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У статті з’ясовано чіткі вимоги цивільного законодавства, за умови додержання яких правочин вважатиметься 

дійсним. Визначено поняття фіктивного правочину та його ознаки, які спрямовані на задоволення інтересу особи та 

наділено окремими ознаками, зокрема, це своєрідна мета, яка має опосередковане відношення до самої юридичної дії, 

воля особи та факт введення в оману іншого учасника, в тому числі третьої особи, щодо фактичних обставин. 

Досліджено питання фіктивного правочину з поміж інших юридично значимих дій з дефектом волі. Виділено 

відмінність удаваного правочину від фіктивного. Описано характер правовідносин між сторонами, при 

невідповідності юридичній дії, яку було вчинено. Проаналізовано судову практику та вказано рекомендації щодо її 

однорідності вирішення спорів. 
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Постановка проблеми. Серед умов дійсності 

правочини передбачають встановлені законодав-

ством вимоги, додержання яких є обов’язковим 

задля виникнення між його учасниками певних 

прав та обов’язків. Якщо ж правочин, вчиняється 

з метою задоволення певного інтересу особи, 

прямо не пов’язаного з його вчиненням, а жодні 

зобов’язання його учасників, що з нього випли-

вають, не виконуються, відтак є очевидним, що 

такий правочин слід вважати фіктивним в 

розумінні цивільного законодавства України. На 

практиці часто трапляються випадки, коли фік-

тивний правочин визнають удаваним. Перш за 

все це пов’язано з суміжністю вказаних юридич-

них дій, в контексті наявності дефекту волі сто-

рін. Відтак, виокремлення самостійних ознак фік-

тивного правочину та детальна характеристика 

останніх, надасть змогу вдосконалити цю сферу 

правовідносин, задля зведення нанівець 

можливостей виникнення розбіжностей та 

колізій у процесі встановлення недійсності 

правочину з підстав відсутності правових 

наслідків, що він повинен породжувати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

В цивільно-правовій теорії проблема виокрем-

лення ознак фіктивного правочину та визнання 

його недійсності досліджувалася багатьма нау-

ковцями, серед яких: Б. Поляков, О. Безух, 

Я. Романюк, Н. Рабінович, К. Разумов, О. Се-

мушина та ін. Проте залишаються питання, які 

потребують подальшого дослідження задля 

розроблення належної законодавчої бази та 

судової практики, що буде спроможна 

регламентувати поведінку учасників у цій 

сфері правовідносин. 

Метою статті є визначення індивідуальних 

ознак фіктивного правочину та його 

відмінності з поміж інших правочинів з 

дефектами волі. 

Основні результати дослідження. 
Розглядаючи поняття правочину, як юридично 

значимої дії спрямованої на набуття, зміну або 

припинення цивільних прав та обов’язків, 

об’єктивно вбачається, що забезпечення 

належної законодавчої регламентації цієї сфери 

правовідносин, має бути чи не найголовнішим 

завданням правової держави, оскільки 

правовідносини, які виникають в результаті 

вчинення правочину, поширюються, без 

винятку, на всі сфери життєдіяльності особи. 

Відтак, факт настання правових наслідків, 

які повинні виникнути в результаті вчинення 

правочину, прямо залежить від можливості 

такого правочину породжувати права та 

обов’язки для особи, яка його вчинила. Вони, 

як обов’язкова ознака будь-якого правочину, 

зумовлені його правовою природою та 

прописані в нормах Цивільного кодексу 

України, які імперативно зазначають, що 

правочин має бути спрямований на досягнення 

певного результату, що ним обумовлений [1]. 

Диспозицію такої норми слід розуміти, як 

умову, додержання якої є необхідним для 

здатності правочину породжувати права та 

обов’язки для сторони, яка його вчинила. 

В законодавстві, правочин, що вчинений без 

наміру створення правових наслідків, визнається 

фіктивним правочином. Такий правочин 

визнається судом недійсним [1]. В цьому 

контексті необхідно встановити в чому ж таки 
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полягає суть такої дії та з якою метою вона 

вчиняється суб’єктом цивільних правовідносин. 

Як зазначає С. Хімченко, правочин, що не 

породжує правових наслідків за своєю суттю 

юридична фікція, оскільки у фіктивному 

правочині є воля особи, але вона спрямована не 

на те, щоб створити між її учасниками будь-

який юридичний зв’язок, а на те, щоб створити 

лише видимість цього зв’язку, внаслідок чого, 

зазначені правочини переважно вчиняються з 

протизаконною метою, зокрема, щоб уникнути 

арешту (опису) майна, незаконно одержати 

кредит, тощо [4]. 

Як зазначає Н. Рабінович, у фіктивних 

правочинах, фактично, є лише одне 

волевиявлення, в основі якого є воля здійснити 

цей правочин тільки для вигляду. Оскільки 

вирішальне значення надається саме волі, 

наявність схожого «порожнього» волевиявлення 

жодної правової сили не може мати [8]. 

В цьому контексті, вдалий приклад наводить 

І. Давидова: «...Коли відбувається фіктивний поділ, 

дарування або продаж майна подружжя, яке має 

незаконну мету приховати його від конфіскації. 

