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І.А. Куян

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Гарантування дитині права на утримання не тільки
забезпечує їй можливість реалізовувати свої майнові інтереси при сплаті
аліментів, але й дає змогу учасникам аліментних зобов’язань припинити право
на аліменти через укладення договору набуттям дитиною права власності на
нерухоме майно.
Правовий режим припинення права на аліменти у такий спосіб
покликаний доврегулювати продовження забезпечення утримання дитини,
враховуючи її майнові інтереси.
Законодавча конструкція припинення права на аліменти набуттям у
власність дитиною нерухомого майна сьогодні характеризується низкою
суттєвих неточностей, прогалин та колізій у відповідному правовому
регулюванні. Це пояснюється такими причинами: відсутністю належної
законодавчої розробки режиму правового регулювання зазначених відносин у
частині інституту, зокрема у цивільно-сімейній концепції договору про
припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого
майна; нечіткістю визначення процедури укладення договору, умов дійсності,
наслідків розірвання; оборотоздатності та придатності майна, яке може бути
предметом договору, тощо. Такі обставини нівелюють як гарантоване право
дитини на утримання, забезпечення її майнових інтересів належним чином та
способом, так і права, свободи та обов’язки з утримання батьками дитини.
Таким чином, закріплений режим правового регулювання таких правовідносин
нівелюється, порушуючи при цьому основні завдання та функції сімейного
права, а отже – права дитини.
Значні наукові доробки щодо правового режиму майна членів сім’ї,
майнових прав та інтересів дитини були зроблені провідними сучасними
цивілістами й дослідниками сімейного права зокрема. Серед них – докторська
дисертація І. В. Жилінкової «Правовой режим имущества членов семьи»
(2000 р.); низка кандидатських дисертацій: О. М. Калітенко «Особисті
відносини подружжя та відносини подружжя стосовно їх майна» (2001 р.),
Ж. Л. Чорної «Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх
і неповнолітніх осіб» (2005 р.), Л. Г. Лічмана «Судовий захист прав і інтересів
членів сім’ї власника житлового приміщення» (2005 р.), В. К. Антошкіної
«Договірне регулювання відносин подружжя» (2006 р.), Я. В. Новохатської
«Правове регулювання майнових відносин подружжя (порівняльно-правовий
аспект)» (2006 р.), В. А. Ватраса «Суб’єкти сімейних правовідносин» (2008 р.),
І. В. Міщенко «Обмеження права приватної власності на житло» (2008 р.),
Г. М. Ахмач
«Договірні
правовідносини
членів
сім’ї» (2009 р.),
Л. А. Романовської «Управління майном дитини за цивільним та сімейним
законодавством України» (2016 р.), О. М. Нікітюк «Охорона та захист права
спільної власності подружжя у цивілістичному процесі» (2016 р.) та ін. Крім
того, в межах чергового докторського дослідження О. А. Явор «Юридичні
факти в сімейному праві» (2018 р.) було суттєво доповнено вітчизняну

доктрину сімейного права в частині юридичних фактів, виникнення сімейних
правовідносин та договорів як фактів у сімейному праві.
Не менш важливими науковими доробками при дослідженні режиму
припинення аліментних зобов’язань набуттям дитиною у власність нерухомого
майна стали праці інших учених, серед яких слід виділити С. С. Алєксєєва,
Л. В. Афанасьєву, О. А. Беляневич, І. А. Безклубого, Т. В. Боднар, О. В. Дзеру,
Ю. Ф. Беспалова,
С. М. Бервенка,
М. В. Бернацького,
А. М. Блащука,
В. І. Бірюкова,
І. В. Венедіктову,
М. К. Галянтича,
Н. Ю. Голубєву,
В. М. Горшенєва,
А. Б. Гриняка,
О. А. Давидову,
А. І. Дришлюка,
О. В. Демченко,
О. С. Іоффе,
М. І. Іншина,
Н. Ф. Звенигородську,
Н. С. Кузнєцову,
А. С. Кравцову,
Р. А. Майданика,
А. В. Малька,
П. С. Матвєєва, Є. О. Мічуріна, Я. Я. Мельника, Н. С. Нижник, П. Е. Недбайла,
А. М. Нечаєва, З. В. Ромовську, Ю. А. Рустамову, Л. В. Сапейко, І. С. Тімуша,
Р. І. Таш’яна, С. Я. Фурсу, Р. О. Халфіну, О. І. Харитонову, О. М. Хохлову,
С. Ю. Чашкову, Е. А. Чефранову, Р. Б. Шишку, Я. М. Шевченко, А. І. Ющика,
О. С. Яворську, В. С. Якушева, М. М. Ясинка, В. В. Яркова та ін.
Проте, незаважаючи на значний розвиток науки сімейного та цивільного
права, безпосередньо питання правового режиму набуття дитиною нерухомого
майна у власність у зв’язку з припиненням права на аліменти, на жаль, у
комплексі не розглядалося, не досліджувалося, а тому залишається відкритим.
Це й спонукає до нагальної потреби у проведенні комплексного дослідження
правового режиму нерухомого майна дитини, набутого у власність
припиненням аліментних зобов’язань.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано у відповідності з планом наукових
досліджень Інституту законодавства Верховної Ради України за темою
«Організація
моніторингу ефективності чинного законодавства
та
прогнозування наслідків його застосування» (державний реєстраційний номер
01041 U 0066941), з одночасним врахуванням Пріоритетних напрямів розвитку
правової науки на 2016–2020 роки, затверджених Постановою загальних зборів
Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 року.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення
теоретико-правової юридичної конструкції регулювання правовідносин щодо
припинення аліментних зобов’язань набуттям дитиною майна за ст.190
СК України.
Для досягнення цієї мети поставлено такі основні завдання:
– з’ясувати загальнотеоретичні основи майнових інтересів дитини в
аліментних зобов’язаннях;
– з’ясувати теоретико-правову суть, поняття та місце в сімейному праві
інституту припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність
нерухомого майна;
– дослідити понятійний апарат та юридичну конструкцію режиму
припинення аліментних зобов’язань набуттям дитиною у власність нерухомого
майна;

