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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розвиток правової держави та українського 

суспільства суттєво залежить від стабільності шлюбно-сімейних відносин. 

Відтак законодавство України має ефективно та вчасно вирішувати проблемні 

питання у цій сфері, з урахуванням правових принципів загальноєвропейського 

права. Дослідження ґенези інститутів приватного права в юридичній науці 

традиційно розпочинають із правової системи Давнього Риму. Саме у її рамках 

відбувалася також еволюція інституту шлюбу, а відтак і його модифікації в 

процесі рецепції римського права у континентальному праві. Водночас у 

Давньому Римі інститут шлюбу отримав правове оформлення та доктринально 

сформувався на принципах, які згодом були реципійовані країнами 

континентального права.  

Важливість дослідження правової природи інституту шлюбу зумовлена 

також тим, що багато елементів класичного визначення шлюбу римського 

юриста Модестина нині у практичному житті піддані ревізії. З огляду на це, 

потребують історико-правового дослідження зміни у трактуванні ціннісних 

елементів інституту шлюбу, зміна правової культури шлюбно-сімейних 

відносин та зміна значення шлюбу для людини та для держави. 

Норми римського та канонічного права, законодавчі акти країн 

континентального типу правової системи у сфері регулювання шлюбно-

сімейних відносин, закріпивши досвід, набутий протягом тривалого часу, 

можуть посприяти вирішенню окремих проблем у цій сфері, зокрема 

подоланню негативних тенденцій у демографічній ситуації в Україні. Варто 

також звернути увагу на те, що завдяки дослідженню впливу римського права 

на інститут шлюбу в Україні можна встановити ціннісну та правову основу 

його розвитку, як умову доктринальної згуртованості континентальної правової 

системи. 

Ці міркування, а також відсутність спеціального дослідження 

становлення та розвитку інституту шлюбу за римським правом та його рецепції 
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у континентальному типі правової системи, обумовлюють актуальність обраної 

теми історико-правового дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснювалося в межах науково-дослідної теми 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 2011 

– 2014 роки «Характерні риси розвитку державності, права та політико-

правової думки в Україні та зарубіжних країнах» (номер державної реєстрації 

01112U003267). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

з’ясування закономірностей та особливостей становлення та розвитку інституту 

шлюбу за римським правом, виявлення обсягів його рецепції в країнах 

континентального типу правової системи. 

Зазначена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань: 

–  визначити етапи розвитку інституту шлюбу в Давньому Римі; 

– розкрити еволюцію основних підходів до розуміння інституту шлюбу в 

Давньому Римі та у сучасному законодавстві країн континентального типу 

правової системи, зокрема Франції, Німеччини та України; 

– з’ясувати шляхи і наслідки впливу християнства та канонічного права на 

процес розвитку інституту шлюбу; 

– виявити особливості інституту шлюбу у країнах континентального права; 

– визначити особливості розвитку правового становища жінки в шлюбі; 

– виявити особливості закріплення норм, які складають інститут шлюбу в 

джерелах українського права; 

– визначити основні проблеми у сфері регулювання шлюбних відносин у 

сучасному українському праві та запропонувати способи їх вирішення. 

Об’єктом дослідження є інститут шлюбу у римському праві та у 

законодавстві окремих країн континентального типу правової системи. 

Предметом дослідження є історико-правові закономірності та 

особливості становлення інституту шлюбу в римському праві, за нормами 
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законів окремих країн континентального права (Французький цивільний кодекс 

1806 року, Німецьке цивільне уложення 1900 року, Сімейний кодекс України 

2002 року). 

Методологія дослідження побудована на принципах історизму, 

об’єктивності, системності та охоплює такі концептуальні дослідницькі 

підходи: діалектичний, цивілізаційний, герменевтичний. У процесі дослідження 

використано комплекс загальнонаукових і спеціально-наукових методів, 

зокрема, спеціально-юридичних методів. Серед загальнонаукових методів 

застосовано, зокрема, історичний метод, який дав змогу виявити закономірності 

та особливості розвитку інституту шлюбу в Давньому Римі та у деяких 

сучасних країнах континентального права. Серед спеціально-юридичних 

методів на увагу заслуговує історико-правовий, який використано, зокрема при 

аналізі правових категорій та норм інституту шлюбу на різних етапах його 

розвитку в Давньому Римі, так і в окремих країнах континентального права. За 

допомогою порівняльно-правового методу вдалося з’ясувати подібні та 

відмінні риси інституту шлюбу за римським правом та за сучасним 

законодавством країн континентального права, а також встановити обсяг 

рецепції римського права. Герменевтико-правовий метод використано для 

пізнання та інтерпретації текстів першоджерел римського права, 

монографічних видань, наукових статей, навчальних матеріалів. 

Теоретичною базою дослідження є праці українських та іноземних 

фахівців у галузі римського права, історії держави і права, цивільного права, 

загальної теорії права : В. Абрагама, М. Бартошека, В. Боярскі, Х.М. Гарсіа 

Гаррідо, А. Дембінського, О. В. Дзери, Д. В. Дождєва, Н. Дювернуа, Я. 

Заблоцкі, Б. Лапіцкі, Л.А. Луць, П. Меєра, І.Б. Новицького, Є.М. Орача, І.С. 

Перетерського, О.А. Підопригори, І.О. Покровського, В. Розвадовскі, Ч. 

Санфіліппо, Р. Таубеншлага, Б.Й. Тищика, Дж. Франчозі, Є.О. Харитонова, Р. 

Яворської-Станкевіч. 

Емпіричну базу дослідження становлять джерела римського приватного 

права; сучасне законодавство окремих країн континентального права. 



6 

 

 6 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що уперше у 

сучасній українській історико-правовій науці проведено комплексне наукове 

дослідження становлення інституту шлюбу у римському праві та його рецепції 

у країнах континентального права (Франція, Німеччина, Україна). У результаті 

проведеного дослідження, сформульовані основні положення і висновки, яким 

притаманні елементи наукової новизни: 

уперше: 

– з урахуванням соціально-економічних, політичних, культурних та 

інших чинників, які вплинули на становлення шлюбу як окремого інституту у 

римському праві, виділені такі його етапи: регулювання відносин між 

подружжям за іus civile (753 – 367 pp. до н. е.), розвиток норм інституту шлюбу 

за преторським правом (367 – 30 pp. до н. е.), шлюб за імператорськими 

законами (30\27 р. до н.е. – 476 pp. н. е.), розвиток норм інституту шлюбу згідно 

із законодавством Юстиніана (534/35 р. – 565 р.); 

– з’ясовано, що морально-етичні погляди християнства широко 

відображені у законодавчій діяльності римського імператора Юстиніана, 

внаслідок чого утвердились ідея святості шлюбу та караності іншого 

незаконного зв’язку, рівності чоловіка та жінки; водночас, країнами 

континентального права здійснювалась рецепція уже християнізованих 

положень римського права; 

– виявлено особливості інституту шлюбу у країнах континентального 

права, серед яких: консенсуальна концепція укладення шлюбу; трактування 

шлюбу як правового акту, джерелом походження якого є не правотворчість 

державних органів, а сама природа людини; закріплення на законодавчому 

рівні таких обов’язкових елементів шлюбу: моногамність, відсутність 

споріднення, досягнення шлюбного віку, добровільність, публічність, 

офіційність, взаємна обізнаність наречених про стан здоров’я, спільне 

проживання; можливість договірного урегулювання майнових відносин; 

–  на основі аналізу нормативно-правових актів, які діяли на українських 

землях, установлено, що нормами цивільних кодексів урегульовувались 
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майнові відносини між подружжям, а етико-моральні відносин між подружжям 

урегульовували з урахуванням народних звичаїв, традицій та норм канонічного 

права; водночас використовувалось християнізоване римське визначення 

шлюбу. Не піддались впливу римського права українські традиційні звичаї та 

обряди, що засвідчують власні ментальні особливості ставлення до шлюбу;  

удосконалено: 

– науково-теоретичні положення щодо основних ознак інституту шлюбу, 

що відрізняють цей інститут від інших інститутів шлюбно-сімейного права; 

– історико-правові знання про місце інституту шлюбу в системі права 

Давнього Риму та країн континентального права, в тому числі й України; 

набули подальшого розвитку: 

– аргументи про прогресивний характер та високий рівень правової 

культури  Давнього Риму; 

– аргументи щодо об’єднуючої ролі римського права для країн 

континентальної системи права; 

– положення щодо взаємозв’язку між роллю жінки в сім’ї та її 

становищем у суспільстві, який засвідчує рівень розвитку суспільства. 

Практичне значення роботи полягає у тому, що викладені в ній 

положення, узагальнення та висновки можуть бути використані у: 

– навчальному процесі – для викладання курсів «Історія держави і права 

зарубіжних країн», «Римське приватне право», а також відповідних частин 

таких юридичних дисциплін як «Порівняльне правознавство», «Сімейне 

право»; 

– науково-дослідній сфері – для подальших досліджень історії розвитку 

європейського та українського шлюбно-сімейного права; 

– правозастосовній сфері – під час здійснення реформи шлюбно-

сімейного права в сучасній Україні; 

– правозахисній сфері, оскільки становище жінки в шлюбі визначає 

рівень розвитку суспільства та, зокрема, захищеність прав людини у сфері 

шлюбно-сімейних відносин. 
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Апробація результатів дослідження. Результати історико-правового 

дослідження інституту шлюбу за римським правом та його рецепції у 

континентальному типі правової системи було оприлюднено на таких наукових 

конференціях (тези або текст усіх виступів опубліковано): Аспірантсько-

студентській науковій конференції «Професор Володимир Семенович 

Кульчицький – видатний історик права Львівського національного університету 

імені Івана Франка» (присвячена пам'яті проф. В. С. Кульчицького) (Львів, 

2010); XVII, XVIIІ регіональних науково-практичних конференціях «Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні» (Львів, 2011-2012); XXIV 

Міжнародній історико-правовій конференції «Наукова спадщина професора В. 

С. Кульчицького (1919-2009) і сучасність» (Львів, 2011); Міжнародній науковій 

конференції «Римське право і сучасність» (Одеса, 2011); Міжнародній науковій 

конференції «Римське право і сучасність (Шерешевські читання)» (Одеса, 

2012); Міжнародній науковій конференції «Римське право і сучасність» (Одеса, 

2013); Міжнародній науковій конференції «Римське право і сучасність» (Одеса, 

2014); XXVII Міжнародній історико-правовій конференції (Євпаторія, 2012); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика сучасної 

правотворчої та правозастосовної діяльності» (Харків, 2012); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Особливості розвитку публічного та 

приватного права в Україні» (Харків, 2013); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Формування правової держави в Україні : проблеми та реалії» 

(Запоріжжя, 2012); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Юридическая наука в ХХІ веке: перспективные и приоритетные направления 

исследований» (Сімферополь, 2013); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Нове міжнародне та національне законодавство – нові завдання 

юридичної науки» (Київ, 2013). 

Публікації. Основні положення й висновки дисертаційної роботи 

викладено у чотирьох статтях у виданнях, що визнані фаховими з юридичних 

наук в Україні та 1 публікації у зарубіжному періодичному науковому виданні. 

Опубліковано 14 тез доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій. 
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Структура та обсяг дисертації обумовлена метою та завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, які охоплюють 

дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує 248 

найменувань. Загальний обсяг дисертації становить 185 сторінок, з них 160 – 

основний текст. 
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1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ. 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан розроблення проблеми в історико-правовій літературі 

 

Історія створення сучасного інституту шлюбу в країнах 

континентального права тісно пов'язана з дослідженням становлення та 

розвитку шлюбно-сімейного права Давнього Риму. Саме у римському праві 

шлюб перетворився на самостійний інститут права, норми якого були 

реципійовані у країнах континентального типу правової системи. Отже, щоб 

об’єктивно оцінити стан розвитку інституту шлюбу, необхідно ознайомитись з 

витоками його правових норм, понять та ідей. 

Комплексний характер обраної теми дисертації зумовив використання 

праць не лише вчених-романістів, але і теоретиків та істориків права, 

цивілістів. Тож аналіз використаної української та зарубіжної історико-

правової літератури проводиться згідно її поділу на декілька груп: праці, які 

присвячені розвитку інституту шлюбу в Давньому Римі, (у тому числі його 

правової природи); дослідження впливу християнської моралі та канонічного 

права на процес розвитку інституту шлюбу в Давньому Римі та у країнах 

континентального права; праці та наукові розвідки присвячені правовому 

становищу жінки в Давньому Римі та у країнах континентального права; праці 

присвячені відстеженню рецепції римського права, зокрема в європейському та 

українському сімейному праві. 

Варто зазначити, що дослідження римського шлюбу започаткували 

італійські вчені-романісти наприкінці ХІХ ст. – ХХ ст., зокрема Е. Альбертаріо 

[177], П. Бонфанте [181], E. Вольтерра [237]. Вчені створили та розвинули 

цілісну концепцію римського шлюбу про взаємну триваючу волю сторін 

(«consensus» або «affection maritalis»), як істотний (конститутивний) елемент 

римського шлюбу.  
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Природньо, що прихильником концепції триваючої згоди сторін був 

також Ч. Санфіліппо. Італійський вчений звертав увагу на те, що римський 

шлюб виникав та існував не у зв’язку з певним урочистим актом, яким було 

введення нареченої у дім чоловіка («deducilo in domum mariti»), а завдяки двом 

фундаментальним елементам шлюбу: співжиттю та суб’єктивній волі чоловіка 

та жінки «поєднати свої життя» («maritalis affectio»). Також вчений зазначав, що 

співжиття, завдяки якому існував шлюб, розпочиналося з моменту урочистого 

входження нареченої в дім чоловіка (deducilo in domum mariti) [134, c. 185]. 

Натомість німецький професор римського права Г. Ф. Пухта порівнював 

інститут шлюбу з інститутом володіння (possesio) річчю. Свою позицію вчений 

обґрунтовував тим, що влада чоловіка над жінкою була настільки безмежна, що 

він  міг розпоряджатися нею як річчю [124, c. 284]. 

Одним з яскравих прихильників консенсуальної концепції шлюбу був Р. 

Таубеншляг. Вчений-романіст стверджував, що у період ранньої імперії (30 р. 

до н. е. – 285 р. н. е.) відносини всередині римської сім'ї (familia) 

урегульовувались аналогічно до сфери зобов’язального права, а шлюб мав  

характер простої цивільної угоди, (наприклад, укладення шлюбу з переходом 

під владу чоловіка (cum manu) у формі договору (соеmрtіо). Усвідомлення 

давньоримським суспільством правової категорії «згоди», як елемента 

двосторонньої угоди (contractus bilateralis), на думку вченого, відрізнило шлюб 

від інших відносин у сфері сімейного права, де особи мали взаємні права та 

обов’язки незалежно від їх індивідуальної волі [233, c. 76]. 

Вплив поглядів та концепцій італійських вчених спостерігається у працях 

деяких польських романістів. Наприклад, В. Володкевіч, досліджуючи питання 

розвитку шлюбу, вказував на те, що згода на укладення шлюбу мала бути не 

лише на початку, але й повинна була  існувати протягом усього шлюбу. 

Натомість, будь-які обряди, наприклад, «deductio in domum», були лише 

доказом укладення шлюбу [240, c. 93]. 

Також В. Боярскі та В. Розвадовскі дотримувались тієї позиції, що в 

класичному праві згода сторін мала не одноразовий (початковий), а тривалий 
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характер (consensum perseverans). Згода наречених, на відміну від того як її 

трактує право канонічне чи сучасне шлюбно-сімейне законодавство, мала 

тривати весь час поки існував шлюб, а не лише на його початку. Відсутність 

взаємної згоди чоловіка та жінки на укладення шлюбу (consensus), як і на його 

тривалість (affection maritalis), навіть з однієї сторони, було наслідком краху 

шлюбного союзу. Щодо форми шлюбу, то польські вчені дотримувались тієї 

позиції, що згода як елемент дійсності шлюбу виражалась в самому факті 

співжиття подружжя [180, c. 119; 226, c. 774]. 

Концепція триваючої волі сторін була детально проаналізована та піддана 

критиці у спеціальному дослідженні правової природи римського шлюбу 

професора Х. К. Морейра Альвес [213, c. 3–47]. Вчений пояснював свою 

позицію тим, що укладення законного римського шлюбу було правовим актом, 

який відбувався згідно визначеної форми. Шлюб також розривався через 

дотримання певної форми, а не внаслідок припинення взаємної волі сторін. 

Тому помилково вважати affection maritalis конститутивним елементом шлюбу. 

Професор Р. Фіорі досліджуючи структуру римського шлюбу також 

звертав увагу на розроблену італійськими вченими концепцію «міцної згоди», 

згідно якої триваюча взаємна воля сторін відрізнила римський шлюб 

класичного періоду від консенсуальних договорів, а також від правового акту 

володіння (possessіо). Вчений розглядає концепції структури римського шлюбу 

та демонструє зміну наукових поглядів на правову та етичну природу інституту 

шлюбу у Давньому Римі, а також розмежовує шлюб від інших позашлюбних 

союзів та конкубінату [193, c. 197–198]. 

Наведені концепції, твердження та позиції науковців свідчать про 

невичерпність дискусії щодо природи категорії згоди як елемента законного 

римського шлюбу. 

Також, одним з важливих питань, які розглядалися істориками права під 

час дослідження розвитку інституту шлюбу в Давньому Римі, було 

розмежування поняття шлюбу (matrimonium) та влади чоловіка над дружиною 

(manus). Зокрема Дж. Франчозі зазначав, що укладення шлюбу шляхом покупки 
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(coempitio) і давності (usus) не були формами шлюбу, а лише способом 

встановлення влади над жінкою. Як наслідок, вчений вважав, що традиційний 

поділ римського шлюбу на два види : шлюб з владою чоловіка (cum manu) і 

шлюб без встановлення влади чоловіка (sine manu) є історично 

необґрунтованим [158, c. 142–144]. 

Також Д. В. Дождєв вважав, що саме перехід жінки в сім’ю чоловіка 

внаслідок укладення шлюбу у Давньому Римі дав поштовх концепції 

розмежування шлюбу «cum manu» і «sine manu» [63, c. 317]. 

Серед польських науковців переважає твердження, що римське право не 

знало поділу шлюбу на види, а навпаки, шлюб був інститутом монолітним, 

незалежно від того, яке становище займала дружина в цьому союзі. Теорія 

щодо існування двох видів шлюбу виникла на підставі текстів джерел, в яких 

описувались способи переходу жінки під владу чоловіка. Таким чином, в 

сучасній польській науці побутує позиція, що «confarreatio», «coempitio», 

«usus» не були актами укладення шлюбу, а виключно способами входу жінки 

під владу чоловіка (conventio in manum) [227, c. 205; 240, c. 95]. 

Розвиток інституту шлюбу в Давньому Римі був тривалим процесом, 

який супроводжувався також зміною способів та форм його урегулювання. Так 

Ф. Цолль, у праці присвяченій розвитку римського приватного права, окремо 

розглядав сімейні відносини в Давньому Римі. У розвитку римського шлюбу 

вчений виділяв дві фази: перша фаза, вважав він, пов’язана з урегулюванням 

відносин між подружжям нормами моралі та звичаями, які оберігали 

патріархальний лад сім’ї, а друга фаза пов’язана з розвитком самого римського 

права, його норм та положень. Аналізуючи умови вступу в шлюб Ф. Цолль 

провів їх поділ на безумовні, до яких відносив відсутність споріднення або 

права брати римський шлюб (іus conubii), та відносні, а саме: досягнення 

шлюбного віку чи відсутність нерозірваного шлюбу на момент укладення 

нового. Вчений також виділяв та характеризував способи укладення римського 

шлюбу, серед яких: здійснення певних релігійних обрядів (confarreatio), 

манципація (coempitio) та набувальна давність (usus) [248, c. 223]. 
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Вагомим у дослідженні римського права є вклад польського вченого-

романіста Г. Інсадовскі, який також комплексно досліджував інститут 

римського шлюбу, починаючи від заручин, що передували його укладенню 

закінчуючи підставами та наслідками припинення шлюбу [239, c. 194]. Вчений 

розмежовував обов’язкові умови (застереження) для укладення законного 

римського шлюбу (правоздатність, здатність фізичну, одношлюбність, згоду 

(дозвіл) та вимоги умовні (етико-фізіологічні, соціальні, практичні, соціальні, 

релігійні). Щодо правових наслідків укладення шлюбу, то Г. Інсадовський 

розглядав взаємні майнові та особисті немайнові права і обов’язки, що 

виникали між подружжям з владою чоловіка над дружиною (cum manu) та без 

такої влади (sine manu). Окрім цього, вчений звертав увагу на те, що 

припинення шлюбу супроводжувалось настанням певних наслідків, як 

наприклад, встановлення походження дітей з припиненого шлюбу, чи 

встановлення жалоби після смерті чоловіка (religio luctus), заборона повторного 

шлюбу (secundae nuptiae). Завдяки першоджерелам, зокрема, відомим 

дефініціям шлюбу Модестина та дефініції з Інституцій Юстиніана, Г. 

Інсадовскі визначив, що шлюб в римському праві – це врегульований правом 

зв'язок між чоловіком та жінкою, з метою цілковитого та тривалого спільного 

життя. Також науковець замислювався над правовою природою шлюбу. Згідно 

його концепції, шлюб був особливим різновидом угоди («contractus sui generis») 

[197, c. 60, 63]. 

Віднесення шлюбу до інституту особливого виду правовідносин (sui 

generis) пов’язане з дискусією навколо питання щодо взаємодії сфер 

регулювання приватного права та права публічного у відносинах між 

подружжям. Наприклад, В. Абрагам вказував на те, що систематика права 

зараховує шлюб до права приватного, хоча у відносинах між подружжям все ж 

переважає публічно-правовий елемент [176, c. 8]. 

В. Окецкі звертав увагу на те, що римський шлюб включав у себе 

елементи зобов’язального договору, однак за своїм змістом був далеким від 

його природи, оскільки не мав на меті виконання дій. Відтак, на думку вченого, 
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інститут шлюбу належав до розряду інститутів особливого роду (sui generis) 

[216, c. 285]. 

Натомість, німецький юрист та історик права Р. Зом підкреслював, що у 

Давньому Римі інститут шлюбу існував на межі права приватного і публічного 

та, відповідно, базувався на їх засадах. Вчений свої висновки робив на підставі 

тверджень римських юристів про публічний характер умов вступу в шлюб [229, 

c. 754]. 

З огляду на наведену вище проблему, науковий інтерес становлять праці 

присвячені аналізу правового розвитку римського шлюбу. 

Варто звернути увагу на дослідження сучасної польської вченої Р. 

Яворської-Станкевіч «Римська родина – «мініатюрна держава в державі»». 

Вчена вказувала на те, що спочатку укладення шлюбу було дійством 

приватним, неформальним, без участі органів держави чи релігійних осіб. І 

лише згодом держава почала втручатись у врегулювання відносин між 

подружжям [198, с. 89]. 

З твердженнями Р. Яворської-Станкевіч погоджується вчений-романіст В. 

Літевські та додатково зазначає, що у найдавніший період розвитку Риму не 

було контролю за дотриманням вимог для укладення шлюбу, як і не існувало 

встановленої форми його укладення. Таким чином, не існувало спорів щодо 

дійсності шлюбу, однак уже в посткласичний період розвитку Давнього Риму 

(284–476 pp. н. е.), шлюб став правовим зв’язком. Свою позицію вчений 

підтвержував тим, що деякі питання відносин між подружжям почали 

урегульовувати норми права, такі як: укладення документів щодо посагу 

(instrumenta dotalia) чи обмеження свободи розлучень [209, c. 170]. 

Досліджуючи розвиток римського шлюбу, російські вчені також звертали 

увагу на вплив історичних, економічних, релігійних, моральних та правових 

чинників. Наприклад, у підручниках і навчальних посібниках І. Б. Новицького 

[109; 110], В. М. Хвостова [165], М. X. Хутиза [168] звертається увага на те, що 

метою укладення шлюбу між чоловіком та жінкою, в архаїчний період розвитку 
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Давнього Риму, були економічні прагматичні умови, народження спадкоємців, 

укладення політичних альянсів. 

Деякі питання пов’язані з дослідженням історико-правових 

закономірностей та особливостей становлення, функціонування та розвитку 

шлюбно-сімейних відносин в Давньому Римі висвітлені також О. С. Йоффе 

[73], А. І. Косарєвим [85], І. А. Покровським [118; 119], Є.М. Орача, Б. Й. 

Тищика [112], О. А. Підопригори [115; 116]. У своїх дослідженнях вчені 

розглядають тенденції регулювання шлюбних відносин у Давньому Римі, які 

пов'язані з тим, що шлюб з переходом жінки під владу чоловіка (cum manu) 

поступово був витіснений шлюбом при якому дружина не переходила під владу 

чоловіка та зберігала статус, який мала до укладення шлюбу (sine manu).  

Спільною в наукових напрацюваннях вчених є позиція, згідно якої сім’я у 

Давньому Римі утворювалася шляхом укладення шлюбу, який розпочав свій 

розвиток опираючись на звичаї та норми моралі, тобто поза вузькою сферою 

права. Наприклад, Є. М. Орач і  Б. Й. Тищик звертали увагу на те, що шлюб 

зазнав різних фаз розвитку та виникав лише тоді, коли існували його правові 

умови і коли було дотримано форм, яких вимагали звичаї, а потім право [112, c. 

99]. 

Цікавими та комплексними є дослідження правового значення обрядів 

для укладення шлюбу в Давньому Римі. Наприклад, вчений-романіст Е. Леві у 

своїх дослідженнях римського шлюбу велике значення надавав урочистому 

акту «deductio in domum mariti» та вважав його правовим актом укладення 

шлюбу [210, c. 68–69].  

Обряди, які супроводжували укладення шлюбу і їх значення  висвітлені в 

працях С. Треджіарі [235, c. 54–57, 161–210], Л. Віннічук [238, c. 232, 238]. 

Вчені описували одяг нареченої, який мав символізувати її невинність та 

чистоту, дорогу до дому нареченого, перенесення нареченої через поріг, 

ритуальні слова, приведення до вогню і  води, та інше [244; c. 235–247]. 

Досліджуючи питання щодо того, як саме розуміли у Давньому Римі 

шлюб (як союз чи як правовий зв'язок), проаналізовано позиції українських та 
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зарубіжних вчених щодо визначення шлюбу римського юриста Модестина. 

Наприклад, Р. Орестано вперше звернув увагу на те, що визначення шлюбу 

Модестина не лише вказує на істотні елементи римського шлюбу, але й на його 

правову природу [218, c. 187]. 

Разом з тим, вчений-романіст Ю. Барон вважав, що визначення 

Модестина в римському праві не мало послідовного застосування. Тобто його 

зміст не відповідав духу римського права ні античного, ні класичного, ні 

Юстиніанівського періодів [35, c. 821–917]. О. А. Омельченко зазначав, що 

визначення шлюбу за Модестином було ідеалізоване та не відповідало 

дійсності: навіть у період, коли римське право досягло найвищого рівня 

розвитку [111, c. 92]. 

Цікавою є позиція Л. Дячука щодо визначення римського шлюбу як 

союзу, коли мова йде про шлюб «sine manu», оскільки чоловік та дружина є 

більш чи менш рівноправними суб'єктами шлюбних відносин. Однак, шлюб 

«cum manu» більш змістовно виражається через поняття «єднання», оскільки 

воно не суперечить правовому становищу, якого набуває дружина [68, c. 28]. 

Під час дослідження інституту шлюбу у Давньому Римі та його рецепцію 

у країнах континентального права, було охарактеризовано значення та розвиток 

інституту конкубінату. Проблемам урегулювання відносин конкубінату за 

римським правом присвячені праці П. Меєра [212], Ж. Плассарда [222]. Вчені 

розглядали причини виникнення, особливості та способи урегулювання цих 

відносин. 

Важливим етапом в процесі формування і розвитку шлюбу як інституту 

сімейного права країн континентальної правової системи стали норми 

канонічного права. Тому, додаткового дослідження потребує вплив 

християнської моралі та канонів на розвиток інституту шлюбу, в тому числі в 

країнах континентальної правової системи.  

З врахуванням інтеграційного значення канонічного права для країн 

континентальної правової системи і їх античного правового коріння важливим 

питанням є взаємодія християнського і давньоримського світогляду. 
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Наприклад, вчений-романіст Азаревич Д. І. [28] вважав, що ознаки пізнього 

римського шлюбу (IV-V н.е.) мали б спричинити повний занепад цього 

інституту. На його думку, цьому завадив не вплив християнського світогляду, а 

позиція освіченої частини давньоримського суспільства щодо значення шлюбу. 

Д. І. Азаревич також вважав, що новий морально-етичний погляд римського 

суспільства на шлюб підготував  сприйняття християнського вчення в цій 

сфері. Крім цього, науковець аналізував ступінь правоздатності осіб [29; 30] 

Натомість В. Осуховскі безпосередньо пов’язував розвиток принципів 

рівності, взаємної поваги у відносинах між подружжям в Давньому Римі з 

впливом на нього християнства [219, c. 235]. 

У свою чергу вчені-романісти В. Боярскі [180], В. Володкевіч [240; 241], 

Г. Інсадовскі [197], В. Розвадовскі [226; 227], які були прихильниками 

концепції триваючої згоди, звертали увагу на те, що у канонічному праві згода 

на укладення шлюбу мала одномоментний характер. Відтак вчені 

стверджували, що канонічне право не реципіювало категорію згоди відповідно 

до римського права, оскільки її метою, згідно позиції Церкви, було взаємне 

засвідчення вільної волі, що і було підставою для тривалого і спільного 

проживання подружжя. 

Цікавими є дослідження Г. Дж. Бермана [37], Є.О. Харитонова [161] з 

точки зору впливу канонічного права на процес адаптації правових надбань 

Давнього Риму. Одночасно науковці звертають увагу на інтеграційну функцію 

канонічного права, що проявилась, зокрема, у формуванні принципів інституту 

шлюбу, спільних для країн континентального типу правової системи. 

Розглядаючи питання особливостей розвитку правового становища жінки 

в шлюбі, корисною є монографія професора О. Г. Буігес  щодо правового 

становища жінки в Давньому Римі. Вчений характеризує соціальне та майнове 

становище жінки у Давньому Римі в суспільному та сімейному житті, зокрема 

як дружини та як доньки. Досліджує процес емансипації римських жінок на тлі 

політичних та суспільно-економічних змін у період пізньої республіки (267–27 

р. р.) та принципату (27–284 р.р.). Вчена аналізує характерні риси дружини, її 
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місця та ролі у римській сім’ї, і пов’язує їх зміну не лише з втручанням права у 

шлюбно-сімейні відносини, але й з лібералізацією самого суспільства, змінами 

у традиційній родинній моралі. При цьому, науковець розмежовує процес 

емансипації жінок знатного аристократичного походження та плебейського 

[182]. 

Серед українських вчених-романістів відсутні комплексні дослідження 

правового становища жінки у Давньому Римі. Разом з тим, 

зацікавленнявикликає стаття І. П. Малютіної «Категорія «жінка» у публічному і 

приватному праві Стародавнього Риму». У ній вчена через призму 

функціонування римського права розглядає категорію «жінка» у публічному і 

приватному праві [97, c. 24–38]. 

Цінними є також розвідки правового становища жінки за римським 

правом в сфері шлюбно-сімейних відносин, зокрема, французького науковця Ж. 

Дюбі. Вчений аналізує не лише значення та мету шлюбу в феодальній Європі, 

але й місце жінки у суспільстві та в сім’ї [187; 188]. 

Вплив римського права та ідеології на право середньовічної Європи 

висвітлено у праці Б. Лапіцкі. Вчений досліджував особливості сприйняття 

римського права та ідеології у Західній Європі, значення у цьому процесі 

канонічного права. Цікавим є висновок Б. Лапіцкого про те, що романісти XII-

XIV століть використовували положення Дигестів Юстиніана лише як джерело 

технічного права, але римська ідеологія залишалася для них чужою [207, с.101–

150]. 

В історико-правовій науці України важливими є праці присвячені 

відстеженню рецепції римського права, зокрема в європейському та 

українському сімейному праві. 

Наприклад, професор Є. О. Харитонов, у контексті загального розвитку 

традиції римського приватного права, відстежує його рецепцію в 

європейському та українському праві, тим самим стверджує про їх 

спорідненість [159, 163]. При цьому, Є. О. Харитонов разом з вченим-

романістом О. А. Підопригорою звертали увагу на специфіку процесу рецепції 
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римського права в українському праві, що обумовлено особливостями 

цивілізаційної орієнтованості України, її геополітичним і культурним 

становищем у системі «Схід-Захід» [117, c. 95–103; 127, c. 156]. Важко 

переоцінити значення та вплив римського права на розвиток інституту шлюбу 

на українських землях. До такого висновку приходимо завдяки історико-

правовим напрацюванням І. Й. Бойка [41, с. 87–96; 44, с. 28–33]. 

Основою для дослідження розвитку шлюбу на українських землях стали 

праці історико-правового характеру О. А. Гавриленка [52], С. Д. Крижицького 

[86]. Правове становище жінки в цей період розкрито завдяки науковим 

дослідженням В. Бузескул [46], Н. В. Молевої [101]. 

Значення шлюбу в давньоруській державі до прийняття християнства, 

вимоги до наречених, форми укладення шлюбу, характер відносини між 

подружжям, досліджено В. Е. Рубаник [131]. Поступове формування і 

відокремлення норм шлюбно-сімейного права та утвердження моногамного 

шлюбу розкрито в науковій праці Я. Н. Щапова [174] та С. В. Юшкова [175]. 

Враховуючи особливості процесу рецепції інституту шлюбу за римським 

правом в Україні, цінними є наукові висновки О. В. Головкіна [54, c. 159–163], 

Ю. Г. Гошка [55], М. В. Гримича [57]. Зокрема, вченими досліджено сутність та 

особливості звичаю як джерела шлюбно-сімейного права України, а також 

доведено, що правові звичаї і традиції завжди існували одночасно зі 

законодавством, яке діяло на українських землях. 
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1.2. Джерельна база дослідження 

 

Здійснюючи дослідження інституту шлюбу за римським правом та його 

становлення і розвиток у країнах континентальної правової системи доцільним 

є розглянути: джерела римського права, якими здійснювалося правове 

регулювання шлюбу; норми кодексів, які висвітлюють правове регулювання 

інституту шлюбу у країнах континентального типу системи права; деякі 

законодавчі акти, які регулювали шлюбно-сімейні відносини на українських 

землях, у яких простежується рецепція римського права та зв’язок з 

європейським правом.  

Основними джерелами римського права були звичай та закон, однак 

високим ступенем свого розвитку воно завдячує тим, що до джерел права 

належали також наука права (юриспруденція) та практика судових та інших 

установ [92, c. 12]. 

У V ст. до н. е. (451–450 рр.) була проведена, перша кодифікація 

римського права у вигляді Законів XII таблиць (Leges XII tabularum), в яких 

зібрано та узагальнено норми звичаєвого права давньоримського суспільства, 

зокрема і у сфері шлюбно-сімейних відносин. 

Відносно системи Законів XII таблиць, то деякі вчені безпідставно 

намагались створити її штучно. Оскільки, народи на тому ступені розвитку на 

якому перебували римляни за часів Законів XII таблиць, не вміли докладно 

систематизувати свої думки, тому переходили з однієї таблиці на іншу без 

огляду на зміст. Варто звернути увагу на те, що змістом Законів XII таблиць 

було право (ius), внаслідок чого воно було чітко відмежоване від релігії та 

розвивалось окремо від неї [92, c. 33–34]. Відтак, шлюбно-сімейні відносини не 

урегульовували положення ранньої римської релігії (fas). 

Завдяки фрагментам Законів XII таблиць можна змоделювати 

особливості відносин між чоловіком та жінкою за правом римських громадян 

(ius civile). Так, про підвладне становище жінки свідчать згадки про те, що 

навіть повнолітні жінки через властиву їм легковажність мали перебувати під 
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опікою (G.144-145), а влада чоловіка була настільки безмежною, що він міг 

проганяти дружину (С.ІІ.28.69) [8, c. 5–10]. 

Однак, у Законах XII таблиць також згадувалося, що дружина, яка не 

хотіла встановлення над нею влади чоловіка, мала на три ночі покидати дім 

чоловіка, перериваючи термін співжиття протягом року (G.1.3) [8, c. 5–10]. 

Тож, у період республіки зародився новий елемент шлюбу – свобода вибору 

жінки переходити під владу чоловіка чи ні. 

Оскільки нормами Законів XII таблиць було обмежено встановлення 

влади (manus) чоловіка над дружиною через переривання фактичного 

шлюбного співжиття протягом року (usus), професор М. Х. Хутиз дійшов 

висновку про зміну ідеї права чоловіка на особистість дружини на ідею опіки 

над нею, що порушило єдність давньої римської патріархальної родини [168, c. 

61]. Також аналізуючи положення Законів XII таблиць Р. Таубеншляг, Я. 

Заблоцкі звертали увагу на розмежування видів влади батька сімейства 

(paterfamilias) над жінкою (manus mariti), дітьми (patria potestas) та рабами 

(dominica potestas) [233, c. 4; 245, с. 36]. 

З встановленням посад преторів з’явилися їх едикти, які до кінця періоду 

республіки були важливим джерелом приватного права. Тож першою великою 

кодифікацією після Законів ХІІ таблиць стала кодифікація преторського права 

(іus praetorium). Зазначена система права зародилася у зв'язку з розвитком 

нових соціально-економічні умов, за яких виникла необхідність змінювати та 

доповнювати старі постанови цивільного права (іus civile) [118, c. 127–132]. 

Розвиток преторського права формально завершився приблизно у ІІ ст. до 

н.е. (125–113 рр. до н.е.), коли за дорученням імператора Адріана, юрист 

Сальвій Юліан зібрав, упорядкував та зафіксував окремі постанови 

преторського права у «Постійному едикті» (Еdictum perpetuum) [112, c. 52]. На 

жаль, текст «Постійного едикту» не зберігся. До наших часів дійшли коментарі 

римських юристів до цієї кодифікації, які зібрано у Дигестах (Digesta) 

Юстиніана (533 р.). Цікаво, що юридичні явища розташовані у Дигестах згідно 

позову (actiones) одного і того ж характеру, тому можна зробити висновок про 
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те, що упорядники Дигест дотримувались системи «Еdictum perpetuum» [92, c. 

122–123]. 

Так, згідно коментарів Павла до едикту, для здійснення заручин не 

потрібні ні письмові покази свідків, ні письмове оформлення самих заручин 

(D.23.1.7).  Юрист Ульпіан також зазначав, що для здійснення заручин, 

необхідне просте висловлення згоди (D.23.1.4) [3, c. 270; 8, c. 529]. Тож, 

заручини були неформальною угодою, для набуття їх чинності не була потрібна 

участь свідків чи укладення письмових документів. Крім цього, не вимагалася 

особиста присутність на заручинах самих наречених. 

Також з коментарів юристів Павла та Гая до едикту бачимо, що 

перешкодами для укладення шлюбу були: психічне захворювання у наречених, 

споріднення, у тому числі, установлене через усиновлення чи опіку [3, c.274; 8, 

c. 530]. 

Для характеристики розвитку інституту шлюбу важливим є з’ясувати 

значення приданого (dos). Згідно коментарів Павла до едикту, для держави 

було важливо, щоб жінка мала придане, саме для того, щоб вона могла 

виходити заміж. У коментарях Ульпіана до едикту, знаходимо визначення, що 

приданого немає там, де немає шлюбу (D.23.3.3) [8, с. 536]. Таким чином, 

поняття «придане» не застосовували тоді, коли чоловік та жінка перебували у 

інших відносинах, ніж законний шлюб. Крім цього, значення яке мало придане 

для укладення шлюбу підтверджує висновки про його практичну, матеріальну 

мету. Претор також вирішував питання щодо долі приданого внаслідок 

розірвання шлюбу. При цьому, керувався правилом, згідно якого, якщо в 

розлученні винен чоловік – придане повертається дружині, винна дружина – 

придане залишається чоловіку [3, c. 373; 8, c. 558]. 

Слушно зауважив К.В. Лоський, що у преторському едикті часто лише 

підтверджувались ті норми, які склались раніше за допомогою звичаю [92, c. 

23]. Так категоричну заборону дарування між чоловіком та дружиною (donatio 

inter virum et uxorem) приписують звичаю (D.24.1.1). Претор також керувався 

цією забороною, однак уточнив, що дарування не може існувати лише між 
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подружжям у законному шлюбі. Наприклад, між тими особами, які перебували 

в конкубінаті або проживали роздільно дарування вважалось дійсним [3, с. 390; 

8, с. 552–554]. 

Завдяки претору було також введено низку положень, які розмежовували 

конкубінат та незаконне співжиття. Зокрема чоловік не міг взяти за конкубіну 

жінку вільнонароджену і благородної поведінки. Якщо чоловік не одружувався 

з такою жінкою, то відносини між ними вважались не конкубінатом, а 

співжиттям (stuprum) [8, c. 571]. 

