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Сім’я здійснює істотний вплив на розвиток суспільства, його 

моральне здоров’я і є одним з факторів підвищення соціальної активності 
людей. Міцна сім’я означає міцне суспільство. Правові наслідки визнання 
шлюбу недійсним визначені в ст. 45 Сімейного Кодексу України і 
полягають у тому, що визнання шлюбу недійсним анулює всі правові 
наслідки шлюбу, тобто ніяких прав та обов’язків між особами, що уклали 
недійсний шлюб, не виникає. При цьому права і обов’язки анулюються не 
на майбутнє, а з дня укладання такого шлюбу. Суть інституту визнання 
шлюбу недійсним полягає в тому, що він не лише припиняє 
правовідносини, які можуть виникнути в майбутньому, а й поновлює те 
становище, яке існувало до укладання шлюбу. 

Мета даного дослідження полягає в тому, щоб з’ясувати правові 
наслідки недійсності шлюбу за сімейним законодавством України. 

До майна, набутого особами в шлюбі, застосовуються не норми 
сімейного права щодо спільної власності подружжя, а норми цивільного 
законодавства щодо спільної часткової власності, тобто розмір часток на 
майно визначається відповідно до участі таких осіб своєю працею і 
коштами у придбанні майна [4, 15]. Частка кожного з подружжя щодо 
такого майна може бути визначена угодою або рішенням суду. 
Користування та розпорядження майном, яке належить особам на праві 
спільної часткової власності, здійснюється на підставі домовленості, а 
якщо її не досягнуто – у порядку визначеному судом. Залежно від 
характеру речі кожний із співвласників може володіти і користуватися або 
частиною речі в натурі, або річчю в цілому в порядку встановленої черги. 
Колишній з подружжя як учасник спільної частки власності може 
самостійно без згоди співвласника розпоряджатися своєю часткою в праві 
власності – продавати, дарувати, заставляти, заповідати. Передача іншій 
особі у власність частки майна в натурі можлива лише після виділу цього 
майна в натурі або поділу всього спільного майна, тобто у разі часткового 
чи повного припинення права спільної власності. При продажу частки в 
спільній власності сторонній особі колишній з подружжя користується 
правом привілеєвої купівлі частки. Якщо ж виділ майна в натурі 
неможливий, то колишній з подружжя має право на виплату йому вартості 
його частки. З отриманням грошової компенсації він втрачає своє право на 
частку в спільному майні. Якщо хтось з подружжя в період шлюбу набув 
будь-яке майно на своє ім’я (автомобіль, квартиру, будинок, земельну 
ділянку, іменні акції тощо), воно вважається таким, що належить особисто 
йому. Інший з подружжя має право вимагати поділу такого майна лише за 
умови, якщо доведе, що він брав участь у набутті такого майна своєю 



працею чи коштами. Особа, яка у зв’язку з реєстрацією недійсного шлюбу 
змінила своє прізвище, вважається такою, що іменується цим прізвищем 
без достатньої правової підстави [4, 15]. Якщо ж особа одержувала 
аліменти від того, з ким перебувала у недійсному шлюбі, сума одержаних 
аліментів вважається такою, що одержана без достатньої правової 
підстави, і підлягає поверненню відповідно до Цивільного кодексу, але не 
більш ніж за останні три роки [3, 62]. Особа, яка вселилася у житлове 
приміщення іншої особи у зв’язку з реєстрацією з нею недійсного шлюбу, 
не набуває права на проживання у ньому і може бути виселена [4, 15]. Так, 
після визнання шлюбу недійсним колишній з подружжя позбавляється 
права на спадщину по закону після смерті іншого з подружжя. Спадкове 
законодавство відносить подружжя до спадкоємців першої черги за 
законом, тому за відсутності підстав спадкування за заповітом один з 
подружжя набуває право на спадщину другого з подружжя. Коли ж у 
судовому порядку шлюб визнано недійсним, сімейні відносини між 
подружжям вважаються неіснуючими, і колишній з подружжя права на 
спадщину за законом не набуває. В тому разі, коли спадщина за законом 
вже була отримана, а потім шлюб був визнаний недійсним, зацікавлені 
особи можуть звернутися до такого спадкоємця з позовом про повернення 
безпідставно набутого, оскільки спочатку підстава збагачення мала місце 
потім ця підстава відпала [1, 146]. У недійсному шлюбі у разі втрати 
годувальника другий з подружжя не має права на пенсію, на отримання 
страхової суми як член сім’ї застрахованого тощо. Недійсність шлюбу 
обумовлює і недійсність укладеного шлюбного договору з моменту його 
укладання [1, 147]. Це спричинено специфічним характером цього 
договору. Шлюбний договір укладається особами, які перебувають у 
шлюбі або мають намір укласти шлюб. В останньому випадку він вступає в 
силу з моменту реєстрації шлюбу, тобто на нього поширюються правила 
щодо угоди, яка укладається з відкладальною умовою. Тобто якщо така 
умова не настала то немає підстав вести мову і про наявність шлюбного 
договору. Його не існує, оскільки відсутній головний елемент його 
дійсності шлюб. Визнання шлюбу недійсним не впливає на права дітей, які 
народилися в такому шлюбі. Щодо таких дітей зберігається презумпція 
батьківства чоловіка, якщо дитина народиться під час шлюбу чи протягом 
десяти місяців після визнання такого шлюбу недійсним [2, 19]. 

Таким чином, правові наслідки недійсності шлюбу 
характеризуються: а) правовими підставами; б) колом суб’єктів, які мають 
право ініціювати розірвання шлюбу чи вимагати визнання його недійсним; 
в) процедурою; г) правовими наслідками, які настають при розірванні 
шлюбу та визнанні його недійсним д) моментом розірвання шлюбу та 
визнанням його недійсним. 
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