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Лекція №7 

Тема: Шлюбно-сімейні відносини. Права та обов’язки подружжя 

 

План 

1. Поняття і предмет сімейного права. Умови і порядок укладення шлюбу. 

Припинення шлюбу. 

2. Реєстрація народження дитини. 

3. Права та обов’язки батьків і дітей. 

4. Усиновлення та порядок його здійснення. 

 

 

Самостійна робота 

1. Особисті і майнові права та обов'язки подружжя. 

2. Визначення походження дитини. 

1.Поняття і предмет сімейного права. 

Сімейне право як галузь права — це сукупність правових норм, що регулюють особисті немайнові 

та майнові відносини (сімейні відносини) між подружжям; між батьками та дітьми; 

усиновлювачами та усиновленими; між матір'ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та 

утримання; між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнуками; рідними братами та 

сестрами; мачухою, вітчимом та падчеркою, пасинком; між іншими членами сім'ї та родичами. 

Сімейне право як галузь законодавства — це сукупність сімейно-правових нормативних актів, що 

складають відповідну систему залежно від їх юридичної сили. 

Критеріями поділу галузей права всередині єдиної системи права вважаються предмет правового 

регулювання та метод правового регулювання. 

Предмет сімейного права складають особисті немайнові та майнові відносини, які випливають із 

шлюбу, споріднення, усиновлення, опіки та піклування, прийняття дитини в сім'ю для виховання та 

з інших підстав, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства і 

базуються на рівності та майновій самостійності їх Учасників. 

Метод сімейного права — диспозитивний. Він являє собою сукупність засобів, прийомів, 

способів, за допомогою яких здійснюється плив на відносини учасників сімейних відносин, які 

об'єктивно є рівними між собою. Подружжя, батьки та діти, усиновителі та усиновлювачі, інші 

члени сім'ї та родичі перебувають у рівному становищі і не підпорядковуються один одному. 

 Умови і порядок укладення шлюбу. 

Шлюб — це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації 

актів цивільного стану (далі — орган ДР АЦСу). 

До обставин, наявність яких необхідна для того, щоб шлюб мав юридичну силу, відносяться: 

досягнення шлюбного віку та добровільність шлюбу. 

Шлюбний вік встановлюється: для жінки і чоловіка — у вісімнадцять років. За заявою особи, яка 

досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде 

встановлено, що це відповідає її інтересам. 

Добровільність шлюбу означає, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка; 

примушування їх до укладення шлюбу не допускається. 

До обставин, наявність яких заважає вступу до шлюбу, відносяться: перебування хоча б однієї із 

сторін в іншому зареєстрованому шлюбі; перебування жінки та чоловіка між собою у родинних 

зв'язках прямої та в деяких випадках — побічної (бокової) лінії споріднення і відносинах, що 

прирівнюються до родинних. Зокрема, не допускається укладення шлюбу між рідними 

(повнорідними та неповнорідними) братами і сестрами; між двоюрідними братами і сестрами; між 
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рідними тіткою, дядьком і племінником, племінницею; між усиновлювачем і усиновленим; між 

дітьми, які були усиновлені усиновлювачем. 

Порядок вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення. Тільки шлюб, 

зареєстрований у встановленому законом порядку породжує правові наслідки. Саме з моменту 

державної реєстрації шлюбу виникають права й обов'язки чоловіка і жінки як подружжя. 

Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та 

чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та 

суспільства. 

Заява про реєстрацію шлюбу за встановленою формою подаєте правило, особисто жінкою та 

чоловіком у будь-який з органів ДРАЦСу за  їх вибором. Особи, які подали заяву, вважаються 

нареченими. 

За наявності поважних причин (хвороба, перебування у лікарні, відрядженні) нотаріально 

засвідчена заява може бути подана через представника жінки (чоловіка), повноваження якого на 

подання заяви мають бути нотаріально засвідчені. 

Орган ДРАЦСу при отриманні заяви про реєстрацію шлюбу повинен визначити день і час 

реєстрації шлюбу та ознайомити наречених з їх правами та обов'язками як майбутніх подружжя і 

батьків, та попередити про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу. 

Реєстрація, як правило, відбувається після спливу одного місяця від дня подачі заяви. За наявності 

поважних причин (наприклад, одна з осіб, які укладають шлюб, не може особисто бути присутньою 

на реєстрації через терміновий виїзд у відрядження; переїзд на постійне місце проживання, 

необхідність у терміновому проходженні медичного обстеження, лікування тощо) керівник органу 

ДРАЦСу дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу місячного строку. За наявності особливих обставин 

(у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, у випадку безпосередньої загрози для життя 

нареченої або нареченого внаслідок тяжкої хвороби, що підтверджується відповідними документами, 

тощо) існує можливість реєстрації шлюбу безпосередньо у день подання заяви або у будь-який інший 

день за бажанням наречених протягом одного місяця. 