За часів принципату (I-III ст. н.е.) важливим джерелом права стала 

юриспруденція (response prudentium) [148, c. 220]. Одним з видатних римських 

юристів був Гай (II ст. н.е.) праця якого (Іnstitutiones), дійшла до нас у повному 

обсязі. Інституції Гая складаються з чотирьох книг, кожна з яких поділена на 

розділи. Положення, що стосуються урегулювання шлюбно-сімейних відносин 

містяться у книзі І §§ 48-51, 55-164, у книзі ІІ §§ 80-87 та у книзі ІІІ §§ 3,9-33а 

[5, c. 15; 16–30; 44–46; 72–75]. Завдяки Інституціям можемо визначити ознаки 

шлюбу, виявити особливості правового становища жінки в суспільстві та сім’ї, 

суть особистих немайнових та майнових відносин подружжя. Наприклад, у 

першій книзі наведено вимоги до особи для вступу в шлюб (G.І.58; G.І.59; 

G.І.61) [8, c. 16, 17], наслідки укладення незаконного та кровозмішаного шлюбу 

(G.І.64) [8, c. 17]. Також у Інституціях Гай розмежовує владу батька сімейства 

над чоловіками (іn potestate) від влади над жінками (in manum) та наводить 

способи переходу жінки під владу чоловіка (G.І.109, G.І.110) [8, c. 22, 23]. Цей 

фрагмент підтверджує тезу про те, що у Давньому Римі розмежовували поняття 

влади (manus) та шлюбу (matrimonium). 

Характеризуючи шлюбно-сімейні відносини, Гай часто звертається до 

Законів ХІІ таблиць, що свідчить про актуальну дію звичаїв в епоху класичних 

юристів. 

Значна кількість фрагментів Інституцій Гая, як і творів Доміція Ульпіана, 

Геренія Модестина та інших юристів, зібрано у Дигестах Юстиніана.  Завдяки 

їх аналізу можемо з’ясувати правову природу шлюбу та виділити його 
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конститутивні елементи. Наприклад, юрист Гай, пояснюючи дійсність договору 

іпотеки, проводив аналогію зі шлюбом, та зазначав, що шлюб є дійсним навіть 

без письмових доказів його укладення, достатньо того, щоб були докази про 

досягнення домовленості (згоди)  (D. 20.1.4; D.22.4.4) [3, c. 18]. Римський 

юрист Ульпіан (170 р. – 228 р.) зазначав, що шлюб створюється не співжиттям, 

але згодою і не співжиття створює шлюб, а подружня любов (D.35.1.15) [ 18, c. 

276]. Аналіз наведених фрагментів свідчить про те, що особливою ознакою 

шлюбу в римському праві у класичний період була не зовнішня або формальна 

дія, а внутрішня воля (affectio maritalis). 

Цілісне визначення шлюбу вперше сформулював учень Ульпіана 

римський юрист Модестин (ІІІ ст.). Так згідно перекладу Л.Л. Кофанова, 

шлюбом є подружній союз чоловіка та дружини, спільність всього життя, 

поєднання (єднання) божественного та людського права (D. 23.2.1) [3, c. 274]. 

Про статус матері сімейства згадується у Цервідія Сцеволи (II ст.), як 

жінки власного права, набутого після смерті батька або через емансипацію (D. 

32. 41. 7) [18, c. 449]. Також Ульпіан розмежовував юридичне становище 

доньки сімейства та «матері семейства» (D. 38. 17. 1. 1) [18, c. 588]. 

У Кодексі (529 р.) Юстиніан зібрав імператорські конституції, які згодом 

і були доповнені та змінені згідно потреб часу його пізнішими новелами. 

Так у 4 титулі 5 книги зібрано конституції імператорів, якими 

вирішувалися питання пов’язані зі шлюбом. Наприклад, Септімій Север (193 р. 

– 211 р.) та Марк Аврелій Антонін (121 р. – 180 р.) вирішили питання щодо 

видання заміж дівчат, якщо між опікуном, матір’ю та родичами дівчини 

існувала суперечка у виборі для неї чоловіка. У цьому випадку, право вибору 

надавалося правителю провінції (С.5.4.1) [17, c. 195]. Згодом, римські 

імператори Валентиніан (364 р. – 375 р.) та Граціан (375 р. – 383 р.) 

постановили, що навіть вдови віком до двадцяти п'яти років, не могли вийти 

заміж вдруге без згоди їхніх батьків. Однак, при виборі кандидата у чоловіки 

потрібно враховувати бажання жінки, а також користь для неї (С.5.4.18). 



26 

 

 26 

Імператорськими конституціями було заборонено укладати шлюби, а 

саме : з донькою, онукою, правнучкою, матір’ю, бабусею або його прабабусею; 

по бічній лінії – з тіткою, сестрою, донькою чи онукою сестри або брата, 

пасербицею, мачухою (С.5.4.17) [17, c. 196]. Також, імператор Александр Север 

(222 р. – 235 р.) заборонив дітям одружуватися на конкубінат своїх батьків 

(предків), а ті, хто порушили його закон вважались винними у перелюбі 

(С.5.4.4) [17, c.197]. 

З імператорських конституцій також видно, що для укладення законного 

шлюбу мала бути згода батька підвладної особи. Навіть, якщо після розірвання 

шлюбу сторони знову об'єдналися без згоди батька жінки під владою якого 

вона перебуває, то шлюб вважався незаконним (С.5.4.7). Імператори звертали 

увагу на те, що згідно закону, підвладного сина не можна змушувати до вступу 

в шлюб. Якщо з урахуванням вимог закону немає перешкод для одруження на 

жінці, яку обрав син, він може це зробити, однак за умови, що батько дав згоду 

(С.5.4.12) [17, c.195]. Тож, як бачимо, з одного боку батько не міг примусити 

підвладного сина до вступу в шлюб, однак його слово при виборі дружини мало 

вирішальне значення. Імператорські конституції захищали право особи не бути 

примушеною укладати шлюб (С.5.4.14) [17, c.196]. 

Для підтвердження факту перебування у законному шлюбі були не 

потрібні письмові докази, достатнім було свідчення сусідів або інших осіб про 

те, що чоловік тримає у себе вдома дружину з метою мати дітей (С.5.4.9) [17, c. 

195]. Також, згідно конституцій Феодосія (379 р. – 395 р.) та Гонорія (395 р. – 

423 р.), відсутність договору про придане, а також порушення церемонії чи 

формальностей під час укладення шлюбу не впливало на його дійсність 

(С.5.4.20). Відтак, шлюбом вважатиметься союз між особами рівного правового 

становища, який не суперечить вимогам закону, відбувся за взаємної згоди, а 

також засвідчений друзями (С.5.4.22) [17, c.196]. Окрім цього, були переглянуті 

обмеження для укладення шлюбу, встановлені Законом Юлія та Папія Поппея 

(Lex Julia et Papia Poppea). Відтак, імператорським законодавством було 

заборонено перешкоджати шлюбам між чоловіками та жінками, які досягли 50-
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60 – річного віку, якщо вони дійшли згоди (С.5.4.27) [243, c. 153]. Не міг бути 

припиненим шлюб з тих підстав, що чоловік будучи одруженим з 

вільновідпущеною, став сенатором, оскільки неприпустимо, щоб щастя 

чоловіка стало нещастям для жінки (С.5.4.28) [17, c.197]. 

Конституцією імператора Марка Аврелія Антоніна (161 р. – 180 р.) було 

вирішено питання щодо обставин за яких вважатиметься, що відбулось 

дарування між чоловіком (vir) та жінкою (uxor). Так якщо дарунок було 

зроблено чоловіком у день весілля (nuptiae) в домі нареченої, то подароване 

майно вважалось таким, що належало до дошлюбного дарунку. Якщо ж чоловік 

здійснював дарування у своєму домі, тобто після введення жінки у його дім, 

вважалось, що відбулось «donatio inter virum et uxorem» (С.5.3.6) [17, c.195]. 

У Кодексі Юстиніана також зібрано конституції з питань кровозмішаних 

та недійсних шлюбів (С.5.5), укладення повторних шлюбів (С.5.9), приданого, 

дошлюбного дарунку та власності дружини (С.5.14) [17, c. 198 –200, 208–209]. 

Юстиніан у 533 р. одночасно з Дигестами видав підручник з права – 

Інституції (Institutiones), зразком для упорядкування якого стали Інституції Гая. 

Шлюбно-сімейним відносинам у Інституціях Юстиніана (Institutiones Iustiniani) 

присвячено титул  9 «De patria potestate» та титул 10 «De nuptiis» книги 1 [6, c. 

33–39]. Згідно Інституцій, шлюбом (nuptiae або matrimonium) – є союз чоловіка 

та жінки, що має на меті їх спільне проживання (І.1.9.1) [6, c. 33]. Також, 

завдяки Інституціям можемо визначити вимоги для укладення законного 

римського шлюбу, а саме: римське громадянство; дотримання вимог закону при 

його укладенні; досягнення чоловіком повноліття, а жінкою віку придатного 

для подружнього життя; згода батьків під владою яких перебувають наречені 

(І.1.10) [6, c. 33–37]. Зазначено також, що перешкодою для укладення законного 

шлюбу є родинні зв’язки між нареченими. 

Однак, Юстиніан не зупинився лише на упорядкуванні чинних норм 

римського права та протягом періоду з 534/35 р. по 565 р. видавав нові 

конституції (novellae, leges), які після його смерті були видані збіркою, що 

стала останньою частиною кодифікації Corpus Іuris Civilis [232, c. 40; 124, с. 
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529–549]. Саме законодавча діяльність Юстиніана реформувала шлюбно-

сімейні відносини та надала їм нового морально-етичного характеру. 

Перш за все, Юстиніан звертав увагу на те, що шлюб має особливе 

значення для людини, а тому його правовому урегулюванню має бути 

приділена особлива увага. У законодавстві висловлювалася думка, що шлюб 

заснований на моральній основі та взаємній згоді подружжя. Законодавство 

Юстиніана вирішувало, зокрема, питання про укладення других шлюбів, 

укладення шлюбів з окремими категоріями осіб, розірвання шлюбів за 

взаємною згодою, у випадку поважних причин (вини) (Nov.22) [19, c.147–186]. 

Аналізуючи зміст 117 новели бачимо, що законодавство Юстиніана 

охороняло майнові права жінок, які виходили заміж без укладення договору 

про придане. Разом з тим, Юстиніан прийняв закон згідно якого, доказами 

укладення шлюбу були договір про придане або присяга перед служителями 

церкви. Вказаний закон мав забезпечити точне визначення моменту з якого 

шлюб починав існувати, а також надати йому офіційного характеру. Важливо, 

що Юстиніан обмежив можливість чоловіка безпідставно розривати шлюб [19, 

c. 551–566]. 

Розвиток континентальної правової системи тісно пов’язаний з рецепцією 

римського права. Її основними «носіями» вважають Францію та Німеччину, 

оскільки на їх території відбулось повне запозичення норм римського права 

через використання Кодифікації Юстиніана [140; с. 161; 150, c. 82]. 

Відтак, вплив римського права на становлення і розвиток інституту 

шлюбу в країнах континентального типу правової системи розкрито шляхом 

аналізу сучасного шлюбно-сімейного законодавства країн континентальної 

правової системи (Французький цивільний кодекс, Німецьке цивільне 

уложення, Сімейний кодекс України). Аналізуючи зазначені кодекси, можна не 

лише продемонструвати актуальну дію понятійного інструментарію римського 

права, але й простежити зміни якими доповнений інституту шлюбу на 

сучасному етапі свого розвитку. 
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Структура Французького цивільного кодексу 1804 року відображає схему 

побудови інституцій римського права: особи, речі, спадкування і зобов'язання. 

Така структура отримала назву інституційної. Основні принципи шлюбно-

сімейного права містяться у першій книзі Кодексу «Про осіб». Зокрема у 5 

розділі розглядаються питання порядку та умов укладення шлюбу, правового 

урегулювання особистих немайнових та майнових відносин між подружжям, 

підстави припинення шлюбу [157, c.82–113]. Правовими положеннями та 

нормами 6 розділу «Про розлучення» встановлено підстави та процедуру 

розірвання шлюбу, урегульовано наслідки його розірвання, введення та 

припинення режиму роздільного проживання подружжя [157, c.114–123]. 

Згідно Французького цивільного кодексу 1804 року, важливою ознакою 

шлюбу є його безперервність та стійкість. Крім того, Французький цивільний 

кодекс визначає поняття «співжиття», як фактичний союз проживаючих 

спільно двох осіб, однієї чи різної статі (157, ст. 515–8). Окрім шлюбу, який 

укладається згідно законодавчо визначеної процедури і реєструється в актах 

цивільного стану осіб, французька законодавча система розрізняє партнерів, що 

живуть разом «неофіційно» (en union libre) і «офіційно» (en concubinage) (ст. 

515) [157, c. 90]. Тож, у Франції спостерігається тенденція до лібералізації 

шлюбно-сімейних відносин. Разом з тим, урегулювання на законодавчому рівні 

різних форм організації шлюбно-сімейних відносин, сприяє правовому захисту 

кожного з їх учасників. 

Французький цивільний кодекс також гарантує батькам (предкам) право 

протесту проти шлюбу їх дітей (потомків), в тому числі повнолітніх. За 

відсутності батьків (предків), повнолітні брат або сестра, дядько чи тітка, 

двоюрідні брат чи сестра можуть також висловити заперечення щодо 

майбутнього шлюбу. Підставою для протесту проти майбутнього шлюбу, може 

бути психічне відхилення майбутнього чоловіка (дружини) (157, ст. 172–173). 

Німецьке цивільне уложення 1900 року побудоване за пандектною 

системою, яка була створена внаслідок систематизації джерел римського 

приватного права, насамперед, Дигесту (Пандекту) Юстиніана. Загалом, 
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Уложення складається з п’яти книг, з яких четверта  книга «Сімейне право» – 

присвячена питанням шлюбу, умовам, порядку його укладення (1, ст. ст. 1310–

1312, 1319–1320) [1, c.425–426, 430-431], урегулюванню особистих немайнових 

та майнових відносин між подружжям (ст. ст. 1353–1563) [1, c.431–474], 

розірванню шлюбу (ст. ст. 1564–1568) [1, c.474–475]. 

Німецьке цивільне уложення 1900 року, на відміну від законодавства 

Франції чи України, поняття «заручини» використовує як правову категорію. 

Заручини – договір, відповідно до якого чоловік і жінка, що набувають статусу 

наречених, несуть один з одним обіцянку вступити в шлюб, а їх розірвання 

передбачає відшкодування винною стороною завданих збитків (ст.ст.1297–

1302) [1, c. 422–423]. 

Німецьке цивільне уложення 1900 року не містить визначення шлюбу, 

однак зі змісту статей 1303–1309 видно, що шлюбний союз – це союз, який 

укладається на все життя і характеризується спільним сімейним життям, де 

подружжя зобов’язується нести відповідальність один перед одним [1, c. 423–

424]. Умови вступу в шлюб урегульовані статтями 1303–1308, серед них - 

досягнення шлюбного віку, недієздатність, наявність споріднення, відносини 

усиновлення. Важливо те, що Уложення забороняє шлюби не лише з особами, 

які перебувають у шлюбі, але й з тими, що перебувають у партнерських 

відносинах [1, c. 423–424]. Тому така важлива засада шлюбу як моногамність є 

більш захищеною.  

В Україні шлюбно-сімейні відносини урегульовані не в межах 

Цивільного кодексу, як це є у Франції та Німеччині, а в окремому Сімейному 

кодексі. 

Так у другому розділі Сімейного кодексу України визначено принципи 

інституту шлюбу, зміст особистих немайнових та майнових прав та обов’язків 

подружжя, урегульовано питання пов’язані з припиненням та розірванням 

шлюбу. Наприклад, у третій главі визначено поняття шлюбу (ст. 21) та 

шлюбного віку (ст. 22) [13]. Так, згідно зі статтею 21 Кодексу, шлюбом є 

різностатевий союз, зареєстрований у органі державної реєстрації актів 
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цивільного стану. А тому проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу або 

релігійний обряд його укладення не є підставами для виникнення у жінки та 

чоловіка прав та обов'язків подружжя. Значення державної реєстрації шлюбу 

полягає також у забезпеченні стабільності відносин між жінкою та чоловіком, 

охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також інтересів держави та 

суспільства (ст. 27) [13]. 

Кодексом закріплено важливі засади інституту шлюбу, такі як: 

добровільність (ст. 24), одношлюбність (ст. 25), відсутність споріднення по 

прямій лінії (ст. 26), взаємна обізнаність наречених про стан здоров’я (ст. 30), 

особиста присутність наречених під час реєстрації шлюбу (ст. 34) [13]. 

Сімейний кодекс України не передбачає процедури заручин, однак особи, 

які подали заяву про реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими (ст. 28). Крім 

цього, передбачено зобов'язання наречених у разі відмови від вступу в шлюб 

(ст. 31) [13]. Тож можна стверджувати, що інститут заручин не зник. 

Кодекс також встановлює особисті немайнові права та обов’язки 

подружжя серед яких, зокрема: право на материнство та батьківство (ст. 49, 50), 

право на повагу (ст. 51), право дружини та чоловіка на розподіл обов'язків та 

спільне вирішення питань життя сім'ї (ст. 54), обов'язок подружжя турбуватися 

про сім'ю (ст. 55) [13]. Загалом, норми Сімейного кодексу України 2002 року у 

врегулюванні особистих відносин подружжя, відтворюють головні принципи і 

засади, що містяться в сучасному законодавстві країн континентальної правової 

системи. 

Сімейний кодекс України гарантує право особистої приватної власності 

дружини та чоловіка (ст. ст. 57–59) та право спільної сумісної власності 

подружжя (ст. ст. 60–74). Також майнові відносини між подружжям можуть 

бути урегульовані з допомогою шлюбного договору. Тож в Україні не 

передбачено можливості включення в шлюбний договір умов для реалізації 

особистих немайнових прав та обов’язків подружжя (ст. 92) [13]. 

Розглядаючи питання становлення і розвитку інституту шлюбу в Україні, 

нам важливо було показати вплив римського права на цей процес. Нас цікавить 
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наявність чи відсутність приналежності України до європейської цивілізації, а 

не уся багатовимірність проблеми цивілізаційного вибору України. Саме тому, 

предметом для аналізу обрано норми та положення Руської Правди XI–XII ст., 

Статутів Великого князівства Литовського 1529, 1566, 1588 років, Кодексу 

Прав, за якими судиться малоросійський народ 1743 року тощо. 

Джерельну базу дослідження становлять також матеріали, а саме 

шлюбно-сімейні справи, які стосувались розлучення, сепарації, визнання 

шлюбу недійсним, та які зберігаються в Державному архіві Львівської області 

[22; 23; 24; 25; 26]. 
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1.3. Методологія дисертаційного дослідження 

 

Процес наукового пізнання спрямований на виділення проблеми, 

вивчення наявної літератури та першоджерел, визначення мети, завдань та 

досягнення наукового результату. Саме методологія сприяє досягненню 

наукової цілі, визначає алгоритм руху до неї. Однак, методологія – це не лише 

сукупність методів, форм і прийомів дослідженнь. У  широкому розумінні 

методологія включає світоглядну позицію науковця, фундаментальні концепції, 

принципи, форми і методи пізнання, а також категоріально-понятійний апарат 

[31, c. 9]. 

Професор П.М. Рабінович слушно зауважив, що для більш повного 

осягнення предмету дослідження та формування практично корисних 

висновків, необхідно дотримуватись загальнометодологічних постулатів. 

Одним з таких є  об'єктивна обумовленість обраних методів дослідження його 

предметом [125, c. 170]. Тож, методологічна основа дисертації спрямована на 

дослідження особливостей та закономірностей становлення та розвитку 

інституту шлюбу за римським правом, виявлення його рецепції у країнах 

континентального типу правової системи. 

При цьому, варто врахувати, що під час історичного вивчення правової 

системи, ми досліджуємо поступову зміну правових інститутів залежно від 

умов суспільного середовища. Під час догматичного вивчення правової 

системи, ми аналізуємо правові інститути, з урахуванням конкретних обставин 

часу та місця [56, c. 42]. 

Характеризуючи методологію юридичної науки науковці підкреслюють, 

що це система філософсько-світоглядних підходів (матеріалістичний, 

ідеалістичний, діалектичний, метафізичний), методів (загальнонаукових, 

групових та спеціальних) та засобів науково-юридичного дослідження 

(емпіричні та теоретичні), а також вчення про їх використання в пізнанні право-

державних закономірностей [95, с. 110; 146, c. 16]. Відтак, дослідження 

проводилося на таких методологічних рівнях: філософському (світоглядному), 
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загальнонауковому, спеціально-науковому юридичної науки [96, c. 59; 138, c. 

10]. 

Важливою методологічною основою наукового дослідження є принципи 

наукового пізнання та дослідницькі підходи. Методологія дисертаційного 

дослідження побудована на принципах об’єктивності, комплексності, 

системності, історизму, органічного поєднання теорії та практики та охоплює 

такі концептуальні дослідницькі підходи: діалектичний, цивілізаційний, 

герменевтичний. 

Так, завдяки дотриманню принципів об’єктивності дослідження вдалося 

повно та всебічно проаналізувати причини і умови становлення інституту 

шлюбу в Давньому Римі, з урахуванням розвитку усієї правової системи, а 

також у взаємодії з усіма сферами суспільного та державного життя 

(економічною, політичною, духовно-культурною, соціальною). Наприклад, 

було враховано важливе значення економічного та політичного розвитку 

суспільства для виходу відносин між подружжям з-під абсолютного контролю 

батька сімейства (paterfamilias), а також для місця жінки в суспільстві та сім’ї. 

Крім цього, було розглянуто та проаналізовано різні позиції щодо значення 

християнських цінностей, норм канонічного права для розвитку інституту 

шлюбу в Давньому Римі та у країнах континентального права. Принцип 

об'єктивності тісно пов'язаний з принципом системності, який спрямований на 

розкриття цілісності предмета дослідження, вияв його багатогранності. 

Дотримання принципу історизму здійснювалося завдяки дослідженню 

інституту шлюбу на різних етапах історичного розвитку держави і права 

Давнього Риму. Так завдяки принципу історизму було виділено етапи та 

виявлено закономірності розвитку інституту шлюбу в Давньому Римі. 

Принцип органічного поєднання теорії та практики передбачає вивчення 

на теоретичному рівні правового регулювання та правового впливу на основі 

існуючого наукового доробку та практичного досвіду, осмислення зазначених 

категорій на емпіричному рівні, аналіз та синтез емпіричних знань, 

узагальнення тих відносин, які між ними виникають [146, c. 15–16]. Відтак, 
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було здійснено аналіз першоджерел римського права, пам’яток права, які діяли 

на українських землях, законодавства країн континентального права і,як 

результат, було охарактеризовано майнові та особисті немайнові відносини між 

подружжям, з’ясовано ознаки та обов’язкові елементи інституту шлюбу. На 

теоретичному рівні дослідження було висвітлено дискусійні питання, а саме: 

значення категорії згоди для укладення та дійсності шлюбу, розмежування 

встановлення влади чоловіка над жінкою від укладення шлюбу, розуміння 

шлюбу як союзу чи як договору, проблема урегулювання відносин конкубінату. 

Варто наголосити на тому, що предмет, методи та принципи дослідження 

не можуть сформуватись без понятійно-категоріального апарату. Правові 

категорії та поняття пов’язані між собою, утворюють єдину систему знань і 

розкривають суттєві ознаки правового явища [31, c. 11, 12]. Визначення змісту 

окремих понять зумовлено першочерговою необхідністю розкриття істотних 

властивостей інституту шлюбу в римському праві, його ціннісних 

характеристик. Тож у дисертації використано такі правові категорії та поняття: 

actio rei uxоriае – позов про повернення приданого; affectio maritalis – намір на 

укладення шлюбу, тривала взаємна воля; coemptio – уявна купівля нареченої, з 

метою укладення шлюбу; concubinatus – фактичні шлюбні відносини людей, які 

не могли укласти законний римський шлюб; confarreatio – урочистий ритуал, 

обряд, яким супроводжувалось укладення шлюбу; сoniunctio – союз, зв'язок; 

сonsensus – згода; conubium – дозвіл на шлюб; сonsortium – спільність єднання, 

поєднання; contractus bilateralis – двостороння угода; сonventio in manum – 

встановлення влади чоловіка над жінкою; cum manu – шлюб, у якому жінка 

перебувала під владою чоловіка; divortium – розлучення; deductio in domum 

mariti – введення дружини в дім чоловіка; donatio inter virum et uxorem – 

заборона дарування між чоловіком та дружиною; dos – придане; dotalia 

instrumenta – запис про придане; honor maritalis – взаємна пошана чоловіка та 

дружини; ius civile – право римських громадян; ius gentium – право народів; ius 

natural – природне право; infamia – безчестя; manus – влада; materfamilias – мати 

сімейства; matrimonium – шлюб; nuptiae – весілля, обряд одруження; pacta 
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dotalia – шлюбний договір; paterfamilias – батько сімейства; repudium – відмова 

чоловіка від дружини; sine manu – шлюб без встановленої влади чоловіка над 

дружиною; stipulatio – усні формальні контракти зобов’язального характеру; 

sponsalia – заручини; stuprum – незаконне співжиття; tempus lugendi – траурний 

строк протягом якого жінка не могла укладати новий шлюб; usus – перехід 

жінки, яка прожила безперервно протягом року у домі свого чоловіка під його 

владу. 

Поряд із принципами наукового пізнання важливе місце в методології 

наукового дослідженя належить методологічним підходам. Так за допомогою 

діалектичного підходу з'ясовано динаміку та закономірності розвитку інституту 

шлюбу в Давньому Римі. З-поміж концептуальних підходів у роботі 

застосовано цивілізаційний підхід. нститут шлюбу сформувався в межах 

римської цивілізації, яка пройшла стадії зародження, розвитку, занепаду та 

розпаду [151, c. 59]. Під час стадії розпаду зросли та стали визначальними 

контакти Риму в просторі часі, що дало змогу виявити шляхи та масштаби 

рецепції римського права зокрема у сфері шлюбно-сімейних відносин. За 

допомогою цивілізаційного підходу показано, що розвиток інституту шлюбу 

відбувався одночасно і нерозривно з розвитком цивілізації, а також висвітлено 

шляхи та обсяги рецепції інституту шлюбу за римським правом у країнах 

континентального права. 

У процесі дослідження використано комплекс загальнонаукових методів. 

Так історичний метод було використано для виявлення особливостей розвитку 

інституту шлюбу в Давньому Римі, а також закономірностей правового 

регулювання відносин між подружжям у сучасних країнах континентального 

права (Франція, Німеччина, Україна). Завдяки використанню історичного 

методу було виявлено загальні та особливі риси становлення інституту шлюбу 

за римським правом, що також дало змогу оцінити рівень сучасного стану 

розвитку інституту шлюбу в країнах континентальної системи права. 

За допомогою методу системного аналізу вдалося з'ясувати, що розвиток 

інституту шлюбу пов'язаний з розвитком всієї правової системи. За допомогою 
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системного методу досліджено зміни норм інституту шлюбу в римському праві 

та у країнах континентального типу правової системи. Логічний метод 

(основними прийомами якого є аналіз і синтез, індукція та дедукція, аналогія, 

сходження від конкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного 

та ін.) [138, c. 10–11], використано для осмислення явищ і процесів, які 

здійснили вплив на становлення інституту шлюбу за римським правом та його 

рецепцію у континентальному типі правової системи. Значення логічного 

методу є особливо важливим для формулювання загального поняття шлюбу, 

виявленні ознак його дійсності, розуміння змісту особистих немайнових та 

майнових відносин між подружжям. Разом з цим, логічний метод дозволив 

з’ясувати процес становлення та напрями розвитку інституту шлюбу, 

запропонувати вирішення проблем, що виникають. 

Серед спеціально-юридичних методів на увагу заслуговують історико-

правовий, порівняльно-правовий, герменевтико-правовий. За допомогою 

історико-правового методу було проаналізовано правові категорії та норми 

інституту шлюбу на різних етапах його розвитку; виявлено вплив 

християнських ідей та цінностей на законодавство римських імператорів, та 

норм канонічного права на законодавство країн континентального права; 

визначено обсяг впливу римського приватного права на розвиток інституту 

шлюбу в Україні та інших країнах континентального права. 

За допомогою порівняльно-правового методу було порівняно норми 

інституту шлюбу за римським правом та за сучасним законодавством країн 

континентального права, встановити обсяг рецепції римського права, а також 

вдалося з'ясувати спільні та відмінні риси правового урегулювання відносин 

між подружжям у континентальному типі правової системи. Це дало 

можливість сформувати відповідні положення про позачасову цінність 

римського права як елементу цивілізації, неодноразовості його рецепцій та про 

об’єднуючу властивість цього феномену для європейських цивілізацій. Завдяки 

порівняльно-правовій характеристиці норм сучасних кодифікаційних актів 

країн континентального права, визначено правову природу інституту шлюбу, 
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продемонстровано актуальну дію понятійного інструментарію римського права, 

та простежено сучасний стан розвитку інституту шлюбу. Крім цього, 

продемонстровано спільні та відмінні риси інституту шлюбу в Україні та у 

країнах континентального права, виявлено норми, які залишились 

автентичними та не зазнали впливу римського права. 

Формулювання й переосмислення основних понять цього дослідження 

(заручини, шлюб, згода, влада чоловіка над жінкою, спільність проживання, 

розлучення тощо) відбувалось на основі формально-догматичного методу. 

Герменевтико-правовий метод використано для пізнання та інтерпретації 

текстів першоджерел римського права (Закони ХІІ таблиць, Кодифікація 

Юстиніана, Інституції Гая), монографічних видань, наукових статей, 

навчальних матеріалів українських та зарубіжних фахівців у галузі римського 

права: М. Бартошека, Д. Віндшейда, В. Володкевіча, М. Заблоцької, А. І. 

Косарєва, С. О. Муромцева, І. Б. Новицького, О.А. Підопригори, І. С. 

Перетерського, Й. О. Покровського, М. Поленак-Акимовської, Є. О. 

Харитонова, В. М. Хвостова, З. М. Черниловського та ін., наукових розвідок 

відомих фахівців у галузі теорії та історії держави і права, таких як: О. В. Дзера, 

О. С. Іоффе, Г. Ф. Шершеневич та ін., а також сучасного законодавства країн 

континентальної системи права Французького Цивільного кодексу, Німецького 

Цивільного уложення, Сімейного кодексу України. 

Таким чином, наукове пізнання інституту шлюбу за римським правом та 

його рецепція у країнах континентального права здійснено за допомогою 

органічного використання системи принципів, підходів, комплексного та 

всебічного застосування окремих груп методів. 
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Висновки до розділу 1 

 

Розвитку та становленню інституту шлюбу у Давньому Римі, а також 

дослідженню його правової природи, присвячені праці італійських, іспанських, 

польських, німецьких, російських, українських вчених-романістів та істориків 

права: Е. Альбертаріо, П. Бонфанте, Е. Вольтерра, Ч. Санфіліппо, Дж. Франчозі, 

В. Абрагама, В. Боярскі, В. Володкевіча, Б. Лапіцкі, В. Окецкі, В. Розвадовскі, 

Р. Таубеншляга, Р. Яворської-Станкевіч, Р. Зома, Д. І. Азревича, Новицького, І. 

С. Перетерського, І. А. Покровського, В. М. Хвостова, М. X. Хутиза, Є. М. 

Орача, О. А. Підопригори, Б. Й. Тищика та ін.. 

Рецепцію римського права в європейському праві відстежено у наукових 

дослідженнях : Дж. А. Брандеджа, Б. Лапіцкі та ін.. Основою для аналізу 

розвитку шлюбу на українських землях стали праці історико-правового 

характеру: І. Й. Бойка, О. А. Гавриленка, О. В. Головкіна, Ю. Г. Гошка, С. Д. 

Крижицького, В. Е. Рубаника, Я. Н. Щапова, С. В. Юшкова та ін.. 

На жаль, в українській романістиці відсутні спеціальні дослідження 

становлення шлюбу як інституту правової системи Давнього Риму, зокрема 

його правової природи чи рецепції у країнах континентального права. А тому 

дослідження та аналізу потребують чинники і умови, які сприяли формуванню 

шлюбу як інституту права, його понятійно-категоріального апарату. Окрім 

цього, відсутні історико-правові дослідження еволюції та зміни основних 

підходів до визначення шлюбу, його цінністих характеристик у Давньому Римі 

та у країнах континентального права. 

Дискусійним залишається питання правової природи та значення 

категорії згоди як елемента законного римського шлюбу. Наукового 

переосмислення потребує визначення шлюбу Модестина, як такого, що 

відображав дійсну, а не бажану його характеристику. Також, відсутні 

дослідження правового статусу жінки в римській сім’ї. 

Внаслідок аналізу першоджерел римського права, зокрема, Законів ХІІ 

таблиць, Інституцій Гая, Кодифікації Юстиніана, простежуємо динаміку 
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розвитку інституту шлюбу за римським правом. Крім цього, спеціальні праці, 

які присвячені дослідженню положень вищезгаданих першоджерел, містять 

важливі висновки в сфері шлюбно-сімейних відносин. 

У роботі проаналізовано норми кодексів, які висвітлюють правове 

регулювання інституту шлюбу у країнах континентального типу правової 

системи (Французький цивільний кодекс 1804 року, Німецьке цивільне 

уложення 1900 року, Сімейний кодекс України 2002 року). Таким чином, 

вдалося з’ясувати спільні та відмінні риси правового урегулювання відносин 

між подружжям у країнах континентального типу правової системи, обсяг 

впливу на них римського права. 

На жаль, в історико-правовій літературі, спеціальних наукових праць, 

присвячених проблемі аналізу інституту шлюбу за римським правом та його 

рецепції у континентальному типі правової системи на сьогодні немає. 

Розглядаючи питання становлення і розвитку інституту шлюбу в Україні, 

нам важливо було показати вплив римського права на цей процес. Саме тому, 

проаналізовано норми таких джерел як Руська Правда, Статути Великого 

князівства Литовського, Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 

року, Зібрання малоросійських прав 1743 року, Австрійський цивільний кодекс 

1811 року, Звід законів Російської імперії 1835 року тощо. 

Методологічна основа дисертації спрямована на дослідження 

особливостей та закономірностей становлення та розвитку інституту шлюбу за 

римським правом, виявлення обсягів його рецепції в країнах континентального 

типу правової системи. 

Методологія дисертаційного дослідження побудована на принципах 

історизму, об’єктивності, системності та охоплює такі концептуальні 

дослідницькі підходи: діалектичний, цивілізаційний, герменевтичний. Зокрема, 

за допомогою діалектичного підходу, з'ясовано динаміку та закономірності 

розвитку інституту шлюбу в Давньому Римі. За допомогою цивілізаційного 

підходу показано, що розвиток інституту шлюбу відбувався одночасно і 
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нерозривно з розвитком цивілізації, а також показано шляхи та обсяги рецепції 

інституту шлюбу за римським правом у країнах континентального права. 

У процесі дослідження використано комплекс загальнонаукових і 

спеціально наукових методів, зокрема, спеціально-юридичних методів. Серед 

загальнонаукових методів найпродуктивнішим було застосування історичного 

методу та методу системного аналізу. Історичний метод було використано для 

виявлення особливостей розвитку інституту шлюбу в Давньому Римі, а також 

закономірностей правового регулювання відносин між подружжям в сучасних 

країнах континентального права (Франція, Німеччина, Україна). За допомогою 

системного методу досліджено зміни норм інституту шлюбу в римському праві 

та у країнах континентального типу правової системи. 

Серед спеціально-юридичних методів на увагу заслуговують історико-

правовий, порівняльно-правовий, герменевтико-правовий. За допомогою 

історико-правового методу було проаналізовано правові категорії та норми 

інституту шлюбу на різних етапах його розвитку, виявлено вплив 

християнських ідей та цінностей на законодавство римських імператорів та 

норм канонічного права на законодавство країн континентального права, 

визначено обсяг впливу римського приватного права на розвиток інституту 

шлюбу в Україні та інших країнах континентального права. За допомогою 

порівняльно-правового методу було порівняно норми інституту шлюбу за 

римським правом та за сучасним законодавством країн континентального 

права, встановити обсяг рецепції римського права, а також вдалося з'ясувати 

спільні та відмінні риси правового урегулювання відносин між подружжям у 

континентальному типі правової системи. Формулювання й переосмислення 

основних понять цього дослідження (заручини, шлюб, згода, влада чоловіка над 

жінкою, спільність проживання, розлучення тощо) відбувалось на основі 

формально-догматичного методу. Герменевтико-правовий метод використано 

для пізнання та інтерпретації текстів першоджерел римського права, 

монографічних видань, наукових статей, навчальних матеріалів. 
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2. ІНСТИТУТ ШЛЮБУ ЗА РИМСЬКИМ ПРАВОМ 

 

2.1. Регулювання шлюбних відносин в архаїчному праві 

 

Протягом VIII ст. — III ст. до н. е. всі принципи та інститути римського 

права були підпорядковані, в соціальному значенні, традиції патріархально-

общинного ладу [143, c. 60]. Право ґрунтувалося на звичаях предків (mores 

maiorum) або неписаному праві (ius non scriptum), а тому було сакральним та 

характеризувалося строгою формальністю мислення [148, с. 220; 134, c. 178]. 

Ф. К. Савіньї зазначав, що сутністю сім’ї в Давньому Римі, тобто її 

елементами були : шлюб, батьківська влада та спорідненість. При цьому, в 

основі вказаних відносин є природнє право (jus naturale). Сімейні відносини 

також нерозривно пов’язані з мораллю та правовою формою [133, c. 464]. Тож 

ці три елементи складають основу шлюбно-сімейних відносин. 

В архаїчний (царський) період розвитку Риму (753 – 509 р. р. до н. е.) 

шлюб розвивався опираючись на звичаї та норми моралі, тобто поза вузькою 

сферою права. Наприклад, Є. М. Орач, Б. Й. Тищик звертали увагу на те, що 

шлюб зазнав різних фаз розвитку та виникав лише тоді, коли існували його 

правові умови і коли було дотримано форм, яких вимагали звичаї, а потім право 

[32, c. 99]. Польський вчений-романіст Ф. Цолль у розвитку римського шлюбу 

виділяв дві фази. Перша фаза, на думку вченого, була пов’язана з 

урегулюванням відносин між подружжям нормами моралі та звичаями, які 

оберігали патріархальний лад сім’ї, а друга – з розвитком самого римського 

права, його норм та положень [14, c. 3–8]. 

У сфері шлюбно-сімейних відносин давнє римське право (іus quiritium 

(іus civile) оберігало патріархальний лад сім’ї (familia), для якого була 

характерною суверенна, беззаперечна та абсолютна влада (dominium) батька 

сімейства (paterfamilias), підкорення якій було обов’язковим атрибутом 

моральності. Так всі члени сімейної групи (діти, жінки, раби) перебували в 

безправному становищі підвладних, позбавлених особистих та майнових прав 



43 

 

 43 

[75, c. 38–39]. Батько сімейства володів абсолютною владою над всіма речами 

як рухомими так і нерухомими, що формували багатство сімейної групи, а тому 

відносини між ним та членами сім’ї мали зобов’язальний характер, як між 

кредитором та боржниками [2, c. 180]. 

Такий патріархальний лад, в архаїчному давньоримському суспільстві 

утвердився на основі моногамного шлюбу [203; c. 1143]. В основі моногамної 

сім’ї лежали економічні (прагматичні) умови, а тому метою одношлюбності 

були панування чоловіка в сім’ї та народження від нього дітей, які в якості 

прямих спадкоємців, вступили б у володіння майном батька [14, c. 232]. 

Тож, шлюбно-сімейні відносини ґрунтувались на двох основних 

принципах: жорсткої статево-вікової субординації та відсутності індивідуальної 

виборності на всіх стадіях сімейного циклу. Обидва принципи полягали у 

домінуючому статусі батька сімейства (paterfamilias). Так всі члени сім’ї 

підкорялися йому однаковою мірою і були перед ним абсолютно безправні [73, 

c. 38]. В свою чергу paterfamilias був «органом», що слідкував за дотриманням 

суворих традицій римської сім’ї, в його руках були зосереджені економічні 

ресурси, він приймав основні рішення. 

Римські юристи, з точки зору права, поділяли осіб на: осіб власного 

права (sui iuris) та осіб, які підкорялися чужому праву (alieni iuris) (D.1.6.1) [2, 

c. 82; 73, c. 38]. Становище в сім’ї особи «alieni iuris» не передбачало широких 

майнових чи особистих немайнових прав [182, c. 20] 

Відомий римський юрист Ульпіан звертав увагу на те, що поняття 

«paterfamilias» включало не лише соціально-економічне становище особи (роль 

батька сімейства), але й наявність власного права (sui iuris) або підвласність 

самому собі (suae potestatis) (D.1.6.4) [2, c.82; 182, c. 20]. А тому, «paterfamilias»  

був головою (princeps) сім’ї та власником всієї сукупності майна, що їй 

належала. Оскільки архаїчна структура римської сім’ї поділяла громадян за їх 

сімейним становищем на самостійних осіб та осіб, які підкорялися чужому 

праву, тому чоловік та дружина обоє могли перебувати у підвладному 

становищі по відношенню до батька сімейства. 
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Розглядаючи урегулювання відносин між подружжям в архаїчному 

праві, варто звернути увагу на тексти Законів XII таблиць (Leges XII tabularum), 

які у V ст. до н. е. (451–450 р.р.) зібрали та узагальнили норми звичаєвого права 

[79, c. 5]. Варто також звернути увагу на те, що змістом Законів XII таблиць 

було право (ius), внаслідок чого воно було чітко відмежоване від релігії та 

розвивалось окремо від неї [92, c. 33–34]. Відтак, шлюбно-сімейні відносини не 

урегульовували положення ранньої римської релігії (fas). 

