
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

                                                                                Кваліфікаційна наукова  

                                                                                   праця на правах рукопису 

 

КРУКОВЕС ВАЛЕРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

УДК 347.9 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ 

ФАКТУ ПРОЖИВАННЯ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ БЕЗ ШЛЮБУ  

 

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

____________ В. В. Круковес 

Науковий керівник Притика Юрій Дмитрович, доктор юридичних наук, 

професор 

Київ – 2018 



2 
 

АНОТАЦІЯ 

Круковес В. В. Процесуальні особливості розгляду справ щодо 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право (081 - Право). – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. - Київ, 2018. 

Дисертація присвячена теоретичному аналізу процесуальних особливостей 

розгляду справ щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу.  

Під час дисертаційного дослідження вперше визначено процесуально-правову 

природу справ щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу як виду справ щодо встановлення фактів, що мають юридичне 

значення і підлягають вирішенню в порядку окремого провадження цивільного 

судочинства з метою забезпечення можливості реалізації належних  таким особам  

прав та обов’язків. 

Було доведено, що юридична заінтересованість заявників у встановленні 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу може бути 

обґрунтована необхідністю: оформлення спадкових прав заявника;  визнання права 

спільної сумісної власності між чоловіком та жінкою, які проживають однією сім’єю 

без шлюбу; врегулювання майнових відносин між собою; обґрунтування заяви про 

усиновлення ними дитини; визнання факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу третіми особами; інших потреб (отримання страхових та 

соціальних виплат  тощо). 

В дисертації розглянуто особливості судового розгляду справ щодо 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу в 

залежності від стадії цивільного судочинства зокрема, передумови права на подання 

заяви, де характерним є правильне зазначення мети встановлення факту, 

необґрунтованість відмови у відкритті провадження у справі з підстав 
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неправильного використання правничої термінології при зазначенні назви самого 

факту; особливості здійснення відповідних процесуальних дій на стадії відкриття 

провадження у справі та підготовчому провадженні,  правильне визначення  складу 

учасників справи та окремі проблемні питання залучення заінтересованих осіб. Так, 

зокрема, було доведено, що обставини якими заявник обґрунтовує свою заяву про 

необхідність встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу не повинні містити у собі  жодних  ознак, що можуть бути  розтлумачені 

судом як спір про право. Автором детально вивчено питання залучення в якості 

заінтересованих осіб нотаріуса, представників органів державної влади або 

місцевого самоврядування і виявлено, що їх залучення є обґрунтованим лише у 

випадках, коли  ними була заведена спадкова справа і, внаслідок встановлення кола 

спадкоємців виявлено особу, яка стверджує, що проживала зі спадкодавцем однією 

сім’єю без реєстрації шлюбу. 

За наслідками проведеного дослідження виявлено необґрунтовану тенденцію 

судової практики щодо роз’єднання заяв про встановлення факту проживання 

однією сім’єю без шлюбу та усиновлення такою парою дитини, що в результаті є 

безпідставним затягуванням вирішення справи по суті. Вважаємо, що у випадку 

усиновлення дитини чоловіком та жінкою доцільно об’єднати їх розгляд в одне 

провадження в порядку окремого провадження. Зазначене також є обґрунтованим і у 

випадках усиновлення другим із партнерів, які проживають однією сім’єю без 

реєстрації шлюбу. 

Під час наукового дослідження справ щодо встановлення факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу як різновиду справ щодо встановлення 

фактів, що мають юридичне значення було обґрунтовано необхідність 

розмежування понять «юридичний факт» та «факт, що має юридичне значення». 

Так, юридичний факт – це обставина, існування якої підтверджено у порядку, 

встановленому законом внаслідок чого вона є публічно визнаною і, не підлягає 

додатковому доказуванню. Факт, що має юридичне значення встановлюється судом 

і являє собою ретроспективи дій чи подій, явищ чи обставин, які мали місце в 
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минулому за рахунок засобів доказування при умові зазначення мети для якої  

встановлення такого  факту є необхідним. 

Особливої уваги було приділено доказам та предмету доказування у справах 

щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. 

Так, було встановлено, що предметом доказування є визначені Сімейним кодексом 

України  ознаки сім'ї, а саме: спільне проживання, пов'язаність спільним побутом і 

наявність взаємних прав і обов'язків, а також додатковому встановленню та 

врахуванню підлягатиме відсутність зареєстрованого шлюбу,   як між собою,  так і з 

будь-якою іншою особою  кожного з партнерів. Всі інші ознаки проживання однією 

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу повинні прийматися до уваги в залежності від 

обставин конкретної справи. Також при дослідженні предмету доказування, автором 

ретельно вивчено ознаки проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, а 

саме «спільне проживання», «пов’язаність спільним побутом» та «наявність 

взаємних прав та обов’язків».  

У результаті проведеного дослідження, автором також спростовується позиція 

щодо існування спору про факт у справах окремого провадження, виходячи зокрема 

з того, що виникнення спору про юридичний факт завжди тягне за собою спір про 

право, що обумовлюється цим фактом, звідси встановлення у судовому порядку 

того чи іншого юридичного факту здійснюється не як самоціль, не заради самого 

факту, а з метою набуття певного обсягу прав, що  нерозривно з ним пов’язані.  

Під час дослідження факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу було проаналізовано відмінність його встановлення  в порядку окремого та 

позовного провадження. Так, в порядку позовного провадження предметом спору є 

майно, майнові та не майнові права набуті такими особами за час спільного 

проживання, а відтак одночасно с вимогою щодо заявлених вимог, заявляється і 

вимога про встановлення  факту проживання однією сім’єю чоловіком та жінкою 

без шлюбу. Підставами для заявлення таких вимог є їх обґрунтування обставинами 

зокрема, щодо проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, ведення 

спільного господарства,  встановлення часу придбання майна, джерела походження, 

виникнення взаємних прав та обов'язків щодо майна тощо. Встановлюючи даний 
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факт в порядку окремого провадження предметом доказування буде лише  

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, тобто наявність усіх ознак 

сім’ї, відсутність реєстрації між ними шлюбу, а також відсутність реєстрації 

кожного з них з іншою особою. 

Під час дослідження було вирішено наукову дискусію щодо приналежності 

чоловіка та жінка, які проживають однією сім’єю без шлюбу до родичів чи близьких 

родичів один одного. Так, такі особи не можуть вважатися родичами чи близькими 

родичами (особами), адже не перебувають у родинних відносинах та не перебувають 

у спорідненості між собою. Проте, цілком підпадають під поняття «член сім’ї», 

зважаючи на утворену ними між собою сім’ю внаслідок  постійного спільного 

проживання, народження спільних дітей,  ведення  спільного господарства,   

спільних витрат,  спільного бюджету тощо. 

Особливої уваги присвячено вивченню зарубіжного досвіду захисту прав 

чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без шлюбу шляхом укладення 

договору про цивільне партнерство та приведення вітчизняного законодавства 

відповідно до європейських стандартів. Так, було досліджено, що за законодавством 

країн Західної Європи, такі відносини між чоловіком та жінкою не лише визнані в 

якості правової підстави виникнення майнових прав та обов’язків подружжя, а й 

слугують додатковою гарантією багатьох інших прав, в тому числі житлових, 

соціальних, податкових, шлюбно-сімейних тощо. В якості правової підстави 

виникнення взаємних прав та обов’язків між чоловіком та жінкою, законодавство 

більшості зарубіжних країн передбачає дотримання процедури державної реєстрації 

таких відносин та укладення договорів про цивільне партнерство.  

Наголошується на такій науковій новизні як доцільність укладення договору 

про цивільне партнерство в якості позасудового встановлення факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, який стане дієвим інструментом 

захисту прав таких осіб. Під час дослідження правової природи Договору про 

цивільне партнерство було виявлено, що він є різновидом цивільно-правового 

договору, проте з притаманними йому особливостями в тому числі, регулювання 

майнових та особистих немайнових прав (спільне набуття та розпорядження 
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майном, усунення перешкод в усиновленні дитини з дитячого будинку на рівних 

засадах із подружжям; дозволить відвідувати іншого партнера у медичних закладах, 

закладах позбавлення волі тощо як член сім’ї; розпоряджатися тілом на випадок 

смерті; не свідчити один проти одного в суді тощо).  

Договір про цивільне партнерство слід вважати доказом наявності відносин 

щодо проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу на умовах ними 

обумовлених, дозволить гарантувати мінімальні соціальні права та гарантії таким 

особам. Окрім цього сторони матимуть право вільного укладання договорів між 

собою щодо обрання правового режиму майна, набутого за час спільного 

проживання,  питання утримання, низку немайнових питань, зокрема право 

відвідувати іншого партнера в медичних закладах, дізнаватися про медичний стан 

один одного, розпоряджатися тілом на випадок смерті як член сім’ї тощо. З метою 

забезпечення безспірності та законності на майбутнє, для такого договору має бути 

встановлена обов’язкова нотаріальна форма та державна реєстрація  в   Єдиного 

державного реєстру актів цивільного стану.  

Ключові слова: окреме провадження, заява, факт, що має юридичне значення, 

цивільне партнерство, сім’я, суд, захист прав, охорона прав, фактичні шлюбні 

відносини. 
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AN ABSTRACT 

Valeriia Krukoves. Procedural peculiarities of cases related establishing the fact 

of the residence one family man and woman without marriage. - Qualification 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for a Candidate of Juridical Sciences (Doctor of Philosophy), specialty 

12.00.03. - civil law and civil procedure; family law; private international law (081 - Law). 

- Taras Shevchenko National University of Kyiv of The Ministry of Education and 

Science of Ukraine. - Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to theoretical analysis of procedural peculiarities of cases 

related establishing the fact of the residence one family man and woman without marriage. 

During the dissertation research, for the first time, the procedural and legal nature of 

cases related establishing the fact of the residence one family man and woman without 

marriage as cases concerning the establishment of facts that are of legal significance and 

subject to a decision in the order of separate proceedings of civil justice with the purpose 

of providing them with the possibility of realization their rights and responsibilities. 

The author analyses a legal interest of applicants in determining the fact of residence 

by one family of man and woman without marriage may be justified by the need: 

registration of the applicant's inheritance rights; recognition of the right of joint ownership 

between a man and a woman living one family without marriage; settlement of their 

property relations by concluding a contract between them; substantiating the application 

for adoption by the child; recognition of the fact of residence by one family of a man and a 

woman without marriage by third parties; maintenance for those who became disabled 

during a joint residence, if for a long time such persons lived together; the retention of 

those with whom their child lives for benefits and compensations and other needs 

(obtaining insurance and social benefits, for the proper registration of social assistance, 

etc.). 

In the dissertation the peculiarities of the court proceedings concerning the fact of 

residence of one family of a man and a woman without marriage depending on the stage of 

civil judicial proceedings, in particular, the precondition of the right to submit an 

application, which is characterized by the correct indication of the purpose of establishing 
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the fact, the groundless refusal to open the proceedings, are examined. from the grounds of 

improper use of legal terminology in the name of the fact itself; peculiarities of the 

implementation of appropriate procedural actions at the stage of opening of the 

proceedings in the case and preparatory proceedings, the correct definition of the members 

of the case and certain problematic issues of involving the interested persons. Thus, in 

particular, it has been proved that the circumstances in which the applicant substantiates 

his claim of the need to establish the fact of residence by one family of men and women 

without marriage should not contain any indication that could be interpreted by the court 

as a dispute over a right. The author emphasizes on a detail the issue of involving notaries, 

representatives of state authorities or local self-government as interested parties, and found 

that their involvement is justified only in cases where they have been inherited and, as a 

result of establishing the circle of successors, a person who claims to have lived with the 

testator one family without registration of the marriage. 

According to the results of the study, the unreasonable tendency of judicial practice 

to disconnect applications for establishing the fact of residence by one family without 

marriage and adoption by such a couple of the child was found, which as a result is an 

unjustified delay in the decision on the merits. We believe that in the case of adopting a 

child, it is expedient for men and women to combine their consideration into one 

proceeding as a separate procedure. This is also justified in case of adoption by another of 

the partners who live with one family without registration of the marriage. 

Special attention is given to the study of foreign experience in protecting the rights 

of men and women living with one family without marriage by concluding an agreement 

on civil partnership and bringing domestic legislation in line with European standards. 

Thus, it was investigated that according to the laws of Western European countries, such 

relationships between men and women are not only recognized as the legal basis for the 

emergence of property rights and responsibilities of the spouses, but also serve as an 

additional guarantee of many other rights, including housing, social, tax, marital and 

family, etc. As the legal basis for the emergence of mutual rights and responsibilities 

between a man and a woman, the legislation of most foreign countries provides for 
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compliance with the procedure for state registration of such relations and the conclusion of 

civil partnership agreements. 

It is emphasized on such scientific novelty as the expediency of concluding an 

agreement on civil partnership as an extrajudicial determination of the fact of residence of 

one family of man and woman without marriage, which will become an effective tool for 

the protection of the rights of such persons. During the study of the legal nature of the civil 

partnership agreements it was found that it is a type of civil law contract, but with its 

inherent features, including the regulation of property and personal non-property rights 

(joint acquisition and disposal of property, removal of obstacles in adopting a child from a 

child house on an equal footing with spouses; will allow to visit another partner in medical 

institutions, institutions of imprisonment, etc. as a family member; to dispose of the body 

in case of death; not to testify against one another; tion in court, etc.). 

A civil partnership agreement should be considered as proof of the existence of 

relations of residence of one family of man and woman without marriage on the conditions 

stipulated by them, will allow to guarantee minimum social rights and guarantees to such 

persons. In addition, the parties will have the right to freely enter into agreements between 

themselves on the choice of the legal regime of property acquired during the period of 

joint residence, the issue of maintenance, a number of non-property issues, in particular 

the right to visit another partner in medical institutions, to learn about the medical 

condition of each other, to dispose of the body in case of death as a family member, etc. In 

order to ensure uncertainty and legality for the future, for such an agreement, a mandatory 

notarial form and a state registration in the Unified State Register of Civil Status Acts shall 

be established for such a contract. 

Key words: special procedure, statement, fact having legal significance, legal fact, 

civil partnership, family, court, defence of rights, protection of rights, common law 

marriage 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Шлюбно-сімейні правовідносини 

є певним лакмусом, проекцією суспільних правовідносин у державі. На сьогодні 

одна з особливостей сучасного етапу розвитку суспільства - плюралізація шлюбних 

та сімейних стосунків, що виступає наслідком трансформації шлюбно-сімейних 

відносин та обмеження в правовій регламентації особистого життя. Зміна 

традиційно-консервативних положень сімейного права зокрема, які стосуються 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, слід розцінювати як 

вимушений крок, зумовлений необхідністю приведення законодавства до вже 

існуючих  реалій. Відтак, існування таких сімей, їх правовий статус, визнання за 

ними права на вільне розпорядження своїми цивільними правами є предметом 

державного регулювання, а звідси, керуючись прагматичною метою запровадження  

правового  механізму захисту й охорони законних прав та інтересів таких учасників 

сімейних відносин, законодавці, науковці та суспільство в цілому намагаються 

вирішити проблеми, які постають на шляху цих сімей.  

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень у справах щодо 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу за 

період з січня 2015 по січень 2016 рр., було розглянуто та ухвалено за їх 

результатами 2240 судових рішень, за період з січня 2016 по січень 2017 рр. – 3752 

судових рішень, а за період з січня 2017 по січень 2018 рр. вже 4648 рішень. Стрімке 

збільшення кількості справ цієї категорії, що розглядаються судами, а також 

відсутність комплексного монографічного дослідження  процесуальних 

особливостей, їх розгляду та вирішення, свідчать про актуальність, важливість і 

нагальність проведення системного аналізу, притаманних їм загальнотеоретичних та 

практичних аспектів.   

Слід зазначити, що  комплексного наукового дослідження особливостей 

розгляду судом справ щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка 

та жінки без шлюбу на сьогодні здійснено не було. Проте окремі аспекти 
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врегулювання правовідносин, що пов’язані із встановленням факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, були предметом досліджень таких 

учених, як: І. В. Апопій, Т. О. Ариванюк, С. В. Васильєв, В. А. Ватрас, А. І. 

Григор’єва, П. Ф. Єлісейкін, М. М. Дякович, А. А. Мельник,А. О. Овчатова-Редько, 

Ю. О. Пилипенко, З. В. Ромовська, С. Я. Фурса, Ю.Ю.Цал-Цалко, Г. В. Чурпіта, М. 

М. Ясинок та ін. 

Науково-теоретичною основою для цього дослідження стали праці таких 

учених, як: Ю. В. Білоусов, Н. В. Василина, Є. М. Ворожейкін, О. О. Грабовська, 

К. В. Гусаров, І. В. Жилінкова, О. С. Захарова, І. О. Ізарова, Р. Ф. Каллістратова, 

Н. О. Кіреєва, В. В. Комаров, Н. С. Кузнєцова, Б. К. Левківський, Г. К. Матвєєв, 

В. В. Молчанов, І. Б. Морейн, Ю. Д. Притика, І. В. Решетнікова, Г. А. Свердлик, 

Е. Л.Страунінг, В. І. Тертишніков, М. К. Треушніков, А. В. Юдін, В. В. Ярков та ін. 

При написанні дисертації також були використані роботи таких європейських 

науковців, як: Вільям Бернам (William Byrne), Вільям Бернхем (William Bernham), 

Кейс Ваалдік (Kees Waaldijk), Вальтер Віраух (Walter Weyrauch), Марта Вук (März 

Wuch), Елен Кандої (Ellen Kandoian), Джеймс Кент (James Kent), Отто Когель (Otto 

Koegel), Курт Кріклер (Kurt Krickler), Джеймс Левіс (James Lewis), Горан Лінд 

(Goran  Lind), Річард Томассон (Richard Tomasson), Мері Фейгн (Mary Feighn), 

Гріфна Федрикшдоттір (Hrefna Fridriksdottir) та ін. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертація 

спрямована на реалізацію положень планів науково-дослідних робіт юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

напрямом досліджень юридичного факультету, а саме «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01, номер державної 

реєстрації 0116U002637), що діє з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2018 р., а також 

кафедри правосуддя. Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол  від 17 грудня 2015 року № 5) та уточнена на засіданні Вченої 

ради юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол від 19 березня 2018 року № 7). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

проведення системного науково-теоретичного аналізу цивільного, сімейного та 

цивільного процесуального законодавства України, судової практики, а також 

міжнародного досвіду з питань визначення процесуальних особливостей розгляду 

справ щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу, розроблення науково-теоретичних  рекомендацій та пропозицій щодо 

удосконалення законодавства України, у тому числі  спрямованих на вдосконалення 

існуючого механізму судового розгляду справ цієї категорії та  подальшого 

правового регулювання прав чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без 

шлюбу. Для досягнення поставленої мети  сформульовані наступні завдання 

дослідження: 

- обґрунтувати й визначити процесуально-правову природу справ щодо 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу; 

- окреслити мету та підстави встановлення факту проживання однією 

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу; 

- дослідити й охарактеризувати порядок відкриття провадження у справі 

щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу; 

- охарактеризувати коло учасників справи й інших учасників судового 

процесу; 

- визначити предмет доказування у справах щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу; 

- розкрити особливості судового рішення у справах щодо встановлення 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу; 

- сформулювати  пропозиції щодо вдосконалення  законодавства України  

стосовно захисту прав чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без шлюбу.   

Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають у зв’язку із 

відкриттям, розглядом та вирішенням справ щодо встановлення факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. 

Предметом дослідження є процесуальні особливості розгляду справ щодо 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. 
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Методи дослідження. Наукову працю виконано на основі загальнонаукових 

та спеціально-наукових методів: історичний (генетичний) метод – при дослідженні 

еволюції правового регулювання розгляду справ щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу (підрозділ 1.3.); 

формально-логічний метод – при з’ясуванні процесуально-правової природи справ 

щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

(підрозділи 1.4., 2.4); діалектичний метод дозволив визначити особливості 

встановлення цього факту в порядку окремого та позовного провадження 

(підрозділи 1.4, 2.1, 2.3);  метод класифікації дозволив розподілити підстави для 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

(підрозділи 1.4, 2.2); догматичний метод застосовано при проведенні аналізу норм 

чинного законодавства та дав змогу сформулювати пропозиції щодо вдосконалення 

вітчизняного законодавства (підрозділ 3.2). У процесі дослідження 

використовувалися також інші загальнонаукові та спеціальні методи дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній науці цивільного процесуального права системним та 

комплексним дослідженням теоретичних і практичних проблем, які виникають при 

розгляді справ щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу. Наукова новизна одержаних результатів конкретизується у таких 

сформульованих та обґрунтованих положеннях і висновках: 

вперше: 

- сформульовано визначення справ щодо встановлення факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу як виду справ щодо встановлення 

фактів, що мають юридичне значення і підлягають вирішенню в порядку окремого 

провадження цивільного судочинства з метою забезпечення можливості реалізації 

належних  таким особам  прав та обов’язків; 

-  доведено, що обов’язковим елементом заяви щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу є зазначення інформації 

про відсутність заперечень у заінтересованих осіб, які залучаються  до участі в 

розгляді справи. Зазначення такої інформації є обов’язковим для змісту заяви, так як 
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має на меті унеможливити безпідставні відмови суду у відкритті провадження з 

посиланням на існування ознак, що можуть бути  розтлумачені ним як спір про 

право; 

- визначено особливості встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу в порядку позовного та окремого проваджень 

цивільного судочинства. Так, у порядку позовного провадження предметом спору є 

майно, майнові та немайнові права, набуті такими особами за час спільного 

проживання, а відтак одночасно з такою вимогою заявляється і вимога щодо 

встановлення  факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. 

Встановлюючи цей факт у порядку окремого провадження, спір про право відсутній, 

а предметом доказування будуть лише обставини що свідчать про проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, тобто про наявність усіх ознак сім’ї, 

зокрема відсутність реєстрації шлюбу як між ними, так і з іншою особою;   

- аргументовано, що юридична заінтересованість заявників у встановленні 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу обґрунтована 

необхідністю:  оформлення спадкових прав заявника;  визнання права спільної 

сумісної власності між чоловіком та жінкою, які проживають однією сім’єю без 

шлюбу; врегулювання майнових відносин між собою; обґрунтування заяви про 

усиновлення ними дитини; визнання факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу третіми особами; інших потреб (отримання страхових та 

соціальних виплат  тощо); 

- запропоновано вважати предметом доказування у справах щодо 

встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу 

обставини на підтвердження: спільного проживання; пов'язаності спільним побутом 

і наявності взаємних прав і обов'язків; відсутності зареєстрованого шлюбу як між 

собою, так і з будь-якою іншою особою кожного з партнерів.  Як умовно 

обов’язкові, предметом доказування є строк спільного проживання, різностатевість 

осіб,  які спільно проживають, публічність відносин, спільне виховання дітей тощо; 

- обґрунтовано положення про необхідність законодавчого закріплення  

обов’язку  суду надати строк для усунення недоліків  заяви щодо встановлення 
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факту проживання однією сім’єю без шлюбу в частині неправильного використання 

правничої термінології заявниками, не допускаючи в цих випадках відмови у 

відкритті провадження; 

- доведено, що заявниками у справах щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу є особи, які заінтересовані 

у встановленні такого факту з  метою створення умов здійснення ними особистих 

майнових чи немайнових прав. У випадку смерті таких осіб заявниками можуть 

виступати їх спадкоємці;  

- запропоновано вважати обґрунтованим  залучення судом нотаріуса чи 

представників органів державної влади або місцевого самоврядування як 

заінтересованих осіб у справах щодо встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу лише у випадках прямої юридичної заінтересованості 

цих осіб (наприклад, заведення ними спадкової справи);  

- обґрунтовано, що встановлення факту проживання однією сім’єю без 

шлюбу та усиновлення такою парою дитини  підлягає  розгляду в порядку окремого 

провадження цивільного судочинства  в межах одного провадження;  

- визначено, що з набранням законної сили судовим рішенням щодо 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, сам 

факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу набуває юридичного 

значення і забезпечує створення умов для здійснення такими особами на майбутнє  

певного обсягу прав; 

удосконалено: 

- теоретичні положення щодо недоцільності визнання в юридичній науці 

наявності спору про факт у справах окремого провадження, виходячи зокрема з 

того, що виникнення спору про юридичний факт завжди тягне за собою спір про 

право, що обумовлюється цим фактом, а встановлення у судовому порядку того чи 

іншого юридичного факту здійснюється не   заради самого факту, а з метою набуття 

певного обсягу прав, що  нерозривно з ним пов’язані;   

- теоретичні положення щодо розмежування понять «юридичний факт» та 

«факт, що має юридичне значення», де юридичний факт – це обставина, існування 
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якої підтверджено у порядку, встановленому законом, внаслідок чого вона є 

публічно визнаною і не підлягає додатковому доказуванню, а факт, що має 

юридичне значення, встановлюється судом і становить собою ретроспективу дій чи 

подій, явищ чи обставин, які мали місце в минулому за рахунок засобів доказування 

за умови зазначення мети, для якої  встановлення такого  факту є необхідним;  

- поняття  ознак «спільне проживання» як усталене проживання чоловіка 

та жінки на одній житловій площі спрямоване на довготривалі відносини, створення 

сім’ї та ведення спільного господарства, спільна участь у загальних витратах, 

спрямованих на забезпечення життєдіяльності сім’ї; «усталеність відносин» як 

ведення спільного господарства, спільне проведення вільного часу, ведення 

спільних витрат на утримання квартири, придбання меблів і побутової техніки, 

продуктів харчування, одягу і т.п., що дозволяє вважати, що між ними склалися 

стійкі подружні відносини; «пов’язаність спільним побутом» як загальні або 

індивідуальні трудові зусилля чоловіка та жінки,  в результаті яких отримані ними 

доходи спрямовуються на  утримання спільного майна, ведення спільного 

господарства, побуту та бюджету; «наявність взаємних прав та обов’язків» як 

наявність між чоловіком та жінкою взаємних особистих майнових та немайнових 

прав,  що виникають внаслідок  спільного проживання і ведення спільного 

господарства, які розподіляються між чоловіком та жінкою за їх згодою; 

- твердження про те, що чоловік та жінка відносяться до категорії «член 

сім’ї» та визначається виходячи з утворення між ними сім’ї внаслідок  постійного 

спільного проживання, народження спільних дітей,  ведення  спільного 

господарства,   спільних витрат,  спільного бюджету тощо; 

набули подальшого розвитку: 

- класифікація передумов права на подання заяви про встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу на  суб’єктивні (ті, що 

стосуються заявника) та об’єктивні (ті, що стосуються справи). Так, до першої групи 

належать: наявність юридичної заінтересованості у заявника; дотримання 

процесуальної форми звернення до суду; сплата судового збору; територіальна 

підсудність; процесуальна та матеріальна дієздатність і правоздатність особи, яка 
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подала заяву; наявність повноважень у представника на ведення відповідної справи. 

До другої групи слід відносити: предметну та суб’єктну юрисдикцію загальних 

судів; відсутність рішення суду, що набрало законної сили по тотожній заяві, або 

ухвали суду про закриття провадження у справі; відсутність у провадженні суду 

справи з такою ж вимогою заявника або позовної заяви, в якій вимога позивача 

безпосередньо пов’язана із встановлюваним юридичним фактом; 

- аргументація про необхідність запровадження зарубіжного досвіду в 

національне законодавство,   спрямованого  на  вдосконалення механізму 

публічного визнання факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу, зокрема шляхом законодавчого закріплення за ними права на укладання 

договору про цивільне партнерство. Передбачається, що укладений такими особами 

договір про цивільне партнерство вважатиметься доказом існування  сімейних 

відносин на умовах, ними обумовлених, дозволить гарантувати мінімальні соціальні 

права та гарантії таким особам, а  також стане правовим інструментом визнання та 

захисту прав таких осіб, звільнить їх від необхідності звернення до суду за 

встановленням факту проживання однією сім’єю без шлюбу, зокрема для поділу 

майна, оформлення спадкових прав тощо; 

- положення щодо правової природи Договору про цивільне партнерство 

як різновиду цивільно-правового договору з притаманними йому особливостями, в 

тому числі регулювання майнових та особистих немайнових прав з обов’язковою 

нотаріальною формою і державною реєстрацією  в   Єдиному державному реєстрі 

актів цивільного стану.  

У проекті Закону України «Про внесення змін до Цивільного процесуального 

кодексу України» (додаток 1) запропоновано внести зміни до чинного ЦПК України 

з метою необхідності вдосконалення чинного процесуального законодавства в 

частині недопущення зловживання процесуальним становищем суду при вирішенні 

питання щодо підстав відкриття або закриття справи в окремому провадженні.   

У проекті Закону України «Про внесення змін до Сімейного кодексу України 

щодо врегулювання відносин жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але 

не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі» (додаток 2) 
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запропоновано внести зміни до чинного СК України з метою необхідності 

вдосконалення механізму визначення та врегулювання правового статусу, майнових 

та особистих немайнових відносин жінки та чоловіка, які проживають однією 

сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали 

дослідження, сформульовані висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути 

використані: 

- у правотворчій діяльності – для вдосконалення чинного цивільного 

процесуального та сімейного законодавства (Акт впровадження Комітету з питань 

правової політики та правосуддя Верховної Ради України від 26 лютого 2018 року 

№ 04-29/15-360); 

- у науково-дослідній діяльності – для подальшої розробки наукових 

положень у доктрині цивільного процесуального та сімейного права; 

- у навчально-методичній діяльності – при пiдгoтoвцi пiдручникiв, 

нaвчaльних пoсiбникiв, рoзрoбцi курсiв лeкцiй, нaвчaльнo-мeтoдичних мaтeрiaлiв i 

прoвeдeннi зaнять зa вiдпoвiдними тeмaми з нaвчaльних дисциплiн. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

як і всі опубліковані автором наукові праці, що відображають результати 

проведеного дослідження. Сформульовані теоретичні положення, висновки та 

пропозиції були одержані автором унаслідок самостійного аналізу та 

безпосереднього використання в роботі вітчизняних і зарубіжних наукових, 

нормативно-правових джерел та матеріалів судової практики.  

Апробація результатів дослідження. Окремі положення дисертації 

обговорювалися на засіданні кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також були 

оприлюднені на: Круглому столі «Особливості розгляду сімейних спорів» (м. Одеса, 

17 жовтня 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції» (м. Харків, 1 квітня 2016 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Európska tradícia v medzinárodnom práve: 

uplatňovanie l’udských práv» (м. Братіслава, 6 - 7 травня 2016 р.); Всеукраїнській 



26 
 

науково-практичній конференції «Нові завдання та напрями розвитку юридичної 

науки у ХХІ столітті» (м. Одеса, 20 - 21 січня 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «O noua perspectiva proceselor de integrare europeana din 

Moldova si Ucraina: aspectul juridical» (м. Кишинів, 25 - 26 березня 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Національні та міжнародні 

стандарти становлення професії нотаріуса: тенденції та перспективи розвитку» (м. 

Київ, 7 квітня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Верховенство права та правова держава» (м. Ужгород, 21 - 22 жовтня 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність норм права» (м. Київ, 

17 листопада 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми сучасної науки» (Моква-Астана-Харків-Відень, 30 серпня 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Особливості розвитку публічного та 

приватного права в Україні» (м. Харків, 15 - 16 липня  2016 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Право: історія, теорія, практика» (м. Дніпро, 18 - 

19 листопада 2016 р.); Науково-практичній конференції «Цивільний процес на зламі 

століть» (м. Харків, 20 - 21 жовтня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, 20 - 21 січня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання правових наук в сучасних умовах» (м. Черкаси, 27 

лютого 2017 р.).  

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи викладено 

у 24 наукових працях, 6 з яких опубліковано в наукових фахових виданнях, 4 - у 

періодичних виданнях іноземних держав та в 14 тезах доповідей на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях.  

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 3 розділів, 

11 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 264 сторінки. Із них основного тексту 194 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 456 найменувань і займає 47 сторінок та 4 додатки на 

23 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ 

АСПЕКТИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗГЛЯДУ СПРАВ 

ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПРОЖИВАННЯ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ 

ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ БЕЗ ШЛЮБУ 

1.1. Стан наукових досліджень в сфері процесуальних особливостей 

розгляду справ щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка 

та жінки без шлюбу 

На сьогодні можна спостерігати різноманітну кількість форм проживання 

чоловіка та жінки, які в умовах урбанізації набули значного поширення в суспільстві 

та вже почали конкурувати з офіційним шлюбом (наприклад, «гостьовий шлюб», 

«сезонний шлюб», «відкритий шлюб», «комунальний шлюб», «раціональний 

шлюб», «фактичний шлюб» тощо) [1, 45]. Саме «фактичний шлюб» або 

«проживання чоловіка та жінки однією сім’єю без шлюбу» стає все більш 

розповсюдженим явищем в Україні. Відповідно до даних Інституту демографії та 

соціальних досліджень: серед українців віком 50-56 років в офіційному шлюбі 

знаходяться - 80% людей, а серед молоді до 30 років - 40% [2, 201]. Не останню роль 

в цьому відіграв європейський досвід, де відсоток фактичних шлюбів невпинно 

зростає, і в 2015 році становив майже 55,3% [3]. 

Кожна держава, здобувши незалежність, намагається якомога швидше 

створити своє законодавство, саме тому, в Україні відбувається активний процес 

вдосконалення вітчизняного зконодавства,яке б відповідало вимогам сучасного 

життя [456]. Проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу як одна з форм 

співжиття чоловіка та жінки останнім часом привертає увагу соціологів, які 

вивчають різноманітність позашлюбних союзів, засоби масової інформації, 

науковців у сфері етики та теології, і звичайно юристів, які на будь-які явища в 

суспільному житті повинні оперативно реагувати законодавчим визначенням. Тому 

цей феномен викликає підвищений інтерес на перехресті багатьох наук.  

Людині від природи притаманна здатність створювати сімейні союзи (а не 

укладати шлюби) та проживати в них. Саме тому право на сім’ю є одним із 

визначальних особистих немайнових прав фізичної особи в законодавстві більшості 
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країн світу. В науці цивільного та сімейного права особисте немайнове право на 

сім’ю включає в себе: 1) можливість створення сім’ї; 2) можливість вільного вибору 

форми організації свого сімейного життя; 3) можливість вибору осіб з якими 

утворюватиметься сім’я; 4) можливість проживати в сім’ї; 5) право на повагу до 

свого сімейного життя; 6) право на підтримання зв’язків із членами своєї сім’ї; 7) 

заборона розлучення з сім’єю, всупереч волі особи, крім випадків, встановлених в 

законі тощо [4, 43]. 

Науковці по-різному ставляться до такого явища як фактичний шлюб. Так, 

З.В.Ромовська зазначає: «Багатовікова практика життя засвідчила, що ні фізичні 

покарання, ні штрафи, ні суспільний осуд не стали на перешкоді цьому 

несанкціонованому церквою чи державою співжиттю чоловіка та жінки. Такий союз 

ніколи не потребував будь-чийого освячення, тому не міг бути об’єктом узаконення. 

Він вистояв лише тому, що довів свою здатність виконувати ті самі функції, що й 

шлюб…» [5, 10]. В.А.Ватрас стверджує, що законодавець у ч.4 ст. 3 та ч. 9 ст. 7 СК 

виключив можливість не лише перебування в шлюбі таких категорій осіб, але й 

повну неможливість віднесення цих форм людського співжиття до підстав 

створення сім’ї [6, 68]. О.І.Грічук вважає, що по суті «фактичним шлюбом» на 

сьогодні можна вважати відносини, що відповідають усім вимогам та умовам 

укладення шлюбу, але не зареєстровані в установленому законом порядку [7, 207]. 

А. Апопій вважає, що фактичне спільне проживання не вважається шлюбом, а 

тривалість фактичних шлюбних відносин і характер подружніх зв’язків між їх 

учасниками (були вони серйозними чи ні) не мають правового значення
 
[8, 33]. 

Г.А.Миронова зазначає, що норма ст. 74 СК є найсуперечливішою новелою СК і 

хоча вбачається прогресивною та своєрідною відповіддю на запит часу, але скоріше 

за все вона є міною уповільненої дії та невдовзі стане головним болем судів, на яких 

навалиться шквал проблем у зв’язку з її застосуванням
  
[9]. 

Можна по-різному ставитися до таких відносин між чоловіком та жінкою, 

однак слід визнати, що законодавець пішов демократичним шляхом та намагається 

надати юридичного визначення відносинам, які ще донедавна не сприймалися, 

проте реально існують і досить широко розповсюджені, тому говорити про те, що 
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таким чином закон руйнує сім’ю навряд чи доцільно. Це лише спроба нормативного 

регулювання відносин, які до цього часу розвивалися стихійно. Відомо, що такі 

особи на сьогодні мають значно менше прав, ніж подружжя, а тому потребують 

відповідного захисту.  