– виробити критерії цивільно-правового (сімейного) статусу нерухомого
майна інституту припинення аліментних зобов’язань набуттям дитиною його у
власність;
– установити види та специфіку формування оборотоздатності
нерухомого майна для набуття дитиною його у власність припиненням
аліментних зобов’язань;
– дослідити загальнотеоретичні підходи до зобов’язальних правовідносин
при правовому регулюванні припинення права на аліменти набуттям у
власність дитиною нерухомого майна;
– визначити юридичну конструкцію цивільно-правової конструкції
договору про припинення права на аліменти набуттям дитиною права власності
на нерухоме майно та механізму правового регулювання укладення такого
договору;
– розкрити суть суб’єктивного права на припинення аліментів як
передумови для укладення договору з набуття дитиною у власність нерухомого
майна;
– визначити особливості юридичної процедури укладення договору та
моменту набуття права власності на нерухоме майно припиненням аліментних
зобов’язань;
– з’ясувати умови та підстави визнання недійсним договору про
припинення аліментних зобов’язань у зв’язку з набуттям дитиною права
власності на нерухоме майно.
Об’єктом дослідження є юридична природа та конструкція
правовідносин по припиненню права на аліменти набуттям дитиною майна.
Предметом дослідження є доктринальні, законодавчі та правотворчі
підходи до врегулювання питань, що пов’язанні з цивільно-сімейною
процедурою режиму припинення права на аліменти набуттям дитиною у
власність нерухомого майна, що означені монографічними та іншими
вітчизняними і зарубіжними науковими джерелами, положеннями чинного
законодавства України, а також судовою практикою.
Методи дослідження. У процесі дослідження поставлена мета досягалася
завдяки використанню таких наукових методів: для дослідження ознак
майнового інтересу дитини, ознак режиму припинення права на аліменти
набуттям дитиною у власність майна, з’ясування елементів договору,
процедури його укладення та визнання недійсним, визначення сутності режиму
з припинення права на аліменти набуттям у власність нерухомого майна –
діалектичний метод (підрозділи 1.1., 1.3., 3.2.); для з’ясування змісту деяких
положень СК України, понять «утримання», «майновий інтерес» – формальнологічний (розділи 1–3); для вироблення конструкції укладення договору та
визнання його недійсним – системно-структурний (розділ 3); для з’ясування
ознак оборотоздатності нерухомого майна та його цивільно-сімейного статусу,
особливостей процедури укладення договорів цього типу, цивільно-правової
характеристики зобов’язальних правовідносин щодо припинення права на
аліменти – метод аналізу та синтезу (розділ 2); функціональний метод
застосовано для дослідження сутності цивільного зобов’язання по впливу на

сімейні правовідносини щодо припинення права на аліменти набуттям дитиною
у власність нерухомого майна, застосування способів забезпечення
зобов’язання, відповідальності та санкцій (підрозділ 3.1.).
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційне дослідження є
першим комплексним дослідженням режиму правового регулювання набуття
дитиною у власність нерухомого майна, оперативного управління таким
майном, розробки понятійного апарату майнових інтересів дитини, яка набула
таке майно, як чинника для досягнення мети та виконання завдань сімейного
законодавства з охорони й захисту майнових прав та інтересів дитини. У
дисертації викладено низку концептуальних положень, висновків і
рекомендацій, зокрема:
вперше:
1) визначено поняття майнових інтересів дитини як уособлена
необхідність через договірний механізм забезпечити дитині покращення
матеріального стану її утримання одним із батьків для того, щоб дитина могла
реалізувати свої майнові потреби, щоб сприяти нормальному фізіологічному,
моральному, духовному розвитку дитини.
2) визначено поняття правового режиму припинення права на аліменти у
зв’язку з набуттям дитиною у власність нерухомого майна, під яким слід
розуміти комплекс заходів нормативного та договірного порядку (механізму)
регулювання правовідносин, пов’язаних з припиненням права на аліменти,
переданням майна у власність задля задоволення майнових інтересів дитини,
пов’язаних з її утриманням в інший спосіб та в іншому порядку.
3) виділено в окрему групу юридичні підстави для припинення права на
аліменти та вказано на їх зв’язок з істотними умовами досліджуваного
договірного інституту;
удосконалено:
4) правову природу та сутність майнових інтересів дитини при
припиненні права на аліменти в силу набуття нею у власність майна. При цьому
визначено зміст категорії інтересу у праві, її взаємозв’язок із аліментними
зобов’язаннями та майновими правами, що зумовлюють інститут утримання
дитини, що дало можливість довести взаємозв’язок майнових інтересів дитини
з правом власності на нерухоме майно як джерела утримання дитини.
5) позицію щодо того, що цивільно-правовому (сімейному) статусу
майна, яке може бути предметом договору в порядку ст.190 СК України,
притаманні особливі критерії «придатності», які пояснюються властивістю
«задоволення майнових інтересів дитини» при подальшому її утриманні.
Визначено, що такий статус обумовлюють також ті критерії, які визначають
«обмеження» звернення стягнення на майно, здійснення права власності. За
ознаками статус пояснюється тим, що на момент укладення договору таке
майно повинно бути придатним для здійснення права власності (володіння,
користування, розпорядження); на нього не повинно бути заявлено прав третіх
осіб; воно не повинно бути предметом цивільно-правового спору;
6) процедура укладення договору про припинення аліментів та передання
у власність дитини майна у вузькому сенсі є механізмом правового