Завдяки фрагментам Законів XII таблиць можна змоделювати 

особливості відносин між чоловіком та жінкою за правом римських громадян 

(ius civile). Так про підвладне становище жінки свідчать згадки про те, що 

навіть повнолітні жінки через властиву їм легковажність мали перебувати під 

опікою (G.144-145), а влада чоловіка була настільки безмежною, що він міг 

проганяти дружину (С.ІІ.28.69) [8, c. 5–10]. 

Вчений-романіст Т. Дидинський, при визначенні термінології 

позначення становища підвладних осіб, використовував поняття «in manu» для 

позначення перебування жінки під владою чоловіка, встановленою шляхом 

укладення законного шлюбу, а поняття «іn potestate» перекладав як владу 

домовладики над чоловіками та жінками, які входили до складу патріархальної 

сім’ї [5, c.195]. В свою чергу вчений-романіст О. С. Йоффе, Р. Таубеншлаг 

звертали увагу на те, що що влада (manus) батька сімейства (paterfamilias) 

розмежовувалась щодо жінки (manus mariti), дітей (patria potestas) та рабів 

(dominica potestas) [73, c. 39; 4, c. 32]. Ф. К. Савіньї пояснював виникнення 

«manus» злиттям двох природніх елементів сім’ї : батьківської влади та шлюбу. 

При цьому, зазначав, що вын був эдиною формою укладення шлюбу в 

архаїчний період розвитку Давнього Риму [133, c. 470]. 

Однак «paterfamilias» міг одночасно виконувати ще й роль чоловіка, а 

відповідно статус дружини міг співпадати зі статусом доньки або матері 

сімейства (mater familias). Так підвладне батьку сімейства становище дитини 

позначало приналежність дружини до батьківського дому і оскільки жінка, яка 

виходила заміж втрачала зв'язок з власною сім’єю, то «статус доньки», який 
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вона набувала внаслідок укладення шлюбу, був в архаїчну епоху вираженням 

спорідненості [73, c. 43; 191, с. 185; 215, c. 20, с. 170]. 

Можна припустити, що в архаїчний період матір’ю сімейства (mater 

familias) могла бути лише одна жінка, яка набувала такого статусу після того 

як її чоловік ставав «paterfamilias» [191, c. 285]. Однак, в Дигестах Юстиніана 

(533 р.) термін «mater familias» вживався для позначення законної дружини 

навіть підвладного сина (D. 1. 7. 44). На це вказує також М. Бартошек [2, c. 

82; 36, с. 202]. Також, зустрічалося пояснення терміну «мати сімейства», як 

жінки «власного права», набутого внаслідок смерті батька або емансипації 

(D. 32.41.7) [18, c. 449]. Проте жінка, після того як стала особою власного 

права, була «початком і кінцем» (et caput et finis) своєї сім’ї (familia) (D. 50. 

16. 195. 5) [36, c. 378]. Тобто її діти не перебували під її владою. Відносно 

майнових прав матері сімейства, то в Дигестах наведено випадок суперечки 

доньки з батьком щодо долі приданого після смерті її чоловіка: батько 

стверджував, що донька перебуває під його владою, вона ж заявляла, що вона 

«мати сімейства» (D. 24.3.34) [3, 274; 182, c. 23]. Варто зазначити, що в 

класичний період, мати разом з батьком несла обов’язок по вихованню дітей. 

За певних обставин, матір могли визнати законним опікуном. Крім цього, у 

неї та дітей зявились взаємні спадкові права [73, c. 40]. 

Окрім правового аспекту термін «mater familias» мав ще й соціально-

етичне значення. Так юрист Ульпіан давав визначення «mater familias» як 

жінки, яка «живе чесно» (non inhoneste), а тому немає значення заміжня вона 

чи вдова, вільнонароджена чи вільновідпущена, оскільки не шлюб і не 

походження (natales) створюють матір сімейства, але порядність [191, c. 285].  

Одним з давніх інститутів, який передував укладенню шлюбу, був 

інститут заручин (sponsalia). Заручини та шлюбна церемонія (nuptias) могли 

відбуватися поступово в часі, або бути віддаленими одна від одної навіть 

кількома роками [129, c. 24]. Назва «sponsalia» походила від урочистої усної 

обіцянки особи від свого імені,  якщо вона була особою власного права «sui 

iuris», або від імені своєї дитини, яка була «alieni iuris», укласти в майбутньому 
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шлюб («sponsio et repromissio futurarum nuptiarum») (D. 23. 1.1) [3, c. 270; 191, с. 

16, 59].  

Обіцянка віддати доньку заміж чи вступити в шлюб могла бути, як 

односторонньою, з боку нареченої чи її «paterfamilias», так і взаємною, коли 

наречений чи його «paterfamilias» також обіцяв запровадити наречену в дім 

нареченого [23, c. 246]. 

Отже, через заручини виражався намір укласти шлюб. Умовами для 

заручин був вік наречених (не молодші семи років) та можливість в 

майбутньому укласти між ними шлюб. Характеру приватноправової угоди 

надавав заручинам обмін подарунками, як свідчення серйозності намірів [191, 

c. 59]. 

Оскільки в римському праві заручини були пов’язані зі встановленням 

влади (manus) чоловіка над жінкою, а не з шлюбом, то їх регламентація 

втратила своє значення разом з розвитком інституту шлюбу та знищенням 

майнових рис укладення шлюбу. Наприклад, юрист Ульпіан зазначав, що для 

здійснення заручин, необхідне просте висловлення згоди (D.23.1.4) [8, c. 529]. 

Заручини втратили своє значення, що вказує на виродження і нерозуміння 

цього давнього інституту, який був однією з найформальніших давніх угод. 

Укладення шлюбу вимагало від сторін одночасного дотримання певних 

вимог (умов). Наприклад, Г. Інсадовскі такі вимоги поділяв на обов’язкові 

умови (застереження) серед яких називав – правоздатність, здатність фізичну, 

одношлюбність, згоду (дозвіл) та вимоги умовні, а саме - етико-фізіологічні, 

соціальні, практичні, соціальні, релігійні [197, c. 60, 63]. Такий поділ не 

випадковий, адже останні умови мали змінний характер, тобто залежали від 

цивілізаційного рівня розвитку суспільства, що безумовно відбивалось на 

відносинах між подружжям. Інший польський романіст Ф. Цолль аналізуючи 

умови вступу в шлюб поділяв їх на: безумовні, до яких відносив відсутність 

споріднення або права брати римський шлюб (іus conubii), та відносні (умовні), 

такі як: досягнення шлюбного віку чи відсутність нерозірваного шлюбу на 

момент укладення нового шлюбу [248, c. 223]. 
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Одними з перших умов вступу в законний римський шлюб були вільне 

становище (status libertatis) наречених, (тобто, союз між рабами не вважався 

шлюбом, а лише співжиттям (contubernium) та юридична здатність «connubium» 

або «ius connubii» укласти законний шлюб (iustae nuptiae), (тобто відсутність 

споріднення та суспільне становище) [2, c. 186]. Вважалось, що подружжя яке 

походило з різних станів не може створити в очах богів ані гармонійного 

зв’язку, ані правової спільноти [196, c. 54]. 

Шлюб вважався законним, якщо між вільними особами було відсутнє 

споріднення (іus connubii). Заборона на укладення шлюб всередині роду (gens) 

було давнім та постійно дотримуваним правилом. Тому подружні пари завжди 

характеризувалися різними родовими іменами [116, c. 71–74]. Згодом з’явилася 

та утвердилась форма сімейної екзогамії –  заборона на шлюби між родичами 

до шостого коліна. Шлюби між батьком та донькою, матір’ю та сином, дідом та 

онукою вважались злочинними та кровозмішними, навіть, якщо таке 

споріднення виникло через усиновлення. 

Фізична здатність для вступу в шлюб була пов’язана з такою його 

метою, як народження дітей, майбутніх римських громадян та законних 

спадкоємців. Тому не випадково існували норми, які дозволяли розлучення у 

разі безпліддя жінки або імпотенції чоловіка. Ця вимога є характерною саме 

для архаїчного періоду, коли метою шлюбу було народження прямих 

спадкоємців та майбутніх римських громадян [59, c. 224]. 

Згода на укладення шлюбу була у Давньому Римі важливою умовою 

законного римського шлюбу. У випадку укладення шлюбу між підвладними 

особами (alieni іuris), крім їх згоди, необхідною була згода батька сімейства. 

Якщо батько без серйозної підстави не давав підвладній дитині згоди на 

одруження, то його міг зобов’язати до цього магістрат[128, c. 23–24]. Отже, 

згода на укладення шлюбу, в архаїчний період, мала характер дозволу. Особи 

непідвладні (sui іuris) одружувалися вільно. Однак,  дівчата та вдови навіть за 

законодавством римських імператорів Валентиніана (364 р. – 375 р.) та 

Граціана (375 р. – 383 р.) отримували таке право лише з 25-ти літнього віку. 



48 

 

 48 

Інакше вони запитували згоди в батька,  при його відсутності в матері, а за їх 

відсутності – у найближчих родичів чи опікунів (С.5.4.18) [17, 196]. 

Тож, у Давньому Римі укладення шлюбу було пов’язане з особливостями 

архаїчної структури римської сім’ї, яка поділяла громадян за їх сімейним 

становищем на самостійних (sui iuris) і підвладних (alieni iuris). Крім цього, 

шлюб був способом переходу жінки під владу чоловіка (сonventio in manum) 

[23, c. 171]. 

На думку польської вченої Р. Яворської-Станкевіч, укладення шлюбу 

в Давньому Римі спочатку було дійством приватним, неформальним, без 

участі органів держави чи релігійних осіб. І лише згодом держава почала 

втручатись у врегулювання цих відносин [22, c. 89]. З такими твердженнями 

погоджувався ще один польський вчений-романіст В. Літевський та 

додатково зазначав, що у найдавніший період розвитку Риму не було 

контролю за дотриманням вимог для укладення шлюбу, як і не існувало 

встановленої форми його укладення. Таким чином, не існувало спорів щодо 

дійсності шлюбу і лише в посткласичний період (284–476 pp. н. е.) розвитку 

Давнього Риму шлюб став більше правовим зв’язком. Свою позицію вчений 

підтвержував тим, що деякі питання відносин між подружжям почали 

врегульовувати норми права. Наприклад, укладення документів щодо посагу 

(instrumenta dotalia) чи обмеження свободи розлучень [23, c. 170]. 

Італійський вчений-романіст Санфіліппо Ч. зазначав, що в архаїчний 

період у Давньому Римі усі шлюби були «cum manu», тобто жінка після 

одруження набувала статусу «alieni iuris» по відношенню до свого чоловіка, а 

якщо він сам був підвладною особою,  то по відношенню до його батька чи 

діда. Жінка «sui iuris» внаслідок переходу під владу чоловіка (сonventio in 

manum) втрачала всі свої права, які з того часу набував її чоловік [2, c. 189]. 

Вчений Г. Інсадовскі вказував на те, що римський шлюб не був 

однорідним інститутом та виділяв шлюб з владою чоловіка (cum manu) та без 

влади чоловіка (sine manu). У першому випадку дружина, втрачала 

агнатичний зв'язок зі своєю родиною та входила в агнатичну родину 
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чоловіка, і під його владу (manus). У новій родині дружина набувала по 

відношенню до свого чоловіка становища агнатичної доньки (filiae loco), а у 

випадку, якщо  домовладикою був її тесть – становища агнатичної онуки 

(neptis loco). Як наслідок, по відношенню до власних дітей дружина в такому 

шлюбі мала правове становище сестри (sororis loco). У випадку укладення 

шлюбу без переходу під владу чоловіка попередня родинна приналежність та 

сімейний статус не змінювались. Якщо дружина була особою alieni iuris, 

отже залишалася під владою свого батька (або діда). У випадку якщо перед 

укладенням шлюбу мала статус особи sui iuris, залишалась в такому 

правовому становищі і займала поряд з чоловіком вільне становище [16, c. 

67]. 

О. С. Йоффе зазначав, що способами укладення шлюбу з владою 

чоловіка над жінкою (cum manu mariti) були: 1) шляхом релігійного 

шлюбного обряду (confarreatio); 2) через купівлю дружини (соеmрtіо); 3) 

шляхом безперервного перебування у шлюбі протягом року (usus) [73, c. 48]. 

Гарсія Гаррідо вважав, що «confarreatio» було релігійною, а «соеmрtіо» та 

«usus» – цивільними формами укладення шлюбу [53; с. 262–264].  

Деякі вчені сумніваються, що в архаїчний період римляни 

розмежовували укладення шлюбу від переходу під владу чоловіка 

(convention in manum), а тим більше, що римляни вважали їх окремими 

правовими актами та вважають, що  manus від шлюбу почали розрізняти на 

межі ІІІ-ІІ ст. до н.е. [226, c. 234; 232, c. 234]. М. І. Нуньєз-Пас зазначає, що 

до кінця періоду республіки ( 30-ті роки І ст. до н.е.) [148, c. 220] усі шлюби 

укладалися з владою чоловіка [215; c. 22]. Концепція розмежування акту 

укладення шлюбу від акту переходу жінки під владу чоловіка (conventio in 

manum) була започаткована італійським вченим-романістом Е. Вольтерра 

[237; 191, с. 187–188]. Дотримуючись згаданої концепції, італійський вчений 

Дж. Франчозі також стверджував, що шлюб і «manus» були різними 

інститутами, і способи виникнення цієї влади над жінкою не є ні формами ні 

видами шлюбу. Свою позицію вчений додатково обгрунтовував словами Гая 
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про те, що заповіт стає недійсним у випадку якщо після складення заповіту 

жінка переходить під владу чоловіка, або коли вона вийде заміж, вже 

перебуваючи під владою чоловіка [158, c. 142–144]. 

Перехід жінки під владу чоловіка через релігійний обряд (сonfarreatio) 

відбувалось у присутності десяти свідків, які були представниками десяти 

курій, за участю жерців [73, 48; 85, с. 98; 112, с. 105]. Також виконувалися 

сакральні обряди (наприклад, посвячення і куштування молодими 

ритуального хліба (panis farreus), які супроводжувалися проголошенням 

різних формул і жертвопринесенням. Складний формалізм та проведення 

ритуалів свідчили про інтерес для цілого роду до шлюбу, який укладається 

[235, c. 54–57, 161–210]. Крім цього, «сonfarreatio» засвідчував перехід жінки 

під владу чоловіка. Згодом, у 23 р. н.е. було видано закон, що позбавляв 

«confarreatio» від його цивільного наслідку (встановлення manus) і в такому 

вигляді цей шлюб зустрічався до повного зникнення язичництва [234, c. 70]. 

В архаїчний період розвитку Давього Риму «coempitio» розглядали як 

спосіб переходу під владу домовладики (paterfamilias) шляхом уявної 

продажі, з метою встановлення влади (manus) над жінкою. Однак шляхом 

«сoempitio» жінка набувала не статусу рабині, а статусу доньки, внаслідок 

чого отримувала майнові «права доньки» [191, c. 187]. Як і будь-яка купівля 

«coempitio» відбувався у присутності 5 свідків і вагаря (libripens) з вагами. 

Наречений виголошував відповідну формулу й потім передавав метал 

домовладиці нареченої. Отже, «соеmрtіо» здійснювалося через «mancipatio» – 

правовий акт, коли особа «sui iuris» брала під свою владу іншу особу «alieni 

iuris» [73, с. 48]. Ймовірно, якийсь час «соеmрtіо» було справжньою купівлею 

дружини, а згодом здійснювалось шляхом вдаваної або уявної купівлі 

(imaginaria venditio). Також «сonfarreatio» та «соеmрtіо» могли бути формою 

святкування шлюбу (nuptia) [185, c. 239]. 

Деякі історики права звертають увагу на те, що в давньоримських 

джерелах жінка згадується, як така, що вчиняє купівлю (facit coemptionem). А 

роль її батька була такою ж як і роль опікуна непідвладної жінки, яка може 
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вчиняти «coempitio» у власних (не батька чи опікуна) інтересах [29, c. 65]. У 

пізньоримській літературі також згадується «coempitio», як обряд взаємної 

купівлі один одного чоловіком та дружиною [153, c. 167].  

З часом «соеmрtіо» стало засобом для набуття жінкою певних пільг, 

наприклад, для звільнення від законних опікунів і для заміни їх опікуном за 

вибором (tutelae evitandae gratia). Жінка виходила фіктивно заміж, внаслідок 

чого опіка батька над нею припинялася. Потім її фіктивний чоловік 

реманципував її тому, кого вона бажала б мати своїм опікуном, а останній 

еманципував її як «manumissor» та залишався її опікуном. Однак, з IV ст. 

«соеmрtіо» не зустрічається [209, c. 42]. 

У Законах XII таблиць, також згадується спосіб встановлення «manus» 

чоловіка над жінкою за допомогою фактичного шлюбного співжиття 

протягом року (usus). В цьому випадку до шлюбно-сімейних відносин 

застосовувався речово-правовий інститут давності, а саме: співжиття 

протягом року давало чоловікові «manus» над дружиною [63, c. 317]. 

Однією з причин укладення шлюбу шляхом «usus» було, ймовірно, 

санкціонування шлюбу, укладеного з яким-небудь недоліком форми, або 

шлюбне співжиття, що виникло неформальним чином, наприклад, шляхом 

викрадення. Той факт, що термін «usus» складав два роки для земельних 

ділянок і будівель, та один рік для рухомих речей на основі Закону ХІІ 

таблиць, може наштовхнути на думку, що жінка вважалась рухомою річчю. 

Проте, як відомо, римляни чітко розрізняли осіб та речі. Насправді тут має 

значення постійний зв’язок між давністю (usus) і potestas (видом влади) [15, 

c. 200].  

Також у Законах XII таблиць згадується, що дружина могла перервати 

плин давнини покинувши дім чоловіка на три ночі (usurpatio trinoctio), 

внаслідок чого перешкодити встановленню «manus» над нею [15, c. 171; 108, 

c. 247]. Так мова йде не про повне розірвання співжиття, а тільки про 

усунення встановлення «manus». Пробувши три ночі поза домом чоловіка, 

дружина знову могла повернутися до нього й продовжити спільне життя, а 
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під кінець року знову піти на три ночі і т.д.. Отже, шлюб міг тривати все 

життя, однак без переходу жінки під владу чоловіка (сonventio in manum). 

Таким чином, дружина була особою вільною та самостійною. 

Наведене вище підтверджує тезу про те, що в Давньому Римі 

розрізняли укладення шлюбу та встановлення влади над жінкою (manus). 

Шлюб міг існувати без «manus», достатньо згадати про становище жінки 

протягом фактичного шлюбного співжиття протягом року (usus). Так сам 

«manus» міг існувати без шлюбу, внаслідок купівлі з метою шлюбу 

(coempitio) здійсненої не чоловіком, а його батьком, тоді «manus» належав 

батьку, а шлюб – синові [158, c. 142–144]. 

Отже, з часів Законів XII таблиць (V ст. до н. е.) спостерігалася 

свобода вибору жінки вступати в шлюб з владою чоловіка (cum manu) чи ні, 

що породило концепцію розмежування шлюбу з чоловічою владою (cum 

manu) та шлюбу без чоловічої влади (sine manu) [63, c. 317; 215, c. 19]. 

На противагу теорії існування двох видів шлюбу, що виникла на 

підставі згадок про способи переходу жінки під владу чоловіка, сучасні 

польські романісти дотримуються тієї позиції, що римське право не поділяло 

шлюби на види, а навпаки, шлюб був інститутом монолітним, незалежно від 

того, яке становище займала дружина в цьому союзі [227, c. 205; 240, c. 95]. 

Такої ж думки дотримується Я. Заблоцкі та зазначає, що шлюб в Давньому 

Римі був єдиним інститутом, а от становище жінки у шлюбі було різним 

[245, c. 39] 

Згідно тверджень польського вченого Г. Інсадовскі форма укладення 

шлюбу залежала від того, чи передбачав шлюб перехід дружини під владу 

чоловіка чи ні. На його думку, укладення шлюбу cum manu відбувалося 

завдяки одному з трьох правових актів (confarreatio, coempitio, usus). В свою 

чергу шлюб sine manu укладався у неформальний спосіб через висловлення 

взаємної згоди сторін та ввід дружини в дім чоловіка (deducilo in domum 

maritі) [197, c. 112, 127]. 
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Розмежовуючи поняття шлюбу та встановлення влади, важливо 

з’ясувати момент, з якого шлюб вважався укладеним. Італійський вчений-

романіст П. Бонфанте, в результаті тривалих досліджень, стверджував, що 

єдиним конститутивним елементом римського шлюбу була взаємна воля 

сторін («consensus» або «affection maritalis») [181, c. 57, 262]. Також Е. 

Вольтерра вважав, що такий акт як ввід дружини в дім чоловіка (deduction in 

domum mariti) або підписання шлюбних документів (tabulae nuptiales) були 

наслідком взаємної волі сторін, а також встановлювали початок шлюбу [237, 

c. 83]. Згідно П. Бонфанте, Е. Вольтерра для укладення шлюбу необхідним і 

достатнім є суб’єктивний елемент, а саме згода. 

Наведені погляди на елементи шлюбу є характерними для італійських 

всених-романістів. Вчений-романіст Ч. Санфіліппо вважав, що «сonfarreatio» та 

«соеmрtіо» хоча й мали наслідком «сonventio in manum», але не були умовою 

дійсності шлюбу. Також Ч. Санфіліппо звертав увагу на те, що римський шлюб 

виникав та існував не у зв’язку з певним урочистим актом, яким було введення 

у дім чоловіка (deducilo in domum mariti), а завдяки двом фундаментальним 

елементам шлюбу: співжиттю та суб’єктивній волі чоловіка та жінки «поєднати 

свої життя» (maritalis affectio). Разом з тим, співжиття, завдяки якому існував 

шлюб, розпочиналося з моменту урочистого входження нареченої в дім 

чоловіка (deducilo in domum mariti) [134, c. 185]. Професор Р. Фіорі 

досліджуючи структуру римського шлюбу також звертав увагу на розроблену 

італійськими вченими концепцію «міцної згоди» та додатково зазначив, що 

триваюча взаємна воля сторін відрізнила римський шлюб класичного періоду 

від консенсуальних договорів, а також від правового акту володіння (possessіо) 

[193, c. 197–198]. 

Історик права В. Володкевіч вказував на те, що згода на укладення 

шлюбу мала бути не лише на початку (як це є в сучасному шлюбно-сімейному 

праві чи канонічному праві), але мала існувати протягом всієї тривалості 

шлюбу. Натомість, будь-які обряди, наприклад, «deductio in domum», були 

лише доказом укладення шлюбу [240, c. 93]. Сутність взаємної згоди осіб на 
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укладення шлюбу полягала в тому, що вона мала не одноразовий (початковий), 

але тривалий характер (consensum perseverans). Згода наречених, на відміну від 

того як її трактує право канонічне чи сучасне шлюбно-сімейне законодавство, 

мала тривати весь час поки існував шлюб, а не лише на його початку. 

Відсутність взаємної згоди (consensus) чоловіка та жінки на укладення шлюбу, 

як і на його тривання (affection maritalis), навіть з однієї сторони, означала крах 

шлюбного союзу. Згода, як елемент дійсності шлюбу, виражалась в самому 

факті співжиття подружжя [180, c. 204; 241, с. 219–233]. 

На противагу прихильникам «концепції згоди» вчений-романіст Е. Леві 

у своєму дослідженні римського шлюбу велике значення надавав урочистому 

акту «deductio in domum mariti» та вважав його правовим актом укладення 

шлюбу. А обряди, якими супроводжували наречену в дім чоловіка, мали 

публічно засвідчити взаємну згоду та добровільність шлюбу. Тож вчений 

вважав, що самого лише висловлення згоди не достатньо, а потрібним було 

зовнішнє підтвердження. Е. Леві зазначав, що для існування шлюбу необхідним 

є поєднання двох елементів : душі (animo) та тіла (corpore) [210, c. 68 –69, 311]. 

Концепція триваючої волі сторін була також детально проаналізована 

професором Х. К. Морейра Альвес. Вчений звертав увагу на те, що укладення 

законного римського шлюбу було правовим актом, який відбувався згідно 

визначеної форми. Шлюб також розривався через дотримання певної форми, а 

не внаслідок припинення взаємної волі сторін. Тому помилково вважати 

affection maritalis конститутивним елементом шлюбу. [213, c. 3–47] 

Аналізуючи різноманітні твердження та концепції науковець С. 

Бенінкаса дійшла до висновку, що deducilo in domum maritі насправді було 

формою висловлення нареченими maritalis affectio.  Вона також вважала, що 

обряд deducilo in domum maritі мав на меті не лише публічно засвідчити факт 

укладення шлюбу, але й встановити конкретний момент його укладення і 

цим надати йому чинності [179, c. 13–26]. 

У свою чергу, польський дослідник Я. Заблоцкі слушно зазначив, що у 

шлюбах з переходом жінки під владу чоловіка можна згода або воля 
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наречених укласти шлюб засвідчувалась під час таких ритуалів як : 

«соеmрtіо» чи «сonfarreatio» [246; 309]. Встановлення влади чоловіка над 

дружиною впливало також на майнові та особисті немайнові відносини між 

ними. Однак, обов’язок взаємної поваги (reverentia) виникав у подружжя 

незалежно від того чи відбулося «сonventio in manum». Доказом цього є, 

зокрема, заборона подружжю пред'являти одне до одного інфамні позови 

(принижуючі честь), а також у забороні свідчити один проти одного [240, c. 

96]. Крім цього, стародавні формули, де наречені зображені стоячи один 

навпроти одного, як партнери шлюбного союзу, свідчать про те, що дружина 

поділяла соціальний стан чоловіка, а тому пошана, яку висловлювали 

чоловіку, стосувалась також дружини [186, с. 142–144]. 

У праці грецького історика І ст. до н. е. Діонісія «Римські 

стародавності» наведено значну частину установлень першого легендарного 

царя Риму – Ромула, що стосувались сімейного життя, а саме: покарання 

невістки за нешанобливе ставлення до батька чоловіка; встановлення 

становища жінки як господині дому і спадкоємиці після смерті чоловіка 

поряд з дітьми; заборона дружині залишати чоловіка й заборона чоловіку 

продавати дружину під загрозою принесення такого чоловіка в жертву 

підземним богам та інше. Згідно з текстом праці Діонісія, чоловік володів 

дружиною як невід’ємним майном (річчю), разом з тим, мудра та у всьому 

слухняна дружина була господинею дому поряд з чоловіком. [172, c. 249–

250; 234, с. 236].  

Отже, навіть у шлюбі з владою чоловіка жінка набувала статусу, який 

відрізняв її від наложниці, що свідчило про престиж шлюбу (honor matrimonii) 

та особливе значення для суспільства [184, c. 105-106; 246, c. 305]. Крім цього, 

поняття matrimonium (шлюб) походило від слова mater, що вказувало на 

важливу функцію виконувану дружиною в союзі, а саме роль матері та участь в 

сімейних обрядах [191, c. 289–290]. Повага та пошана, якими були оточені 

дружини в перші три століття існування Риму могла бути наслідком впливу на 
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римське суспільство на початку його історії етрусків, в культурі яких панували 

матріархальні звичаї [196, c. 53; 215, c. 22]. 

Дружина проживала спільно з чоловіком та разом з ним виховувала 

дітей згідно його вказівок [246, c. 305]. Також, дружина мала бути вірною 

чоловікові, за зраду він міг покарати її навіть смертю. Чоловік був природнім 

покровителем дружини, тому в судовому порядку відстоював її інтереси від 

свого імені, а також від імені дружини брав участь у судових процессах [165, 

c. 164–166]. Дружина не володіла юридичною самостійністю, а влада 

чоловіка над нею була практично безмежна. Чоловік міг накласти на 

дружину будь-яке покарання, витребувати (як річ) її повернення, якщо вона 

самовільно залишала його будинок, продати в рабство. Правовове свавілля 

чоловіка обмежувалося, до певної міри, суспільною думкою. Наприклад, 

міру покарання для дружини могли визначити члени її родини, втім, чоловік 

не був обмежений їх рішенням і міг чинити на власний розсуд [195, c. 27–28]. 

Шлюб без встановлення влади чоловіка (sine manu) по-новому будував 

особисті немайнові відносини подружжя. Дружина зберігала правовий 

статус, який мала до вступу в шлюб. Якщо вона перебувала під владою свого 

батька чи опікуна, тобто була особою чужого права (persona alieni juris), то це 

ж становище зберігала і після вступу в шлюб, а якщо не перебувала під 

владою, то залишалась вільною. Влада чоловіка на дружину не 

поширювалась – вона була незалежна від нього. Якщо дружина з якихось 

причин покидала чоловіка, він не міг витребувати її. Не мав, також, жодної 

дисциплінарної влади над нею. Хоча у сфері деяких внутрішньо сімейних 

відносин першість чоловіка зберігалась (наприклад, вибір місця проживання, 

способів та методів виховання дітей і т.п.) [114, c. 47–51; 116, c. 72–74]. 

Що стосується, майнових відносин у шлюбі з переходом під владу 

чоловіка (in manu mariti), то дружина не могла бути власником майна і, 

відповідно, укладати цивільно-правові угоди. Майно, що належало дружині 

до шлюбу або придбане будь-яким чином під час шлюбу чи успадковане, 

автоматично ставало власністю чоловіка. Повне безправ’я дружини, певною 
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мірою компенсувалося, правом на спадкування після смерті чоловіка. Так 

право спадкування дружини полягало в тому, що після смерті чоловіка 

дружина ставала його спадкоємицею, як донька батьку, а якщо чоловік 

помирав бездітним та не залишав заповіту, дружина ставала господинею 

всього залишеного ним майна. Якщо після смерті чоловіка залишались діти, 

то дружина спадкувала в рівних долях з ними [195, c. 240]. 

В основі майнових відносин подружжя «sine manu» лежав принцип 

роздільності їх майна. Все що було власністю дружини до вступу в шлюб або 

придбане нею під час шлюбу, залишалось її власністю, якщо вона була 

юридично самостійною [65, c. 120]. Дружина могла самостійно володіти, 

користуватися і розпоряджатися цим майном, не чекаючи дозволу чоловіка, і 

не звітуючись йому, також могла доручити чоловікові керувати своїм 

майном. 

Тож розвиток особистих немайнових та майнових відносин починався 

з патріархальної родини, у якій чоловік мав необмежену владу (manus). У 

шлюбі без переходу дружини під владу чоловіка (sine manu), ідея права 

чоловіка на особистість дружини змінилась ідеєю опіки над нею; а ця 

остання – ідеєю верховенства чоловіка в загальносімейних справах [168, c. 

61]. 

Характеризуючи майнові відносини подружжя, варто звернути увагу 

на такий шлюбно-правовий інститут як придане (dos). Так в архаїчний період 

придане було відмінною ознакою шлюбу від співжиття. Крім цього, метою 

приданого було забезпечити дружину, яка попадаючи під «manus» чоловіка, 

втрачала зв’язок з рідною сім’єю і, відповідно, будь-які спадкові права [109, 

c. 55; 110, c. 53]. 

Придане надавалось для полегшення майнового тягаря чоловіка. Йому 

також належали і доходи з приданого отримані в шлюбі. Це вважалось 

справедливим, оскільки саме чоловік брав на себе усі майнові турботи 

(витрати) пов’язані з утриманням сім’ї [8, c.313]. У шлюбі, з встановленою 

владою чоловіка, придане передавалось у володіння єдиній правоздатній 
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особі, а саме чоловікові або його «paterfamilias», який набував право 

власності на майно. Придане не підлягало поверненню та переходило до 

спадкоємців чоловіка [98, c. 8; 129, c. 25–26]. 

Відносно підстав припинення шлюбу, що існували в римському праві, 

то, наприклад, шлюб в Давньому Римі припинявся у зв’язку з втратою 

громадянства, оскільки негромадяни, окрім «latini veteres», як відомо, не 

мали «ius conubii», а тому не могли перебувати в законному римському 

шлюбі [109, c. 54; 110, c. 52]. Як правило, підставами для припинення шлюбу 

були повна втрата дієздатності одним з подружжя, оскільки недієздатна 

особа не могла жити в шлюбі, а також виникнення між подружжям 

агнатського споріднення. Таке споріднення могло виникати у випадку 

всиновлення батьком сімейства (pater familias) чоловіка своєї дочки, яка 

знаходилася під владою домовладики [215, c. 20]. 

Аналізуючи підстави припинення шлюбу в Давньому Римі можемо 

умовно поділити їх на об’єктивні, тобто не залежні від волі подружжя, та на 

суб’єктивні підстави. До групи об’єктивних підстав припинення шлюбу 

належали : смерть одного з подружжя; втрата свободи (capitis deminutio 

maxima) одним з подружжя; взяття в полон; втрата громадянства (capitis 

deminutio media); призначення сенатором чоловіка вільновідпущеної жінки; 

виникнення агнатичної спорідненості між подружжям через, наприклад, 

усиновлення зятя його ж тестем [134, c. 191]. А тому, розлучення (divortium) 

в Давньому Римі було суб’єктивною підставою припинення шлюбу, оскільки 

залежало від волі осіб. 

 На початку розвитку римської держави свобода розлучень хоча і не була 

офіційно обмежена, але суспільством не сприймалася [129, c. 25]. В свідомості 

римлян інститут шлюбу залишався зразком високих чеснот, вільним від 

марального занепаду, заснованим на цінностях предків [28, c. 32–44]. На 

підтвердження наведеного Л. Віннічук звертається до слів римських істориків 

про те, що протягом п’яти років від заснування Риму не було ані в Римі, ані в 

Лаціо (Latio) жодних справ щодо майна дружини, ані щодо правової безпеки, 
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оскільки такі загалом не були актуальними, бо подружжя не розлучались [238, 

c. 249]. Про нерозривний характер шлюбу  може свідчити, зокрема, позбавлення 

батька сімейства права продавати сина, якщо той вступив у шлюб [208, c. 55]. 

Одночасно в науці існує протилежна думка щодо свободи розлучень. 

Так італійський вчений-романіст Ч. Санфіліппо звертав увагу на те, що 

вільне волевиявлення, яке було в основі римського шлюбу відобразилось 

також на свободі розлучень, однак, важливою перешкодою була висока 

моральність давньоримського суспільства. Чоловік, який хотів розлучитись, 

був зобов’язаний навести підстави свого рішення сімейному суду (iudicium 

domesticum), який зважував їх обґрунтованість та серйозність. Звісно, 

сімейний суд не міг завадити чоловіку розірвати шлюб, однак міг вплинути 

на таке його рішення через врегулювання майнових відносин колишнього 

подружжя не на користь чоловіка. Згодо, інститут сімейного суду змінила 

громадська рада з питань моральності (iudicium publicum de moribus), яка в 

період республіки боролася зі зростаючою тенденцією розлучень [134, c. 

192]. 

Легендарний засновник Риму Ромул обмежував права чоловіка 

розірвати шлюби такими випадками: коли дружина порушувала подружню 

вірність, практикувала чаклунство над дітьми або приховувала ключі від 

приміщення, де зберігалися запаси вина, що ускладнювало чоловікові доступ 

до спиртного [73, c. 49]. Жінку, яку чоловік зловив на зраді, він міг вбити на 

місці, в іншому випадку, перед покаранням дружини смертю, чоловік мав 

отримати схвалення сімейної ради та провести ціле слідство. В тих випадках 

коли консультація сімейної ради була обов’язковою чоловік без врахування 

думки родичів не міг здійснити самого розлучення [27, c. 94]. 

Також, зустрічаємо згадки про сувору заборону дружині покидати 

свого чоловіка. Натомість чоловік міг відмовитись від дружини, у зв’язку з 

вчиненням нею умисних дій спрямованих на переривання вагітності або 

позбавлення життя народженої дитини (така заборона захищала право 

чоловіка на потомство), крадіжкою ключів (швидше за все Ромул мав на 



60 

 

 60 

увазі ключі від пивниці з вином, оскільки відомо, що жінкам в Давньому 

Римі пиття вина заборонялось) або скоєння чужоложства (adulterium). 

Порівняння пиття вина і чужоложства не випадкове. Важалось, що вино 

містить ту ж консистенцію, що й кров, таким чином жінка, що пила вино 

втрачала чистоту крові, як і при adulterium. Отже, розлучення була річчю 

допустимою, однак для його здійснення недостатньою була згода чоловіка та 

жінки, чи одного з подружжя. Оскільки однією з засад шлюбу була його 

нерозривність, тому для розірвання цього союзу необхідними були особливі 

підстави до яких була причетною виключно жінка. Наявність однієї з 

названих причин було достатньо, щоб чоловік відмовився від дружини 

(repudium). У випадку відмови від дружини з інших підстав, чоловік 

піддавався майновим санкціям. Так частину майна чоловіка отримувала 

дружина, а частина мала бути передана в честь богині Церес [214, c. 121]. 

Слід підкреслити, що жодні інші обставини не мотивували залишення 

чоловіком жінки. 

Отже, воля чоловіка щодо розірвання шлюбу не була вже така 

безмежна. Вона обмежувалася певними підставами для розірвання, 

рішеннями сімейного суду або моральним осудом суспільства [129, с. 23–25]. 

Незважаючи на певні обмеження свавілля чоловіка, дружина в шлюбі «cum 

manu» не могла бути ініціатором розлучення. Також під час розірвання 

шлюбу необхідним було дотримання принципу взаємності актів (contrarius 

actus). Так шлюб укладений за допомогою «confarreatio» міг бути розірваний 

шляхом такого ж сакрального акту «diffarreatio», шлюб укладений з 

допомогою «coempitio» – за допомогою «remancipatio». 

Отже, особливостями римського шлюбу в архаїчний період було те, що 

відносини між подружжям розвивались в межах патріархальної сім’ї, яка 

існувала завдяки спільному підпорядкуванню дружини, дітей та їх потомків, 

рабів батьку сімейства (paterfamilias), а шлюб розвивався опираючись на звичаї 

та норми моралі, поза сферою права. Перша кодифікація римського права у 

вигляді Закону XII таблиць (Leges XII tabularum) не претендувала на те, щоб 
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замінити звичаї предків (mores maiorum), а лише узагальнила їх [94; c. 26]. 

Надалі для врегулювання відносин між подружжям норми звичаєвого права 

стали застарілими та не відповідали новим суспільним вимогам.  

Визначальним у процесі становлення шлюбу, як окремого інституту, 

стало, також прогресуюче відокремлення права від релігії та зростання 

юридичних засобів впливу на відносини між подружжям.  Дійсно, розвиток 

інституту шлюбу, як і будь-якого інституту права, пов’язана з розвитком самої 

системи права. Виокремлення спеціальних понять, правових конструкцій, 

спрямованих на врегулювання відносин між подружжям сприяли формуванню 

інституту шлюбу. Таким чином, право потребувало помітних реформ. Крім 

цього, такі умови укладення шлюбу, як: соціальна рівність наречених, 

досягнення шлюбного віку, згода батька сімейства на укладення шлюбу та 

обрядовість форми укладення шлюбу, зумовили появу конкубінатних відносин, 

які також потребували правового урегулювання. 
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2.2. Становлення інституту шлюбу у преторському праві 

 

Преторське право (іus praetorium) –  особлива процесуальна система, яка 

зародилася у зв'язку з розвитком нових соціально-економічні умов, за яких 

виникла необхідність реформувати та доповнити старі норми «іus civile» [79, c. 

5]. 

Римський юрист Паппиниан вказував на те,  що «іus civile» – це те право, 

джерелом якого є  закони, плебісцити, сенатусконсульти, декрети принцепсів, 

думки мудреців. Преторське право (ius honorarium) ввели претори для сприяння 

іus civile або для його доповнення чи удосконалення з метою загальної користі. 

(D.1.1.7). Юрист Марціан наголошував, що саме преторське право є живим 

голосом іus civile (D.1.1.8) [8, c. 157].  

Розвиток преторського права формально завершився приблизно у ІІ ст. 

до н.е. (125 –113 рр. до н.е.), коли за дорученням імператора Адріана, юрист 

Сальвій Юліан зібрав, упорядкував та зафіксував окремі постанови 

преторського права у «Постійному едикті» (Еdictum perpetuum) [112, c. 53]. На 

жаль, текст «Постійного едикту» не зберігся, а до наших часів дійшли 

коментарі римських юристів до цієї кодифікації, які зібрано у Дигестах 

(Digesta) Юстиніана (533 р.). Цікаво, що юридичні явища розташовані у 

Дигестах згідно позову (actiones) одного і того ж характеру, тож можна зробити 

висновок про те, що упорядники Дигест дотримувались системи «Еdictum 

perpetuum» [92, 122–123]. 