Інша справа, що ця ідея в сімейному законодавстві не набула завершеного 

вигляду. Складається враження, що законодавець в ст.3 СК не ризикнув назвати речі 

своїми іменами, застосовуючи лише загальні поняття. І.В.Жилінкова з цього 

приводу зазначала, що це було б краще, ніж включити до статті неоднозначну фразу 

як «інші підстави, не заборонені законом, і такі, що не суперечать моральним 

засадам суспільства» [10, 120]. Проте, не виключено, що для когось, таке 

проживання чоловіка та жінки не відповідає моральним засадам суспільства.  

Враховуючи чіткі законодавчі настанови щодо необхідності реєстрації шлюбу, 

у правовій літературі завжди була присутня ідея про те, що шлюбом є союз двох 

осіб, які живуть однією сім’єю як чоловік та дружина, навіть тоді, коли відповідна 

реєстрація відсутня. Зокрема, в юридичній науці зазначалося, що шлюб необхідно 

виводити не з його формальної наявності або відсутності, а із сутності стосунків між 

чоловіком та жінкою, у зв’язку із чим і «незареєстрований шлюб є шлюбом, а не 

співжиттям, під яким варто розуміти випадкові зв’язки чоловіка і жінки» [11, 96]. 

Проте, на сьогодні наше суспільство ще не готове до такого сприйняття проживання 

чоловіка та жінки і тим паче вважати його шлюбом. Проте, особи, які погоджуються 

на «фактичний шлюб» повинні усвідомлювати, що жодних подружніх прав та 

обов’язків вони не матимуть [12, 13]. 

Повага до потреб кожної людини, забезпечення умов для її всебічного 

розвитку, ефективний захист прав та інтересів громадян - пріоритетні завдання 

кожної демократичної країни [13, 3]. Як зазначав Г.В.Ф.Гегель: «Здійснення 

справедливого правосуддя для людини слід розглядати головним обов’язком 

влади…» [14, 164]. Як зазначає Ю.Д. Притика цивілізований обіг передбачає не 

лише визнання за суб’єктами певних цивільних прав, але й забезпечення їхньої 

належної правової охорони, а тому проблема захисту цивільних прав набуває 

неабиякої актуальності [15, 17]. Один із фундаментальних стовпів громадянського 
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суспільства - це суд та правосуддя, що забезпечує особисту охорону та можливість 

реалізації права [16, 243]. Тому, вивчення особливостей захисту прав та інтересів 

чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без шлюбу дозволить забезпечити 

однакове застосування норм права, і в свою чергу уникнути помилок та колізій. 

Більше того, це сприятиме закріпленню законності і правопорядку, 

попереджуватиме порушення у сфері відносин між такими особами і формуватиме 

належний захист їх прав.  

Створення в державі умов для верховенства права та забезпечення реального 

захисту прав і свобод людини і громадянина є пріоритетним напрямком кожної 

правової держави [17, 176]. Цивільне судочинство на сьогодні потребує свого 

повного оновлення у зв’язку із потребами суспільних відносин. Модернізація 

цивільного судочинства як перспективний тренд для розбудови подальшої 

процесуальної політики вдосконалення цивільного судочинства залишається 

нагальною [18, 526].  

У науково-теоретичному аспекті питання щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу не було предметом 

окремого дослідження. Більшість вчених-процесуалістів обирали здебільшого 

напрямок дослідження загальних рис окремого провадження та окремих 

особливостей розгляду справ щодо встановлення факів, що мають юридичне 

значення. Дослідження особливостей розгляду певних категорій справ в поряду 

окремого провадження для науки цивільного процесуального права є відносно 

новим, а тому незначною є кількість відповідних наукових праць. Наукові 

досягнення з даного напрямку здебільшого належать науковцям, сфера наукових 

інтересів яких пов’язана із сімейним правом, що зумовлює появу в науці сімейного 

та цивільного процесуального права багато спірних та протилежних цивільному 

процесуальному законодавству положень та термінів. Віддаючи належне здобуткам 

науковців, які присвятили свої роботи тим чи іншим аспектам вивчення 

процесуальних особливостей розгляду справ тої чи іншої категорії в порядку 

окремого провадження цивільного судочинства, слід констатувати, що питання 

процесуальних особливостей розгляду справ про встановлення факту проживання 
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однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу потребують більш глибокого наукового 

вивчення в рамках спеціального дослідження. 

Необхідно зазначити, що підвищений науковий інтерес до цього питання 

викликано динамікою зростання кількості справ даної категорії та неоднозначністю 

позицій щодо вирішення питань, які виникають під час розгляду таких справ. 

Пройшло вже більше десяти років з моменту появи ст. 74 СК, а в Україні досі не 

склалася єдина судова практика з цього питання. Аналіз наукової літератури з цього 

питання вказує на недостатність теоретичної розробки та відсутність єдиного 

підходу до вирішення колізійних питань, більше того питання правової природи 

справ даної категорії не було предметом жодного наукового дослідження.  

Оскільки спеціальних наукових досліджень з даної теми в науці цивільного 

процесуального права немає, актуальним видається проаналізувати наявні наукові 

досягнення, які допоможуть досконаліше вивчити дане питання та які стануть 

основою для даного дослідження. Зокрема, перш за все, необхідно зупинитися на 

тих наукових працях, які були присвячені інституту окремого провадження та 

встановленню фактів, що мають юридичне значення.  

Так, дослідженню інституту окремого провадження та основним його засадам, 

які є фундаментальними для науки цивільного процесуального права є дисертації М. 

М.Ясинок «Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві 

України: теорія та практика» [19], А.Ю.Францифорова «Сущность особого 

производства: теоретичесие и практические аспекты» [20], А.В.Аргунова «Особое 

производство в гражданском процессуальном праве России и Франции» [21], 

А.В.Юдіна «Особое производство в арбитражном процессе» [22] тощо. Необхідно 

також зазначити про перші в історії нариси радянської правової науки щодо 

окремого провадження, які були виконані з урахуванням іноземного законодавства 

та доктрини, а саме праці С.І. Зарудного «Охранительные законы частного 

гражданского права. Опыт исследования о системе русских гражданских законов» 

[23] та Г.Ф. Блюменфельда «Заметки по охранительному судопроизводству» [24], в 

яких започатковані основні та перші згадки про появу такого виду провадження в 

світі. 
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Аналізуючи стан наукових досліджень не можна оминути увагою і навчальні 

видання, присвячені загальним питанням окремого провадження, а саме: навчальний 

посібник С.Я. Фурси «Окреме провадження в цивільному процесі України» [25], Р. 

М. Мінченко «Окреме провадження в цивільному процесі України» [26], С. В. 

Васильєва «Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ» [27] тощо. 

Загальні риси встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу були розглянуті в дисертації С.Я. Фурси «Провадження у справах 

про встановлення фактів, що юридичне значення у порядку цивільного 

судочинства» [28], С.Н. Абрамовим в дисертації «Судебное установление 

юридических фактов» [29], Р.Ф. Каллістратовою в дисертації «Установление 

юридических фактов судом в порядке особого производства» [30], О.Д. 

Дукельським в дисертації «Судебное установление юридических фактов» [31], П.Ф. 

Єлісейкіним в науковій праці «Судебное установление факторов, имеющих 

юридическое значение» [32], М.О. Німак в дисертації «Окреме провадження у 

справах, що виникають із шлюбних правовідносин» [33], Т.Ц. Кашперською в 

дисертації «Окреме провадження у справах про встановлення  фактів, що мають 

юридичне значення для охорони сімейних прав та інтересів» [34], Т.А.Онопко в 

дисертації «Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, в арбитражном суде» [35], А.Д. Золотухіним в праці «Проблемы 

судопроизводства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение в особом производстве» [36], а також в монографії Г.В.Чурпіти «Захист 

сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» [37].  

Варто виділити декілька основних тез з вищезазначених дисертацій в 

контексті дослідження справ про встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу. Так, в дисертації М.О.Німак «Окреме провадження у 

справах, що виникають із шлюбних правовідносин», науковець пропонує до справ, 

що виникають із шлюбних правовідносин відносити і справи про встановлення 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, так як таке 

проживання не є шлюбом у тому його значенні, яке міститься у чинному СК 

Україні, але за характером суспільних відносин є фактично шлюбом, як сімейним 
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союзом жінки та чоловіка [33, 14]. Дана позиція безумовно заслуговує на увагу, 

проте, вважаємо, що проживання однією сім’єю без шлюбу та зареєстрований шлюб 

є зовсім різними формами співжиття чоловіка та жінки, які в жодному разі не 

повинні ототожнюватися.  

Інші наукові дослідження окресленого напрямку були здебільшого пов’язані із 

матеріально-правовими аспектами таких відносин між чоловіком та жінкою, 

зокрема, дисертація А.О.Овчатової-Редько «Майнові правовідносини жінки та 

чоловіка, які перебувають у фактичному шлюбі, за законодавством України» [38], 

дисертація І.В.Жилінкової «Проблеми правового режиму майна членів сім’ї» [39] 

тощо. 

Варто виділити дисертацію А.О.Овчатової-Редько, в якій науковцем надається 

визначення інституту «фактичного шлюбу» як сукупності норм сімейного та 

цивільного законодавства, котрі регулюють майнові, а також деякі немайнові 

відносини, що виникають внаслідок сумісного проживання (проживання однією 

сім’єю) чоловіка та жінки, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі між собою 

та з іншими особами [38, 8]. Щодо доцільності встановлення терміну «фактичний 

шлюб» у вітчизняне законодавство, то не вважаємо це доцільним, адже такий термін 

ще більше буде вносити непорозуміння. Законодавець встановлюючи поняття 

шлюбу в ст. 21 СК на жаль безапеляційно закріпив твердження, що тільки шлюб між 

чоловіком та жінкою, зареєстрований у державному органі реєстрації актів 

цивільного стану породжує шлюбні відносини. Науковцем також пропонується 

внести зміни до ЦК та СК, визначивши можливість спадкування одного з 

фактичного подружжя з четвертої черги спадкоємців до першої. Останнє 

твердження заслуговує на увагу в умовах сьогодення, проте потребує детальнішого 

наукового дослідження. 

В контексті вивчення позитивних та негативних рис такого проживання між 

чоловіком та жінкою варто зазначити про книгу хорватського вченого М. Босанец 

«Внебрачная семья», провідною ідеєю якої є те, що сім’ю необхідно стабілізувати на 

тій основі, на якій вона реально грунтується, проте відкидає, що це є шлюб [40, 125]. 

Такі науковці як Г.К.Матвєєв, А.О.Савченко вважали таку працю науковця 



34 
 

категоричною [41, 325], проте Н.М.Єршова та Р.Ф.Калістратова навпаки вважали, 

що книга написана з правильних методологічних позицій [42, 142].  

Вивчення будь-якого процесуального питання неможливо без дослідження 

матеріально-правового аспекту. Так, правовому статусу осіб, які проживають разом 

без реєстрації шлюбу були присвячені дисертації Л.В.Липець «Врегулювання 

шлюбних та подібних відносин законом та договором» [43], М.М.Виборнової 

«Фактический брак мужчины и женщины в гражданском и семейном 

законодательстве и доктрине» [44]. Щодо останньої дисертації, то варто виділити 

такі основні тези: пропонується введення двох альтернативних способів 

встановлення таких відносин  – за допомогою укладення договору про фактичний 

шлюб або ухвалення судового рішення.  Автором також пропонується прийняти 

спеціальний закон «Про фактичні шлюбні відносини», у якому повинно бути 

закріплено основні зсади, умови та підстави для фактичних шлюбних відносин. 

Не можна ігнорувати той факт, що такі відносини між чоловіком та жінкою 

залишаються «поза законом» у більшості життєвих випадків. Проте, це зумовлено і 

тим, що в науці цивільного та сімейного права наукові досягнення зводяться 

виключного до аналізу майнових відносин між ними, а наука цивільного 

процесуального права уникає питань щодо процесуальних особливостей 

встановлення факту даного виду.  

В контексті даного дисертаційного дослідження буде розглянуто питання 

щодо охорони та захисту прав та інтересів чоловіка та жінки, які проживають разом 

без реєстрації шлюбу, тому фундаментальними для цього будуть праці: А.П. 

Вершиніна «Способы защиты гражданских прав в суде» [45], Г.П.Тимченко 

«Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав» [46], М.В.Сидоренко 

«Судовий захист цивільного права та інтересу як загальна засада цивільного 

законодавства України» [47], Т.М.Підлубної «Право на захист цивільних прав та 

інтересів» [48], Н.В.Василини «Охорона та захист права власності нотаріусом» [49], 

М.М.Дякович «Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом» [50], 

Ю.В.Желіховської «Охорона цивільних прав та інтересів нотаріусом» [51], 

Н.П.Бондар «Превентивний захист цивільних прав» [52], О.Д.Крупчана та В.В.Луць 
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«Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав» [53], І.О.Дзери «Цивільно-

правові засоби захисту права власності в Україні» [54], Н.С.Кузнєцової «Цивільно-

правова відповідальність і захист цивільних прав» [55], О.О.Кот «Інститут захисту 

прав у цивільному праві України» [56], Е.А.Крашенінникова «Структура 

субьективного права и право на защиту» [57], Т.М.Ярова «Поняття і види форм 

захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів» [58], Д.М.Чечота «Субъективное 

гражданское право и формы его защиты» [59], О.І. Мацегоріна «Поняття та зміст 

захисту прав» [60], Г.А. Свердлик та Е.Л. Страунінг «Защита и самозащита 

гражданских прав» [61] та ін. 

Також не можна оминути такі фундаментальні наукові статті А.О.Штефан 

«Позов – універсальний засіб захисту честі, гідності й репутації. Поняття позову» 

[62] та А.В.Незнамова «О понятиях «способ», «средство», «форма защиты права» 

[63], книги О.П.Вершиніна «Выбор способа защиты гражданских прав» [64], 

В.П.Воложаніна «Несудебные формы разрешения гражданско-правовых споров» 

[65], В.В.Бутнева «Механизм защиты субьективных прав» [66], В.М.Горшенєва 

«Процессуальная форма и ее социально-юридические возможности в 

социалистическом обществе» [67], С.В.Курылева «Формы защиты и 

принудительного осуществления субъективных прав и право на иск» [68], 

М.С.Шакарян «Соотношение судебной формы с иными формами защиты 

субъективных прав граждан» [69], О.С.Захарової «Суб’єктний склад цивільних 

процесуальних правовідносин» [70], монографія О.О.Грабовської «Докази та 

доказування у цивільному процесі України» [71], І.О.Ізарової «Етапи судового 

розгляду цивільної справи в суді першої інстанції: теоретико-прикладний аналіз» 

[72], М.В.Бондарєвої «Актуальні питання доступності судового захисту в 

цивільному судочинстві» [73], монографія О.С.Ткачука «Проблеми реалізації 

судової влади у цивільному судочинстві» [74] та ін.  

В контексті окремих дисертаційних досліджень також розглядалися питання 

захисту прав таких осіб, зокрема, в дисертаціях О.В.Мельниченко «Поділ майна 

подружжя за законодавством України та країн Європейського Союзу» [75], 

Ю.Ю.Цал-Цалко «Процесуальні особливості розгляду спорів щодо поділу спільного 
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майна подружжя» [76], де акцентується увага на зарубіжному досвіді проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. Також варто виділити дисертацію 

Т.О.Ариванюк «Правове регулювання відносин власності між подружжям», де 

науковець стоїть напозиції, що на майнові відносини фактичного подружжя мають 

поширюватися норми цивільного законодавства про спільну власність [452, 13]. 

О.І.Сафончик в дисертації «Правове регулювання припинення шлюбу в Україні» 

також приділив увагу фактиним шлюбним відносинам, і зазначив, що 

незареєстрований шлюб сімейним законодавством не регулюється і не прирівнюють 

ці правовідносини до сімейних, а запропонували врегулювати їх виключно 

цивільним законодавством [454, 13]. 

Щодо вивчення зарубіжного досвіду захисту прав та інтересів таких осіб варто 

виділити праці Б.В.Саніна «Установление фактических брачных отношений в 

поряке особого производства по законодательству России и Украины [77]», Т.В. 

Краснової «Граждаснкий брак и фактическое супружество» [78], Е.Н.Кімінчіжі «Об 

имущественных отношениях сожитульствующих лиц» [79], І.А.Косарєвої 

«Международное, зарубежное и российское право о статусе лиц, состоящих в 

фактических супружеских отношениях» [80], М.В.Антокольскої «Особенности 

договоного регулирования семейных правоотношений» [81],  Горан Лінд (GÖran 

Lind) «Common law marriage» [82], Джеймс Кент (James Kent) «Commentaries on 

American Law» [83], Отто Е. Коегел (Otto E.Koegel) «Common law marriage and its 

development in the United States» [84], Волтер О. Вейрач (Walter O.Weyrauch) 

«Informal marriage and common law marriage» [85], Елен Кандойан (Ellen Kandoian) 

«Cohabitation, common law marriage and the possibility of a shared moral life» [86], 

Мері Д. Фейг (Mary D. Feighn) «Common law marriage: civil contract or «carnal 

commerce» [87], Юнг Г. Евертаг (Jung H. Ehevertage) «Fragen des Familienrechts» [88]  

та ін.  

Необхідно також зазначити про такі класичні видання як підручник «Сімейне 

право» за ред. В.І.Борисової та І.В.Жилінкової [89], підручник «Семейное право» 

В.А.Рясенцева [90], підручник «Курс цивільного процесу» за ред. В.В.Комарова 

[91], підручник «Гражданский процесс» під ред. М. К. Треушнікова [92], 
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«Цивільний процесуальний кодекс України: науково – практичний коментар» під 

ред. В.І. Тертишнікова [93] та ін. 

Не менш вагомий внесок у розробку зазначеної проблематики внесли 

дореволюційні цивілісти, праці яких дозволяють розкрити питання історичного 

розвитку справ про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка: 

К.П.Побєдоносцев «Курс гражданского права» [94]; Н.М.Єршова «Вопросы семьи в 

гражданском праве» [95]; Є.М. Ворожейкін «Правовые основы брака и семьи» [96]; 

Г.Ф.Шершеневич «Учебник русского гражданского права» [97]; А.Г.Харчев «Брак и 

семья в СССР» [98] та ін.  

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що проблематика 

процесуальних особливостей розгляду справ даної категорії не досліджувалося в 

науці цивільного процесуального права України. Наявні наукові праці вчених 

присвячені здебільшого загальним положенням розгляду деяких категорій справ в 

порядку окремого провадження та правового статусу осіб, які проживають разом без 

реєстрації шлюбу, особливо майнових відносин між ними. Такі питання як 

недотримання термінології при розгляді справ даної категорії, процесуально-

правова природа справ про встановлення факту поживання однією сім’єю чоловіка 

та жінки без шлюбу, особливості доказування у справах даної категорії, визначення 

кола осіб, які беруть участь у даній справі, особливості підсудності заяв про 

встановлення зазначеного факту, підстави та умови встановлення такого факту, 

особливості виконання судового рішення про встановлення зазначеного факту та 

інші питання не були предметом обговорення в науці цивільного процесуального 

права. З огляду на це, дослідження процесуальних особливостей розгляду справ про 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу є 

актуальним та перспективним напрямком наукового пошуку, яке має неабияке 

теоретичне та практичне значення. Віддаючи належне здобуткам учених, які 

присвятили свої роботи тим чи іншим аспектам вивчення процесуальних 

особливостей розгляду справ тої чи іншої категорії в порядку цивільного 

судочинства, слід констатувати, що питання процесуальних особливостей розгляду 

справ про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 
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шлюбу потребують більш глибокого наукового вивчення в рамках спеціального 

дослідження. 
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1.2. Методологія дослідження справ щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

Сучасна наука вимагає інтенсивного розвитку методології її дослідження. При 

цьому, мотивацією цього є збільшення перетворюючого значення науки в сучасному 

суспільстві, інтенсивний розвиток наукового пізнання з його диференціацією та 

інтеграцією, оновлення методів та взаємопроникнення наукових підходів. У свою 

чергу, наука як сфера людської діяльності має розглядатися як набуття і 

систематизація об’єктивних знань про навколишній світ, в якому ми живемо, тобто 

як діяльність  для набуття нового знання і, як результат такої діяльності, отримані 

знання відтворюють наукову картину світу. Предметом наукових досліджень, з 

одного боку, стають дедалі прихованіші, важко відчутні процеси, а з другого – 

дедалі різноманітніші та складніші комплекси, серед яких найбільшу увагу 

привертає сама людина, процеси її формування як особистості, особливо процес 

становлення самої людини в умовах демократизації суспільства.  

На сучасному етапі розвитку філософської думки відсутнє загальноприйняте 

визначення методології. Так, у науковій літературі можна знайти  визначення 

методології як сукупність способів дослідження або як вчення про методи наукового 

пізнання і перетворення світу, або як вчення про способи набуття знань просвіт або 

як система  теоретичних знань, що використовують роль керуючих принципів, 

методів наукового дослідження і конкретних засобів реалізації вимог проведення 

аналізу [99, 79].  

Враховуючи викладене, слід вважати цей процес набуття наукових знань, як 

один із видів пізнавальної діяльності. Наукові дослідження характеризуються 

об’єктивністю, репродуктивністю, доведеністю і точністю. При цьому традиційно 

розрізняють два взаємопов’язаних рівня наукового дослідження: емпіричний і 

теоретичний. На емпіричному рівні за допомогою спостереження і експериментів 

установлюються нові факти, які дають змогу визначити якісні та кількісні 

характеристики досліджуваних явищ і об’єктів, а на теоретичному рівні 

визначаються і формулюються закономірності для предметів певної сфери, факти і 
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емпіричні закони, які були виявлені, а також передбачаються події і факти, тобто 

створюється теорія. 

Головну увагу в даному дослідженні слід приділити, в першу чергу, предмету 

та методології дисертації. Для цього науковий пошук був спрямований саме на 

з’ясування методології процесуальних особливостей розгляду справ щодо 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. 

Методологія дослідження процесуальних особливостей розгляду справ даної 

категорії виконує такі функції: визначення способу на здобуття наукових знань, які 

відображають динаміку розгляду справ даної категорії; спрямування і передбачення 

особливого шляху, за допомогою якого досягається науково-дослідницька мета 

вивчення процесуальних особливостей розгляду таких справ; забезпечення 

отримання всебічної інформації щодо розгляду справ даної категорії; допомога 

введенню нової інформації до фонду теорії доказування у справах даної категорії; 

забезпечення уточнення, збагачення, систематизація термінів і понять у науці; 

створення системи наукової інформації, яка ґрунтується на об’єктивних фактах, 

логіко-аналітичного інструменту наукового пізнання щодо процесуальних 

особливостей розгляду справ даної категорії. 

Основним елементом наукового пізнання поряд з методологією є логіка 

наукового дослідження, під якою розуміють певний шлях наукового пошуку. 

Наукове дослідження процесуальних особливостей розгляду справ щодо 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

вимагає логічної послідовності певних етапів розгляду, основу яких становить 

раціональне мислення щодо відображення закономірностей дійсності, що відповідає 

таким вимогам: конкретність, послідовність і обґрунтованість. 

Логіка – наука про закони, прийоми правильної побудови думки, спрямованої 

на пізнання об’єктивної дійсності, основними завданнями якої є: досягнення 

істинності знання, побудова структури розумового процесу, застосування вірних 

методів пізнання тощо [100, 58]. За допомогою логіки формується процес мислення 

під час дослідження процесуальних особливостей розгляду справ даної категорії, у 

якому виокремлюють такі типи: теоретичне, інтуїтивне, практичне.  
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Отже, діалектична логіка пізнання є універсальним інструментом для всіх 

наук, під час вивчення будь-яких проблем пізнання і практики і, зокрема, розгляду 

справ щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу в порядку цивільного судочинства. 

Дослідження обраного дисертаційного дослідження ґрунтується на загальних 

принципах реалістичності, об’єктивності, всебічності, конкретності оцінки, 

системності, єдності конкретного та абстрактного, форми і змісту, аналізу і синтезу, 

зв’язку теорії та практики тощо.  

Методика  дослідження  становить сукупність прийомів дослідження, 

включаючи різноманітні операції з фактичним матеріалом. Методикою можна 

умовно назвати правила і порядок використання методів наукового пізнання 

охорони та захисту права власності нотаріусом. Методикою дослідження є комплекс 

загальнонаукових, спеціально наукових методів пізнання. 

Метод — це шлях, спосіб досягнення поставленої мети і завдань дослідження. 

Методом нашого дослідження слід вважати сукупність способів, засобів і прийомів, 

із застосуванням яких проводиться  дослідження. Методи прийнято поділяти на 

загальнонаукові, спеціально-наукові та окремі наукові, тобто такі, що зумовлені 

особливістю конкретного дослідження [101, 74]. Вибір конкретних методів 

дослідження процесуальних особливостей розгляду справ щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу був зроблений враховуючи 

характер фактичного матеріалу об’єкта дослідження, предмета, умов і мети. Методи 

дослідження є, на наш погляд, упорядкованою системою, в якій визначається їх 

місце відповідно до конкретного етапу дослідження, використання технічних 

прийомів і проведення операцій з теоретичним і фактичним матеріалом у визначеній 

послідовності. 

Наукове дослідження проведено на основі філософсько-світоглядних,  

загальнонаукових та спеціально-наукових методів, а саме: історичного 

(генетичного) методу під час дослідження історичного розвитку справ щодо 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка а жінки без шлюбу з метою 

виявлення перших ознак появи таких справ на території України; формально-
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логічного методу під час визначення процесуально-правової природи справ даної 

категорії, за допомогою якого оброблявся та аналізувався емпіричний матеріал, що 

також обумовило послідовність висловлених думок, понять і умовиводів; метод 

класифікації дав змогу розподілити різні поняття залежно від ряду критеріїв та 

запропонувати їх системні різновиди, зокрема класифікувати підстави для 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. На 

останньому етапі, основним методом дослідження, був застосований прогностичний 

метод, під час якого використовувалися як філософські методи прогнозування, так і 

методи екстраполяції, історичної аналогії та логічного прогнозування розвитку 

теоретико-правових,  організаційно-тактичних й психологічних засад захисту прав 

осіб, які проживають разом без реєстрації шлюбу. Використовуючи теорію синтезу, 

зокрема методи індукції, дедукції та узагальнення, розроблено і науково 

обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення теоретико-правових, організаційно-

тактичних аспектів розгляду справ щодо встановлення факту проживання однією 

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. 

 У процесі дослідження використовувалися також інші загальнонаукові та 

спеціальні методи наукового пізнання. 

Проведені на теоретичному рівні дослідження становлять систему знань, яка 

описує, пояснює і передбачає явища при розгляді справ даної категорії. Завдяки 

проведенню дослідження на теоретичному рівні вдалося отримати відповіді на 

питання про те, як саме здійснюється процесуальний захист прав чоловіка та жінки, 

які проживають разом без реєстрації шлюбу, особливості доказування, склад осіб, 

які беруть участь у справі, підстави та умови встановлення даного факту в судовому 

порядку, особливості ухвалення судового рішення щодо встановлення зазначеного 

факту тощо. За допомогою догматичного методу під час проведення аналізу норм 

чинного законодавства, вдалося виявити прогалини у цивільному, сімейному та 

цивільному процесуальному законодавстві і сформулювати пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства. Завдяки застосуванню зазначеного методу та 

методу прогнозування набули подальшого розвитку ідеї щодо вдосконалення 

наслідків недодержання термінології при написанні заяв про встановлення факту 
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проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, особливостей підсудності 

заяв щодо встановлення зазначеного факту, положень про те, що заяви щодо 

встановлення зазначеного факту не повинні автоматично зумовлювати відмову у 

відкритті провадження у справі з підстав вбачання спору про право, доцільності 

укладання договорів про цивільне партнерство, які є підставою для виникнення 

відповідних суб’єктивних цивільних прав у таких осіб на противагу встановленню 

даного факту в судовому порядку тощо.  

Методологія як вчення про наукові методи дослідження, є розділом теорії 

пізнання і ґрунтується на визначених філософських концепціях. Філософія, як наука 

про сутність, форми і закони розвитку пізнання (теорія пізнання і логіка), про 

джерела і загальні закономірності руху і розвиток явищ (діалектична і метафізична 

концепція розвитку), про природу суспільного буття і загальні закони його розвитку 

(соціологія), про моральність (етика), про природу чудового (естетика) [101, 46], 

тобто про найбільш загальні закони руху і розвитку природи, суспільства і мислення 

по відношенню до природничих наук виконує функції загальної методології 

пізнання і світоглядної інтерпретації результатів. 

Вихідні постулати, на яких базується методологія нашого дослідження, 

витікають з теорії пізнання і формулюються таким чином: світ матеріальний; світ 

пізнавальний; результатом пізнавального процесу є істина; практика – джерело, мета 

і критерій істини. 

Крім того, нами проведені дослідження існуючої практики, тобто взаємодії 

між людиною і матеріальним світом у широкому розумінні. Емпіричну базу 

дослідження становлять постанови пленуму Верховного Суду України та Вищого 

спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ України, 

практика розгляду справ місцевими судами України, Верховного Суду та 

апеляційних судів. Виявити вплив параметрів більш глибокого рівня  та спробувати  

встановити статистичні зв’язки між досліджуваною характеристикою об’єкта і 

параметрами, які визначають  процеси розгляду справ даної категорії справ, мають 

допомогти результати статистичних даних розгляду справ та узагальнення судової 

практики щодо справ даної категорії. 
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Для визначення основної властивості предмета нашого дослідження, ми 

будемо застосовувати сукупність однотипних об’єктів, визначати їх подібність, що 

відповідає меті дослідження. На основі результатів попереднього вивчення цих 

об’єктів визначається об’єкт дослідження, який володіє всіма істотними 

властивостями багатьох реальних об’єктів. Правильне визначення об’єкта 

обумовлює підвищення результатів дослідження. Кожний об’єкт дослідження 

перебуває у середовищі, з яким він взаємодіє. Тому завдання дослідження полягає у 

визначенні факторів, які впливають на об’єкт дослідження, виділенні з них істотних 

і неістотних та зосередженні уваги дослідника на істотних факторах. Критеріями 

вибору істотних факторів є мета наукового дослідження і рівень накопичених знань 

у цьому напрямку. 

З метою встановлення закономірностей  виникнення, розвитку і перетворення 

в інтересах раціонального використання в практичній діяльності людей нами як 

об’єкт наукового дослідження визначені  правовідносини, що складаються під час 

подання заяви щодо встановлення даного факту до суду, відносини між учасниками 

та судом, система сімейного, цивільного та цивільного процесуального 

законодавства, літературні джерела, досягнення юридичної науки. Предметом 

нашого дослідження, є процесуальні особливості розгляду справ щодо встановлення 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу.  

Сучасний погляд на розвиток суспільних відносин в Україні вимагає 

зосередження на питаннях, пов’язаних з особливостями розгляду справ в порядку 

окремого провадження, особливо фактів, що мають юридичне значення, так як саме 

від їх встановлення залежить реалізація прав такими особами. Особливими 

суб’єктами є особи, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Зважаючи 

на викладене, головним завданням є дослідити найефективніші шляхи захисту прав 

та інтересів таких осіб. Водночас неможливо обійти увагою те, що реалізація прав 

такими особами залежить не лише від наявності самого факту проживання, а в 

першу чергу, від досконалості правових механізмів захисту зазначених прав. 

Вітчизняні та іноземні правознавці неодноразово зверталися до різних 

аспектів відповідної проблематики. Однак слід зазначити, що погляди вчених на 
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наявність певних особливостей у розгляді справ даної категорії, виявилися надто 

неоднорідними, що викликано відмінністю, відсутністю однозначності у 

законодавчому врегулюванні, наявністю розбіжностей у тлумаченні понять та 

іншими обставинами.  Тому, метою нашого дослідження є аналіз на основі існуючих 

в науці цивілістичних концепцій особливостей розгляду справ даної категорії.  

Як вже нами зазначалося, вітчизняна наука немає фундаментальних 

досліджень питань щодо процесуальних особливостей розгляду справ даної 

категорії. Проте, у радянський період питання осіб, які проживають однією сім’єю 

без реєстрації шлюбу розглядалися з точки зору матеріального права, а саме 

проблем оформлення та закріплення прав таких осіб (Г.К.Матвєєв, Я.М.Шевченко, 

Н.М.Єршова та ін.). В рамках цивільного процесу зокрема при аналізі справ даної 

категорії належної уваги не було приділено.  

Отже, враховуючи вищезазначене, метою цього дослідження є комплексне, з 

урахуванням положень цивільного, цивільного процесуального та сімейного права 

з’ясування теоретичних аспектів та практичної реалізації особливостей розгляду 

справ щодо встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу з 

подальшим розробленням науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення 

чинного процесуального законодавства України та ефективного застосування 

чинних правових норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

1.3. Еволюція правового регулювання справ щодо встановлення факту 

поживання однією сім’ю чоловіка та жінки без шлюбу 

Вивчення історичних витоків появи справ про встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу викликає неабиякий 

інтерес як в теоретичній, так і практичній площині, тому що без вивчення 

історичного розвитку тих або інших відносин неможливо повноцінно та комплексно 

вивчити предмет дослідження. Вивчення та узагальнення досвіду становлення та 

розвитку справ даної категорії сприятиме ефективнішому правовому регулюванню. 

Наявні на сьогодні наукові досягнення дають підставу стверджувати, що 

окремого дослідження з приводу чинників, які зумовили появу справ даної категорії, 

а також, коли вперше з’явилися такі справи проведено не було. 

Перш за все необхідно зазначити, що перші згадки про справи даної категорії 

беруть свої витоки в ранній період розвитку історії. Так, в часи Римської імперії, де 

як відомо існували такі відносини між чоловіком та жінкою як «конкубінат», не 

було необхідності встановлювати такий факт, так як такі відносини не породжували 

ніяких наслідків для таких осіб [102, 30]. Конкубінатом називалося дозволене 

законом постійне співжиття чоловіка та жінки, до якого не висувалося формальних 

вимог як до шлюбу. Конкубіна не розділяла соціального статусу чоловіки, діти від 

цього співжиття не підпадали під владу батька [103, 53]. У більш пізній період 

Римської імперії імператор Юстиніан в Дигестах визначив умови, при яких 

конкубінат був неможливий (Титул VII) [104, 390]. Крім того, в Дигестах Юстиніана 

вказувалося на те, що конкубіною могла стати жінка будь-якого віку, не молодша 12 

років [105, 106].  

Досить тривалий час такі відносини хоч і існували в окремі періоди розвитку 

держави («перелюбство», «паганські жінки» в Київській Русі тощо), проте зовсім не 

мали серйозних правових наслідків, що виключало будь-яке офіційне підтвердження 

таких стосунків. Історичні джерела вітчизняної правової науки вказують на те, що 

вперше надання «фактичним шлюбним відносинам» правового характеру було 

здійснено саме в радянський період, коли такі відносин між чоловіком та жінкою 

з'явилися раптово і необхідно було оперативно реагувати на це явище.  
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В часи існування УРСР позашлюбне співжиття було рідкісним явищем, це ж 

саме можна сказати і про передові промислово розвинені країни того часу. За 

радянських часів проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу не 

створювало жодних правових наслідків і такі особи не наділялися правом 

домовитися між собою про набуття певних прав чи виконання обов’язків [106, 41]. 

Лише з плином часу спільне проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу перейшло від периферії суспільства до його центру, і відтак судова практика 

та законодавчі органи вимушені були швидко відреагувати на таке явище 

нормативно-правовим регулюванням. «Фактичний шлюб» не визнавався державою, 

а тому не породжував будь-яких правових наслідків, проте він існував через те, що 

зареєстрований шлюб не завжди вдавалося укласти через низку незалежних від 

людей причин. 

За чинним ЦПК справи щодо встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу відносяться до справ про встановлення фактів, що 

мають юридичне значення, які розглядаються в порядку окремого провадження. 

Проте, враховуючи еволюцію розвитку інституту окремого провадження, так було 

не завжди. Зупинятися на самому історичному розвитку інституту окремого 

провадження та справах щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення 

сенсу немає, адже вони були предметом розгляду багатьох наукових досліджень, 

тому доцільним є відмітити лише окремі важливі моменти.  

