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ПОНЯТТЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ СІМ’Ї. КОЛІЗІЙНІ ПРИВ’ЯЗКИ, 

ЗАСТОСОВУВАНІ ДО ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ  

СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН 

Дедалі частіше в ЗМІ міститьсѐ інформаціѐ, присвѐчена 
проблемам української трудової міграції: це і невблаганне зростаннѐ 
кількості мігрантів, і суми коштів, ѐкі щорічно пересилаятьсѐ в Україну, 
і проблеми розпаду сімей мігрантів… Про актуальність проблеми 
української трудової міграції свідчать, зокрема, останні підрахунки 
Міжнародної організації міграції: кількість українських емігрантів 
складаю 6,5 млн., тобто 14,4 % українського населеннѐ мешкаю за 
кордоном *1+. Трудова міграціѐ впливаю на економічне, соціально-
демографічне, політичне життѐ країни, але нікуди вона не дінетьсѐ і від 
особистого життѐ самих мігрантів, тому сьогодні так часто звучить 
термін «транснаціональна сім’ѐ». 

Понѐттѐ транснаціональної сім’ї маю довгу історія, але сам 
термін увійшов до обігу недавно, під ним зазвичай розуміять сім’ї, в 
ѐких обою батьків або один з них та діти проживаять в різних країнах 
*2+. Інколи це ѐвище також називаять соціальним сирітством. Але з 
точки зору яриспруденції, на моя думку, понѐттѐ транснаціональної 
сім’ї ю значно ширшим. 

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 3 Сімейного кодексу України від 10 січнѐ 2002 
року *3+ (далі СК України), сім’я складаять особи, ѐкі спільно 
проживаять, пов’ѐзані спільним побутом, маять взаюмні права та 
обов’ѐзки. Як зазначаю професор З. В. Ромовська, сім’ѐ – це особлива 
спільність лядей, основу ѐкої становить емоційно-відчуттюва ознака, 
ѐка притѐгую їх, юднаю, тримаю вкупі *4, 5+. Сім’ѐ – це спільнота, 
сукупність лядей, що наділена ознаками емоційної юдності, спільного 
побуту, спільного проживаннѐ, взаюмними правами та обов’ѐзками. 
Основа сім’ї – це її члени. У ст. 2 СК України законодавець встановляю 
наступний перелік суб’юктів сімейних правовідносин (осіб, що можуть 
входити до кола членів сім’ї): 

1) подружжѐ; 
2) батьки, діти, усиновлявачі, усиновлені; 
3) баба, дід, прабаба, прадід, онуки, правнуки; 
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4) рідні брати, рідні сестри; мачуха, вітчим, падчерка, пасинок. 
Длѐ того, щоб сім’ѐ називаласѐ транснаціональноя, ѐсна річ, 

вона маю бути наділена ще ознакоя транснаціональності.  
Тлумачний словник даю таке визначеннѐ понѐттѐ 

транснаціональний: «міжнародний, пов’ѐзаний із декількома 
країнами» *5+. В яридичній літературі маю місце думка, що 
приватноправові відносини набуваять характеру транснаціональності, 
коли їх фактичний склад виходить за рамки одніюї держави *6, 3+, коли 
в них присутній іноземний елемент.  

Отже, транснаціональний – це такий, що виходить за рамки 
одніюї країни, набуваю міжнародного характеру, тому з точки зору 
яриспруденції транснаціональний можна розуміти ѐк такий, що 
стосуютьсѐ правової системи різних держав, регуляютьсѐ правом різних 
держав. Виходѐчи з цього, транснаціональна сім’ѐ – це сім’ѐ, длѐ 
визначеннѐ правового статусу, врегуляваннѐ відносин між членами 
ѐкої можуть застосовуватисѐ норми права різних держав, тобто 
транснаціональна сім’ѐ – це сім’ѐ з іноземним елементом, зокрема з 
іноземним суб’юктом.  

