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ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ НЕУКЛАДЕНИМ  
ЯК ЮРИДИЧНА ФІКЦІЯ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ 

Затребуваність юридичних фікцій у правовому регулюванні суспільних відно-
син великою мірою пояснюється їх особливою роллю, що знаходить прояв у про-
блемних ситуаціях, зокрема, у разі виникнення протиріччя між реальними потре-
бами правового регулювання і необхідністю подолання зайвого формалізму, в 
умовах існування нездоланної невідомості, що перешкоджає прийняттю юридично 
значущого рішення і виникненню відповідних правовідносин. Якщо простежити 
історію розвитку уявлень про юридичні фікції, то можна зауважити, по-перше, до-
сить широке і різноманітне використання фікцій у різних правових системах, по-
друге, очевидність, як мінімум, однієї з причин залучення фікцій у соціальне регу-
лювання за допомогою права – прагнення надати нормативну стійкість тим стосу-
нкам, реальність (відповідність реальності) яких викликає сумнів. Ця ситуація ви-
никала, як правило, через необхідність подолати консерватизм законів або через 
державне свавілля і, зрештою, давала можливість найбільш просто і швидко ви-
рішити юридичні питання. 

Введення фікцій диктується прагненням зробити врегулювання відносин мак-
симально ясним, мінімізувати невизначеність. Фікція представляє собою поло-
ження, що умовно визнається істиною, можливість спростування якої, як правило, 
не має юридичного значення [1, c. 15]. 

Аналіз представлених в юридичній науці підходів до розкриття природи юриди-
чних фікцій дозволяє сформулювати визнаний доктриною перелік їх основних хара-
ктеристик: а) фікція полягає у конструюванні неіснуючого у дійсності; б) використан-
ню фікції передує невизначеність; в) є уявною юридичною конструкцією різних 
ступенів складності; г) може використовуватись у доктрині права, правотворчості, 
правореалізації; д) використовується з метою заповнення певного сегменту у пра-
вовому полі; е) категоричність та неспростовність; є) обмеженість в обсязі застосу-
вання соціально-юридичним контекстом; ж) здатність фікцій викликати одна одну; 
з) зовнішнім проявом є норма-фікція, інститут права; и) існування взаємозв’язку діа-
лектичного розвитку наукової думки і сприйняття фікції у праві [2, c. 12]; і) можливість 
визнання фікцій юридично значущими: неістинні, недостовірні, хибні факти «спрацьо-
вують» лише у конкретних відносинах, за наявності певних передумов [3, c. 45]. 

Яскравим прикладом використання фікцій у сімейному праві є визнання шлю-
бу неукладеним – наслідок, який може бути застосований в судовому порядку за 
заявою заінтересованої сторони на тій підставі, що шлюб було зареєстровано у 
відсутності нареченої і (або) нареченого. 
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Для сімейного законодавства термін «неукладений шлюб» є новим. За часів 
радянського періоду висловлювалась думка щодо запровадження в законі терміну 
«шлюб, який не відбувся» – для випадків порушення основних правил реєстрації 
шлюбу [4, c. 108]. Згідно з сімейним законодавством України неукладеним вважа-
ється шлюб, зареєстрований у відсутності нареченої і (або) нареченого (ст. 48 СК 
України [5]). Такі наслідки настають через порушення базової вимоги, що висува-
ється до інституту укладення шлюбу: шлюб має ґрунтуватися на вільній згоді жінки 
та чоловіка (ст. 21 СК України [5]). Добровільність шлюбу означає, що кожен із них 
розуміє значення своїх дій та їх наслідки і свідомо приймає рішення вступити в 
шлюб. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу в будь-якій формі (погроза, об-
ман, психічний тиск тощо) не допускається. Відповідно, підтвердити свою вільну 
згоду на шлюб, його добровільність і відсутність примусу жінка і чоловік можуть 
тільки за умови свої особистої присутності при укладанні шлюбу. 

