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ПІДСТАВИ НЕДІЙСНОСТІ ШЛЮБУ ЗА СІМЕЙНИМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

  
Відомо, що шлюб – один із найдавніших правових інститутів. Згідно 

із ст. 21 Сімейного кодексу України, шлюб – це сімейний союз жінки та 
чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного 
стану (РАЦС) [5, 9]. Але, якщо шлюб укладається з порушенням вимог 
закону, презумпція правозгідності шлюбу не діє, і він буде вважатися 
недійсним або в силу самого права, оскільки при його укладенні були 
допущені істотні порушення, або може бути визнаний за рішенням суду 
недійсним, або неукладеним. 

Мета даної статтті з’ясувати підстави недійсності шлюбу за 
сімейним законадавством. 

Взагалі, недійсність шлюбу – це форма відмови держави від 
визнання укладеного шлюбу як юридично значущого акту, виражена в 
рішенні суду, винесеному в порядку цивільного судочинства у зв’язку з 
порушенням встановлених законом умов укладення шлюбу, що є за своєю 
суттю заходом захисту [4, 105]. 

В СК України закріплено новий підхід до визначення умов 
недійсності шлюбу та видів недійсних шлюбів. Зокрема вперше 
встановлюється три види недійсних шлюбів: 

 шлюб, який є недійсним (ст. 39 СК України); 
 шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду (ст. 40 ЦК 

України); 
 шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду 

(ст. 41 СК України) [5, 13–14]. 
Ідея, очевидно, полягає у тому, що за певних підстав шлюб взагалі 

вважається недійсним (ст. 39 СК України), у той час як в інших випадках 
для визнання його недійсним потрібне рішення суду (ст. 40, 41 СК 
України) [5, 13–14]. В цілому таке нововведення викликає сумніви. 
Недійсність шлюбу потребує відповідного рішення суду, яке підтверджує 
цей факт. Концепція недійсного шлюбу, що закріплена в новому СК 
України, в теоретичному плані вбачається занадто ускладненою, а в 
практичному – важкою для реалізації. 

Відповідно до ст. 38 СК, підставою недійсності шлюбу є порушення 
вимог, встановлених статтями 22, 24–26 цього Кодексу [5, 13]. 

В першу чергу це стосується порушення вимог щодо шлюбного віку 
(ст. 22 СК України), добровільності шлюбу (ст. 24 СК України) та 
одношлюбності (ст. 25 СК України). Недійсність шлюбу може 
пов’язуватися також з випадками укладення шлюбу особами, які є 
родичами або пов’язані між собою фактом усиновлення (ст. 26 СК 
України) [5, 10]. 



Хоча в ст. 38 СК України це не вказано, проте визнання шлюбу 
недійсним може також мати ще одну підставу. Зокрема це може 
пов’язуватися з приховуванням відомостей про стан здоров’я одним з 
наречених, наслідком чого може стати (стало) порушення фізичного або 
психічного здоров’я іншого нареченого чи їхніх нащадків (ч. 5 ст. 30 СК 
України) [5, 11]. 

У статтях 39–41 СК України побудовані три правові моделі визнання 
шлюбу недійсним: 

1) Шлюб, який є недійсним: 
– зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому 

шлюбі; 
– зареєстрований між особами, які є родичами по прямій лінії 

спорідненості, а також між рідним братом і сестрою; 
– зареєстрований з особою, яка є недієздатною; 
2) Шлюб, який визнається за рішенням суду: 
– зареєстрований без вільної згоди чоловіка та жінки; 
– у разі фіктивності. 
3) Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду: 
– між усиновлювачем та усиновленим; 
– між двоюрідним братом та сестрою, між тіткою, дядьком та 

племінником, племінницею; 
– з особою,яка приховала тяжку хворобу; 
– з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано 

право на шлюб [1, 6]. 
Законодавство не встановлює різниці щодо наслідків недійсних 

шлюбів різних видів. Іншими словами, недійсні шлюби усіх трьох 
категорій мають однакові правові наслідки (ст. 45, 46 СК України). Різниця 
полягає у підставах та порядку встановлення недійсності шлюбу. 

Отже, ми розглянули всі підстави визнання шлюбу недійсним. Та, 
перш ніж визнати недійсність шлюбу, суди, вирішуючи кожну справу, 
зобов’язані брати до уваги те, наскільки цим шлюбом порушено права та 
інтереси особи, тривалість спільного проживання подружжя, характер їх 
взаємин, а також інші обставини, що мають істотне значення. 
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