Появу в радянському цивільному процесуальному праві нової категорії справ - 

про встановлення фактів, що мають юридичне значення стало важливою новелою 

радянського законодавства, яка істотним чином вплинула на теоретичне осмислення 

окремого провадження як інституту цивільного процесуального права. Порядок 

розгляду даної категорії справ досить довгий час не мав чіткої регламентації, лише в 

1945 р. в Постанові Пленуму Верховного Суду СРСР від 29 червня 1945 року «О 

порядке установления фактов, от которых зависит возникновение, изменение или 

прекращение личных или имущественных прав граждан» це питання більш-менш 

було вирішено [107, 45]. Дана категорія справ не була традиційною для охоронного 

провадження, так як з’явилася у зв’язку із труднощами, які виникали у органів 
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виконавчої влади під час Громадянської Війни та Великої Вітчизняної Війни, коли 

зникло багато документів без яких підтвердити своє право було досить складно. 

Питання щодо правової природи справ про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення з моменту їх появи були предметом багатьох наукових 

досліджень. Цивільно-процесуальна наука того періоду сприймала справи окремого 

провадження в тій інтерпретації, яка була запропонована законодавцем, незважаючи 

на те, що частина з таких справ дійсно носила безспірний характер, а інша частина 

грунтувалася на позовних чи адміністративно-правових основах. Однак загальний 

підхід нівелювався на тій підставі, що як перші, так і другі справи носили 

безспірний характер [108, 317].  

На той період реєструючи шлюби та слідкуючи за умовами їх дійсності, 

держава не допускала «небажані шлюби». З цих же мотивів перші декрети не 

визнавали також і «фактичне співжиття», так як вони не вважалися шлюбом і ніяких 

прав та обов’язків між співмешканцями не породжували [109, 23].  

Досить багато науковців вважають, що поява «фактичних шлюбних відносин» 

бере свій початок від 1919 р. у зв’язку з прийняттям 20 лютого 1919 року Декрету 

Раднаркому України «Про цивільний шлюб і ведення книг актів громадянського 

стану», вперше вводиться й офіційно закріплюється поняття «громадянського 

шлюбу», яким заміняється церковне вінчання [110, 32; 33, 32; 108, 21]. Проте, 

вважаємо, що навпаки, таких відносин, а тим паче судових справ ще не було, так як 

цим Декретом офіційно закріпився статус саме державної реєстрації шлюбу. 

Вважаємо, що саме з цього і почалася плутанина між поняттями «громадянський», 

«цивільний» та «фактичний шлюб», яка існує до сьогодні [111, 245].  

Перший СК УРСР багато в чому редакційно і змістовно відтворював усі 

принципові положення СК РРФСР, що мало юридичне значення для становлення 

правової системи в Україні. Проте, на відміну від СК УРСР в СК РРФСР доля 

«фактичного шлюбу» була кардинально переглянута, і поряд з офіційним шлюбом 

його було визнано офіційно, причому на паритетних із зареєстрованим шлюбом 

основах. Це означало, що такі особи мали ті ж самі права, що і подружжя [110, 37].  
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Варто також зазначити, що сама назва такого факту зазнала суттєвих змін. 

Так, в радянський період встановлювався факт перебування у «фактичних шлюбних 

відносин» через те, що в при обговоренні проекту СК, а також в науці цивільного 

процесуального та сімейного права того періоду застосовувалася саме така назва, 

яка в подальшому була закріплена і в нормативно-правових актах.  Це пояснюється 

тим, що вперше назва «особи, які фактично перебували у шлюбних відносинах» 

згодом трансформувалося у просто «фактичні шлюбні відносини». Лише в ЦПК 

2004 року назва суттєво змінилася через бажання законодавця відійти від 

радянських термінів. Необхідно зазначити, що при обранні сучасної назви 

законодавець керувався принципом, що такі особи також створюють сім’ю, на 

противагу позиції радянських законодавців та науковців.  

Судова практика щодо «встановлення факту перебування у фактичних 

шлюбних відносинах» беруть свій початок з радянських часів, де вперше з’явилося і 

саме поняття «фактичні шлюбні відносини», а саме з прийняттям Кодексу законів 

про сім’ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану УРСР 1926 р. (далі - Кодекс 

1926 р.). Саме в ст.105-1 вперше для позначення осіб, які проживали однією сім’єю 

без реєстрації шлюбу було застосовано даний термін. Кодекс 1926 р. характеризував 

таке співжиття чоловіка та жінки як «особи, які «фактично перебували у шлюбних 

відносинах» на день 8 липня 1944 року і які могли оформити ці відносини шляхом 

реєстрації шлюбу в органах актів цивільного стану із вказівкою строку «фактичного 

спільного життя» [112].  

Необхідно зазначити, що застосування терміну «фактичні шлюбні відносини» 

походить від слова «фактично», тобто «майже» як шлюбні відносини. Даний термін 

почав застосовуватися багатьма науковцями ще задовго до обговорення Кодексу 

1926 р. [113, 485]. Пізніше цю назву застосували і в Постанові Президіуму 

Верховної Ради СРСР від 10 листопада 1944 р. «Про порядок визнання фактичних 

шлюбних відносин в разі смерті або зникнення безвісти на фронті одного з 

подружжя» [114]. 

В 1963 р. було прийнято новий ЦПК УРСР, де в ст. 273 так само було 

застосовано назву «перебування у фактичних шлюбних відносинах» [115]. Протягом 
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тривалої дії ЦПК 1963 року, згодом в 1995 р. була прийнята Постанова Пленуму 

ВСУ № 5 «Про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення» [116], де цілком логічно застосовувалася назва, передбачена 

ЦПК 1963 р.  

Під час обговорення проектів СК УРСР в 20-х роках найгостріша дискусія 

розгорнулася навколо питання щодо обов’язковості реєстрації шлюбу, а отже, й 

питання щодо допустимості так званого «фактичного шлюбу». Як свідчать 

літературні джерела, під час обговорення проекту принцип легалізації «фактичного 

шлюбу» обстоювався за допомогою соціально-політичних аргументів, а не 

юридичних. Так, його прихильники вважали, що легалізація «фактичного шлюбу» 

краще захищатиме інтереси тих жінок, які з певних причин вимушено не реєструють 

шлюб, перешкоджатиме можливим зловживанням з боку їх фактичних чоловіків, а 

обов’язковість реєстрації є лише пережитком буржуазного минулого. На думку ж 

прихильників обов’язковості реєстрації шлюбу, необов’язковість її призводитиме до 

хаосу в сімейних стосунках та до зайвих суперечок [117, 65]. Проект СК УРСР, 

опублікований в червні 1924 р. передбачав факультативність державної реєстрації 

шлюбу. 

Проте, остаточна редакція Кодексу 1926 р. стала зовсім іншою, ніж те, що 

обговорювалося, і стосувалося це насамперед «фактичних шлюбів». Зокрема, згідно 

зі ст. 105 в УРСР визнається тільки зареєстрований шлюб. Також було виключено 

ст. 128, якою допускалося судове визнання «фактичного шлюбу» у випадку, якщо 

він тривав не менше двох років або ж супроводжувався вагітністю жінки чи 

народженням дитини. В Кодексі також передбачалося, що фактичне співжиття суд 

міг прирівнювати до зареєстрованого шлюбу лише в двох випадках: при визначенні 

права співмешканців на утримання у випадку непрацездатності і при розподілі 

спільного майна, нажитого в процесі співжиття (ст. 140 Кодексу 1926 р.) [118]. 

Необхідно також зазначити, що фактичні шлюби не визнавалися і в перших 

радянських кодексах Азербайджану, Таджикистану, Туркменії, Узбекистану, а в 

Кодексі Грузії вони давали незареєстрованому подружжю лише право на поділ 

спільного майна, набутого в процесі співжиття [119, 285].  
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Отже, ситуацію щодо закріплення норми про обов’язковість реєстрації шлюбу 

пояснювалося іншою, ніж у Росії, системою поглядів на шлюб, зумовленою меншою 

революційною активністю мас та більш суворим ставленням населення до «вільних» 

шлюбів. Дійсно, такий соціальний чинник міг впливати на формування законодавчої 

позиції, адже в Україні були менш поширеними і популярними погляди ідеологів 

«вільної любові», шлюбу як атрибуту буржуазного суспільства, відмирання шлюбу в 

соціалістичному суспільстві тощо (А. Бебель, О. Колонтай, К. Цеткін та ін.). Однак 

правозастосовча практика в Україні згодом пішла шляхом суворо насаджуваної 

ідеології, а саме шляхом визнання юридичної сили за фактичними шлюбами, і 

залишалася на цих позиціях аж до 1944 року.  

Цікавим є те, що діючий на той час ЦПК УРСР 1924 р. як перший 

кодифікований процесуальний акт в ч. 3 «Окремі провадження» не включав 

загальний перелік справи такої категорії. Г.Гойхбарг з приводу цього зазначав, що 

до окремих проваджень судів належать безспірні права, у яких суд діє скоріш як 

орган нотаріальний, який засвідчує певні факти, необхідні для здійснення цивільних 

прав, що і пояснює неоднозначність встановлення таких фактів [119, 285].  

З прийняттям Указу Президії СРСР від 8 липня 1944 р., яким було внесено 

зміни до Кодексу 1926 р. визнання юридичної сили стало знову лише за 

зареєстрованими в органах РАЦСу шлюбами. Проте, було внесено ясність у порядок 

визнання «фактичних шлюбів». Відповідно до ст.105
1
 особи, які фактично 

перебували в шлюбних відносинах на день 8 липня 1944 р., могли оформити свої 

відносини шляхом реєстрації шлюбу із вказівкою строку фактичного спільного 

проживання. Відповідно до ст. 105
2
 в тих випадках, коли «фактичні шлюбні 

відносини», які існували на день 8 липня 1944 р. не можуть бути оформлені в 

порядку ст. 105
1
 внаслідок смерті або пропажі без вісти однієї з осіб, що перебували 

у «фактичних шлюбних відносинах», друга сторона має право звернутися до 

народного суду із заявою про визнання її дружиною (чоловіком) особи, яка померла 

або пропала без вісті на фронті. Суд визнає «фактичні шлюбні відносини», а РАЦС 

на підставі судового рішення реєструє шлюб. Однак, Пленум Верховного Суду 

СРСР у своїй Постанові від 7 травня 1954 р. дещо розширив тлумачення Указу від 8 
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липня 1944 р. передбачивши, що в тих випадках, коли «фактичні шлюбні 

відносини», які виникли до Указу і тривали до моменту смерті одного з подружжя, і 

об’єктивні обставини (тривала хвороба тощо), що перешкоджали реєстрації шлюбу, 

не давали можливості подружжю зареєструвати шлюб в органах РАЦСу, суд 

зобов’язаний був прийняти заяву того з подружжя, яке пережило іншого і 

встановити факт наявності фактичних шлюбних відносин [120].  

Необхідно зазначити, що «рушійною силою» для встановлення таких відносин 

в судовому порядку було питання щодо вирішення долі майна, яке було набуто за 

час спільного проживання. Якщо такі особи встановлять даний факт, то відповідно 

до майнових відносин таких осіб мав застосовуватися принцип спільності набутого 

в період «фактичного шлюбу» майна. В протилежному випадку, на майнові 

відносини осіб, що вступили в «фактичний шлюб» після Указу від 8 липня 1944 р., 

норми шлюбно-сімейного законодавства про спільну сумісну власність не 

поширювалися, і до таких відносин застосовувалися відповідні норми про спільну 

часткову власність, передбачені цивільним законодавством (ст. ст. 61-65 ЦК УРСР 

1922 р.) [121, 59]. Тобто, Указ не мав зворотньої сили щодо «фактичних шлюбів», 

які виникли до його видання, і вони визнавались дійсними відповідно до 

законодавства (або судової практики) в момент їх створення.  

У випадку смерті одного з них встановлення «фактичних шлюбних відносин» 

може бути встановлено лише в судовому порядку. Це положення було закріплено 

Указом від 10 листопада 1944 р. «О порядке признания фактических брачных 

отношений в случае смерти или пропажи без вести на фронте одного из супругов» 

[114], а в подальшому Основами цивільного судочинства Союзу РСР та союзних 

республік (далі – Основи) [122]. Судові органи зобов’язані були приймати заяви  про 

встановлення «фактичних шлюбів» у всіх випадках смерті фактичного подружжя, а 

не лише в тих, коли ця смерть мала місце на фронті або під час Великої Вітчизняної 

Війни. 

Письмовими доказами були свідоцтва чи копії свідоцтва про народження 

дітей, довідки військових установ, атестати, виписки з особових справ 

військовослужбовця, листи ділового т особистого характеру та інші. Факт смерті або 
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пропажі безвісти одного або обох із подружжя підтверджувалося свідоцтвом органів 

РАЦС, офіційними повідомленнями про загибель чи пропажу безвісти, рішенням 

суду про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення померлою тощо.  

Зі встановленням факту перебування у фактичних шлюбних відносинах інколи 

виникала необхідність внести зміни до актового запису про народження дітей, що 

народилися від осіб, фактичні шлюбні відносини яких було встановлено судом. 

Тому на стадії підготовки справи до судового розгляду  підлягали витребуванню від 

заявника свідоцтва про народження дітей. Часом ці документи свідчали про 

наявність або відсутність фактичних шлюбних відносин. Відомо, що до 8.07.1944 

року діти, які народилися від осіб, які перебували у фактичних шлюбних 

відносинах, могли бути записані за прізвищем свого фактичного батька. 

У 1961 році були прийняті Основи, необхідність прийняття яких зумовило 

єдиним підходом до вирішення цивільних справ на всій території СРСР. У ч.4 ст.4 

Основ передбачалося встановлення фактів, що мають юридичне значення, якщо 

законом не встановлений інший порядок їх встановлення [25]. Необхідно зазначити, 

що цим актом не було визначено, які це справи і чи могли встановлюватися факти 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки, так як законодавство вже мало згадку 

про них. 

Згодом був прийнятий ЦПК 1963 року, де вперше в процесуальному 

законодавстві в статті 254 було закріплено перелік справ про встановлення фактів, 

що мають юридичне значення, враховуючи і справи про встановлення факту 

перебування у «фактичних шлюбних відносинах», якщо шлюб в органах запису 

актів  громадянського стану не  може  бути  зареєстрований  внаслідок  смерті  

одного  з подружжя [115]. Це правило було зумовлено відношенням до таких 

шлюбів, так як відомо, що на той період був прийнятий закон, який забороняв будь-

які шлюби, окрім зареєстрованих. Необхідно зазначити, що такі умови і досі 

збереглися в сучасних ЦПК країн СНД (ЦПК Республіки Білорусь, ЦПК 

Азербайджанської Республіки, ЦПК Киргизької Республіки та ЦПК Республіки 

Узбекистан) [123, 252]. 
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31 березня 1995 р. було прийнято Постанову Пленуму Верховного Суду 

України № 5 «Про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення» в п.11 якої зазначено, що встановлення  судом факту 

перебування у фактичних шлюбних відносинах на підставі п.5 ст.273 ЦПК може 

мати місце, якщо такі відносини виникли до 8 липня  1944  року  і  тривали  до 

смерті (пропажі без вісті на фронті) одного з подружжя,  внаслідок чого шлюб не 

може бути зареєстровано в  органах  реєстрації  актів громадського стану. В інших 

випадках заяви про встановлення факту перебування у фактичних шлюбних 

відносинах  судовому  розгляду не підлягають. Так як на момент прийняття 

постанови був чинний ЦПК 1963 року це зрозуміло, проте на сьогодні зовсім інше і 

принципово новецивільне процесуальне законодавство, ця постанова досі чинна, і в 

судовій практиці трапляються випадки її застосування [124]. 

Разом із становленням фактів перебування у фактичних шлюбних відносинах 

відповідно до п.5 ст.273 ЦПК 1963 року суд може встановити факт знаходження 

заявника на утриманні померлого чи особи, яка пропала безвісти, якщо цей факт 

породжує для заявника правові наслідки (наприклад, для набуття статусу особи, на 

яку поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» (ст.10).  

Умови для встановлення такого факту в судовому поряду в різні часи були 

неоднакові: до 1926 р. - у випадку, якщо такі відносини тривали менше трьох років 

або супроводжувалися вагітністю жінки або народженням дитини; після 1926 р. - 

суд міг прирівняти до зареєстрованого шлюбу «фактичний шлюб» при визначенні 

права співмешканців на утримання у випаду непрацездатності і при розподілі 

спільного майна, нажитого в процесі такого співжиття; з 1944 р. - особи, які 

проживали у «фактичних шлюбних відносинах» на день 8 липня 1944 року могли 

оформити свої відносини шляхом реєстрації шлюбу із вказівкою строку фактичного 

спільного проживання; з 1963 р.- якщо шлюб в органах запису актів  громадянського 

стану не  може  бути  зареєстрований  внаслідок  смерті  одного  з подружжя; з 2004 

р. і до сьогодні - такі факти встановлюються з різних підстав для реалізації певних 

прав (для отримання спадщини, для підтвердження перед третіми особами, для 
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укладання договорів, для «особистих потреб», для отримання аліментів, соціальних 

виплат тощо).  

Підставами для встановлення таких відносин у судовому порядку були: 

питання щодо вирішення долі майна, набутого за час спільного проживання та 

отримання права на утримання у випадку непрацездатності. Так, якщо такі особи 

встановлять даний факт, то відповідно до майнових відносин таких осіб мав 

застосовуватися принцип спільності набутого в період «фактичного шлюбу» майна. 

В протилежному випадку, на майнові відносини таких осіб застосовувалися 

відповідні норми про спільну часткову власність, передбачені цивільним 

законодавством.  

Судами вирішувалася незначна кількість таких справ, але у ряді випадків 

приймалися помилкові рішення. Зокрема, суди: встановлювали факт знаходження у 

фактичних шлюбних відносинах, які виникли після 8.07.1944 року; задовольняли 

заяви про встановлення факту знаходження в шлюбних відносинах, які були 

припинені до смерті одного із подружжя; встановлювали такі факти, хоча один із 

фактичного подружжя перебував у зареєстрованому шлюбі і даних про розірвання 

шлюбу немає. В деяких випадках судді встановлювали факт перебування у 

фактичних шлюбних відносинах, коли в заяві були конкретно зазначені місце і час 

реєстрації шлюбу, зокрема, найчастіше йшлося про церковний обряд у тих 

місцевостях України, де ще не було створено відділів РАЦС. 

Вважаємо правильною практикою тих судів, які при встановленні факту 

перебування у фактичних шлюбних відносинах, що виникли до 1944 року і 

продовжувались до смерті одного з подружжя, не пов’язували встановлення такого 

факту з обставинами, які б перешкодили його реєстрації після 1944 року та не 

вирішували питання про те, чи була практична можливість зареєструвати шлюб, 

оскільки самим Указом Президії від 10.07.1944 року не було передбачено будь-

якого строку для звернення до суду з заявами про встановлення фактичних 

шлюбних відносин, що виникли до 1944 року. 

В п. 5 ст. 315 ЦПК 2004 року було передбачено встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу [124]. Так само на сьогодні 
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в чинному ЦПК 2017 року встановлення даного факту можливо в порядку окремого 

провадження цивільного судочинства відповідно до ст. 315 [125]. Зміна назви, на 

нашу думку, зумовлена новим підходом до розуміння таких відносин, який би 

суттєво відрізнявся б від радянських. До того ж, за науковими позиціями таких 

вчених як Я.М. Шевченко, Г.К.Матвєєв,  Н.М.Єршова та ін. такі особи не 

створювали сім’ї, про що не можна сказати за сучасним положенням ч. 2 ст. 3 СК.  

Отже, справи про встановлення факту проживання одніюю сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу не були закріплені процесуальним кодексом, а регулювалися 

матеріальним законодавством, зокрема Кодексом УРСР 1926 року, який визначав 

матеріально-правові підстави розгляду таких справ в порядку окремого 

провадження. Кодекс УРСР 1926 р. передбачав можливість встановлення у 

судовому порядку таких фактів як факт спільного проживання (ст.11,12), проте в 

ЦПК УРСР 1924 року, який діяв на той час досі цих справ не було. Крім того, особи 

обирали «фактичний шлюб» через низку причин, які заважали укласти 

зареєстрований шлюб (наприклад, втрата документів під час війни, недосягнення 

певного віку тощо). Суттєвих змін зазнав і сам термін, який відрізнявся від терміну 

передбченого чинним ЦПК. Це пояснюється тим, що законодавець намагався 

відійти від радянських термінів та модрнізувати сучасне процесуальне 

законодавство. Проте, необхідно зазначити, що на сучасна судова практика досі 

застосовує термін «фактичний шлюб», «фактичні шлюбні відносини» тощо, що 

впливає на якість розгляду таких справ. Варто зазначити, що умови та підстави для 

встановлення фактичних шлюбних відносин у судовому поряду в різні часи були 

неоднакові, тобто маємо певну еволюцію змін розгляду таких справ. 
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1.4. Процесуально-правова природа справ щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

Розуміння особливостей розгляду окремих категорій судових справ входить в 

коло обов’язкових знань кожного юриста. Вивчення процесуально-правової природи 

будь-якої справи, яка розглядається в порядку цивільного судочинства має неабияке 

теоретичне та практичне значення, адже від цього залежить правильне розуміння 

сутності справ. На перший погляд здається, що питання дослідження процесуально-

правової природи справ має суто теоретичну основу і не має практичного значення, 

проте вважаємо, що дослідження даного питання дасть змогу правильно та 

ефективно захистити своє право, адже в такому випадку особа знатиме в якому 

провадженні  і яким чином правильно реалізувати своє право на захист.  

Так як питання щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка 

та жінки без шлюбу не було предметом окремого дослідження в науці цивільного 

процесуального права, воно зумовлює підвищений інтерес в науковому просторі. В 

контексті нашого аналізу принципово важливим для вивчення цього питання буде 

виявлення основних характеристик, які дозволяють виокремити дану категорію 

справ від інших справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.  

Перше на що необхідно звернути увагу, що згадана категорія справ може 

розглядатися судом лише в порядку окремого провадження як справи про 

встановлення фактів, що мають юридичне значення, оскільки в даному випадку 

немає спору про право, немає сторін з протилежними інтересами та йдеться про 

надання можливості реалізації особою права, яке за певних умов не може бути 

реалізовано. У разі встановлення наявності або відсутності певного юридичного 

факту у заявника з’являється можливість підтвердити або здійснити свої особисті 

майнові та немайнові права.  

Варто зазначити, що на сьогодні в науці цивільного процесуального права 

активно розглядається ідея щодо виключення окремого провадження як одного з 

видів провадження цивільного судочинства, так як більшість фактів можна 

встановлювати і в позасудовому порядку [126, 320]. В Україні поки що ця ідея 

реалізовується шляхом передачі до компетенції нотаріусів частину справ окремого 
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провадження, зокрема вирішення питання щодо визнання спадщини відумерлою, 

встановлення часу відкриття спадщини, і має на меті розвантажити судову систему 

[127]. Проте, на відміну від деяких категорій справ окремого провадження, справи 

даної категорії не можуть бути передані до компетенції нотаріату, так як вимагають 

оцінки великої кількості доказів.  

Факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу встановлюється 

в окремому провадженні, коли немає необхідності вирішити спір про суб’єктивне 

право, існування якого залежить від наявності або відсутності даного факту. Так, 

коли чоловік та жінка визнають існування між собою таких відносин, і встановлення 

цього факту їм потрібно для реалізації належних їм прав, то немає необхідності 

витрачати час на розгляд справи в порядку позовного провадження. Констатуючи 

наявність юридичного факту при відсутності спору про право, суд вносить чіткість в 

матеріальне правовідношення, усуваючи для заявника перешкоди для 

розпорядження своїм суб’єктивним правом.  

Деякі науковці зазначають, що якщо між чоловіком та жінкою, які 

проживають однією сім’єю без шлюбу, немає спору щодо поділу майна, тому їм 

немає потреби встановлювати факт спільного проживання [128, 320]. Проте, ми не 

зовсім з погоджуємося з даною тезою з наступних підстав.  

Виникнення будь-яких майнових чи немайнових прав закон пов’язує із 

настанням певних обставин, а саме юридичними фактами. Встановлення певного 

факту судом обов’язково тягне за собою настання певних юридичних наслідків із 

метою забезпечення реалізації заінтересованими особами належних їм суб’єктивних 

прав. Юридичного значення такі факти набувають в силу того, що від них залежить 

виникнення, зміна або припинення майнових чи немайнових прав.  

Між чоловіком та жінкою, які проживають однією сім’єю без реєстрації 

шлюбу можуть виникнути наступні права: 1) право спільної сумісної власності на 

майно, набуте за час спільного проживання, якщо інше не встановлено договором 

між ними та укладання між собою договорів щодо нього; 2) право на утримання для 

того з них, хто став непрацездатним під час спільного проживання, якщо тривалий 

час такі особи проживали разом; 3) право на утримання того з них, з ким проживає 
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їх дитина; 4) право на усиновлення дитини; 5) право на спадкування за законом  в 

порядку  четвертої черги за умови проживання однією сім’єю не менш як 5 років до 

часу відкриття спадщини; 6) інші права (право на отримання пільг, страхових 

виплат тощо).  

Проте, для реалізації вищезазначених прав недостатньо наявність просто 

факту спільного проживання, а воно вимагає свого офіційного підтвердження. Хоч 

зазначені права чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без шлюбу, 

виникають саме в силу факту спільного проживання, тільки на підставі зазначеного 

факту вони здійснені бути не можуть [129, 230]. До суду за встановленням 

юридичного факту заінтересовані особи звертаються у разі неможливості захистити 

свої охоронювані законом права та інтереси іншим шляхом, і судове рішення є 

єдиним засобом захисту їх інтересів. 

Відповідно до ч. 1 п. 4 ч. 2 ст. 11 ЦК цивільні права  та обов’язки виникають з 

юридичних фактів. Виходячи із указаної норми цивільного законодавства, зазначені 

права виникають у чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без шлюбу, в 

силу юридичного факту (дії) - спільного проживання. При цьому з моменту 

настання зазначеного юридичного факту у чоловіка та жінки, які проживають 

однією сім’єю без шлюбу, не тільки виникають відповідні цивільні права, але й 

відповідно до ч.1 ст.12 ЦК чоловік та жінка можуть здійснювати їх вільно, на 

власний розсуд. Тобто, встановлення даного факту означає надання йому 

юридичного значення, що в свою чергу дозволяє належним чином реалізувати свої 

права. 

Зазначивши в перелік справ в ст. 315 ЦПК факт проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу законодавець цим самим констатував, що в таких 

справах не може бути спору, і встановлення такого факту необхідно не для 

вирішення спору, а навпаки для унеможливлення виникнення його у майбутньому. 

Проте, на сьогодні бачимо ситуацію, коли у відкритті провадження у таких справах 

все частіше відмовляють через наявність вбачання наявності спору про право, і як 

наслідок практика пішла інакшим шляхом, аніж передбачалося на початку 

законодавцем.   
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Тема наявності або відсутності спору про право у справах даної категорії на 

сьогодні є дискусійною в науці цивільного процесуального права. Так, концепція 

відсутності спору про право у справах окремого провадження починає змінюватися 

в протилежний бік. Все більше можна спостерігати, що судова практика йде шляхом 

автоматичного залишення заяви без розгляду через наявність «спору про право» у 

справах щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу [130]. 

З цього також випливає актуальна дискусія щодо наявності спору про факт у 

справах
  

даної категорії [131, 56]. На нашу думку, основа цієї наукової дискусії 

походить від самого розуміння правової природи окремого провадження, яке в науці 

цивільного процесуального права є неоднозначним.  

Потреба у зверненні із заявою в порядку окремого провадження полягає у 

встановленні таких обставин, які є підставою для здійснення різних за своєю 

галузевою належністю суб’єктивних прав, але правоздатна особа не може їх 

здійснити через те, що факти, які можуть бути підставами суб’єктивного права, не є 

очевидними і потребують перевірки та підтвердження відповідними доказами. 

Тому, в цивільному процесі існує такий вид судочинства, який дозволяє 

заінтересованій особі встановлювати у судовому порядку певні юридичні факти з 

метою подальшого здійснення відповідних суб’єктивних прав. Проте, на сьогодні 

можна спостерігати пропозиції щодо перегляду суті та значення даного інституту 

цивільного процесуального права. 

Так, Л.І.Поволоцький, Б.А.Лисковець, А.С.Соминський визначають окреме 

провадження як вид цивільного процесу, що належить до визначених у законі 

категорій справ, за якими суд або вирішує спір, проте не про право цивільне або 

встановлює факти, що мають юридичне  значення [132, 12].  І.Б.Морейн також 

підтримує дане твердження [133, 9]. М.А.Кабакова зазначає, що під час окремого 

провадження суд, встановлюючи факти, які мають юридичне значення, має право 

розв’язувати спори про такі факти, що виникають при цьому [134, 9]. Тобто, позиції 

даних науковці зводяться до того, що окрім положень, передбачених ст. 315 ЦПК 

окреме провадження покликано ще і вирішувати спори про такі факти. 
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Деякі автори при тлумаченні статті 2 ЦПК вбачають, що спір про право може 

виникнути в разі порушення, невизнання або оспорення прав, свобод чи інтересів, 

або спір виникає через  правопорушення
  

[135, 43]. П.Ф.Єлісейкін вважає, що спір 

про право у справах окремого провадження виникає: 1) якщо заінтересована сторона 

заявить про порушення спору про право; 2) при визначенні судом, що в даній справі 

встановлення факту пов’язане з вирішенням спору про право; 3) як наступне за 

ухваленням рішення, вирішення спору про право
  

[136, 35]. Це дає можливість 

називати окреме провадження безспірним, оскільки в ньому не розглядається 

матеріально-правовий спір, а можуть встановлюватися тільки факти та стани, які 

мають юридичне значення, а також підтверджуватися наявність чи відсутність 

неоспорюваних прав. 

Під спором про факт пропонують розуміти стан правової невизначеності 

юридичного факту, тобто неочевидність його існування в правовій дійсності, яка 

може з’ясуватися лише після дослідження та оцінки судом відповідних доказів [129, 

89]. «Стан правової невизначеності юридичного факту» на нашу думку не зумовлює 

наявність спору про факт, а є лише необхідністю у його встановленні та наданні 

юридичного значення. Так, в рішенні Віньковецького районного суду Хмельницької 

області від 3 червня 2016 року № 670/264/16-ц зазначено, що заявник, який 

проживав зі спадкодавцем однією сім’єю без реєстрації шлюбу, маючи намір 

оформити свої спадкові права звернувся до нотаріуса, але у видачі свідоцтва про 

право на спадщину йому було відмовлено у зв’язку із відсутністю документів, що 

підтверджують факт проживання однією сім'єю зі спадкодавцем не менше п'яти 

років до часу відкриття спадщини [137]. Тому, заявник з метою оформлення своїх 

спадкових прав звернувся за захистом до суду. У цьому випадку наявний правовий 

стан невизначеності юридичного факту проживання однією сім’єю заявника зі 

спадкодавцем, який потребує офіційного визнання в порядку, передбаченому п.4.4. 

Порядку [138].  

Деякі науковці вважають, що спори про юридичні факти можливі в рамках 

окремого провадження, і ці спори стосуються осіб, не пов’язаних між собою 

правовідношенням, зміст якого може змінюватися залежно від встановлення судом 
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чих чи інших фактів [139, 34]. Г.Л.Осокіна вважає, що існування шуканого 

юридичного факту може виявитися спірним незалежно від того чи будуть 

оскаржувати цей факт заявник та заінтересовані особи [140, 466]. Г.А.Жилін вважає, 

що при відсутності спору про право може виникнути спір про факт і будь-яких 

перешкод для вирішення такого спору в окремому провадженні не існує [141, 165]. 

М.А.Кабакова зазначає, що під час окремого провадження суд, встановлюючи 

факти, що мають юридичне значення, має право розв’язувати спори про такі факти, 

що виникають при цьому [134, 15]. А.Н.Кожухарь зазначає, що спір можливий не 

лише через порушення права, а й при відсутності відомостей про наявність 

правовідносин між особами [141, 11]. Е.Г.Пушкар,Р.Ф.Калістратова, Г.К.Крючков 

зазначають про те, що можливий спір про факт, який не переходить у спір про право 

[142,110; 143, 82; 144, 33].  

На нашу думку, така позиція не вірна. Адже якщо є правова невизначеність, то 

ми її усуваємо шляхом звернення до суду для усунення цієї невизначеності шляхом 

підтвердження наявності того чи іншого факту. Дійсно, суд не вирішує питання 

щодо прав та обов’язків учасників матеріальних правовідносин, проте він 

встановлює за допомогою процедури доказування наявність або відсутність 

юридичних фактів, існування яких не є очевидним.  

 Саме поняття «спір» означає суперечність, зіткнення, взаємні домагання щодо 

володіння чим-небудь, вирішувані переважно судом [145]. Тобто, можемо 

спостерігати більший зв'язок із позовним провадженням, ніж з окремим 

провадженням. Це неправильне застосування поняття може в подальшому призвести 

до неналежного захисту своїх прав шляхом неправильного подання заяви в поряду 

того чи іншого провадження. Вирішення будь-яких «спорів» в порядку окремого 

провадження руйнує всю його суть та нівелює головну різницю між позовним 

провадженням, яка полягає у відсутності спору.  

Для підтвердження вищезазначених доводів, звернемося до історичних 

джерел. Так, в результаті судової реформи 1864 р. був прийнятий Статут цивільного 

судочинства, який згодом було додано книгою IV «Судочинство охоронне». Таке 

рішення мотивувалося тим, що необхідно визначити, крім спірного (позовного) 
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порядку судочинства, і правила неспірного (охоронного) порядку [146, 669]. У 

радянському цивільному процесуальному праві окреме провадження називалося 

«окреме безспірне» або «непозовне», де розглядалися справи, не пов’язані з 

вирішенням спору і завжди розглядалися окремо від справ, у яких такі спори 

вирішувалися [131, 14]. У Декреті про суд № 2 від 7 березня (22 лютого) 1918 р. 

містилася вказівка щодо підсудності місцевим судам справ, у яких відсутній спір, і 

це провадження називалося «охоронне» [147, 32]. Цей термін використовувався 

задля розмежування позовних справ, у межах яких суд розглядав та вирішував 

спори, від безспірних справ. Основною метою такого виду провадження було 

встановлення фактів та подій, які мають значення для охорони прав. Отже, навіть 

історичні джерела вказують, що справи окремого провадження виключають 

наявність будь-якого спору.  

В.В.Комаров зазначає, що для справ окремого провадження характерною є 

безспірність предмета судового розгляду, що в ньому відсутній спір про право, 

об’єктом судового захисту є перш за все охоронюваний законом інтерес, а 

предметом судової діяльності - встановлення певних юридичних фактів та станів із 

метою подальшого здійснення заінтересованими особами суб’єктивних прав, а 

також специфічна судова процедура [148, 120]. С. Я. Фурса також зазначає, що заява 

подана до суду для розгляду в поряду окремого провадження не спрямована на те, 

щоб ініціювати суд на розв’язання спору, так як спір не є предметом судового 

розгляду справ окремого провадження [149, 16]. А.Г.Гойхбарт, даючи 

характеристику окремого провадження зазначав, що до окремих проваджень 

належать безспірні справи, у яких суд діє скоріше як орган нотаріальний, який 

засвідчує певні факти, необхідні для здійснення суб’єктивних цивільних прав [150, 

49]. Тобто, охорона прав та інтересів в окремому провадженні проявляється в 

підтвердженні наявності або відсутності юридичних фактів або створення умов 

здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження 

наявності чи відсутності неоспорюваних прав.  

 Є.А.Голованова, І.А.Жеруоліс, П.Ф.Єлісейкін, А.А.Мельников вважають, що 

«спір про акт» обов’язково тягне виникнення «спору про право», а отже 
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встановлення факту, що має юридичне значення можливо лише за відсутності спору 

про достовірність факту, у протилежному випадку факт має встановлюватися в 

позовному провадженні [151, 90; 152, 181; 136, 85; 153, 6]. На підтримку цього 

А.А.Мельников зазначає, що в порядку безспірного провадження розглядаються 

справи, в яких відсутній спір і відповідно немає сторін, які сперечаються [153, 23]. 

А.В.Аргунов зазначає, що окреме провадження відрізняється від позовного тим, що 

воно призначене для розгляду і вирішення справ, з яких немає необхідності 

вирішувати будь-які спори [154, 107]. П.Ф.Єлісейкін пропонує визначати «спір» як 

суть суперечності, конфлікт, протиборство сторін [155, 15].  