регулювання правовідносин даного виду, натомість режим є ширшим, адже
включає й процедуру отримання дозволу в органах опіки і піклування на
припинення права на аліменти;
7) питання оборотоздатності нерухомого майна, що визначене в ст. 190
СК України, є ширшим за змістом та обсягом, адже у такий може входити
нерухоме майно, що повинно відповідати певним критеріям, на кшталт
відсутності дефектів, належного місця розташування, придатності до
здійснення права власності тощо;
дістало подальший розвиток:
8) місце інституту припинення права на аліменти у зв’язку з набуттям
дитиною нерухомого майна в системі аліментних зобов’язань, адже визначено
особливий зміст правовідносин у цьому інституті з огляду на наявність
спільних та відмінних елементів структури правовідносин у поєднанні
аліментних зобов’язань та правовідносин інституту з припинення права на
аліменти у зв’язку з набуттям дитиною нерухомого майна у власність;
9) на зобов’язання, які виникають в порядку ст. 190 СК України щодо
укладення
договору,
поширюються
положення
загальної
частини
зобов’язального права в межах множинності суб’єктів, їх солідарної та дольової
відповідальності, способів забезпечення виконання зобов’язання як неустойка в
частині пені. Проте остання є застосовною тільки до повнолітніх батьків;
10) договір може бути розірваний через визнання його недійсним в
судовому порядку з підстав (а) неналежного управління майном дитини;
(б) неналежного предмету договору (дефектність нерухомого майна); (в) через
дефекти правосуб’єктності сторони договору; (г) через дефекти форми
договору; (д) через вчинення його під впливом помилки, обману, зловмисної
поведінки чи тяжкої обставини; (ж) виключення з свідоцтва про народження
батька або матері, або обох із них тощо;
11) до правових наслідків недійсності договору про припинення
аліментних зобов’язань можна віднести такі: двостороння реституція;
відшкодування шкоди майнової та немайнової; відновлення аліментних
зобов’язань у сумі та строках, що існували до укладення цього договору, тощо.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони
можуть бути використані в науково-дослідній роботі для розвитку теорії
приватно-правових режимів, особливо в частині дослідження теоретикоправової конструкції механізму правового регулювання припинення, зміни та
набуття матеріальних прав в інституті аліментних зобов’язань; у правотворчій
діяльності для визначення напрямків удосконалення цивільного та сімейного
законодавства; у судовій практиці при застосуванні зобов’язальних норм
цивільного та сімейного права; у навчально-методичній діяльності щодо
покращення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Правознавство», а
також підготовки навчальних та методичних матеріалів із дисципліни «Сімейне
право України», «Цивільне право» (Особлива частина); спецкурсів «Проблеми
сімейного права», «Проблеми договірного права», «Нотаріальний процес»
тощо.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи
були предметом обговорення на засіданнях Відділу проблем законодавства
Інституту законодавства Верховної Ради України.
Результати дисертаційного дослідження стали предметом доповідей на
тематичних вітчизняних та зарубіжних круглих столах, науково-практичних
конференціях: (1)Всеукраїнська науково-практична конференція «Политикоправовые реформы и становления гражданского общества в Украине»
(м. Херсон 9–10 жовтня 2015 р.); (2)VI Міжнародна науково-практична
конференція «Юридичні факти в системі правового регулювання» до 145-річчя
академіка
Всеукраїнської
академії
наук
Станіслава
Севериновича
Дністрянського (1870–1935 рр.) (м. Київ, 26 листопада 2015 р.); (3)Міжнародна
науково-практична конференція «Верховенство права та правова держава» (16–
17 жовтня 2015 р., м. Ужгород); (4)Міжнародна науково-практична
конференція «Актуальні питання державотворення в Україні». (20 травня 2016
року).
Публікації. Дисертаційне дослідження опубліковано в 15 працях,
зокрема: 11 наукових статей опубліковані у виданнях, які є фаховими з
юридичних дисциплін в Україні, з яких 2 статті опубліковані за кордоном, а
також 4 тезах доповідей на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних
заходах та круглих столах.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів,
що містять вісім підрозділів та два параграфи, висновків, списку використаних
джерел (206 найменувань). Повний обсяг дисертації становить 196 сторінок, з
них 161 сторінка основного тексту.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, зазначено зв’язок
з науковими програмами, планами, темами, визначено мету та завдання,
окреслено об’єкт і предмет наукового пошуку, описано методи дослідження,
розкрито наукову новизну одержаних результатів та їх практичне значення,
наведено відомості про їхню апробацію та публікації за темою дослідження
У Розділі 1 «Загальнотеоретичні основи припинення права на
аліменти набуттям дитиною майна», який складається з трьох підрозділів,
зроблено аналіз правової природи режиму припинення права на аліменти,
розглянуто концепції галузевих дефініцій категорій інтересу, майнового
інтересу дитини, його ознак, з’ясовано роль і суть інституту припинення права
на аліменти набуттям у власність дитиною нерухомого майна, його властивості
та місце в системі сімейного права.
У підрозділі 1.1 «Теоретико-правові основи майнових інтересів дитини в
аліментних зобов’язаннях» досліджено понятійний апарат майнових інтересів
дитини, їх ознаки та сутність, зв’язок з аліментними зобов’язаннями.
Зокрема, в процесі дослідження з’ясовано, що майнові інтереси дитини
при припиненні аліментних зобов’язань у зв’язку з набуттям нею права
власності на нерухоме майно пояснюються потребою забезпечити дитині

належний матеріальний стан задля її утримання тим із батьків, з ким вона
проживає. Задоволення майнових інтересів у такий спосіб дає можливість
дитині реалізувати свої майнові потреби найбільш зручним способом, сприяє
нормальному фізіологічному, моральному, духовному розвитку дитини.
Така дефініція пояснюється уособленими ознаками майнових інтересів
дитини при припиненні аліментних зобов’язань. Зокрема, до таких ознак, на
думку автора, слід відносити те, що такі інтереси засновуються на потребі
(а) забезпечення особливих потреб дитини – соціальних, духовних,
фізіологічних, житлових, потреб, що пов’язані з харчуванням, навчанням та
доглядом за здоров’ям, її розвитком, утриманням; (б) особливих потреб для
задоволення її соціального буття; (в) потреб планування розподілу дохідної
частини від коштів, що надходять на утримання; (г) з огляду на особливий
режим щодо нерухомого майна, потребою забезпечення управління ним в
межах, наданих сімейним законодавством, тощо.
Зазначено, що категорія майнового інтересу дитини зумовлюється
специфікою змісту аліментних зобов’язальних правовідносин (а) за суб’єктивним
складом – сприяння задоволенню майнового та немайнового інтересу платника
аліментів щодо припинення права на аліменти, а з іншої сторони – задоволення
власних майнових інтересів, зумовлених потребою утримання, шляхом набуття
нерухомого майна у власність; (б) за об’єктивним складом – набуття нерухомого
майна у власність; а також за їх змістом – зумовлення припинення аліментних
прав, реалізація права та набуття обов’язків зі здійснення права власності дитиною
на нерухоме майно. Такі обставини вказують на складну структуру
зобов’язальних правовідносин, а отже, потребу в їх правовому регулюванні.
Сутність майнових інтересів дитини при припиненні права на аліменти
полягає в можливості отримання чітко визначених матеріальних благ –
нерухомого майна, яке повинне забезпечити іншу модель та джерело
матеріального утримання дитини. Одночасно доводиться, що саме задоволення
майнових інтересів дитини у спосіб набуття права власності на нерухоме майно
покликано сприяти забезпеченню економічної свободи для утримання дитини,
розширити фінансові можливості та сформувати її відповідний соціальний
статус у сім’ї, суспільстві, соціумі з економічним змістом.
У підрозділі 1.2 «Інститут припинення права на аліменти набуттям
дитиною майна як юридична конструкція» доведено, що правове регулювання
припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого
майна уособлюється специфічним інститутом, окреслено його зміст, суть та
місце в системі сімейного права.
Зазначено, що інститут припинення права на аліменти у зв’язку з
набуттям дитиною права власності на нерухоме майно є самостійним, хоча
суміжним регулятивно-охоронним інститутом сімейного права, що перебуває в
тісному зв’язку з іншими галузями права. Самостійність пояснюється тим, що
зазначений інститут є елементом системи сімейного права. Суміжність
пояснюється субсидіарною дією регулятивно-охоронних норм інших галузей
права, покликаних задовольнити майнові інтереси дитини, утворивши
спеціальний режим правового регулювання. Тому останні формують завдяки