Текст «Постійного едикту» не зберігся, до наших часів дійшли коментарі 

до цієї кодифікації зроблені Гаєм, Ульпіаном, Павлом та іншими юристами, з 

допомогою яких можемо простежити ті реформи, які стосувались, зокрема, 

врегулювання відносин між подружжям. 

Як відомо, укладенню шлюбу передували заручини або дошлюбна 

домовленість (sponsalia), для дійсності якої не потрібними були ні участь 

свідків, ні укладення письмових документів (D. 23.1.2) [8, c. 273; 191, с. 18, 27]. 

Важливим було лише те, щоб заручини передували шлюбу, інакше вважалось, 
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що такі не відбулись. Для дошлюбної домовленості потрібною була згода самих 

наречених, так само, як при укладенні шлюбу. Так Павел, в своїх коментарях до 

едикту зазначав, що у випадку, якщо підвладний син заперечував, то відносно 

нього заручини не могли проводитись (D.23.1.13) [3, c. 275; 191, с. 37]. Згода 

дітей була виразом «згоди до шлюбу» (affectio maritalis) та рішенням поєднати 

свої життя. 

Щодо згоди батьків, то Юліан в коментарі до едикту писав, що батько 

доньки (під час заручин) завжди вважався таким, що давав згоду, якщо явно не 

заперечував проти її шлюбу. Слід зауважити, що вислів згоди нареченими не 

вимагав їх особистої присутності на заручинах. Наприклад, Помпоній в 

«Коментарях до Сабіна» звертав увагу на умову, за якої достатньо було, щоб 

наречені знали про проведення заручин і, очевидно, не заперечували проти 

цього, або погодились із заручинами вже після їх проведення (D.23.1.5). Також, 

Ульпіан зазначав, що під час заручин не має значення те, чи відбуваються вони 

за участі самих наречених, чи через посередника, чи листом. Зазвичай, всі 

домовленості під час заручи, встановлювались через посередників (D.23.1.4) [3, 

c. 275]. 

Об’єктивною підставою, через яку заручини не могли відбутись, було 

божевілля одного з наречених. Підтвердженням цьому є коментарі до едикту 

Гая, який зазначав, що божевілля робить неможливим вислів згоди (D.23.1.8) 

[3, c. 275]. Тож в Давньому Римі, завдяки діяльності претора, принцип згоди 

наречених на шлюб наповнився таким елементом, як їх психічне здоров’я. 

Причиною цієї вимоги було те, що психічна хвороба робила неможливим 

висловлення згоди на шлюб. Тобто внаслідок хвороби, особа не могла 

усвідомлювати характер та наслідки вчинюваних дій, що перешкоджало 

укладенню нею законного шлюбу. Однак, шлюб зберігав законність, якщо 

безумство спіткало одного з подружжя під час шлюбу [D.23.2.16] (3, c. 281–

283). 

Заручини ще не були гарантією майбутнього шлюбного союзу – їх 

можна було розірвати як за взаємною згодою, так і в порядку судового позову 
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як відмову від зобов'язання [184, c. 103]. Таке розірвання не вважалося 

розлученням і не могло надалі бути перешкодою для укладення інших шлюбів 

особами. Розірвання заручин без поважних причин означало для винного 

безчестя (infamia), а іншій стороні надавало право на стягнення понесених у 

зв'язку із заручинами збитків (наприклад, витрат на подарунки й т.п. ). Згодом 

розірвання заручин, передбачало для винного втрату наданого ним завдатку 

(arrhae sponsaliciae), а за вступ у повторні заручини (bіnа sponsalia), без 

попередньої заяви про розірвання першої, винний зобов’язувався повернути 

отримані завдатки у подвійному розмірі (D.23.1) [3, с. 270; 201, c. 229; 191, с. 

39–40, 56–57]. Якщо заручини були закріплені поцілунком (osculo interveniente), 

то при ненастанні шлюбу внаслідок смерті нареченого або нареченої половина 

подарунків, зроблених нареченим, залишалася нареченій та її спадкоємцям 

[170, c. 134; 191, с. 58]. Отже, заручини встановлювали не лише моральний 

обов'язок укласти у майбутньому шлюб, але і гарантувалися майновими 

санкціями.  

Умовами для заручин був вік наречених (не молодші семи років) та 

можливість в майбутньому укласти між ними шлюб (D.23.1.14). Також згідно 

коментарів Павла до едикту, заборонялось укладати шлюби з мачухою, 

падчіркою, невісткою, тещею та навіть матір’ю нареченої, з моральних 

міркувань. Заборонялось одружуватись з родичами четвертої ступені сестрою 

батька чи матері, діда чи баби (D.23.2.14) [3, c. 279]. Ця заборона стосувалась 

також осіб, які зріднились між собою через усиновлення. В свою чергу Гай в 

коментарях до провінційного едикту зазначав, що не міг існувати шлюб між 

особами, які входили до висхідних чи низхідних родичів, незалежно від 

ступеня споріднення.  Також забороненими були шлюби між усиновленими та 

рідними дітьми домовладики. Заборона діяла до того часу, поки усиновлена чи 

рідна дитина не виходили з під влади їх домовладики (усиновлювача і батька) 

(D.23.2.17) [3, c. 297]. Таким чином, едикти радили тому, хто хоче усиновити 

зятя чи невістку, спочатку звільнити з-під своєї влади доньку або сина. 

Заборонялось одружуватись з жінкою, яка через усиновлення ставала донькою 
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чи онукою, навіть якщо усиновлення припинялось шляхом емансипації. Син не 

міг одружуватись з матір’ю, сестрою матері чи донькою свого брата по 

усиновленню, оскільки вважалось, що вони належать до сім’ї одного і того ж 

домовладики. Однак, після емансипації син вважався сторонньою особою, а 

тому вищезгаданим шлюбам споріднення більше не перешкоджало. Однак, 

якщо під владою домовладики перебував внук від одного сина та онука від 

іншого, то шлюб між ними міг бути укладеним лише з дозволу домовладики. 

Претор також відміняв заборону для укладення шлюбу, якщо невідомим було 

місцезнаходження батька, щоб отримати його згоду на шлюб. Та, якщо з часу 

відсутності інформації про батька (місце проживання і чи живий він) минуло 

три роки, то діти (обох статей) могли укладати законний шлюб без його згоди. 

Цікаво, що при укладенні шлюбу внуком, крім згоди діда, як домовладики, 

потрібною була також згода батька нареченого. У випадку одруження онуки 

достатньою була згода лише її діда (3, c. 281–283). 

Римське право також регулювало укладення шлюбу вдовами. Так згідно 

преторського едикту на вдову покладався обов’язок не вступати в другий 

шлюб, раніше спливу 10 місячного строку після смерті чоловіка (tempus 

lugendi). У випадку недотримання цієї вимоги, на вдову чекало безчестя 

(infamia), так само як і її домовладику, що дав згоду на другий шлюб, а також 

на нового чоловіка і його домовладику. Чоловік і вдова «alieni іuris» 

звільнялися від «infamia», якщо діяли за наказом (іus) своїх домовладик [245, c. 

37]. 

Також варто звернути увагу, що з метою захисту прав 

законнонароджених дітей, претор у своїй практиці керувався презумпцією 

згідно якого мати дитини завжди вважається відомою, навіть, якщо вона зачала 

дитину не у шлюбі. Одночасно, батьком дитини вважалась особа, що 

перебувала у шлюбі з матір’ю. Саме таке формулювання не випадкове, адже 

для чоловіка шлюб був засобом збереження багатства та статусу та засобом їх 

передачі законним спадкоємцям. Крім цього, народження законних 

спадкоємців, було запорукою збереження становища в суспільстві з покоління в 
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покоління. Тож, до претора можна було звертатись з тим, щоб він вжив всіх 

необхідних заходів для правильного встановлення батьківства. Таким чином, 

претор міг приставити до жінки довірених осіб, з тим, щоб при пологах не 

відбулося підміни (D.25.3; D.25.4) [3, c. 514–528].  

Відбулися зміни також і в порядку укладення шлюбу. Як відомо, з часів 

Законів ХІІ табиць, шлюб «cum manu» поступово витіснявся шлюбом «sine 

manu». Формальності при укладенні шлюбу змінило його укладення шляхом 

простої угоди з наступним введенням дружини в дім чоловіка (deductio in 

domum). Публічності процедурі укладення шлюбу надавали обряди, а саме 

процесія з піснями, якими супроводжували наречену, перенесення нареченої 

через поріг дому нареченого, ритуальні слова, приведення до вогню та води. 

Усі обряди символізували добровільність шлюбу, початок нового життя та 

поєднання чоловічого та жіночого начал.  Значення мав також одяг нареченої та 

зачіска, які символізували її невинність, чистоту та плідність [3, с. 274; 235, c. 

54–57, 161–210; 238, c. 232]. 

Вагоме значення обряду введення жінки в дім чоловіка (deductio in 

domum) для встановлення факту укладення шлюбу підтверджується тим, що 

жінка могла вийти заміж за відсутності чоловіка, за наявності його листа чи 

участі вісткаря. Існувало застереження, що такі умови не діяли у випадку 

відсутності нареченої, оскільки необхідним було її введення в дім чоловіка – 

шлюбне помешкання, а не чоловіка в дім дружини [3, с. 274; 177, c. 68–69; 225, 

153].  

В результаті правотворчості претора реформ зазнали також майнові 

відносини між подружжям. Особливістю майнових відносин між подружжям в 

Давньому Римі була категорична заборона дарування між чоловіком та 

дружиною (donatio inter virum et uxorem). Виникнення цієї норми приписують 

звичаю. Так Ульпіан писав: «Наші предки заборонили дарування між чоловіком 

та дружиною; вони оцінювали гідну поваги любов лише на основі духовній і 

турбувались про репутацію подружжя, щоб їхня угода не набула значення 

шляхом ціни, і щоб багатший не збіднів, а бідний не збагатився» (D.24.1.1) [3, c. 
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393]. Слушно зауважив К.В. Лоський, що у преторському едикті часто лише 

підтверджувались ті норми, які склались раніше за допомогою звичаю [92, c. 

23]. Однак, розвиток заборона дарування між подружжям отримала лише 

згодом завдяки діяльності претора. Перш за все, претор встановив ще одну 

підставу для заборони дарування між чоловіком та дружиною (donatio inter 

virum et uxorem). Часто відбувалось так, що шлюби розривались через те, що 

один з подружжя, маючи матеріальну можливість, не здійснював дарування і це 

свідчило про корисливість таких шлюбів. Тому претор уточнив, що дарування 

не могло існувати лише між подружжям в законному шлюбі. Тому між тими 

особами, які перебували в шлюбному союзі (наприклад конкубінаті) дарування 

вважалось дійсним. Заборона дарування поширювалась також на ті випадки, 

коли шлюб тривав, однак подружжя проживало окремо. Тож, претор 

запровадив загальне правило, що дарування не є дійсним, крім тих випадків, 

коли воно здійснене до укладення шлюбу [3, c. 393–399]. Заборона дарування 

поширювалась також на тих осіб, під владою яких чоловік чи жінка перебували 

та осіб підвладних чоловіку. Таким чином, чоловік не міг дарувати домовладиці 

дружини, домовладика дружини чоловікові, домовладика дружини чи вона 

сама підвладним дітям чоловіка, і т.д. . Таке правило виникло у зв’язку з тим, 

що підвладний не мав свого майна, а все набуте ним переходило до батька [3, c. 

390–444]. 

Слід пригадати, що чоловік та дружина могли вступати у відносини 

купівлі-продажу між собою. У цьому випадку, претор встановив, що продаж по 

заниженій ціні, саме з мотивів дарування, не мав жодного значення. У такому 

випадку продаж речі вважався нікчемним. Це ж правило поширювалось на 

відносини найму між подружжям [3, c. 429]. Отже, в основі заборони дарування 

між подружжям лежав принцип згідно якого недопустимим було зменшення 

майна дарувальника, і у зв’язку з цим, збагачення обдарованого, тобто вигода у 

грошовому еквіваленті. Тому не забороненим було, наприклад, дарування 

земельної ділянки для негайного перетворення її в місце поховання, оскільки 

річ вважалась релігійною. Не вважалось також зменшенням майна чоловіка, 
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його відмова від спадку, що відкривався для нього, на користь дружини, 

оскільки спадкове майно не належало йому. Існували й інші винятки, 

наприклад, гроші надані чоловіком дружині для відновлення її маєтків 

знищених вогнем, або гроші надані їй з метою ведення господарства, надання 

жінкою чоловіку грошей, для отримання ним почесної посади (D.24.1) [3, c. 

390]. 

Претор також регулювував питання повязані з таким шлюбно-правовим 

інститутом, як придане (dos). Так для держави було важливо, щоб жінка мала 

придане саме для того, щоб вона могла виходити заміж. Тож, тезою, яку 

використовував претор у своїй практиці було те, що приданого немає там, де 

немає шлюбу. Придане могло бути встановлене до шлюбу або під час шлюбу, в 

будь-якому випадку, мала дотримуватись умова «якщо слідуватиме шлюб» (si 

nuptiae fuerint secutae) (D.23.3; 23.4) [3, c. 306, 360]. 

Приданим ставало не все майно дружини, а визначене для цієї цілі і 

встановлене на користь чоловіка самою дружиною, її батьком чи іншими 

особами. Отже, способами встановлення приданого була передача (datio), 

призначення (diction) і обіцянка (promissio dotis) приданого. Всі хто давав 

обіцянку приданого, вважались зобов’язаними незалежно від статі та 

становища (D 23.1.8) [3, 273]. 

Цікаво, що придане міг обіцяти боржник жінки (нареченої). Ризик 

невиконання зобов’язання боржником, внаслідок неплатоспроможності, 

залежав від того, коли така виникла. Наприклад, якщо на момент обіцянки 

приданого боржник вже був неплатоспроможним, то ризик лежав на чоловікові, 

оскільки він свідомо прийняв таке зобов’язання. Втім, претор встановив 

правило, що чоловік та жінка могли вирішити, хто з них буде нести ризик 

неотримання приданого по зобов’язанню боржника, шляхом укладення угоди 

між собою. Також, претор передбачив встановлення приданого шляхом 

акцептиляції. Це стосувалось випадку, коли чоловік був боржником особи, що 

встановлювала придане. Отже. акцептиляцією була формальна заява про 

погашення боргу стипуляції, коли наречений ставав чоловіком та звільнявся від 
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свого зобов’язання з метою встановлення приданого. В цих випадках сума 

боргу була приданим (D.23.3; D.23.4) [3, c. 306, 360].  

В період республіки придане одразу переходило в абсолютну власність 

чоловіка і після припинення шлюбу не поверталося дружині, що згодом 

викликало низку негативних наслідків. На кінець республіки в силу свободи 

розлучень їх кількість зросла, а шлюб став зручною формою безпідставного 

збагачення. Це обурювало заможних батьків наречених і вони вимагали від 

нареченого перед укладенням шлюбу гарантій на випадок його припинення. Як 

наслідок, виник звичай при встановленні приданого укладати договір про 

повернення приданого у випадку розірвання шлюбу (cautiones геi uхоriае). З 

цього договору виникав звичайний стипулярний позов (ex stipulatu) про 

повернення приданого. Договір про повернення приданого міг бути укладений 

шляхом неформальної угоди, доданої до встановленого приданого (pactum in 

сontinenti adjectum). Установлювач «dotis» обумовлював в стипуляції 

повернення приданого собі (dos recepticia), а якщо він був висхідним родичем 

дружини, то він міг обумовити повернення приданого самій дружині чи її 

нисхідним родичам, і останні могли пред’явити позов до чоловіка (actio utilis) з 

цієї стипуляції, хоч і не брали участі в її укладенні [3, c. 367]. 

Також, з’явився особливий позов «actio rei uxоriае», з допомогою якого 

придане поверталося у випадку смерті чоловіка чи розлучення тоді, коли такого 

договору не було укладено. Цей позов був створений суто в інтересах дружини 

і не був спадковим. При припиненні шлюбу внаслідок смерті дружини придане, 

за загальним правилом, залишалось чоловікові. Проте, якщо воно було 

встановлене батьком дружини, а він на момент смерті доньки залишався живий, 

то придане поверталося йому (D. 23.4) [3, c. 369]. 

Донька могла домовитись таким чином, щоб придане у випадку її смерті 

поверталось її батьку. Якщо ж домовленість про придане полягала в тому, що 

після її смерті придане залишиться в сім’ї чоловіка, то згідно з правом, можна 

було стверджувати, що між особами існувала стипуляція (stipulatio), тобто 

зобов’язання. 



70 

 

 70 

В своїх коментарях до едикту Ульпіан зазначав наступне: батько 

нареченої міг дати придане і укласти угоду про те, що зять не буде його 

вимагати протягом життя батька. Тому, якщо донька помирала за життя її 

батька або відбулось розлучення, але не з вини дружини, то придане не могло 

бути витребуване. Однак під час існування шлюбу та після смерті батька 

придане могло бути витребуване зятем. Якщо ж батько давав придане та 

домовлявся про те, що у випадку смерті доньки під час шлюбу, придане 

залишиться в чоловіка, то така домовленість мала бути дотримана навіть за 

відсутності дітей (D.24.3) [3, c. 369]. 

Крім цього, договором про придане, визначали, чи жінка утримуватиме 

себе з майна яке входить в придане або ж надасть чоловіку певну суму і буде на 

його утриманні. Однак навіть без такого договору про придане, право 

встановлювало можливість звертатись з вимогою про придане, порядок його 

повернення і випадки, в яких воля сторін не враховувалась (D.23.4) [3, c. 373]. 

Наприклад, претор встановив, що чоловік не міг відчужувати маєток, який 

входив до приданого, та дане правило не діяло, якщо до приданого належав не 

маєток, а його вартість (D.23.4) [3, c. 385]. 

Претор, детально врегулював відносини між подружжям, які виникали 

під час повернення приданого чоловіком. Так чоловік мав відшкодувати збитки 

причинені з його вини чи злого умислу, майну, що входило в придане. Якщо 

чоловік, внаслідок дій вчинених зі злим умислом, не міг повернути придане, то 

жінка мала право звернутись до суду. Якщо чоловік був засуджений державним 

кримінальним судом і частина його майна була конфіскована, то слід було 

задовольнити вимоги його кредиторів, до яких претор зараховував, також, 

дружину. При розлученні діяло правило: в розлученні винний чоловік – 

придане повертається дружині, винна дружина – придане залишається чоловіку. 

Усі речі, які входили до приданого, чітко обліковувались за вагою, кількістю та 

іншими характеристиками, для того, щоб у випадку припинення шлюбу чоловік 

або його спадкоємець повернув ті самі речі або інші, але такого ж роду та 

якості (D.24.5).  [3, c. 380–390]. 
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Завдяки діяльності преторів зазнали реформ також деякі положення, що 

стосувались розлучень (divortium). Римські юристи використовували два 

терміни: відмова (repudium) і розлучення (divortium), іноді одночасно, а іноді в 

різних значеннях [232, c. 73]. Однак, саме претор у своїй діяльності 

розмежовував ці поняття та пов’язував настання розлучення саме зі заявою про 

розірвання шлюбу (repudium). 

Претор уточнив, що розлучення слід вважати справжнім, якщо воно 

здійснюється з наміром припинити шлюб назавжди. Тому висловлений намір 

припинити шлюб, призведе до розлучення тоді, коли він буде підтверджений 

наполегливими діями. У зв’язку з цим, претор вважав, що шлюб не може бути 

розірваним за заявою божевільної дружини. Однак виникало питання, чи можна 

звертатись із такою заявою до того з подружжя хто збожеволів. Претор вважав, 

що в таких випадках, шлюб вважався розірваним з вини того з подружжя, який 

звернувся з такою заявою. Розлучення передбачало негативні наслідки для того, 

хто був винен у цьому, крім тих випадків, коли божевілля одного з подружжя 

загрожувало життю іншого, або позбавляло його права на потомство. В цих 

випадках вважалось, що в розірванні шлюбу немає винних, а тому до жодної з 

сторін не застосовувались санкції (D.24.2) [3, c. 444]. 

Зв’язком, який мав тривалий характер та протиставлявся римському 

законному шлюбу був конкубінат. Цей зв'язок двох вільних осіб, який виникав 

та тривав як зв'язок позашлюбний [212, c. 96–97]. Також була передбачена 

форма співжиття між невільними особами або між вільною та невільною 

особою (contubernium). Відмінним від шлюбу схваленого правом (законного) 

був matrimonium iuris gentium – шлюбний зв'язок між латинами або перегинами 

з римлянами, але без визнання особливого привілею (conubium), або шлюб 

укладений між самими латинами чи перегинами [197, c. 109; 222, с. 174–191]. 

Дослідники проблеми історії розвитку фактичних шлюбних відносин в 

Давньому Римі виділяють період ігнорування конкубінату державою та період 

запровадження правового регулювання конкубінату [50, c. 72]. Також у процесі 

правового розвитку конкубінату виділяють етап докласичний, пов'язаний з 
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римською сакральною системою, класичний, пов'язаний з регулюванням 

конкубінату нормами законодавства О. Августа та посткласичний, пов'язаний з 

формуванням конкубінату як інституту права [67, c. 128]. 

Відносини між чоловіком та жінкою, які проживали однією сім'єю, але 

не перебували у шлюбі між собою (конкубінат) були урегульовані на 

законодавчом рівні у період Римської імперії. Однак завдяки діяльності претора 

було введено низку положень, які розмежовували конкубінат та незаконне 

співжиття. Згідно судової практики претора, конкубіною могла стати 

вільновідпущена або вільнонароджена жінка, жінка місце народження якої було 

невідомим або жінка, що вела розпусний спосіб життя. Тобто, претор уточнив, 

що конкубіною могла стати жінка, яка не мала права вступити в законний 

римський шлюб. Важливим було положення про те, що в якості конкубін 

можна було утримувати лише тих жінок, які були повнолітніми (12 років). 

Чоловік не міг взяти за конкубіну жінку вільно народжену і благородної 

поведінки. Якщо чоловік не одружувався з такою жінкою, то відносини між 

ними вважались не конкубінатом, а співжиттям (stuprum) (D.25.7) [3, c. 540–

543]. 

На думку вченого Л. М. Загурського у період республіки конкубінатні 

відносини розглядалися як фактичні відносини, які не викликали загальної 

зневаги та не суперечили моралі того часу, та визнавалися державою [69, c. 

100]. В той час, коли укладення шлюбу мало на меті виконання особою свого 

обов’язку перед предками та державою, то природній потяг осіб знаходив своє 

відображення в конкубінаті. Наведене підтверджується тим, що у посмертних 

епітафіях римлян поряд із іменем чоловіка зазначалися не лише імена його 

дружини та дітей, а й ім'я конкубіни, а іноді — навіть імена дітей, що були 

народжені у конкубінаті [181, c. 262]. Разом з тим, варто наголосити, що 

римляни чітко розмежовували ці відносини, а статус дружини суттєво 

відрізнявся від статусу конкубіни. 

З наведеного вище видно, що завдяки претору, було удосконалено та 

розширено понятійний апарат інституту шлюбу. Однак, на жаль, відсутні праці, 
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які б висвітлювали значення діяльності претора саме для розвитку інституту 

шлюбу. Адже саме завдяки судовій практиці претора принцип згоди було 

доповнено вимогою про психічне здоров’я наречених. Претор також ввів 

презумпцію, що батьком дитини є чоловік, який перебував у шлюбі з матір’ю. 

Наведені положення залишаються актуальними і в сучасному шлюбно-

сімейному законодавстві. 

Не варто забувати, що діяльність претора – була відповіддю на вимоги 

суспільства. Оскільки відносини між подружжям відокремились в окрему групу 

відносин, яка постійно розвивалась та потребувала правового врегулювання, то 

діяльність претора сприяла цьому процесу. 
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2.3. Розвиток інституту шлюбу в імператорський період 

 

Історик права Р. Таубеншлаг стверджував, що в період ранньої імперії 

(30 р. до н. е.–285 р. н. е.) відносини всередині римської сім'ї (familia) 

регулювалися аналогічно до сфери зобов’язального права, а шлюб носив 

характер простої цивільної угоди (наприклад, укладення шлюбу з переходом 

під владу чоловіка (cum manu) у формі договору (соеmрtіо)) [233, c. 76]. Отже, 

шлюб в цей період, на думку вченого, носив приватноправовий характер, 

оскільки цивільна угода передбачає наявність згоди наречених, а якщо в шлюб 

вступали особи підвладні домовладиці, то, крім їх згоди, потрібною була також 

згода батьків, за їх відсутності – найближчих родичів чи опікунів. 

Для формування шлюбу як інституту в Давньому Римі мав значення 

також розвиток концепції його правової природи. Вперше пояснити природу 

шлюбу спробував римський юрист Гай (ІІ ст.). Він порівняв договір іпотеки, 

який набуває чинності (юридичної сили) з моменту досягнення згоди, зі згодою 

що висловлюється нареченими і є істотним елементом шлюбу (D. 20.1.4) [3, c. 

18]. Отже конститутивним елементом шлюбу стала вільна згода наречених, яка 

ґрунтувалась на взаєних почуттях, що було запорукою подружнього щастя. 

Наприклад, римський юрист Ульпіан (170 р.–228 р.) зазначав, що шлюб 

створюється не співжиттям, але згодою і не співжиття створює шлюб, а 

подружня любов» (Nuptias non соnсubіtus, sеd соnsеnsus facit) (D.35.1.15; 

D.50.17.30) [4 c. 276; 18, с. 246, с. 311]. Український вчений Л. Дячук пропонує 

дану сентенцію перекласти так: «шлюб є не тільки інтимне співжиття, а перш за 

все консенсус (згода, взаєморозуміння, лад, договір, угода і т. ін.) подружжя». 

При цьому, вчений використовує слова: «є», не «тільки», «перш за все», 

«подружжя», які формально відсутні у тексті оригіналу, але є необхідними для 

точнішого передання змісту самої сентенції. Отже, шлюб у розумінні римлян 

був значно ширшим поняттям, ніж звичайний фізичний зв'язок двох людей, але 

де мають місце взаємні почуття та спільний досвід. 
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Також Ульпіан наголошував на природньому обов’язку чоловіка 

переносити хворобу жінки, а жінці – хвороби чоловіка [8, c. 17]. Отже, у шлюбі 

почали шукати задоволення душевної прихильності, а не виключно реального 

елемента, через який виконується обов’язок перед державою. Таким чином, 

розпочалась боротьба проти тих сторін шлюбу, які суперечили цьому новому 

напрямку. 

Діти почали частіше заперечувати волі батьків обирати їм чоловіків чи 

дружин. У зв’язку з цим, з’явилася низка законів, які обмежували батьківське 

свавілля при одруженні дітей. Згода нареченого і нареченої стали настільки 

вагомою умовою, що спротив батьківському вибору міг завадити укладенню 

шлюбу [28, c. 89]. Так донька могла відмовитись від вступу в шлюб, якщо 

обраний для неї чоловік був людиною бідною, а імператор Діоклетіан також 

постановив, що не можна примушувати сина брати за жінку ту, яку пропонує 

йому батько. Також Август, а потім Антонін та Александер Север, заборонили 

батьку свавільно перешкоджати синам одружуватися, а доньок позбавляти 

приданого [28, c. 90]. 

В свою чергу Антоній Пій обмежив владу батька розривати щасливі 

шлюби. Згодом Марк Аврелій обмежив батьківську владу при розірванні 

шлюбів умовою наявності важливої та обґрунтованої причини. Діоклетіан та 

Максиміліан повторили цей закон Марка Аврелія, а в окремій конституції 

постановили вже безпосередньо, що якщо дружина проти своєї волі буде 

забрана батьком у чоловіка, то останній міг через правителя провінції 

витребувати її назад [169, c. 16]. 

Умови укладення шлюбу були пов’язані не лише з наявністю згоди, але 

й з відсутністю родинних зв’язків між нареченими та наявністю у них 

відповідного соціального становища. 

Так імператорськими конституціями, зібраними У Кодексі  Юстиніана 

(529 р.), було заборонено укладати шлюби : з донькою, онукою, правнучкою, 

матір’ю, бабусею або його прабабусею; по бічній лінії – з тіткою, сестрою, 

донькою чи онукою сестри або брата, пасербицею, мачухою (С.5.4.17) [17, c. 
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196]. Імператор Александр Север (222 р. – 235 р.) заборонив дітям 

одружуватися на конкубінат своїх батьків (предків), а ті, хто порушили його 

закон вважались винними у перелюбі (С.5.4.4) [17, c.197]. Також вважалось, що 

шлюб не можна вважати укладеним між донькою сенатора та 

вільновідпущеним. Оскільки укладення законного шлюбу передбачало 

настання таких юридичних наслідків, як набуття дітьми соціального становища 

батька (римського громадянина), право спадкування майна свого батька. Тому 

було установлено, що чоловік, який уклав шлюб з рабинею чи кровозмішний 

шлюб не має ні жінки, ні дітей. Батьківство у таких союзах не визначалося, а 

діти вважались незаконнонародженими (vulgo concepti) та набували 

соціального становища матері. Крім цього, набували громадянство та соціальне 

становище матері діти, народжені від союзу латинян з іноземцями, вільних з 

рабами [243; c. 152]. 

Римське імператорське законодавство враховувало, що шлюб перестав 

вважатись простим цивільним союзом в інтересах держави, а став розглядатись 

суспільством в більш моральній площині. Крім цього, усвідомлення 

давньоримським суспільством правової категорії «згоди», як елемента 

двосторонньої угоди (contractus bilateralis) відрізнило шлюб від інших відносин 

у сфері сімейного права, де особи мали взаємні права та обов’язки, незалежно 

від їх індивідуальної волі. 

Македонський історик права І. Пухан пов’язував зміни моральних 

принципів у шлюбно-сімейних відносинах з впливом християнства [123, c. 

232]. Основою таких тверджень вченого був практичний підхід стародавніх 

римлян до мети шлюбу, та обмежень щодо укладення нерівних шлюбів. 

Наприклад, перший напівміфічний римський законодавець Нума Помпілій 

бачив у дітях продовження існування батьків і головну ціль шлюбу [139, c. 56]. 

Однак, не можна вважати, що римляни володіли низьким рівнем морального 

розвитку. Так видатний вчений-романіст Д. І. Азаревич звертав увагу на 

вагомий внесок освіченої частини давньоримського суспільства у формуванні 

положень щодо значення шлюбу ще до здійснення впливу на нього 
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християнського світогляду. Римські поети (Ювенал, Горацій та інші) і філософи 

(Епіктет і інші) закликали до подружньої вірності [28, с. 63; 169, c. 276–277]. 

Римські письменники періоду імперії (30\27 р. до н.е. – 476 р. н.е.) описували 

ідеал подружнього життя співзвучно з християнськими уявленнями про нього. 

На чільне місце ставили взаємну любов і душевну спорідненість подружжя до 

самої смерті. Давньоримський поет Проперцій (50-15\2 р.р. до н.е.) говорив, що 

всяка любов – є позитивне почуття, однак подружня любов понад усе, відмічав 

обов’язок бути разом в щасті і в горі і т.п. [15, c. 16; 28, с. 62 –74]. 

Утвердження таких поглядів згодом сприяло виникненню тенденцій до 

проголошення рівності у відносинах між подружжям, поваги та вірності 

дружині. Зокрема, з часів Каракалли згадується закон, згідно якого вищою 

мірою несправедливості вважалось вимагати дотримуватися вірності лише з 

боку дружини, а тому за невірність дружина могла через суд притягнути 

чоловіка до відповідальності. Також, конституцією Діоклетіана 285 року, 

остаточно заборонено утримувати двох дружин [28, c. 74–94]. Отже, можна з 

впевненістю стверджувати, що згаданий морально-етичний погляд римського 

суспільства на шлюб, в основі якого лежала свобода волі, взаємна 

прив`язанність і любов між подружжям, суттєво підготував до сприйняття 

християнського вчення в цій сфері. 

Повертаючись до визначення шлюбу, варто зазначити, що римський 

юрист Ульпіан лише частково відобразив риси інституту шлюбу, 

продиктований новим поглядом на шлюб. Перш за все Ульпіан вважав шлюб 

таким  інститутом, який походить від права природнього. Ульпіан зазначав, що 

право натуральне – це правила спільні як для людини, так і для тварин, і не є 

творінням культури, але походить від самого створення. У розумінні Ульпіана 

природнє право не лише пов’язане з біологічним функціонуванням живого 

організму, але і з вирощуванням та навчанням потомства (D. 1. 1. 1. 3) [2, c. 82]. 

Таким чином, укладення шлюбу, народження та виховання дітей продиктоване 

природою. Завдяки цьому підходу, виділилася така важлива ознака шлюбу як 

різностатевість, оскільки лише так можна забезпечити продовження роду [242, 
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c. 3–4]. При цьому, Т. Кіппа зазначав, що римські юристи ніколи не розглядари 

«ius naturalе» як діюче право, доказом цьому, він вважав наявність рабства. 

Тому вчений звертав увагу на поняття «aequitas», яке означало справедливість, 

правильність та визначало зміст норми. Однак, право визнавалось природнім 

тоді, коли в ньому бачили певне всеохоплююче чи загальне правило для всіх. З 

цієї точки зору «ius natarale» також означало справедливість [79, c. 7–8]. 

  Цілісне визначення шлюбу вперше сформулював учень Ульпіана 

римський юрист Модестін (ІІІ ст.): «Nuptiae sunt coniunctio maris et feinae et 

consortium omnis vitae, divini et humani iuris communication» (D.23.2.1) [18, c. 

274; 128, с. 54]. Сентенція Модестина чітко вказує на істотні елементи 

римського шлюбу. Однак, для того, щоб розкрити правовий зміст, роль та 

функції визначення Модестина необхідно здійснити філологічне, логічне та 

історико-правове тлумачення його понятійно-категоріального апарату [68, c. 

26]. У зв’язку з цим, науковці по-різному перекладають та тлумачать сентенцію 

Модестина. 

Отже, шлюбом, згідно перекладу  Л. Л. Кофанова, є подружній союз 

чоловіка та дружини, спільність всього життя, поєднання (єднання) 

божественного та людського права [3, c. 274]. Іноді, дослідники римського 

права перекладаючи сентенцію Модестина намагалися дотримуватись 

буквального перекладу та не використовувати уточнюючого слова 

«подружній». Так відповідно до перекладу польського вченого-романіста В. 

Боярського шлюбом за Модестином є союз чоловіка та жінки, спільність цілого 

життя, поєднання права божого та людського [6, c. 21]. Г. Інсадовскі визначив, 

що шлюб в римському праві, згідно визначення Модестина, – це врегульований 

правом зв'язок між чоловіком та жінкою, з метою цілковитого та тривалого 

спільного життя [197, c. 60, 63]. Інший польський вчений В. Розвадовскi 

переклав визначення шлюбу, як союз чоловіка та жінки, поєднанням цілого 

життя, єдність права божого та людського [226, c. 302]. Згідно перекладу 

російського романіста Д. Дождєва шлюбом є – єднання чоловіка та жінки та 

об’єднання всього життя, поєднання божественного та людського права [63, c. 
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291]. Німецький вчений Ю. Барон визначав шлюб як об’єднання чоловіка та 

жінки для неподільного спілкування життя та права [35, c. 821]. В даному 

випадку очевидним є те, що вчений не буквально переклав визначення шлюбу, 

але  намагався відтворити його правовий зміст. 

В свою чергу українські вчені романісти О. А. Підопригора, Є. О. 

Харитонов перекладали сентенцію Модестина так – шлюбом є союз чоловіка і 

жінки, спільність всього життя, єднання божественного і людського права [117, 

c. 282]. Наведені варіанти перекладу в деяких частинах співпадають, однак 

мають свої відмінності, що відображають суб’єктивні уявлення вчених щодо 

правового та ціннісного змісту визначення шлюбу за Модестином. Так одні 

вчені визначають шлюб, як єднання, з'єднання (об'єднання), а інші як згоду, 

спілку чи союз. Крім цього, різниця полягає у перекладі слів «consortium» та 

«communication». Отже, одні вчені перекладають «consortium» таким чином, 

щоб продемонструвати цивільно-правову природу шлюбу, що базується на 

висловленні згоди. Інші вчені при перекладі сентенції Модестина 

використовують інше значення «consortium» – як зв’язку суспільного, а не 

правового. 

У зв’язку з наведеним, український вчений Л. Дячук пропонує визначати 

римський шлюб як «союз», коли мова йде про шлюб «sine manu», оскільки 

чоловік та дружина є більш чи менш рівноправними суб'єктами шлюбних 

відносин. Однак, шлюб cum manu більш змістовно виражається через поняття 

«єднання», оскільки воно не суперечить правовому становищу, якого набуває 

дружина [68, c. 28]. 

Вчений-романіст Ю. Барон вважав, що визначення Модестина в 

римському праві не мало послідовного застосування. Тобто, його зміст не 

відповідав духу римського права ні античного, ні класичного, ні 

Юстиніанівського періодів [35, c. 821]. Схожі роздуми зустрічаємо серед 

українських науковців. Так О. А. Омельченко зазначав, що визначення шлюбу 

за Модестином було ідеалістичним та не відповідало дійсності: навіть у період, 

коли римське право досягло найвищого рівня розвитку [111, c. 92].  Такі 
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твердження вченого пов’язані з тим, що він вважав, що Модестин визначав 

шлюб як акт рівноправний та нерозривний. Також Л. Дячук зазначав, що на 

практиці в Давньому Римі подружжя було нерівним в людських правах та 

рівним у Божественних, що не узгоджувалося з визначенням шлюбу римського 

юриста Модестина. Також, на думку І. А. Покровського, сентенція Модестина 

не відповідала реаліям шлюбу без чоловічої влади (sine manu) [118, c. 433–434]. 

Відтак, роздільність майна, заборона дарувань між чоловіком та дружиною,  

відмінність майнових прав матері та батька в контексті правових інтересів дітей 

– усе це підтверджує, що нормативна конструкція поняття шлюбу Модестіна 

фіксувала не дійсне, а бажане, не тільки в класичний період, але й за часів 

Юстиніана. Крім цього, зворот спільність всього життя (consortium omnis vitae), 

у розрозумінні науковців, вказує на нерозривність шлюбу, що звісно, не 

відповідало дійсності, адже шлюб можна було розірвати з певних підстав [42, c. 

29]. 

Для того, щоб зрозуміти зміст поняття шлюбу, необхідно зважати на 

конкретний історичний період, рівень розвитку права та системи цінностей. 

Увагу варто звернути також на те, що правовий та ціннісний зміст визначення 

шлюбу за Модестином був різним на час його створення, в період його 

внесення в Дигести Юстиніана і в християнській доктрині. Доречно наголосити 

на тому, що визначення шлюбу було сформульоване Модестином в навчальних 

цілях, а тому мало на меті охарактеризувати дійсний римський шлюб, а не 

бажаний чи такий, який відображав християнські погляди. Так, наприклад, 

зворот «divini et humani iuris» треба розглядати з точки зору юристів 

класичного періоду, які піддавалися впливу філософії природнього права [200, 

c. 73,79]. 

Очевидно, Модестин намагався пояснити, що шлюб є союзом, який 

регулюється нормами, які походять і від природного права (ius naturale), і від 

права народів (ius gentium), і від права римських громадян (ius civile). Також у 

визначенні Модестина продемонстрована функціональна сторона шлюбу.  А 

тому зворот «consortium omnis vitae» вказував на те, що відносини між 
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подружжям включали не лише майнові відносини, але й особисті немайнові, 

тобто шлюб має наслідком виникнення взаємних прав і обов’язків, і не лише 

щодо майна подружжя. Крім цього, тривалість взаємних майнових та особистих 

немайнових прав та обов’язків залежить від волі сторін. 

Поширення на території Давнього Риму християнських уявлень про 

шлюб і сім’ю, змінили також тлумачення відомої сентенції Модестина. 

Перш за все, варто згадати, що згідно християнських вчень, шлюб дає 

можливість спільного духовного розвитку і вважається найкращим 

середовищем для виховання дітей, хоча дітонародження не є його основною 

метою [119; с. 140]. Шлюб базується на об`єднанні і на обітниці вірності [205, 

c. 59]. Це означає, що подружжя набувають особливого статусу і присв`ячують 

себе один одному на все життя, базуючись на клятві, даній перед Богом і 

людьми. Однак, ритуальна сторона шлюбу для християн не мала ніякого 

значення, а в центрі уваги була лише морально-етична концепція шлюбу [120, 

c. 305]. Оскільки не було ніякої публічної реєстрації вінчання, ймовірно, могли 

складати угоди стосовно приданого, які підписувалися нареченими та свідками 

[119, c. 146]. 

У зв’язку з наведеним, християни дуже часто підкорялися римським 

законам, які регулювали шлюбні стосунки. Свідченням цьому є слова 

письменника ІІ ст., захисника християн Афінагора Афінського в його 

«Апології» до імператора Марка Аврелія: «Кожний з нас рахує своєю 

дружиною ту жінку, на якій він одружений згідно з вашими законами». Також 

Архієпископ Константинопольський Св. Іоанн Золотоуст (347–407 р.р.) 