 П.Ф. Єлісейкін стверджував, що предметом судової діяльності виступають 

або матеріальні правовідносини, або юридичні факти [155, 17]. Дійсно, в окремому 

провадженні предметом судової діяльності виступають юридичні факти, проте 

предмет судової діяльності в позовному провадженні не зводиться виключно до 

правовідносин. Тому, не має підстав стверджувати, що різниця між позовним 

провадженням та окремим полягає виключно, що в окремому провадженні 

розглядаються та встановлюються факти. У позовному провадженні предметом 

судової діяльності є також юридичні факти. Тільки його особливість виявляється в 

тому, що ці юридичні факти, разом з тим, є підставою правовідносин, з яких виник 

спір про право. Виходячи з цього, можна зауважити, що в позовному провадженні 

діяльність суду спрямована на вирішення спору про право, а в окремому 

провадженні має «установчий» характер. Так, із встановленням факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу підтверджуються наявність сімейних 

правовідносин між ними і відповідно у їх носіїв виникає можливість реалізувати у 

майбутньому ті чи інші суб’єктивні права.  

У випадку, якщо заявниця подала заяву про встановлення факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, яке необхідно їй для встановлення 

режиму спільної сумісної власності [33, 120], проте під час розгляду справи 

виявиться, що заінтересована особа проти встановлення даного факту, то в цьому 

випадку матиме місце спір про право, адже заінтересована особа не визнає ніяких 

відносин між заявником. Так, встановлення факту пов’язується із виникнення 
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певних прав, тому відповідно заперечення даного факту автоматично зумовлює і 

спір про право. Вважаємо, що дискусія щодо існування «спору про факт» є 

неправильною та не має ніякого правового значення. 

Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, то однією із яскравих відмінностей 

між окремим та позовним провадженням відповідно до ст. 25 ЦПК Франції є 

відсутність будь-якого спору (abscente de litige) у справах окремого провадження 

[156]. У французькому процесуальному праві відсутні проблеми розмежування 

спору про факт та спору про право. У французькому окремому провадженні 

виключається можливість існування будь-якого спору, а не лише спору про право, 

тому будь-які юридичні суперечки перетворюють окреме провадження на позовне 

(спірне), без залишення заяви без розгляду або закриття провадження [154, 158]. 

Деякі процесуалісти вважають, що виникнення спору про факт обов’язково 

тягне за собою виникнення спору про право [157, 393; 158, 83]. І.Б.Морейн з 

приводу цього зазначав, що ніякого штучного розмежування питань факту та питань 

права бути не може, бо фактичні і правові питання тісно переплітаються і 

роз’єднати їх не видається можливим [133, 14]. П.Ф.Єлісейкін зауважив, що будь-

який спір про факт і є спором про право [136, 26]. Отже, наявність спору по факт не 

має під собою потужного наукового обгрунтування та не має права на існування, так 

як не відповідає всій сутті окремого провадження.  

З цих підстав, не підтримується позиція щодо існування спору про факт у 

справах окремого провадження, виходячи зокрема з того, що виникнення, зміна та 

припинення всіх майнових та немайнових прав осіб закон завжди пов’язує з 

певними обставинами (юридичними фактами), які у свою чергу обумовлюють ті чи 

інші суб’єктивні права. Тому, існують підстави стверджувати, що виникнення спору 

про юридичний факт завжди тягне за собою спір про право, що обумовлюється цим 

фактом, звідси встановлення у судовому порядку того чи іншого юридичного факту 

здійснюється не як самоціль, не заради самого факту, а з метою набуття певного 

обсягу прав, що  нерозривно з ним пов’язані.  

Необхідно також звернути увагу на різні погляди щодо віднесення справ про 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу до 
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певної групи. Так, М.О.Німак пропонує відносити дану категорію до справ, які 

виникають із шлюбних правовідносин, вважаючи, що проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу є «фактичним шлюбом», а положення СК щодо 

поняття шлюбу потребує уточнення [33, 89]. Цієї ж думки притримується і Г.В. 

Чурпіта [37, 191]. В.В.Комаров пропонує відносити до справ, які виникають із 

цивільних, сімейних та інших правовідносин поряд з іншими фактами, які мають 

юридичне значення [148, 187]. С.В.Васильєв,  С.Я. Фурса вважають, що такі справи 

не потребують віднесення до тієї чи іншої групи, а достатньо того, що це факти, які 

мають юридичне значення [27, 275; 149, 120]. Підтримуємо цю позицію,  і вважаємо, 

що немає ніякого практичного значення у занадто вузькому розподілені справ. На 

підтвердження цього існує досвід зарубіжних країн, де за багатьма ЦПК країн СНД 

такі справи відносяться до справ про встановлення фактів, що мають юридичне 

значення, без детальної конкретизації.  

Питання правового регулювання охорони та захисту у справах щодо 

встановлення факту проживання оджнією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу так 

само визначає процесуальну природу даної категорії справ. 

Дослідження особливостей реалізації охоронної та захисної функцій в 

окремих категоріях справ, вимагають наукових розробок в цьому напрямі, 

виявлення специфічних рис, властивих розгляду тієї або іншої справи, а також 

вироблення рекомендацій по  застосуванню процесуального законодавства при 

розгляді відповідних категорій справ.  

Загальновідомим та досить дискусійним є питання визначення категорій 

«охорона» та «захист». Так, дослідники питання співвідношення цих юридичних 

категорій зазначають, що це питання суто теоретичне, істотно не впливає на 

реалізацію прав, проте цілком можливо розглядати «охорону» та «захист» як два 

окремі комплекси дій [159, 53].  

В науці домінує позиція: якщо порушення права власності є лише ймовірним, 

то вжиті особою заходи правового чи технічного характеру охоплюються поняттям 

«охорона»; якщо у власника прав є достатньо підстав вважати, що його право буде 

порушене чи є реальна загроза такого порушення, вжиті запобіжні заходи 
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охоплюються поняттям «захист» [160, 98]. М.М.Сібільов зазначає, що «охорона» є 

правовим способом, що попереджає порушення, а «захист» настає у разі його 

порушення і тягне за собою відновлення відповідного майнового права [161, 137].  

Переважна частина юристів дійшла висновку, що ці поняття попри 

нерозривний зв’язок між ними, слід розмежовувати, вкладаючи в них різний зміст, 

оскільки правовий захист є лише складовою частиною правової охорони, до якої 

мають включатися лише засоби, пов’язані з реалізацією особою права на захист 

[160, 90]. Р.А.Сидельніков зазначає, що захист може розглядатися як система 

правових засобів, що забезпечують «процес правозахисту», і в цьому сенсі він є 

цивільно-правовим механізмом захисту та відповідно частиною цілого - цивільно-

правової охорони [162, 46]. А.Г.Ярема зазначає, що учасник цивільних 

правовідносин має право у встановленому законом порядку звернутися до суду за 

охороною свого права і захистити його відповідними передбаченими способами за 

допомогою закріплених процесуальних засобів [163, 195].  

Необхідно зазначити, що окрім положень науковців щодо взаємозв’язку цих 

категорій можемо спостерігати підтримання цієї ідеї і на практиці. Так, в рішенні 

Конституційного Суду України від 1 рудня 2004 р. № 18 – рп/2004 (справа по 

охоронюваний законом інтерес), судовий захист є одним із засобів правової охорони 

[164].  

Право на захист існує у процесуальному та матеріальному значенні, і 

важливим є те, що вони не конкурують між собою, а відображають повною мірою 

захист основного суб’єктивного цивільного права. З позиції цивільного 

процесуального права, право на захист в суді здійснюється в рамках самостійного 

процесуального правовідношення, яке виникає у особи з моменту звернення до суду 

за захистом порушеного цивільного права. Воно розглядається як встановлена та 

забезпечена нормами цивільного процесуального законодавства можливість 

учасника процесу діяти конкретним шляхом або вимагати конкретних дій від суду 

або через суд від інших учасників процесу в рамках справи. Це здійснюється 

шляхом після відкриття провадження у справі шляхом за допомогою позовної заяви 

(або заяви). 
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Захист суб'єктивних цивільних прав та інтересів як правова категорія може 

мати багатоаспектне значення. Так, може розглядатися як правовий інститут 

цивільного права, так і цивільного процесуального права. Інший термін «право на 

захист» мається на увазі як суб’єктивне право вимагати від уповноважених органів 

примусового застосування засобів реагування до порушників цивільних прав. 

Захист цивільних прав застосовується при конкретній системі організаційно-

правовий заходів, які застосовуються у випадку порушення цивільних прав [165, 

152].  

Деякі науковці вважають, що право на захист є цілком самостійним правом, 

інші вважають його елементом суб’єктивного цивільного права. Остання позиція є 

більш близькою, адже ізольоване суб’єктивне цивільне право, залишене без 

захисного елементу, втрачає юридичні можливості його реалізації. З моменту 

відкриття провадження у справі суб’єктивне матеріальне право на захист 

трансформується на захист у відповідності з процесуальними процедурами. Проте в 

будь якому випадку право на захист є витікаючим від основного суб’єктивного 

цивільного права і не може існувати без останнього. Що підтверджується нормою 

ст. 2 ЦПК.  

Тому, прослідковується тенденція до визнання правової охорони більш 

широким поняттям із правовим захистом. В основі правової охорони головними є 

принципи забезпечення стабільності та здійснення цивільних прав та міри, 

направлені на попередження порушень цих прав. В той же час захисні норми 

направлені в першу чергу на відновлення порушеного права та усунення перешкод в 

його здійсненні шляхом здійсненні відповідних дій. В цих нормах передбачається 

конкретні міри за допомогою яких постраждала особа забезпечує реалізацію  права 

на захист свого порушеного права, які в сукупності створюють конкретний 

правовий механізм захисту прав особи. 

Реалізація права на захист у справах про встановлення факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу має свої специфічні риси. Так, 

відповідно до ст. 2 ЦПК, кожна особа має право в порядку передбаченому ЦПК 

звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних 
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прав, свобод чи інтересів. Тобто, саме за захистом особа звертається у випадку 

порушення, невизнання чи оспорення свого права іншими особами. В цьому 

випадку матиме місце позовне провадження як універсальне провадження, яке 

покликано розглядати всі спори. Проте, виникає наступне  питання, чи є звернення 

до суду в порядку окремого провадження із заявою про встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу реалізацією саме права на 

захист. 

Справи окремого провадження спрямовані на захист охоронюваних законом 

правових інтересів громадян шляхом установлення юридичного факту чи певної 

обставини. В даному випаду в порядку окремого провадження реалізується 

охоронна функція, яка проявляється у вигляді встановлення факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки. Встановлюючи такий факт реалізується охоронна 

функція права, потреба в захисті якого може і не виникнути. Так, в рішенні 

Київського районного суду м. Харкова від 20 квітня 2016 р. № 640/4014/16-ц особа 

звернулася до суду за встановленням даного факту «для уникнення в майбутньому 

можливих спірних спадкових та майнових питань щодо поділу спадкового майна та 

розподілу спільно нажитого нами майна» [166]. В іншій справі Суворовського 

районного суду м. Херсона від 20.08.2013 №668/10289/13-ц встановлення такого 

факту необхідно було задля «для визнання права спільної сумісної власності» [167]; 

в іншому рішенні  Солом'янського районного суду м. Києва від 21. 05. 2013 р. № 2-

о-156\13 необхідно було в зв’язку з тим, що заявник вносив досить вагомий 

грошовий вклад в спільний бюджет за час спільного проживання і встановлення 

факту проживання гарантує захист його майнових прав у майбутньому» [168]; а в 

справі Дергачівського районного суду Харківської області                                                        

від 26 березня 2013 року № 619/1368/13-ц – для «подальшого спільного 

користування землею, вирощування сільськогосподарських культур та ведення  

фермерського господарства» [169].   Тобто, в цих випадках, особи, які проживають 

однією сім’єю звертаються до суду за встановлення факту проживання однією 

сім’єю задля убезпечення себе на майбутнє від судових спорів. Звичайно, що в цих 

справах має значення наявність взаємної згоди на встановлення даного факту.  
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Проте, зовсім інша справа, коли особи звертаються за встановленням даного 

факту у випадку невизнання таких відносин третіми особами. Класичним прикладом 

цього є ситуація, коли особа звертається до нотаріуса як єдиний спадкоємець 

четвертої черги, і нотаріусу обов’язково необхідне офіційне підтвердження 

наявності таких відносин між спадкодавцем. Так, у справі Тернівського районного 

суду м. Кривого Рогу від 6 березня 2015 року № 215/938/15-ц заявник звернувся до 

нотаріуса з вимогою видати свідоцтво на спадкове майно, однак отримав відмову, 

вмотивовану на тій підставі, що він не є спадкоємцем за законом, а заповіту 

спадкодавець не складав, тому факт проживання зі спадкодавцем однією сім'єю 

повинен встановити суд [170]. В іншій схожій справі Віньковецького районного 

суду Хмельницької області від 3 червня 2016 року № 670/264/16-ц заявник маючи 

намір оформити свої спадкові права звернувся до нотаріуса, але у видачі свідоцтва 

про право на спадщину йому було відмовлено у зв'язку із відсутністю документів, 

що підтверджують факт проживання однією сім'єю із спадкодавцем не менше п'яти 

років до часу відкриття спадщини [171]. Тому заявник з метою переоформлення 

спадкового майна змушений звернутись за захистом своїх прав до суду.  

Необхідно зазначити, що реалізація функції захисту вбачається і тоді, коли 

особи звертаються до нотаріуса за укладенням договору щодо визначення правового 

режиму майна чи порядку користування майном. В цьому випадку, нотаріус так 

само потребує рішення суду про встановлення даного факту задля убезпечення 

наявності спору на майбутнє.  

Інша ситуація, коли факт не визнається іншими особами, і звернення до суду 

за захистом із заявою про встановлення даного факту необхідно для підтвердження 

своїх стосунків. Так, у справі Козятинського міськрайонного суду Вінницької 

області від 22.10.2013 р. № 133/2904/13-ц заявниця звернулася до суду за 

встановленням факту проживання однією сім'єю як чоловік та жінка без шлюбу. В 

обґрунтування зазначеного факту і необхідності встановлення заявниця зазначила, 

що керівництво Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський ДТГО «ПЗЗ» вимагає від 

них надання доказів тієї обставини, що вони або знаходяться в зареєстрованому 

шлюбі,  або судове рішення про факт спільного проживання однією сім'єю, як 
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чоловіка та жінки без шлюбу [172]. Встановлення такого факту дасть їм можливість 

працювати разом, так як в зв'язку з постійними роз'їздами вони не зможуть бачитися 

та спілкуватися один з одним -  і це може призвести до розладу в їхніх стосунках. 

Необхідно відмітити, що не всі науковці погоджуються з такою позицією і 

заперечують необхідність встановлювати такий факт задля захисту прав таких осіб. 

Так, Ю.С. Червоний зазначав, що між чоловіком і жінкою, які проживають разом без 

реєстрації шлюбу немає спору щодо поділу майна, тому їм немає потреби 

встановлювати факт спільного проживання [128, 484]. Г.В.Чурпіта вказує, що 

наявність факту проживання однією сім’єю не достатньо для здійснення ними своїх 

прав, тому необхідно застосовувати механізм захисту («здійснення через захист») 

[37, 190]. Погоджуючись з останньою тезою, вважаємо, що для того, щоб належним 

чином здійснювати свої права щодо майна одного факту проживання однією сім’єю 

недостатньо, необхідно надати йому юридичного та офіційного визнання шляхом 

саме звернення до суду за встановленням даного факту. 

Класичним проявом захисту є також ситуація, коли жінка є спадкоємицею 

четвертої черги, проте наявні спадкоємці першої черги, які не бажають допускати її 

до спадкування, і в цьому випадку особа, права якої не визнаються вимушена 

звертатися до суду за захистом свого права, так як воно порушується та (або) не 

визнається.  

Саме в цьому випадку проявляється особливість реалізації захисту та охорони 

у справах даної категорії, яка полягає в тому, що у першому випадку особи 

звертаються до суду за встановленням даного факту через невизнання його іншими 

особами, а в другому випадку звернення до суду із такою заявою необхідно для 

установлення даного факту задля уникнення в майбутньому можливих спірних 

майнових або інших питань
  
[173, 47]. Тобто, в останньому випадку щодо існування 

такого факту у третіх осіб сумнівів не виникає, а встановлення його необхідно для 

особистих потреб заявника. Захист зумовлений невизнанням або оспоренням 

наявності даного факту, тоді як при охороні має місце існування даного факту, 

потреба в захисті якого може і не виникнути.  
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Варто також зазначити про те, що ст. 4 ЦПК зазначає саме про захист, 

уникаючи охорону права, про яку зазначається в ст. 293 ЦПК, проте суд здійснює не 

лише захисну, а й охоронну функції. Раніше суди виконували тільки захисну 

функцію, оскільки встановлення фактів не мало такого суттєвого значення, проте 

згодом встановлення факту набуло значного поширення, яке зумовило звернення до 

суду за охороною свого права. 

Отже, реалізація судом правозахисної функції прослідковується у випадку 

звернення особи до суду в порядку окремого провадження за встановленням факту 

внаслідок його невизнання іншими особами (втрати документарного підтвердження 

тощо), а правоохоронної – у разі звернення до суду з заявою в порядку окремого 

провадження за встановленням факту з метою реалізації права (наприклад, для 

спадкування).  

Враховуючи вищезазначене, приходимо до висновку, що справи про 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу – це 

справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення і вирішуються в 

порядку окремого провадження цивільного судочинства, необхідність встановлення 

яких обумовлена важливістю безумовного подальшого здійснення належних 

чоловікові та жінці, які проживають однією сім’єю без шлюбу цивільних прав та 

обов’язків.    
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Висновки до розділу 1 

1. Проведений науковий аналіз дає підстави стверджувати про те, що 

проблематика процесуальних особливостей розгляду справ про встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу  комплексно не 

досліджувалася в науці цивільного процесуального права України, а наявні наукові 

праці вчених присвячені здебільшого, загальним положенням окремого 

провадження як виду цивільного судочинства, а  також питанням  визначення 

правового статусу осіб, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу з точки 

зору матеріального права.  

2. Досліджуючи історичний аспект виникнення справ про встановлення факту 

проживання однією сім’єю без шлюбу можна зазначити, що не дивлячись на 

недостатність правового врегулювання цього інституту, термінологічну 

невизначеність, відсутність чіткого переліку ознак таких відносин, слід наголосити 

на тому, що  український досвід у цьому питанні є передовим серед колишніх  

республік СРСР. З набуттям незалежності Україна і досі залишається  єдиною 

країною серед країн СНД, якою  на законодавчому рівні врегульовані майнові 

відносини між чоловіком та жінкою, які проживають однією сім’єю без  шлюбу.  

3. Аналіз історичного розвитку справ даної категорії надав нам можливість 

виявити наступну закономірність. Так, зокрема, Кодексом законів про сім’ю, опіку, 

шлюб і акти громадянського стану УРСР 1926 р. зазначена категорія справ 

вважалась предметом регулювання виключно матеріального  права, а вже внаслідок 

набрання чинності Цивільним процесуальним кодексом України від 16 грудня 2017 

року встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

входить до переліку справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, 

тобто врегульовується процесуальним правом. Варто зазначити, що умови та 

підстави для встановлення фактичних шлюбних відносин у судовому поряду в різні 

часи були неоднакові, тобто маємо певну еволюцію змін розгляду таких справ. 

Суттєвих змін зазнав і сам термін, який відрізнявся від терміну передбаченого 

чинним ЦПК. Це пояснюється тим, що законодавець намагався відійти від 

радянських термінів та модернізувати сучасне процесуальне законодавство. Проте, 
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необхідно зазначити, що сучасна судова практика досі застосовує термін 

«фактичний шлюб», «фактичні шлюбні відносини» тощо, що впливає на якість 

розгляду таких справ.  

4. У результаті проведеного дослідження доведено, що справи про 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу - це 

справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення і вирішуються в 

порядку окремого провадження цивільного судочинства, необхідність встановлення 

яких обумовлена важливістю безумовного подальшого здійснення належних 

чоловікові та жінці, які проживають однією сім’єю без шлюбу цивільних прав та 

обов’язків.    

 5. Чоловік та жінка, факт проживання однією сім’єю яких встановлений 

судом,  набувають право на: 1) спільну сумісну власність на майно, набуте за час 

спільного проживання, якщо інше не встановлено договором між ними та укладання 

між собою договорів щодо нього; 2) право на утримання для того з них, хто став 

непрацездатним під час спільного проживання, якщо тривалий час такі особи 

проживали разом; 3) право на утримання того з них, з ким проживає їхня дитина; 4) 

право на усиновлення дитини; 5) право на закликання до спадкування за законом в 

порядку четвертої черги за умови проживання однією сім’єю не менш як 5 років до 

часу відкриття спадщини; 6) інші права (право на отримання пільг, страхових 

виплат тощо).  

6. У результаті проведеного дослідження, нами спростовується позиція 

окремих авторів щодо існування спору про факт у справах окремого провадження, 

виходячи зокрема з того, що виникнення, зміна та припинення всіх майнових та 

немайнових прав осіб закон завжди пов’язує з певними обставинами (юридичними 

фактами), які у свою чергу обумовлюють ті чи інші суб’єктивні права. Зазначене є 

підставою стверджувати, що виникнення спору про юридичний факт завжди тягне 

за собою спір про право, що обумовлюється цим фактом, звідси встановлення у 

судовому порядку того чи іншого юридичного факту здійснюється не як самоціль, 

не заради самого факту, а з метою набуття певного обсягу прав, що  нерозривно з 

ним пов’язані. У свою ж чергу, позиція щодо існування в окремому провадженні 
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спору про факт суперечить правовій природі та суті окремого провадження як виду  

непозовного провадження.   

7. Встановлено, що для окремого провадження притаманною є не лише 

правоохоронна, а і правозахисна функція суду  реалізується не лише в позовному 

провадженні, а й в окремому. Так, правозахисна функція суду прослідковується у 

випадку звернення особи до суду в порядку окремого провадження за 

встановленням факту внаслідок його невизнання іншими особами (втрати 

документарного підтвердження існування прав тощо), а правоохоронна – у разі 

звернення до суду з заявою в порядку окремого провадження за встановленням 

факту з метою реалізації права (наприклад,  спадкування).  
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО 

ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПРОЖИВАННЯ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ ЧОЛОВІКА 

ТА ЖІНКИ БЕЗ ШЛЮБУ 

2.1. Передумови права на подання заяви щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

В теорії цивільного процесуального права дослідження питання передумов 

права на пред’явлення заяви в порядку окремого провадження цивільного 

судочинства залишається недосконалим через те, що це питання має суто наукове 

значення та не впливає на практичну реалізацію. Вважаємо, що ця позиція не досить 

вірна, адже саме від належно визначення передумов залежить відкриття 

провадження у справі та вирішення питання щодо встановлення зазначеного факту.   

В науці цивільного процесуального права питання щодо передумов права на 

предявлення заяви щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу розглядалося лише у співвідношенні права на пре’явлення 

позовної заяви, права на позов та права на судовий захист, тобто в контексті 

позовного провадження
  

[174, 23; 175, 12]. В цьому контексті, варто зазначити, що 

право на звернення до суду не обмежується лише позовним провадженням 

враховуючи приписи ст. 4 ЦПК щодо звернення за захистом, оскільки право на 

пред’явлення позову є лише одним із випадків права на звернення до суду. У 

випадку окремого провадження на наш погляд реалізується саме охоронна функція 

судом, тим самим не обмежуючись лише захисною функцією. Тому, вивчати дане 

питання лише в контексті позовного провадження є завузьким, адже нівелюється 

значення інших двох проваджень цивільного судочинства – окремого та наказаного. 

Отже, вважаємо, що детальніше вивчення теоретичної сторони даного питання на 

прикладі такої категорії справ окремого провадження як встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу дозволить вдосконалити 

належним чином вітчизняну судову практику.  

Наука цивільного процесуального права не стоїть на місці, і постійно 

вдосконалюється в залежності від розвитку суспільних відносин. Відомо, що до 

другої половини ХІХ століття процесуальна теорія обмежувалася лише загальним 
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дослідженням процесуальних дій. У 1868 р. німецький реформатор науки 

цивільного процесуального права та засновник школи німецьких процесуалістів 

Оскар фон Бюлов започаткував новий етап розвитку науки цивільного 

процесуального права детально дослідивши поняття цивільних процесуальних 

правовідносин. Науковець відмітив, що процесуальне право визначає права і 

обов’язки суду і сторін у їх взаємних відносинах, а тому цивільний процес є 

співвідношенням прав сторін і обов’язків суду [176, 113]. Закладені ним основи є 

фундаментом теорії процесуальних відносин у німецькій доктрині, яка по 

сьогоднішній день визначає цивільний процес як єдине правовідношення
  

[4, 438]. 

Проте, не дивлячись на те, що тема цивільних процесуальних правовідносин була 

предметом розгляду багатьох вчених, досі єдиної думки щодо підстав виникнення 

цивільних процесуальних немає. 

Варто звернути увагу на взаємозв’язок із поданням заяви до суду із 

виникненням цивільних процесуальних правовідносин. О.М.Єфімов вважає, що при 

поданні заяви до суду не виникають цивільні процесуальні правовідносини, адже не 

має безпосереднього зв’язку між судом [178, 33]. Н.А.Чечина зазначає, що цивільні 

процесуальні правовідносини виникають при безпосередньому здійсненні 

правосуддя судом
  
[179, 24]. Цієї ж самої думки притримується і Л.В.Діденко

  
[180, 

310]. С.А.Сеник стверджує, що такі правовідносини виникають у процесі розгляду 

та вирішення цивільних справ, перегляду судових рішень, а також під час виконання 

судових рішень
 

[181]. Т.В.Сахнова зазначає, що цивільних процесуальних 

правовідносин виникає стільки, скільки разів реалізується процесуальне право чи 

виконується процесуальний обов’язок конкретного учасника процесу [176]. 

Юридичні наслідки реалізованого процесуального права (або процесуального 

обов’язку) виражаються в юридичному взаємозв’язку із судом, а саме у відповідній 

процесуальній дії суду.  

Передумови права на пред’явлення заяви інколи ототожнюють із 

передумовами права на звернення до суду за захистом [182, 21], проте, вважаємо, 

що такі поняття не тотожні, адже подання заяви не обов’язково означає звернення за 
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захистом свого права, адже в порядку окремого провадження частіше за все 

звертаються саме з метою охорони свого права.   

Передумовами в науці цивільного процесуального права прийнято визначати 

обставини процесуально-правового характеру, наявність або відсутність яких є 

необхідною для реалізації права на звернення до суду, тобто для відкриття 

провадження у справі [183, 125]. Інше бачення полягає в тому, що передумови права 

на пред’явлення позову − це обставини, з наявністю чи відсутністю яких закон 

пов’язує виникнення суб’єктивного права певної особи на пред’явлення позову по 

конкретній справі [184, 128].  Наявність чи відсутність необхідних передумов права 

на пред’явлення заяви перевіряється суддею безпосередньо при пред’явленні заяви.  

За загальною, найбільш підтримуваною вченими точкою зору виникнення 

цивільних процесуальних правовідносин пов’язують з науступними передумовами: 

норми цивільного процесуального права, цивільна процесуальна правоздатність та 

дієздатність, а також юридичні факти
  

[185, 65]. Вказаний перелік не один раз 

аналізувався багатьма вченими-процесуалістами на предмет виділення й інших 

факторів, які є необхідними для виникнення цивільних процесуальних 

правовідносин. Так, Н.А.Чечина до обов’язкових передумов відносить також 

наявність між суб’єктами цивільного процесу матеріальних правовідносин та 

підвідомчість справи суду
  

[179, 76]. З такою точкою зору погоджується й 

О.М.Єфімов, зазначаючи, що суд при встановленні об’єктивної істини по справі 

повинен встановити наявність матеріально-правових відносин між позивачем та 

відповідачем, до яких потім і застосовує матеріальне право шляхом ухвалення 

рішення
  
[178, 34].  

В науці також пропонується передумови реалізації права на подання заяви 

розглядати лише за аналогією позовної заяви та виділяти наступні елементи: 

правоздатність та дієздатність сторін, підвідомчість справи судові, відсутність 

рішення, що набрало законної сили, у справі між тими ж сторонами, про той же 

предмет і з тих же підстав або ухвали суду про прийняття відмови позивача від 

позову чи про затвердження мирової угоди сторін, відсутність договору між 

сторонами про передачу даного спору на вирішення третейського суду, відсутність у 
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провадженні суду тотожної справи, підсудність справи суду, наявність повноважень 

у представника на подачу заяви від імені заінтересованої особи [186, 43]. До цього 

переліку також додаються такі передумови як процесуальна заінтересованість 

сторін, правовий характер вимоги, наявність спору про право цивільне, відсутність 

прямої заборони на судовий захист
  
[187, 71].  

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо визначати передумови права на 

пред’явлення заяви про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу як обставини процесуально-правового характеру, наявність яких є 

необхідним для заявника для реалізації права на звернення до суду, а саме для 

відкриття провадження у справі про встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу. На наш погляд, що саме з моменту подання заяви до 

суду виникають цивільні процесуальні правовідносини.  Тобто фактична реалізація 

права на пред’явленя заяви залежить від волі заявника та має зумовлювати 

виникнення цивільних процесуальних правовідносин.  

В науці пропонується класифікувати передумови на загальні та спеціальні, в 

залежності від кола справ, за якими вони застосовуються, а також на суб’єктивні та 

об’єктивні [188, 95]. Зазначається, що якщо обставини залежать від особи суб’єкта, 

який звертається до суду, від його заінтересованості у вирішенні справи, то такі 

передумови є «суб’єктивними». С.Я.Фурса зазначає, що суб’єктивні передумови 

передбачають необхідність належного здійснення права на звернення до суду, яке є 

у особи [187, 71]. Н.Г.Колядіна об’єктивними передумовами пропонує називати ті, 

які свідчать про можливість розгляду даної категорії справи в суді, визначаються 

законом та не залежать від суб’єктивних ознак і дій заявника або представника та 

поділяються на позитивні й негативні [188, 96]. Позитивними є передумови, 

наявність яких є необхідною для реалізації права на пред’явлення заяви, а 

негативними об’єктивними вважаються передумови, з відсутністю яких закон 

пов’язує звернення до суду з заявою [189, 23].   

Необхідно зазначити, що на різних стадіях цивільного судочинства характерні 

і різні передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Склад і 

зміст передумов для виникнення цивільних процесуальних правовідносин у справах, 
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які вирішуються, на різних стадіях цивільного судочинства і між різними 

учасниками процесу не збігаються.  

Отже, враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що в своїй основі 

передумови права на пред’явлення заяви в порядку окремого провадження мають 

дещо подібну природу з передумовами права на пред’явленя позовної заяви в 

порядку позовного провадження, враховуючи особливості окремого провадження та 

категорії справи. 

Передумови права на пред’явлення заяви про встановлення відповідного 

факту надають можливість практичного здійснення  права на звернення до суду з 

метою охорони свого права і залежить від певних умов даної категорії справи.  

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо, поділяти передумови права на 

пред’явлення заяви про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу на ті, які стосуються заявника («суб’єктивні») та ті, які стосуються 

справи («об’єктивні»). До першої групи слід відносити: наявність юридичної 

заінтересованості у заявника; дотримання процесуальної форми звернення до суду, а 

саме належним чином оформленої заяви про встановлення даного факту; сплата 

судового збору за встановлення такого факту; підсудність справи даному суду; 

дієздатність та правоздатність особи, яка подала заяву; наявність повноважень у 

представника на ведення відповідної справи. 

До другої групи слід відносити: визначення правильної юрисдикції справи; 

відсутність рішення суду, що набрало законної сили по тотожній заяві чи ухвали 

суду про закриття провадження у справі; відсутність у провадженні суду справи з 

такою ж вимогою заявника або позовної заяви, в якій вимога позивача 

безпосередньо пов’язана із встановлюваним юридичним фактом. 

За результатами перевірки наявності всіх необхідних об’єктивних та 

суб’єктивних передумов права на пред’явлення заяви суддя повинен постановити 

ухвалу про відкриття провадження у справі про встановлення факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, яка відкриває провадження у справі, 

яка тягне за собою здійснення судом всіх наступних процесуальних дій, пов’язаних 

з підготовкою справи та її розглядом.  
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Необхідно зазначити, що в контексті даного дисертаційного дослідження 

будуть розглянуті саме особливості окремих вищезазнаених передумов. 
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2.2.  Відкриття провадження у справі щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

Цивільний процес являє собою послідовну, стадійну процедуру розгляду та 

вирішення справ, першою стадією якої і є саме стадія відкриття провадження. 

Стадія відкриття провадження у справі є початковою, самостійною та обов’язковою 

стадією цивільного судочинства, що пов’язана з виникненням процесуальних 

відносин між судом та особами, які беруть участь у справі з відповідними 

процесуально-правовими наслідками. Процесуальний порядок відкриття 

провадження у справі відбувається за ухвалою судді за результатами перевірки всіх 

необхідних передумов для пред’явлення заяви. 

Проте, деякі науковці не приділяють значної уваги аналізу дослідження цього 

питання
  

[190, 128], що є не зовсім правильним, оскільки саме на стадії відкриття 

провадження у справі здійснюється сукупність всіх відповідних та важливих 

процесуальних дій. Д.Д.Луспеник зазначає, що виконуючи свої процесуальні 

обов’язки щодо своєчасного і правильного відкриття провадження у справі, суд, тим 

самим, здійснює також і контрольні функції, які йому притаманні, протягом усього 

цивільного процесу
 

[182, 19]. Ю.С.Червоний зазначає, що стадія відкриття 

провадження у справі є підставою для подальшого розвитку та продовження 

процесу
  
[128, 244].  

Відкриття провадження у справі про встановлення факту проживання однією 

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу зумовлює виникнення процесуальних 

правовідносин між судом і заявником (або заявниками), а також між судом та 

заінтересованими особами та їх представниками. Відповідно, виникнення 

процесуальних правовідносин породжує виникнення відповідних процесуальних 

прав та обов’язків у осіб, які беруть участь у справі та суду щодо розгляду справи. 

Деякі науковці зазначають, що пред’явлення заяви вже тягне за собою виникнення 

відповідних процесуальних наслідків, в незалежності від того, чи відкрив 

провадження у справі суд чи відмовив
 
[191, 202]. Так, якщо у відкриті провадження 

у справі відмовлено, то в рамках процесуального правовідношення у заявника є 

право на оскарження відповідної ухвали суду.  
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В першу чергу розглянемо особливості деяких «суб’єктивних» передумов 

права на пред’явлення заяви щодо встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу, а саме: наявність юридичної заінтересованості у 

заявника; дотримання процесуальної форми звернення до суду та підсудність справи 

суду. 

Так, першочерговим є перевірка наявності юридичної заінтересованості у 

заявника (або заявників).  

Звернення особи (або осіб) із заявою до суду про встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу зумовлено неможливістю 

здійснення своїх прав без надання юридичного визначення такому факту. 

Необхідність офіційного підтвердження існування проживання однією сім’єю без 

шлюбу спричинено також тим, що в Україні діє писане право, а отже це означає, що 

будь-які факти повинні юридично значимі наслідки. Наявність юридичної 

заінтересованості у справі пояснюється тим, що рішення суду у справі може бути 

підставою для виникнення, зміни або припинення суб’єктивних прав в особи, яка 

звертається до суду. 

Необхідно відзначити про суттєву різницю між юридичним фактом та фактом, 

що має юридичне значення. Юридичний факт - це належним чином документально 

підтверджений факт (наприклад, факт реєстрації шлюбу, який підтверджений 

свідоцтвом про шлюб), а факт, що має юридичне значення встановлюється судом. 

Під фактом, що має юридичне значення необхідно розуміти відтворення у судовому 

засіданні ретроспективи дій чи подій, явищ чи обставин, які мали місце в минулому 

за рахунок засобів доказування при умові зазначення мети для якої такий факт є 

необхідним [191, 202]. Під такою необхідністю необхідно розуміти не просто 

виникнення, зміну чи припинення цивільних правовідносин на підставі 

встановленого факту, а обов’язкову наявність процесуальних наслідків для 

заявника, які пливають на сферу майнових чи немайнових прав громадян. 

Згідно з п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 

року № 5 "Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення" суд вправі розглядати справи про встановлення факту 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1998_05_25/pravo1/VS95026.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1998_05_25/pravo1/VS95026.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1998_05_25/pravo1/VS95026.html?pravo=1


84 
 

родинних відносин, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки, 

наприклад, якщо підтвердження такого факту необхідно заявникові для одержання в 

органах, що вчиняють нотаріальні дії, свідоцтва про право на спадщину, для 

оформлення права на пенсію у зв'язку з втратою годувальника [192]. 

Отже, юридична заінтересованість заявників у встановленні факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу зокрема, може бути 

обґрунтована необхідністю:  оформлення спадкових прав заявника;  визнання права 

спільної сумісної власності між чоловіком та жінкою, які проживають однією сім’єю 

без шлюбу; врегулювання своїх майнових відносин шляхом укладення між собою 

договору;  обґрунтування  заяви про усиновлення ними дитини; визнання факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу третіми особами; 

отримання пільг та компенсацій та інших потреб (для отримання страхових та 

соціальних виплат, для належного оформлення соціальної допомоги тощо). 