поліцентричній основі, вказуючи на необхідність основного та принципового
правового регулювання таких відносин предметом і методом саме сімейного
права, що дозволяє задовольнити інтереси сімейного права – припинення
аліментних зобов’язань – та задовольнити майнові інтереси дитини.
Така позиція, на думку автора, додатково пояснюється тим, що
правовідносини,
які охоплюються
регулюванням
цього
інституту,
характеризуються специфікою об’єктивного та суб’єктивного складу –
наявністю посадових осіб при регулюванні цих відносин; специфічного виду
нерухомого майна; змісту правовідносин – специфічних прав та обов’язків.
Відзначено, що такі відносини засновані на особливій меті, яка є спільною для
масиву правовідносин в правовому регулюванні, та покликані задовольнити
майнові інтереси дитини. Це дає підстави стверджувати, що інститут
припинення права на аліменти у зв’язку з набуттям права власності дитиною на
нерухоме майно вирізняється особливою процедурою здійснення: від
отримання дозволу – укладення договору – та закінчуючи процедурою
реєстрації нерухомого майна у власність дитини.
У підрозділі 1.3 «Концепція юридичного режиму при припиненні
аліментних зобов’язань набуттям дитиною майна» з’ясовано основні ознаки
режиму з припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність
нерухомого майна. Визначено критерії, які формують специфіку режиму як
особливої процедури та певного стану інституту утримання та аліментних
зобов’язань.
Доведено, що режим припинення права на аліменти набуттям дитиною
права власності на майно формують: статус та оборотоздатність нерухомого
майна, його ліквідність (здатність задовольнити майнові інтереси дитини);
статус суб’єкта – його правосуб’єктність, яка визначає здатність вступати у
правовідносини подібного типу його учасникам, відсутність перешкод за віком
тощо; характер правовідносин, які припиняються (аліментні зобов’язання, що
випливають із договору (при добровільній (договірній) формі) та з рішень
суду); правовідносини, які починають діяти (договірні правовідносини,
правовідносини з отримання дозволу на припинення права на аліменти);
наявність правовідносин, які випливають із триваючих юридичних фактів
(отримання дозволу органів опіки та піклування) та будуть діяти після
укладення договору; правовідносини, які, з одного боку (1) припиняють право
на аліменти, з іншого – (2) правовідносини, які припиняють право власності на
майно, як і правовідносини (3) з укладення договору з одночасним набуттям
права власності; (4) управління майном дитини; (5) задоволення майнових
інтересів дитини, адже після набуття права власності неможливо сказати, чи
(а) будуть задовольнятися майнові інтереси дитини та чи (б) буде
задовольнятися, окрім цього (набуття у власність, утримання, управління
майном), безпосереднє утримання дитини тим із батьків, з ким проживає
дитина. Безумовно, все це й охоплюється режимом набуття права власності
припиненням аліментних зобов’язань. У такому світлі цей режим є дієвим до,
під час та після відносин з припинення права на аліменти, набуття майна та
управління майном.

Обґрунтовано позицію про те, що сам режим є комплексним правовим
явищем (станом), адже охоплюється як цивільним, так і сімейним правом, як
приватним, так і публічним нормативно-правовим регулюванням. Доведено, що
суть режиму зводиться до того, щоб продовжити забезпечувати майнові
інтереси дитини з огляду на укладення договору з припинення права на
аліменти та набуття нерухомого майна у власність дитини. При чому процедуру
укладення договору з припинення права на аліменти та передання у власність
дитини майна слід сприймати у вузькому сенсі як частину правового режиму.
Адже останній є ширшим станом регулювання зазначених правовідносин,
оскільки включає (задіює) й механізм (процедуру) отримання дозволу в органах
опіки і піклування на припинення права на аліменти, як і управління майном та
утримання дитини, тобто виконання обов’язку, взятого на себе тим із батьків, з
ким проживає дитина.
Розділ 2 «Юридичний статус нерухомого майна при припиненні
аліментних зобов’язань» містить 2 підрозділи та присвячений з’ясуванню
статусу, оборотоздатності та класифікації майна, яке може бути предметом
договору з припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність
нерухомого майна.
У підрозділі 2.1 «Критерії приватно-правового (сімейного) статусу
нерухомого майна в інституті припинення аліментних зобов’язань (за ст.190
СК України)» розкрито особливості цивільно-правового (сімейного) статусу
нерухомого майна, яке може бути предметом договору, визначено його зв’язок
із придатністю для укладення договору та задоволення майнових інтересів
дитини, окреслено проблеми та колізії, які нівелюють його статус для інституту
припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність.
Зазначено, що нерухоме майно, яке може бути предметом договору з
припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність майна, є не тільки
елементом суміжного інституту та режиму з правового регулювання цих
відносин, але й охоплюється сукупністю норм як цивільного права, так і
сімейного. Як наслідок, це дає можливість визначати його як «цивільноправовий (сімейний) статус нерухомого майна, яке набувається дитиною у
власність шляхом припинення аліментних зобов’язань».
Відмічено, що цивільно-правовий (сімейний) статус нерухомого майна,
яке набувається дитиною у власність шляхом припинення аліментних
зобов’язань, у своїй сутності зводиться до здатності забезпечення майнових
інтересів дитини та того з батьків, із ким вона проживає. Доведено, що такий
статус характеризується наявністю певних обмежень, адже на таке майно не
може бути звернуте стягнення. Таке майно може бути відчужене внаслідок
розірвання договору лише в судовому порядку за конкретно передбачених умов
(невиконання обов’язків з утримання дитини того з батьків, із ким вона
проживає; у випадку виключення одного з батьків з актового запису про
батьківство чи материнство) тощо.
Доведено, що цивільно-правовому (сімейному) статусу майна притаманні
додаткові критерії: «придатності» та «задоволення майнових інтересів дитини»,
як і критерії, що обумовлюють ті чи інші «обмеження», зокрема щодо