Оскільки суб’юктами сімейних відносин можуть бути тільки 
фізичні особи, то за українським законодавством іноземний суб’юкт ѐк 
ознака транснаціональних сімейних відносин маю місце, ѐкщо хоча б 
один учасник ю громадѐнином України, ѐкий проживаю за межами 
України; іноземцем, особоя без громадѐнства (згідно п. 2 ст. 1 Закону 
України «Про міжнародне приватне право» від 23 червнѐ 2005 року 
[7]).  

Вищесказане приводить до думки, що у правовому аспекті під 
транснаціональноя сім’юя слід розуміти: 

1) сім’я, що складаютьсѐ із громадѐн одніюї держави, за умови, 
що один або декілька її членів маять постійне місце 
проживаннѐ за кордоном. В Україні законодавець закріпив 
на нормативному рівні (п. 2-п. 3 ч. 1 ст. 3 СК України) 
можливість існуваннѐ таких сімей:  

 подружжѐ вважаютьсѐ сім’юя і тоді, коли дружина та 
чоловік у зв’ѐзку з навчаннѐм, роботоя, лікуваннѐм, 
необхідністя доглѐду за батьками, дітьми та з інших 
поважних причин не проживаять спільно;  

 дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли з ними 
спільно не проживаю. 
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Це класичне, загальнонаукове розуміннѐ 
транснаціональної сім’ї. Таку сім’я можна було б ще 
назвати транскордонноя, оскільки її члени знаходѐтьсѐ по 
різний бік кордону. На жаль, в умовах української трудової 
міграції такі сім’ї зустрічаятьсѐ найчастіше. Як приклад, 
українська сім’ѐ, в ѐкій один з батьків або подружжѐ 
виїхали на роботу за кордон, залишивши дітей в Україні; 

2) сім’я, ѐку складаять громадѐни одніюї країни, але за умови, 
що всі вони разом проживаять в іншій, іноземній країні. 
Наприклад, сім’ѐ трудових мігрантів України, ѐкі спільно 
проживаять за кордоном; 

3) сім’я, ѐку складаять громадѐни різних країн. Наприклад, 
сім’ѐ заснована на шлябі між громадѐнкоя України та 
громадѐнином Італії, зареюстрованому в одній з цих країн. 

Тут наведені основні моделі транснаціональної сім’ї, ѐкі 
найчастіше зустрічаятьсѐ у житті українських трудових мігрантів. 
Зрозуміло, що в конкретних життювих випадках можуть скластисѐ й інші 
варіації. Зокрема, можна зазначити транснаціональну сім’я, ѐка маю 
риси обох моделей: члени сім’ї маять різне громадѐнство й до того ж 
проживаять в різних країнах. 

Залежно від того, ѐкий із вищезазначених випадків 
транснаціональної сім’ї маю місце, відрізнѐятьсѐ і правові шлѐхи 
вирішеннѐ пов’ѐзаних із ними проблем – в першу чергу, визначеннѐ, 
правопорѐдку ѐкої держави буде підпорѐдковуватисѐ регуляваннѐ 
відносин між її членами. Як приклад розглѐнемо колізійне 
законодавство України, Італії та Австрії, оскільки на ці країни припадаю 
значна частка української трудової міграції. 

Колізійні норми сімейного права, що містѐтьсѐ в розділі ІХ 
Закону України «Про міжнародне приватне право» встановляять: 
право на шляб визначаютьсѐ особистим законом кожної з осіб (ст. 55); 
правові наслідки шлябу визначаятьсѐ спільним особистим законом 
подружжѐ, а за його відсутності – правом держави, в ѐкій подружжѐ 
мало останню спільне місце проживаннѐ, за умови, що хоча б один з 
подружжѐ все ще маю місце проживаннѐ у цій державі, а за відсутності 
такого – правом, з ѐким обидва з подружжѐ маять найбільш тісний 
зв’ѐзок іншим чином (ст. 60); за відсутності вибору права подружжѐм 
майнові наслідки шлябу визначаятьсѐ правом, що застосовуютьсѐ до 
правових наслідків шлябу (ст. 61); встановленнѐ та оскарженнѐ 
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батьківства визначаятьсѐ особистим законом дитини на момент її 
народженнѐ (ст. 65); права і обов’ѐзки батьків і дітей визначаятьсѐ 
особистим законом дитини або правом, ѐке маю тісний зв’ѐзок із 
відповідними відносинами і ѐкщо воно ю більш сприѐтливим длѐ 
дитини (ст. 66); усиновленнѐ та його скасуваннѐ регуляятьсѐ 
особистим законом дитини та особистим законом усиновлявача 
(ст. 69). 