Необхідною складовою визначенн юридичної заінтересованості є мета 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, що 

має бути сформульовано у самій заяві. Тому, від належно обгрунтованої мети 

залежить подальша доля розгляду справи, адже, якщо остання не відповідатиме 

умовам законодавства, то наслідки для заявника (або заявників) будуть 

негативними. 

«Мета» з точки зору етимології тлумачиться як те, до чого хтось прагне, чого 

хоче досягти [193]. Метою встановлення факту вважають ті правові наслідки, 

настання яких бажає заявник. Мету встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу можна визначити як умова, яка є обов’язковою для 

відкриття провадження у справі даної категорії, і на підставі якої суд визначає 

юридичну заінтересованість у встановленні такого факту.  

Разом з цим, слід зазначити, що наслідки не завжди можуть бути юридично 

значущими для заявника. Так, у справі № 335/129/13- ц Орджонікідзевського 

районного суду м. Запоріжжя від 6 лютого 2013 року заявниця зазначила метою в 

заяві «для запобігання непорозумінням у майнових стосунках із заінтересованою 

особою на майбутнє»
 

[194]. В іншій схожій справі № 727/5066/14-ц 
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Шевченківського районного суду м. Чернівці від 3 липня 2014 року заявниця 

звернулася із заявою, де в обгрунтуванні зазначила, що встановлення даного факту 

необхідно для засвідчення моральної сторони її стосунків з чоловіком
 
[195]. Проте, 

необхідно зазначити, що суди в різних випадках по-різному задовольняють зтакі 

заяви. Так, в рішенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 30 

січня 2013 року № 1003/20642/13 суд зазначив, що встановлення цього факту не 

породжує для заявниці жодних юридичних наслідків
 
[196], а в іншому аналогічному 

рішенні Шевченківського районного суду м. Києва №102/25345/14 від 14 лютого 

2014 року суд заяву задовольнив
 
[196]. 

Однак, варо зазначии, що даний юридичний факт встановлюється на момент 

виникнення або настання якоїсь події, а не в майбутньому. Відповідно до діючого 

ЦПК встановлення факту повинно тягнути за собою певні юридичні наслідки. У всіх 

вищезазначених прикладах із судової практики заявники не вказували в заяві, яке 

юридичне значення для них в даний момент має встановлення факту, хто і яким 

чином порушує їх законні права. Суд не встановлює обставини і факти, не визнає 

права чи обов'язки особи, які ще не настали.  Згідно із законом суд не ухвалює 

рішення з припущення (буде порушено право чи не буде, настане подія чи не 

настане). За таких обставин вважаємо, що заява не підлягає розгляду в порядку 

цивільного судочинства, оскільки не має метою створення юридичних наслідків, 

визначених ч. 1 ст. 315 ЦПК. Суд не встановлює обставини і факти, не визнає права 

чи обов'язки особи, які ще не настали.  Згідно із законом суд не ухвалює рішення з 

припущення (буде порушено право чи не буде, настане подія чи не настане). За 

таких обставин вважаємо, що заява не підлягає розгляду в порядку цивільного 

судочинства, оскільки не має метою створення юридичних наслідків, визначених ч. 

1 ст. 315 ЦПК. 

В контексті вивчення мети встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу необхідно визначити поняття «підстави» для 

встановлення вищезазначеного факту. Так, підставою для встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу – є заява про встановлення 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу з обов’язковим 
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обґрунтуванням юридичного значення встановлення цього факту для заявників та їх 

юридичної заінтересованості.  

Варто звернути увагу на те, що в науці цивільного процесуального права 

домінує позиція, що встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу залежно від мети має здебільшого майново-практичне значення. 

Так, Ю.О.Пилипенко зазначає, що основною метою встановлення такого факту є 

необхідність виникнення у осіб передбачених главою 8 СК частини майнових прав 

та обов’язків, що притаманні подружжю [198]. Дана позиція підтверджується 

аналізом судової практики справ про встановлення фактів, що мають юридичне 

значення, яка зазначає, що саме для питань здійснення права спільної сумісної 

власності, права на укладання договорів, розпорядження майном, визначення 

порядку користування майном, розпорядження часткою у майні тощо виникає 

потреба у встановленні факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

реєстрації шлюбу [199]. Проте, Ю.С.Червоний вважає, що встановлення зазначеного 

факту має значення виключно для розподілу майна, нажитого за час спільного 

проживання та стягнення аліментів, а тому такі справи повинні розглядатися в 

порядку позовного провадження, а якщо між такими особами немає спору щодо 

майна або стягнення аліментів, то їм не має необхідності встановлювати зазначений 

факт [128, 397].   

Проте, є й інша сторона даного питання, а саме те, що встановлення такого 

факту має значення при поділі майна, придбаного під час спільного проживання 

чоловіка та жінки, проте до реєстрації шлюбу. М.О.Німак вважає, що якщо не 

встановлювати факт проживання чоловіка та жінки однією сім’єю без шлюбу, то 

залишається неврегульованою та сфера відносин, які виникли з моменту початку їх 

спільного проживання до моменту укладення шлюбу [33, 120].  Саме для того, щоб 

надати законної сили цій сфері відносин заявники і звертаються до суду з вимогою 

про встановлення факту проживання однією сім’єю без шлюбу, адже в такому 

випадку фактичний шлюб прирівнюється за наслідками до зареєстрованого. 

Наприклад, в постанові ВСУ від 25 грудня 2013 року № 6-135цс13 позивачка 

звернулася до суду із позовною заявою про встановлення факту проживання однією 
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сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу та поділ майна, посилаючись на те, 

що з листопада 1996 року до 16 вересня 2010 року вона із відповідачем проживала 

однією сім’єю без реєстрації шлюбу, а з жовтня 2010 року – у зареєстрованому 

шлюбі і просить суд поділити майно, яке було набуте самі під час спільного 

проживання без реєстрації шлюбу [200].  

Встановлення зазначеного факту не обмежується лише вирішенням майнового 

питання, а має на меті вирішити низку інших питань, які мають не менш важливе 

значення для таких осіб, і можуть бути розглянуті саме в порядку окремого 

провадження. Так, Б.В.Санін вважає, що метою встановлення такого факту може 

виступати вирішення питання щодо утримання, усиновлення та отримання 

спадщини [201, 127]. Нажаль, на сьогодні в Україні узагальнення судової практики 

проведено лише щодо загального аналізу фактів, що мають юридичне значення. 

Разом з цим, проаналізувавши наявні судові рішення можна зазначити, що більшу 

кількість справ щодо встановлення даного факту стосуються спадкування за 

законом в порядку четвертої черги та вирішення питання щодо розпорядження 

спільним майном [202]. Цікавим є те, що майже в більшості цих справ суди 

відмовляють у відкритті провадження у справі з підстав вбачання спору про право 

[203, 27]. 

В цьому контексті варто звернутися до зарубіжного досвіду. Так, в РФ 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу носить 

«допоміжний характер», тобто лише при розгляді справ про встановлення факту 

визнання батьківства або факту знаходження на утриманні [204, 127]. В Латвії 

встановлення такого факту судовому порядку не видається можливим, так як такі 

відносини регулюються спеціальним договором про партнерство [204, 128]. Теж 

саме можна сказати і про Польщу, Францію, Швецію та інші країни [205, 85].  

Проаналізувавши судову практику, можна визначити такі підстави для 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. 

По-перше, для можливості спадкувати в порядку четвертої черги за законом, 

за умови, що жінка та чоловік проживали однією сім’єю не менш як п’ять років до 

часу відкриття спадщини (ст.1264 ЦК). За даними Реєстру судових рішень 
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встановлення зазначеного факту з цією метою є найчисельнішою: 1800 справ в 

період з 1.01.2015 р. - 27.11.2016 р. (за результатами яких було ухвалено рішення 

про встановлення даного факту).  

Важливість такої мети встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу обумовлена тим, що саме той з фактичного подружжя, 

хто пережив іншого є найменш захищеним на сьогодні, так як за законом може 

спадкувати лише в порядку четвертої черги. Проте, вітчизняна судова практика знає 

численні випадки визнання таких осіб спадкоємцями першої черги за законом, 

виходячи з обставин довготривалості спільного життя (більше двадцяти років), 

піклування за спадкодавцем в похилому стані тощо [206, 481]. В науці також 

пропонується розглядати справи про можливість спадкування одного з фактичного 

подружжя, що пережив в одному провадженні, а саме позовному, оскільки такі 

справи все одно зумовлюють наявність спору про право [206, 482].  

По-друге, для визнання права спільної сумісної власності між такими особами 

відповідно до ст. 74 СК. Так, в період з 1 січня 2015 р. – 29 листопада 2016 р. судами 

України було розглянуто 425 справи. Так, для визнання права спільної сумісної 

власності  особи добровільно можуть подати заяву і це не передбачитиме, що між 

ними наявний спір, адже особи бажають врегулювати свої майнові відносини. 

По-третє, для врегулювання сімейних відносин за договором, відповідно до ч. 

2 ст. 9 СК. Справи з такою метою не досить розповсюджені в судовій практиці, так 

як, по-перше, такі особи мало усвідомлені щодо можливості укладення таких 

договорів, а по-друге, не всі знають, як правильно зазначати дану мету в заяві, 

застосовуючи здебільшого формулювання «для вирішення майнового питання».  

Аналіз нотаріальної практики свідяить про те, що найчастіше договорами, які 

допомогають врегулювати сімейні відносини між чоловіком та жінкою, які 

проживають однією сім’єю без шлюбу є договори про визначення правового режиму 

майна, про порядок користування майном, що належить їм на праві спільної 

сумісної власності, про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної 

власності тощо. Якщо особи бажають укласти між собою договір та посвідчити його 

нотаріально, це не можливо реалізувати не встановивши факт проживання однією 
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сім’єю чоловіка та жінки в судовому порядку, адже нотаріус діє відповідно до 

законодавство, яке в свою чергу  вимагає офіційного підтвердження таких 

стосунків. Так, відповідно до п. 4.12 Порядку, положення щодо посвідчення 

договорів між подружжям застосовуються і до договорів між чоловіком та жінкою, 

які не перебувають у шлюбі між собою, але тривалий час проживали однією сім'єю 

[138]. Тобто, нотаріус без судового рішення про встановлення цього факту не може 

посвідчити договір, так як він повинен перевірити відповідність умов договору 

законодавству.  

По-четверте, для ухвалення судового рішення про усиновлення цими особами 

дитини (ч. ч. 4, 5 ст. 211 СК). Необхідно наголосити, що мова йде саме про 

усиновлення дитиною чоловіком та жінкою спільно. За статистикою, трапляються 

лише одиничні судові справи за такою підставою. Зумовлено це здебільшого тим, 

що звертаючись до дитячих будинків таким особам здебільшого відмовляють через 

те, що їх стосунки не офіційні, надаючи перевагу зареєстрованому подружжю. Так, 

у справі Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 5 

березня 2015 року № 175/226/15-ц заявники звернулися із спільною заявою до суду, 

в якій просять ухвалити рішення про усиновлення ними дитини з центру соціально – 

психологічної реабілітації дітей «Віра, Надія, Любов» [207].  

По–п’яте, для підтвердження своїх стосунків перед третіми особами. Досить 

часто для того, щоб реалізувати ті або інші права жінці та (або) чоловікові необхідно 

надати підтвердження своїх стосунків. Наприклад, у справі Коростенського 

міськрайонного суду Житомирської області від 10 вересня 2014 р. № 279/4688/14-ц        

для того, щоб чоловік зміг отримати документи для возз’єднання сім’ї та виїзду за 

кордон до Сполучених Штатів Америки, йому було роз'яснено, що на території 

України, в судовому порядку, необхідно встановити факт поживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу [208]. В іншій справі Козятинського міськрайонного 

суду Вінницької області від 22.10.2013 р. № 133/2904/13-ц встановлення такого 

факту необхідно було для вільного спілкування з дитиною та виконання своїх 

батьківських обов'язків, і крім судового рішення він не має іншої можливості 

офіційно підтвердити даний факт перед органами опіки та піклування [209]. В іншій 
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справі Селидівського міського суду Донецької області від 25 серпня 2015 року № 

242/3201/15-ц встановлення факту дало змогу бачитися із чоловіком у місцях 

позбавлення волі
 
[210]. 

По–шосте, для отримання пільг та компенсацій. Найчастіше такі підстави 

виникають у зв’язку зі смертю іншого з фактичного подружжя. Так, в справі 

Жовтневого районноо суду м. Кривого Рогу № 212/3282/13 - ц від 4 червня 2013 

року заявниці встановлення такого факту необхідно було з метою оформлення та 

одержання відповідних пільг дітям та отримання статусу малозабезпеченої родини 

[211].  

По-сьоме, для задоволення інших потреб. Наприклад, встановлення такого 

факту було зумовлено необхідністю узаконити своє подальше спільне життя без 

реєстрації шлюбу і для того, щоб полегшити спільне ведення господарства. 

Можливо встановлення такого факту необхідно для того, щоб вони не вважалися 

співмешканцями. Для прикладу інші судові справи: у справі Солом'янського 

районного суду м. Києва від 21.05.2013 р. № 2-о-156\13 заявниця просила 

встановити даний факт для подальшого спільного користування землею, 

вирощування сільськогосподарських культур та ведення  фермерського 

господарства [212]; у справі Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 26 

липня 2016 року №2о/205/40/16 встановлення такого факту необхідно було для 

належного оформлення соціальної допомоги [213]; у справі Кілійського районного 

суду Одеської області від 5 лютого 2010 року № 2-о-54/10 необхідно було для 

встановлення факту батьківства щодо сина жінки тощо [214]. 

В цьому контексті варто наголосити на суттєвій різниці між встановленням 

такого факту в порядку позовного та окремого провадження. Так, в постанові ВСУ 

від 8 червня 2016 року зазначено, що визнання майна на праві спільної сумісної 

власності чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу 

відбувається шляхом встановлення факту проживання однією сім’єю, ведення 

спільного господарства, виконання взаємних прав та обов’язків. ВСУ також 

встановив, що вирішуючи питання щодо правового режиму майна, суди 

встановлюють факт створення (придбання) особами такого майна в результаті 
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спільних зусиль, ведення спільного господарства, виконання взаємних прав та 

обов’язків, джерело придбання (кошти, за які таке майно було придбано), а також 

мету придбання майна, що дозволяє надати йому правовий статус спільної сумісної 

власності [215]. 

 Отже, суддя при вирішенні спору про поділ майна, набутого за час спільного 

проживання чоловіка та жінки без шлюбу, встановлює не тільки факт спільного 

проживання сторін, а й ті обставини, що спірне майно було придбано сторонами в 

результаті спільної роботи. Тобто, в позовному проваджені предметом розгляду є 

майнові права. Без встановлення факту проживання однією сім’єю неможливо 

вирішити питання щодо спільності майна. Сам факт перебування у фактичних 

шлюбних відносинах без встановлення ведення спільного господарства, з’ясування 

часу придбання майна, джерело походження, виникнення взаємних прав та 

обов'язків щодо майна, тривалість відносин побуту та бюджету не є підставою для 

визнання права власності на половину майна.  

Встановлюючи даний факт в порядку окремого провадження предметом 

доказування буде лише саме проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу, а саме ознаки сім’ї та відсутність реєстрації шлюбу між ними або іншою 

особою. Тобто, в порядку окремого провадження основним завданням суду при 

розгляді справ даної категорії є встановлення власне факту перебування у 

фактичних шлюбних відносинах, тоді як в позовному провадженні головним є саме 

право на майно. 

Наступною суб’єктивною передумовою для пред’явлення заяви про 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без любу є 

дотримання процесуальної форми звернення до суду, а саме належим чином 

оформлена заява про встановлення даного факту. Вивчення змісту заяви є складною 

розумово-процесуальною діяльністю судді, від належного виконання якої залежить 

подальший рух цивільної справи та можливість повноцінної реалізації завдань, 

встановлених ст.2 ЦПК. 
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Вирішуючи питання  про  прийняття  заяви, судам необхідно враховувати, що 

ці заяви повинні відповідати загальним правилам щодо змісту заяв,  передбачених 

ст.318 ЦПК. 

Проблемним питанням при поданні заяви про встановлення зазначеного факту 

є недотримання термінології, передбаченої ЦПК. Непоодинокими випадками є 

неправильне зазначення назви факту в заяві, що в подальшому може привести до 

негативних наслідків для заявника. Через недостатню обізнаність в нормах 

процесуального законодавства, все частіше громадяни застосовують в заявах 

«побутові» дефініції, такі як «цивільний шлюб», «фактичний шлюб», «фактичні 

шлюбні відносини», «громадянський шлюб» тощо, які не передбачені в переліку ст. 

315 ЦПК. Наприклад, у справі Дубенського міськрайонного суду Рівненської 

області від 11.05.2010 №2-0-113/10 заявник звернувся до суду із заявою про 

встановлення «факту перебування у фактичних шлюбних відносинах» [216]. В іншій 

аналогічній справі Керенського міського суду АРК від 5 грудня 2011 року 

№2о/0108/373/11заявники просили «факт перебування у фактичних шлюбних 

відносинах та проживання однією сім’єю» [217]; у справі Шишацького районного 

суду Полтавської області від 5 березня 2013 року №551/169-13-ц просили 

встановити «факт фактичних подружніх шлюбних відносин» [218]; у справі 

Рівненського міського суду від 5 квітня 2013 року №569/3928/13-ц просили 

встановити «юридичний факт проживання однією сім’єю у фактичних шлюбних 

відносинах» [219]; у справі Святошинського районного суду м. Києва від 23 грудня 

2011 року №  2-о-480/11 просили встановити «факт проживання однією сім’єю» 

[220]. Проте, в кожному конкретному випадку суди або відмовляли у відкритті 

провадження у справі, або залишали як є та розглядали справу по суті, або залишали 

заяву без руху та надавали строк для усунення недоліків. Суди не можуть 

встановлювати такі «факти» як «перебування у шлюбних відносинах», оскільки їхні 

відносини не оформлені у визначеному законом порядку, а отже немає шлюбу та 

відповідно шлюбних відносин; «перебування у цивільному шлюб», оскільки таке 

формулювання взагалі не відповідає законодавчій термінології; «проживання у 
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фактичних шлюбних відносинах як чоловік та дружина», оскільки шлюб 

незареєстрований, а тому ці особи не вважаються чоловіком та дружною тощо. 

Варто зазначити, що проблеми в зазначеному питані зумовлюють 

неоднозначність судової практики. На сьогодні застосування терміну «фактичні 

шлюбні відносини» передбачено в чинних Постановах Пленуму ВСУ № 11 «Про 

практику застосування судами законодавства під час розгляду справ про право на 

шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна 

подружжя» [221] та в Постанові Пленуму ВСУ № 5 «Про судову практику у справах 

про встановлення фактів, що мають юридичне значення». Щодо останньої, то 

пояснюється це тим, що постанова має застарілий характер (1995 рік) і застосовує 

термін «фактичні шлюбні відносини» через те, що на той час був чиним ЦПК 1963 

року, який в п.5 ст.273 встановлював саме факт перебування у «фактичних шлюбних 

відносинах» [116]. Разом з цим, слід зазначити, що постанова не є актуальною на 

сьогодні, адже передбачає, що встановлення такого факту має місце, якщо такі 

відносини виникли до 8 липня  1944  року  і  тривали  до смерті (пропажі без вісті на 

фронті) одного з подружжя,  внаслідок чого шлюб не може бути зареєстровано в  

органах  реєстрації  актів громадського стану, і в інших випадках заяви про 

встановлення факту перебування у фактичних шлюбних відносинах  судовому  

розгляду не підлягають.  

Щодо Постанови ВСУ № 11, то на наш погляд, термін «фактичні шлюбні 

відносини» з’явився через те, що при написанні застосовувалася термінологія, яка 

найчастіше за все на сьогодні застосовується в судовій практиці. Якщо 

проаналізувати судові рішення, які були ухваленні до 2007 року (до прийняття 

Постанови ВСУ № 11), то назва «фактичні шлюбні відносини» не застосовувалася, 

навпаки дотримувалася термінологія передбачена чинною редакцією ст. 315 ЦПК. 

Постанова повинна містити відсилки на діюче законодавство, а ним такого терміну 

як «фактичні шлюбні відносини» не передбачено [39]. Тому, на сьогодні 

спостерігаємо наступну ситуацію: постанови застарілі, не відповідають чинному 

процесуальному законодавству; недотримння судами термінології, передбаченої 

чинним ЦПК, і як наслідок неоднозначність судової практики.   
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Проведений аналіз судової практики свідчить про те, що заявник при поданні 

заяви плутає факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу із 

фактом установлення родинних відносин. Особа може помилково подумати, що 

таким чином вона зможе встановити факт проживання однією сім’єю між своєю 

матір’ю, наприклад для отримання спадщини. Таких заяв чимало на практиці. 

Наприклад, у справі Галицького районного суду м.Львова від 6 червня 2012 року  № 

2о/1304/60/16 заявник звернувся до суду із заявою про встановлення факту 

проживання однією сім’єю із жінкою, яка є його матір’ю. Заявник посилається на те, 

що вони проживали однією сім’єю протягом п’яти років, вели спільне господарство, 

мали спільний побут [222]. В цьому випадку суддя виходячи зі змісту заяви залишив 

заяву без руху із наданням строку для усунення недоліків, а саме зазначення 

правильної вимоги – встановлення родинних відносин.  

Для вирішення зазначеного питання, на наш погляд варто за аналогією із 

позовною заявою надати право заявнику змінити заяву. Так, на стадії розгляду 

справи по суті, а саме на початку, коли суддя здійснює підготовчі дії суд повинен 

уточнити, про що саме заявник просить. Саме тут і проявляється ініціатива суду 

щодо охорони права особи, з метою належної охорони його права та інтересу.  

Відповідно до вищезазначеного, пропонуємо доповнити статтю 315 ЦПК 

частиною 5 такого змісту: «Забороняється відмова у відкритті провадження у справі 

з мотивів неправильного використання правничої термінології при написанні заяви 

про встановлення фактів, що мають юридичне значення.  Суддя, встановивши, що 

заяву про встановлення фактів, що мають юридичне значення подано з порушенням 

вимог статті 318 ЦПК, протягом п’яти днів з дня надходження до суду такої заяви 

постановляє ухвалу про залишення заяви без руху відповідно до статті 185 цього 

Кодексу». Запропоноване доповнення до статті має на меті унеможливити відмову у 

відкритті провадження про встановлення факту проживання однією сім’єю без 

шлюбу внаслідок неправильного використання правничої термінології, натомість 

встановить обов’язок для суду в цих випадках, надати строк для усунення виявлених 

недоліків з одночасним роз’ясненням заявникові способу для їх усунення.  
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В цьому контексті варто зупинитися на назві, передбаченій ст.315 ЦПК. 

Термін «сім’я», який застосовує ЦПК є занадто широким, адже чоловік та жінка 

можуть проживати разом, бути сім’єю за всіма ознаками, не перебувати у шлюбі, 

проте ця справа може не належати до справ передбачений п.5 ч.1 ст.315 ЦПК. 

Тобто, можна побачити, що законодавець не квапився із остаточним законодавчим 

визначенням позашлюбних відносин, дозволяючи лише буквально тлумачити статті. 

Під поняття «проживання однією сім’єю» дійсно підпадають не лише особи, які 

просто проживають разом, але і всі члени сім’ї. Інша справа постає в тому, що 

«корінь» проблеми закладений в понятті «сім’ї» за чинним СК.  

Вважаємо, що «факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу» 

за ст. 315 ЦПК повною мірою відображає зміст та суть такого факту. Натомість, 

більшість науковців вважаєють, що конструкція «проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу» не відповідає загальним правилам нормотворчої 

техніки, а саме вимогам щодо лаконічності та водночас ємності юридичних термінів 

і конструкцій, а тому доцільним було б закріпити замість неї термін «фактичне 

подружжя»
 
[223, 178].Серед науковців домінує позиція, що термін «фактичний 

шлюб» логічно пов’язаний (або може бути пов’язаний) з іншими термінами, які 

також у деяких випадках можуть застосовуватися для характеристики відповідних 

відносин – «фактичне подружжя», «фактична сім’я» тощо. А.О.Овчатова-Редько 

зазначає, що більш виправданим здається використовувати вислів «фактичний 

шлюб», котрий є і достатньо стислим, і разом з тим, достатньо точно відображає 

сутність «фактичних шлюбних відносин», які, певною мірою, є антитезою відносин 

«юридичного» шлюбу [38, 34]. І.Косарєва пропонує застосовувати термін «фактичне 

співжиття» або «громадянський шлюб», що є рівнозначними [80, 34]. І.В.Жилінкова 

зазначає, що на сьогодні в науці та на пракиці активно застосовується поняття 

«фактичний шлюб» і тому підтримується позиція про необхідність введення даного 

терміну до законодавства. Це дало б змогу уникнути використання хибного терміну 

«цивільний шлюб» [10, 126]. 

На наш погляд, допоки не буде внесено змін, необхідно застосовувати той 

термін, який передбачений чинним законодавством для того, щоб уникнути 
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непорозумінь. До того ж «фактичний» означає той, що стосується до факту, 

відповідає фактам [224]. В даному випадку такий союз не містить ознак шлюбу, і 

тому прирівнювати його до шлюбу та називати як «фактично шлюб» не слід, адже 

перш за все нівелюватиметься значення самого шлюбу. Досить часто такі особи не 

мають намір зареєструвати шлюб, такі особи можуть жити разом і більше двадцяти 

років та не реєструвати свої відносини. Також вважаємо, що такі поняття як 

«фактично» та «шлюб» не можуть бути разом, через те, що шлюб сам по собі це вже 

юридичний факт.  

В контексті цього, варто зазначити, що досить часто на практиці можна 

зустріти випадки, коли судді прирівнюють терміни «фактичний шлюб» та «шлюб». 

Так, у справі Васильківського міськрайонного суду Київської області від 30 червня 

2015 року заявник звернувся до суду із заявою, у якій просить встановити факт 

перебування його батьків у зареєстрованому шлюбі. Суд в ухвалі зазначив, що: 

«оскільки, заявник просить встановити факт перебування його батьків у фактичних 

шлюбних відносинах…» [225]. Тобто, суд прирівняв встановлення факту 

перебування у зареєстрованих шлюбних відносинах як фактичний шлюб, що з точки 

зору етимології вірно, а от з точки зору дотримання процесуальної термінології – не 

зовсім. В цьому випадку суд повинен був в резолютивній частині зазначити той 

факт, про який просив заявник і який передбачений ЦПК, тому що перебування у 

фактичних шлюбних відносинах законодавством не передбачено. Таке рішення в 

подальшому призведе до неправильного застосування термінології судами в 

аналогічних справах. 

Іншим терміном, яким пропонується в літературі називати такий союз 

чоловіка та жінки є «співмешканці», «співжиття» або «особи, які проживають 

спільним життям» як найбільш широкі за змістом поняття. З точку зори етимології 

«співжиття» означає «жити спільно з ким-небудь» [226, 450], «жити разом чи 

одночасно, жити спільно, жити як чоловік і жінка» [227, 230]. І.Косарєва вважає, що 

цей термін має явно виражений негативний відтінок та пропонує альтернативу у 

вигляді «особи, які перебувають у фактичному шлюбі» [80]. І.В.Жилінкова вважає, 
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що термін «співжиття» та «cohabitation» (англ., походить від терміну «конкубінат») 

у сучасному суспільстві сприймається відверто негативно [228, 120]. 

На нашу думку, поняття «співжиття» дійсно має негативний відтінок та 

сприймається як «вимушене» проживання разом. Академічний тлумачний словник 

трактує «співжиття» як «подружнє життя» [224]. До того ж під це поняття підпадає і 

проживання наприклад матері та сина, двох сестер, двох братів тощо, адже вони так 

само є співмешканцями, ведуть спільне життя, проживають в одній квартирі, ведуть 

спільно господарство тощо. 

М.О.Німак пропонує в ЦПК виділити цілу главу «Встановлення фактів, що 

виникають із шлюбних правовідносин» задля уникнення доволі складної 

конструкції, яка закріплена в п.5 ст. 315 ЦПК [33, 56]. Ю.Ю.Цал-Цалко пропонує 

таку категорію справ тлумачити як справи, які виникають із взаємовідносин між 

подружжям (в тому числі майбутнім подружжям) або фактичним подружжям та які 

підлягають розгляду судом в порядку окремого провадження [76, 34].   

Досить часто заявники просять встановити «факт перебування у шлюбних 

відносинах», не знаючи до кінця законодавства і помилково вважаючи, що їх 

правовідносини прирівняні до шлюбних [229]. Однак, у цій категорії справ суди не 

можуть встановлювати факт «перебування у шлюбних відносинах», оскільки їхні 

відносини не оформлені в передбаченому законом порядку, а отже, шлюбу немає, а 

тому немає і шлюбних відносин. Також суди не можуть встановлювати факт 

«перебування у «цивільному шлюбі», оскільки таке формулювання взагалі не 

відповідає юридичній термінології.  

Ще одним терміном, яким в науковій літературі пропонують позначати такі 

відносини між чоловіком та жінкою є «позашлюбні відносини» або «позашлюбне 

співжиття». З точки зору етимології воно означає те, що «існує, відбувається поза 

шлюбом» [226], тому логічним є вважати такі відносини поза ним. Проте, з іншого 

боку така назва має відверто негативний відтінок асоціюючи із зрадою чоловіка 

своїй дружині, маючи позашлюбний зв'язок з іншою жінкою.  

Необхідно пам’ятати при формулюванні вимоги, що відносини між такими 

особами не вважаються родинними відносинами, а є окремим фактом, що підлягає 
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встановленню, тому формулювання суду на кшталт «встановити факт, що 

громадянка Ж. і громадянин К. проживали однією родиною без шлюбу» є 

неправильним. На підтвердження цього можна навести лист Верховного Суду 

України від 01.01.2012 року «Судова практика розгляду справ про встановлення 

фактів, що мають юридичне значення», де зазначено, що суду при розгляді справ 

про встановлення факту родинних відносин слід мати на увазі, що чоловік та жінка, 

які проживають разом без реєстрації шлюбу як члени сім’ї не перебувають у 

кровному спорідненні і встановлення факту родинних відносин між такими особами 

чинним законодавством не передбачено [230].  

М.Дякович та С. Сеник із цього приводу зазначають, що формулювання 

вимоги повинно включати вимогу про встановлення факту проживання чоловіка та 

жінки однією сім’єю так як це зазначено в ЦПК [231, 23].   

На нашу думку, у випадку неправильного зазначення терміну, передбаченого 

ЦПК в заяві повинно бути постановлення ухвали про залишення заяви без руху із 

наданням строку для усунення недоліків, оскільки заява про встановлення фактів, 

що мають юридичне значення, крім вимог, передбачених окремими статтями щодо 

окремого провадження, повинна відповідати загальним правилам щодо змісту і 

форми позовної заяви, встановленим ст. 175 ЦПК. Підставою для залишення 

позовної заяви без руху є неправильне формулювання змісту вимоги, тому в ухвалі 

можна передбачити, що виходячи зі змісту заяви, заявник неправильно вказав назву 

в заяві, і тому залишення заяви без руху із наданням строку для усунення цього 

недоліку необхідно задля уникнення неправильного ухвалення рішення за змістом 

вимог, які були заявлені раніше.  

Наступним проблемним питанням при поданні заяви є наявність або 

відсутність спору про право у таких заявах. С.Я.Фурса зазначає, що спір про право в 

справах про встановлення факту, що має юридичне значення судом існує за 

наявності заяви заінтересованої особи про порушення або оспорення її 

суб’єктивного права; коли суд дійте висновку, що вданій праві встановлення факту 

пов’язане з вирішенням спору про право; як наступне за винесенням рішення про 

встановлення факту, вирішення спору [187, 42]. М.Й.Штефан зазначає, що спір про 
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право характеризується наявністю розбіжностей (суперечностей) між суб’єктами 

правовідносин із приводу їхніх прав і обов’язків та неможливістю їх здійснення без 

усунення перешкод у судовому порядку. І спір про право буде мати місце також у 

випадку, коли на шляху здійснення особою права виникають перешкоди, які можуть 

бути усунені за допомогою суду
  
[232, 337].  

В рамках цивільного процесуального права спір про право є єдиною і цілісною 

категорією, яка дозволяє відмежувати справи позовного провадження від справ 

окремого провадження. Однак судова практика і законодавство надають цьому 

поняттю різний зміст в залежності від того, в якому контексті воно 

використовується. І.А.Жеруоліс зазначає, що «будь-який спір про право завжди 

розглядається в певній процесуальній формі, в якій протікає процесуальна 

діяльність органу, який вирішує спір про право. Поки спір про право не став 

розглядатися компетентним органом в певній процесуальній формі, він з точки зору 

права не існує» [233, 61].  

Розкриваючи зміст поняття «спору про право», перш за все, його можна 

визначити як «певний стан суб'єктивного права», «суть протиріччя, конфлікт, 

протиборство сторін»; його так само поділяють на матеріальний і процесуальний 

види
  

[234, 80]. З точки зору етимології поняття «суперечка» трактується як 

«словесне змагання; обговорення чого-небудь двома або кількома особами, в якому 

кожна зі сторін відстоює свою думку, свою правоту» або «взаємні претензії на 

володіння чим-небудь, які вирішуються переважно судом»
  

[235, 230]. 

Спостерігається ситуація, коли в результаті еволюції правового регулювання сенс 

поняття спору про право змінився настільки, що перестав відповідати слову, яке її 

позначає. Так, при дослідженні поняття спір про право слід виходити не з 

лексичного значення слова «спір», а перш за все, з природи правовідносин, що на 

сьогодні в правозастосовчій практиці позначаються терміном «спір про право». На 

сьогодні і законодавство, і судова практика під «суперечкою про право» розуміють 

«заявлене до суду вимога особи, яка вважає, що його права, свободи чи інтереси 

були порушені, що не визнані або оспорені, про захист таких прав, свобод чи 

інтересів»
  
[236, 28]. 
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Спостерігається, що дана категорія в процесуальній літературі часто 

розглядається як досить умовна або просто ототожнюється з позовом або 

суперечкою в побутовому розумінні [237, 23]. Внаслідок цього з’явилася 

суперечлива судова практика при розгляді заяв про встановлення такого факту. 

А.Рожкова відзначає, що в дореволюційній літературі і судовій практиці «спору про 

право» спочатку надавався суб'єктивний характер, тобто під «суперечкою про 

право» розумілося суб'єктивне ставлення сторін до своїх прав і обов'язків. Пізніше 

під цим поняттям стали розуміти об'єктивний стан права (у правовідносинах), коли 

воно вимагало примусового здійснення або захисту [238, 31]. Саме в радянський 

період «спір про право» розуміли як «суперечка, обумовлений невиконанням 

зобов'язаною особою своїх юридичних обов'язків, заснований на матеріальному 

правовідносинах, який розглядається компетентним органом з метою застосування 

державного або громадського примусу» [239, 62]. 

М.М.Ненашев зазначає, що в теорії цивільного процесу існує кілька концепцій 

спору про право: як правопорушення і перешкоди в здійсненні права; як фактичний 

склад, який складається з трьох юридичних фактів - порушення (оскарження) 

суб'єктивних прав особи (суб'єкта захисту) іншим конкретною особою 

(порушником), пред'явлення суб'єктом захисту вимоги до порушника про певний 

поведінці, невиконання порушником вимоги суб'єкта захисту; як правоохоронне 

правовідносини або стан регулятивного правовідносини, який воно набуває в 

результаті правопорушення; як процесуальне засіб захисту прав [237, 12]. 

На думку М.Ю.Рудаковой, спір про право виникає не в момент 

правопорушення, як охоронне правовідношення, а в момент виникнення протиріч, 

конфлікту між сторонами, коли власник права ставить вимогу до зобов'язаному 

особі, який проти них заперечує в тій чи іншій формі [238, 65]. При цьому, 

М.А.Рожкова прийшла до висновку, що в разі звернення особи, права якої 

порушено, до суду без попереднього повідомлення порушника про існування 

відповідних претензій до нього на стадії звернення до суду, «спір про право» 

фактично відсутня, але на момент судового розгляду (за умови належного 
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повідомлення порушника-відповідача про судовий розгляд) він вже реально існує 

[239]. 

Для того, щоб належним чином переконатися в наявності спору про право 

необхідно залучити до участі зацікавлених осіб, а також встановити їх позицію 

щодо можливості встановлення певного факту. 