звернення стягнення на майно, здійснення права власності тощо. Підкреслено,
що «непридатне для проживання житло» характеризується як необоротоздатне
нерухоме майно для інституту припинення права на аліменти в порядку ст. 190
СК України. Тобто, таке майно знаходиться у прямій залежності з його
видовою класифікацією, обґрунтовує та пояснює її як особливу в межах появи
нового виду такої. А для договору є непридатним предметом (об’єктом)
договору, що не відповідає вимогам чинності правочину в частині
«суперечності правам та інтересам дитини» за ст. 203 ЦК України.
У підрозділі 2.2 «Оборотоздатність нерухомого майна при припиненні
аліментних зобов’язань та його види» розглядаються класифікаційні критерії
та особливості оборотоздатності нерухомого майна, яке може бути предметом
договору з припинення права на аліменти в порядку ст. 190 СК України.
Зокрема встановлено, що перелік нерухомих об’єктів, які зазначені в
ст. 190 СК України, є неповним та має недосконале формулювання щодо
статусу. Це вказує на те, що такі об’єкти недостатньо кваліфікувати за
критеріями та статусом цивільного права, де такі нерухомі об’єкти могли б
бути відчужені чи стати предметом договору про припинення права на аліменти
набуттям дитиною у власність того чи іншого нерухомого майна. Це
пояснюється тим, що забезпечення майнових інтересів дитини визначається
потребою особливої оборотоздатності, що виділяє об’єкти нерухомого майна за
властивістю та здатністю до забезпечення таких інтересів. Дисертантом
доведено, що таке майно слід поділяти на: типові та нетипові об’єкти. Перші
чітко визначені СК України, другі, з огляду на спосіб викладу норми права та
тлумачення, відшуковуються в інших нормативно-правових актах – ЦК
України, ПК України, ЗК України тощо; об’єкти з дефектами та без таких
(«бездефектні»). Бездефектні характеризуються відсутністю несприятливих
умов щодо відповідності стану того чи іншого нерухомого майна з
документарним оформленням, або ж без наявності різного роду ушкоджень
(ерозії – щодо земельної ділянки; тріщин, грибків чи плісняви – щодо
житлового будинку, квартири, садиби тощо). Натомість «дефектні»
характеризуються непридатністю для здійснення права власності – володіння,
користування та розпорядження; об’єкти, зведені самочинно (внаслідок
самочинного, тобто бездозвільного будівництва), тощо; об’єкти, обумовлені
іноземним елементом та без такого. Йдеться про наявність такої ознаки
приватноправових відносин, як іноземний елемент в об’єкті чи приналежності
суб’єкта або юридичний факт, що має місце на території іншого правопорядку,
або без ускладнень іноземним елементом, коли всі три складові відсутні;
об’єкти, які складаються з простих речей та складних речей. Тут у видовій
класифікації потрібно виділяти, наприклад, щодо складних – підприємство як
цілісний майновий комплекс; садиба, яка складається з будівлі (житлового
будинку), господарських приміщень, земельної ділянки; котедж – квартира та
гараж чи господарські будівлі; земельна ділянка сільськогосподарського
призначення та водного тощо; щодо простих – квартира, будинок, земельна
ділянка тощо; ті, які можуть повністю або частково набуватися дитиною у
власність або одночасно одним з батьків та дитиною; об’єкти зі спеціальним

призначенням (обумовлені специфікою основного режиму правового
регулювання – житлове приміщення (квартира, призначена тільки для
проживання, оренди); земельна ділянка для забудови, земельна ділянка для
сільськогосподарських потреб) та без спеціального призначення; об’єкти, які
набуті первинним, похідним способом та в спеціальному порядку; та об’єкти,
які набуваються у договірний та позадоговірний порядок (судовий).
Розділ 3 «Юридична конструкція режиму припинення аліментних
зобов’язань набуттям у власність дитиною нерухомого майна» містить
3 підрозділи та 2 параграфи, які присвячені особливостям режиму правового
регулювання інституту припинення права на аліменти набуттям дитиною у
власність нерухомого майна, зокрема, через призму з’ясування суті та
специфіки аліментних зобов’язальних правовідносин при припиненні права на
аліменти, юридичної конструкції договору, порядку та умов його укладення,
визнання недійсним, розірвання тощо.
У підрозділі 3.1 «Юридична конструкція зобов’язальних правовідносин
при припинені права на аліменти набуттям дитиною майна» розкрито
особливості структури та змісту зобов’язальних правовідносин, способів
забезпечення виконання зобов’язань, множинності.
Зазначено, що відповідно до ст. 190 СК України, оскільки учасники
сімейних
правовідносин
попередньо
вже
обтяжені
аліментними
зобов’язаннями, то, вступаючи в договірні відносини, поєднують
зобов’язальний характер цивільного та сімейного права, надаючи можливість
комплексно та системно регулювати відносини інструментами системи
зобов’язального цивільного права та інструментарієм сімейного права. На цій
підставі доведено, що такі правовідносини є трансформуючими за своєю суттю,
адже аліментні правовідносини через сплату відступного видозмінюються на
взяття обов’язку утримання тим із батьків, з ким проживає дитина. Оскільки
такі відносини є договірними, зобов’язальними, то, на думку дисертанта, їх
концепція має бути націлена на забезпечення охорони майнових інтересів
насамперед дитини, що відповідає ключовому критерію реалізації інституту на
припинення права на аліменти в порядку ст. 190 СК України. Це є підставою
визначати суміжне правове регулювання з домінуванням при змісті договору –
дотримання забезпечення інтересів дитини. Окрім того, дисертантом доведено,
що такі правовідносини не повністю охоплюються правовим регулюванням
договірного права, але є зобов’язальними в частині імперативної вимоги норм
як сімейного, так і цивільного права. Адже, з одного боку, юридична
конструкція зобов’язальних правовідносин охоплюється договірним правом за
формою, а з другого боку, за змістом, домінує сімейно-правова природа.
Натомість процедура укладення спільно охоплюється як цивільним, так і
сімейним правом.
Зазначено, що характер тривалості правовідносин зі зміною аліментних
на утримання не втрачається, адже обов’язок передається і залишається у
певній формі для батьків, що викликано першочерговою потребою для дитини
– матеріального забезпечення та виховання.