Якщо реєстрація шлюбу не відбувається у визначений день, заява втрачає чинність після спливу 

трьох місяців від дня її подачі. 

Реєстрація шлюбу може бути відкладена за рішенням керівника органу ДРАЦСу, але не більш як 

на 3 місяці, про що обов'язково повідомляються наречені. 

У випадку, коли один з наречених у подальшому відмовляється шлюбу, він зобов'язаний 

відшкодувати другій стороні реальні затрати, які були нею понесені у зв'язку з приготуванням до 

реєстрації шлюбу і весілля (вартість весільного одягу, каблучки тощо). Якщо ж один із наречених 

мовився від шлюбу внаслідок протиправної, аморальної поведінки другої сторони, то понесені затрати не 

підлягають відшкодуванню. 

У разі відмови від шлюбу особи, яка одержала подарунок, договір дарування за вимогою 

дарувальника може бути розірваний судом. При цьому обдарований зобов'язаний повернути річ, 

яка була йому подарована, а якщо вона не збереглася, — відшкодувати її вартість. 

Наречені повинні повідомити один одного про стан свого здоров’я. Якщо один з них приховав 

такі відомості, наслідком  чого  може стати порушення фізичного або психічного здоров'я другого 

нареченого або їх нащадків, то це дозволяє визнати шлюб недійсним. Між тим, наявність самої 

хвороби не вважається підставою для відмови в реєстрації шлюбу. Для визнання шлюбу недійсним 

відіграє роль тільки приховання факту захворювання, а не наявність самого захворювання. 

Шлюб реєструється у приміщенні того органу ДРАЦСу, куди подано заяву про реєстрацію 

шлюбу. За бажанням наречених реєстрація шлюбу відбувається в урочистій обстановці. Якщо 

наречені з поважних причин не можуть прибути до органу ДРАЦСу, вони, за їх заявою, можуть зареє-

струвати шлюб або за місцем їхнього проживання, або за місцем надання стаціонарної медичної 

допомоги, або в іншому місці. 

Реєстрація шлюбу відбувається виключно у присутності нареченого і нареченої. Нареченим 

дозволяється: обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя; надалі іменуватися 

дошлюбними прізвищами; приєднати до свого дошлюбного прізвища прізвище нареченого, 

нареченої. 



3 
 

Державна реєстрація шлюбу засвідчується Свідоцтвом про шлюб. 

Припинення шлюбу. 

Припинення шлюбу — юридичний факт, у разі якого припиняються особисті та майнові 

правовідносини подружжя. Відповідно до СК шлюб припиняється за однією з двох підстав: а) 

внаслідок смерті одного подружжя або оголошення його померлим; б) внаслідок розірвання 

шлюбу. 

Якщо шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя а оголошення його померлим, 

припинення шлюбу не потребує спеціального оформлення. Відповідні права та обов'язки в цьому 

випадку виникають або припиняються внаслідок самого факту смерті або оголошення особи 

померлою. Реєстрація смерті і отримання свідоцтва про смерть є  достатнім підтвердженням 

припинення шлюбу. Якщо особа оголошена померлою, то правовою підставою виникнення 

юридичних наслідків є відповідне рішення суду щодо оголошення особи померлою, яке набрало 

чинності. 

За життя подружжя шлюб може бути припинено шляхом його розірвання. Відповідно до СК 

розірвання шлюбу може здійснюватися органом ДРАЦСу та судом. 

Розірвання шлюбу здійснюється органом ДРАЦСу за наявності двох УМОВ: подружжя не має 

неповнолітніх дітей та існує взаємна згода подружжя на розірвання шлюбу. Орган ДРАЦСу 

виносить постанову про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання спільної 

заяви подружжя, якщо вона не була відкликана. 

У разі розірвання шлюбу органом ДРАЦСу шлюб припиняється у день винесення ним 

відповідної постанови. 

Розірвання шлюбу, крім органів ДРАЦСу, може бути здійснене судом. СК передбачає: а) 

розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей; б) розірвання 

шлюбу за позовом, пред'явленим одним із подружжя, тобто за наявності спору. 