Також можна констатувати певні зловживання суддями при тлумаченні 

положень ч. 4 ст. 315 ЦПК з метою відмовити у відкритті провадження у справі з 

підстав наявності «спору про право». Так, коли при розгляді заяви суддя помічає в 

заяві словосполучення «для отримання спадщини», «для визнання права спільної 

сумісної власності», «для врегулювання відносин» і т.п., це автоматично спонукає 

його до відмови у відкритті провадження у справі. На наш погляд, це є недоцільним, 

адже з’ясуваннвностія ная спору про право це складна процесуальна діяльність, яка 

потребує ретельного вивчення всіх обставин справи.   

Якщо заявник вказує метою «для отримання спадщини», суд розцінює це як 

спір про право, мотивуючи тим, що такі справи автоматично це зумовлюють.  

Практика показує, що основними передумовами подання заяв є необхідність 

підтвердити факт проживання однією сім’єю з померлим, у зв’язку з тим, що 

документального підтвердження періоду проживання у фактичних шлюбних 

відносинах без реєстрації шлюбу не видається можливим та оформити право 

власності на спадкове майно в нотаріальному порядку інакше неможливо. Можливі 

ситуації, коли особа є єдиним спадкоємцем після чоловіка і встановлення такого 

факту необхідно їй для підтвердження нотаріусу, адже останній відповідно до 

закону має право вимагати рішення суду, яке набрало законної сили про 

встановлення зазначеного факту. Відповідно, якщо у спадкодавця не має на день 

смерті ніяких спадкоємців, то спору немає і даний факт підлягає встановленню в 

порядку окремого провадження, за умови звичайно надання належних документів.  

Наприклад, у справі Ізюмського міськрайонного суду Харківської області від 

28 листопада 2012 року №  2016/4271/2012 в заяві конкретно зазначено «для поділу 

спільного майна», суддя заслухав і виявив, що заінтересована особа не проти 

встановлення зазначеного факту та ухвалив відповідне рішення [240]. 
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Відповідно до пункту 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

судову практику у справах про спадкування» № 7 від 30 травня 2008 року, якщо 

виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа 

може звернутися в суд із заявою про становлення цих фактів, яка, у разі відсутності 

спору, розглядається за правилами окремого провадження [241]. 

Так, у справі Бершадського районного суду Вінницької області від 3 травня 

2013 року № 202/1441/12 заявник звернулася із заявою про встановлення факту 

проживання однією сім'єю зі спадкодавцем, метою зазначила - для оформлення 

спадщини. Суд заяву задовольнив і відкрив провадження у справі [242]. В іншій 

аналогічній справі Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 11 

грудня 2014 року № 320/12594.14-ц суддя відмовив у відкритті провадження у 

справі, з огляду на те, що зі змісту заяви вбачається спір про право, оскільки в разі 

прийняття спадщини за законом, заявнику перейде право власності на майно, і 

встановлення факту проживання може порушити права законних спадкоємців 

першої черги на прийняття спадщини [243]. 

Непоодинокими випадками є зазначення в судових рішеннях, що «спадкові 

справи» завжди зумовлюють спір про право. Так, у справі Лисянського районного 

суду Черкаської області від 31 березня 2011 року № 2о-18/11 суддя відмовив у 

відкритті провадження у справі щодо встановлення даного факту з огляду на те, що 

зі змісту заяви вбачається спір про право, оскільки в разі прийняття спадщини за 

законом, заявнику перейде право власності на майно, і встановлення факту 

проживання може порушити права законних спадкоємців першої черги на 

прийняття спадщини [244]. 

На нашу думку, такі справи не завжди зумовлюють спір про право, більше 

того, майже всі вони спрямовані на отримання рішення для надання нотаріусу в 

якості підтвердження таких стосунків, що вже означає, що така особа є єдиним 

спадкоємцем.  Наприклад, у рішенні Тростянецького районного суду Сумської 

області № 588/973/15-ц від 20 липня 2015 року заявниця звернулася до суду із 

заявою про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу, посилаючись на те, що вона проживала однією сім’єю без шлюбу з 
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чоловіком у період з 1999 року до 2007 року. 24 серпня 2007 року чоловік помер, і 

заявниця як особа, яка проживала зі спадкодавцем однією сім’єю без шлюбу більше 

п’яти років до відкриття спадщини і яка є єдиною спадкоємицею, має право на 

спадкування за законом четвертої черги. Після смерті чоловіка заявниця звернулася 

до Лисянської районної державної нотаріальної з метою отримання свідоцтва про 

право спадкування за законом, але нотаріус не зміг оформити свідоцтво в зв’язку з 

тим, що факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу необхідно 

встановити в судовому порядку відповідно до законодавства, тому заявниця просить 

встановити даний факт [245].  В іншій справі Первомайського міськрайонного суду 

Харківської області від 7 травня 2012 р № 2030/1533/12 заявниця подала заяву про 

встановлення зазначеного факту, зазначаючи, що на момент смерті чоловіка вона є 

єдиною спадкоємицею, однак не може прийняти спадщину, оскільки не 

встановлений факт їх спільного проживання однією сім’єю як чоловіка та жінки 

[246]. В судовій практиці наявна достатня кількість таких справ, проте важливим в 

таких справ є вказувати в заявах, що заявник є єдиним спадкоємцем померлого, для 

того, щоб відкинути всі наявні сумніви у судді при розгляді заяви. 

Існують також випадки, коли заінтересовані особи не заперечують проти 

встановлення даного факту, і про що так само вказується у заяві. Так, у справі 

Шевченківського районного суду м. Чернівці від 3 липня 2014 р. № 727/5066/14-ц 

заявниця звернулася до суду із заявою про встановлення даного факту, зазначаючи, 

що з 1981 року перебувала у фактичних шлюбних стосунках зі спадкодавцем. 

Спадкоємицею першої черги є донька померлого, але вона не заперечує, щоб 

заявниця як спадкоємиця четвертої черги також успадкувала майно померлого 

чоловіка разом з нею. В судовому засіданні заінтересована особа, а саме, донька 

вимоги заявниці підтримала та підтвердила, що вони разом із заявницею мають 

намір укласти договір про зміну черговості одержання права на спадкування [247]. 

Тобто, для того, щоб унеможливити настання негативних процесуальних наслідків 

для заявника у вигляді відмови у відкритті провадження у справі важливим є 

зазначати в заяві про всі відомі обставини. 
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В науці висловлюється пропозиція щодо надання чоловікові та жінці, які 

проживають однією сім’єю без шлюбу права на спадкування на рівні першої черги, 

адже вони безпідставно піддаються дискримінації. Так, особи дійсно можуть 

проживати разом понад двадцять років як сім’я, проте через різні причини не 

реєструють свої відносини. Це їх право, і обмежувати його не можна. І вона 

вимушена проходити через важкі процеси доказування проживання однією сім’єю. 

Тому, тут постає питання про формулювання мети таким чином, щоб не викликати 

вбачання спору про право. Важливим є зазначати про всіх відомих осіб, проте і 

суддя повинен на стадії підготовки справи до судового розгляду вирішити питання 

щодо дійсної наявності спору про право. 

Зазначаючи в заявах метою «для врегулювання відносин», проте насправді 

мається на увазі укласти договір між собою щодо врегулювання сімейних відносин, 

було б доцільно зазначати про це і в заяві задля уникнення помилкових суджень. 

Так, у справі Приморського районного суду м. Одеси від 19 листопада 2015 року № 

522/16978/15-ц заявник звернувся до суду із вказаною заявою через те, що вони із 

заінтересованою особою мають намір укласти нотаріально посвідчений договір 

яким реалізувати свої права щодо визначення їх майнових прав та обов'язків як 

подружжя, а саме вказати правовий режим майна набутого в певні періоди 

перебування у фактичних шлюбних відносинах [248]. В іншій справі Козятинського 

міськрайонного суду Вінницької області від 22.10.2013 року чоловік та жінка, які 

проживають разом без реєстрації шлюбу за спільні кошти набували майно, порядок 

використання якого хочуть встановити в добровільному порядку за допомогою 

договору, щоб у подальшому виключити можливість спорів. При цьому спорів щодо 

належності та порядку використання майна  у них немає, що виключає можливість 

розгляду справи в порядку позовного провадження [249].   

Іншими випадками, коли суд може вбачати спір про право через неправильне 

формулювання мети, є вирішення питання щодо розпорядження спільним майном. 

Так, формулюючи в заяві мету як «для визначення долі майна», «для встановлення 

права спільної сумісної власності», «з метою поділу спільного майна», «для 

користування спільним майном» тощо, тим самим формується враження наявності 
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спору про право, що має наслідком відмови у відкритті провадження у справі, хоча 

насправді такого може і не бути. Є приклади, коли встановлення даного факту було 

пов'язано з майном, і в багатьох ситуаціях було відкрито провадження у справі та 

навіть мало місце попереднє судове засідання. Так, у справі Козятинського 

міськрайонного суду від 22.10.2013 р. № 133/2904/13-ц заявник просила встановити 

факт проживання однією сім'єю і визнання членом сім'ї для вирішення питання про 

майно [250]; в іншій справі Тростянецького районного суду Сумської області від 22 

грудня 2014 року № 588/2046/14-ц заявник звернувся до суду із заявою про 

встановлення факту проживання однією сім'єю, визнання членом сім'ї і отримання 

спадщини [251]. Тобто, навіть при наявності в заяві такої мети як вирішення 

майнового питання судова практика нестійка в цьому питанні і провадження може 

бути відкрито і без передбачення спору про право. 

Не заперечуємо, що подаючи такі заяви заявник дійсно має намір вирішити 

питання щодо поділу спільного майна, а заінтересована особа може не визнавати 

такого факту і як наслідок наявності між ними спільної сумісної власності, проте 

чимало випадків встановлення такого факту заради мирних цілей. Наприклад, у 

справі Валківського районного суду Харківської області від 4 серпня 2015 р. заявник 

подав заяву про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки 

без шлюбу для «врегулювання спірних спадкових та майнових питань щодо поділу 

спільно нажитого майна» [252];  в іншій справі Київського районного суду м. 

Харкова від 20 квітня 2016 р. № 640/4014/16-ц в заяві зазначається, що «заявник 

вносив досить вагомий грошовий вклад в спільний бюджет за час спільного 

проживання і встановлення факту проживання гарантує захист його майнових прав 

у майбутньому» [253] тощо. В цьому випадку особи бажають врегулювати свої 

відносини з метою користування спільним господарством.  

Обставини якими заявник обґрунтовує свою заяву про необхідність 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу не 

повинні містити у собі  жодних  ознак, що можуть бути  розтлумачені судом як спір 

про право.  Наявність у такій заяві ознак спору про право є підставою для відмови у 

відкритті провадження. З метою запобігання безпідставній відмові у відкритті 
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провадження пропонується доповнити статтю 318 ЦПК ч. 4 пунктом 1 такого змісту: 

«про відсутність заперечень щодо встановлення факту у заінтересованих осіб, які 

залучаються  до участі в розгляді справи».  

Вважаємо, що ч. 4 ст. 315  ЦПК є проблемною для судової практики, так як 

відмовляти у відкритті провадження дивлячись тільки лише на зміст заяви про 

встановлення даного факту без розгляду по суті не доцільно, так як розцінюється як 

позбавлення права на своєчасний та належний розгляд справи. До того ж, у разі 

відмови у відкритті провадження у справі, заявник втрачає своє право на 

спадкування, так як нотаріус не зупиняє вчинення нотаріальної дії, і тому він 

змушений буде знову звертатися до суду. 

Наступною суб’єктивною передумовою для вивчення є підсудність заяви. Так, 

відповідно до ст. 316 ЦПК заява фізичної особи про встановлення факту, що має 

юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання. Необхідно 

зазначити, що з приводу тлумачення зазначеної статті було подано конституційне 

звернення до КСУ, так як положення цієї статті застосовується неоднозначно 

судами на практиці. Так, в одних випадках має місце подання таких заяв виключно 

за місцем проживання заявника, а в інших – за місцем знаходження майна (якщо 

встановлення факту пов’язано із майном) [254].  

Як свідчить практика реалізації зазначеної статті є досить проблемною. 

Досить часто особи, які звертаються за встановленням даного факту зазначають 

свою фактичну адресу, ігноруючи позицію щодо зазначення юридичної адреси.  Так, 

у справі Пологівського районного суду Запорізької області від 3 липня 2015 року № 

324/1510/15-ц у своїй заяві до суду громадянка зазначила адресу свого перебування 

м. Дніпропетровськ із зазначенням Шевченківського району. Проте, з паспортних 

даних заявника, доданих до заяви, вбачається, що вона зареєстрована у Самарському 

районі м. Дніпропетровська, у зв’язку з чим її заява підлягає поверненню для 

звернення до належного суду, а саме Самарського районного суду міста 

Дніпропетровськ [255]. Отже, заявниця вказала фактичну адресу, а має значення 

зареєстроване місце проживання (юридична адреса).  
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В іншій справі Броварського міськрайонного суду Київської області від 5 

серпня 2016 року № 361/4190/16-ц, заявник подала до суду довідку, що на даний час 

вона постійно проживає у селі Требухів за зазначеною адресою, але там вона не 

зареєстрована. Разом з тим, дана довідка може бути доказом для підтвердження 

обставин, на які посилається заявник у своїй заяві про встановлення факту 

проживання (з чоловіком за даною адресою - його місцем проживання), але дана 

довідка не є підтвердженням того, що дане місце проживання заявника є 

зареєстрованим у встановленому законом порядку її місцем проживання для 

визначення підсудності справи. Тому, суд не вбачав підстав для визначення 

підсудності даної справи за фактичним, але не зареєстрованим місцем проживання 

заявника. Виходячи з даних про дійсне на даний час зареєстроване місце 

проживання заявника - підсудність даної справи відноситься до Оболонського 

районного суду м. Києва [256]. 

Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, 

подається до суду за місцем її проживання, це місце повинно бути зареєстрованим у 

встановленому законом порядку. Отже, саме реєстрація фізичної особи - заявника є 

визначальною для правильного визначення підсудності.  

Іншим проблемним питанням, пов’язаним із підсудністю заяв є ситуація, коли 

заявник звертається до суду за встановленням даного факту задля оформлення права 

на спадщину. Так, заявник звернулась до суду із заявою про встановлення факту 

постійного проживання зі спадкоємцем на час відкриття спадщини з метою 

оформлення права на спадщину. Проте, суд зазначив, що оскільки в даному випадку 

заявник звернувся до суду з питання оформлення свого права власності в порядку 

спадкування за законом на майно, суд вважає що в даному випадку застосуванню 

підлягає виключна підсудність, що передбачена ст. 114 ЦПК і дану заяву належить 

розглядати судом за місцем знаходження даного нерухомого майна [257]. Вважаємо, 

це є неправильним, адже відповідно до п. 44 Постанови Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ № 3 від 

1.03.2013 «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності 

цивільних справ» встановлено виключну підсудність для деяких справ окремого 
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провадження, зокрема і для справ, передбачених ст.257 ЦПК [258]. Так, статтею 316 

ЦПК зазначено, що заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне 

значення, подається до суду за місцем її проживання. Тобто, в даному випадку має 

місце вирішення долі саме факту проживання однією сім’єю зі спадкодавцем без 

шлюбу, а не долі майна. Заявниця можливо є єдиною спадкоємицею, і для реалізації 

свого права на спадщину їй необхідне встановлення даного факту. Інша справа, коли 

виявиться, що є інші спадкоємці, які проти встановлення такого факту і де матиме 

місце спір про право, який повинен бути вирішений в порядку позовного 

провадження. В останньому випадку, підсудність буде вирішуватися залежно від 

предмету позову.  

В іншій справі Ленінського районного суду м. Харкова від 4 вересня 2016 року 

№ 642/4429/16-ц заявник навпаки подала заяву за місцем знаходження майна. Суддя 

зазначив, що законодавством чітко визначено підсудність справ щодо права 

спадкування, яка визначається за загальними правилами підсудності (ст. 109 ЦПК 

України) та подається до суду за місцем проживання (знаходження) відповідача. З 

позовної заяви вбачається, що позивачем заявлена вимога стосовно права на 

спадкування, а не стосовно визнання за нею права власності на спірне майно [259]. 

Розповсюдженою ситуаціє є, коли заявників у такій справі декілька – і жінка, і 

чоловік, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу. В цьому випадку, 

вважаємо, що така заява про встановлення такого факту може бути подана до суду 

за правилами альтернативної територіальної підсудності- за зареєстрованому у 

встановленому законом порядку місцем проживання одного із заявників.  

Отже, справи щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка 

та жікни без шлюбу мають свої певні особливотсі, які слід враховувати при 

кожному окремому випадку. Так, наприклад, не можна із самої лише заяви на 

підготовчій стадіїї виявити наявність спору про право або, зазначаючи в заяві метою 

«для вирішення майнового питання» або «для спадкування» одразу відмовляти у 

відкритті провадження у справі.  
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2.3. Підготовче провадження у справах щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

Доступ до правосуддя здійснюється шляхом точного, послідовного та неухильного 

дотримання процесуального алгоритму, що передбачений ЦПК. Це стосується і таких 

важливих інститутів як підготовче провадження. Відповідно до логіки руху цивільної 

справи та поступового розвитку цивільного процесу наступною стадією цивільного 

судочинства після відкриття провадження у справі є саме підготовче провадження. 

Метою підготовчого провадження в науці цивільного процесуального права 

прийнято вважати забезпечення правильного і своєчасного вирішення цивільної справи і, 

як правило, в першому ж судовому засіданні [260, 300].   

В науці цивільного процесуального права прийнято було дану стадію називати 

підготовка справи до судового розгляду. Проте, ЦПК 1963 року оперувало поняттям 

«підготовка цивільних справ до судового розгляду», ЦПК 2004 року поняттям 

«провадження у справі до судового розгляду», а чинний ЦПК оперує поняттям 

«підготовче провадження».  

На думку Г.С.Волосатого, узагальнюючим є поняття «підготовка справи до судового 

розгляду», інші ж поняття як зазначає він, вказують на те, що процесуальні дії суду та 

інших учасників процесу можуть вчинятися з моменту постановлення суддею ухвали 

про відкриття провадження у справі, а не лише в попередньому судовому засіданні, де 

судом та іншими учасниками процесу вчиняються численні процесуальні дії, що 

становлять зміст стадії підготовки справи до судового розгляду [261, 293]. На проблему 

термінології звертає увагу і Д.Д. Луспеник, проте він не пояснює, у чому полягає 

принципова різниця між цими поняттями, а лише зазначає, що традиційно наука 

цивільного процесуального права та судова практика звикли називати другу стадію 

цивільного процесу саме «підготовка справи до судового розгляду» [182, 120]. 

М.Й.Штефан вважав, що слід називати як провадження по підготовці справи до судового 

розгляду [262, 63], В.І.Тертишніков зазначає, що слід називати стадією підготовки 

справи до судового розгляду [263, 69]. 

Підготовче провадження у справах про встановлення факту проживання однією 

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу є самостійною стадією цивільного процесу і 



110 
 

складається із сукупності процесуальних дій, що вчиняються судом та іншими 

учасниками процесу, спрямованих на забезпечення правильного і швидкого вирішення 

цивільної справи. 

Як доречно зазначено в літературі, правильне уявлення про мету та завдання 

підготовчого провадження має суттєве теоретичне та практичне значення, оскільки 

дозволяє не тільки виокремити цю стадію серед інших, визначити її зміст, межі, а й 

сформувати у суду та учасників процесу розуміння способів забезпечення  захисту  прав  

та  законних  інтересів  на  цьому етапі цивільного процесу, мотивувати їх поведінку 

[264, 62]. Виходячи із цього, цілком логічно зауважує Г.О.Світлична, що до основних 

ознак, які зумовлюють самостійний характер провадження, належить найближча 

процесуальна мета та специфічні завдання [265, 10]. 

Необхідно також зазначити, що в юридичній літературі висловлювалися різні точки 

зору щодо визначення мети та завдань цієї стадії, деякі науковці взагалі мету та завдання 

цієї стадії ототожнювали. Так, зокрема, В.П.Логінов спочатку забезпечення можливості 

розгляду справи в одному судовому засіданні назвав поняттям «завдання», а згодом він 

же називає її однією із цілей стадії підготовки справ до судового розгляду. Він виділяв 

три мети цієї стадії: 1) обов’язок суду та сторін забезпечити судовий розгляд всіма 

необхідними доказами для встановлення істини по справі, для визначення дійсних 

правовідносин сторін; 2) забезпечення можливості розгляду справи в одному судовому 

засіданні з постановлянням законного та обґрунтованого рішення; 3) вирішення справи з 

найменшими витратами коштів, часу суду та сторін [266, 43]. В.К.Пучинський фактично 

називаючи мету стадії підготовчого провадження, оперує поняттям «завдання» [267, 56]. 

Н.Л.Бондаренко-Зелінська зазначає, що метою є забезпечення судом та іншими 

учасниками процесу умов для  правильного   та    своєчасного     розгляду    справи    у   

відповідному   провадженні [268, 43]. На думку Г.С.Волосатого, метою цієї стадії є 

створення умов із врегулювання спору до судового розгляду, забезпечення своєчасного і 

правильного вирішення справи, ухвалення законного й обґрунтованого рішення суду 

[261, 246]. 

Екстраполюючи, можна зробити висновок, що метою підготовчого провадження у 

справах щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 
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шлюбу є додержання і забезпечення вимог судом та учасниками цивільного процесу 

щодо врегулювання питання щодо встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу для своєчасного і правильного вирішення справи, в 

результаті якого буде ухвалене законне й обґрунтоване рішення суду по даній справі.  

Підготовче провадження починається з моменту постановлення суддею ухвали про 

відкриття провадження у справі і продовжується до постановлення ухвали про 

призначення справи до судового розгляду.  

В цьому контексті варто зазначити, що на відміну від ЦПК 2004 року, новий ЦПК не 

передбачає попереднього судового засідання. Замість цього законодавець включив 

підготовче засідання як форму підготовчого провадження. Варто зазначити, що 

відповідно до ст. 294 ЦПК справи окремого провадження розглядаються судом з 

додержанням загальних правил, встановлених ЦПК, за винятком положень щодо 

змагальності та меж судового розгляду. Отже, можна зробити висновок, що справи 

окремого провадження розглядаються за правилами загального позовного провдження, 

якщо інше не встановлено окремим розділом щодо окремого провадження. Тому, 

правила ст. 197 ЦПК щодо підготовчого засідання застосовуються і до окремого 

провадження.  

Підготовче засідання збігається із завданнями та метою попереднього судового 

засідання, і так само є спеціальною процедурою, яка повністю узгоджується з доктриною 

принципів цивілістичного процесу, перш за все таких, як диспозитивність та 

змагальність.  

Відповідно до ст. 196 ЦПК для виконання завдань підготовчого провадження в 

кожній справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, 

проводиться підготовче засідання. Відповідно, завданнями підготовчого провадження за 

приписами ст. 189ЦПК є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних 

правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з’ясування 

заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справ, які підлягають 

встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку 

розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і 

безперешкодного розгляду справи по суті. Серед зазначених цілей, необхідно також 
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погодитися з думкою Я.Х.Бекова, що важливе значення цієї стадії також полягає в 

економії фінансових ресурсів і часу громадян [271, 15].  

Варто також звернути увагу на те, що відповідно до п. 6 Постанови Пленуму ВСУ №  

5 від 12.06.2009 р «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, 

що регулюють провадження у справі до судового розгляду», ураховуючи особливості 

провадження, попереднє судове засідання не проводиься у наказному та окремому 

провадженнях. Тобто, маємо неузгодженість із номами цивільного процесуального 

законодавства, яке потребує перегляду.  

Враховуючи вищезазначене за аналогією можемо визначити, що завданнями 

підготовчого провадження у справах щодо встановлення факту проживання однією 

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу є визначення предмету розгляду справи, встановити 

чи немає спору про право, встановити склад осіб, які беруть участь у справі; визначення 

бставин справи, які підлягають встановленню та зібрання відповідних доказів; виршення 

питання щодо відводу; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій. 

Відповідно до ст. 189 ЦПК одним із завдань підготовчого провадження є визначення 

складу учасників судового процесу.  

Відповідно до ст. 42 ЦПК, у справах окремого провадження учасниками справи є 

заявники, інші заінтересовані особи. Можлива участь представників сторін, не 

виключається участь прокурора, а також інших органів державної влади (представники 

сільських рад, органи опіки та піклування тощо).  

Необхідно зазначити, що в теорії цивільного процесуального права існують різні 

позиції щодо класифікації суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин. Так, 

В.М.Співак зазначає, що оскільки суб’єкти цивільних процесуальних відносин наділені 

різними процесуальними правами і мають неоднакову заінтересованість у справі, тому їх 

слід поділяти на декілька груп: 1) суд; 2) особи, які беруть участь у справі; 3) інші 

учасники процесу [272, 22]. М.Й. Штефан поділяв на осіб, що здійснюють правосуддя по 

цивільних справах; осіб, які беруть участь у справі; осіб, які сприяють судові в розгляді 

справи [262, 86]. С.Я.Фурса класифікує на осіб, які здійснюють правосуддя та сприяють 

його здійсненню; особи, які беруть участь у справі; особи, які не беруть участь у справі 

[272, 23]. Щодо класифікації суб’єктів в окремому провадженні, то М.М.Ясинок поділяє 
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на 1) суб’єкти, які особисто звертаються до суду за захистом своїх інтересів; 2) суб’єкти, 

які звертаються до суду з метою захисту інтересів фізичних осіб; 3) суб’єкти, які 

звертаються до суду з метою захисту інтересів невизначеного кола осіб; 4) суб’єкти, які 

поєднують свій службовий інтерес із інтересом особи, в інтересах якої вони звертаються 

до суду; 5) суб’єкти, які звертаються до суду з метою відновлення правовідносин [273, 

89].  

Під заявниками в теорії цивільного процесуального права прийнято розуміти особу, 

в інтересах якої порушено справу в суді про встановлення будь-якої обставини або 

юридичного стану громадянина, з яким закон пов’язує виникнення, зміну чи припинення 

особистих або майнових прав громадян [274, 246]. Характерними рисами заявників у 

справах окремого провадження є: необхідність судового підтвердження обставин, без 

яких заявник позбавлений можливості здійснити свої права; порушення справи для 

захисту його охоронюваних законом інтересів; його особиста процесуальна та 

матеріальна заінтересованість у справі; покладання на заявника судових витрат [275, 

214]. 

Таким чином, при прийнятті заяви про встановлення факту проживання однією 

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу перевіряється наявність у заявника юридичної 

заінтересованості. Тобто, факт, про який просить заявник встановити повинен мати 

юридичний характер, тобто породжувати правові наслідки для заявника. 

Питання щодо визначення заявників у справах про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення на законодавчому рівні врегульовано недостатньо, і як наслідок 

викликає на практиці ряд проблем. Законодавець не робить конкретної персоніфікації 

заявників та заінтересованих осіб, а визначає їх за спрямованістю конкретного інтересу. 

Загальний підхід до визначення суб’єктів окремого провадження, передбачено в ст. 42 

ЦПК. Проте, саме в контексті справ про встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу цього не зазначено. 

Вважаємо, що заявниками у справах про встановлення факту проживання однією 

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу є суб’єкти вказаних сімейних правовідносин, а саме 

жінка та (або) чоловік, які спільно проживають однією сім’єю без шлюбу. Слід також 

зауважити, що заявником може бути як один із суб’єктів цих правовідносин, так і 
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обидва. При цьому, якщо заявником є тільки жінка або тільки чоловік, таке 

правовідношення не можна кваліфікувати як таке, у якому вбачається спір про право, так 

як інший партнер може і не заперечувати даного факту. В цьому випадку, інший партнер 

буде заінтересованою особою, так як даний факт матиме юридичне значення і для нього. 

Наприклад, у справі Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 

13.09.2012 № 209/3016/12 жінка звернулася до суду із заявою про встановлення факту 

проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу. В судовому засіданні чоловік 

як заінтересована особа підтримав заяву та не заперечував проти встановлення даного 

факту [276]. 

Проте, щодо того чи можуть бути заявниками у відповідній категорії справ інші 

особи, зокрема, родичі, в науковій літературі висловлюються різні позиції. Так, 

Л.І.Газіянцем була висловлена думка, що інші особи не можуть бути заявниками в таких 

справах, а можуть захистити свої права лише шляхом пред’явлення позову [277, 48]. 

Така позиція була піддана критиці П.Ф.Єлісейкіним, який підкреслив, що для 

пред’явлення позову необхідним є спір про право, чого в даному випадку може і не бути. 

У розвиток цієї концепції науковець дійшов висновку про те, що такі відносини між 

чоловіком та жінкою можуть бути встановлені і після смерті обох [278, 63]. С.Я. Фурса 

зазначає, що заінтересовані особи (їх діти, близькі родичі та інші особи, для яких 

встановлення цього факту породжує виникнення, зміну або припинення особистих чи 

майнових прав) вправі, в порядку, встановленому законом, звернутися до суду за 

захистом охоронюваного законом інтересу [25, 150]. 

На наш погляд, інші особи, можуть бути заявниками у таких справах, якщо доведуть 

наявність у них юридичної заінтересованості. Тобто, якщо судове рішення у справі стане 

підтвердженням наявності чи відсутності у них певних прав та обов’язків, зумовлених 

фактом спільного проживання чоловіка та жінки без шлюбу. Судова практика в цьому 

питанні найчастіше оперує випадками спадкової трансмісії, проте не виключаються й 

інші ситуації. Нариклад, у справі Козятинського міськрайонного суду Вінницької області 

від 13.09.2012 № 209/3016/12 заявниця звернулася до суду із заявою про встановлення 

факту проживання однією сім’єю без шлюбу її батька із матір’ю. Даний факт заявниці 

необхідно встановити для оформлення спадщини [279]. В іншій схожій справі 
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Голопристанського районного суду Херсонської області № 654/2162/16-ц від 04.10.2016 

заявник звернувся до суду з відповідною заявою для спадкування майна, яке залишилося 

після смерті своїх батьків, однак через відсутність реєстрації шлюбу між ними, не має 

змоги цього зробити [280]. Встановлення даного факту необхідно родичам для визнання 

майна спільною сумісною власністю між ними, а разом з цим і спадкування за законом 

після них. Проте, зовсім іншою ситуацією буде, коли майно чоловіка та жінки, які 

проживали разом без реєстрації шлюбу було оформлено на одного з них (є титульним 

власником), тому в цьому випадку є неправильною є практика встановлювати даний 

факт, так як спільної сумісної власності між ними немає [281]. Іншою ситуацією є, коли 

донька наприклад спадкує в порядку спадкової трансмісії, як у справі Кременчуцького 

районного суду Полтавської області № 536/1772/16-ц від 23 листопада 2016 року, де в 

цьому випадку обов’язково повинен бути встановлений факт проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу, так як мати можливо не встигла прийняти спадщину після 

батька [282].  

Наступним є вирішення питання щодо заінтересованих осіб. Так, в науці цивільного 

процесуального права до заінтересованих осіб прийнято відносити осіб, які беруть 

участь у справі та мають у ній юридичну заінтересованість. У юридичній літературі 

існує думка, що до заінтересованих осіб слід відносити осіб, взаємовідносини яких із 

заявником залежать від мети факту, що підлягає встановленню [283, 115]. Для цих осіб 

характерним є те, що їхні суб’єктивні права та обов’язки мають юридичний зв'язок із 

суб’єктивними правами і обов’язками заявників. Коло заінтересованих осіб визначається 

взаємовідносинами із заявником у зв’язку з обставинами, які підлягають встановленню і 

які можуть вплинути на їх права та обов’язки. Участь у справі цих осіб зумовлюється 

тим, що із установленням окремих обставин заявник може реалізувати свої права у 

правовідносинах, у яких беруть участь і заінтересовані особи. Заінтересовані особи 

беруть участь з метою захисту своїх інтересів. Істотна відмінність між ними полягає у 

тому, що у заявника певне суб’єктивне матеріальне право залежить від судового 

рішення, а права заінтересованої особи перебувають у визначеному стані, тобто така 

особа на момент судового розгляду справи вже має такі права (наприклад, спадкоємці за 

законом). Цивільне процесуальне законодавство не надає і не може надати вичерпного 
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переліку суб’єктів, яких необхідно залучати під час розгляду справ окремого 

провадження як заінтересованих осіб, проте може надати відповіді на те, хто не може. 

У випадку встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу, якщо заявником є жінка, то в цьому випадку заінтересованою особою буде 

чоловік, оскільки встановлення такого факту зачіпає і його інтереси. Про це може бути 

зазначено в самій заяві для того, щоб унеможливити сумніви щодо наявності спору між 

ними або залучено судом. На наш погляд варто для встановлення такого факту, подавати 

такі заяви спільно. 

 Варто звернути увагу, що у випадку подання такої заяви одним з таких фактичних 

шлюбних відносин у випадку смерті другого, для отримання спадщини в порядку 

четвертої черги спадкування, то в цьому випадку так само доцільно зазначати про всіх 

відомих можливих інших спадкоємців, а також зазначати про те, що вони не проти 

встановлення такого факту для того, щоб унеможливити таку процесуальну дію як 

відмови у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту 

вбачається спір по право. У випадку, якщо про таких осіб не зазначено, то суддя повинен 

залучити їх до справи, оскільки від їх участі в справах окремого провадження залежить 

об’єктивність рішення, то залучення цих осіб до участі у справах має важливе значення.  

Суб’єктивні права заявників мають юридичний зв’язок із суб’єктивними правами та 

обов’язками заявників і опосередковуються встановленням обставин справи. На 

суб’єктивні майнові та особисті немайнові права заінтересованих осіб може вплинути 

ухвалене судове рішення з приводу обстави, які ним встановлені [284, 86]. 

Цікавою є судова практика залучення в якості заінтересованих осіб нотаріусів. Як 

відомо, для спадкування за законом в порядку четвертої черги після смерті одного з 

«фактичного подружжя» іншому для отримання свідоцтва про спадщину необхідно 

звернутися до нотаріуса. Проте, досить часто такі особи не обізнані в тому, що для 

отримання права на спадщину їм необхідно надати офіційне підтвердження своїх 

стосунків зі спадкодавцем, а саме рішення суду, що набрало законної сили про 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. Таке 

положення передбачено п.4.4. Порядку. У випадку, коли особа не надала відповідного 

рішення суду, нотаріус приймає заяву від такої особи, проте повідомляє їй про 
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необхідність звернення до суду за встановленням відповідного факту. Проте, існують 

випадки, коли нотаріус відмовляє в цьому випадку у вчиненні нотаріальної дії. 

Аналіз судової практики свідчить про те, що в заявах про встановлення такого факту 

зазначається, що нотаріус саме відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, і в таких випадках 

суддя йде шляхом залучення нотаріуса в якості заінтересованої особи в такій справі 

[285]. Наприклад, у справі Іванківського районного суду Київської області  від 19 грудня 

2012 року № 2-о-30/2012 заявниця звернулася до суду із заявою про встановлення 

відповідного факту, мотивуючи свої вимоги тим, що проживала однією сім’єю без 

реєстрації шлюбу із чоловіком. Після смерті звернулася до нотаріуса з метою 

оформлення спадщини, проте їй було відмовлено у зв’язку із відсутністю підтвердження 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, а саме рішення суду, що 

набрало законної сили. Судом нотаріуса  було залучено в якості заінтересованої особи 

[286]. Проте, в іншій аналогічній справі Ленінського районного суду м. Дніпропетровськ 

№ 205/8001/15-ц від 27 липня 2016 року, нотаріуса не було залучено в якості 

заінтересованої особи [287]. 

Не зовсім підтримуємо дану позицію з наступних підстав. Більшість таких справ 

стосується саме ситуацій, коли заява про прийняття спадщини не була прийнята та 

відповідно не зареєстрована, а отже спадкова справа не відкрита (не заведена), тому 

залучати нотаріуса до справи не має сенсу, адже він не прийняв заяву, а тому не має 

відношення до справи. 

На нашу думку, така судова практика є помилковою через неправильне 

розуміння сутності заінтересованих осіб у справах окремого провадження. Так, до 

заінтересованих осіб в науці цивільного процесуального права прийнято відносити 

осіб, які беруть участь у справі та мають у ній юридичну заінтересованість. У 

юридичній науковій літературі існує думка, що до заінтересованих осіб слід 

відносити осіб, взаємовідносини яких із заявником залежать від мети факту, що 

підлягає встановленню [288, 321]. Для цих осіб характерним є те, що їхні 

суб’єктивні права та обов’язки мають юридичний зв'язок із суб’єктивними правами і 

обов’язками заявників. Коло заінтересованих осіб визначається взаємовідносинами 

із заявником у зв’язку з обставинами, які підлягають встановленню і які можуть 



118 
 

вплинути на їх права та обов’язки. Виходячи з цього, залучення в якості 

заінтересованої особи нотаріуса, який відмовив у відкритті провадження у справі 

відповідно до чинного законодавства не має сенсу ані для заявника, ані для самого 

нотаріуса. Участь нотаріуса повинна бути зумовлена інтересом щодо юридичних 

наслідків розглядуваного факту, а цього в даному випаду немає.  