посилався саме на «світський закон», визначаючи шлюб як «не що інше, як 

єднання» [28, с. 62–94; 139, c. 56, 61]. 

Також згідно листа Діогена (III ст.) християни «одружуються так само, 

як люди з усього світу». Навіть зауваження святого Ігнатія Антінохійського в 

листі до святого Полікарпа (107 р. н.е.), що християни не повинні вінчатися без 

єпископа, не свідчило про визначений літургійний обряд, а відображало 

стурбованість християнської спільноти тим, що її єдність може бути підірвана 
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неналежними шлюбами [122, c. 400]. Крім цього, визначення шлюбу Модестина 

з деякими змінами ввійшло навіть в римо-католицький катехизис. 

У 1582 році  Декрет Граціана (Dekretum Gratiani), складений у першій 

половині XII століття, був відредагований і став головною частиною Зводу 

канонічного права (Corpus іuris canonici). Так у Кодексі канонічного права 

(Codex іuris canonici), міститься визначення шлюбу як союзу чоловіка та жінки 

заснованого на взаємній згоді та характеризується взаємною присвятою всього 

життя [122, c. 299]. Аналізуючи наведене визначення, помітно, що в його основі 

закладена сентенція Модестина. Згідно норм канонічного права, наявність 

згоди на укладення шлюбу була важливою умовою, що впливала на дійсність 

шлюбу. Так шлюб робиться недійсним через помилку в особистості партнера 

чи його характеристик. Вважається недійсним шлюб, укладений під примусом, 

під впливом страху чи обману, так як це порушує добровільність згоди [169, c. 

127]. Крім цього, в основі християнського визначення шлюбу спостерігаємо 

принцип нерозривності. Не личило також розривати шлюб через хворобу або 

тілесне ушкодження. Підкреслювалося, що всі незгоди (окрім перелюбства) 

слід стійко переносити заради шлюбної обітниці. Також, нікому не дозволялось 

проганяти безплідну дружину і приводити нову в силу її плодючості [120, c. 

299, 382; 122, c. 986]. 

Вплив морально-етичних цінностей християнства особливо 

спостерігається на законодавчу діяльність римського імператора Юстиніана 

[191, c. 608]. Юстиніан вважав, що шлюб настільки довершений, що вводить 

безсмертя в рід людський і завдяки народженню дітей покоління залишаються 

оновленими [139, c. 56]. Тож Юстиніан звертав увагу на особливе значення 

шлюбу для людини, а тому його правовому урегулюванню приділяв особливу 

увагу. У законодавстві висловлювалася думка, що шлюб заснований на 

моральній основі та взаємній згоді подружжя. Законодавство Юстиніана 

вирішувало, зокрема, питання про укладення других шлюбів, укладення 

шлюбів з окремими категоріями осіб, розірвання шлюбів за взаємною згодою, у 

випадку поважних причин (вини) (Nov.22) [19, c.147–186]. Важливо також те, 
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що за часів Юстиніана влада (manus) чоловіка над дружиною була всього лише 

історичною згадкою [133, с. 475; 215, c. 20]. 

В Новелах Юстиніана проголошено принцип свободи шлюбу між 

всіма вільними, незалежно від суспільної та станової приналежності. 

Основна презумпція інституту шлюбу, задекларована у законодавстві 

Юстиніана, проголошувала єдиний закон та систему укладення шлюбів для 

всіх вільних мешканців імперії [139, c. 183]. Також, одним з нововведень 

Юстиніана, спрямованих проти заборони нерівних шлюбів, був дозвіл на 

укладення шлюбів між сенаторами та жінками нижчого класового становища 

(вільновідпущеними, актрисами, доньками акторів та актрис) [243, c. 153; 

169, с. 20]. Часто це нововведення пов’язували з одруженням Юстиніана з 

колишньою актрисою та куртизанкою Феодорою, однак таке пояснення є 

недостатнім. Насправді, причини мали політичне підґрунтя, а саме ті, що 

Юстиніан в своїй політичній діяльності опирався на нових землевласників, 

торгівельно-ремісничі кола та ортодоксальне духовенство, які вели боротьбу 

з замкненістю старої сенаторської аристократії [154, c. 3–45]. 

Під впливом християнської доктрини, Юстиніан впровадив також нові 

заборони для укладення шлюбу, наприклад, заборона шлюбів між римлянами 

та варварами, обмежувались шлюби кліриків під загрозою, наприклад, втрати 

священичого сану. Також, законодавство Юстиніана заборонило шлюби з 

колонами, як і раніше забороненими були шлюби вільних з рабами. Так 

звернення одного з подружжя в рабство було достатньою підставою для 

припинення шлюбу та прирівнювалось смерті. Отже, нерівність соціального 

становища, все ж, залишалась перешкодою для існування шлюбу. Наприклад, 

якщо чоловіка чи дружину захопили в полон та зробили рабом, то вважалось, 

що нерівність становища перешкоджала рівності шлюбу. Якщо протягом 5 

років не було відомостей про те, чи полонений живий, той з подружжя, який 

залишився в імперії міг укласти новий шлюб [154, c. 3–45]. 

Правовий статус рабів в шлюбно-сімейних відносинах, згідно 

законодавства Юстиніана, залишався суперечливим. З одного боку, 
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законодавство впроваджувало нові суворі обмеження незаконних союзів 

вільних та рабів, з іншого боку покращувало становище дітей, народжених 

від таких союзів. Юстиніан скасував суворий припис класичного періоду 

згідно з яким, вільна жінка за союз з рабом переходила в статус рабині. 

Зросло коло родичів та рідних, яким заборонялось укладати між собою 

шлюби. Заборонялись шлюби між опікуном з особою якою він опікується до 

досянення нею повноліття. Також вважався недійсним шлюб між викрадачем 

та викраденою дівчиною, вдовою чи монахинею, навіть за наявності згоди 

викраденої на шлюб з викрадачем (С.5.5) [17, c. 198 –200; 154, c. 3–45]. 

Раніше у 18 р. до н.е. римське законодавство встановлювало прямий 

обов'язок для всіх чоловіків у віці від 25 до 60 років і для всіх жінок у віці від 

20 до 50 років бути одруженими, і мати дітей [243, c. 156]. Після досягнення 

зазначеної вікової межі, укладення шлюбу розглядалось як крамола. Особи, 

що не виконували цього обов'язку, зазнавали істотних обмежень. Наприклад, 

неодружені (coelibes) не могли спадкувати, а одружені, але бездітні (orbi), 

спадкували лише половину. Закон визначав навіть кількість дітей, яку 

необхідно мати, щоб не вважатися бездітним [243, c. 153]. Однак, Юстиніан 

слідував християнським поглядам на шлюб, згідно яких фізична сторона не 

була визначальним елементом шлюбу, а тому скасував вищенаведені 

законодавчі обмеження щодо заборони вступати в шлюб особам похилого 

віку та  визначив законний вік для вступу в шлюб, а саме 12 років – для 

жінок та 14 років – для чоловіків [242, c. 3–4]. 

Законодавство Юстиніана також змінило 10-ти місячний термін для 

вдів річним, а разом з тим і підставу такої заборони, що полягала у вимогах 

моралі. Крім того, жінка, що порушила жалобний рік позбавлялась всього, 

що отримала від першого чоловіка (inter vivos або mortis causa), право 

спадкування, вона зберігала лише після родичів 3-ого ступеня. 

В Давньому Римі принцип моногамії гарантував єдність шлюбу та 

утвердження ідеї його відмінності від звичайного співжиття між чоловіком та 

жінкою. Наприклад, згідно із законодавством Юстиніана, неможливим був 
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шлюб між спільниками в перелюбстві, за порушення цієї заборони 

передбачались суворі покарання. Також каралось смертною карою 

двоєженство, за умови, що винні усвідомлювали свою вину [201, c. 223; 203, 

c. 1144]. 

З аналізу конституцій римських імпереторів видно, що для 

підтвердження факту перебування у законному шлюбі були не потрібні 

письмові докази, достатнім було свідчення сусідів або інших осіб про те, що 

чоловік тримає у себе вдома дружину з метою мати дітей (С.5.4.9) [17, c. 

195]. Згідно конституцій Феодосія (379 р. – 395 р.) та Гонорія (395 р. – 423 

р.), відсутність договору про придане, а також порушення церемонії чи 

формальностей під час укладення шлюбу не впливало на його дійсність 

(С.5.4.20). Відтак, шлюбом вважався союз між особами рівного правового 

становища, який не суперечить вимогам закону, відбувся за взаємної згоди, а 

також засвідчений друзями (С.5.4.22) [17, c.196]. 

Однак, Юстиніан під впливом християнських ідей святості шлюбу та 

караності іншого незаконного зв’язку, намагався надати йому більш 

офіційного характеру. Аналізуючи зміст 117 новели бачимо, що 

законодавство Юстиніана охороняло майнові права жінок, які виходили 

заміж без укладення договору про придане (dotalia instrumenta). Разом з тим, 

Юстиніан прийняв закон згідно якого, доказами укладення шлюбу були 

договір про придане або присяга перед служителями церкви (defensor 

ecclesiae). Вказаний закон мав забезпечити точне визначення моменту з якого 

шлюб починав існувати, а також надати йому офіційного характеру. 

Важливо, що Юстиніан обмежив можливість чоловіка безпідставно 

розривати шлюб. Особи нижчих класів, як і раніше, могли не дотримуватися 

жодних форм при вступі в шлюб [19, c. 551–566; 139, с. 184]. 

Щодо особистих немайнових відносин між подружжям, то 

законодавством Юстиніана було встановлено, що чоловік та жінка 

рівноправні, а чоловік зобов’язаний утримувати дружину, яка в свою чергу, 
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має поважати чоловіка, крім цього, на практиці чоловік залишався главою 

сім’ї [202, c. 42].  

Покращились майнові права дружини. Наприклад, усі спадкоємці 

поділялись на чотири класи і після всіх спадкоємців, що до них входили, 

могли спадкувати вдівець чи вдова. Таким чином, дружина, у випадку смерті 

чоловіка, мала грантоване право на ¼ спадку. У випадку позбавлення права 

на спадкування прямих спадкоємців, на жінок та чоловіків поширювались 

одні і ті ж норми [169, c. 21]. 

Разом з тим, придане перестало бути засобом майнових гарантій для 

дружини на випадок вдівства чи розлучення, стало засобом захисту дітей, що 

народилися в законному шлюбі [204, c. 132]. У 530 році, Юстиніан провів 

вагому реформу, а саме право дружини на позов про повернення приданого, 

у випадку розірвання шлюбу, могло переходити до дітей у порядку 

спадкування [169, c. 21]. Важливою майновою гарантією дружин та дітей, 

стала заборона чоловікам відчужувати земельні ділянки, що входили до 

приданого дружини, навіть за її згодою. Згідно закону 530 та 531 р.р. чоловік 

відповідав за придане дружини іпотекою на своє майно, а дружина володіла 

привілейованим становищем порівняно з іншими кредиторами чоловіка [169, 

c. 19]. 

Врешті Юстиніан встановив, що дотальні речі є природнім правом 

дружини (ex naturali jure ejusdem mulieris sunt) і лише цивільним правом 

чоловіка, що набувається внаслідок шлюбу (secundum juris subtilitatem ad 

mariti substantiam perveniunt). Звідси можна вивести теорію подвійної 

власності на придане – чоловікові приписували «dominium civile», а дружині 

«dominium natural» або «dormiens» [63, c. 184]. 

Реформ зазнав також інститут дошлюбного дарунку. Наречений, його 

батько (чи дід) були зобов’язані перед весіллям передати нареченій майно 

рівнозначне приданому: таким чином ствоювався майновий фонд для 

дружини та її дітей на випадок розлучення. Головне призначення такого 

дарунку, що відповідало приданому дружини, було обмежити свободу 
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розлучень з ініціативи чоловіка. Так дружина залишала за собою право на все 

або на частину цього дарунку, з тих же підстав, які уповноважували чоловіка 

на стягнення з приданого дружини [240, c. 99]. До того часу втрачала лише 

дружина з свого приданого, а будь-які зобов’язання щодо грошового штрафу 

на випадок розлучення, яке міг взяти на себе чоловік, були недійсними. Цим 

чоловіка та жінку було зрівняно в майнових санкціях на випадок розлучення. 

У посткласичний період римського права існувало два основних види 

розлучення: «divortium cum damno» та «divortium sine damno». Тобто, 

розлучення з поганими наслідками і розлучення без таких наслідків. 

«divortium sine damno» поділявся на «divortium communi consensus», тобто 

розлучення за взаємною згодою подружжя, і «divortium bona gratia» -  

розлучення з волі одного з подружжя, але при виправданих причини, якими 

були: імпотенція, обітниця цнотливості, відхід у монастир і т. д. «Divortium 

cum damno» також поділявся на два види: «repudium sine ulla causa» -  

неправильне одностороннє розірвання шлюбу, і «repudium ex justa causa» - 

розірвання шлюбу з вини іншого чоловіка [169, c. 17, 20]. 

Причинами, що надавали право невинній стороні вимагати розлучення 

без наслідків, були: зрада, тяжкий кримінальний злочин, посягання на життя, 

звідництво, аморальний спосіб життя і т. д. Наслідками для чоловіка, винного 

в розлученні (cum damno), були: втрата приданого, заборона вступати в 

новий шлюб, ув'язнення в монастирі тощо [123, c. 232]. 

Згодом законодавство Юстиніана заповнило прогалину в попередній 

системі санкцій на випадок безпідставних розлучень, а саме, якщо шлюб не 

супроводжувався наданням приданого, а відповідно і шлюбним подарунком, 

то безпідставне розлучення з ініціативи чоловіка не залишалось як раніше 

безкарним, а давало дружині право вимагати в чоловіка ¼ частину його 

майна, та не більше 110 фунтів золота [169, c. 21]. 

Щодо відносин конкубінату, то вперше конкубінат був визнаний та 

врегульований на законодавчому рівні імператором Октавіаном Августом в 

межах проведених заходів зміцнення римської сім'ї. Таким чином, основним 
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джерелом правового регулювання конкубінату став Закон Юлія та Папія 

Поппея (Lex Julia de adulteris Lex Julia et Pappia Poppea), який встановлював 

право жити в конкубінаті з тими жінками, з якими не можна одружуватися 

тому, що вони безчесні або низького походження, або тому, що наречена 

лібертка, а наречений особа, що належить до сенаторського кола [69, c. 101; 

112, с. 106]. Разом з тим, імператорське законодавство дозволяло вступати у 

конкубінат з жінкою чесною (реrsona honesta). Давньоримський правник 

Марціан (ІІІ ст.) зазначав, що знаходитися в конкубінаті може і 

вільновідпущена, і вільнонароджена жінка, жінка місце народження якої 

невідомо або яка продавала своє тіло. Той хто бажав мати конкубіною жінку 

чесного життя і вільнонароджену мав заявити про це перед свідками. Таким 

чином, чи брати жінку за дружину чи за конкубіну вирішувалося згідно 

направленості волі [8, c.571]. 

Відповідно до Закону Юлія та Папія Поппея метою конкубінату було 

народження дітей, що звільняло осіб від покарання за безшлюбність чи 

бездітність [112, с. 106]. Крім цього, конкубінат був вигідний жінкам. Вільна 

жінка, яка народжувала три рази та лібертка, яка народжувала чотири рази у 

конкубінаті, звільнялися від опіки свого чоловіка та набували спадкових прав 

[69, c. 102]. Загалом можна вважати, що правове врегулювання відносин 

конкубінату було спрямоване на надання цим відносинам більш морального 

характеру та відмежування його від звичайного співжиття чи тимчасового 

зв’язку. 

В історії розвитку конкубінату виділяють дві тенденції. Перша – 

пов’язана з моральним занепадом римського суспільства, полягала у знищенні 

конкубінату та тривала до часів Константина. Законодавство цього періоду 

характеризувалось особливою суворістю до конкубінів та їх потомства [224, с. 

299]. Другий етап історії розвитку конкубінату пов'язаний з ідеєю повного його 

поглинання шлюбним правом. Цей процес тривав аж до часів Юстиніана. 

Метою такого процесу було зрівняння конкубінату з шлюбом [181, c. 287]. 



89 

 

 89 

В часи християнських імператорів конкубінат став інститутом 

врегульованим через правові наслідки, а в часи Юстиніана приймались кроки 

заохочення конкубінів до легалізації неформального зв’язку. За часів 

Юстиніана конкубінат вважався поряд з шлюбом дозволеним законом зв’язком 

(licita consueludo, in qua vivi potest) [184, c. 105–106]. Однак найменування 

«dominus» i «domina» (пан та пані), зазвичай надавалось лише особам, що 

підтверджено в 74 новеллі Юстиніана. Разом з тим, імператор Юстиніан 

намагався утвердити ідею моногамного конкубінату чітко окресливши умови 

його укладення та правові наслідки, які він породжував, що пов’язано з 

впливом християнства [139, c. 181–182; 201, c. 225].  

Укладення конкубінату було можливе лише за таких умов: досягнення 

шлюбного віку, особливо конкубіною; відсутність того ж ступеня 

споріднення та свояцтва, як і при укладенні шлюбу; не перебування у 

законному шлюбі; також жінка не могла бути послідовно конкубіною тих 

осіб, щодо яких вона не могла бути послідовно дружиною. Наприклад, якщо 

вона була конкубіною патрона, то не могла згодом стати конкубіною його 

сина [212, c. 97]. 

Діти народжені у конкубінаті (liberi naturalis) складали окрему групу 

від усіх незаконнонароджених дітей. Юстиніан визнавав за ними та за 

конкубіною право на спадкування за законом 1/6 частину спадку 

співмешканця, який не мав ні дружини, ні законних дітей. Якщо законні діти 

були, то діти народжені у конкубінаті спадкували за заповітом 1/12 частину 

майна, а конкубіна – 1/24. Крім цього, діти «liberi naturalis» мали право на 

засоби прожиття (аліменти) від батька. Отже, можемо погодитись з позицією, 

що в посткласичний період завдяки імператорському законодавству 

конкубунат став інститутом права [67, c. 128]. Однак, на думку Л. В. Дячука, 

навіть Юстиніан не зміг повністю узгодити відносини конкубінату з 

вимогами християнського вчення. 

Після падіння Давнього Риму (554 р.) одним з шляхів рецепції норм 

інституту шлюбу стало саме канонічне право [205, c. 314; 155, с. 23; 236]. Хоча 
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церква терпимо ставилась до деяких звичаїв європейських племен, однак не 

припиняла впроваджувати в суспільство свої норми в сфері подружньо-

сімейних стосунків, які в свою чергу зазнали впливу римського права [205, c. 

382]. 

Примітно, що саме в канонічному праві зустрічаємо такі поняття, як 

сепарація та санація шлюбу. Останні не були відомі римському праву, однак 

зустрічаються вже в законодавстві країн континентального типу правової 

системи (Франція, Німеччина). Наприклад, процедура оздоровлення (санації) 

шлюбу, полягала у визнанні дійсним шлюбу, який був укладений з порушенням 

встановлених канонами вимог або з порушенням встановленої форми вінчання. 

Санованим міг бути шлюб, якщо зникали умови, за яких він був недійсним. А 

також за наявності поважних причин. Також канонічне право забороняючи 

розірвання шлюбу, допускало сепарацію – припинення сумісного проживання 

подружжя [205, c. 416–417]. Внаслідок сепарації подружжя, (як при звичайному 

розлученні) звільняється від взаємних прав та обов’язків, але без права на 

укладення нового шлюбу. Окреме проживання дозволялося, якщо доведеними 

були позашлюбні відносини або у випадку проявів жорстокості, яка являла 

загрозу для життя.  В останньому випадку, якщо причина сепарації усунена, 

сумісне проживання подружжя мало бути відновлене [7, c. 416]. Отже, 

закріплені в канонічному праві релігійні обряди, норми і доктрини, що 

відображали погляди християнської церкви шлюбні відносини, визначили зміст 

цього інституту, його понять та цінностей у праві країн континентального типу 

правової системи. 

Підсумовуючи усе вищенаведене, хотілося б наостанок звернути увагу 

на те, що цей інститут сімейного права становив інтерес не лише для держави, 

але й для християнської релігії. Відносини між подружжям в Давньому Римі 

регулювались нормами різного походження, хоча спочатку розвивались лише в 

межах сім’ї. 
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Висновки до розділу 2 

 

У період дії давнього римського права (іus quiritium (іus civile) 

відносини між подружжям розвивались у межах патріархальної сім’ї. 

Способами переходу жінки під владу чоловіка (conventio in manum) були : 

релігійний акт (сonfarreatio), символічна купівля нареченої (coempitio), 

фактичне подружнє співжиття протягом року (usus). З часів Законів XII 

таблиць (V ст. до н. е.) спостерігалася свобода вибору жінки вступати в 

шлюб з владою (manus) чоловіка чи ні, що також вплинуло на характер 

майнових відносин між подружжям. Наведене, породило концепцію 

розмежування шлюбу з чоловічою владою (cum manu) та шлюбу без 

чоловічої влади (sine manu). 

Вчені-романісти Е. Вольтерра, Ч. Санфіліппо, В. Володкевіч 

підкреслювали, що конститутивним елементом римського шлюбу була 

суб’єктивна взаємна згода (consensus) чоловіка та жінки поєднати свої життя, 

яка мала тривалий характер (consensum perseverans) протягом усього часу поки 

існував шлюб. Наведена позиція підтверджується твердженнями римських 

юристів Гая (ІІ ст.), Ульпіана (ІІ-ІІІ ст.). Також, враховано, що будь-які обряди, 

наприклад, введення нареченої в дім чоловіка (deductio in domum mariti), мали 

публічно засвідчити взаємну згоду та добровільність шлюбу, встановити 

конкретний момент укладення шлюбу. 

Важливий етап формування шлюбу як правового інституту пов'язаний з 

розвитком системи преторського права (367 – 30 pp. до н. е.). Так, саме в 

практиці претора вперше зустрічаємо вимогу про психічне здоров’я наречених, 

оскільки психічна хвороба робила неможливим висловлення згоди, як 

обов’язкової (істотної) умови укладення шлюбу. Також, претора вперше 

застосовував вимоги до особи конкубіни (її віку та походження). Однак, 

діяльність претора була спрямована на урегулювання, в першу чергу, майнових 

відносин, що виникали між особами під час укладення чи розірвання шлюбу. 

Відтак, він поширив давню заборону дарування між чоловіком та дружиною 
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(donatio inter virum et uxorem) на інших суб’єктів, а також розширив коло 

об’єктів. Претор визначав способи встановлення приданого (dos) (передача 

(datio), призначення (diction), обіцянка (promissio dotis)). Він також 

застосовував формальний акт знищення боргового зобов’язання (acceptum 

ferre), у тому випадку, коли чоловік був боржником особи, що встановлювала 

придане. 

Проаналізовано визначення шлюбу римського юриста Ульпіана, з точки 

зору ідеї природного права. Відтак, укладення шлюбу, народження та 

виховання дітей є прагненням продиктованим природою. Також виділяється 

така важлива ознака шлюбу як різностатевість, оскільки лише так можна 

забезпечити продовження роду. 

Цілісне визначення шлюбу вперше сформулював римський юрист 

Модестін (ІІІ ст.). Встановлено, що Модестин характеризував шлюб як 

двосторонній договір, який виникав завдяки висловленню згоди (consensus), 

однак тривалість якого залежала від взаємної волі осіб (affectio maritalis).  Крім 

цього, з аналізу визначення шлюбу Модестина видно, що шлюб регулювався 

нормами позитивного права (ius civile, ius gentium) та нормами природнього 

права (ius naturale). Загалом, Модестин намагався дати дійсну, а не бажану 

характеристику шлюбу. 

Проаналізувавши християнські цінності з точки зору їх співзвучності з 

етико-моральними поглядами римлян на шлюб, з’ясовано, що в основі 

християнської концепції шлюбу була вільна згода наречених на його 

укладення, а тому жодного значення не мало, те, що у Давньому Римі 

трактувалось як «affectio maritalis». Так, тривалість шлюбу, як таїнства, згідно 

християнської концепції, залежала від Божої ласки, а не від волі сторін. 

Варто також зауважити, що закріплені в канонічному праві норми та 

доктрини, що відображали погляди християнської церкви шлюбні відносини, 

разом з тим, сприяли рецепції цього інституту у праві країн континентального 

типу правової системи. 
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Встановлено, що вплив християнських цінностей найбільш помітний у 

законодавстві Юстиніана. Про це свідчать: заборона шлюбів римлян з 

варварами, обмеження шлюбів кліриків, заборона шлюбів між спільниками в 

перелюбі, покарання смертною карою за двоєженство тощо. Встановлено, що за 

Юстиніана правове оформлення отримав початок подружнього життя, оскільки 

вперше в законі 537 року було визначено вимоги публічності та урочистості 

вступу в шлюб. Вказаний закон мав забезпечити точне визначення моменту з 

якого шлюб починав існувати, а також надати йому офіційного характеру. 

Закони Юстиніана, видані в період з 534/35 р. по 565 р., завершили 

процес розвитку та правового оформлення інституту шлюбу в Давньому Римі.  
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3. РЕЦЕПЦІЯ ІНСТИТУТУ ШЛЮБУ У КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ ПРАВІ 

(ФРАНЦІЯ, НІМЕЧЧИНА, УКРАЇНА) 

 

3.1. Рецепція римського поняття шлюбу, умов, порядку його 

укладення та припинення 

 

Рецепція права – незмінний інструмент розвитку національного права та 

відображає тенденцію до зближення правових систем, їх гармонізацію. Знання 

правових систем інших народів є надзвичайно важливою для законодавця, адже 

сприяє удосконаленню норм права [72, с. 14; 126, c. 5–6]. 

На думку професора Є.О. Харитонова наприкінці пізнього 

Середньовіччя принцип персональних юрисдикцій у приватному праві 

поступається поділу права на правові родини (сім’ї), які відрізняються 

характером джерел і форм права та їх співвідношення; концепціями 

регулювання відносин, учасником яких є приватна особа; прийнятою 

структурою приватного права і змістом основних його інститутів; мірою 

впливу римського приватного права, яка визначається ставленням до нього, 

видами, формами, тривалістю та результатами його рецепції [156, с. 130; 162, c. 

371]. 

Французький компаративіст Р. Давид називав романо-германську 

(континентальну правову систему) першою правовою системою в сучасному 

світі, яка сформувалася в ХІІ - поч. ХІІІ ст. в континентальній Європі [59, c. 

35].Крім цього, С. С. Алексєев зазначав, що формування і розвиток романо-

германського (континентального) права відбувалося на основі багатовікової 

розвиненої правової культури, в результаті прямої правотворчості 

компетентних органів, та характеризувалося в інтелектуальному і одночасно в 

спеціально-юридичному аспекті правовим прогресом у суспільстві [32, c. 436]. 

Хоча Б. Лапіцький вказував на те, що романісти XII-XIV століть 

використовували положення Дигестів Юстиніана лише як джерело технічного 

права, але сама римська ідеологія залишалася для них чужою [207, с.101–150] 
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Розвиток континентальної правової системи поділяють на історичні 

етапи, перебіг яких пов’язаний з рецепцією римського права [150, c. 82]. Так до 

другої половини XI ст. в Європі переважало варварське звичаєве право, яке 

поступово зазнавало впливу римського права. Вивчення римського права в 

університетах стало важливим моментом у формуванні континентального 

права. Процес вивчення права характеризувався насамперед тим, що 

викладалися методи, які дозволяли створювати справедливі норми. Таким 

чином, право почало відігравати роль противаги недосконалості місцевих 

звичаїв. Тобто континентальна правова система виникла не як продукт 

діяльності державної влади, а як продукт культури [83, c. 49; 145, с. 122; 152, с. 

166]. Разом з тим, приватне право Європи, зокрема, його норми у сфері шлюбно 

сімейного права формувалось під впливом християнства [144, с. 206; 188, с. 34; 

230, c. 53]. 

Підвищення ролі позитивного права, закону і законодавства, визначили 

також необхідність систематизації нормативного матеріалу, а саме кодифікації, 

що остаточно завершила процес формування системи континентального права 

як цілісного явища [171, c. 106, 108]. У багатьох європейських країнах 

прийняли цивільні кодекси, зокрема у Франції (1804 p.), в Німеччині (1896 p.). 

Право, шляхом кодифікаці,ї набуло системності, що полегшило його практичне 

застосування [33, c. 46; 60, c. 26]. 

Сучасний період в історії континентального права почався після Другої 

світової війни і пов’язаний з посиленням впливу інтеграційних процесів у 

Європі, у результаті цього змінюється праворозуміння в національних правових 

системах, що традиційно належать до континентальної правової системи [83, c. 

52]. 

Основними «носіями» континентальної системи були Франція та 

Німеччина, оскільки вони мали беззаперечний вплив на життя Європи. 

На думку деяких вчених, на території сучасної Німеччини та Франції 

відбулось повне запозичення норм римського права, завдяки тому, що 

Кодекс Юстиніана було включено в правові системи обох країн [126, c. 8–9]. 
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Завдяки аналізу Французького та Німецького цивільних кодексів можемо 

виявити обсяг впливу римського приватного права на зміст цих законодавчих 

актів, зокрема в сфері шлюбно-сімейних відносин. 

В попередніх розділах нами було з’ясовано основні принципи на яких 

ґрунтувався римський шлюб. З урахуванням цього, римський шлюб - це 

моногамний зв'язок, що полягав у тривалій спільності життя з триваючим 

умислом сторін (maritalis affectio) [201, c. 224]. Аналізуючи сучасне шлюбно-

сімейне законодавство країн континентального права переконуємось в тому, 

що ними була реципійована така ознака шлюбу, як «maritalis affectio». 

Відсутність тривалого умислу сторін щодо шлюбу є підставою для визнання 

шлюбу фіктивним. Крім наявності умислу, законний шлюб в Давньому Римі 

опирався на тривалу спільність проживання, що в сучасних країнах 

континентального права означає спільне ведення господарства та спільне 

виховання дітей. 

Наприклад, Французький цивільний кодекс визначає поняття 

«співжиття», як фактичний союз проживаючих спільно двох осіб, однієї чи 

різної статі, що характеризується безперервним і стійким веденням спільного 

життя (ст. 515-8) [157, c. 90]. Отже, важливою ознакою шлюбу є його 

безперервність та стійкість.  По суті, це та ж вимога, яка була у римському 

праві. Німецьке цивільне уложення також не містить визначення шлюбу, 

однак зі змісту статей 1303-1309 видно, що шлюбний союз – це союз, який 

укладається на все життя і характеризується спільним сімейним життям, де 

подружжя зобов’язується нести відповідальність один перед одним [1, c. 423-

424]. 

Законодавству Німеччини, що діяло до 1998 року, були відомі 

малозначні шлюби. Внаслідок правової реформи з Німецького цивільного 

уложення були включені положення щодо шлюбів, які можуть бути 

скасовані, а шлюбів, з яких не виникає правових наслідків (малозначних) 

більше не існує. Разом з тим, при значних порушеннях формального або 

матеріально-правового характеру спроба укласти шлюб взагалі може не мати 
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правових наслідків. В такому випадку виникає не шлюб, що може бути 

скасований, а фіктивний шлюб [1, c. 427]. 

Отже, визнання шлюбу фіктивним у країнах континентального права 

залежить від наявності в осіб умислу на безперервне і стійке співжиття. 

Разом з тим, визнання шлюбу недійсним в країнах континентального типу 

правової системи пов’язане з недотриманням вимог до його укладення. 

Також в країнах континентального типу правової системи розмежовують 

правові наслідки недійсності шлюбу, в залежності від знання особи про 

перешкоди до реєстрації шлюбу. 

Наприклад, в Україні за загальним правилом недійсний шлюб не є 

підставою для виникнення у осіб, між якими він був зареєстрований, прав та 

обов'язків подружжя (ст. 45 СК України) [13]. Однак, якщо особа не знала і 

не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, вона має право на: поділ 

майна, набутого у недійсному шлюбі, як спільної сумісної власності 

подружжя; проживання у житловому приміщенні, в яке вона поселилася у 

зв'язку з недійсним шлюбом; аліменти, на прізвище, яке особа обрала при 

реєстрації шлюбу (ст. 46 СК України) [13; 61, с. 22–28]. 

Тож, у країнах континентального права, лише шлюб укладений з 

дотриманням вимог та у встановленому законом порядку породжує для 

подружжя взаємні особисті немайнові та майнові права та обов’язки. Так 

само і в Давньому Римі, лише законний шлюб (matrimonium justum) –

породжував усі передбачені правом наслідки особистого немайнового та 

майнового характеру. 

Однак, у Давньому Римі право визнавало не лише відносини між 

законним подружжям, а й шлюбне співжиття (contubernium) чи конкубінат, 

які характеризувались тривалими та стійкими сімейними відносинами, що 

відрізняло їх від випадкового чи тимчасового статевого зв’язку (adulterium). 

Сучасне законодавство країн континентального права демонструє 

рецепцію інституту позашлюбних дозволених (визнаних) законом союзів. 

Разом з тим, у Давньому Римі шлюбне співжиття оформлялось, коли 
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подружжя не володіло необхідними особистими правовими якостями, однак 

відповідно до сучасного французького чи німецького законодавства, такий 

союз є добровільним рішенням. 

Наприклад, окрім шлюбу, який укладається шляхом законодавчо 

визначеної процедури і реєструється в актах цивільного стану осіб, 

французька законодавча система розрізняє партнерів, що живуть разом 

«неофіційно» (en union libre) і «офіційно» (en concubinage) [45, c. 118]. 

Термін «en union libre» почали використовувати наприкінці ХІХ 

століття прихильники теорії шлюбу як однієї з форм рабства (особливо для 

жінок), щоб описати відносини вільні від законів держави чи церкви [206, c. 

150]. Опоненти цієї теорії стверджували, що такі відносини загрожують 

існуванню сім’ї та повертають людство до тваринного світу [194, c. 390]. 

Сучасне французьке законодавство не визнає неофіційного співжиття (en 

union libre), тобто не передбачає жодних наслідків для осіб, які живуть таким 

союзом. 

Натомість особи, які офіційно проживають спільно (en concubinage), 

присутні ті ж юридичні привілеї, що й у подружніх пар(наприклад, соціальне 

страхування). Для цього необхідно одержати в мерії міста свідоцтво, що 

підтверджує, співжиття «як чоловіка і дружини» (ст. 515) [157, c. 90]. У 

цьому випадку особи підписують «декларацію дійсності» (attestation sur 

l'hоnnеur) про те, що проживають разом [178]. 

У зв’язку з тенденцією до лібералізації відносин між подружжям 15 

листопада 1999 року прийнято закон від 15.11.1999р. про, так званий, 

цивільний пакт солідарності (pacte civile de solidarité (PACS)) та конкубінат, 

положення якого увійшли до ФЦ Кодексу. Цивільний пакт солідарності 

(pacte civile de solidarité (PACS)) – договір, укладений між двома 

повнолітніми особами, однієї чи різної статі, для організації їх спільного 

життя [190; 220]. Запровадження PACS стало першим кроком до зрівняння в 

правах пар гетеросексуальних та гомосексуальних. 



99 

 

 99 

Підставами дійсності цивільного пакту солідарності є неможливість 

його укладення між : родичами висхідної чи нисхідної прямої лінії 

спорідненості, між свояками по прямій лінії і між родичами бокової лінії; 

двома особами, з яких хача б одна вже перебуває в шлюбі; особами, одна з 

яких хоча б один раз вже був партнером цивільного пакту солідарності [231, 

c. 152].  

PACS не потребує нотаріального оформлення, тому особи, які 

прагнуть укласти пакт солідарності роблять спільну заяву в суд. Також, 

партнери, відповідно до пакту солідарності, беруть на себе обов’язок вести 

спільне життя і здійснювати матеріальну допомогу, і матеріальну підтримку 

[190; 231, c. 151]. Укладення PACS зумовлює настання певних правових 

наслідків. Наприклад, партнери несуть солідарну відповідальність перед 

третіми особами стосовно боргів одного з подружжя, з’являється право на 

утримання з боку партнера у випадку хвороби [220]. 

Щодо конкубінату, то перша згадка про цей інститут з’явилася у 

Французькому цивільному кодексі 1912 року, у зв’язку з реформою 

допустимості встановлення батьківства. Конкубінат було визначено як 

фактичний зв’язок, що характеризується тривалою спільністю проживання 

двох осіб однієї чи різної статі, які живуть як пара [231, c. 153]. Особливістю 

цих відносин було те, що вони не породжували жодних правових наслідків 

для осіб. Разом з тим, вони на законодавчому рівні визнавали фактичний 

зв’язок гомосексуальних пар. 

Тож завдяки законодавчому урегулюванню партнерства, створеного 

для спільного проживання, в країнах континентального права встановлена 

раніше невідома форма визнання сімейних прав одностатевих пар. Таким 

чином, одностатеві союзи існують на рівні з шлюбом і в багатьох 

відношеннях прирівнюються до нього з точки зору правового становища, і 

взаємних прав та обов’язків. 

В Україні проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без офіційної 

реєстрації шлюбу, не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків 
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подружжя. Отже, Сімейний кодекс України розмежовує поняття офіційного 

(законного) шлюбу та неофіційних відносин (незаконний шлюб). Крім цього, 

статею 74 Кодексу передбачено, що фактичним шлюбом визнається лише 

союз чоловіка та жінки, тобто не може бути визнаний сім'єю 

гомосексуальний союз [13; 103]. 

Сімейний кодекс України також розмежовує шлюб та співжиття з 

метою створення сім’ї. Встановлює основні вимоги до відносин, щоб визнати 

їх фактичним шлюбом, а саме: спільне проживання чоловіка та жінки, 

спільне ведення господарства, проживання без реєстрації своїх відносин в 

державних органах і, найважливіше, наявність наміру створення сім'ї цими 

чоловіком та жінкою [13; 78, с. 1–46; 103]. Пригадуємо, що таке ж правило 

існувало і у Давньому Римі, де намір (взаємна воля) сторін були одним з 

чинників, що відрізняв співжиття від тимчасового зв’язку. 

На жаль, сучасне сімейне законодавство України не вирішує питань 

пов’язаних зі вступом у фактичний шлюб осіб, які перебувають у офіційному 

шлюбі, що ставить під загрозу принцип одношлюбності. 

Проблеми, що виникають між особами, які проживають у фактичному 

шлюбі, вирішуються у судовому порядку. Часто виникає проблема правового 

захисту матері та дитини народженої в фактичному шлюбі. Разом з тим, 

дитина, народжена у фактичному шлюбі, прирівнюється у своїх правах та 

обов'язках до дитини, що народилась у законному шлюбі [103; 105, c. 161]. 

Умови вступу в шлюб в країнах континентального права, як і в 

Давньому Римі можна поділити на обовязкові та умовні. Перш за все, 

з'ясування суті кровозмішення було надзвичайно цінним відкриттям, яке 

дало можливість зробити крок уперед в організації сім'ї, шляхом виключення 

статевого зв'язку між батьками та дітьми, братами та сестрами. Цей крок 

відбувся не відразу і закінчився забороною шлюбу навіть у бокових лініях, 

тобто для дітей, внуків і правнуків рідних братів та сестер [130]. 

Наприклад, Французький цивільний кодекс забороняє шлюб між всіма 

висхідними і низхідними родичами, незалежно від того виникла 
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спорідненість через шлюб чи поза ним, та свояками цієї ж лінії (ст.161 ФК) 

[157, c. 82], а також – між братом та сестрою, дядьком і племінницею, чи 

тіткою та племінником. Забороненим є шлюб між двоюрідним дідом та 

внучатою племінницею(проте, за наявності вагомих підстав Президент 

Республіки має право відміняти встановлені заборони) (ст. 162-163 ФЦК) 

[157, c. 82–83]. 

У Німецькому цивільному уложенні (ст. 1306-1308) передбачено, що в 

шлюб можуть вступити особи, які не є родичами по прямій лінії, 

повнорідними чи неповнорідними братами та сестрами, (це правило діє і у 

випадку коли сімейні відносини припинились в результаті усиновлення). 

Стосовно осіб, спорідненість між якими виникла внаслідок усиновлення, це 

правило припиняє дію у випадку припинення відносин, що виникли 

внаслідок усиновлення [157, c. 336–337].  

Сімейний кодекс України також має перелік вимог для осіб, які 

бажають зареєструвати шлюб серед яких, зокрема, відсутність споріднення 

(ст. 26). Забороняється шлюб між особами, які є родичами прямої лінії 

споріднення: рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра, двоюрідні брат та 

сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця, усиновлювач та 

усиновлена ним дитина. За рішенням суду може бути надане право на шлюб 

між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також 

між дітьми, які були усиновлені ним [13]. Шлюб усиновлювача та 

усиновленої ним дитини, як і в Німеччині, може бути зареєстровано лише у 

випадку скасування усиновлення. 

Варто наголосити, що в Давньому Римі шлюб був союзом 

різностатевим. Така ознака шлюбу гарантувала виконання мети шлюбу, а 

саме: народження дітей, майбутніх римських громадян та законних 

спадкоємців. Відомо, що у Давньому Римі навіть існували норми, які 

дозволяли розлучення в разі безпліддя жінки або імпотенції чоловіка [59, c. 