У підрозділі 3.2 «Юридична конструкція договору про припинення права
на аліменти набуттям дитиною майна та цивільно-правовий механізм
правового регулювання його укладення» розглянуто ознаки та властивості
цивільно-правової (сімейної) конструкції договору в порядку ст. 190
СК України, його місце в задоволенні майнових інтересів дитини при
аліментних зобов’язаннях та його зміст. Визначено місце такого договору серед
типів договорів та його суб’єктивний склад.
Доведено, що інститут договору є інструментом для припинення
аліментних зобов’язань, адже закріплене в СК України положення про договірний
режим врегулювання аліментних зобов’язань відображає у такий спосіб основну
мету врегулювання сімейних правовідносин між учасниками, чим і координує їх
до максимально можливого забезпечення майнових інтересів дитини (ч. 2 ст. 1,
ч.ч. 2, 8 ст. 7 СК України).
У процесі дослідження визначено, що особливими підставами для
укладення договору в порядку реалізації прав, визначених ст. 190 СК України, є
наявність сукупності таких фактів – (а) наявність отримання дозволу,
(б) наявність нерухомого майна, (в) наявність факту проживання дитини не з
платником аліментів, а з тим із батьків, на чию користь такі сплачуються
(відраховуються); (г) воля сторін до укладення договору тощо.
Обґрунтовано, що предметом правового регулювання договірного
режиму відносин щодо припинення аліментних зобов’язань у зв’язку з
набуттям дитиною нерухомого майна є: (1) дотримання та контроль при
припиненні права на аліменти всіх гарантій, якими наділений інститут
аліментних зобов’язань; (2) встановлення та фіксування юридичних фактів для
припинення
аліментних
зобов’язань;
(3) встановлення
порядку
переходу/відчуження нерухомого майна; (4) забезпечення умов реєстрації права
для набуття у приватну власність, що висувалися законом чи договором;
(5) забезпечення умов для утримання дитини за рахунок появи додаткових прав
на здійснення права власності під час утримання майна; (6) визначення умов
відносно правового режиму нерухомого майна дитини, набутого у зв’язку з
припиненням аліментних зобов’язань; (7) встановлення порядку здійснення
права власності такого нерухомого майна між дитиною та батьками (особами,
які їх замінюють).
У параграфі 1 підрозділу 3.2 «Право на припинення аліментів як елемент
юридичної конструкції договору про його припинення набуттям дитиною
майна» досліджується суб’єктивне право на припинення аліментів як одна з
умов для укладення договору в порядку ст. 190 СК України, визначається його
специфіка та зміст, особливості реалізації.
Доведено, що серед підстав, які дають право на припинення аліментів для
договірного режиму, слід виділяти обов’язкову сукупність таких юридичних
фактів, фактичних складів чи станів: (1) наявність волевиявлення учасників
аліментних зобов’язань; (2) наявність дозволу органів опіки та піклування;
(3) відсутність умов, які б призводили до недійсності правочину;
(4) проживання дитини не з платником аліментів; (5) наявність нерухомого
майна у приватній власності платника аліментів на час укладення договору;

(6) нерухоме
майно
повинно
бути
обумовлене
специфічними
характеристиками, здатними забезпечити майнові інтереси дитини;
(7) відсутність кримінального переслідування за несплату аліментів.
Підкреслено, що суб’єктивне право на припинення аліментів набувається через
такий алгоритм (формулу) припинення аліментів: отримання дозволу на
припинення права на аліменти, що, в свою чергу, дає можливість розпочати
процедуру укладення договору. Запропоновано відрізняти право на припинення
аліментів як об’єктивно закріплену можливість і право на укладення договору в
порядку реалізації ст. 190 СК України.
Такі підстави визначають істотні умови договору в порядку ст. 190 СК
України. В той же час вони є елементом режиму припинення права на аліменти
набуттям дитиною у власність нерухомого майна.
Характерною особливістю всіх груп юридичних фактів, які виникають у
порядку ст.190 СК України, є те, що вони є самостійними, але похідними та
взаємообумовлюючими. Однак кожна наступна не може в юридично-правовому
сенсі виникнути без попередньої. Отже, доцільно вести мову про юридичний
склад фактів, який є складним, адже при реалізації права на припинення
аліментів, набуттям у власність дитиною нерухомого майна, як і правового
регулювання укладення договору про це, необхідна чітка послідовність
виникнення цих фактів. Недотримання цієї послідовності унеможливлює
забезпечення режиму припинення права на аліменти. Тому системність цих
фактів (складу) пояснюється спільнопов’язаністю. Специфіка такої системності
груп характеризується не тільки необхідністю дотримання процедури для
захисту майнових інтересів дитини та платника аліментів з утримання дитини,
але й можливістю впливу через оскарження, зупинення процедури припинення
права на аліменти на переддоговірній стадії, договірній чи реєстраційній. Це
пов’язано з тим, що затяжна у часі процедура в інституті з припинення права на
аліменти та набуття у власність дитиною нерухомого майна може з об’єктивних
та суб’єктивних причин містити ті життєві обставини, які ставитимуть сторони
в невигідне (обтяжливе) положення або взагалі унеможливлюватимуть
укладення такого договору.
У параграфі 2 підрозділу 3.2 «Укладення договору про припинення права
на аліменти набуттям дитиною майна як юридична процедура» з’ясовуються
особливості механізму укладення договору, переходу права власності на
нерухоме майно та визначається специфіка впливу спеціального майна на
процедуру укладення договору.
У процесі дослідження встановлено, що укладенню договору про
припинення права на аліменти передує обов’язкова процедура отримання
дозволу в органах опіки та піклування. Такий дозвіл може бути виданий як
платнику аліментів, так і, в особливих випадках, дитині та обом із батьків,
особам, які замінюють останніх, адже аліменти можуть сплачуватись на обох
батьків або дітей, що позбавлені батьківського піклування.
Доведено, що момент укладення договору збігається з набуттям дитиною
права власності, що стосується того чи іншого виду нерухомого майна з огляду на
те, що нотаріус наділений функціями реєстратора. Оферта і акцепт з укладення