В іншому випадку, якби нотаріус відкрив (завів) спадкову справу, прийнявши 

та зареєструвавши заяву, тоді можна говорити про те, що нотаріус має стосунок до 

цієї справи. Проте, в силу свого статусу нотаріус не підпадає під ознаки 

заінтересованої особи, адже навіть якщо він зареєстрував заяву та відкрив (завів) 

спадкову справа, в нього не має  юридичного зв'язку із суб’єктивними правами та 

обов’язками заявника. Він заінтересованій лише в здійсненні самої нотаріальної дії, 

яку він і вчинив відкривши спадкову справу.  

Тобто, необхідно зазначити, що більшість суддів залучає нотаріусів в якості 

заінтересованих осіб не маючи правового підгрунтя для цього, адже під поняття 

заінтересована особа нотаріус не підпадає. Вважаємо, що така неоднозначна 

практика викликана проведенням аналогії із позовним провадженням, де нотаріус в 

окремих категоріях справ може мати процесуальний статус третьої особи без 

самостійних вимог.  

Наступним не менш проблемним питанням є залучення в якості 

заінтересованих осіб представників сільських, селищних рад. Так, у справі 

Городоцького районного суду Хмельницької області від 9 жовтня 2015 року № 

672/1293/15-ц  факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу був 

підтверджений письмовими доказами, а саме довідками Веселецької сільської ради 

[289]; в іншій справі Чуднівського районного суду Житомирської області від 

7.05.2012 року № 625/580/2012 було підтверджено виписками із господарчих книг 

[290]. На нашу думку, якщо були надані відповідні письмові докази, тоді залучати в 

якості заінтересованих осіб предствників сільських, селищних рад немає сенсу, 

оскільки не мають зацікавленості у встановленні такого факту. Проте, аналіз судової 

практики свідчить про протилежну ситуацію.   



119 
 

Щодо доцільності залучення представників інших державних органів, то це 

залежить від заінтересованості у встановленні даного факту. Так, наприклад, у 

справі Суворовського районного суду м. Херсона від 22.12.2015 року № 

668/11395/15-ц залучення Головного Управління Пенсійного фонду України матиме 

місце у випадку встановлення факту у зв'язку із призначення пенсії іншому з 

фактичного подружжя
 
[291]. В цьому випадку це правильна практика, адже вони 

будуть нараховувати пенсію, і відповідно мають інтерес у справі. В іншій справі 

Деснянського районного суду м. Києва від 18 травня 2016 року № 2-о/754/156/16 

мало місце залучення Лівобережного об'єднання управління Пенсійного фонду 

України в м. Києві так як встановлення факту має значення для реалізації особистих 

немайнових та майнових прав, зокрема, права на матеріальну допомогу у зв'язку з 

втратою годувальника [292]. В іншій ситуації, у справі Погребищенського 

районного суду Вінницької області від 11.11.2015 року № 143/1576/15-ц мало місце 

залучення Відділу ДРАЦСУ Погребищенського районного управління юстиції у 

Вінницькій області у справі про встановлення факту  визнання батьківства. В своїй 

заяві заявник посилається на те, що її  батьки померли, проте проживали однією 

сімєю у незареєстрованому шлюбі. Через свою необізнаність батько за життя не 

подав в органи реєстрації цивільного стану заяви про  реєстрацію батьківства, а 

тому при реєстрації її народження у свідоцтві про її народження запис в графі 

батько відсутній. Після смерті батька   відкрилася спадщина, проте вона не може 

його успадкувати, оскільки в графі батько запис відсутній [293]. 

Отже, залучення судом нотаріуса чи представників органів державної влади 

або місцевого самоврядування в якості заінтересованих осіб при встановленні факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу є обґрунтованим лише у 

випадках, коли  ними була заведена спадкова справа і внаслідок встановлення кола 

спадкоємців виявлено особу, яка стверджує, що проживала з спадкодавцем однією 

сім’єю без реєстрації шлюбу. На наш погляд, необґрунтованою є практика 

залучення в якості заінтересованих осіб представників органів державної влади або 

місцевого самоврядування у зв’язку з наданням ними відповідних довідок про 

проживання. Надання такої інформації для суду не може розглядатися як їх 
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юридична заінтересованість у результатах вирішення справи, а відтак безпідставним 

є їх залучення у якості заінтересованих осіб у справах про встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. 

Враховуючи вищезазначене, можна визначити, що заявниками у справах про 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу є 

особи, які заінтересовані у відкритті цього провадження та встановленні такого 

факту, що матиме для них юридичне значення та є необхідним для створення умов 

здійснення ними особистих майнових чи немайнових прав або підтвердження 

наявності чи відсутності  у них відповідних прав. У випадку смерті таких осіб, 

заявниками можуть виступати їх спадкоємці.  

Заінтересованими особами у справах про встановлення факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу є особи, які мають юридичну 

заінтересованість у результатах розгляду справи, що обґрунтовується безпосереднім 

причинним зв’язком із установленим судом фактом.   
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2.4. Визначення предмету доказування та подання доказів у справах щодо 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

Встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

базується на процесі доказування, що неодмінно позначається на остаточному 

результаті розгляду справи, а саме рішенні суду. При цьому, варто акцентувати 

увагу на тому, що судова практика свідчить про те, що помилки в судових рішеннях 

у справах даної категорії доволі часто виникають саме в процесі доказування.  

З метою належного захисту своїх прав заявники повинні правильно визначити 

предмет доказування та надати відповідні докази. А отже, виникає необхідність 

більш комплексно розглянути загальні положення щодо визначення предмету 

доказування та виявити особливості подання доказів у справах даної категорії.  

В юридичній літературі досить різноманітними є думки стосовно поняття 

доказування. Так, один з основоположників цивільного процесу Є.В.Васьковський 

вважав, що доказування – це діяльність сторін, інших осіб, які беруть участь у 

справі, мета якої переконати суд в істинності своїх тверджень і заяв [294, 115]. М.С. 

Шакарян пропонував визначати доказування як діяльність, спрямована на 

встановлення обставин справи за допомогою   судових   доказів [295, 176]. 

С.Я.Фурса під доказуванням розуміє регламентовану в певний порядок 

процесуальну діяльність зі збирання, витребування (для адвокатів і прокурорів) і 

надання суду доказів суб’єктами, що за цивільним процесуальним законодавством 

вправі надавати докази в конкретній справі на різних стадіях її розвитку [296, 21]. 

М.Й Штефан визначав доказування як пізнавальну і розумову діяльність суб’єктів 

доказування, яка здійснюється в урегульованому цивільному процесуальному 

порядку і спрямована на з’ясування дійсних обставин справи, прав і обов’язків 

сторін, встановлення певних обставин шляхом ствердження юридичних фактів, 

зазначення доказів, а також подання, прийняття, збирання, витребування, 

дослідження і оцінки доказів [284, 268]. Цієї ж думки дотримується і Д.М.Чечот, 

який зазначає, що доказування є одночасно і процесуальною і логічною діяльністю 

суб’єктів судочинства [297, 63]. С.Н.Абрамов вважав, що доказування – це 

процесуальна діяльність суду та інших суб’єктів процесу [298, 32]. Аналогічної 
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думки щодо цього притримувалися А.Ф.Клейман [299, 23], М.А.Гурвич [300, 73], 

В.Н.Щеглов [301, 32].  

Доказування у справах окремого провадження здійснюється відповідно до 

цивільного процесуального законодавства і має певну процедуру, яка є поступовою і 

має місце в межах процесуальної форми. Зважаючи на це, кожна процесуальна дія 

суду та заявників регламентується нормами процесуального права.  

І.В.Решетнікова зазначає, що доказування в окремих категоріях справ не може 

регламентуватися загальними нормами [302, 53]. І це правильно, оскільки 

доказування в кожній справі окремого провадження здійснюється за спеціально 

передбаченими процесуальними нормами та спеціально обумовленими в цих нормах 

суб’єктами. При цьому кожна така справа характеризується самостійно-

відособленим предметом розгляду, який потребує окремого, нормативно-

процесуального супроводу та матеріального законодавства.  

Для того щоб встановити в судовому порядку факт проживання однією сім'єю 

чоловіка та жінки без шлюбу, необхідно не тільки викласти обставини, на які 

посилаються особи, обґрунтовуючи свої вимоги, але і привести ті належні і 

допустимі докази, що підтверджують існування цих обставин. Тому, першочерговим 

завданням перед особами, охочими встановити факт проживання однією сім'єю 

чоловіка та жінки без шлюбу, є визначити предмет доказування, тобто коло 

обставин, що підлягають встановленню у справі. 

У науці цивільного процесуального права дослідження щодо поняття 

«предмета доказування» має різне значення. О.О.Грабовська визначає предмет 

доказування як сукупність фактів та обставин, що підлягають доказуванню особами, 

які беруть участь у справі з метою обгрунтування заявлених вимог чи заперечень, а 

також встановленню судом з метою захисту прав, свобод та інтересів, ухвалення 

законного та обгрунтованого рішення [303, 481]. М.К.Треушніков вважає, що 

предмет доказування – це особлива процесуальна категорія, до якої включаються 

факти, які мають матеріально-правове значення, факти, без з’ясування яких не 

можна правильно вирішити справу по суті та застосувати норму матеріального 

права [304, 45]. В.В.Комаров зазначає, що предмет доказування - це коло фактів 
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матеріально-правового значення, необхідних для вирішення справи по суті [305, 

186]. Д.А.Фурсов до предмета доказування відносить факти, які вказують на 

причини, що спричинили субєктивне цивільне право, яке відстоюється [306, 98]. 

А.Ф.Клейнман зазначав, що під предметом доказування слід розуміти спірні 

юридичні факти, що мають значення для вирішення справи, оскільки вони пов’язані 

з підставою позову та підставою рішення (мотивами рішення суду) [299, 33]. 

М.М.Ясинок визначає предмет доказування як обумовлені як матеріальним, так і 

процесуальним законом певні дії чи події, з якими пов’язуються виникнення, зміна 

чи припинення цивільних процесуальних правовідносин у кожній локальній 

процесуальній групі [307, 23]. Ф.Н.Фаткулін визначає предмет доказування як 

сукупність всіх фактів і обставин, які мають значення для правильного вирішення 

справи [308, 24].  

М.М.Ясинок зазначає, що предмет доказування в справах окремого 

провадження має такі складові елементи: 1) обставини, на яких заявник обгрунтовує 

свої вимоги; б) обставини на яких заінтересована особа обгрунтовує своє 

підтвердження чи заперечення щодо заявлених вимог заявника; в) усі інші 

обставини які прямо зазначені в процесуальних чи матеріальних галузях права щодо 

конкретної справи окремого провадження [307, 149]. 

Конкретний предмет доказування визначається тими нормами матеріального 

права, на підставі яких буде вирішуватися справа. Як зазначається в літературі, 

встановлення кола фактів, які підлягають доказуванню, є неможливим без 

з’ясування тієї правової норми, на підставі якої має бути вирішена справа [17, 139]. 

Визначення предмета доказування починається на стадії відкриття 

провадження у справі і підготовки справи до судового розгляду. 

Відповідно до п. 26 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у 

суді першої інстанції», предметом доказування під час судового розгляду є факти, 

якими обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше юридичне 

значення для вирішення справи (причини пропуску строку позовної давності тощо) і 

підлягають встановленню при ухваленні судового рішення [309].  
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Враховуючи вищезазначене, предмет доказування у справах про встановлення 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу можна визначити як 

сукупність певних юридично значимих обставин справи, які мають бути розглянуті 

в рамках підготовчого провадження і які продовжують встановлюватися у процесі 

судового доказування безпосередньо під час судового розгляду для правильного, 

повного та об’єктивного вирішення цих справ. 

Т.Ц.Кашперська зазначає, що зважаючи на те, що в порядку окремого 

провадження може бути встановлено низку фактів, які мають юридичне значення, 

предмет доказування у таких справах поділяють на загальний і спеціальний [310, 

56]. Загальний предмет доказування формують обставини, які входять до предмета 

доказування в усіх справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення. 

Спеціальний предмет доказування є сукупністю тих обставин, які мають бути 

встановлені у кожній конкретній справі з урахуванням специфіки матеріально-

правової природи відповідних правовідносин. 

Науковець також вважає, що до спеціального предмета доказування у справах 

про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

належать: факт спільного проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу; 

причини неможливості одержання документів, що посвідчують факт проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу; мета, задля якої заявникові потрібно 

встановити цей факт, а до загального обставини, передбачені п. 1 Постанови 

Пленуму ВСУ № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що 

мають юридичне значення» [116, 57]. С.Я.Фурса зазначає, що предмет доказування у 

справах даної категорії є: визнання особами, які знаходяться у фактичних шлюбних 

відносинах, подружніх стосунків, сумісного проживання, наявність спільного 

господарства та бюджету та виявлення подружніх стосунків перед третіми особами, 

в особистій переписці та інших документах, спільне виховання дітей [296, 263]. 

До змісту предмета доказування сучасні вчені включають факти, які мають 

юридичне значення для справи [311, 202; 312, 203], фактичний склад (спірного) 

правовідношення [313, 31], сукупність усіх фактичних даних, що мають значення 

для вирішення справи [314, 68], ті обставини, які повинні бути встановлені судом 
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для правильного вирішення справи [315, 83], певні факти, які підлягають 

доказуванню [316, 143].  

Перш ніж приступити докладніше до вивчення змісту предмета доказування у 

справах про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без 

шлюбу, необхідно дослідити ознаки, властиві таким відносинам між чоловіком та 

жінкою. Так, А.І.Григор’єва вважає, що ознаками фактичних шлюбних відносин є: 

відсутність зареєстрованого в органах реєстрації актів цивільного стану шлюбу між 

чоловіком і жінкою або з будь-якою іншою людиною, намір створити сім'ю, спільне 

проживання, відкритість відносин, ведення спільного господарства, взаємні права і 

обов'язки і стійкість таких відносин [317, 344]. І.В.Злотник зазначає про такі ознаки 

як: пара проживає на одній території; ведення спільного господарства; не 

зареєстровані відносини в органах реєстрації актів цивільного стану [318]. А.О. 

Овчатова-Редько зазначає, що ознаки фактичних шлюбних відносин зводяться до 

спільного проживання двох людей, заснованому на взаємній згоді; досягненні стану 

фізичної зрілості; наявність певних сексуальних відносин між партнерами, а також 

ведення спільного господарства, публічні взаємовідносини і вірність партнерів [38, 

76]. Деякі вчені вважають, що такі особи повинні проживати в одному будинку, 

мати спільний побут і разом вести домашнє господарство, засноване на почуттях 

любові, взаємоповазі і з бажанням створити сім'ю [319, 113].  

На нашу думку, ознаками фактичних шлюбних відносин є: 1) різностатевість; 

2) відсутність зареєстованого в органах державної реєстрації актів цивільного стану 

шлюбу як між особами, які спільно проживають, так із будь-якою іншою особою; 3) 

намір жінки та чоловіка створити сім’ю; 4) постійне спільне проживання на одній 

території; 5) ведення спільного господарства; 6) взаємне матеріальне забезпечення 

та піклування, засноване на почуттях любові та взаємоповаги. 

Пунктом 20 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 № 

11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право 

на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна 

подружжя» зазначається про таку ознаку фактичних шлюбних відносин як 

«усталеність, притаманна подружжю» [221]. У судовій практиці «усталеність» 
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трактується як ведення спільного господарства, спільне проведення часу, ведення 

спільних витрат на утримання квартири, придбання меблів і побутової техніки, 

продуктів харчування, одягу і т.п., що дозволяє вважати, що між ними склалися 

стійкі відносини, властиві подружжю [320]. ВСУ зазначає, що «…при застосуванні 

ст.74 СК судам необхідно враховувати, що правило зазначеної норми поширюється 

на випадки, коли чоловік та жінка не перебувають у будь-якому іншому шлюбі і між 

ними склалися усталені відносини, що притаманні подружжю» [320]. Т.І.Івашкова 

визначає цей термін як певний проміжок часу, протягом якого між жінкою і 

чоловіком склалися досить тісні відносини, доказом яких може бути спільне 

проживання в одному житловому приміщенні, ведення спільного побуту, укладення 

договорів на забезпечення спільних потреб, взаємна турбота, народження дітей і 

турбота про них і т.п. [321, 111].  

В Постанові Пленуму «По судову практику у справах про спадкування» в п.21 

зазначено, що при  вирішенні  спору  про  право  на спадщину осіб,  які  проживали 

зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років  до часу  відкриття  спадщини 

(четверта черга спадкоємців за законом), судам необхідно враховувати правила 

частини  другої  статті  3  СК про те,  що  сім'ю  складають  особи,  які  спільно  

проживають,  пов'язані спільним побутом,  мають взаємні  права  та обов'язки [322].   

Варто зупинитися на самому понятті «сім'ї» і проаналізувати, чи дійсно такі 

особи підпадають під таку категорію. Так, згідно з ч. 2 ст. 3 СК сім'ю складають 

особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов'язки. Сім'я може бути створена крім загальних підстав (шлюб, кровне 

споріднення, усиновлення) і на інших підставах, не заборонених законом і не 

суперечать моральним засадам суспільства. Виходячи з положень вищезазначеної 

статті, цілком можливо, що сімейне законодавство надало правові підстави для 

створення сім'ї чоловіком і жінкою, які проживають разом без реєстрації шлюбу. 

Однак, не всі вчені вважають, що такі особи дійсно створюють сім'ю. Наприклад, 

Ю.С.Червоний вважає, що «сім'я - це історично визначена організована соціальна 

спільність, заснована на кровній спорідненості (або тільки на шлюбі або кровній 

спорідненості), усиновлення та взяття дітей на виховання ...»
  

[323]. С.А.Муратова 
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вказує, що сім'я - це мала соціальна група людей, об'єднаних кровними або іншими 

прирівняними до них зв'язками, а також взаємними правами і обов'язками
 
[324, 128]. 

Варто зазначити що дореволюційні цивілісти у своїх трактуваннях до поняття 

«сім'я» не виділяли ознак, що дозволяють віднести до цього поняття «фактичного 

подружжя»
 
[325, 406; 326, 150; 327, 142]. В.А.Ватрас вважає, що термін «сім'я» 

недоцільно включати в законодавство, так як це категорія соціальна і не має 

відношення до юридичній сфері
 
[328, 85]. Створена на основі незареєстрованого 

шлюбу сім’я характеризується тими ж ознаками, що й сім’я в офіційно 

зареєстрованому шлюбі: вона, зокрема, виконує аналогічні функції (народження та 

виховання дітей, моральної та матеріальної підтримки, співпраці, ведення спільного 

господарства тощо). 

Виходячи з аналізу норми СК, сім'єю є соціальна група, яка складається з 

людей, які зазвичай перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та 

інших осіб, поєднаних родинними зв'язками з подружжям, кровних родичів, і 

здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, 

морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей [329]. 

А.А.Овчатова-Редько пропонує, щоб положення аб. 2 ч. 2 ст. 3 СК необхідно 

застосовувати і до «фактичного подружжя», так як вони багато в чому 

прирівнюються до шлюбних [38, 110]. Цієї ж думки дотримується і Г.В.Чурпіта 

[129, 190]. Таке положення викликає певні застереження, так як такі особи хоч і 

будуть мати достатній обсяг прав і обов'язків у разі встановлення відповідного 

факту, проте правовий статус у них залишається зовсім інший, ніж у 

зареєстрованого подружжя. До того ж, в постанові ВСУ від 20 лютого 2012 року 

чітко зазначено, що встановлене аб.2 ч. 2 ст. 3 СК виняток стосується виключно 

офіційно зареєстрованих шлюбів, а тому на осіб, які перебували у фактичних 

шлюбних відносинах, хоча разом не проживали з поважних причин, ці 

правовідносини не поширюється [330]. 

В цьому контексті варто звернути увагу на те, ким приходяться один одному 

такі особи близькими родичами чи членами сім’ї. Так, в Законі України «Про 

запобігання корупції» зазначено, що особи, які спільно проживають, але не 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_05_17/pravo1/T022947.html?pravo=1
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перебувають у шлюбі є близькими особами один до одного, а також членами сім’ї 

[331].  

Відповідно до Академічного тлумачного словника, «сім’я» – це група людей, 

що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть 

разом; «родич» – це той, хто перебуває у спорідненості з ким-небудь; «близький 

родич» – це той, який перебуває у прямих родинних стосунках з ким-небудь [332]. 

Родичі – це особи, які пов’язані між собою кровним спорідненням. Родичі походять 

один від одного або від загального предка. Це прадід (прабабка), дід (бабка), батько 

(мати), син (дочка), внук (внучка), правнук (правнучка) , брати та сестри, дядько 

(тітка), племінники (племінниці) і т.п. Основним елементом є споріднення. Отже, 

такі особи не можуть вважтися родичами чи близькими родичами (особами), адже 

не перебувають у родинних стосунках та не перебувають у спорідненості між 

собою. Проте, щодо поняття «член сім’ї», то цілком можуть такими бути, адже такі 

особи створюють між собою сім’ю. 

Відповідно до рішення КСУ № 5-рп/99 від 3 червня 1999 року (справа про 

офіційне тлумачення терміну «член сім'ї»),  під  членом сім'ї треба  розуміти особу,  

що  перебуває  із  суб'єктом  у  правовідносинах, природа  яких  визначається:  

кровними  (родинними)  зв'язками або шлюбними відносинами; постійним 

проживанням; веденням  з  ним  спільного  господарства. До кола членів сім'ї 

належать його (її) дружина (чоловік),  їх діти і батьки.  Членами сім'ї можуть бути 

визнані  й інші  особи  за умов постійного проживання разом з суб'єктом і ведення з 

ним спільного господарства,  тобто  не  лише його (її) близькі родичі (рідні брати,  

сестри, онуки, дід, баба), але  й   інші   родичі   або   особи,   які   не   перебувають   у  

безпосередніх  родинних  зв'язках. КСУ розподілив членів сім’ї на дві групи: до 

першої  з  них  слід   віднести   чоловіка   або   дружину та їх прямих родичів  по  

низхідній  і  висхідній лініях - дітей і батьків. До другої групи слід відносити інших  

осіб,  що  постійно  мешкають  з  ними  та  ведуть  спільне господарство. До таких 

осіб  належать  не  тільки  близькі  родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід і баба),  

але  й  інші  родичі чи особи,  які  не  перебувають  у безпосередніх родинних 

зв'язках. Обов'язковою умовою для визнання їх членами сім'ї, крім власне факту 
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спільного проживання, є   ведення   з   суб'єктом   спільного господарства, тобто 

наявність спільних витрат,  спільного бюджету, спільного харчування, купівлі майна 

для  спільного користування,  участі у витратах на утримання житла,  його ремонт, 

надання взаємної допомоги, наявність усних чи письмових   домовленостей   про   

порядок   користування  житловим приміщенням, інших обставин,  які засвідчують 

реальність  сімейних відносин [333]. 

Є низка нормативно-правових актів, де такі поняття ототожнюються. Так, в 

КПК зазначено, що «близькими родичами та членами сім’ї» є особи, які спільно 

проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємі права та обов’язки, у тому 

числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі [334]. Це ж саме 

зазначено і в наказі Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення 

про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення 

волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відвідування 

покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на 

певний строк, арешту й обмеження волі та їх переведення» [335]. 

Щодо поняття близький родич, то в наказі Міністерства охорони здоров'я 

«Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів 

та експертизи матеріалів клінічних випробувань» від 23.09.09 р. «близький родич» 

тлумачиться як фізичні особи, природній зв'язок між якими грунтується на 

походженні один від одного або від спільних предків. Ними є батьки, діти, рідні 

брати і сестри, дід, баба, онуки, чоловік та дружина [336].  

Вважаємо, що введення такого поняття як «близький родич» або «близька 

особа» є неправильним, адже кожен родич є близьким, проте не кожен родич є 

членом сім’ї. Так, якщо чоловік та жінка проживають однією сім’єю, це не означає, 

що вони є близькими родичами, адже в них немає кровного споріднення, проте вони 

є членами сім’ї. Сестра жінки є її родичкою, проте не є членом її сім’ї, якщо вона не 

проживає з нею під одним дахом, не веде спільний побут тощо. Тобто, не кожен 

родич є членом сім’ї, проте це не означає, що якщо особа не є родичем, вона 

позбавлена прав, на які  мають останні.  
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Отже, чоловік та жінка, які проживають однією сім’єю без шлюбу не можуть 

вважатися родичами чи близькими родичами (особами), адже не перебувають у 

родинних стосунках та не перебувають у спорідненості між собою. Проте, цілком 

підпадають під поняття «член сім’ї», зважаючи на утворену ними між собою сім’ю 

внаслідок  постійного спільного проживання, народження спільних дітей,  ведення  

спільного господарства,   спільних витрат,  спільного бюджету тощо. 

Взагалі питання щодо приналежності таких осіб чо членів сім’ї один одного 

має досить важливе практичне значення. Так, гострим питанням є допуск чоловіка 

або жінки до медичного закладу. В статті 6 Основ законодавства про охорону 

здоров’я зазначено про таке право пацієнта, який перебуває на стаціонарному 

лікуванні в закладі охорони здоров'я як допуск до нього членів сім’ї [337]. Це ж саме 

зазначено і в ст. 287 ЦК, проте поняття член сім’ї не розписано, що зумовлює 

неоднозначність в тлумаченні медичними працівниками [338].  

Іншою є ситуація, коли відповідно до Наказу Міністерства юстиції України 

«Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» 

тривалі побачення відповідно до статей 59, 110, 151 Кримінально-виконавчого 

кодексу України надаються близьким родичам (подружжя, батьки, діти, 

всиновлювачі, всиновлені, рідні брати й сестри, дід, баба, онуки). У виправних 

колоніях тривалі побачення можуть надаватися подружжю, яке проживало однією 

сім’єю, але не перебувало в шлюбі за умови, що в них є спільні неповнолітні діти та 

пред’явлення їхніх свідоцтв про народження [339]. 

Вважаємо, що при встановленні факту проживання однією сім'єю чоловіка та 

жінки без шлюбу не обов'язковим є наявність всіх ознак фактичних шлюбних 

відносин, так як такі ознаки не є вичерпними, а достатнім є лише ті, зазначені в ст. 3 

СК, а також таку ознаку як відсутність реєстрації шлюбу між собою або з ким-

небудь іншим Ознаки фактичних шлюбних відносин повинні прийматися до уваги в 

залежності від обставин конкретної справи та розглядалися як додаткове 

підтвердження. Так як п.5 ст.263 ЦПК зазначає нам про встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, ключовим є саме поняття 

сім’ї. Цієї ж позиції дотримується і М.М.Дякович [340, 38]. 
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Якщо звернутися до судової практики, то в мотивувальній частині судового 

рішення вказується, що для встановлення даного факту необхідно встановити 

спільне проживання однією сім'єю, загальний побут і взаємні права та обов'язки, 

тобто по суті ті ж ознаки відповідно до ст. 3 СК [341, 27]. Проте беззаперечно 

судова практика в цьому питанні не усталена і трапляються випадки, коли зовсім не 

було посилання на ознаки сім’ї [342]. 

Необхідно зазначити, що судові рішення про встановлення зазначеного факту 

містять низку недотримань законодавчої термінології. Так, у справі Чуднівського 

районного суду Житомирської області від 31.10.2014 року № 294/1446/14-ц було 

залучено третю особу, проте відомо, що в окремому проваджені немає третіх осіб 

[343], в іншій справі Тернівського районного суду м. Кривого Рогу від 4 липня 2016 

року  № 215/2667/16-ц не було досліджено належним чином докази [344], в іншій 

справі Дунаєвецького районного суду Хмельницької області від 3 березня 2015р. № 

674/236/15-ц недотримано термінологія [345], а в рішенні Білгород-Дністровського 

міськрайонного суду Одеської області від 8 квітня 2011 року № 2-о-15/11 

встановлено зовсім інший факт, аніж той, про який просилося в заяві [346] тощо. 

В контексті даного дослідження доцільним будет вивчити кожну ознаку сім’ї 

докланіше.  

Першою ознакою, виходячи з положень ч.2 ст. 3 СК, є спільне проживання. 

Г.В.Чурпіта трактує цю ознаку як тимчасове або постійне проживання в одному 

місці [315, 186]. І.В.Жилінкова вважає, що спільне проживання повинно 

трактуватися ширше, а саме як «спільність життя» [347, 40]. А.Цірат і О.Сліпченко 

відзначають, що істотною умовою визнання осіб перебувають у фактичних 

шлюбних відносинах є їх спільне проживання на одній житлоплощі [348, 18]. 

У контексті спільного проживання було висловлено позицію в коментарі до 

ЦК: «Спільне проживання варто трактувати як систематичне ведення спільного 

господарства, тобто прийняття участі в загальних витратах, спрямованих на 

забезпечення життєдіяльності сім'ї, і при цьому важливим, проте, не основним 

ознакою, є проживання в одному приміщенні ... » [349]. 
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Судова практика трактує спільне проживання досить широко і в такий спосіб: 

чоловік і жінка проживають разом та ведуть спільне господарство [350]. 

У науці також пропонується включати в поняття спільного проживання таку 

ознаку як тривалість таких відносин. Вона може і не бути головною, проте матиме 

вагоме значення при поданні доказів. Так, якщо дві особи прописані в одній 

квартирі це беззаперечно матиме більше значення, аніж додатково ще надавати 

низку доказів на підтвердження спільного проживання.  

Проте, законодавець не дає прямої відповіді на це питання. Так, пропонується, 

що такий строк проживання повинен бути достатнім для того, щоб стверджувати, 

що між чоловіком і жінкою склалися усталені відносини, що притаманні подружжю. 

С.Я.Фурса зазначає, що такий термін повинен бути і пропонує визначити його в 10 

років [351, 98]. Інші вчені пропонують, що досить і п'яти років, передбачених 

ст.1264 ЦК. Вважають також, що таке проживання повинно бути не менше десяти 

років, які згадуються у ст.76 СК як умова отримання аліментів протягом пяти років 

після розірвання шлюбу і досягнення пенсійного віку [352, 180]. О.В.Розгон 

вважає,що достатнім є від 5 до 10 років [353].Т.Р.Федосєєва вважає, що недоцільно 

обмежувати такі відносини певними періодами [354, 120]. Т.Івашкова вважає, що 

тривалість спільного життя не повинна бути вагомим для встановлення такого факту 

[321, 112]. Європейський суд з прав людини у справі «Джонстон та інші проти 

Ірландії» встановив, що заявники прожили разом близько 15 років, а тому 

становлять сім'ю і мають право на захист, не дивлячись на те, що не перебувають у 

шлюбі [355].  

На наш погляд, що за своєю природою спільне проживання однією сім'єю 

чоловіка та жінки зазвичай направлено на довготривалі стосунки, а тому виключено 

обмежувати його певними рамками. 

Аналіз судової практики дає підстави стверджувати, що суди встановлюючи 

факт проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу не використовують 

строк як істотну умову для встановлення зазначеного факту. Вважаємо, що при 

кожному конкретному випадку суд на свій розсуд повинен визначити, чи має 

тривалість перебування в таких відносинах істотне значення. Наприклад, при 
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вирішенні питання про проживання зі спадкодавцем в порядку ст. 1264 ЦК, де як 

відомо спадкоємець повинен проживати зі спадкодавцем не менше п'яти років до 

смерті останнього. Брати до уваги строк доцільно в справах, де має місце спір про 

право, наприклад, про надання матеріальної допомоги в зв'язку з настанням 

пенсійного віку, про право на утримання у зв'язку з втратою працездатності під час 

спільного проживання тощо. 

Отже, спільне проживання слід розуміти як усталене проживання чоловіка та 

жінки на одній житловій площі, спрямоване на довготривалі відносини, створення 

сім’ї та ведення спільного господарства, тобто спільна участь у загальних витратах, 

спрямованих на забезпечення життєдіяльності сім’ї. Тривалість таких відносин 

може вважатися вирішальною  лише при встановлені даного факту  з метою  

спадкування в порядку четвертої черги. «Усталеність відносин» слід розуміти як 

ведення спільного господарства, спільне проведення часу, ведення спільних витрат 

на утримання квартири, придбання меблів і побутової техніки, продуктів 

харчування, одягу і т.п., що дозволяє вважати, що між ними склалися стійкі 

відносини, як у подружжя.  

Другою ознакою сім’ї є пов’язаність спільним побутом, який можна 

охарактеризувати як ведення спільного господарства, спільне планування 

відпочинку, повністю або частково об'єднання і трата кошти. Спільний побут може 

мати такі види проявів як спільне ведення господарства, відпочинок, спілкування і 

т.п.[356, 56] 

Також, в судовій практиці застосовується такий термін як «спільне 

домогосподарство», яке трактується як загальні або індивідуальні трудові зусилля, в 

результаті яких виходять загальні або особисті доходи, об'єднані в майбутньому для 

отримання загального майна, ведення спільного господарства, побуту та бюджету 

[357]. Зазвичай чоловік і жінка, які проживають разом мають загальний бюджет, що 

пов'язано, перш за все, з фактом спільного проживання і веденням спільного 

господарства, в процесі якого виникають не тільки взаємні права, але і загальні 

обов'язки, які розподіляються між фактичними подружжям за їх згодою. 
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Сучасні словники дають такі тлумачення спільного побуту: життєвий уклад, 

повсякденне життя [358]; сфера повсякденної життєдіяльності людей, орієнтованої 

на задоволення матеріальних потреб і освоєння духовних благ, на спілкування, 

відпочинок і розваги, складається під впливом матеріального виробництва, 

суспільних відносин людей [359]. 

Отже, «пов’язаність спільним побутом» слід розуміти як загальні або 

індивідуальні трудові зусилля чоловіка та жінки,  в результаті яких отримані ними 

доходи, спрямовуються на  утримання спільного майна, ведення спільного 

господарства, побуту та бюджету.  

На рахунок третьої ознаки як наявності взаємних прав і обов'язків, то її слід 

розглядати як наявність між чоловіком та жінкою взаємних особистих майнових та 

немайнових прав, що виникають внаслідок спільного проживання і ведення 

спільного господарства і, які розподіляються між чоловіком та жінкою за їх згодою. 

В науці ця ознака вважається вагомою для юридичного визначення сім'ї [357, 

55]. Причому, права та обов’язки чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю 

без шлюбу не є тотожними правам та обов'язкам подружжя, хоча, безумовно, деякі з 

них збігаються (право спільної сумісної власності на майно, придбане за час 

спільного проживання, положення за змістом і ін.). 

В цьому контексті варто звернутися до зарубіжного досвіду, де, наприклад, в 

США при встановленні факту існування «common law marriage»* враховуються такі 

обставини: поводилася пара публічно як подружжя, жили вони разом, або 

заповнювали спільні податкові декларації, мали загальний банківський рахунок або 

здійснювали інші дії, що вказують на наявність наміру одружуватися. Крім того, в 

діях чоловіка і жінки повинні бути ознаки дійсного наміру одружуватися [360, 38]. З 

судової практики США можна побачити, що основною умовою, яке необхідно 

довести в судовому порядку для встановлення факту проживання сім'єю є дійсні 

наміри створення сім'ї і відкрите поведінка «нібито» подружньої пари, а всі інші 

обставини відходять на другий план [361]. 

Чоловік і жінка, які проживають однією сім'єю без реєстрації як правило 

мають загальний бюджет, що пов'язано перш за все з фактом спільного проживання 
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і веденням спільного господарства, в процесі якого виникають взаємні права та 

загальні обов'язки, які розподіляються між фактичними подружжям за їх згодою. 

Така ознака як спільне проживання чоловіка і жінки необхідно трактувати як 

проживання їх на одній житловій площі, чим відрізняється від подружніх пар, які 

при наявності певних обставин вважається сім'єю і коли разом не проживають. 

Відомо, що підставами для встановлення факту проживання однією сім’єю без 

шлюбу є різними, тому доцільним також є визначити особливості предмету 

доказування в окремих випадках.  

Так, для можливості усиновлення дитини, то необхідно зазначити, що таких 

судових рішень майже немає. Ймовірно за все, це пов’язано із тим, що перевагу над 

усиновленням мають все ж таки зареєстроване подружжя. Проте, формальна 

відсутність шлюбу між жінкою та чоловіком, які проживають однією сім’єю без 

реєстрації шлюбу не може бути абсолютною перешкодою для усиновлення ними 

дитини. Застереження, що такі особи можуть у будь-який час припинити спільне 

проживання не є достатнім аргументом проти надання їм права бути 

усиновлювачами, адже ніхто не може гарантувати, що подружжя, яке усиновило 

дитину, буде і надалі жити спільно. На сьогоднішній день, є лише одне судове 

рішення в цій справі, а саме справа Дніпропетровського районного суду 

Дніпропетровської області від 5 березня 2015 року № 175/226/15-ц, де заявники 

просили ухвалити рішення про усиновлення ними дитини з центру соціально – 

психологічної реабілітації дітей «Віра, Надія, Любов» [362]. 