224]. Тож, фізична здатність наречених, перш за все, полягала у наявності в 

них конкретних статевих якостей. 
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Однак, в деяких сучасних країнах континентального типу 

різностатевість не є обов’язковою вимогою укладення шлюбу. Список країн 

де дозволеними є одностатеві шлюби Франція поповнила після того як 18 

травня 2013 року президент Франсуа Олланд підписав відповідний закон. 

Таким чином, у Франції розширилось розуміння шлюбу, як законного союзу 

чоловіка та жінки або двох осіб однієї статі. 

У Німеччині одностатеві шлюби не передбачені законодавством, 

однак Законом про зареєстроване партнерство від 16.02.2001 року, 

встановлена раніше невідома форма визнання сімейних прав одностатевих 

пар або «одностатевого сімейного союзу». Одностатеве партнерство з точки 

зору права, прирівнюється до офіційно зареєстрованого шлюбу, хоча, 

наприклад, обмежує осіб у праві на усиновлення, зміні прізвища на прізвище 

чоловіка, та ін. [1, c. 376]. 

Сімейний кодекс України визначає шлюб, як різностатевий союз (ч.1 

ст. 21 СК України). В Україні гетеросексуальність шлюбу пов’язана не лише 

з традиційним уявленням про мету шлюбу, а саме народження дітей, але й з 

моральним поглядом на відносини між чоловіком та жінкою. Професор З. В. 

Ромовська звертає увагу на те, що можливість шлюбу між особами однієї 

статі суперечить християнській моралі та не узгоджується з моральними 

засадами нашого суспільства [130]. Відтак, шлюб за своєю суттю є 

природним союзом чоловіка і жінки, оскільки вони були створені з 

потребами, які може задовольнити інший, а їхні особисті якості за природою 

врівноважуються і доповнюються одне одним. Моральні принципи, на яких 

грунтуються шлюбно-сімейні відносини в Україні, містяться у християнській 

етичній доктрині. Причина полягає у тому, що християнська мораль 

історично мала значний вплив у східнослов'янському, зокрема українському, 

етнічному просторі, і завдяки її авторитету поширювався моральний досвід 

поколінь та зберігалася єдність націона-льного світогляду [100, c. 89]. 

Ще однією з важливих умов вступу реципійованою з римського 

приватного права є досягнення статевої зрілості. Сучасне шлюбно-сімейне 
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законодавство країн континентальної правової системи хоч і визначає 

мінімальний шлюбний вік, однак така вимога може бути порушена, за 

наявності вагомих підстав. Крім цього, не встановлена верхня шлюбна вікова 

межа. 

У Франції не може вступати в шлюб чоловік, що не досягнув повних 

18 р., а жінка – 15 р., однак вік може бути знижено за наявності серйозних 

причин (ст. 144 Французького ЦК) [157, c. 87]. В Німеччині шлюбним віком є 

повноліття (pubertas). Ця вимога може бути відмінена судом з сімейних 

справ, у випадку якщо заявнику виповнилось 16 років, а інший з майбутнього 

подружжя – повнолітній (ст. 1306-1308 Німецького ЦУ) [1, c. 337]. Сімейний 

кодекс України вимагає у осіб, які бажають зареєструвати шлюб досягнення 

на день реєстрації шлюбу 18 років (ст. 22). Рразом з тим, за заявою особи, яка 

досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на 

шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам (ст. 23) [13; 141, 

5–23]. 

Досягнення шлюбного віку є юридичним фактом, який породжує в 

особи право на шлюб, яке може бути реалізоване лише при одночасному 

волевиявленні двох осіб. Тобто йдеться фактично про шлюбну 

правоздатність, яка належить в Україні кожному, хто розуміє значення своїх 

дій і досяг шлюбного віку, незалежно від різноманітних ознак, відповідно до 

конституційного принципу рівності [130]. 

Перешкодою для укладення шлюбу в Давньому Римі було також 

одночасне перебування в іншому законному шлюбі. В Давньому Римі 

принцип моногамії гарантував єдність шлюбу та утвердження ідеї його 

відмінності від звичайного співжиття між чоловіком та жінкою [201, 223].  

Принцип одношлюбності є фундаментальним для інституту шлюбу в 

сучасних країнах континентального права. Згідно Німецького цивільного 

уложення особа, на час укладення шлюбу, не повинна перебувати в шлюбі чи 

в партнерстві з третьою особою (ст. 1306-1308) [1, c. 337], а у Сімейному 
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кодексі України задекларовано, що жінка та чоловік можуть одночасно 

перебувати лише в одному шлюбі (ст. 25) [13; 141, с. 5–23]. 

Згода укладення шлюбу була в Давньому Римі важливою умовою 

законного римського шлюбу. В посткласичний період (284 – 476 р. р. н. е.), 

коли шлюб почав розглядатися як добровільне волевиявлення чоловіка та 

жінки, згода на шлюб виражала рішення поєднати життя (affectio maritalis) та 

обов’язок поважати один одного (honor maritalis). Саме згода наречених у 

поєднанні з їх правом на шлюб (ius connubii) була юридичною основою 

шлюбу. Згода нареченого і нареченої стали настільки вагомою умовою 

укладення шлюбу, що їх спротив батьківському вибору міг завадити 

укладенню шлюбу. У  канонічному праві істотним елементом шлюбу було 

висловлення взаємної згоди нареченими, а неотримання згоди батьків на 

укладення шлюбу не могло бути причиною недійсності шлюбу. 

Утвердження принципу згоди між нареченими у країнах 

континентального типу правової системи не було легким. Наприклад, у XVI-

XVII століттях на території сучасної Франції, з метою посилити вплив 

держави на шлюбно-сімейні відносини, королівською владою було видано 

серію ордонансів зокрема в питаннях укладення шлюбу [149, c. 143]. Було 

переглянуто правило, згідно якого при вступі в шлюб згода батьків не 

вимагалась, як наслідок, діти, які порушили волю батьків, могли бути 

позбавлені спадку. Згодом, батьки отримали право оспорювати в Паризькому 

парламенті шлюби, які були укладені без їх згоди. За результатами розгляду 

такої скарги, парламент оголошував шлюб укладений без згоди батьків, 

незаконним, а отже таким, що не породжував юридичних наслідків [74, с. 

295]. Цікаво, що сучасне шлюбно-сімейне законодавство також містить 

норми про право протесту на укладення шлюбів дітьми. Право протесту 

проти шлюбу дітей (потомків, в тому числі повнолітніх) мають батьки або 

предки. За їх відсутності повнолітні брат або сестра, дядько чи тітка, 

двоюрідні брат чи сестра можуть висловити заперечення, якщо не отримано 

згоди сімейної ради (ст. 172 – 173 Французького ЦК). Підставою для 
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протесту проти майбутнього шлюбу, може бути психічне відхилення 

майбутнього чоловіка (дружини) (ст. 172 – 173 Французького ЦК). Отже, 

невід’ємним елементом принципу добровільності вступу в шлюб (згоди), 

залишається психічне здоров’я наречених, яке підтверджується медичним 

сертифікатом (ст. 169 Французького ЦК).  [157, c. 92]. 

Згода наречених, взаємність їх волі є обов’язковою  вимогою в країнах 

континентального права. Сучасний Французький цивільний кодекс також 

декларує, що «нема шлюбу, якщо нема згоди» (ст. 146 ФК) [157, c. 87]. 

Також згода наречених на укладення шлюбу передбачає публічність цього 

акту, тобто в присутності посадової особи. Відсутність вільної згоди чоловіка 

та дружини (помилка стосовно особи чоловіка чи дружини чи їх 

особистісних якостей), є наслідком визнання шлюбу недійсним. Разом з тим, 

Французький цивільний кодекс встановлює, що вимога про визнання шлюбу 

недійсним стає неприпустимою зі спливом 5 років з дня укладення шлюбу, 

чи з часу як воля одного з подружжя стала вільною, чи з моменту, коли 

допущена ним помилка була визнана (ст. 181) [157, c. 82–87]. 

Шлюб без згоди, порозуміння, домовленості неможливий, інакше він 

не вважався б добровільним союзом. Отже, домовленість (з пропозицією 

подальшого спільного проживання і з прийняттям цієї пропозиції) – це 

фундамент подружнього єднання [130]. Так з аналізу норм Німецього 

цивільного уложення (ст. 1310-1312) [1, c. 337] бачимо, що публічний 

офіційний характер укладення шлюбу є гарантією дотримання принципу 

вільної згоди наречених. Відповідно до положень Сімейного кодексу 

України, шлюб має бути добровільним (ст. 24). Так само, як і в інших країнах 

континентальної системи права в Україні елементом принципу 

добровільності вступу в шлюб є взаємна обізнаність наречених про стан 

здоров’я. Приховування тяжкої хвороби, а також хвороби, небезпечної для 

другого з подружжя, їхніх нащадків, може бути підставою для визнання 

шлюбу недійсним (ст. 30 СК). Тож Кодекс передбачив правові наслідки 

порушення встановленої вимоги [13; 84; 141 с. 5–23]. Варто звернути увагу 
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на те, що вимога про взаємну обізнаність наречених про стан здоров’я не є 

новою в історії розвитку інституту шлюбу. Так в Давньому Римі, завдяки 

претору, принцип згоди наречених на шлюб наповнився таким елементом, як 

психічне здоров’я наречених. 

На сучасному етапі розвитку права країн романо-германської правової 

системи важливим стало визнання єдиних принципів регулювання шлюбно-

сімейних відносин. І наслідком цього є прийняття та ратифікація Конвенції 

про згоду на вступ у шлюб, мінімальний шлюбний вік і реєстрацію шлюбів 

(1962 р.). Цей документ спрямований на досягнення вільної та повної згоди 

обох сторін, що беруть шлюб, на подолання застарілих законів, звичаїв і 

практики, які допускають шлюби у ранньому віці (дитячі шлюби) та шлюби 

без згоди жінки. Конвенцією, зокрема встановлено такі вимоги до держав-

учасниць : передбачити у своєму законодавстві мінімальний шлюбний вік, 

заборонити укладення шлюбу з особою, яка не досягла встановленого віку, 

крім випадків, коли компетентний орган влади в інтересах сторін, що беруть 

шлюб, дозволяє зробити виняток з нього правила, зважаючи на поважність 

обставин (ст. 2). Усі шлюби реєструються компетентним органом влади у 

відповідному офіційному реєстрі (ст. 3) [15]. 

Спільним для країн континентального типу правової системи є те, що, 

так само як і у Давньому Римі, порушення вимог (умов) укладення шлюбу 

робить його недійсним, тобто таким, що не породжує прав та обов'язків 

подружжя. Однак, у випадку зникнення перешкоди для укладання шлюбу в 

Давньому Римі, співжиття чоловіка та жінки ставало законним шлюбом 

(iustae nuptiae). Наприклад, подружжя досягнуло шлюбного віку або батько 

дав згоду на шлюб, проте, законність попереднього співжиття не 

відновлювалася. Якщо особа не знала і не могла знати про перешкоди до 

реєстрації шлюбу, вона має право: на поділ майна, набутого у недійсному 

шлюбі, як спільної сумісної власності подружжя; на проживання у 

житловому приміщенні, в яке вона поселилася у зв'язку з недійсним шлюбом; 
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на аліменти, на прізвище, яке особа обрала при реєстрації шлюбу (ст. 46 СК 

України) [13]. 

У Давньому Римі також існували вимоги щодо укладення шлюбу 

вдовами. Звісно, сучасне шлюбно-сімейне законодавство країн 

континентального права не вимагає дотримуватися жодних строків перед 

укладенням нового шлюбу. Разом з тим, строк після припинення шлюб, 

враховується для встановлення батька дитини. Також варто звернути увагу, 

що в Давньому Римі, з метою захисту прав законнонароджених дітей, претор 

постановив, що мати дитини завжди вважається відомою, навіть, якщо вона 

зачала дитину не у шлюбі.  

Рецепція наведеного принципу також відбулась у європейському 

шлюбно-сімейному праві. Наприклад, у Франції діє презумція автоматичного 

батьківства щодо дитини народженої в шлюбі. Проте, законом від 1972 року. 

було дозволено заперечення батьківства, у випадку біологічної неможливості 

або серйозних підстав вважати, що був вчинений перелюб [183, c. 241–268]. 

У Німецькому цивільному уложенні також задекларовано принцип, 

відповідно до якого матір’ю дитини вважається жінка яка її народила (ст. 

1591) [1, c. 402]. Знову ж таки, зустрічаємо презумпцію, відповідно до якої, 

батьком дитини вважається чоловік, який на момент народження дитини 

перебував в шлюбі з матір’ю (це правило діє і в випадку припинення шлюбу 

внаслідок смерті, якщо протягом 300 днів після його припинення народилася 

дитина), або той який визнав батьківство, або батьківство якого встановлено 

в судовому порядку (ст. 1592) [1, c. 402–403]. 

Сімейний кодекс України також містить презумпцію, згідно з якою 

батьком дитини, яка народилась у зареєстрованому шлюбі, є чоловік її матері 

(ст. 133 СК України) [13]. Якщо дитина народилась не у законному шлюбі, то 

така презумпція не застосовується. А тому часто виникає проблема 

правового захисту матері та дитини народженої в фактичному шлюбі. Разом 

з тим, дитина народжена в фактичному шлюбі прирівнюється в своїх правах 

та обов'язках до дитини, що народилась у законному шлюбі [105, c. 161]. 
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Завдяки аналізу вимог для вступу в шлюб в Давньому Римі та їх 

порівнянні з тими, які існують у Французькому цивільному кодексі, 

Німецькому цивільному уложенні, Сімейному кодексі України, ми виявили 

рецепцію фундаментальних принципів (засад) інституту шлюбу у 

континентальному типі системи права. Тепер розглянемо детальніше 

особливості укладення шлюбу в країнах континентального права. 

У попередньому розділі було встановлено, що укладенню шлюбу в 

Давньому Римі передували заручини (sponsalia). Однак, регламентація 

шлюбної згоди втратила своє значення разом з розвитком інституту шлюбу 

та знищенням майнових рис укладення шлюбу і примусу до виконання 

обрядового продажу своєї доньки з метою шлюбу. 

Протягом розвитку інституту шлюбу в країнах Європи, заручини також 

мали значення, як необхідна передумова укладення шлюбу. Заручини були 

договором, який взаємно зобов’язував сторони вступити в шлюб. Наслідком 

порушення цієї домовленості була майнова відповідальність що полягала у 

відшкодуванні витрат по підготовці до весілля та моральної шкоди. Згідно 

тверджень французького дослідника Ж. Дюбі, у Середньовічній Європі шлюб 

був спрямований на утвердження стабільності влади та власності [187, c. 34]. 

Заручини переважно відбувались одразу після народження дитини, а тому 

пошуками наречених займались батьки, керуючись економічними мотивами та 

престижем [39, c. 100–101]. 

У сучасних країнах континентального права значення інституту 

заручин, як і в римському праві, має перш за все моральне значення. З 1838 

року французьке право перестало визнавати заручини юридичною угодою 

[102, c. 27]. У Франції заручені несуть один перед одним лише моральну 

відповідальність та залишаються вільними в ухваленні остаточного рішення 

до останньої хвилини перед шлюбом. 

Процес заручин досить простий і не передбачає особливих процедур. 

Проте, заручені мають певні права. Наприклад, якщо юнак залишив дівчину, 

обіцявши раніше з нею одружитися, то остання може звернутися до суду й 
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зажадати відшкодування їй морального збитку. Якщо заручини носили більш 

офіційний характер (публікація в пресі, призначення конкретного дня 

весілля, складання шлюбного контракту і т.д.), то процес розриву 

ускладнюється й може носити затяжний характер зі зверненням до адвокатів 

і до суду [157, c. 87–90]. 

У Німецькому цивільному уложенні поняття «заручин» 

використовується як правова категорія. Заручини є договором, відповідно до 

якого чоловік і жінка, що з цього моменту набувають статусу наречених, 

несуть обіцянку вступити в шлюб один з одним. Укладення цього договору 

не передбачає дотримання спеціальної форми (наприклад, обміну 

обручками), але обов’язковою залишається публічна заява (ст.ст.1297–1299) 

[1, c.422]. Заручини не можуть бути основою для подання позову про примус 

вступу в шлюб. 

Якщо заручена особа відмовиться від заручин, вона зобав’язана 

відшкодувати іншій стороні і її батькам (третім особам замість батьків) 

завдані витрати, що виникли внаслідок очікування укладення шлюбу. 

Витрати підлягають відшкодуванню лише в межах співмірних обставинам. 

Якщо відмова від заручин має серйозні підстави, то обов’язку відшкодування 

не виникає. Якщо серйозні підстави ґрунтуються на вині іншого нареченого, 

останній зобов’язаний відшкодувати відповідні витрати. Якщо шлюб не буде 

укладено, то наречений чи наречена мають право вимагати від іншого за 

правилами повернення те, що було надано в якості подарунка або як наслідок 

заручин. Таке правило не діє у випадку смерті нареченого (нареченої) (ст. 

1301-1302) [1, c.423]. Отже, наведені наслідки хоч і перегукуються з тими, 

що існують в французькому законодавстві, все ж, більше нагадують наслідки 

розірвання заручин у Давньому Римі. 

Сімейний кодекс України не передбачає процедури заручин, однак 

особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими (ст. 

28). Крім цього, передбачено зобов'язання наречених у разі відмови від 
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вступу в шлюб (ст.31) [13]. Отже, в Україні інститут заручин не зник 

повністю, а набув нової форми. 

Загалом у країнах континентального права спостерігається 

формальність заручин, а відмова від шлюбу після подання заяви про його 

реєстрацію передбачає негативні наслідки, що ґрунтуються на принципі, 

матеріальної відповідальності особи, яка відмовилася від шлюбу (розірвала 

заручини). 

У сучасних країнах континентального права укладення шлюбу є актом 

урядовим і формальним, що передбачає дотримання формальної сторони 

процедури, такої, як подання заяви до уповноваженого органу, реєстрація 

такої заяви, присутність свідків. Крім того, укладення шлюбу 

супроводжується символічним запитанням з боку органу реєстрації актів 

цивільного стану до обох наречених, про бажання вступити в шлюб. 

Світський характер інституту шлюбу в країнах романо-германської правової 

системи підтверджується нормами про відсутність юридичних наслідків для 

релігійного обряду укладення шлюбу [132, c. 86–111]. 

Варто зауважити, що світський шлюб у Франції спочатку був 

запроваджений для протестаннтів у 1787 році. Згодом, у 1792 році 

впроваджено єдину форму світського шлюбу, яку Наполеон поширив у 

інших підконтрольних йому державах Європи [192, c. 256]. Паралельно було 

запроваджено інститут світського розлучення, для якого достатньою була 

заява сторін. 

Згідно сучасного законодавства Франції, укладення шлюбу є 

публічним, тобто здійснюється в присутності посадової особи (ст. 181 ФЦК) 

[157, c. 88]. Щоб укласти шлюб у Франції, обом партнерам потрібно 

написати заяву в мерію, за їх місцем проживання. Після одержання всіх 

документів служба громадянського стану мерії публікує оголошення про 

майбутній шлюб, яке вивішується на 10 днів, раніше яких шлюб не може 

бути укладений. 
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Під час укладення шлюбу обов'язкова присутність від 2 до 4,  це 

можуть бути близькі родичі. Службовець відділу цивільного стану мерії 

зачитує права й обов'язки подружжя. Потім він запитує молодят на предмет 

наявності шлюбного контракту й у випадку позитивної відповіді вписує в 

книгу актів громадянського стану дату контракту, прізвище й місце 

проживання нотаріуса, який його одержав. Згодом чиновник опитує молодят, 

чи прагнуть вони одружитися, у випадку позитивних відповідей, іменем 

закону оголошує їх чоловіком і дружиною. До книги актів громадянського 

стану вноситься запис про шлюб. Копію свідоцтва про шлюб можна 

одержати в мерії. Подружнім парам видають так звану сімейну книгу (livret 

de famille), у яку заносяться всі офіційні події, наприклад народження дітей, 

розлучення або смерть [157, c. 61]. 

В Німеччині світська форма шлюбу була запроваджена на територіях 

підконтрольних Наполеону, однак, із занепадом його впливу, лише деякі 

суверенні землі впровадили світські шлюби. Тож світські шлюби в Німеччині 

набули поширення в ХІХ ст., коли Отто фон Бісмарк добився зменшення 

впливу церкви. Після об’єднання Німеччини в одну імперію у 1871 р., 

Рейхстаг у 1875 р. прийняв устав «Цивільне шлюбне право» [192 c. 258]. 

Важливим доводом на користь світських шлюбів, була можливість укладати 

їх між особами різного віросповідання. 

Процедура укладення шлюбу в сучасній Німеччині також носить 

офіційний характер. Особи, що бажають одружитися, зобов’язані особисто в 

присутності один одного зробити заяву до органу реєстрації актів 

громадського стану. Заява не може містити умови чи вказувати на термін. 

Шлюб набуває юридичного значення після ствердної відповіді на запитання 

посадової особи відповідного органу про бажання вступити в шлюб кожного 

з наречених. Після цього відповідний запис вноситься посадовою особою в 

книгу реєстрації шлюбів. Укладення шлюбу може відбуватися за участі 

одного або двох свідків, якщо стосовно цього висловлять бажання наречені 

(ст. 1310-1312 Німецького ЦУ) [1, c. 337]. 
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В Україні, шлюб також розглядається, як офіційний акт (договір), 

укладення якого має наслідком виникнення взаємних прав та обов’язків, а 

церемонія укладення шлюбу не має жодного юридичного значення, тобто не 

створює підстав для виникнення прав та обов'язків подружжя (ч. 3 ст. 21 СК 

України). Для укладення шлюбу слід дотримуватись встановленої процедури 

офіційності, яка полягає у поданні жінкою та чоловіком до державного 

органу реєстрації актів цивільного стану заяви про реєстрацію шлюбу (ст. 27-

28 СК України) [13]. 

Професор З. В. Ромовська зазначає, що державна реєстрація взаємного 

вибору наречених є завершальним явищем. Після державної реєстрації шлюб 

постає як два правових явища: одномоментний юридичний факт, тобто як 

підстава виникнення взаємних прав та обов'язків дружини і чоловіка; як 

тривалі правовідносини між дружиною та чоловіком, що існують як щоденні 

маленькі та великі домовленості щодо своїх прав та обов'язків, як 

порозуміння [130]. 

Розглянемо детальніше питання припинення шлюбу та розлучення у 

країнах континентального права. Підстави припинення шлюбу в країнах 

континентальної правової системи, яскраво демонструють джерело свого 

походження, а саме – римське право. Відповідно до Французького 

цивільного кодексу підставами припинення шлюбу є  смерть одного з 

подружжя або розлучення,  вчиненене в законному порядку (ст. 227) [157, c. 

113]. Припинення цивільного пакту солідарності відбувається внаслідок 

смерті одного з партнерів або шлюбом партнерів або одного з них, тобто з 

настанням відповідного факту. Цивільний пакт припиняється також спільною 

заявою партнерів або внаслідок прийняття одностороннього рішення.  

Німецьке цивільне уложення (розділ третій) в якості підстав 

припинення шлюбу, передбачає випадок оголошення одного з подружжя 

померлим або розірвання шлюбу на основі судового рішення. Стосовно 

моменту припинення шлюбу з особою, що оголошена померлою, то Німецьке 

цивільне уложення, як такий називає момент укладення нового шлюбу. 
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Якщо, один з подружжя, що оголошений померлим – живий, то його 

колишній партнер, може наполягати на скасуванні свого нового шлюбу. 

Вимагати такого скасування можна лише протягом року (ст. 1319-1320 НУ) 

[1, c. 341–342]. 

Відповідно до ст. 229 Французького цивільного кодексу підставою для 

розлучення можуть бути: 1. Рішення прийняте за взаємною згодою 

подружжя; останнє може подати спільну заяву про розлучення, якщо вони 

дійшли згоди стосовно розлучення і його наслідків, надавши судді договір, 

що регламентує наслідки розлучення. 2. Прийняття принципу розірвання 

шлюбу; в цій ситуації будь-хто з подружжя або обоє можуть подати заяву 

про розлучення, якщо вони приймають принцип розірвання шлюбу без 

врахування обставин, що лежать в основі цього розірвання. 3. Якщо шлюбні 

відносини остаточно зіпсовані, заяву про розлучення може подати один з 

подружжя; мається на увазі випадок, коли, шлюбні відносини вважаються 

остаточно зіпсованими, внаслідок припинення співжиття, що може бути 

підставою для розлучення за взаємною згодою або у випадку тривалості 

протягом 2 років. Підстави окремого проживання є неважливими, достатнім є 

припинення співжиття як в матеріальному так і в духовному сенсі. 4. 

Наявність вини (ця підстава розлучення беззаперечно успадкована від 

римського приватного права). Позов про розірвання шлюбу подає один з 

подружжя якщо іншому ставляться у вину дії, що характеризуються 

серйозним та тривалим порушенням обов’язків подружнього життя (в 

даному випадку під обов’язками розуміють дотримання в спільному житті 

морально-етичних норм, а обов’язки, що виникають з шлюбу розглядають як 

цивільно-правові обов’язки в традиційному значенні, тобто, як такі, що 

мають майновий зміст), що роблять неможливим збереження спільного 

життя. [157, c. 114–116; 107, с. 160]. 

Аналізуючи питання про розірвання шлюбу, слід детальніше 

зупинитись на такій його підставі, як роздільне проживання подружжя. 

Інститут римського шлюбу не містив такого правового режиму і його 
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існування в країнах континентальної правової системи, швидше за все, 

пояснюється загальним впливом канонічного права. Разом з визнанням 

шлюбу недійсним на основі відсутності згоди або перешкод, церква 

вирішувала також питання роздільного проживання подружжя. Такий дозвіл 

давав суд, якщо доведеними були, позашлюбний зв’язок, зрада, або прояви 

жорстокості. Проте, розлучення в сучасному змісті цього слова, не було 

дозволене, оскільки поєднання в таїнстві вважалось вічним до смерті одного 

з подружжя.  

Відповідно до Французького законодавства (ст. 296 Французького 

ЦК), режим роздільного проживання може вимагатися одним з подружжя з 

тих же підстав що й розлучення. Особливість цього режиму в тому, що він не 

тягне розірвання шлюбу, але припиняє обов’язок спільного проживання. 

Проте, за вимогою одного з подружжя рішення про введення режиму 

роздільного проживання перетворюється на підставі закону в рішення про 

розлучення, якщо роздільне проживання тривало два роки. Також, у всіх 

випадках роздільного проживання, воно може перетворитись в розлучення на 

підставі взаємної згоди. Цей режим передбачає режим роздільності майна. 

Режим роздільного проживання припиняється добровільним відновленням 

спільного життя [157, c. 141–143]. 

Розірвання шлюбу відповідно до норм Німецького цивільного 

уложення, відбувається за рішенням суду на підставі заяви одного чи обох з 

подружжя. В цьому випадку шлюб припиняється з моменту вступу в законну 

силу рішення (ст. 1564) [1, c. 383]. Зустрічаються підстави розірвання шлюбу, 

подібні до тих, які згадуються у Французькому цивільному кодексі. Так 

фактичний розпад шлюбу (ст. 1565) полягає у тому, що шлюбного союзу не 

існує і не можна очікувати, що подружжя його відновить [1, c. 383]. Тобто, 

припиняється сукупність всіх особистих і майнових відносин подружжя. 

Презумпція розпаду шлюбу (ст.1566) – це припущення, що шлюб розпався, 

якщо подружжя живе окремо протягом року і обоє подають заяву про 

розірвання шлюбу або інша сторона згодна на розірвання шлюбу. Та 
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беззаперечно презюмується, що шлюб розпався якщо подружжя живе окремо 

протягом трьох років. Роздільне проживання (ст. 1567), передбачає, що 

подружжя живе окремо та немає спільного ведення господарства і один з них 

явно не планує відновити його, оскільки він відмовляється від шлюбного 

союзу. Спільне ведення господарства відсутнє і в тому випадку, якщо 

подружжя живе окремо в спільному житлі [1, c. 383]. 

Відповідно до Сімейного законодавства України, шлюб розривається  

державним  органом  реєстрації   актів цивільного  стану  за  заявою  одного із 

подружжя, якщо другий із подружжя: 1) визнаний безвісно відсутнім; 2) 

визнаний недієздатним; 3) засуджений за вчинення  злочину  до  позбавлення  

волі  на строк не менш як три роки (ст.107) [13].  

Суд вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо  це  не 

суперечить моральним засадам суспільства і постановляє рішення про 

розірвання  шлюбу,  якщо  встановить, що подальше спільне життя 

подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них,  

інтересам  їхніх  дітей,  що мають істотне значення. Як і в Німецькому 

цивільному уложенні зустрічаємо норму, що передбачає поновлення шлюбу, 

у разі появи особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно 

відсутньою (ст.118 СК України) [13]. Відмінною рисою є те, що шлюб 

поновлюється лише за спільною заявою чоловіка та жінки, шлюб яких було 

анульовано та за умови,  що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі. 

Сімейний кодекс України 2002 року зазначає, що режим роздільного 

проживання може бути встановлено за заявою подружжя або позовом одного 

з них у разі неможливості чи  небажання дружини і (або) чоловіка проживати 

спільно (рішення постановляється судом). Встановлення режиму окремого 

проживання не припиняє прав та обов'язків подружжя, які встановлені 

Сімейним кодексом України, і які дружина та чоловік мали до встановлення 

цього режиму, а також прав та обов'язків, які встановлені шлюбним 

договором. Але майно набуте в майбутньому  дружиною та чоловіком не 

вважатиметься набутим у шлюбі, а дитина, народжена дружиною після 
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спливу десяти місяців, не вважатиметься такою, що походить від її чоловіка. 

Режим окремого проживання припиняється у разі поновлення сімейних 

відносин або за рішенням суду на підставі заяви одного  з подружжя (ст. 119-

120) [13]. 

Розгляд справ, пов’язаних з розірванням шлюбу, в країнах романо-

германської правової системи (Франція, Німеччина, Україна), не має 

публічного характеру, проте вимагає дотримання процедури. Умовно таку 

процедуру можна поділити на такі етапи: подання заяви про розлучення до суду 

та встановлення строку для примирення до порушення справи в судовому 

порядку, (примирення може бути відновлено в ході судового процесу). Варто 

звернути увагу на те, що римські юристи також використовували два терміни: 

відмова (repudium) і розлучення (divortium) [112, c. 123–124]. Крім цього, у 

судовій практиці претор розмежовував ці поняття та пов’язував настання 

розлучення саме зі заявою про розірвання шлюбу (repudium). 

Примирення є важливим явищем в сфері розлучень і обов’язковим його 

етапом. Законодавством країн континентальної правової системи передбачено, 

що у разі розірвання шлюбу судом, шлюб вважається розірваним з моменту 

вступу в законну силу рішення суду про розлучення. 

Аналіз істотних умов шлюбу, порядку його укладення та припинення у 

континентальному праві, дає підстави стверджувати про запозичення та 

актуальну дію фундаментальних принципів (засад) римського шлюбу. Перш за 

все, укладенню законного шлюбу передує одночасне дотримання нареченими 

законодавчо встановлених вимог (умов), порушення яких робить шлюб 

недійсним. Важливою засадою (принципом) інституту шлюбу країн 

континентального права є добровільність його укладення. Подаючи спільну 

заяву про укладення шлюбу у відповідні органи реєстрації, особи висловлюють 

взаємну згоду щодо укладення шлюбу в майбутньому. Доречно пригадати, що 

згідно з преторським правом для дошлюбної домовленості (заручин) важливою 

була згода самих наречених, так само як при укладенні шлюбу. Така згода була 

виразом згоди до шлюбу та рішенням поєднати життя. Крім цього, у країнах 
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континентального права відмова від шлюбу після подання заяви про його 

реєстрацію передбачає негативні наслідки, що ґрунтуються на принципі, 

матеріальної відповідальності особи, яка відмовилася від шлюбу, так само як і у 

Давньому Римі для особи, що розірвала заручини. Крім наявності умислу, 

законний шлюб за римським правом опирався на тривалу спільність 

проживання, що в сучасних країнах континентального права означає спільне 

ведення господарства та спільне виховання дітей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 118 

3.2. Рецепція положень римського права у сфері регулювання 

особистих немайнових та майнових відносин між подружжям у 

континентальному праві 

 

Відносини між подружжям у Давньому Римі спочатку урегульовувались 

в межах патріархальної сім’ї, опираючись на звичаї та норми моралі, поза 

сферою права. Визначальним у процесі становлення шлюбу як окремого 

інституту стали вихід відносин між подружжям з-під контролю батька 

сімейства, прогресуюче відокремлення права від релігії та зростання 

юридичних засобів впливу на відносини між подружжям з боку держави. Шлюб 

у Давньому Римі розглядався як тривала спільність проживання, що 

породжувала правові налідки майнового та особистого немайнового характеру, 

які підлягали правовому урегулюванню. Разом з тим, не можна не погодитись із 

твердженням, що деякі з відносин між подружжям неможливо законодавчо 

урегулювати, оскільки вони взагалі не підпадають під правовий вплив [78, c. 77, 

95]. 

На думку деяких вчених, у відносинах між чоловіком та дружиною, 

інтереси приватні та публічні тісно пов'язані, тому інколи важко виокремити 

сферу регулювання приватного права від сфери права публічного. Так 

польський історик права В. Абрагам вказував на те, що систематика права 

зараховує шлюб до права приватного, хоча у відносинах між подружжям, на 

його думку, все ж переважає публічно-правовий елемент [176, c. 8]. Відомий 

романіст Р. Зом підкреслював, що у Римі  інститут шлюбу існував на межі 

права приватного і публічного та відповідно, базувався на їх засадах. Дослідник 

свої висновки робив на підставі тверджень римських юристів про публічний 

характер умов вступу в шлюб [229, c. 754]. У свою чергу, професор Ф. Цолль 

зазначав, що усі особисті немайнові права у сфері шлюбно-сімейних відносин 

мають риси публічного права, що відрізняє їх від приватно-правових прав [247, 

c. 2–3]. Про публічність шлюбу свідчить, зокрема те, що на момент його 
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укладення сторони не можуть окреслити всі взаємні права та обов’язки та 

передбачити можливі застереження щодо тривалості чи підстави припинення 

шлюбу. Публічності інституту шлюбу надають встановлені конкретні вимоги 

для його укладення чи підстави припинення. Відтак особи, що прагнуть 

вступити в шлюб змушені пристосовуватись до встановлених норм та приймати 

їх [51, c. 160]. Вищенаведене свідчить про унікальність правової конструкції 

шлюбних відносин та відмінність від інших інститутів сімейного права. Таким 

чином, в науці виникла позиція про віднесення шлюбу до інституту особливого 

роду правовідносин (sui generis). Зокрема, польський вчений-правознавець В. 

Окецкі звертав увагу на те, що римський шлюб включав в себе елементи 

зобов’язального договору, однак за своїм змістом був далеким від його 

природи, оскільки не мав на меті виконання дій, а тому, на думку вченого, 

інститут шлюбу не належав до галузі договірного права, а до розряду інститутів 

особливого роду (sui generis) [216, c. 285]. Від зобов’язального договору шлюб 

відрізняється щей  тим, що його метою є не лише фізичне співжиття, але й 

духовне єднання [78; c. 3]. Тож, хоча римський шлюб включав в себе елементи 

зобов’язального договору, однак за своїм змістом був далеким від його 

природи, оскільки не мав на меті виконання дій dare, facere, praestare (давати, 

робити, надавати). Відтак, на його думку, інститут шлюбу потрібно відносити 

не до галузі договірного права, а до розряду інститутів особливого роду (sui 

generis). Г. Інсадовський, який на основі аналізу відомої дефініції шлюбу 

Модестина та дефініції з Інституцій Юстиніана визначив, що шлюбом в 

римському праві був урегульований правом зв'язок між чоловіком та жінкою з 

метою цілковитого та тривалого спільного життя. Згідно його концепції, шлюб 

був угодою, але особливого роду (виду) – contractus sui generis [197, c. 60, 63]. 

Натомість російський історик права Г. Пухта порівнював інститут шлюбу та 

інститут володіння (possesio) річчю, та зазначав, що структури шлюбу та 

володіння є подібними, оскільки відбуваються на підставі усної згоди 

(consensus) [124, c. 248].  Г. Ф. Шершеневич вважаючи очевидним, що право 

повинно регулювати лише ту сферу шлюбних відносин, яка піддається 
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правовому регулюванню і потребує його, одночасно звертав увагу на те, що 

юридичним фактом, який породжує шлюбні правовідносини є не договір, а самі 

відносини, які виникають на його основі. Таким чином, вчений також схилявся 

до думки, що шлюб є інститутом особливого роду [173, c. 390]. У зв’язку з 

складною природою відносин між подружжям Д. Мейєр зазначав, що особисті 

відносини мають регулюватися нормами канонічного права, а предметом 

цивільного права вчений вважав лише майновий аспект шлюбно-сімейних 

відносин [99, c. 406–409]. 

Сучасні українські науковці звертають увагу на існуючу проблему 

приналежності шлюбу до цивільно-правового чи сімейного правочину та 

відсутність єдиної точки зору щодо цього в юридичній правовій науці [91, c. 

119–122]. Перш за все, це пов’язано з особливостями поглядів на таку 

категорію як згода. Зокрема одні фахівці сімейного права (В. С. Гопанчук, А.М. 

Белякова, В.А . Рясанцев) зазначали, що згода вступити у шлюб не є цивільно-

правовим договором, оскільки юридичними елементами виникнення шлюбу є 

взаємна згода осіб, які укладають шлюб та окремо акт його реєстрації у 

відповідних органах [105, c. 54]. Також, З. В. Ромовська звертає увагу на те, що 

говорячи про договірну основу шлюбу, ми все ж не можемо втиснути його у 

вузькі рамки звичайного правового, а тим більше цивільного договору [130]. 

Інші вчені, навпаки, вважали укладення шлюбу двостороннім юридичним 

актом сімейного права, а висловлену згоду – цивільно-правовим актом [62, c. 

65]. На основі наведених позицій Ю. С. Червоний дійшов висновку, що шлюб 

не є цивільно-правовим правочином, оскільки його укладення в першу чергу 

спрямоване на створення сім’ї, а не на виникнення, зміну чи припинення 

цивільно-правових правовідносин [105, c. 54]. Професор З.В. Ромовська 

підкреслює, що шлюб створює сім'ю, а тому є будівничим правочином. При 

цьому, науковець зазначає, що слово «правочин» настільки прозоре і 

багатогранне, що його можна беззастережно застосовувати до усіх дій, що 

створюють, чинять право, а не лише до тих, що охоплені Цивільним кодексом 

України [130]. 
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Розглядаючи розвиток відносин між подружжям, можна 

стверджувати, що у Давньому Римі приділяли увагу не лише правовому 

урегулюванню майнових відносин між подружжям, але й морально-етичних. 

Наприклад, у подружжя виникав обов’язок взаємної поваги (reverentia), що 

проявлявся у забороні пред'являти одне до одного інфамні позови 

(принижуючі честь), а також у забороні свідчити один проти одного [5, c. 96]. 

Крім цього, стародавні формули, де наречені зображені стоячи один 

навпроти одного, як партнери шлюбного союзу, свідчать про те, що дружина 

поділяла соціальний стан чоловіка, а тому пошана, яку висловлювали 

чоловіку, стосувалась також дружини [186, c. 142–144]. Дружина проживала 

спільно з чоловіком та разом з ним виховувала дітей, згідно його вказівок. 

Також, дружина мала бути вірною чоловікові, за зраду він міг покарати її 

навіть смертю. Першість чоловіка у сфері внутрішньо сімейних відносин 

зберігалась навіть у шлюбі без переходу під владу чоловіка (sine manu). 

Німецький цивільний кодекс закріпляв за чоловіком право приймати 

рішення у справах подружнього життя, а дружина мала керувати домашнім 

господарством [20, c. 107]. Тобто, Кодекс не вказував на підпорядкування 

жінки чоловіку. Кодекс Наполеона 1804 року до лютого 1938 року зобов’язував 

чоловіка бути покровителем дружини, а дружину – слухатися чоловіка, якому 

наддавалась першість у вирішенні усіх сімейних питань. Чоловік міг навіть 

заперечувати проти професійної діяльності дружини [102, c. 104–105]. Вартими 

поваги були такі риси жінки, як : благородне походження, висока моральність, 

краса тощо [187, c. 39]. Заміжня жінка також не могла брати участь у судових 

засіданнях без згоди чоловіка. Виняток становили лише кримінальні справи. 