Фіктивними можуть бути не лише договори, а й 

інші юридичні дії: фіктивний акт отримання 

товару, технічного огляду, обміру приміщення, 

оцінки вартості майна тощо. Фіктивні правочини 

характеризуються недобросовісністю його 

учасників, однак цієї підстави для визнання 

правочину недійсним недостатньо» [7] 

Аналізуючи це, можна стверджувати, що 

ознакою, яка вказує на фіктивність правочину є 

його своєрідна мета, яка спрямована на 

вчинення правочину задля задоволення певних 

інтересів особи, однак, в цей же момент, особа 

наперед усвідомлює, що умови такого 

правочину не будуть виконані. 

Окрім цього, такий правочин характеризується 

своєрідною волею особи свідомо вчинити 

юридично значиму дію, без настання правових 

наслідків, маючи при цьому бажання ввести в 

оману інших суб’єктів цивільно-правових 

відносин щодо реального стану речей. 

Додатково, потрібно врахувати позицію 

суду касаційної інстанції, в якій 

індивідуальною ознакою фіктивного 

правочину є факт введення в оману іншого 

учасника або третьої особи (до або в момент 

укладення угоди), стосовно фактичних 

обставин правочину або намірів учасників. При 

цьому такий учасник має на меті невиконання 

зобов'язань договору та приховування 

справжніх намірів сторін правочину [2]. 

Отже, можемо стверджувати, що 

індивідуальною рисою, за якою найбільш 

точно можна розмежувати фіктивний правочин 

від інших юридично значимих дій, є специфіка 

вираження особою власної волі та волевияв-

лення, в момент його вчинення. Адже, на відмі-

ну від правочинів, вчинених під впливом по-

милки, обману, насильства, погрози, які, безпе-

речно, недійсні через порок волі, оскільки ззов-

ні виявляється тиск на волю сторін, унаслідок 

чого при волевиявленні вона спотворюється, 

при вчиненні фіктивних і удаваних правочинів 

на волю сторін ніхто не впливає. Навпаки, 

дійсна воля ховається самими сторонами і не 

виявляється при волевиявленні. В усіх цих 

випадках має місце «незбіг зробленого 

волевиявлення з дійсною волею сторін» [5]. 

Однак, в правозастосовній діяльності 

існують непоодинокі прецеденти, коли особа, 

вважаючи, що її право було порушено, в 

результаті вчинення іншим учасником чи 

третьою особою певних дій, з метою приховати 

той чи інший правочин, звертається до суду з 

вимогою про визнання вказаних дій 

недійсними за ознаками фіктивності.  

Як за приклад є справа №6-116цс14, де 

позивачі просили визнати фіктивним договір, 

посилаючись на відсутність наміру безоплатно 

передавати, а відповідач приймати, як 

подарунок, спірне нерухоме майно, адже 

договір дарування укладався як забезпечення 

виконання боргових зобов'язань позивачів за 

договором позики [3]. 

В результаті судового розгляду було 

встановлено, що за наслідком укладення договору 

дарування позивач продовжував проживати в 

нерухомому майні, що було об’єктом договору 

дарування, сплачував всі належні за таким 

майном комунальні платежі та не передавав 

жодної документації відповідачу на об’єкт 

нерухомості, в тому числі, не надаючи доступу до 

квартири. Оцінивши зібрані у справі докази, 

апеляційний суд, з висновками якого погодився 

суд касаційної інстанції, дійшов висновку, що 

договір дарування, через який виник спір, був 

укладений з метою забезпечення виконання 

цивільно-правового зобов’язання, а тому спірний 

договір слід визнати недійсним, з огляду на те, 

що він не породжує жодних правових наслідків 

для сторін, тобто, є фіктивним. 
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Верховний суд України, скасовуючи 

рішення суддів попередніх інстанцій, висловив 

свою позицію з цього питання, вказавши, що 

договір дарування був укладений з метою 

забезпечення виконання договору позики. Як 

висновок випливає, що під договором 

дарування сторони фактично приховали 

договір застави, укладений з метою 

забезпечення грошових коштів, які були 

передані в якості позики, відтак даний 

правочин слід розцінювати, як удаваний [3]. 

Щодо цього науковець Матвєєва І. визначає 

цілком правильне твердження, що відмінності між 

фіктивними й удаваними правочинами 

виявляються при їхньому детальному аналізі й 

полягають в істинності волі сторін. Так, фіктивний 

правочин по суті є ніщо інше, як інсценування 

правочину. Саме такий його характер довести 

досить непросто, оскільки він підтверджується 

тільки непрямими доказами, і, як наслідок, тільки 

їх сукупність допомагає переконати суд в уявному 

характері правочину [6, с. 76]. 

Також необхідно враховувати, що, вчиняю-

чи удаваний правочин, особа бажає виникнен-

ня правових наслідків, які він породжує. Дії 

сторін, за фактом вчинення такого удаваного 

правочину виключають можливість останнього 

бути регулятором правовідносин, що виникли 

між ними в результаті причини його укладення. 