Згідно Закону «Про реформу італійської системи міжнародного 
приватного права» від 31 травнѐ 1995 року *8+, до питань щодо права 
на шляб застосовуютьсѐ закон громадѐнства кожної з осіб на час 
одруженнѐ (ст. 28); особисті відносини між подружжѐм визначаятьсѐ 
спільним законом громадѐнства подружжѐ, а у випадку, коли члени 
подружжѐ маять різне громадѐнство, – законом держави, в ѐкій 
подружжѐ переважно маю спільне місце проживаннѐ (ст. 29); майнові 
відносини подружжѐ регуляятьсѐ законом, що застосовуютьсѐ до 
особистих відносин, але також подружжѐ може дійти згоди, що до 
майнових відносин буде застосуватисѐ закон держави громадѐнства 
одного з них чи закон держави його постійного місцѐ проживаннѐ 
(ст. 30); розірваннѐ шлябу регуляютьсѐ спільним законом 
громадѐнства подружжѐ, за відсутності – законом держави, в ѐкій 
подружжѐ переважно маю спільне місце проживаннѐ (ст. 31); правовий 
статус дитини визначаютьсѐ законом громадѐнства дитини на момент її 
народженнѐ (ст. 33); особисті відносини батьків і дітей регуляятьсѐ 
законом громадѐнства дитини (ст. 36); усиновленнѐ та відносини між 
усиновленим та усиновлявачем регуляятьсѐ правом держави 
громадѐнства усиновлявача на момент усиновленнѐ, або спільним 
правом держави громадѐнства усиновлявачів, або правом держави, в 
ѐкій обидва члени подружжѐ маять постійне місце проживаннѐ, або 
правом тіюї держави, в ѐкій подружжѐ переважно спільно проживаю 
(ст. 38). 

Австрійський Федеральний закон «Про міжнародне приватне 
право» від 15 червнѐ 1978 року *10+ встановляю, що умови укладеннѐ 
шлябу, визнаннѐ його недійсним визначаятьсѐ особистим законом 
кожного із подружжѐ (ст. 17); особисті відносини подружжѐ 
регуляятьсѐ правом держави спільного особистого закону, а за 
відсутності – останнього спільного особистого закону, за умови, що 
один із них все ще маю цей особистий закон; ѐкщо подружжѐ ніколи не 
мало спільного особистого закону, то застосовуютьсѐ право держави, в 
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ѐкій подружжѐ маю спільне звичайне місце проживаннѐ, а за 
відсутності – право тіюї держави, в ѐкій обою з подружжѐ мали місце 
проживаннѐ, за умови, що один із них зберіг його (ст. 18); длѐ 
розірваннѐ шлябу застосовуютьсѐ право тіюї ж країни, що і длѐ 
регуляваннѐ особистих відносин між подружжѐм (ст. 20); майнові 
відносини між подружжѐм регуляятьсѐ правом держави вибору, а за 
відсутності – тим правом, що застосовуютьсѐ до особистих відносин 
(ст. 20); умови законного походженнѐ дитини і оспоряваннѐ законності 
визначаятьсѐ правом держави особистого закону подружжѐ на 
момент народженнѐ дитини або на момент розірваннѐ шлябу, ѐкщо 
шляб було розірвано до народженнѐ дитини; ѐкщо члени подружжѐ 
маять різний особистий закон, то застосовуютьсѐ особистий закон 
дитини на момент народженнѐ; до правових наслідків законного 
походженнѐ дитини застосовуютьсѐ особистий закон дитини (ст. 24); до 
визнаннѐ батьківства, незаконного походженнѐ дитини застосовуютьсѐ 
особистий закон дитини (ст. 25); питаннѐ усиновленнѐ регуляятьсѐ 
правом країни особистого закону усиновлявача та дитини; до 
правових наслідків усиновленнѐ застосовуютьсѐ особистий закон 
усиновлявача, а ѐкщо усиновлявачами ю подружжѐ, то застосовуютьсѐ 
закон, що визначаю правові наслідки укладеннѐ шлябу (ст. 26). 