Навіть за наявності роздільного майна з чоловіком, дружина не могла дарувати, 

відчужувати, вносити в заставу чи придбавати без участі чоловіка або без його 

письмової згоди. Без згоди чоловіка дружина могла лише скласти заповіт щодо 

належного їй майна  (ст. 213, 215, 216, 217, 226) [16, c. 74–78]. Іншим з проявів 

нерівного становища жінки по відношенню до чоловіка було те, що лише 

дружина підлягала покаранню за подружню невірність. В той час, як невірність 
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з боку чоловіка не була навіть підставою для розірвання шлюбу. Наприклад, до 

1816 року в Франції розлучення допускалося, зокрема, через подружню 

невірність за заявою одного з подружжя. При цьому чоловік не був обмежений 

у праві подачі такої заяви, а дружина могла ініціювати розлучення лише у 

випадку, якщо чоловік тримав коханку у спільному домі (ст. 229, 230 

Французького ЦК) [16, c. 79]. Розлучення допускалося також внаслідок 

жорстокого поводження або тяжких образ одним з подружжя іншого (ст. 231 

Французького ЦК) [16, c. 79]. Положення Французького кримінального кодексу 

встановлювали відповідальність дружини за подружню невірність, однак 

чоловік міг припинити виконання вироку, висловивши згоду прийняти дружину 

[16, c. 103]. Тож шлюбно-сімейні відносини будувались за принципом 

підкорення жінки чоловіку. З іншого боку, шлюб сприяв стабільності влади та 

власності чоловіка [188, c. 34]. 

Німецький цивільний кодкс 1896 року (ст. 1360) [20, с. 108] та Кодекс 

Наполеона 1804 року зобов’язували чоловіка утримувати дружину (ст. 214) [16, 

c. 74] . При цьому, Кодекс 1896 року зобов’язував дружину забезпечити 

утримання чоловіка у випадку, якщо чоловік не мав змоги сам себе утримати 

(ст. 1360). Таким чином, обгрунтованим є твердження, що шлюбно-сімейні 

відносини на території сучасних Німеччини та Франції розвивались шляхом 

рецепції давньоримських принципів. Головою сім’ї був чоловік або батько, 

майнові відносини між подружжям будувались згідно режиму роздільності 

майна, яким розпоряджався чоловік. 

Також слід враховувати, що в умовах соціокультурної дискримінації 

більш широкі соціальні перспективи мала жінка знатного походження та навіть 

у шлюбі зберігала досить незалежне становище. Авторитет чоловіка та роду 

були тим середовищем, де могла формуватись соціокультурна автономія жінки. 

Разом з тим, позитивний образ знатної дами вимальовувався навколо ідеї 

субординації та підкоренні жінки чоловіку [97, c. 39]. Також не варто забувати 

про загальнокультурні функції жінки, які визнавались гідними поваги, перш за 

все, мова йде про позитивні рольові функції матері. Функція дітонародження та 
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виховання нащадків вважалась престижною та була гарантією високого статусу 

жінки в сім’ї та суспільстві [187; c. 40].  

Поступова зміна становища жінки в суспільстві, вплинула також і на її 

становище в сім’ї, що виключало беззаперечну покору чоловікові, а право 

закріпило нові морально-етичні погляди на відносини між подружжям [247, 

c. 49]. Відповідно до положень сучасного Французького цивільного кодексу, 

важливим елементом особистих відносин є прояв один до одного поваги, 

вірності, допомоги і підтримки. Сам факт укладення шлюбу, зобов’язує 

подружжя спільно забезпечувати моральний та матеріальний розвиток сім’ї. 

Подружжя спільно піклується про виховання дітей та готують їх до 

майбутнього [157, c. 105–106]. 

У Німецькому цивільному уложенні 1900 року затверджено взаємний 

обов’язок подружжя своєю працею та майном підтримувати сім’ю, та 

здійснювати свій вклад в утримання сім’ї, навіть шляхом ведення 

домашнього господарства. При виборі діяльності, що приносить прибуток, 

кожен з подружжя має враховувати інтереси іншого і сім’ї в цілому (ст. 1356) 

[1, c. 343]. 

Німецьке цивільне уложення  містить таке поняття, як «об’єм 

обов’язку утримання сім’ї» (ст.ст. 1359-1360а) [1, с. 344], що включає всі 

витрати необхідні подружжю у зв’язку з відносинами, що склалися між 

ними, внаслідок ведення домашнього господарства, а також для задоволення 

особистих потреб та потреб на утримання їх спільних дітей (ст. 1356) [1, c. 

432]. Отже спільне проживання зобов’язує чоловіка та дружину до надання 

взаємного утримання та взаємної допомоги. 

З. В. Ромовська звертає увагу на те, що положення про матеріальну 

підтримку подружжям одне одного, яким розпочиналася ст. 32 КпШС - це 

морально-етична норма, яка не має юридичних засобів спонукання до її 

виконання. Однак, у Главі 6 Сімейного кодексу, міститься конкретний 

імператив поведінки, нехтування яким здатне викликати цілком реальні 

юридичні наслідки (сепарацію, розірвання шлюбу). У разі конфліктів між 
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подружжям кожен із них зможе посилатися на невиконання одним із 

подружжя свого конкретного юридичного обов'язку [130]. 

Норми Сімейного кодексу України у врегулюванні особистих 

відносин подружжя відтворюють головні принципи і засади, що містяться в 

сучасному законодавстві країн романо-германської правової системи. СК 

України також проголошує принцип рівності між подружжям. Так шлюб не 

може бути підставою для надання особі пільг або переваг, а також для 

обмеження її прав та свобод. Важливим особистим правом є право дружини 

на материнство, а чоловіка на батьківство (ст. ст. 49, 50) [13]. 

Подібно як у Німецькому цивільному уложенні, Сімейний кодекс 

України встановлює право дружини та  чоловіка розподілити між собою 

обов'язки в сім'ї. Усі найважливіші питання життя  сім'ї  мають  вирішуватися 

подружжям  спільно,  на засадах рівності. Отже,  дружина  та  чоловік  

зобов'язані  спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою 

та іншими  членами  сім'ї  на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, 

взаємодопомоги (ст. 55) [13; 136, c. 72]. 

Сучасне законодавство країн континентальної правової системи є 

доказом того, що спільною об’єднуючою рисою у врегулюванні особистих 

немайнових відносин між подружжям є рівність чоловіка і жінки у сімейному 

житті, та повага до особистості кожного з них. 

Важливо також наголосити на тому, що наведені вище принципи 

взаємної поваги та рівності подружжя є загальновизнами, а їх порушення 

суперечить самій суті шлюбу. Особливістю майнових відносин між 

подружжям є те, що вони можуть бути врегульовані шляхом укладення 

відповідних договорів. 

Професор З. В. Ромовська звертає увагу на те, що цивільне 

законодавство віддавна зосереджувало свою увагу виключно на регулюванні 

майнової сфери відносин та слушно вказує на критику такої законодавчої 

традиції  професором С. В. Пахманом. Вчений зазначав, що наука цивільного 

права не може задовольнитися лише одними майновими правами, особа та 
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особисті права мають бути фундаментом цивільного права, оскільки на них 

вибудовані й без них немислимі всі інші цивільні інститути [130]. 

Нами вже з’ясовано, що сам факт укладення шлюбу в Давньому Римі 

був підставою для виникнення певних особистих немайнових прав та 

обов’язків між подружжям. Разом з тим, не факт укладення шлюбу, але 

підвладне чи ні становище дружини визначало характер майнових відносин 

між ними. Що стосується, майнових відносин у шлюбі з переходом під владу 

чоловіка (in manu mariti), то дружина не могла бути власником майна, і 

відповідно укладати цивільно-правові угоди. Майно, що належало дружині 

до шлюбу або придбане будь-яким чином під час шлюбу чи успадковане, 

автоматично ставало власністю чоловіка. В основі майнових відносин 

подружжя «sine manu» лежав принцип роздільності їх майна. Все що було 

власністю дружини до вступу в шлюб або придбане нею під-час шлюбу, 

залишалось її власністю, якщо вона була юридично самостійною [65, c. 120]. 

Майнові відносини між подружжям у країнах континентального типу 

правової системи характеризуються можливістю їх договірного 

врегулювання та, у зв’язку з цим, наявністю різних режимів подружньої 

власності. 

Наприклад, у Франції існує чотири типи режимів подружньої 

власності (régime matrimonial): два спільні режими (фр. «régime 

communautaire») і два «роздільні» режими (фр. «régime separatist») [228]. 

Хоча раніше Кодекс Наполеона 1804 року визнавав лише за чоловіком право 

розпоряджатися спільним майном подружжя (ст. 1421) [16, c. 316] 

Спільність усього майна (фр. «а communauté universelle») – передбачає 

спільне володіння всіма предметами майна, а також усіма боргами, тоді як 

спільність спільно придбаного майна (фр. «communauté réduite aux acquêts») – 

передбачає, що за кожним залишається право на придбане до шлюбу майно (і 

на майно, отримане після розірвання шлюбу у вигляді спадщини або 

подарунків), при цьому на майно, придбане в шлюбі, мають права спільного 

користування обоє. Законний режим спільної власності  встановлюється за 
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відсутності договору або в силу звичайної заяви про те, що шлюб 

встановлюється з режимом спільної власності (ст. 140) [157, c. 101, 105]. 

Забороняється подружжю, без взаємної згоди, відчужувати або обтяжувати 

майнові права на нерухоме майно, чи експлуатоване майно, що входить в 

спільну власність. 

Особливістю цього режиму є те, що кожен з подружжя управляє своїм 

майном самостійно, проте, існують наступні винятки. Чоловік (дружина) 

може взяти на себе обов’язок розпоряджатися своїм майном в цілому лише зі 

згоди іншого. Якщо чоловік (дружина) взяв на себе обов’язок, то виконати 

його він може лише з згоди іншого. Договір укладений одним з подружжя 

без необхідної згоди іншого, буде дійсним лише за наявності згоди цього 

іншого [228]. Таким чином, якщо в згоді відмовлено – договір вважатиметься 

недійсним. Розпоряджатися предметами домашнього побуту сім’ї і приймати 

на себе обов’язки, пов’язані з таким розпорядженням, можна лише з дозволу 

чоловіка (дружини). 

Стосовно підстав припинення спільної власності подружжя, то 

відповідно до Французького цивільного кодексу (Розділ ІІІ), такими є: смерть 

одного з подружжя; оголошення безвісно відсутнім; розірвання шлюбу; 

роздільне проживання; розподіл майна; зміна режиму майна подружжя. За 

наявності даних підстав неможливим є продовження режиму спільної 

власності незалежно від будь-яких погоджень про протилежне [157, c. 114–

115]. 

При припиненні спільної власності кожен з подружжя отримує те 

майно, яке ніколи не входило в спільну власність, якщо воно існує в натурі. 

Далі здійснюється розподіл загальної майнової маси, як активів так і пасивів. 

У шлюбному договорі подружжя може змінити законний режим 

спільної власності. Режим роздільної власності встановлюється, коли 

подружжя домовилось в шлюбному договорі про те, що їх майно буде 

роздільним, в такому випадку,  кожен з них зберігає права по управлінню, 
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користуванню і вільному розпорядженню своїм власним майном (ст.1536 

ФК) [157, c. 426]. 

У випадку режиму «участі у придбаннях», кожен з подружжя зберігає 

право управління, користування і вільного розпорядження своїм особистим 

майном, без поділу на майно що належало в день укладення шлюбу чи було 

набуте згодом внаслідок прийняття спадщини чи дарування і майно, яке було 

придбане в шлюбі на взаємній основі. Протягом всього шлюбу даний режим 

функціонує так ніби між подружжям існує режим роздільності майна. При 

припиненні режиму, кожен з подружжя має право на половину, визначену з 

врахуванням початкової і кінцевої власності кожного [228]. 

Роздільне володіння своїм майном (фр. «а séparation de biens») 

передбачає те, що ніхто нічим спільно не володіє, а участь у спільному майні 

(фр. «participation aux acquêts») передбачає, що ніхто нічим спільно не 

володіє, але якщо шлюб розривається, то все спільно нажите майно, ділиться 

порівну. Укладення шлюбного контракту не обов’язкове [228].  

Майнові права кожного з подружжя, характеризуються тим, що 

чоловік і дружина зберігають абсолютну власність на своє особисте майно. 

До такого майна, навіть якщо воно було набуте під час шлюбу, належить 

одяг і речі індивідуального використання, вимога про відшкодування 

фізичної і моральної шкоди, невідчужувані грошові вимоги і пенсії, а також в 

ширшому значенні, будь-яке майно що має особистісний характер, і будь-які 

права пов’язані з особистістю. Також в склад особистого майна входить 

знаряддя праці, необхідне для професійної діяльності. 

Залишається особистим майно, на яке подружжя мало право власності 

чи володіння в день реєстрації шлюбу, або яке вони придбали внаслідок 

спадкування, дарування чи легату (спадкового розпорядження). Кожен з 

подружжя вільно керує, користується і розпоряджається своїм особистим 

майном (ст. 1421 Французького ЦК) [157, с. 428]. 

Пари, які проживають спільно (навіть однієї статі), тобто, ті між якими 

існують сімейні відносини, та які не перебувають в офіційному шлюбі, 
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можуть підписати договір про цивільний шлюб (фр. «pacte civile de solidarité» 

(PACS), який захищає індивідуальні права кожного партнера й надає право 

партнерам ділити права власності [190; 220]. 

Якщо пактом не передбачено інше, кожен з партнерів зберігає за 

собою право управління, користування та вільного розпорядження своїм 

особистим майном. Кожен самостійно несе відповідальність за власні борги, 

набуті до або після укладення пакту. Майно, по відношенню до якого жоден 

з партнерів не спромігся обґрунтувати виключний характер свого права 

власності, вважається таким, що належить їм спільно, в рівних частинах [220; 

157, с. 428]. 

Партнери можуть підпорядкувати режиму спільної власності майно, 

набуте ними спільно або окремо після реєстрації іх домовленості, після цього 

майно вважається неподільним. Передбачалась також виключна власність 

кожного з партнерів, а саме: грошові засоби, отримані кожним з партнерів 

після укладення пакту і не використаних для придбання майна; створені речі; 

майно особистого характеру; майно чи його частина, придбана за гроші, що 

належали партнеру до укладення погодження; майно чи його частина, 

придбана за гроші, отримані в спадок або внаслідок дарування [220; 157, с. 

428]. 

Майнові відносини між подружжям в Німеччині, також мають свої 

особливості залежно від режиму власності. У Німецькому цивільному 

кодексі 1896 року було передбачено два правових режими власності. Перший 

режим передбачав, що після укладення шлюбу чоловік отримує право 

розпоряджатися та користуватися маєтком дружини, хоча такий залишається 

у власності дружини. Інший правовий режим полягав у відокремленні майна 

подружжя, тобто чоловік не мав права користування чи розпорядження 

майном дружини без її дозволу чи без дозволу її законного представника (ст. 

1363, 1364). Чоловік повинен був надавати дружині відомості щодо майна, 

яким він розпоряджається, а дружина могла позбавити чоловіка права 

розпоряджатися майном, якщо підозрювала, що діями чоловіка можуть бути 
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обмежені чи порушені її права (ст. 1374) [20, c. 352–358].  Якщо чоловік не 

володів правом розпорядження майном дружини і подружжя не укладало 

шлюбного договору або погодилися на поділ власності, то дружина сама 

розпоряджалася своїм майном та прибутком від неї. Частину коштів 

віддавала чоловікові на покриття різноманітних сімейних витрат. Також 

важливо, що у розпорядженні дружини перебували одяг, коштовності, робочі 

приладдя, набуте, успедковане чи подароване їй майно (ст. 1365, 1366) [20, c. 

359–360]. 

Сучасне Німецьке цивільне уложення 1900 року виділяє такий вид 

спільного режиму подружньої власності, як режим спільності майна (ст. 

1415), що встановлюється в шлюбному договорі за погодженням між 

подружжям, внаслідок чого усі предмети стають спільними. До спільного 

майна відноситься також майно, яке чоловік та дружина набудуть при режимі 

спільності майна. При такому режимі чоловік (дружина) не може 

одноособово розпоряджатися ні своєю частиною в спільному майні, ні 

окремими предметами, що входять в склад спільного майна. В шлюбному 

договорі, яким встановлюється режим спільності майна, подружжя має 

визначити, хто буде розпоряджатися цим майном (чоловік, дружина або 

обоє). Якщо в шлюбному договорі не передбачено такої вказівки, то 

подружжя розпоряджається майном спільно. Чоловік (дружина), який 

розпоряджається спільним майном, може взяти на себе обов’язок 

розпоряджатися спільним майном повністю, лише за згоди іншого з 

подружжя. Таке ж правило діє і щодо дарування предметів, що входять в 

склад спільного майна [1, c. 357]. 

Сімейний кодекс України чітко встановлює, що спільною сумісною 

власністю подружжя є майно, набуте подружжям за час шлюбу, та 

передбачає, що дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об'єктом 

права спільної сумісної власності подружжя за взаємною згодою (ч.1 ст.60, 

ч.1 ст.65 ) [13]. Не має жодного значення, якими були юридичні підстави 

його набуття (купівля, обмін тощо, окрім вже згаданих випадків отримання 
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майна у подарунок чи у спадщину) та на чиє ім’я було придбане майно, 

важливим є лише той факт, що придбання відбулося під час шлюбу. Режим 

спільності майна подружжя означає, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім 

речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної 

власності подружжя. Подружжя має рівні права на володіння, користування і 

розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності 

(якщо інше не встановлено домовленістю між ними), майно належить 

подружжю без визначення часток кожного з них у праві власності. Дружина 

та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання 

майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не 

встановлено домовленістю між ними. (ст. 63 СК України) [13]. 

Згідно ст. 1470 Німецького цивільного уложення, після припинення 

режиму спільності майна реалізується його розподіл між подружжям. До 

розподілу спільного майна управління ним здійснюється сумісно [1, c. 370]. 

Кожен з подружжя має право забрати речі, призначені виключно для його 

особистого користування, зокрема одяг, прикраси, знаряддя праці, 

відшкодувавши їх вартість. Таке ж правило діє і по відношенню до 

предметів, які були внесені подружжям в спільне майно або отримане в 

спадок, з врахуванням майбутніх прав на спадкування, в якості подарунка чи 

виділу з майна батьків під час дії режиму спільного майна. Якщо шлюб 

розірвано до закінчення розподілу майна, то за вимогою одного з подружжя 

кожному з них має бути відшкодована вартість майна, яке він вніс при 

встановленні режиму спільності майна. Якщо спільного майна виявиться 

недостатньо, сума розподілиться між подружжям пропорційно вартості 

внесеного ними майна [1, c. 370–371]. 

Тут має значення таке поняття, як майно набуте в шлюбі (ст. 1373 

Німецького ЦУ ) – сума на яку кінцеве майно (ст. 1375 Німецького ЦУ) 

чоловіка (дружини) перевищує його початкове майно. В свою чергу 

початкове майно (ст. 1374 Німецьке ЦУ) – це майно, яке за виключенням 

зобов’язань належить особі на момент встановлення режиму майнових 
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відносин. Майно, яке після встановлення режиму майнових відносин особа 

набуде внаслідок чиєїсь смерті з врахуванням права на спадкування, в 

результаті дарування або в якості виділення частки батьківського майна, за 

виключенням зобов’язань, зараховується до складу початкового майна, якщо 

виходячи з обставин його не можна буде віднести до доходів (в даному 

випадку доходами будуть всі надходження в їх сукупності: від майна 

(проценти), від трудової діяльності, а також від третіх осіб) [1, c. 372–373]. 

 Тож, після припинення режиму майнових відносин кожен з подружжя 

зобов’язаний надати іншому відомості про склад свого кінцевого майна, а 

також вимагати встановлення вартості вказаного в описі майна, а також 

вартість відповідних зобов’язань. Німецьке цивільне уложення також 

передбачає можливість укладення подружжям шлюбного договору, в якому 

врегулювати майново-правові відносини, в тому числі відмінити чи змінити 

передбачений законом режим майнових відносин також після вступу в шлюб. 

В Уложенні зустрічаємо таке поняття, як виняткове майно (sondergut) 

(ст. 1417). Мова йде про майно, яке не входить до спільного, особисте майно 

одного з подружжя, яким він одноосібно розпоряджається, з врахуванням 

спільного майна. В склад виняткового майна входять предмети, що не 

можуть бути передані шляхом угоди. З спільного майна виключається також 

виділене майно (ст. 1418 Німецького ЦУ), сюди входять предмети, які: були 

оголошені такими за шлюбним договором; якщо майно перейшло від третьої 

особи, або шляхом спадкування, і цією особою було зазначено, що надане 

майно вважається виділеним; один з подружжя придбав на основі права, що 

входить в склад його виділеного майна [1, c. 357–358]. 

Крім того, подружжям в шлюбному договорі може бути встановлений 

режим продовженої спільності майна (ст. 1483 Німецького ЦУ), на випадок 

смерті одного з них, після чого режим спільності майна триватиме у 

відносинах між вдівцем (вдовою) та спільними потомками подружжя. Частка 

померлого чоловіка (дружини) в спільному майні не входить до складу 

спадку. В цьому випадку виділеним майном (вдівця/ вдови) – є те майно, 
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яким він володів до цього моменту в якості виділеного, або те яке він набуде 

як таке (ст. 1486 Німецьке ЦУ) [1, с. 373–374]. 

Стосовно термінологічного визначення права, на якому подружжю 

належить роздільне майно в теорії та законодавстві України існують певні 

труднощі. Не викликає сумнівів, що роздільне майно належить кожному з 

подружжя на праві приватної власності, але для того, щоб підкреслити 

відмінність цього майна від спільного майна подружжя нерідко 

використовують поняття «особиста власність», «роздільна приватна 

власність подружжя». Сімейний кодекс України, 2002 року закріпив термін 

«особиста приватна власність подружжя» (гл. 7). Професор З. В. Ромовська 

звертає увагу на те, що термін «роздільна» не годився зокрема тому, що не 

відображав суті явища, яке мав би відображати. Професор В. А. Рясенцев 

називав власність кожного з подружжя особистою [130]. 

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 57 Сімейного кодексу України особистою 

приватною власністю є майно, яке кожен з подружжя набув до шлюбу. Це 

правило є традиційним для українського сімейного законодавства. Реєстрація 

шлюбу не змінює правового режиму майна, яке було набуто кожним із 

подружжя раніше. Сімейний кодекс України закріплює важливе правило, 

відповідно до якого майно, набуте кожним із подружжя за час шлюбу, але за 

кошти, які належали їм особисто, є роздільним майном (п. 3 ч. 1 ст. 57) [13]. 

Таким чином, якщо один із подружжя під час шлюбу набуває певне майно за 

рахунок особистих коштів, то таке майно не може визнаватися спільним 

майном подружжя. Це правило стосується як грошей, які були набуті одним 

із подружжя до шлюбу, так і тих, які були отримані одним із подружжя під 

час шлюбу — за договором дарування, внаслідок спадкування тощо [47; 136, 

с. 69]. Сімейний кодекс України (ч. 2 ст. 57) до особистої приватної власності 

відносить речі індивідуального користування кожного з подружжя (одяг, 

аксесуари, косметичні засоби та інші речі, які обслуговують повсякденні 

потреби кожного з подружжя). Кодекс також визначає правовий режим 

коштовностей, якими користується один з подружжя і які були придбані за 
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рахунок спільних коштів подружжя. Відповідно до ч. 2 ст. 57 Сімейного 

Кодексу України коштовності є приватною власністю того з подружжя, хто 

ними користується. У разі поділу майна ці речі не враховуються і поділу не 

підлягають. Якщо річ,  що належить одному з подружжя, плодоносить, дає 

приплід  або  дохід  (дивіденди),  він  є  власником  цих  плодів, приплоду або 

доходу (дивідендів) (ст. 58 СК України) [13]. Той із подружжя, хто є 

власником майна, визначає режим володіння та користування ним з 

урахуванням інтересів сім'ї, насамперед дітей. При розпорядженні своїм 

майном дружина, чоловік зобов'язані враховувати інтереси дитини,  інших 

членів сім'ї,  які відповідно до закону мають право користування ним (ст. 59 

СК України) [13]. 

Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на 

майно набуте за час шлюбу. Розпоряджання таким майном, після розірвання 

шлюбу здійснюється співвласниками виключно за взаємною згодою. Крім 

того, законодавство не забороняє дружині та чоловіку ділити майно, що 

належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання 

шлюбу (ст. 69 СК України). У разі поділу цього майна, частки майна 

дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між 

ними або шлюбним договором (ст. 70 СК України) [13].  

Сімейний кодекс України також передбачає укладення шлюбного 

договору (ст. 92) особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також 

подружжям, яким регулюються майнові відносини між подружжям, 

визначаються їхні майнові права та обов'язки. У шлюбному договорі може 

бути визначене майно, яке дружина, чоловік передає для використання на 

спільні потреби сім'ї, а також правовий режим майна, подарованого 

подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу (ст. 93 СК України) [13]. Сторони 

можуть домовитися про непоширення на майно, набуте ними за час шлюбу, 

права спільної сумісної власності і вважати його спільною частковою 

власністю або особистою приватною власністю кожного з них. Сторони 

можуть домовитися про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в 
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разі розірвання шлюбу. Сторони можуть включити до шлюбного договору 

будь-які інші умови щодо правового режиму майна, якщо вони не суперечать 

моральним засадам суспільства (ст. 97 СК України) [13; 47, с. 105]. 

Виникнення поняття «шлюбний договір» в Україні має свою історію. 

Так 1992 року до чинного тоді Кодексу про шлюб та сім’ю було додано 

статтю за назвою «Право подружжя на укладення шлюбного контракту». 

Приводом стала стаття 22 зазначеного Кодексу, згідно з якою майно, нажите 

подружжям під час шлюбу, вважалось їх спільною сумісною власністю. У 

зв’язку з цим було передбачено можливість укладати шлюбний контракт. Під 

час оновлення сімейного законодавства перед законодавцями постало 

питання про удосконалення процедури укладення домовленостей між 

подружжям. Варто зауважити, що шлюбним договором можуть 

регулюватися лише майнові відносини між подружжям (ст. 93 СК України). 

Отже, в Україні не передбачено можливості включення в шлюбний договір 

умов для реалізації особистих немайнових прав та обов’язків подружжя. 

Зумовлено це тим, що всі питання особистих взаємин подружжя та дітей у 

шлюбі чітко регламентовані законодавством [147, c. 14]. 

У шлюбах визнаних недійсними вважається, що майно, набуте 

подружжям належить кожному, в розмірі часток, визначених відповідно до 

їхньої участі у придбанні цього майна своєю працею та коштами. Якщо особа 

одержувала аліменти від того, з ким була  в недійсному шлюбі, сума 

сплачених аліментів вважається такою, що одержана без достатньої правової 

підстави  і підлягає  поверненню,  але не більш як за останні три роки (ст. 45–

46 СК України) [13]. 

Слід згадати, що право спільної сумісної власності на майно набуте  за  

час спільного проживання, виникає також в випадку, якщо жінка та чоловік 

проживають  однією  сім'єю,  але не перебувають у шлюбі між собою або  у 

будь-якому іншому шлюбі (ст. 74 СК України). Ця норма свідчить про те, що 

суто майнові права учасників фактичних шлюбних відносин, можуть бути 

захищені тільки нормами цивільного права. Тож запропонований в 
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Сімейному кодексі України підхід щодо визначення фактичних шлюбних 

відносин може спричинити непередбачені правові наслідки, особливо у разі 

швидкого розриву тимчасового незареєстрованого союзу [105, c. 161]. 

Отже, згідно Сімейного кодексу України, Французького цивільного 

кодексу та Німецького цивільного уложення факт укладення шлюбу є 

підставою для виникнення взаємних прав та  обов'язків подружжя, як 

особистого немайнового, так і майнового характеру. 

Порівнюючи взаємні права та обов’язки подружжя з тими, що були 

закріплені в Давньому Римі, можна зробити висновок про суттєвий прогрес в 

їх розвитку, однак не відмову від фундаментальних ідей римського права. 

Насамперед, в особистих немайнових відносинах спостерігається 

рівність подружжя у своїх правах та обов’язках, утвердження принципу 

поваги до особи, та права на розвиток. Кожен з подружжя вільний у виборі 

шлюбного прізвища чи місця проживання, має право на реалізацію своїх 

репродуктивних функцій. Крім того, подружжя зобов’язане спільно 

піклуватися про сім’ю, її добробут. Важливими є положення про взаємну 

матеріальну підтримку і допомогу. Отже, спостерігається утвердження ідеї 

рівності та свободи кожного з подружжя, притаманної ще римському шлюбу. 

Для майнових відносин у країнах континентального права 

характерною є наявність різних режимів власності. Виникнення спільної 

сумісної власності, як основи майнових відносин подружжя, зумовлено тим, 

що як чоловік так і жінка здійснюють спільні трудові чи грошові затрати, 

таким чином мають рівні права на володіння, користування і розпорядження 

майном, яке вони накопичують, протягом шлюбу. 

Крім того, законодавство Франції, Німеччини, України регулює 

майнові відносини подружжя з допомогою шлюбного договору. Привертає 

увагу той факт, що завдяки діяльності претора в Давньому Римі також 

відомою була практика договірного врегулювання майнових відносин, 

зокрема щодо визначення долі приданого та дошлюбного дарунку. 
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3.3. Особливості рецепції римського інституту шлюбу в Україні 

 

Вчені компаративісти К. Цвайгерт та Х. Кетц вважали, що 

класифікація правових сімей і критеріїв, які визначають належність до них 

окремих правових сімей залежить від історичного розвитку та змін, які 

відбуваються в світі [171, c. 106, 108]. Однак, не можна не погодитись з 

твердженням, що з точки зору встановлення чинників формування традиції 

права, правових систем важливим є урахування національного менталітету 

(образу мислення), духовної налаштованості, що зумовлює поведінку людей, 

допомагає їм зберегти національні, історично сформовані цінності [162, c. 

337].  

Історичне значення римського права для України зумовлено тим, що 

протягом тривалого часу воно у класичному та греко-римському 

(візантійському) варіанті впливало на формування і розвиток українського 

права [41, c. 87–96]. Вчені О. А. Підопригора та Є. О. Харитонов звертали 

увагу на те, що розглядаючи питання рецепції римського права в 

українському праві, слід взяти до уваги специфіку цього процесу, що 

обумовлено особливостями цивілізаційної орієнтованості України, її 

геополітичним і культурним становищем у системі «Схід-Захід». При цьому, 

рецепція римського права відбувалася у двох видах: безпосередньо – завдяки 

католицькому впливу, оскільки Західна церква жила за римськими законами 

та опосередковано – через німецьке, польське, литовське право [117, c. 156; 

163, с. 25]. Висвітлення питання історичного розвитку інститутів 

українського права неможливе без дослідження впливу на нього інших 

правових систем. Відстеження національних цінностей та традицій, зокрема 

в сфері шлюбно-сімейних відносин, також сприятиме висвітленню обсягу 

рецепції римського права в Україні. При цьому, погоджуємося із 

твердженням професора О. В. Головкін, що збереження звичаїв та традицій, 

наприклад, звичаїв щодо укладення шлюбу, дає змогу відродити унікальність 

і автентичність української правової культури [54, c. 159–163]. 
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Розвиток шлюбу на українських землях у дослов’янський період, 

відбувався на патріархальних засадах та характеризувався залежністю 

дружини від чоловіка. Наприклад, у Скіфській державі, що існувала у VI-IV 

ст. до н.е. на території сучасної України, чоловік займав панівне становище у 

господарстві, суспільстві та сім’ї [43, c. 20]. Також протягом VI ст. до н.е. - 

VI ст. н.е. на території сучасної України (північне узбережжя Чорного моря) 

греки заснували античні держави, які справили великий вплив на розвиток 

місцевих племен, кочівників та землеробів [86, c. 5]. Український вчений О. 

А. Гавриленко звертав увагу на те, що сім’я у Державах Північного 

Причорномор’я утворювалась шляхом укладення шлюбу, який не був ні 

добровільним, ні рівноправним. Головною метою шлюбу було забезпечення 

безперервності роду та постійного практикування культу предків. Отже, 

укладення шлюбу полягало у виконанні чоловіком та жінкою свого 

патріотичного та релігійного обов’язку. Саме тому становище жінки було 

пониженим, оскільки шлюб укладався не заради неї самої, а для збереження 

родини та народження дітей [52, c. 165, 208]. Попри понижене становище 

жінки у сім’ї та суспільстві, саме статус дружини виділяв її. Наприклад, в 

античних державах Північного Причорномор’я кожен громадянин, за умови 

матеріальної спроможності, міг крім законної дружини мати наложницю, яку 

не можна було утримувати у одному будинку з дружиною [46, c. 9]. Втім, Н. 

В. Молева зазначала, що в античних державах Північного Причорномор’я в 

останніх століттях до нашої ери жінкам з аристократичних родин була 

притаманна значна самостійність у прийнятті рішень [101, c. 119–122]. Щодо 

впливу Риму, то він був можливий завдяки римським гарнізонам, що були 

присутні на Півдні України з І ст. до н.е. до ІІІ ст. н.е., захищаючи населення 

регіону від степових грабіжників [162, c. 470]. 

Перші згадки про шлюбно-сімейні відносини в давньоруській державі 

можемо знайти в літописах, де протиставляються два різновиди шлюбу та 

сім’ї: у полян – патрилокальна сім’я зі збереженням традицій великої сім’ї, а 

у древлян, радимичі, в’ятичі та сіверяни не було ні того, ні іншого [80, с. 123, 
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131, c. 127–128]. Жили вони, як звірі, аморально, без укладення моногамних 

шлюбів [9, c. 8–9; 87, c. 15]. Вчені звертають увагу на те, що в давньоруській 

державі шлюб укладали з репродуктивною та практичною метою. А тому 

формами його укладення були: викрадення, купівля-продаж нареченої, 

договірний шлюб і шлюб шляхом військового захоплення нареченої (полон) 

[113, c. 12–13; 175, с. 29]. Під час укладення шлюбу важливе значення мали 

обрядові елементи. Так спочатку батько (або найближчий родич) нареченої 

здійснював жертвоприношення та проголошував священну клятву і таким 

чином виголошував свою згоду на майбутній шлюб. Потім, наречена 

приводилася в дім нареченого, при цьому, жінка приносила з собою придане 

(гроші, майно) [46, c. 10]. Пригадуємо, що у Давньому Римі також шляхом 

обряду «deduction in domum mariti» публічно засвідчувався факт укладення 

шлюбу. 

Після прийняття християнства в 988 році свій вплив на шлюб 

посилили норми церковного права. Так після хрещення Русі, князь 

Володимир систематизував церковні закони, які стали відомі під назвою 

Статуту Володимира. Редакцією Статуту XI-XІI ст. ст. було встановлено, що 

юрисдикція церковного суду, яка раніше поширювалась на злочини проти 

християнства, поширюється на справи щодо укладення неосвячених шлюбів 

(без вінчання) та справи про розірвання шлюбу [49; 93, c. 156]. Однак вплив 

канонічного права на шлюбно-сімейні відносини в Київській державі, не 

свідчило про остаточну перемогу над звичаями [38, c. 46; 121, с. 150]. 

Наприклад, поряд із обрядом вінчання (який був введений з ХІ ст.) 

збереглися дохристиянські весільні звичаї і традиції (сватання, оглядини, 

заручини і власне весілля), які також мали юридичні наслідки. Український 

історик права О. В. Головкін зазначав, що християнство вступало в конфлікт 

зі звичаями дохристиянської доби і визнавало вінчані шлюби. Вчений також 

зазначав, що весільні обряди, що дійшли до нашого часу, є найбільш 

достовірними та точними історичними свідченнями про давньоязичницьку 
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релігійну форму укладення шлюбу. Усі ці обрядодії збереглясь в Україні до 

сьогодні [54, c. 159–163; 80, с. 207]. 

Важливо те, що після прийняття християнства свій вплив на сімейний 

побут давньоруського суспільства посилило візантійське право (яке раніше 

зазнало потужного впливу римського права), після чого почали поступово 

формуватися та відокремлюватися норми шлюбно-сімейного права [54, c. 

160; 70, с. 50]. Тож, процес формування інституту шлюбу відбувався з одного 

боку через трансформацію давніх шлюбно-сімейних обрядів у правовий 

звичай, а з іншого боку через узаконення положень візантійського 

канонічного права [175, с. 65; 167, с. 21–27]. Отже, правова доктрина 

інституту шлюбу почала розвиватися на ідеалах та цінностях християнства. 

Важливо також те, що завдяки рецепції візантійського права в Київській 

державі з’явився переклад сентенції Модестина, спочатку в церковно-

словянських перекладах. Передувало цьому процесу те, що сентенція 

Модестина увійшла в канонічні джерела права, що надало їй сакральності та 

перспективу залучення до законодавства Візантійської імперії та усіх 

християнських країнах. Отже, завдяки впровадженню християнства, в 

Київській державі почав розвиватися новий погляд на шлюб та його мету. 

Разом з тим, маємо погодитись з Л. Дячуком, що давньоруський переклад 

сентенції Модестина мав свою філологічно-юридичну специфіку, з 

урахуванням правової культури наших предків [68, c. 27, 30]. Ранні канонічні 

збірники оперували визначенням шлюбу, запропонованим римським 

юристом Модестіном. Його визначення знаходимо в «Номоканоні» 

Патріарха Константинопольського Фотія (ІХ ст.), в «Синтагмі» Матвія 

Властаря (XIV ст.), в грецьких правових збірниках Візантії, у тому числі в 

«Прохоріоні» Василія Македоняна (867–886 рр.), переклад якого склав 49 

розділ «Кормчої Книги». В грецькому «Номоканоні» визначення шлюбу 

супроводжувалось переліком основних властивостей шлюбу : фізична 

(моногамний союз осіб різної статі), етична (спілкування у всіх життєвих 

відносинах) та релігійно-юридична (співучасть у божественному та 
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людському праві) [122, c. 337–339]. У сучасному Кодексі канонів Східних 

церков визначення шлюбу суттєво відрізняється від визначення Модестина.  

Згідно канону 776, шлюб – це подружній союз, заснований Творцем і 

наділений його законами, завдяки якому чоловік і жінка за невідкличною 

особистою згодою утворюють взаємну спільність усього життя, за своєю 

природою призначається для добра подружжя та народження і виховання 

дітей [7, c. 417]. 

Яскраву картину правового життя Київської держави, зокрема  

характеристику шлюбно-сімейних відносин тих часів, дає аналіз положень 

Руської Правди (XI ст. - XII ст.) – найдавнішої та найвидатнішої пам’ятки 

українського права [40, c. 21; 70, с. 50; 175, с. 32; 167, с. 27]. Зокрема, 

професор І. Й. Бойко зазначав, що у першому писаному і основному джерелі 

права Київської Русі «Руській Правді» є чимало положень, які мають 

безсумнівну подібність до положень римського приватного права у його 

візантійській інтерпретації [41, c. 87–96]. 

Перш за все, нормами Руської Правди було встановлено вік 

наречених, який визначався згідно з візантійським законодавством та 

становив для чоловіків – 14-15 років, а для жінок – 12-13 років [43, c. 51]. 

Іншими умовами для вступу в шлюб були, наприклад, відсутність близького 

споріднення (у тому числі духовного), свояцтва, відносин усиновлення [68, 

130]. Перешкодою для укладення нового шлюбу було також перебування в 

іншому не припиненому шлюбі [49, c. 417]. На прикладі наведених вимог 

спостерігаємо вплив християнських поглядів на шлюб, оскільки в 

язичницьку епоху багатоженство чи ранні шлюби було звичним явищем. Для 

укладення шлюбу необхідним було дотримання інших умов об’єктивного 

характеру, наприклад, участь двох чи трьох свідків та неукладення шлюбів 

під час постів [68, c. 131; 167, с. 27–46]. Зазначена умова свідчить про вплив 

канонічного права на укладення шлюбу. 

Серед умов укладення шлюбу, не знаходимо прямих вказівок на 

відповідний соціальний статус наречених, як в Давньому Римі, однак згідно з 
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положеннями Руської Правди одним з джерел рабства було народження від 

рабині та одруження на рабі без договору. Отже, нерівні шлюби хоч і не були 

прямо заборонені, але звичаєве право обмежувало укладення нерівних 

шлюбів [106, с. 179]. 

Разом з тим, юридичної сили шлюбу надавала батьківська згода або 

батьківське благословення. Шлюби укладені без батьківської згоди були 

рідкісним явищем і хоча наречені часто самостійно обирали собі пару, 

остаточне рішення завжди було за батьками. Так само, як і в Давньому Римі, 

домовленість між батьками наречених про намір одружити дітей була тією 

базою, на основі якої складалися всі подальші договірно-зобов'язальні 

відносини [54, c. 159–163]. Так домовленість батьків про шлюб ставала 

приводом для сватання, коли батьки або родичі молодого засилали сватів 

(посередників) до родини молодої з пропозицією про шлюб. Після сватання 

відбувалися оглядини, коли батьки нареченої приходили до помешкання, де 

житиме майбутня сім'я, і оцінювали майновий стан нареченного. Після 

сватання, коли було досягнуто згоди щодо весілля, родичі наречених 

збиралися на змовини або зговір під час яких відбувались заручини [43, c. 