Це зумовлено тим, що за своєю правовою при-

родою такий правочин не може регламентувати 

поведінку його учасників.  

Прикладом може бути ситуація, коли особа, 

маючи намір обійти положення законодавства 

про переважне право купівлі частки учасника-

ми господарського товариства, укладає з конт-

рагентом договір дарування частки в статутно-

му капіталі, при цьому отримуючи матеріальну 

вигоду за відчуження корпоративних прав на 

товариство. Хоча між сторонами укладений 

договір дарування, проте його умови не можуть 

бути застосовані до правовідносин, що виникли 

між учасниками. При цьому немає значення те, 

що за таким зобов’язанням частка в статутному 

капіталі переходить у власність іншої особи. Це 

пояснюється тим, що дарування та купівля-

продаж є самостійними цивільно-правовими 

зобов’язаннями, відповідно істотні умови 

таких договорів різняться між собою як і норми 

законодавства, що покликані регулювати 

поведінку учасників з приводу укладення 

вказаних правочинів.  

Відтак, є очевидним, що на відміну від 

правочинів, учинених під впливом помилки, 

обману, насильства, погрози, які, безперечно, 

недійсні через недоліки волі, оскільки ззовні 

виявляється тиск на волю сторін, унаслідок 

чого при волевиявленні вона спотворюється, 

при вчиненні фіктивних і удаваних правочинів 

на волю сторін ніхто не впливає. Навпаки, 

дійсна воля приховується сторонами і не 

виявляється у процесі волевиявлення. В усіх 

цих випадках є «незбіг зробленого 

волевиявлення з дійсною волею сторін» [5]. 

Висновки та пропозиції. Отже в результаті 

проведеного нами дослідження робимо висно-

вок, що фіктивний правочин наділений своїми 

індивідуальними ознаками, які дають змогу 

розрізнити його з поміж інших юридично зна-

чимих дій, що підтверджує його самостійне 

місце в системі цивільного законодавства. Ана-

лізуючи судову практику, можемо спостері-

гати, що питання виокремлення ознак фіктив-

ного правочину з метою встановлення його 

недійсності, не втрачає своєї актуальності з 

огляду на помилковість рішень, якими удава-

ний правочин визнається фіктивним. Однак, 

необхідно перш за все зауважити, що на відмі-

ну від удаваного, фіктивний правочин фактом 

свого вчинення прямо не породжує правові нас-

лідки, настання яких бажали сторони, викону-

ючи його умови. Він, винятково, створює 

сприятливі для сторін обставини та умови за 

яких вони мають змогу задовольнити власні 

інтереси. Врахування вказаних рекомендацій 

надасть змогу створити однорідну судову 

практику щодо вирішення спорів пов’язаних з 

визнанням правочину недійсним на підставах 

удаваності або ж фіктивності. Окрім того, 

виокремлення фіктивного правочину, за 

вищеперерахованими ознаками, сприятиме 

унеможливленню виникнення ситуацій 

неоднакового застосування норм права судами 

України, які, доволі часто, спричиняють 

тривалий розгляд спору та виникнення 

суперечностей в правозастосовній діяльності. 
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Билык О.Р. 

ОСОБЕННОСТИ ФИКТИВНОЙ СДЕЛКИ И ЕЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

В статье выяснено четкие требования гражданского законодательства, при условии соблюдения которых сделка 

будет считаться действительной. Определено понятие фиктивной сделки и его признаки, которые направлены на 

удовлетворение интереса лица и наделены отдельными признаками, в частности, это своеобразная цель, которая 

имеет опосредованное отношение к самому юридическому действию, воля лица и факт введения в заблуждение 

другого участника, в том числе третьего лица, относительно фактических обстоятельств. Исследован вопрос 

фиктивной сделки среди других юридически значимых действий с дефектом свободы. Выделено отличие притворной 

сделки от фиктивного. Описаны характер правоотношений между сторонами, при несоответствии юридического 

действия, которое было совершено. Проанализировано судебную практику и указано рекомендации по ее 

однородности разрешения споров. 

Ключевые слова. Сделка, фиктивный, мнимый, последствия, недействителен, участник, юридически значимое 

действие, воля. 

 

Bilyk O. 

PECULIARITIES OF THE IMPORTANT RULE OF TA YOGO VІDMEZHUVANNYA VІD ІNSHIKH JURIALLY 

VALUE ACTIONS 
The article clarifies the clear requirements of civil law, subject to the observance of which the transaction will be considered 

as valid. The notion of a fictitious transaction and its features, which are aimed at satisfaction of the person's interest and 

endowed with separate features, is defined, in particular, by a peculiar goal which has an indirect relation to the legal action 

itself, the will of the person and the fact of confusing another participant, including a third person, in relation to the actual 

circumstances. The question of a fictitious transaction among other legally significant actions with a defect of will is researched. 

The distinction between the alleged transaction and the fictitious one is distinguished. The nature of the legal relationship 

between the parties, in case of non-compliance with the legal action that was committed is described. The judicial practice has 

been analyzed and recommendations on its uniformity in the resolution of disputes are given. 

Keywords. Right: fictitious, supposed, invalid, participants, legally significant action,  liberty. 
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