договору можуть переноситися на стадію отримання дозволу з органів опіки та
піклування. Однак у такому випадку цивільно-правового значення для
зобов’язальних відносин з укладення договору не мають, адже відсутній акт
нотаріуса, який би вказував на право сторін до укладення угоди. Це пояснюється
тим, що право на припинення аліментів (аліментних зобов’язань) припиняється не
з моменту отримання дозволу на укладення договору, а з моменту реєстрації права
власності на нерухоме майно (державної реєстрації), тобто – укладення договору,
адже аліментні зобов’язання зі сплати аліментів продовжуються до моменту
посвідчення (укладення) договору, безперервно.
Стосовно набуття права власності на специфічні нерухомі об’єкти (земельні
ділянки), то такий момент залежать від стану, статусу та наявності
правовстановлюючих документів особи відчужувача та способу набуття ним
попередньо у власність майна, яке є предметом договору. Це попередньо не
відстежується органом опіки та піклування, тому становить суттєву колізію для
здатності такої угоди задовольнити майнові інтереси дитини.
У підрозділі 3.3 «Визнання недійсним договору про припинення права на
аліменти набуттям дитиною майна: загальнотеоретичний аспект»
з’ясовуються обставини, за допомогою яких договір, що укладений в порядку
ст.190 СК України, повинен та може бути визнаний недійсним, розірваний.
Обґрунтовано, що договір може бути визнаний недійсним та розірваний
через визнання його недійсним у судовому порядку, попри загально притаманні
для інститутів правочину та зобов’язального цивільного права з особливих
додаткових підстав (притаманних сімейному праву), таких як: (а) неналежний
предмет договору; (б) дефекти правосуб’єктності в однієї зі сторін договору;
(в) дефекти його форми; (г) вчинення його під впливом помилки, обману,
зловмисної поведінки чи тяжкої обставини; (д) виключення зі свідоцтва про
народження батька або матері, або обох із батьків; (ж) дефекти змісту тощо.
Доведено, що «невиконання батьками своїх обов’язків по утриманню
дитини, на користь якої було укладено такий договір» (ч. 7 ст.190 СК України),
не становить умов та підстав для визнання такого договору недійсним. Адже
момент не охоплює істотних умов при його укладенні, проте, через
«алеотарність» (ризиковість) взятого стороною договору зобов’язання, складає
самостійну підставу для розірвання договору як невиконання зобов’язання. Це
саме стосується й «неналежного управління майном», яке було набуте у
власність дитини шляхом припинення аліментних зобов’язань.
Обґрунтовано потребу закріплення на законодавчому рівні норми, яка б
забороняла відчужувати нерухоме майно, набуте у власність дитиною, в одних
випадках – до повноліття дитини або продовження її навчання до 23-х років, в
інших випадках (за загальним правилом) – протягом 5 років з моменту набуття
права власності на майно (укладення договору). Закріплення такої норми дасть
можливість забезпечити майнові інтереси не тільки дитини-набувача майна, але
й того з батьків, стосовно кого припиняється право на аліменти.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дисертаційного дослідження отримано
теоретичну розробку режиму припинення права на аліменти набуттям дитиною
у власність нерухомого майна, що дозволило отримати науково обґрунтовані
висновки для вирішення завдань сімейного законодавства, як і визначення
сучасних тенденцій розвитку сімейного законодавства в межах договірних
зобов’язань та аліментних правовідносин, правовідносин з утримання, стану
правозастосовної практики.
На підставі проведеного дослідження автором сформульовано такі
наукові висновки:
1. Категорія майнового інтересу в сімейному праві займає центральне місце
серед аліментних зобов’язань, інститутів права власності, управління майном,
припинення права на аліменти, а також в інституті утримання дитини. Це дає
можливість стверджувати, що без забезпечення збереження належної охорони
майнового інтересу дитини в інституті припинення права на аліменти у зв’язку
з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно забезпечити
гарантування захисту прав та свобод дитини, які визначені основоположними
міжнародними документами та чинним законодавством, неможливо.
2. Інститут припинення права на аліменти набуттям дитиною нерухомого
майна у власність характеризується взаємопов’язаністю з інститутами
аліментних зобов’язань, отримання права на припинення аліментних
зобов’язань, набуття дитиною права на нерухоме майно. Це означає, що
інститут припинення права на аліменти у зв’язку з набуттям дитиною
нерухомого майна є суміжним інститутом сімейного права з огляду на
взаємопроникнення різних правовідносин, що витікають з інших правових
норм та галузей права.
3. Режим припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність
нерухомого майна має дуальну правову природу, яка пояснюється дією норм
цивільного та сімейного права, зобов’язально-договірного регулювання з
деякими адміністративними процедурами (отримання дозволу на припинення
права на аліменти). Його мета – створити умови для забезпечення майнових
інтересів дитини після припинення права на аліменти (закінчення аліментних
правовідносин) та набуття у власність дитини такого майна, яке б давало змогу
її утримувати чи забезпечити майнові інтереси дитини в цілому (отримання
житла), можливість отримувати прибуток, дохід чи дивіденди.
4. Чинний СК України слід (а) доповнити нормами, які б чітко
встановлювали перелік обмежень нерухомого майна, яке не може бути
предметом договору про припинення аліментних зобов’язань у зв’язку з
набуттям такого у власність дитини; (б) слід предметно ідентифікувати у
відповідних нормативно-правових актах те нерухоме майно, яке може бути
предметом договору про припинення аліментних зобов’язань у зв’язку з
набуттям у власність такого, за конкретними ознаками його відповідності
задоволення майнових інтересів дитини; та, щонайменше, (в) вказати на
застереження відповідних положень нормативно-правових актів щодо