З аналізу колізійного законодавства України, Італії та Австрії, ѐке 
стосуютьсѐ вибору права, що підлѐгаю застосування при регуляванні 
транснаціональних сімейних відносин, випливаю, що основними 
колізійними прив’ѐзками ю спільний особистий закон подружжѐ 
(спільний закон громадѐнства), особистий закон дитини (закон 
громадѐнства). Отже, у випадку, транснаціональної сім’ї українських 
трудових емігрантів, в ѐкій всі її члени ю громадѐнами України, 
незалежно від того, де вони проживаять: чи в Італії, чи в Австрії, длѐ 
регуляваннѐ сімейних відносин буде застосовуватись право України. 
Якщо маю місце транснаціональна сім’ѐ, члени ѐкої проживаять разом, 
але маять різне громадѐнство, застосовуютьсѐ право держави 
спільного проживаннѐ длѐ регуляваннѐ майнових і особистих відносин 
між подружжѐм, а відносини між батьками і дітьми регуляятьсѐ 
правом держави особистого закону дитини, правом держави її 
громадѐнства. 

На відміну від українського, італійського, австрійського 
міжнародного приватного права, що застосовуютьсѐ до сімейних 
відносин, ускладнених іноземним елементом, в основі швейцарського 
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лежить прив’ѐзка спільного місцѐ проживаннѐ подружжѐ, місцѐ 
проживаннѐ дитини. Згідно швейцарського федерального закону «Про 
міжнародне приватне право» від 18 груднѐ 1987 року *9+, швейцарські 
державні органи вправі реюструвати шляб, ѐкщо один з наречених маю 
постійне місце проживаннѐ у Швейцарії або ю її громадѐнином (ст. 43); 
режим майна подружжѐ визначаютьсѐ вибраним подружжѐм правом 
(ст. 52); за відсутності вибору права режим майна подружжѐ 
визначаютьсѐ правом держави, в ѐкій подружжѐ одночасно маю 
постійне місце проживаннѐ, ѐкщо такого немаю – правом держави, в 
ѐкій подружжѐ мало останню одночасне постійне місце проживаннѐ; 
ѐкщо подружжѐ ніколи не мало одночасного постійного місцѐ 
проживаннѐ в одній державі, то застосовуютьсѐ закон їх спільного 
громадѐнства; ѐкщо подружжѐ ніколи не мало постійного місцѐ 
проживаннѐ в одній державі і не маю спільного громадѐнства, то їх 
майнові відносини регуляятьсѐ швейцарським законодавством, що 
застосовуютьсѐ до поділу майна (ст. 54); розірваннѐ шлябу і сепараціѐ 
подружжѐ регуляятьсѐ швейцарським законодавством, але, ѐкщо 
подружжѐ маю спільне іноземне громадѐнство і ѐкщо один маю 
постійне місце проживаннѐ у Швейцарії, то застосовуютьсѐ право їх 
спільного громадѐнства (ст. 61); встановленнѐ, визнаннѐ та оскарженнѐ 
батьківства регуляятьсѐ правом держави звичайного місцѐ 
проживаннѐ дитини, але разом з тим, ѐкщо жоден з батьків не маю 
постійного місцѐ проживаннѐ у державі звичайного місцѐ проживаннѐ 
дитини і ѐкщо батьки і дитина ю громадѐнами одніюї держави, то 
застосовуютьсѐ право держави спільного громадѐнства (ст. 68); умови 
усиновленнѐ, ѐке маю місце у Швейцарії, регуляютьсѐ швейцарським 
правом (ст. 77). 

