може передбачати майнову 
компенсацію та бути підставою для від-
шкодування моральної шкоди.

Висновки
 Кожне подружжя виробляє свою мо-

дель сімейного життя. Найпоширенішим 
мотивом для укладання шлюбного догово-
ру є бажання сторін врегулювати між со-
бою майнові правовідносини по-новому. 
Безперечна перевага шлюбного догово-
ру полягає в тому, що подружжя або осо-
би, які тільки збираються зареєструвати 
шлюб, можуть врегулювати їх інакше, ніж 
визначено законодавством. Враховуючи 
вищенаведене, сучасна трансформація 
майнових відносин між учасниками сімей-
них відносин вимагає розширення та кон-
кретизації підстав припинення шлюбного 
договору. Вказане потребує пошуку ефек-
тивних законотворчих підходів, які будуть 
забезпечувати ефективне правове регулю-
вання майнових відносин, здійснення та 
захисту прав подружжя як сторін шлюб-
ного договору, їхніх дітей, охорони та за-
хисту прав третіх осіб.
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Піддубна В.Ф. - Підстави припинення шлюбного договору

SUMMARY 
The article analyzes the marriage contract 

and the grounds for its termination. A marriage 
contract is defined as a civil law contract with a 
complex legal nature. Since the contract, including 
the marriage contract, is primarily a category of 
civil law, in accordance with Article 8 of the IC of 
Ukraine, in cases of contractual regulation of fam-
ily relations, the general norms of Articles 3, 6 of 
the Civil Code of Ukraine on freedom of contract 
should be applied.

 The author indicates the grounds for termi-
nation of the marriage contract: voluntary mutual 
consent of the spouses to terminate the marriage 
contract; objective impossibility of performance of 
the marriage contract; violation of the interests of 
children, as well as disabled adult daughters, sons, 
which are of significant importance; reduction of 
the rights of the child; evasion or failure to fulfill 
the terms of the contract by one of the spouses; terms 
of the contract that put one of the spouses in an 
extremely disadvantageous financial position; the 
absence in the text of the contract of conditions on 
the distribution of risks associated with a change in 
life circumstances of the spouses; abuse by one of 
the spouses of their rights and the deliberate intro-
duction into the text of the contract of a condition 
unfavorable for one of the spouses, which in the 
future may entail such legal consequences as the 
invalidity of the marriage contract, etc.

 Judicial methods of protecting the rights of 
participants in family relations in case of violation 
of the terms of the marriage contract are being in-
vestigated.

 The reliability of the conclusion is argued that 
it is possible to terminate the marriage contract by 
voluntary mutual consent of the spouses to termi-
nate the marriage contract or by a court decision. 
The necessity of legislative approaches to the trans-
formation of property relations between partici-
pants in civil and family relations is substantiated, 
which requires the expansion and specification of 
the grounds for terminating a marriage contract.

Key words: grounds for termination, marriage 
contract, fraudatory construction.

АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються питання шлюб-

ного договору та підстав його припинення. 
Шлюбний договір визначено як цивільно-пра-
вовий договір з комплексною правовою приро-
дою. Оскільки договір, у тому числі шлюбний 
договір, передусім є категорією цивільного пра-
ва, то відповідно до статті 8 СК України у 
випадках договірного регулювання сімейних 
відносин повинні застосовуватися загальні 
норми статей 3, 6 ЦК України щодо свободи 
договору. Автором зазначено підстави припи-
нення шлюбного договору: добровільна взаємна 
згода подружжя на розірвання шлюбного до-
говору; об’єктивна неможливість виконання 
шлюбного договору; порушення інтересів дітей, 
а також непрацездатних повнолітніх дочки, 
сина, що мають істотне значення; зменшен-
ня обсягу прав дитини; ухилення або невико-
нання умов договору одним з подружжя; умо-
ви договору, що ставлять одного з подружжя у 
надзвичайно невигідне матеріальне станови-
ще; відсутність у тексті договору умов про роз-
поділ ризиків, пов’язаних із зміною життєвих 
обставин подружжям; зловживання одним 
з подружжя своїми правами та свідоме вне-
сення в текст договору умови, що є несприят-
ливою для одного з подружжя, яка у майбут-
ньому може спричинити такі правові наслід-
ки, як недійсність шлюбного договору тощо. 
Автор досліджує судові способи захисту прав 
участників сімейних відносин при порушенні 
умов шлюбного договору. Аргументується до-
стовірність висновку про те, що припинити 
шлюбний договір можливо за добровільною 
взаємною згодою подружжя на розірвання 
шлюбного договору або за рішенням суду. До-
водиться необхідність законотворчих підходів 
щодо трансформації майнових відносин між 
учасниками цивільних та сімейних відносин, 
що вимагає розширення та конкретизації під-
став припинення шлюбного договору.

 Ключові слова: підстави припинення, 
шлюбний договір, конструкція фраудаторнос-
ті.