«дефектності», непридатності таких об’єктів тощо. Адже саме заповнення
таких прогалин створить можливість реальної охорони та захисту майнових
прав та інтересів дитини при припиненні права на аліменти, зумовить якісно
чіткі правовідносини зі здійснення права власності тощо.
5. Зобов’язання, які виникають в порядку реалізації прав за ст. 190
СК України, є суміжними і тому розглядаються як цивільно-сімейне
зобов’язання. Це підтверджується тим, що інститут припинення права на
аліменти є міжгалузевим. Разом із тим такі зобов’язання характеризуються
поєднанням немайнових та майнових елементів, що витікають як із договору
про припинення права на аліменти зарахуванням у власність дитини
нерухомого майна, так і з взяття на себе обов’язку утримання.
6. Право на отримання аліментів припиняється в дитини у зв’язку з
набуттям права власності на нерухоме майно, а в платника аліментів
припиняється обов’язок їх сплачувати. Натомість, за наявності обставин
(підстав), право у дитини на аліменти хоча й припиняється у зв’язку з
юридичним фактом набуття права власності на нерухоме майно, проте право на
утримання залишається.
Тому право на припинення аліментів (аліментних зобов’язань)
припиняється не з моменту реєстрації права власності на нерухоме майно
(державної реєстрації), а з моменту нотаріального посвідчення договору. Це
означає, що право на припинення аліментів збігається з набуттям дитиною права
власності.
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АНОТАЦІЯ
Мельник М. Б. Припинення аліментних зобов’язань набуттям
дитиною майна: загальнотеоретичне дослідження. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень. – Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2019.
Дисертація є першим комплексним загальнотеоретичним дослідженням
правового режиму припинення права на аліменти набуттям дитиною майна як
особливого стану з врегулювання правовідносин задоволення майнових
інтересів дитини у договірний спосіб. Розгляд проблем припинення права на
аліменти набуттям дитиною майна протікає під призмою загальнотеоретичного
аспекту, що комплексно, структурно та ефективно вдосконалює
методологічний апарат та механізм правового регулювання при досягненні
мети та виконання завдань сімейного права, адже дослідження проведене із
стиковим поєднанням сімейного права з цивільним та адміністративним
правом. В роботі визначено основні характеристики майнових інтересів дитини,
юридичної конструкції інституту припинення права на аліменти, розкрито
особливості концепції режиму припинення такого права та набуття майна у
власність дитиною з загальнотеоретичної точки зору.
Визначено специфіку нерухомого майна, його статус та оборотоздатність
як предмета майбутнього договору в порядку ст.190 СК України. Детально
розглянуто суть та структуру зобов’язальних правовідносин в порядку ст.190
СК України, умови договору, його характеристику, процедуру укладення та
розірвання (визнання недійсним).
Ключові слова: правові режими, юридичні конструкції, права дитини,
аліменти, нерухоме майно, майнові інтереси.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.01 - теория и история государства и права; история
политических и правовых учений. - Институт законодательства Верховной
Рады Украины, Киев, 2019.
Диссертация является первым комплексным общетеоретических
исследованием правового режима прекращения права на алименты в связи с
приобретением ребенком имущества как особого состояния по урегулированию
правоотношений по удовлетворению имущественных интересов ребенка в
договорном порядке. Рассмотрение проблем прекращения права на алименты в
связи с приобретением ребенком имущества протекает под призмой
общетеоретического аспекта, что комплексно, структурно и эффективно
совершенствует методологический аппарат и механизм правового

регулирования при достижении цели и выполнения задач семейного права, ведь
исследование проведено на стыке семейного права с гражданским и
административным правом. В работе определены основные характеристики
имущественных интересов ребенка, юридической конструкции института
прекращении права на алименты, раскрыты особенности концепции режима
прекращения такого права в связи с приобретением имущества ребенком в
собственность именно с общетеоретической точки зрения.
Определена специфика недвижимого имущества, его статус и
оборотоспособность как предмета будущего договора в порядке ст. 190
СК Украины. Подробно определены суть и структура обязательственных
правоотношений в порядке ст. 190 СК Украины, условия договора, его
характеристика, процедура заключения и расторжения (признания
недействительным).
Ключевые слова: правовые режимы, юридические конструкции, права
ребенка, алименты, недвижимое имущество, имущественные интересы.
ABSTRACT
Melnyk M. B. Termination of alimony obligations when a child receives
property: a general theoretical study. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences in specialty 12.00.01 – theory
and history of state and law; the history of political and legal studies. – Legislation
Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, 2019.
The dissertation is the first comprehensive general-theoretical study of the legal
regime of the termination of the right to alimony when a child receives property as a
special condition for regulating the legal relations of satisfying the property interests
of a child in a contractual manner.
Consideration of the issues of the termination of the right to alimony when a
child receives property proceeds under the prism of the general theoretical aspect that
comprehensively, structurally and effectively improves the methodological apparatus
and the mechanism of legal regulation in achieving the goal and the fulfillment of the
tasks of family law, since the study is carried out with a combination of family law
with civil and administrative law. The research determines the main characteristics of
the property interests of a child, the legal structure of the institution of termination of
the right to alimony, discloses the features of the concept of the regime of the
termination of such a right and the acquisition of property by a child from the general
theoretical point of view.
The specifics of real estate, its status and turnover as the subject of the future
contract are determined in accordance with the order of article 190 of the Criminal
Code of Ukraine. The essence and structure of the legal relationship under article 190
of the Criminal Code of Ukraine, the terms of the contract, its description, procedure
of conclusion and termination (invalidation) are considered in detail.
Key words: legal regimes, legal constructions, child rights, alimony, real estate,
property interests