У першому випадку розірвання шлюбу є добровільним, тобто ніхто з подружжя не заперечує 

проти припинення подружнього життя. Разом із заявою про розірвання шлюбу подружжя передає 

на розгляд суду письмовий договір, в якому зазначає: з ким із них будуть проживати діти; яку участь 

у забезпеченні умов життя дітей братиме той з батьків, хто буде проживати окремо; умови 

здійснення тим із батьків, який проживає окремо, права на особисте виховання дітей. У договорі 

також має бути зазначена участь одного з батьків в утриманні дитини. Якщо у договорі визначено 

розмір аліментів, які будуть сплачуватися на дитину, цей договір має бути нотаріально 

посвідчений. 

У другому випадку розірвання шлюбу здійснюється за позовом одного з подружжя. Тут йдеться 

про відсутність згоди подружжя щодо Цього питання, внаслідок чого розірвання шлюбу 

здійснюється за ініціативою лише одного з них. Такий позов не може бути пред'явлений протягом 

вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини. 

У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду 

про розірвання шлюбу. 

 

2 Реєстрація народження дитини. 

Мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували 

вони у шлюбі між собою. При цьому розірвання шлюбу, проживання батьків окремо від дитини не 

впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини. 

Не пізніше одного місяця від дня народження дитини, батьки зобов’язані зареєструвати народження 

дитини в органі РАЦСу. Реєстрація провадиться з одночасним визначенням походження дитини та 

присвоєнням їй прізвища, імені та по батькові. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. 

Якщо мати та батько мають різні прізвища, то прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Якщо 

батьки мають різні прізвища, то вони можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом 

з'єднання їхніх прізвищ. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом 

опіки та піклування або судом. Ім'я дитини визначається за згодою батьків. По батькові дитини 

визначається за іменем батька. 
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3.Права та обов’язки батьків і дітей. 

Діти мають рівні права та обов'язки щодо батьків, незалежно від т го, чи перебували їхні батьки 

у шлюбі між собою. 

Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків ві обов'язку батьківського 

піклування про неї. 

Батьки зобов 'язані: 

— забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я. Дитина може бути 

залишена батьками у пологовому будинку або в іншому закладі охорони здоров'я, якщо вона має 

істотні вади фізичного і/або психічного розвитку, а також за наявності інших обставин, що мають 

істотне значення; 

— виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та 

рідних, свого народу, своєї Батьківщини; 

— піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток; 

— забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного 

життя; 

— поважати дитину. 

Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини. 

Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів 

покарань, які принижують людську гідність дитини. 

Батьки мають права: 

— на виховання дитини. Вони мають переважне право перед іншим особами на особисте 

виховання дитини, мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на 

виховання фізичним та юридичним особам, обирати форми та методи виховання, крім тих, які 

суперечать закону, моральним засадам суспільства; 

— на визначення місця проживання дитини. Якщо дитина не досягла десяти років, місце 

проживання її визначається за згодою батьків, я досягла десяти років, то — за спільною згодою 

батьків і самої дитини. Якщо батьки проживають окремо, то місце проживання дитини, яка 

досягла чотирнадцяти років, визначається нею самою; 

— на відібрання малолітньої дитини від інших осіб. 

Батьки та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли 

таке право обмежено законом. 

Мати та батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вони: 

— не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної 

причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; 

— ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини; 

— жорстоко поводяться з дитиною; 

— є хронічними алкоголіками або наркоманами; 

— вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та 

бродяжництва; 

— засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини. Батьки можуть бути позбавлені 

батьківських прав стосовно всіх своїх дітей або когось із них. 

Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Способи виконання 

батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними. 

За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати 

участь у її утриманні в грошовій і/або натуральній формі. 

За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її 

матері, батька і/або у твердій грошовій сумі. 

Якщо після набрання законної сили рішенням суду, згідно з яким з одного з батьків стягуються 

аліменти, останній виїжджає для постійного проживання до держави, з якою Україна не має 

договору про правову допомогу, з нього за рішенням суду до його виїзду за межі України може 

бути стягнуто аліменти за весь період до досягнення дитиною повноліття. 
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Той із батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той із батьків, до кого 

вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на 

дитину, викликаних особливими обставинами (необхідністю розвитку здібностей дитини, її 

хворобою, каліцтвом тощо). 

Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору визначається за 

рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення. 

Повнолітні дочка, син зобов'язані піклуватися про батьків, вияв ти? до них турботу і надавати їм 

допомогу. 

