
Круглий стіл
“Партнерський договір як альтернатива реєстрації шлюбу: реальний інструмент чи

маркетинговий хід?”

Дата проведення: 27 вересня 2021 року.
Час проведення: 14:00-17.00.
Місце проведення: онлайн платформа ZООM.
Організатори: НААУ, за ініціативою Комітету з сімейного права, Комітету з цивільного
права та процесу; ГО «Центр сімейно-правових досліджень»; Центр сімейного права ВША
НААУ.
Модератор: Ганна Гаро - адвокат, сімейний медіатор, к.ю.н., Голова Комітету з сімейного
права НААУ, керівник Центру сімейного права ВША НААУ, лектор ВША НААУ.

Доповідачі: адвокати, члени Комітетів НААУ, науковці, нотаріуси, а саме:
- Анна Осадча, сімейний адвокат та медіатор, експерт з вирішення сімейних конфліктів,
засновник та керуюча Адвокатським бюро «Анни Осадчої», член Ради Комітету з
сімейного права НААУ, член Центру сімейного права ВША НААУ.
- Олег Простибоженко, адвокат, к.ю.н., Голова Комітету з цивільного права та процесу
НААУ, голова правління Центру сімейно-правових досліджень.
- Олег Голубничий, партнер, керівник практики сімейного та спадкового права АО
Легард, член Центру сімейного права ВША НААУ.
- Артем Афян, Голова Комітету з ІТ-права НААУ, керуючий партнер юридичної компанії
Juscutum та Таїсія Білоцька, адвокат, бізнес-партнер практики сімейного права Juscutum.
- Марія Менджул, д.ю.н., професор кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ
«Ужгородський національний університет», заступник директора ЮК УжНУ, член ГО
«Карпатська Агенція Прав Людини «Вестед».
- Легкобит Станіслав - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Актуальність теми:
Все більше людей, які бажають проживати однією сім’єю без реєстрації шлюбу,
цікавляться укладанням партнерського договору. Одні з метою врегулювати свої майнові
права та обов’язки (замінюючи шлюбний договір), інші з метою отримання прав та
обов’язків подружжя, встановлених законодавством (замінюючи реєстрацію шлюбу).
Переплетення інформації про цивільне партнерство (цивільний союз) у зарубіжних
країнах з реаліями законодавства України часто призводить до неправильних очікувань від
укладання партнерського договору та відсутності розуміння певних ризиків.
У зв’язку із необхідністю надання коректної інформації громадянам та адвокатам, які
будуть консультувати з цього приводу своїх клієнтів та розробляти для них такі договори,
доцільно з’ясувати питання ефективності партнерських договорів в реаліях сучасного
законодавства України.
Пропонуємо обговорити такі питання:
- які права та обов’язки можна встановити партнерським договором та яким чином їх
можна буде реалізувати?
- чи може замінити партнерский договір шлюбний договір або реєстрацію шлюбу?

Мета проведення круглого столу:

- проаналізувати законодавчі можливості партнерського договору щодо отримання
чоловіком та жінкою, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, прав та
обов’язків, які встановлені законодавством України для подружжя та необхідність
укладання партнерського договору з цією метою;



- з’ясувати, які права та обов’язки можна встановити партнерським договором та
яким чином їх можна буде реалізувати?
- обговорити, наскільки можливим є замінити шлюбний договір укладанням
партнерського договору;
- з’ясувати особливості нотаріального посвідчення партнерських договорів;
- узагальнити висновки круглого столу.

Питання, що заплановані до обговорення:
(попередня програма)

Реєстрація учасників
13:50 – 14:00
Вступні слова: модератор, запрошені - 20 хвилин
14:00 – 14:20

1. Виступи доповідачів та дискусія

● Історія створення партнерського договору та особливості його застосування на
практиці

доповідач: Артем Афян, Голова Комітету з ІТ-права НААУ, керуючий партнер юридичної
компанії Juscutum - 10 хвилин
Час для запитань та відповідей: 10 хвилин
14:20-14:40

● Актуальність теми партнерського договору як альтернативи реєстрації шлюбу
та укладання шлюбного договору

доповідач: Анна Осадча, сімейний адвокат та медіатор, експерт з вирішення сімейних
конфліктів, засновник та керуюча Адвокатським бюро «Анни Осадчої», член Ради
Комітету з сімейного права НААУ, член Центру сімейного права ВША НААУ. 
- 10 хвилин
Час для запитань та відповідей: 10 хвилин
14:40-15:00

● Законодавчі можливості партнерського договору, який покликаний
врегулювати права та обов’язки чоловіка та жінки, які проживають однією
сім’єю без реєстрації шлюбу

доповідач: Олег Голубничий, партнер, керівник практики сімейного та спадкового права
АО Легард, член Центру сімейного права ВША НААУ - 10 хвилин
Час для запитань та відповідей: 10 хвилин
15:00-15:20

● Які права та обов’язки можна встановити партнерським договором та яким
чином їх можна буде реалізувати?

доповідач: Таїсія Білоцька, адвокат, бізнес-партнер практики сімейного права Juscutum
- 10 хвилин
Час для запитань та відповідей: 10 хвилин
15:20-15:40

● Партнерський договір і декларування державних службовців: нові можливості
доповідач: Олег Простибоженко, адвокат, к.ю.н., Голова Комітету з цивільного права та
процесу НААУ, голова правління Центру сімейно-правових досліджень - 10 хвилин
Час для запитань та відповідей: 10 хвилин
15:40-16:00



● Зарубіжний досвід укладення партнерських договорів
доповідач: Марія Менджул - д.ю.н., професор кафедри цивільного права та процесу

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», заступник директора ЮК УжНУ, член
ГО «Карпатська Агенція Прав Людини «Вестед» - 10 хвилин
Час для запитань та відповідей: 10 хвилин
16:00-16:20

● Особливості нотаріального посвідчення партнерського договору.
доповідач: Легкобит Станіслав - приватний нотаріус Київського міського нотаріального
округу - 10 хвилин
Час для запитань та відповідей: 10 хвилин
16:20-16:40

2. Обговорення із присутніми, підсумок висновків, пропозиції щодо внесення змін
до норм чинного законодавства.

16:40-17:00