Як було зазначено, визнання шлюбу неукладеним є прикладом використання 
в сімейному праві юридичних фікцій: конструюється свідомо неіснуюче положен-
ня, що визнається існуючим і має імперативний характер, виконує роль юридично-
го факту в ситуації невизначеності. У даному разі йдеться про те, що насправді 
укладений шлюб для цілей правового регулювання свідомо визнається таким, що 
ніби ніколи не укладався. Це означає, що такий шлюб з самого моменту свого фа-
ктичного укладення не породжує сімейних прав і обов’язків, не спричиняє появи 
інших правових наслідків. Так, наприклад, до такого шлюбу не застосовується 
презумпція батьківства чоловіка матері дитини. Визначення походження дитини 
від таких осіб відбувається за ч. 2 ст. 125 Сімейного кодексу України [5]: «Якщо 
мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від 
батька визначається за заявою матері та батька дитини». 

Визнання шлюбу неукладеним слід відрізняти від недійсності шлюбу. Недійс-
ний шлюб за певних обставин може бути визнано дійсним (ч. 5 ст. 39, ч. 3 ст. 40, 
ч. 3 ст. 41 СК України [5]). Також недійсний шлюб може стати підставою для вини-
кнення правових наслідків, наприклад, прав та обов’язків батьків та дітей (ст. 47 
СК України [5]), виникнення прав «добросовісного» подружжя (ст. 46 СК України 
[5]) тощо. Підставами недійсності шлюбу може виступати порушення законних 
умов укладання шлюбу, наявність негативних умов, наявність перешкод для ре-
єстрації шлюбу. Для визнання шлюбу неукладеним підставою виступає таке істот-
не порушення процедури реєстрації шлюбу як його реєстрація за відсутності од-
ного з наречених, присутності іншої особи замість нареченої (нареченого), 
реєстрація за недійсними (підробленими) документами, за довіреністю тощо. 

Позов про визнання шлюбу недійсним можуть подати особи, зазначені в 
ст. 42 СК України [5]: дружина або чоловік, інші особи, права яких порушені у зв'я-
зку з реєстрацією цього шлюбу, батьки, опікун, піклувальник дитини, опікун недіє-
здатної особи, прокурор, орган опіки та піклування. Позов про визнання шлюбу 
неукладеним подається будь-якою заінтересованою особою. Позов розглядається 
в порядку цивільного судочинства. 

У деяких випадках необхідність визнання шлюбу недійсним або неукладеним 
може виникнути після смерті одного чи обох з подружжя, тому позов можуть подати 
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заінтересовані особи – спадкоємці, органи опіки та піклування тощо. На жаль, за-
конодавець це питання не регулює.  

Запис про реєстрацію неукладеного шлюбу анулюється на підставі рішення 
суду. 
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ТЕМПОРАЛЬНІ ВЕЛИЧИНИ У МАТЕРІАЛЬНОМУ  
ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ 

Розгляд часу в числі обмежуючих правових конструкцій здійснення цивільного 
права та виконання цивільного обов’язку наразі є доволі актуальним, що 
пов’язано з його сутністю як соціально-правовим явищем, пріоритетним покликан-
ням якого є упорядкування цивільного обігу, стабілізація цивільних правовідносин, 
забезпечення оперативної реалізації їх змісту [1, с. 5]. Тривалий період доля при-
роди часу в цивільному праві була пов’язана з його сутністю в цивільному процесі, 
а функціональна єдність наведених галузей права створює передумови до роз-
гляду наведеного питання сумісно. До того ж доречно було здійснювати таке до-
слідження з урахуванням широкого розуміння часу як сукупності цивільно-
правових норм, які регулюють суспільні відносини, пов’язані з використанням темпо-
ральних величин, тобто в якості відповідного цивільно-правового інституту [2, с. 4]. 

Остання радянська кодифікація цивільного законодавства на території Украї-
ни представлена ЦК УРСР 1963 року, в якому норми, що регламентують застосу-
вання часу в якості меж здійснення певних цивільних прав та виконання відповід-
них цивільних обов’язків, розміщені розрізнено, в залежності від місця того чи 
іншого правового інституту, який регулює дані відносини, в системі цивільного 