Повнолітні дочка, син мають право звернутися за захистом прав т інтересів непрацездатних, 

немічних батьків як їх законні представник без спеціальних на те повноважень. 

Якщо повнолітні дочка, син не піклуються про своїх непрацездатних, немічних батьків, з них 

можуть бути за рішенням суду стягнуті кошти на покриття витрат, пов'язаних із наданням такого 

піклування. 

 

4.Усиновлення та порядок його здійснення. 

Відповідно до ст.207 СК України: Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю 

особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, 

передбаченого статтею 282 СК України. 

Усиновленою може бути дитина. Це положення закріплено у ст.208 СК України. Правовий 

статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Такими можуть бути малолітні та 

неповнолітні особи. За змістом ст. 6 СК України малолітньою вважається дитина до досягнення 

нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років.  

Чинне законодавство передбачає можливість усиновлення дитини, яку не забрали з пологового 

будинку або яка була знайдена (ст.209 СК України). 

     Дитина покинута в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилася 

забрати з них батьки, інші родичі, може бути усиновлена після досягнення нею двомісячного віку. 

     Дитина, яку було покинуто чи знайдено, може бути усиновлена після спливу двох місяців з 

часу її залишення чи знайдення. 

     Разом з тим у виняткових випадках суд може прийняти рішення про усиновлення 

повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування. 

Особливість відносин усиновлення полягає в тому, що особа, яка усиновлюється 

(усиновлений), в більшості випадків є активним їх учасником. Відповідно до ст.218 СК України 

дитина має бути поінформована про правові наслідки усиновлення, а також має дати свою згоду 

на усиновлення. Згода дитини на її усиновлення дається у формі, яка відповідає віку 

усиновлюваного. 

     Усиновлення проводиться без згоди дитини, якщо вона у зв’язку з віком або станом здоров’я не 

усвідомлює факту усиновлення. 

    Згода дитини на усиновлення не потрібна, якщо вона проживає у сім’ї усиновлювачів і 

вважає їх своїми батьками. 

Усиновлювачем дитини може бути особа повнолітня дієздатна особа. Усиновлювачем може 

бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на п'ятнадцять років. У 

разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж вісімнадцять років.  

Крім того, в Україні усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі. (ч.3 ст.211 СК України). 

Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину. Якщо 

такі особи проживають однією сім’єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними 

дитини. Також, якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її 

мати не перебуває у шлюбі. Якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, 

з якою він не перебуває у шлюбі. Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може 

постановити рішення про усиновлення ними дитини. 

Справи про усиновлення дітей, які проживають на території України, розглядаються районним 

(міським) судом за місцем проживання усиновлюваної дитини або за місцем проживання заявника 
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(заявників) (ст. 265-1 ЦПК України). Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про 

усиновлення. Форма такої заяви — письмова, а її зміст повинен відповідати вимогам ст. 265-2 ЦПК 

України. Подання заяви через представника не допускається.(Додаток 7) 

До заяви додається висновок органу опіки і піклування про доцільність усиновлення та 

відповідність інтересам дитини, а у разі усиновлення одним з подружжя також письмова згода 

на це другого з подружжя. Іноземними громадянами до заяви додається також дозвіл Центру по 

усиновленню дітей при Міністерстві освіти України. 

Заявник (заявники) у разі зміни свого рішення може відкликати заяву про усиновлення. Така 

заява може бути відкликана особисто заявником (заявниками) до набрання чинності рішенням суду 

про усиновлення. 

За результатами розгляду заяви про усиновлення суд постановляє рішення. Постановляючи рішення 

про усиновлення дитини, суд враховує обставини, що мають істотне значення, зокрема: 

а) стан здоров’я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину, її сімейний стан 

та умови проживання, ставлення до виховання дитини; 

б) мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину; 

в) мотиви того, чому другий із подружжя не бажає бути  усиновлювачем, якщо лише один із 

подружжя подав заяву про усиновлення; 

г) взаємовідповідність особи, яка бажає усиновити дитину, та дитини, а також те, як довго ця 

особа вже опікується дитиною; 

д) особу дитини та стан її здоров’я; 

е) ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити. 

При дотриманні всіх умов, встановлених СК України (бажання усиновлювача; згода дитини; 

згода іншого з подружжя; згода батьків дитини; згода опікуна, піклувальника; згода закладу охорони 

здоров’я або навчального закладу), здатності особи, яка бажає усиновити дитину, забезпечити 

стабільні та гармонійні умови її життя суд постановляє рішення, яким оголошує цю особу 

усиновлювачем дитини. 

 

 

 

 