51]. Під час заручин домовлялися про розподіл витрат на підготовку весілля, 

весільні подарунки, придане нареченої та частку сина у разі відділення 

молодої сім'ї від батьків тощо. Після сватання і заручин представники 

нареченого та нареченої укладали шлюбний договір, у якому визначали посаг 

(придане) нареченої і віно, що записувалося нареченим своїй майбутній 

дружині для забезпечення її посагу [77, c. 55–56; 71, 46–47; 90, с. 1–15]. Якщо 

угоду про майбутній шлюб розривали після заручин, то це вже тягнуло за 

собою майнові санкції для сторони, яка відмовилася.  

Згідно положень Руської Правди принциповим було те, що дружина в 

майновому відношенні залишалась поза сім’єю чоловіка, що відповідало 

майновим інтересам сім’ї дружини. Наприклад, майно поверталось в рідну 

(батьківську) сім’ю жінки, якщо бездітний шлюб припинився з ініціативи 

подружжя або внаслідок смерті одного з них [166, c. 23]. Можна 
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стверджувати, що майнові відносини між подружжям в  Київській державі, 

як і в римському шлюбі (sine manu), грунтувалися на принципі роздільності 

їх майна та захищеності інтересів кожного з подружжя [142, c. 25]. 

Разом з тим, щоб спільно турбуватися про добробут новоствореної 

сім’ї, подружжя природньо прагнуло об’єднати своє майно, з одночасним 

збереженням можливості його розподілу, у разі потреби, на попередні 

складові частини або ж на частини наперед обумовлені. Вже на початку XVII 

століття в основі майнових відносин подружжя Київської держави 

закріпились обидві ідеї роздільності та спільності майна [43, c. 55]. 

Безсумніву, принцип спільності та роздільності майна був дуже 

прогресивним на той час та сприяв майбутньому розвитку майнових 

відносин між подружжям. На думку автора, наведений принцип майнових 

відносин свідчив про те, що основою розвитку майнових відносин між 

подружжям була ідея майнової захищеності сторін. 

Особисті немайнові відносини між подружжям на українських землях 

також були на високому рівні завдяки прийняттю християнства, вони 

еволюціонували від повної залежності жінки від чоловіка до розширення її 

прав, хоча ні норми моралі, ні звичаї, ні, навіть церковні канони не 

передбачали абсолютної рівності чоловіка та жінки. Правове становище 

жінки в українській сім’ї було на високому рівні. Як і в Давньому Римі жінка 

після одруження набувала статусу матері, який був вартий поваги. Однак, на 

відміну від римської сім’ї, у давньоукраїнській сім’ї мати відігравала головну 

роль у вихованні дітей, що впливало на формування їх моралі та ідеалів [54, 

c. 159–163; 71, с. 46–47; 97, c. 24–38]. Тож шлюб на українських землях був 

історично зумовленою формою взаємин між чоловіком та жінкою, які 

регулювались не лише нормами права, але й суспільною мораллю [106, c. 

175–178]. 

Отже, у Київській Русі відносини між подружжям розвивались з 

урахуванням національних культурних та світоглядних особливостей, однак 

під впливом ідей християнства. Прийняття християнства, як вказував 
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професор Є. О. Харитонов, означало не лише культурне чи політичне 

зближення з Візантією, але й стало передумовою рецепції римського права за 

«Візантійським типом» [160, c. 180; 163, c. 50]. Слушним є твердження, що 

ментальність Київської Русі відрізнялась від ментальності Західної Європи 

доби раннього Середньовіччя, однак вона і не стала ментальністю 

Візантійською, набуваючи характеру оригінального та досить суперечливого 

[162, c. 472]. 

Вплив римських правових ідей на інститут шлюбу відбувався також на 

законопроекти, створені в Україні у XVI ст.. Так протягом XVI ст. було 

видано три Литовські статути: у 1529 році - «Старий»; 1566 році – 

«Волинський»; у 1588 році – «Новий». Джерелами Литовських статутів були 

поточне литовське законодавство та судова практика, положення римського, 

німецького, польського, а також звичаєвого права Литви, Польщі та України 

[221, c. 189; 167, с. 46–50]. 

Статут 1529 року за своїм змістом та структурою був близьким до 

Руської Правди, отже відтворював значну частину положень давньоруського 

звичаєвого права [104, с. 8–9; 164, c. 14–24]. Перший Литовський статут 

врегульовував питання повязані з умовами вступу в шлюб дівчат за згодою 

батька, родичів чи органів влади [14, с. 507]. Низка положень була 

спрямована на врегулювання питання пов’язаного з утриманням вдів [14, с. 

593]. Таким чином, Статут 1529 року чітко визначав майнові права жінки і 

вона не могла претендувати на більше ніж передбачено законом. 

Про вплив норм канонічного права на врегулювання відносин між 

подружжям свідчить також те, що позашлюбними вважались діти від 

невінчаної жінки, в цьому випадку жодних додаткових доказів не вимагалось 

[14, с. 599]. Отже незаконним вважався шлюб, який не був освячений 

церквою. 

Нова редакція Литовського статуту набула чинності 1566 року і його 

дію було поширено на Волинь, Поділля та колишнє Київське князівство. 

Своєю структурою та багатьма положеннями Статут 1566 року схожий на 
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Дигести та Кодекс Юстиніана, а його положення дещо розширили сферу 

регулювання державою відносин між подружжям. Наприклад, Статут 1566 

року містив положення спрямовані на запобігання укладенню нерівних 

шлюбів. Якщо дівчина або вдова, зі стану шляхти, виходила заміж за 

чоловіка простого стану (не шляхтича), то втрачала на користь родичів усе 

майно, яке їй належало від батьків. Схоже положення існувало також в 

римському праві. Отже, шлюб розглядався як вигідна угода, укладена між 

двома сім’ями, часто з метою покращення матеріального становища. З 

аналізу норм Статуту, 1566 року видно, що держава також турбувалася про 

долю приданого, з метою захисту інтересів заможної верстви суспільства 

(шляхти).  Цікаво, що віно, наречений міг і не надати, якщо про це не 

потурбувався батько (чи родич), який видавав жінку заміж, натомість 

обов’язок надавати придане був передбачений положеннями Статуту [ 14, с. 

587]. 

Статут 1566 року, вперше врегулював питання пов’язане з укладенням 

повторного шлюбу жінкою. Так вдова могла укласти новий шлюб лише після 

спливу шести місяців після смерті чоловіка. Статут також вказував, що 

метою цієї заборони є збереження морального характеру шлюбу і 

необхідність вірно встановити батьківство плоду [14, c. 598]. Пригадуємо, що 

римське право також ускладнювало можливість вступу в повторний шлюб, 

шляхом встановлення його невигідних наслідків, які також стосувались лише 

жінок. 

У 1588 році було затверджено Статут Великого князівства 

Литовського, в його останній (третій) редакції. Як і раніше, заборонялися 

кровозмішані шлюби. За порушення цієї заборони особи несли майнові 

покарання, а діти народжені в кровозмішних шлюбах вважались 

позашлюбними та не мали права спадкувати після смерті батьків. Також 

заборонялось вступали в другий шлюб до припинення попереднього [14, c. 

602]. У п’ятому розділі Статуту описано процедуру надання посагу і запису 

віна. Посаг нареченої оцінювався і проводився запис у земській книзі з 
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печаткою та підписами, якщо такого запису не було то жінка втрачала посаг 

[14, c. 601]. Таким чином держава намагалася урегулювати майнові 

відносини між нареченими та захистити заможні верстви населення. Норма 

про запис про придане існувала також у Давньому Римі, та була введена 

Юстиніаном для деяких вищих класів населення при вступі в шлюб. 

Згодом Статут 1588 року було доповнено новим артикулом, яким 

врегульовано вступ у шлюб бідних людей, а саме селян. Вдова мала право на 

1/3 майна, яке вона з чоловіком нажила в шлюбі, а діти на – 2/3. Якщо дітей 

не було, то вдові переходило усе майно. По її смерті майно ділилось порівну 

між родичами подружжя [14, c. 600]. 

Щодо ціннісної основи інституту шлюбу, то вона формувалася на 

християнській основі. Так, у Литовських статутах зустрічаються положення 

щодо врегулювання розлучень з урахуванням  охорони моральної сторони 

шлюбу. Наприклад, Литовський статут 1566 року встановив, що цими 

питаннями займається церковний суд [14, c. 566]. Статут 1588 року розширив 

це положення, зокрема, для вирішення питання про розподіл віна, духовний 

суд мав зробити запис про причину розлучення та відправити колишне 

подружжя до світського суду, в тому повіті, де знаходилось віноване майно.  

Особливістю розвитку інституту шлюбу на українських землях, які 

були у скаді Польського королівства було те, що вони зазнавали впливу 

римського права, зокрема, через право європейське та канонічне право. Разом 

з тим, своєї сили не втрачало звичаєве право [223, c. 38]. Крім цього, як 

зазначав професор М. М. Кобилецький, важливе значення у рецепції 

римського права на українських землях відігравало магдебурзьке право, яке 

почало поширюватись у кн. ХІІ ст. – поч. XIV ст. в містах і селах, які 

входили до складу Галицько-Волинської держави. З українських міст деякі 

міста Галичини підтримували безпосередній звязок з Магдебургом і 

відповідно отримували магдебурзькі ортилії, що містили норми римського 

права [82, c. 117, 119]. Магдебурзьке право, яке також врегульовувало деякі 

питання пов’язані з правовим статусом дружини та вдови [81, c. 55–61]. 
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Разом з тим, у Галичині тривалий час існував громадянський шлюб, 

заснований на народних весільних звичаях і традиціях [88, c. 15]. Починаючи 

з XVI ст., батьки й родичі наречених укладали договір (зговір, змовини, 

згода), спочатку усно, а з XVII ст. письмово, щоб закріпити за нареченими 

придане [106, c. 177]. Вже з ХV-ХVІ ст. католицька церква встановила 

контроль над процесом одруження [63, 28–33]. Церква намагалася також 

обмежити розлучення. Так, підставою для припинення шлюбу, за 

церковними канонами, була лише смерть одного з подружжя, адже 

розлучення за церковним правом не дозволялося. Так, у судовій практиці 

зустрічалися випадки розлучення внаслідок «відлучення від стола і ложа» 

або сепарацію, підставою для якої була подружня невірність [22; 23; 24; 25]. 

Сепарація передбачала окреме проживання подружжя та заборону їм 

вступати в новий шлюб. Разом з тим, церкві доводилось погоджуватися з 

цивільною формою взяття шлюбу, а також з свободою його розірвання. 

Значення звичаєвого права спостерігалося також у врегулюванні відносин 

між подружжям під час розлучення. Так, чоловік або дружина, які хотіли 

розлучитися, згідно з давнім звичаєм, платили певну суму. Якщо дружина 

знала, що чоловік має позашлюбні зв'язки з іншою жінкою, вона, згідно зі 

звичаєвим правом, повинна була повідомити про це громаду, оскільки 

громада несла відповідальність за кожного свого члена [55, c. 16]. 

Право Польського Королівства визначало умови, необхідні для 

укладання шлюбу: досягнення визначеного віку, згода батьків або близьких 

родичів, однакове віросповідання. Укладання шлюбу зокрема його етапи 

(сватання, заручини), також свідчили про не викорінення місцевих обрядів та 

звичаїв. З правового погляду, заручини були вступним договором, який 

містив зобов'язання наречених стосовно укладання шлюбу в майбутньому і 

визначав його умови. Як правило, родичі нареченої та нареченого під час 

сватання або заручин укладали шлюбний договір, основною частиною якого 

було врегулювання майнових прав та обов’язків подружжя. Порядок 

оформлення шлюбних договорів і наслідки їх невиконання було детально 



147 

 

 147 

врегульовано у Повному зводі статутів Казимира Великого 1420 року та 

Вартському статуті 1423 року [34, c. 131; 189, с. 227]. 

 Релігійна форма укладання шлюбу була найпоширенішою серед 

шляхти. Водночас тривалий час зберігалися й договірні шлюби, котрі 

укладалися за участю свідків. Визнаючи їх дійсними аж до середини XVI ст., 

католицька церква наполягала, щоб сторони узаконили їх актом вінчання в 

церкві [34, c. 131]. Панівне становище в галицькій сім'ї мав чоловік, однак у 

шляхетне походження дружини впливало на її становище в сім’ї. В окремих 

випадках вона мала самостійне соціально-правове становище. Майнові 

відносини подружжя, формувалися з урахуванням того, що кожен з 

подружжя приносив під час укладення шлюбу певне майно. Посаг дружини 

забезпечувався віном, тобто нерухомим майном чоловіка. Під час 

оформлення шлюбного договору наречена приносила в дім чоловіка певне 

майно – придане (посаг), що складалося зазвичай з її особистих речей, 

постелі, предметів домашнього вжитку. Все це ставало власністю дружини 

[44, c. 28–33; 55, c. 258]. 

Однією з найвідоміших кодифікацій українського права першої 

половини XVІІІ ст. були «Права, за якими судиться малоросійський народ» 

(1743 р.). Під час складання «Прав» були використані Литовські статути, 

римські та німецькі джерела, польське законодавство, звичаєве право 

України і судова практика [41, с. 86 –96; 89, с. 23; 127, c. 158]. Оскільки 

законопроект, не влаштовував царський уряд своєю самобутністю, 

відмінністю від тогочасного російського законодавства, тому не був 

прийнятий, хоч фактично застосовувався до формування єдиної імперської 

системи законодавства [41, c. 87–96; 76, с. 269–270]. 

Сімейному праву Гетьманщини присвячено X главу «Прав, за якими 

судиться малоросійський народ». Вона мала назву: «Про весільні зговори, 

про придане і віно, про спадкування чоловіка після жінки і жінки після 

чоловіка, і про розлучення» [76, 269–318].  Вплив римського приватного 

права на зміст «Прав, за якими судиться малоросійський народ» – очевидний. 
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Професор М.М. Кобилецький, звертає увагу на те, що у тексті Кодексу 1743 

р. члени кодифікаційноїкомісії використовували посилання на положення з 

праці польського дослідника Яна Кірштейна Церазина «Enchiridion aliquot 

locorum communium Juris Maidenburgensis», серед джерел якої римське право, 

«Саксонське зерцало» та магдебурзьке право [82, c. 120]. Крім цього, 

зазначена праця була поділена на зразок Дигестів. Крім цього, при створенні 

Кодексу 1743 року. використовувалися посилання на  латиномовні польські 

переробки Бартоломея Ґроїцького, Павла Щербича земського (міського) 

права «Саксонського зерцала». 

Кодекс 1743 року, використовував термін «шлюб» у двох значеннях: 

як визначений законом та заснований на добровільній згоді договір між 

чоловіком і жінкою про спільне життя аж до смерті з метою створення сім’ї й 

продовження людського роду; та як подружнє співжиття. Знову ж таки, 

помітною була дія норм звичаєвого права. Так, шлюбний зговір ставав 

дійсною шлюбною угодою після того, як майбутнє подружжя давало свою 

згоду: повнолітні відразу після зговору батьків, неповнолітні після 

досягнення повноліття (хлопці – 18 років, дівчата – 13 років). Згоду діти 

могли дати словами, проте мовчання також вважалося виявом згоди за 

домовленістю батьків. У випадку виявлення незгоди дітей словами, 

батьківський зговір втрачав юридичну силу. Цими положеннями «Права» 

підтверджували давній український звичай, на основі якого головну роль у 

виборі подружньої пари та в матеріальному забезпеченні нової сім'ї 

відігравали батьки. Як і раніше, взаємна згода дітей про шлюб потребувала 

дозволу батьків, а в разі їх смерті - старших родичів чи опікунів. Крім цього, 

у Гетьманщині кінця XVII ст. був звичай, який встановлював, що під час 

зговору батьків і дітей про майбутній шлюб можна було брати й давати 

різного роду «заклади», чи «заруки», грошима («заручні штрафи»), щоб 

забезпечити шлюбний договір. Кодекс забороняв такі заклади під загрозою 

не визнавати їх дійсними. За Кодексом, було дозволено лише так звані 
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передвесільні подарунки або завдатки між нареченим і нареченою [54, c. 159-

163]. 

Щодо умов укладення шлюбу, то згідно Кодексу, 1743 року, такими 

були, наприклад, відсутність близького споріднення, яка встановлювалася на 

основі церковних правил; відсутність нерозірваного шлюбу на момент 

укладання особами нового шлюбу. Розлучені особи мали право укласти 

новий шлюб, але не раніше як після шести місяців від дня розірвання 

попереднього шлюбу [10, 475].  

Водночас у Кодексі, 1743 року було недостатньо регламентовано 

питання зовнішньої форми укладення і легалізації шлюбу. Історико-правові 

дослідження цього питання свідчать, що в Україні тривалий час після 

прийняття християнства використовувалась давня форма укладання шлюбу – 

весілля, або шлюбна гостина, яка супроводжувалася старовинними обрядами. 

Ця форма укладання шлюбу збереглася і в Гетьманщині. День шлюбної 

гостини (весілля) вважався днем укладання шлюбу і давав право на подружнє 

життя. Іншою формою укладання шлюбу було вінчання, тобто укладання 

шлюбу в церкві священником. Однак, вінчання довгий час не мало вагомого 

значення, якщо воно відбувалося до весілля, то молоде подружжя ще не 

починало спільного життя і перебувало у своїх батьків. З кінця XVII ст. 

церковний обряд вінчання набув однакового значення з весіллям, а згодом 

відігравав уже головну роль на шляху до шлюбу. Наведені у Кодексі норми 

свідчать, що весілля і вінчання мали однакове значення. Наприклад, 

встановлювалось, що дитина, яка народилася після укладення шлюбу, але 

раніше як за дев'ять місяців і два-три дні, рахуючи «від дня шлюбного 

весілля або від дня церковного вінчання», не вважалася шлюбною (крім 

випадків ненормального передчасного народження недоношеної в лоні 

матері дитини) [54, c. 159–163]. Отже, згідно Кодексу, законне подружнє 

співжиття починалося і з дня весілля, і з дня вінчання. Наведене свідчить про 

регулювання відносин між подружжям нормами як звичаєвого так і 

канонічного права. 
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Кодекс, 1743 року також врегульовував майнові відносини між 

подружжям за принципом спільності та роздільності їх майна. Так, кожен з 

подружжя міг мати своє власне майно (наприклад, майно, одержане у 

спадщину), відокремлене від майна іншого. Однак, починаючи спільне 

життя, подружжя повинно було (якщо це можливо) виділити зі свого 

власного майна (чоловік) або з майна батьків (дружина) певну частину для 

утворення майнового фонду, призначеного на покриття матеріальних витрат 

під час сімейного життя [10, c. 475]. І посаг дружини, і віно чоловіка 

протягом подружнього життя перебували у віданні чоловіка і доходи від них 

йшли на покриття видатків з утримання сім'ї [167, c. 125]. Наявність віна, 

створювало для жінки певні майнові гарантії, тому батьки мали 

потурбуватися завчасу про встановлення віна [76, c. 4]. У разі повторного 

одруження вдова мала право, передавши дітям чи спадкоємцям віно, 

одержати свій посаг. Якщо посаг було втрачено з вини чоловіка, тоді вдова 

діставала у власність віно [11, c. 906]. 

Також у Кодексі «Права, за якими судиться малоросійський народ» 

(1743 р.) було чітко визначено, що шлюб припиняється зі смертю одного з 

подружжя чи розлученням. Вирішення справ законності шлюбів і офіційних 

розлучень, а також питання віри і моралі належали до компетенції церковних 

судів. Однак питання про майнові спори розлучених вирішували місцеві 

судові установи [42, c. 31]. 

«Права, за якими судиться малоросійський народ» хоч і не набрали 

чинності як законодавчий акт, але фактично застосовувались аж до введення 

в дію Зводу законів Російської імперії. У процесі створення проекту Зводу 

з'явилась збірка «Зібрання малоросійських прав», котра цікава насамперед 

тим, що відображала вплив ідей та рішень римського приватного права. В 

останнього було сприйнято не лише низку структурних елементів, інститутів 

та правових рішень, а й принциповий підхід - насиченість та гнучкість норм 

[60, c. 158; 189, с. 224]. Книга перша «Зводу законів Російської імперії», 1835 

року «Про права і обов’язки сімейні» встановлювала мінімальний шлюбний 
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вік для чоловіків 18 років, а для жінок 16 років та обмежувала право 

укладати шлюб особам, що досягли 80 років. Укладення шлюбу залежало не 

лише від згоди осіб, які вступали в шлюб, а й від згоди їхніх батьків, опікунів 

або піклувальників. Особи, які перебували на військовій або цивільній 

службі, повинні були мати письмову згоду начальства на їх шлюб. 

Поміщицькі селяни не мали право вступати в шлюб без дозволу власника. 

Законним вважали лише церковний шлюб, а цивільний шлюб російське 

законодавство не передбачало. Розлучення дозволяли в окремих випадках і 

його здійснювала лише церква [12, с. 3–5, 7]. Суспільний статус жінки 

визначався статусом чоловіка. Дружина перебувала у залежному від чоловіка 

становищі. Наприклад, порушивши подружню вірність, дружину карали 

тюремним ув'язненням строком від 4-х до 8-ми місяців. У майнових 

відносинах подружжя російське законодавство керувалось принципом його 

роздільності. Придане дружини, а також «майно, набуте через купівлю, дар, 

спадок або іншим законним способом», визнавали окремою власністю. 

Подружжя мало право розпоряджатися своїм майном незалежно один від 

одного на свій розсуд. Подружжя могло здійснювати між собою будь-які 

майнові угоди. З поширенням російського законодавства дружина втратила 

право вільно розпоряджатися своїми речами, а одруження з чоловіком 

іншого стану змінювало і її соціальний стан [12, c. 11–13]. Також у Зводі 

цивільних законів було закріплено обов’язок нареченого повідомити 

священника під час укладення шлюбу про своє ім’я, чин та становище, а 

також ім’я та соціальне становище нареченої. Доказом укладення шлюбу 

була приходська (метрична) книга [12, c. 5; 70, c. 348]. 

Аналізуючи положення Зводу законів Російської імперії 1832 року, 

привертає увагу те, що у нормах сімейного права більш помітне відлуння 

місцевого звичаєвого права, не без впливу православної (візантійської) 

традиції. На перший погляд проникнення римської правової думки в право 

Російської імперії було незначним, однак треба мати на увазі, що на нього 

впливало місцеве законодавство, яке сформоване від впливом (прямим або 
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опосередкованим) римського права [127, c. 158]. Звід законів Російської 

імперії 1832 року. урегульовував лише правослівні шлюби, а при укладенні 

шлюбів особами інших віросповідань відсилав до правових та канонічних 

норм відповідної релігії. Укладенню шлюбу передували попередні триразові 

оголошення про шлюб, який, в свою чергу, реєструвався у парафіяльних 

метричних книгах [21, c. 6]. Умовами вступу в шлюб були: вільна згода, яка 

передбачала також відсутність психічного захворювання в наречених; 

відсутність родинної спорідненості; неперебування у не припиненому або 

нерозірваному шлюбі; досягнення особами шлюбного віку (чоловіки – 18 р., 

жінки – 16 р., максимально допустимий вік для укладення шлюбу – 80 р.). 

Забороненими були шлюби з священнослужителями, монахами та 

православних з нехристиянами [12, c. 6–7]. Недотримання наведених вимог 

передбачало визнання шлюбу недійсним. Розірвання шлюбу відбувалося на 

підставі позову до православної церкви, у випадках подружньої зради, 

засудження одного з подружжя за тяжкий злочин, зникнення безвісти, 

неспроможність виконувати шлюбні обов’язки [12, c. 16–19]. Тобто 

розірвання шлюбу за взаємною згодою не допускалося. 

При розгляді розвитку традиції приватного права в країнах 

Центральної Європи не можна не врахувати бачення приватного права 

австрійською цивілістикою XVIII-XIX століть, що відобразилось, зокрема у 

Австрійському цивільному кодексі 1811 року (Allgemeines bürgerliches 

Gesetzbuch, ABGB Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) [162, c. 402; 

189, с. 223]. 

Згідно Австрійського цивільного кодексу 1811 року, шлюб був  

союзом двох осіб різної статі, які бажали жити в нерозривному спілкуванні, 

ростити дітей, виховувати їх і одне одному допомагати. У Кодексі немає 

норм щодо правової форми заручин. Однак передбачено відшкодування 

стороною винною у розірванні заручин, моральної та матеріальної шкоди 

потерпілій особі та її батькам. Заборонялось вступати в шлюб: особам 

божевільним; малолітнім; злочинцям, засудженим до найтяжчого або 
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тяжкого ув'язнення із дня оголошення йому вироку і впродовж усього часу 

відбування покарання. Перешкодами для укладення шлюбу були також 

духовний сан, монаший чин, одночасне перебування в іншому шлюбі, різне 

віросповідання (не допускався шлюб між християнами різних конфесій та 

нехристиянами), родинність і свояцтво (до четвертого ступеня включно). 

Недотримання наведених умов укладення шлюбу було підставою для 

визнання його недійсним та відшкодування моральних та матеріальних 

збитків невинній стороні [199, c. 70]. Положення Австрійського цивільного 

кодексу 1811 року декларували, що чоловік є головою сім'ї, зобов'язаний 

забезпечувати та захищати свою сім'ю. Дружина отримувала прізвище 

чоловіка, жила в його домі, а також разом з дітьми мала виконувати його 

розпорядження. Австрійським цивільним кодексом 1811 року було 

передбачено можливість договірного урегулювання відносин між 

подружжям. Шлюбні договори укладалися здебільшого щодо приданого, 

зустрічного приданого, урегульовували питання спільності майна, 

управління та користування особистим майном, порядок спадкування чи по 

життєве користування майном, утримання вдови. Австрійський цивільний 

кодекс 1811 року також урегульовував сепарацію подружжя, у випадку 

зневажливого ставлення чоловіка до дружини, ненадання коштів на 

утримання дружини чи домашнього господарства. Подружжя яке перебувало 

у сепарації могло знову воз’єднатися, про таке рішення вони повідомляли 

місцевий окружний суд [199, с. 386–392; 211, c.38–42; 218]. Зі змісту 

наведених правових положень видно, що Австрійський цивільний кодекс 

1811 року був досить прогресивним як на час свого прийняття, а його 

основою беззаперечно було римське приватне право. 

Перебування українських земель у складі Російської, Австроугорської 

імперій, Речі Посполитої наклали помітний відбиток на культуру, традиції та 

побут українців [162, c. 474]. Одночасно на розвиток правосвідомості 

українців впливало римське приватне право, через законодавчі акти вказаних 

держав. 
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Підсумовуючи, наведене вище можемо стверджувати, що римське 

право було присутнє протягом розвитку інституту шлюбу на українських 

землях. Крім цього, великий вплив на відносини між подружжям мало 

християнство та його ідеї. Також привертає увагу те, що поруч з нормативно-

правовими актами, які в різний період діяли на українських землях, завжди 

існували звичаєво-правові норми і тридиції. Крім цього, помітно, що 

нормативно-правові акти, які діяли на території України, розглядали шлюб 

як інститут цивільного права та не суперечили нормам канонічного права. 

Нормами права врегульовувались переважно встановлення приданого чи 

віна, укладення шлюбних договорів, відносини спільного та роздільного 

користування майном подружжя а нормами канонічного права 

урегульовувалась моральна сторона шлюбу. Отже шлюб розглядався і як акт 

релігійний і як акт світський.  
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Висновки до розділу 3 

  

Континентальний тип правової системи сформувався та утвердився у 

результаті запозичення основних цінностей римської правової культури. 

Підтвердженням цього є, зокрема, сфера правового регулювання шлюбно-

сімейних відносин. Тож завдяки порівняльно-правовій характеристиці норм 

Цивільних кодексів Франції та Німеччини, як модельних для континентального 

типу правової системи, а також норм Сімейного кодексу України, виявлено 

обсяг впливу римського приватного права на зміст інституту шлюбу. Зокрема, 

важливими засадами шлюбу у цьому типі правової системи є: монагамність, 

відсутність споріднення, досягнення шлюбного віку, добровільність, 

публічність, офіційність, світський характер, взаємна обізнаність наречених про 

стан здоров’я, спільне проживання, рівність та взаємність майнових та 

особистих немайнових прав та обов’язків подружжя. 

Однак, деякі елементи шлюбу у країнах континентального права 

набули нового трактування. Так, досягнення шлюбного віку не є абсолютною 

вимогою у країнах континентального права. Тобто, шлюбний вік може бути 

знижено за наявності поважних причин та за рішенням уповноваженого 

органу (ст. 144 Французького ЦК, ст.ст. 1306-1308 Німецького ЦУ, ст. 22, 23 

СК України). 

Крім того, така важлива ознака шлюбу як різностатевість нині втрачає 

своє значення. Наприклад, у Франції шлюб розуміють, як союз двох осіб 

однієї чи різної статі. У Німеччині шляхом регламентації партнерства, 

створеного для спільного проживання, встановлена раніше невідома форма 

визнання сімейних прав одностатевих пар – одностатевий сімейний союз. 

Важливо наголосити, що Сімейний кодекс України визначає шлюб, як 

різностатевий союз (ч.1 ст. 21 СК України). 

У законодавстві країн континентального права, як і в Давньому Римі, 

розірвання заручин (відмова від шлюбу після подання заяви про його 

реєстрацію) передбачає матеріальну відповідальність винної особи 
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(ст.ст.1297-1302 Німецьке ЦУ, ст. 28, 31 СК України). Доведено, що у 

країнах континентального права, як і у Давньому Римі, шлюб розглядається у 

двох аспектах: 1) як акт, що полягає у висловленні згоди (consensus); 2) 

підстава виникнення взаємних майнових та особистих немайнових прав та 

обов'язків дружини і чоловіка. 

Проаналізовано питання розірвання шлюбу в країнах континентального 

права, з точки зору впливу на цю процедуру римського приватного права та 

канонічного права. Відтак, встановлено, що сучасна концепція шлюбу полягає, 

зокрема, у свободі його розірвання. Разом з тим, як і в римському приватному 

праві, провина враховується при визначенні наслідків розлучення. Однією з 

підстав розірвання шлюбу в країнах континентального права є роздільне 

проживання подружжя. Інститут римського шлюбу не містив такого правового 

режиму, і його існування в країнах континентальної правової системи, швидше 

за все, пояснюється загальним впливом канонічного права (ст. 296 

Французького цивільного кодексу, ст. 1567 Німецького цивільного уложення, 

ст.119–120 Сімейного кодексу України). 

Сучасне шлюбно-сімейне законодавство країн континентального права 

гарантує рівність та свободу кожного з подружжя, забезпечує принцип поваги 

до особи та права на розвиток тощо (ст.ст. 212, 213 Французького ЦК, ст. 1356 

Німецького ЦУ, ст. ст. 49, 50, 55 СК України). Для майнових відносин між 

подружжям у країнах континентального права характерним є закріплення у 

законі різних режимів власності. Зокрема, виникнення спільної сумісної 

власності зумовлено тим, що як чоловік так і жінка здійснюють спільні трудові 

чи грошові затрати, таким чином мають рівні права на володіння, користування 

і розпорядження майном, яке вони накопичують, протягом шлюбу. Законодавче 

закріплення режиму роздільної власності подружжя у країнах 

континентального права, зумовлено утвердженням ідеї майнової захищеності 

кожного з подружжя, яка виникла та набула розвитку в римському праві. Крім 

того, у законодавстві Франції, Німеччини, України закріплена можливість 

регулювання майнових відносин між подружжям за допомогою шлюбного 
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договору. Належить підкреслити, що норма про регулювання майнових 

відносин між подружжям за допомогою шлюбного договору була закріплена у 

Кодифікації Юстиніана. 

Завдяки аналізу норм законодавства, яке діяло на українських землях 

(Руська правда, Статути Великого князівства Литовського, Права, за якими 

судиться малоросійський народ 1743 року, Зібрання малоросійських прав 1743 

р., Звід законів Російської імперії 1832 року, Австрійський цивільний кодекс 

1811 року тощо) та встановлено, що інститут шлюбу на українських землях 

розвивався з урахуванням загальноєвропейських правових традицій, через які і 

здійснювався вплив римського права. Помітно, що нормативно-правові акти, 

які діяли на території України, розглядали шлюб як інститут цивільного права, 

відтак урегульовували переважно майнові відносини між подружжям. 

Характерно, що в Україні сфера регулювання особистих відносин між 

подружжям перебувала під юрисдикцією церкви. Крім того, важливе значення 

для укладення шлюбу мали також народні звичаї і традиції. Отже, в Україні 

шлюб розглядався і як акт релігійний і як акт світський. Вагоме значення для 

наречених мало батьківське благословення, яке було запорукою благополуччя 

та своєрідним оберегом для подружжя. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено нове вирішення науково-

теоретичного завдання, що виявляється у з’ясуванні особливостей 

становлення та розвитку інституту шлюбу за римським правом та його 

рецепції у континентальному типі правової системи. Історико-правове 

дослідження зазначеної проблеми дало змогу дійти низки загальних висновків. 

1. З урахуванням соціально-економічних, політичних, культурних та 

інших чинників, які вплинули на становлення шлюбу як окремого інституту у 

римському праві, виділені такі його етапи: регулювання відносин між 

подружжям за іus civile (753 – 367 pp. до н. е.), розвиток норм інституту 

шлюбу за преторським правом (367 – 30 pp. до н. е.), шлюб за 

імператорськими законами (30\27 р. до н.е. – 476 pp. н. е.), розвиток норм 

інституту шлюбу згідно із законодавством Юстиніана (534/35 р. – 565 р.).  

2.  Шлюбно-сімейні відносини розпочали свій розвиток в межах 

сильної патріархальної сім’ї, в якій усі питання пов’язані з укладенням чи 

розірванням шлюбу, урегулюванням майнових відносин, вирішувались 

батьком сімейства. Наведений стан речей повністю узгоджувався з 

концепцією шлюбу, яка полягала у виконанні обов’язку перед богами, перед 

предками та державою. 

Істотним елементом, який відрізнив шлюб від інших відносин у сфері 

сімейного права стала згода наречених, зміст якої полягав не у зовнішній, 

формальній дії, а у внутрішній волі наречених (affectio maritalis). Так, 

римський юрист Гай (ІІ ст.) порівнював шлюб з договором іпотеки, який 

набуває чинності (юридичної сили) з моменту досягнення сторонами згоди. 

Інший римський юрист Ульпіан (ІІ–ІІІ ст.ст.) звертав увагу на те, що шлюб 

твориться не співжиттям сторін, а згодою (консенсусом). Цілісне визначення 

шлюбу вперше сформулював римський юрист Модестин (ІІІ ст.). Він 

характеризував шлюб як двосторонній договір, який виникав завдяки 

висловленню згоди (consensus), однак тривалість якого залежала від взаємної 
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волі осіб (affectio maritalis).  Крім цього, з аналізу визначення шлюбу 

Модестина видно, що шлюб регулювався нормами позитивного права ( ius 

civile, ius gentium) та нормами природнього права (ius naturale). Вже за часів 

Юстиніана інститут шлюбу розвивається під впливом християнських 

цінностей, а тому він обмежив безпідставні розлучення, сприяв захисту 

майнових прав жінок. Згідно законодавства Юстиніана згода на укладення 

шлюбу мала бути підтверджена не фактом співжиття, як це було раніше, а 

такими доказами, як договір про придане або присягою перед служителями 

церкви. 

Країни континентального права поєднує розуміння шлюбу як 

інституту джерелом походження якого є не правотворчість державних органів, 

а сама природа людини. Разом з тим, консенсуальна концепція шлюбу, 

сформована в класичному римському праві, відображена у трактуванні 

інституту шлюбу як правового акту, умови та наслідки якого регулюються 

нормами права. Отже, шлюб у країнах континентального права є актом 

світським, моральною основою якого є принципи природнього права. 

3. З’ясовано, що церква, на відміну від римського права класичного 

періоду,  характеризувала шлюб, як нерозривний союз, а договірну концепцію 

шлюбу використовувала для того, щоб підкреслити рівність сторін у 

виконанні взаємного обов’язку вірності. Крім цього, в основі християнської 

концепції шлюбу була вільна згода наречених на його укладення, а тому 

жодного значення не мало, те, що у Давньому Римі трактувалось як «affectio 

maritalis». Так, тривалість шлюбу, як таїнства, згідно християнської концепції, 

залежала від Божої ласки, а не від волі сторін. Разом з тим, канонічне право 

також використовувало норми римського права, з метою врегулювання 

шлюбно-сімейних відносин, однак з урахуванням християнських цінностей. 

Таким чином, норми канонічного права стали одним з шляхів рецепції 

римського права в Європі, зокрема у сфері шлюбно-сімейного права. 

4. Істотними елементами для характеристики інституту шлюбу у 

країнах континентального права є: моногамність, відсутність близького 
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споріднення та психічного захворювання, добровільність, публічність, 

стійкість, спільність проживання, світський характер, договірне урегулювання 

майнових відносин між подружжям, рівність та взаємність прав та обов’язків 

подружжя. Однак, внаслідок розвитку суспільства деякі елементи шлюбу 

набувають нового трактування. Наприклад, шляхом регламентації 

партнерства, створеного для спільного проживання, встановлена раніше 

невідома форма визнання сімейних прав одностатевих пар або «одностатевого 

сімейного союзу» (Німеччина), або «цивільного пакту солідарності» 

(Франція). Крім того, законодавство країн континентального типу правової 

системи регулює майнові відносини осіб, які проживають однією сім’єю, без 

укладення шлюбу (Франція, Німеччина). Сучасна концепція шлюбу полягає у 

свободі його розірвання, разом з тим, як і в класичному римському праві, 

провина враховується при визначенні наслідків розлучення. Подружжя 

зобов’язане спільно піклуватися про сім’ю, її добробут. Для майнових 

відносин характерною є наявність різних режимів власності. Основою 

майнових відносин подружжя стало виникнення спільної сумісної власності. 

5. У Давньому Римі соціальні ролі між чоловіком та жінкою були 

розмежовані, що відображалось на їх правовому становищі в сім’ї. Так, жінка 

не була учасником публічно-правових відносин, не могла займати посад, її 

призначенням було народження дітей, домашня праця, збереження релігійних 

культів сім’ї. Правове становище жінки в сім’ї змінювалось з розвитком 

моральних, культурних, соціально-економічних та політичних умов. Зокрема в 

архаїчний період Давнього Риму, дружина перебувала у статусі доньки (loco 

filiae), а її доля повністю залежала від волі батька сімейства. Жінка не 

відігравала жодної ролі у вихованні дітей, не мала ні особистої ні майнової 

самостійності, а розлучення відбувались лише з ініціативи чоловіка. З 

послабленням патріархального характеру сім’ї та появою у жінки права 

укладати шлюби без переходу під владу чоловіка (sine manu), також зросли її 

особисті немайнові та майнові права (право на спадкування, право на вимогу 

розірвання шлюбу, на повернення приданого тощо. Крім цього, набуття 
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почесного статусу матері сімейства (mater familias) не залежало від 

встановлення влади (manus) чоловіка над жінкою та відрізняло її від 

конкубіни [191, c. 286]. Отже, в давньоримському суспільстві попри загальне 

домінування волі чоловіка, жінка не була повністю позбавленою проявів 

поваги до неї. Законодавчі реформи Юстиніана запобігали особистому 

пануванню чоловіка над дружиною, запобігали безпідставним розлученням з 

ініціативи чоловіка. 

Місце жінки у суспільстві сучасних країн континентального права 

характеризується її економічною незалежністю, активною публічною 

діяльністю, рівноправністю з чоловіками, що також відображається на її 

правовому становищі в сім’ї. Сучасне законодавство країн континентального 

типу правової системи закріплює принцип рівності та взаємності прав та 

обов'язків подружжя. 

6. Особливістю норм інституту шлюбу в джерелах українського права 

було те, що вони урегульовували майнові відносини між подружжям. 

Моральна ж сторона відносин між подружжям регулювалась звичаями, а 

згодом ще й нормами канонічного права, які надавали шлюбу сакрального 

змісту. Крім цього, у проаналізованих джерелах відсутні визначення шлюбу, а 

тому зразком стало саме християнізоване визначення шлюбу за римським 

правом. Історико-правовий аналіз норм законодавства чинного на території 

України, дає підстави стверджувати про застосування звичаєво-правових 

норм, зокрема щодо укладення шлюбу, сватання, оглядин, заручин, а традиція 

святкування весілля існувала поряд з вінчанням. Вагоме значення для 

наречених мало батьківське благословення. Однак, його зміст відрізнявся від 

згоди батька сімейства у Давньому Римі. Так батьківське благословення було 

запорукою благополуччя майбутньої сім’ї, своєрідним оберегом для 

подружжя. 

7. В урегулюванні майнових відносин подружжя в Україні існує ряд 

істотних недоліків, одним з яких є відсутність у законодавстві чітко 

визначеного переліку підстав припинення режиму спільності майна, так як це 
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зроблено, наприклад, у Франції. Проблемним залишається правове 

регулювання відносин між особами, що проживають спільно без укладення 

шлюбу. Так, особи, які фактично проживають однією сім’єю, не мають 

статусу подружжя, у зв’язку з цим, під загрозою перебуває моногамність 

шлюбу, особисті немайнові та майнові права жінок та дітей. Тому такі 

відносини доцільно було б урегулювати на законодавчому рівні, визначити 

правові наслідки їх припинення. 
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