Отже, з аналізу швейцарського міжнародного приватного права, 
що застосовуютьсѐ до сімейних відносин, ускладнених іноземним 
елементом, випливаю, що так само, ѐк і згідно українського, 
італійського, австрійського, длѐ регуляваннѐ відносин між подружжѐм, 
ѐке маю спільне громадѐнство, але проживаять в різних країнах, буде 
застосовуватись право спільного громадѐнства; між подружжѐм 
громадѐн різних країн, ѐкі проживаять в одній країні – право країни 
спільного проживаннѐ. Регуляваннѐ відносин між батьками і дітьми 
відрізнѐютьсѐ, оскільки швейцарське законодавство містить прив’ѐзку 
місцѐ проживаннѐ, а не громадѐнства дитини. А також відрізнѐютьсѐ 
визначеннѐ законодавства, застосовуваного до регуляваннѐ відносин 
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між подружжѐм громадѐн одніюї країни, ѐкі проживаять в іноземній 
країні: в такому випадку, згідно швейцарського законодавства, буде 
застосоване право країни спільного проживаннѐ подружжѐ. 

Підводѐчи підсумок, повернемось до основних моделей 
транснаціональних сімей, розглѐнемо, згідно ѐкого законодавства 
будуть регуляватись відносини в кожній з них. 

У транснаціональній сім’ї громадѐн України, в ѐкій один чи обою 
батьків виїхали на роботу за кордон, а дитина залишилась в Україні, 
майнові та особисті відносини між подружжѐм, відносини між 
батьками та дитиноя будуть регуляватисѐ правом України, згідно 
українського, італійського, австрійського, швейцарського міжнародного 
приватного права. Відносини між членами транснаціональної сім’ї – 
громадѐнами України, трудовими мігрантами, ѐкі постійно проживаять 
за кордоном, згідно українського, італійського, австрійського, будуть 
регуляватисѐ правом України, а згідно швейцарського – правом 
держави постійного місцѐ проживаннѐ. 

Розглѐнемо транснаціональну сім’я, члени ѐкої маять різне 
громадѐнство, але спільно проживаять: один із подружжѐ ю 
українським трудовим іммігрантом (маю громадѐнство України). Згідно 
українського, італійського, австрійського та швейцарського 
законодавства, відносини між подружжѐм в такій сім’ї будуть 
регуляватисѐ правом держави спільного місцѐ проживаннѐ. Між 
батьками та дитиноя – законом громадѐнства дитини згідно 
українського, італійського австрійського законодавства та законом 
місцѐ проживаннѐ дитини згідно швейцарського законодавства.  

На жаль, звести в рамки статті всі можливі проблемні випадки 
визначеннѐ застосовуваного права до транснаціональних сімейних 
відносин неможливо. Практикуячі яристи часто маять сімейні справи 
з іноземним елементом, в ѐких постаю питаннѐ щодо визначеннѐ 
застосовуваного права: розірваннѐ шлябу, ѐкщо один із подружжѐ ю 
іноземцем чи постійно проживаю за кордоном, поділу майна, набутого 
у транснаціональному шлябі, усиновленнѐ іноземцѐми чи усиновленнѐ 
іноземного громадѐнина, визнаннѐ та позбавленнѐ батьківства 
іноземного громадѐнина чи особи, що постійно проживаю за кордоном 
та ін. Кожен з таких життювих випадків ю особливим, і його суб’юкти 
потребуять кваліфікованої правової допомоги яриста-міжнародника. 
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