Відповідно до ч.4 ст. 211 СК, особи, які не перебувають у шлюбі між собою, 

не можуть усиновити одну і ту ж дитину. Проте, якщо такі особи проживають 

однією сім'єю, суд може ухвалити рішення про усиновлення ними дитини. На 

сьогодні судова практика вирішує дане питання шляхом того, що спочатку такі 

особи встановлюють факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу в 

окремому провадженні, а потім із відповідним рішенням суду, яке набрало законної 

сили йдуть знову до суду за усиновленням дитини. Вважаємо, що доцільно 

об’єднати в одному провадженні встановленя факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу та усиновлення дитини. 
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Теж саме стосується і випадку, якщо мова йде про усиновлення дитини іншого 

партнера, проте, у випадку, коли законний батько чи мати не проти. Так, у справі 

Фрунзенського районного суду   м. Харкова від 19.05.2011 року № 2-0-57/2011 

заявник звернувся до суду із заявою, посилаючись на те, що проживають однією 

сім'єю  з  заінтересованою особою. До проживання із заявником однією сім'єю 

заінтересована особа перебувала в шлюбі, від якого народила дочку. Батько та мати 

цієї дочки не заперечують, щоб заявник усиновив їх малолітню дочку, що 

підтверджується доданими до заяви копією заяви про згоду на усиновлення та зміну 

прізвища та по батькові та копією заяви про згоду на усиновлення та зміну прізвища 

та по батькові [363]. Таким чином, встановлення факту проживання однією сім'єю 

чоловіка та жінки без шлюбу та усиновлення дитини може бути об’єдане в одне 

провадження.  

Щодо встановлення факту проживаня однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу для отримання права на спадкування в порядку четвертої черги за законом, 

то тут існують свої особливості. 

Законодавець висунув вимогу про обов’язковість постійного проживання 

спадкоємця разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, що ставить 

прийняття спадщину у такому випадку в залежність від факту спільного постійного 

проживання вказаних осіб. Як випливає із п. 3.22 Порядку, у разі відсутності у 

паспорті спадкоємця відмітки про реєстрацію його місця проживання доказом 

постійного проживання із спадкодавцем можуть бути: довідка житлово-

експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу, 

відповідного органу місцевого самоврядування про те, що спадкоємець на день 

смерті спадкодавця проживав разом із цим спадкодавцем [138]. В разі, якщо 

нотаріус відмовить у видачі такого свідоцтва, цілком правильним буде звернутись 

до суду: у разі відсутності спору про право - в порядку окремого провадження, за 

наявності спору - в порядку позовного провадження. 

 Якщо постійне проживання особи зі спадкодавцем на час відкриття спадщини 

не підтверджено відповідними документами, у зв’язку із чим нотаріус відмовив 

особі в оформленні спадщини, спадкоємець має право звернутися до суду із заявою 
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про встановлення факту постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття 

спадщини, а не про встановлення факту прийняття спадщини. Така позиція є 

обґрунтованою, адже прийняття спадщини в аналізованій ситуації залежить від 

факту постійного проживання зі спадкодавцем, і саме від цього факту залежить 

виникнення спадкових прав спадкоємця. Необхідно зазначити, що досить складно 

буде встановити даний факт, якщо наприклад жінка прописана в Оболонському 

районі міста Києва, а спадкодавець в Дарницькому районі міста Києві. Жінці 

необхідно буде довести сам факт, що вони дійсно проживали на одній території не 

менше п'яти років, що на практиці досить складно. До того ж, особі необхідно будет 

довести тривалість відносин, а саме не менше як п’ять років до часу відкриття 

спадщини. 

Щодо справ про утримання, то таке право може виникнути за наявності: 

тривалого часу проживання однією сім’єю; наявності непрацездатності у чоловіка 

або жінки, які перебували у фактичних шлюбних відносинах тривалий час. При 

цьому скільки років буде визначено «тривалий час» законом не передбачено. 

Зокрема, С.М.Лепеху видається доцільним замість категорії тривалий час 

встановити строк у десять років [364, 148]. Щодо непрацездатності, то вона має 

настати саме під час спільного проживання, в іншому випадку дія норми ст. 91 СК 

не застосовується.  

Так, у справі Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 

22 лютого 2016 р. № 264/6364/15-ц заявник просить встановити факт проживання 

однією сім'єю з померлим та встановити факт перебування її на його утриманні, 

посилаючись на те, що у період з 09.04.1992 року по 08.09.2009 року вони 

проживали разом без реєстрації шлюбу та у звязку з невеликим розміром 

отримуваної нею заробітної плати та пенсії на протязі тривалого часу фактично 

постійним і основним джерелом її існування були доходи померлого, який вона 

втратила у зв'язку зі смертю останнього й визначення факту необхідно для 

оформлення у майбутньому права на пенсію у звязку із втратою годувальника. Суд 

вважає, що заявлені вимоги не підлягають задоволенню, так як відповідно до Закону 

України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких 
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інших осіб», «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування», Закону 

України «Про пенсійне забезпечення» право на призначення пенсії у зв'язку із 

втратою годувальника мають чоловік або дружина, які перебували в 

зареєстрованому шлюбі [365]. Дійсно, жінка та чоловік, які на час смерті померлого 

годувальника проживали однією сім'єю без шлюбу та/або утримували один одного, 

не є подружжям, і після смерті того з них, хто за життя утримував другого, той, хто 

залишився жити, не набуває права на призначення йому пенсійних виплат у зв'язку 

із втратою годувальника. Норми права в сфері пенсійного забезпечення, не 

передбачають права на перехід на пенсію по втраті годувальника чоловіка/жінки, які 

проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Такі справи непоодинокі, наприклад 

рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 

березня 2014 року №607/1182/14-ц [90]. Проте є справи, де суд заяву задовольняв як 

у рішеннях Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 19.10.2007 

року № 2 О-86/2007р та Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської 

області від 26 листопада 2013 року № 185/11556/13-ц [366; 367]. 

Вважаємо, що законодавство повинно було вже давно піти шляхом того, щоб 

надавати право таким особам на пенсію та інші компенсації. Адже сімейне 

законодавство зазнчає, що особи, які проживають однією сім'єю без реєстрації 

шлюбу так само створюють сім'ю. До того ж, в більшості зарубіжни країн (Швеція, 

Фінляндія, Угорщина, Франція тощо) вони вважаються як члени сім'ї. Пенсійне 

законодавство повинно буи приведено до сучасних умов, адже іноді такі особи 

живуть вже більше десяти років разом і несправедливо їх позбавляти таких самих 

прав. 

Зважаючи на те, що основним, головним завданням і обов’язком суду при 

розгляді і вирішенні справи про встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу є з’ясування реальних (дійсних) взаємовідносин 

заявника та заінтересованих осіб, а також охорона інтересів осіб шляхом ухвалення 

законного й обґрунтованого рішення, то відповідно з’ясування цих взаємовідносин 

можливе лише шляхом дослідження доказів. 
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Справедливий розгляд і вирішення цивільних справ, ухвалення законного й 

обґрунтованого рішення як кінцева мета процесу є можливими при правильному 

застосуванні передбачених законом складників судового пізнання: норм 

об’єктивного права, обставин справи, суб’єктивних прав та обов’язків певних 

фізичних осіб. Висновок про наявність чи відсутність певних обставин справи й 

пов’язаних із ними суб’єктивних прав та обов’язків сторін досягається судом 

шляхом дослідження й використання ним у судовому процесі передбачених 

процесуальним законодавством інструментів судового доказування: доказів. 

Як зазначає С.Я.Фурса, переоцінити значення доказів у сучасному цивільному 

судочинстві дуже складно, оскільки належне і достатнє підтвердження всіх 

юридичних обставин − це запорука подальшого об’єктивного вирішення справи 

[296, 120].  

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК доказами є будь-які фактичні дані, на підставі 

яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обгрунтовують 

вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для 

вирішення справи [125]. Як зазначає В.О.Єрмолаєва, фактичні дані – це логічний 

зміст судових доказів, які розглядаються як відображення фактів реальної дійсності, 

що містять інформацію про них [261, 143]. Дані мають бути достовірними, 

достатніми, зміст їх повинен вірно відображати обставини, що мають значення для 

правильного, об’єктивного і всебічного вирішення справи. Ці дані відповідно до ч. 2 

ст. 76 ЦПК встановлюються на підставі письмових, речових і електронних доказів, 

висновків експертів та показань свідків. Доречно зазначала П.А.Лупинська, що 

засоби доказування не виступають як докази, за їх допомогою встановлюються або 

спростовуються певні факти, які виконують роль доказів [369, 121].  

С.Я.Фурса зазначає, що оскільки окреме провадження є самостійним видом 

цивільного судочинства і характеризується специфічним порядком розгляду та 

вирішення справ, то слід розширити загальноприйняту систем класифікації доказів 

шляхом доповнення новою підставою - за характером зв’язку доказу з предметом 

доказування, де виділити два види доказів: предметні докази (будь-які фактичні 

дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність даного факту, 
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безпосередньо пов’язні з предметом доказування та які залежать від мети 

встановлення певного факту) та додаткові докази (безспірні фактичні дані, які 

надаються суду та необхідні для підтвердження, що встановлюваний факт матиме 

юридичне значення і не має іншої можливості його встановити) [296, 119].  

Докази, які збираються заявником повинні мати пряме відношення до суті 

заяви. Тому, вирішуючи питання про виклик свідків, необхідно, щоб в заяві було 

зазначено, які саме обставини можуть бути ними підтверджені.  

 Порядок в п. 3.22 зазначає, що в разі відсутності в паспорті спадкоємця 

відмітки про реєстрацію його місця проживання доказом постійного проживання зі 

спадкодавцем може бути довідка житлово-експлуатаційної організації, правління 

житлово-будівельного кооперативу, відповідного органу місцевого самоврядування 

про те, що спадкоємець в день смерті спадкодавця проживав разом з ним [138]. Такі 

докази надаються в суд разом зі свідоцтвом про смерть спадкодавця, свідоцтвом про 

народження дітей (за наявності), виписки з господарських будинкових книг, докази 

про спільне придбання майна, як рухомого, так і нерухомого (чеки, квитанції, 

свідоцтва про право власності), ділова / особисте листування, з яких видно, що 

спадкоємець і спадкодавець вважали себе чоловіком і дружиною, дбали один про 

одного, довідки житлових організацій, сільрад про спільне проживання та ведення 

господарства і т.п. 

Обставини, що належать до предмета доказування, можуть підтверджуватися 

показаннями свідків (сусідів, родичів, представників житлово-експлуатаційної 

організації), довідками про реєстрацію зазначених осіб за одним місцем проживання 

тощо. При цьому слід мати на увазі, що всі наведені вище докази, на підставі яких 

суд встановлює наявність або відсутність фактів, що мають значення для охорони 

сімейних прав та інтересів особи, повинні відповідати встановленим у законі 

вимогам, а саме бути належними та допустимими [370, 58].  

На рахунок доказів підтвердження спільного проживання, то це може бути їх 

реєстрація за таким місцем проживання (виписки з господарських будинкових книг, 

довідки виконавчих комітетів сільських рад або інших місцевих органів); фотографії 

спільного відпочинку або іншого спільного часу, показання свідків (сусідів, друзів, 
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родичів, представників житлово-експлуатаційної організації і т.п.); договір оренди 

квартири або будинку, де чоловік і жінка вказані як орендарі; договір купівлі-

продажу, де покупцями відзначені чоловік і жінка, одоцтво про народження дитини,  

чеки, квитанції, ділове та особисте листування, з якіх видно, что «подружжя» 

вважать себе чоловіком та дружиною і т.п.
  
[371, 57] 

Щодо пояснень самих заявників як доказ, то як відомо, раніше в ЦПК 1963 р. 

засобом доказування визнавалися лише пояснення сторін, третіх осіб і нічого не 

говорилося про допит їх як свідків. В ЦПК 2004 року серед засобів доказування 

було допит сторін як свідків, але за новим ЦПК це положення не знайшло свого 

відображення, проте відповідно до ст. ст. 92, 93 ЦПК учасники справи можуть бути 

опитані письмово. 

М.А.Гурвич зазначав, що як доказ може розглядатися не все те, що говорить 

сторона в процесі, а тільки та частина їхніх пояснень, в якій сторони сповіщають 

суду відомості про факти, що мають юридичне або доказове значення [300, 117]. 

М.К.Треушніков зазначає, що судове рішення не може вважатися обґрунтованим, 

якщо воно ухвалене з посиланням  лише на  пояснення сторін, які не проаналізовані 

в сукупності з іншими доказами [304, 169]. Саме конкретні пояснення дозволяють 

зіставити відомості, одержані від заявників та заінтересованих осіб, з відомостями, 

одержаними за допомогою інших засобів доказування, і в результаті комплексної 

оцінки зробити висновок про наявність або відсутність обставин, що мають 

значення для вирішення справи.  

Зважаючи на те, що як заявники, так і заінтересовані особи у справах про 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу є 

заінтересованими учасниками цього процесу, вказані особи можуть давати різні 

міркування по суті справи. Зазначені особи можуть повідомляти суду різні 

обставини, що мають значення для справи. Отже, зміст їх пояснень може бути 

досить різноманітним. Проте суттєво важливим моментом є те, що доказове 

значення для суду мають не всі пояснення заявників та заінтересованих осіб, а лише 

ті, які містять у собі відомості про обставини, що мають значення безпосередньо для 

справи, і за умови, що зазначені особи з їх дозволу були допитані як свідки.  
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Доволі часто у судовій практиці вбачаються ситуації, за яких на об’єктивність 

і повноту показань свідків про відомі їм обставини у справах про встановлення 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу впливають існуючі 

неправові зв’язки (родинні, товариські, моральні та психологічні фактори) між 

свідками та заявниками, які при дослідженні й оцінці показань свідків судом 

підлягають урахуванню. Як зауважує М.Й.Штефан, на достовірність показань 

свідків впливають взаємовідносини між сторонами й іншими особами, які беруть 

участь у справі, але відхилити їх показання про обставини у справі як докази можна 

лише за наявності даних, що свідчать про їх невідповідність дійсності [284, 300]. 

Тому, як зазначає Я.П.Зейкан, суд при допиті свідка з’ясовує стосунки свідка із 

сторонами, що дозволяє оцінити достовірність пояснень свідка [372, 123].  

Показання свідків можуть бути допущені судом у справах для підтвердження 

обставин, що свідчать про спільне проживання чоловіка та жінки, про спільне 

ведення домашнього господарства, про наявність спільної праці, про спільне 

ведення єдиного сімейного бюджету, про спільне купування певних об’єктів за час 

проживання.  

Для прикладу: у справі Амур-Нижньодніпровського районного суду м. 

Дніпропетровська від 31.01.2011 року № 2-о-76/11 факт проживання однією сім’єю 

підтверджуються показаннями свідків, які пояснили в судовому засіданні, що з 11 

лютого 1994 року чоловік та жінка проживають однією сім’єю та ведуть спільне 

господарство, мають спільний бюджет, разом відпочивають та відмічають свята 

[373]. В іншій справі Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 4 

листопада 2014 року № 357/10974/14-ц свідки вказали, що заявниця мешкала зі 

спадкодавцем в одному районі, знали їх давно, і їм відомо, що заявниця та 

спадкодавець мешкали разом до дня смерті [374]. В іншій справі Нахімовського 

районного суду м. Севастополя від 29 листопада 2012 року № 2704/8861/12  

викладені обставини підтверджені письмовими свідченнями матір’ю заявника та 

спільною знайомою [375].  

Проте, варто зазначити, що показання свідків в деяких випадках не зовсім 

можуть допомогти. Так, у випадку, якщо жінці необхідно довести постійне спільне 
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проживання з чоловіком (спадкодавцем) на час відкриття спадщини, і в неї 

зареєстроване місце проживання не співпадає із місцем проживання спадкодавця, то 

показання свідка недостатньо, і можуть враховуватися судом лише додатково.  

При розгляді справ про встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу важливим також є дослідження судом письмових 

доказів. У ч. 1 ст. 95 ЦПК зазначено, що письмовими доказами є документи (крім 

електронних документів), які містять дані про обствини, що мають значення для 

првильного вирішення спору. С.Я.Фурса зазначає, що письмовими доказами можуть 

бути свідоцтва чи копії свідоцтв про народження дітей, листи ділового чи 

особистого характеру у таких справах [296, 223]. 

Це можуть бути, наприклад акти, складені мешканцями будинку та 

посвідченого начальником МКП «ЖЕК №14», відповідно до якого чоловік та жінка 

проживали разом і вели спільне господарство з 1981 року по день його смерті як в 

рішенні Замостянського районного суду м. Вінниці від 26 січня 2012 року № 

206/76/2012 [376]; довідкою ОСББ, з якої убачається, що чоловік проживав із 

жінкою до моменту смерті як в рішенні Свердловського міського суду Луганської 

області  від 28 листопада 2012 року №  2-о-481/12 [377]; випискою із домової або 

господарської книги як в рішенні Новокаховського міського суду Херсонської 

області від 3 грудня 2012 року №    2117/5795/12 [378]; довідкою сільських, 

селищних рад як в рішенні Нахімовського районного суду м. Севастополя від 29 

листопада 2012 року № 2704/8861/12 [379] тощо. Цікавим письмовим доказом є в 

рішенні Соломянськоо районного суду м. Києва від 12 березня 2012 року №2-о-

89/12, де мати чоловіка оформила на жінку довіреність на оформлення спадкових 

справ, приймаючи її як свою невістку [380]. 

На практиці також існують ситуації, коли факт проживання однією сім'єю 

підтверджується письмовими поясненнями свідків, засвідченими нотаріусом, що не 

є правильним, адже відповідно до ЦПК свідок зобов’язаний з’явитися до суду за 

його викликом у визначений час і дати правдиві показання про відомі йому 

обставини і нотіаріус не може засвідчити справжність підпису таким чином. 
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Щодо речових доказів, які відповідно до ст. 97 ЦПК є предметами 

матеріального світу, які своїм існуванням, своїми якостями, властивостями, 

місцезнаходженням, іншими ознками дають змогу встановити обставини, що мають 

значення для справи, то  в даній категорії справ це можуть бути, наприклад 

фотографії. Так, у справі Малиновського районного суду м. Одеси від 25 липня 2013 

року № 521/10462/13ц, фотографії були зроблені в різний період часу протягом 30 

років і посвідчують моменти ведення спільного побуту, святкування свят, спільні 

зустрічі всією родиною заявників [381]. Також це можуть бути фотографії зі 

спільних заходів, відпочинку тощо.  
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2.5. Особливості ухвалення рішення суду щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

Як відомо, рішення суду ухвалюється на підставі правових норм та є актом 

застосування норм права. При цьому суд виходить із мети, завдань, які випливають 

із цих норм і конкретних обставин справи з урахуванням певної життєвої ситуації. 

Судове рішення за своїм змістом є результатом правильної оцінки  інтересу та його 

взаємозв’язку з інтересами інших учасників процесу, а за зовнішнім виразом – 

впливом на поведінку осіб шляхом підтвердження їх прав та обов’язків і 

застосування способів їх реалізації.  

Відповідно до постанови Пленуму ВСУ «Про судове рішення у цивільній 

справі», рішення  суду  як  найважливіший  акт правосуддя покликане забезпечити 

захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини та здійснення 

проголошеного Основним Законом України принципу верховенства права [382].  У 

зв'язку з цим  суди  повинні  неухильно  додержувати  вимог про законність і 

обґрунтованість рішення  у   цивільній   справі. 

При встановленні факту, що має юридичне значення, а саме проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу суд не вирішує питання про матеріальні 

права заявника. Але це не означає, що суд при розгляді справ даної категорії не 

застосовує матеріальний закон і що законність рішення суду в справах окремого 

провадження полягає тільки в дотриманні процесуального закону. Зміст юридичних 

фактів завжди розкривається в нормах матеріального права, причому один і той 

самий факт залежно від правових наслідків, які породжують його встановлення, 

може мати різне правове значення. Отже, не вирішуючи матеріальних прав 

заявника, суд при встановленні фактів, що мають юридичне значення зобов’язаний 

правильно застосувати матеріальний закон, який розкриває зміст факту.  

Законність судового рішення в справах окремого провадження проявляється в 

тому, що факт, який встановлюється згідно з нормами матеріального права, повинен 

породжувати юридичні наслідки. Суд визначає, які саме правові наслідки після 

встановлення факту можуть виникнути у заявника. Пункт 18 постанови Пленуму 

ВСУ від 31.03.1995 року «Про судову практику в справах про встановлення фактів, 
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що мають юридичне значення» зазначає, що в рішеннях суду про встановлення 

факту, що має юридичне значення  обов’язково зазначається мета для якої необхідно 

встановити даний факт [116]. Відповідно до ст. 319 ЦПК, у рішенні суду про 

встановлення факту, що має юридичне значення повинно бути зазначено відомості 

про факт, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі 

яких суд установив цей факт. Проте, на практиці це положення не завжди 

реалізується належним чином. Судова практика свідчить про велику кількість справ, 

де про мету в судовому рішенні взагалі не зазначається, як наприклад в рішенні 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 30 січня 2013 року № 

1003/20642/12 [383].  Рішення суду законне тоді, коли суд вирішив справу згідно з 

нормами процесуального та матеріального права, застосування яких зумовлено 

встановленням даного юридичного факту та ухвалив його з додержанням усіх вимог 

цивільного процесуального законодавства.  

У мотивувальній частині судового рішення обов’язково має бути зазначено 

якими нормами матеріального і процесуального права суд керувався при розгляді 

справи з посиланням в необхідних випадках на постанови пленуму, в яких даються 

роз’яснення з питань їх застосування [384, 109]. У справах про встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу необхідно посилатися на 

матеріальний закон, а саме на СК та ЦК. Так, правильним є посилання на СК, де 

зазначено, що сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним 

побутом, мають взаємні права та обов'язки як, наприклад, в рішенні 

Погребищенського районного суду Вінницької області від 23.01.2017 року № 

143/1889/16-ц [385]. Проте трапляються рішення, де зовсім нівелюється 

мотивувальна частина як, наприклад в рішеннях Білоцерківського міськрайонного 

суду Київської області від 30 січня 2013 року № 1003/20642/12 та Чуднівського 

районного суду Житомирської області від 10.10.2014 року № 294/1335/14-ц [386; 

387]. 

У резолютивній частині робиться висновок про задоволення заяви та 

встановлення відповідного факту або відмову в задоволенні заяви. Проте, тут так 

само наявні проблеми у формулюванні. С.Я.Фурса зазначає, що в таких рішеннях 
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повинно бути зазначено особи, між якими встановлено відповідні відносини, 

тривалість існування таких відносин, а за наявності дітей - їх імена та роки 

народження, а також факт перебування заявника на утриманні померлого (на 

прохання заявника) [149, 156]. 

Проте, існують випадки, коли резолютивна частина не відповідає змістові 

заяви. Так, в рішенні Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 19 

грудня 2016 року № 159/4529/16-ц в заяві зазначалося про «встановлення факту 

шлюбних відносин», а по суті заяви йшлося про встановлення факту проживання 

однією сім’єю, а в резолютивній частині зазначено про встановлення факту 

«перебування у фактичних шлюбних відносинах, тобто проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без укладення шлюбу» [386]. В рішенні Чуднівського районного 

суду Житомирської області від 10.10.2014 року № 294/1335/14-ц змістом заяви було 

встановити факт проживання однією сім’єю, а в резолютивній зазначалося: 

«встановити факт, що…перебували у цивільному шлюбі» [387]. В рішенні 

Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 19 грудня 2016 року № 

159/4529/16-ц змістом заяви було встановити факт перебування у фактичних 

шлюбних відносинах, в резолютивній зазначалося про «встановити факт 

проживання однією сім’єю…, тобто встановити факт того, що вони проживали у 

фактичних шлюбних відносинах як чоловік та дружина» [388]. 

Проте, інколи виникають ситуації, коли заява сформульована правильно, а 

суди нехтуюючи приписами навпаки самостійно неправильно застосовують 

термінологію. Так, у справі Святошинського районного суду міста Києва від 12 

січня 2012 року № 2о-236/12 суд ухвалив «встановити факт проживання однією 

сім’єю як подружжя без реєстрації шлюбу» [389]; у справі Охтирського  

міськрайонного  суду  Сумської  області  від  10  листопада  2015  року  

No583/3605/13-ц  суд встановив «факт сумісного проживання як подружжя…» [390]; 

у справі Красногвардійського районного суду Дніпропетровської області від 26   

травня 2015 року № 204/2283/15-ц суд встановив «факт перебування у фактичних 

шлюбних відносинах….» [391]; у справі Жовтоводського міського суду 

Дніпропетровської області від 27 жовтня 2015 року № 176/2120/15-ц  суд встановив 
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«факт проживання однією родиною без шлюбу…» [392] і т.п. Можна побачити, що в 

усіх зазначених прикладах із судової практики виклад резолютивної частини 

рішення не відповідає вимогам законодавства в частині використання процесуальної 

термінології. Так, якщо суддя встановлює факт шлюбних відносин замість 

проживання однією сім’єю то це рішення по суті не матиме для заявника жодних 

правових наслідків, оскільки не встановлює юридичного факту, за встановленням 

якого заявник звернувся до суду. 

Аналіз наведених судових рішень дає підстави стверджувати, що інколи 

проблема у використанні термінології бере свій не зі змісту заяв, а інколи це 

зумовлено самим недбалим ставленням суддів. Резолютивна частина (як і зміст 

рішення суду в цілому) повинна базуватись на законі й давати вичерпну відповідь на 

заявлену вимогу. В усіх зазначених прикладах із судової практики зміст 

резолютивної частини рішення не відповідає законодавчим положенням, особливо в 

частині використання термінології.   

В свою чергу, суди, які не дотримуються процесуальної термінології повинні 

розуміти наслідки такого, а саме ухвалення різних за змістом рішень в цій категорії 

справ. Так, у випадку, якщо судом в резулятивній частині буде встановлено «факт 

перебуваня фактичних шлюбних відносин», таке рішення для нотаріуса не буде 

мати юридичних наслідків. В цьому випадку виходом із цієї ситації буде ухвалення 

додаткового рішення відповідно до ст.270 ЦПК як стосовно вимоги, з приводу якої 

подавалися докази і давалися пояснення, проте не ухвалено рішення. Тобто, суд 

правильно встановив всі обставини, що особи проживають однією сім’єю, проте в 

резолютивній частині неправильно визначив назву таким відносинам, а саме замість 

«проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу» встановив факт 

«перебвання у фактичних шлюбних відносинах». Додатковим рішенням суд не 

змінює ухвалене рішення, а лише доповнює його в частині вирішених, але упущених 

при складанні резолютивної частини вимог [108]. 

Щодо особливостей виконання рішень у справах про встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, то вона проявляється в 

тому, що ухвалені у таких справах рішення суду виконуються шляхом направлення 
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копії рішення до органу, у якому встановлений судом факт підлягає державній 

реєстрації, та (або) є підставою для видачі відповідного документа.  

Особливість виконання рішень суду про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення полягає ще в тому, що в силу свого констатуючого характеру 

вони не потребують видачі виконавчого листа, а реалізуються шляхом направлення 

копії такого рішення, яке набрало законної сили, до органу, у якому встановлений 

судом факт підлягає державній реєстрації, та (або) є підставою для видачі 

відповідного документа [129, 320]. 

Наприклад, якщо метою встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу є отримання права на спадкування в порядку четвертої 

черги спадкування за законом, то копія такого рішення суду подається нотаріусу, 

так як відповідно до п. 4.1 Порядку при видачі свідоцтва про право на спадщину за 

законом нотаріус перевіряє наявність підстав для закликання до спадкування за 

законом осіб, які подали заяви про видачу свідоцтва.  

Якщо метою встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки 

без шлюбу є підтвердження правової підстави для ухвалення судового рішення про 

усиновлення дитини (ч. 4, 5 ст. 211 СК), то копія відповідного рішення, що набрало 

законної сили, подається разом із заявою про усиновлення до суду, який 

розглядатиме справу. 

Якщо судове рішення необхідно для підтвердження своїх стосунків перед 

третіми особами або для отримання відповідних пільг, пенсій у зв’язку із втратою 

годувальника тощ, то копія відповідного рішення подається до відповідних 

уповноважених осіб. 

Рішення суду у відповідній справі не є підставою для виникнення цивільних, 

сімейних та інших прав таких осіб. Права чоловіка та жінки, які проживають однією 

сім’єю без шлюбу, виникають внаслідок факту спільного поживання, а рішення суду 

лише підтверджує наявність зазначеного факту, тобто створюються умови для 

здійснення цих прав. Тобто, саме по собі рішення про встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу не дає таким особам усього 

обсягу майнових прав та обов’язків. Сама природа рішення про встановлення факту 
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передбачає створення умов для здійснення такими особами в майбутньому певних 

прав. 

Позиція, що встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки 

без шлюбу пов’язується з набранням законної сили рішення суду, яким такий 

юридичний факт встановлено, відповідає позиції ВСУ від 7.11.2011 р. у справі № 6-

44цс11. У ній зазначається, що визнання недійсним на підставі ст. 578 ЦК і ст.6 

Закону України «Про іпотеку» договору іпотеки, укладеного за два роки до 

набрання законної сили рішенням суду, яким було встановлено факт проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, не впливає на зміст правовідносин, що 

склалися у зв’язку з укладенням такого договору, оскільки на момент укладення 

оспорюваного правочину єдиним власником спірної квартири був чоловік, який при 

посвідченні договору зазначив, що на момент придбання квартири у фактичних 

шлюбних відносинах ні з ким не перебував [393]. 

ВССУ у своєму інформаційному листі фактично встановив, що спільна 

сумісна власність у чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без шлюбу 

виникає лише після набуття законної сили рішенням суду, яким установлено 

відповідний факт [394]. О.Розгон вважає, що така правова позиція є своєрідним 

каменем спотикання для практичного застосування ст.74 СК, адже надзвичайно 

малою є вірогідність того, що перед початком проживання жінка та чоловік будуть 

звертатися до суду за встановленням такого факту [353, 132].  

Отже, саме по собі судове рішення про встановлення зазначеного факту не дає 

таким особам усього обсягу майнових прав та обов’язків, якими володіють 

подружжя. Рішення може бути похідним для виникнення частини прав. Суд 

встановлюючи зазначений факт не торкається матеріальних прав заявника та 

заінтересованих осіб, адже один і той встановлений судом юридичний факт може  

мати різне юридичне значення і породжувати різні правові наслідки. Сама природа 

судового рішення про встановлення зазначеного факту передбачає створення умов 

для здійснення такими особами в майбутньому певних прав.  
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Висновки до розділу 2. 

1. Передумови права на пред’явлення заяви про встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу слід класифікувати на  

суб’єктивні (ті, що стосуються заявника) та об’єктивні (ті, що стосуються справи). 

Так, до першої групи слід відносити: наявність юридичної заінтересованості у 

заявника; дотримання процесуальної форми звернення до суду, а саме належним 

чином оформлена заява про встановлення даного факту; сплата судового збору за 

встановлення такого факту; підсудність справи даному суду; дієздатність та 

правоздатність особи, яка подала заяву; наявність повноважень у представника на 

ведення відповідної справи.  

До другої групи слід відносити: юрисдикція справи суду в порядку цивільного 

судочинства; відсутність рішення суду, що набрало законної сили по тотожній заяві 

чи ухвали суду про закриття провадження у справі; відсутність у провадженні суду 

справи з такою ж вимогою заявника або позовної заяви, в якій вимога позивача 

безпосередньо пов’язана із встановлюваним юридичним фактом. 

2. Обґрунтовано необхідність розмежування понять «юридичний факт» та 

«факт, що має юридичне значення». Так, юридичний факт – це обставина, існування 

якої документально підтверджено у порядку, встановленому законом внаслідок чого 

вона є публічно визнаною і, не підлягає додатковому доказуванню (наприклад, факт 

реєстрації шлюбу, який підтверджений свідоцтвом про шлюб).  Факт, що має 

юридичне значення встановлюється судом і являє собою ретроспективи дій чи 

подій, явищ чи обставин, які мали місце в минулому за рахунок засобів доказування 

при умові зазначення мети для якої  встановлення такого  факту є необхідним.  

Факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу встановлюється 

на момент виникнення або настання  певної події, а не на  майбутнє  і повинен 

тягнути за собою певні юридичні наслідки. 

3. Метою встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки 

без шлюбу – є створення умов здійснення ними особистих немайнових чи майнових 

прав.  
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Підставою для встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу – є заява про встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу з обов’язковим обґрунтуванням юридичного значення 

встановлення цього факту для заявників та їх юридичної заінтересованості.  

3. Обставини якими заявник обґрунтовує свою заяву про необхідність 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу не 

повинні містити у собі  жодних  ознак, що можуть бути  розтлумачені судом як спір 

про право.  Наявність у такій заяві ознак спору про право є підставою для відмови у 

відкритті провадження. З метою запобігання безпідставній відмові у відкритті 

провадження пропонується доповнити статтю 318 ЦПК ч. 1 пунктом 4 такого змісту: 

«про відсутність заперечень щодо встановлення факту у заінтересованих осіб, які 

залучаються  до участі в розгляді справи».  

4. Встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без  

шлюбу допускається в порядку позовного провадження. Водночас, у порядку 

позовного провадження предметом розгляду є майно, майнові та не майнові права 

набуті такими особами за час спільного проживання, а відтак одночасно с вимогою 

щодо заявлених вимог, заявляється і вимога про встановлення  факту проживання 

однією сім’єю чоловіком та жінкою без шлюбу. Підставами для заявлення таких 

вимог є їх обґрунтування обставинами зокрема, щодо проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу, ведення спільного господарства,  встановлення часу 

придбання майна, джерела походження, виникнення взаємних прав та обов'язків 

щодо майна тощо. Встановлюючи даний факт в порядку окремого провадження 

предметом доказування буде лише  проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу, тобто наявність усіх ознак сім’ї, відсутність реєстрації між ними шлюбу, а 

також відсутність реєстрації кожного з них з іншою особою.   

5. Завданнями підготовчого провадження у справах щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу є визначення предмету 

розгляду справи, встановлення відсутності спору про право, визначення складу осіб, 

які беруть участь у справі, визначення обставин справи, які підлягають 
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встановленню та зібрання відповідних доказів, вирішення питання щодо відводу, 

визначення порядку розгляду справи, вчинення інших дій. 

6. Предмет доказування у справах про встановлення факту проживання однією 

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу можна визначити - це сукупність певних 

юридично значимих обставин справи, які мають бути розглянуті в рамках 

підготовчого провадження і які продовжують встановлюватися у процесі судового 

доказування безпосередньо під час судового розгляду для правильного, повного та 

об’єктивного вирішення цих справ. 

Предметом доказування у справах про встановлення факту проживання однією 

сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу будуть, визначені СК,  ознаки сім'ї, а саме: 

спільне проживання, пов'язаність спільним побутом і наявність взаємних прав і 

обов'язків,  а також додатковому встановленню та врахуванню підлягатиме: 

відсутність зареєстрованого шлюбу,   як між собою,  так і з будь-якою іншою 

особою  кожного з партнерів. Всі інші ознаки проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу повинні прийматися до уваги в залежності від обставин конкретної 

справи. Наприклад, така ознака, як термін проживання однією сім'єю чоловіка та 

жінки без шлюбу має обов'язково враховуватися суддею  у випадках  встановлення 

даного факту  з метою отримання права на спадщину в порядку четвертої черги 

спадкування.  

7. При встановлені факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу таку ознаку як «спільне проживання» слід розуміти як усталене проживання 

чоловіка та жінки на одній житловій площі, спрямоване на довготривалі відносини, 

створення сім’ї та ведення спільного господарства, тобто спільна участь у загальних 

витратах, спрямованих на забезпечення життєдіяльності сім’ї. Тривалість таких 

відносин може вважатися вирішальною  лише при встановлені даного факту  з 

метою  спадкування в порядку четвертої черги.  

«Усталеність відносин» слід розуміти як ведення спільного господарства, 

спільне проведення вільного часу, ведення спільних витрат на утримання квартири, 

придбання меблів і побутової техніки, продуктів харчування, одягу і т.п., що 

дозволяє вважати, що між ними склалися стійкі подружні відносини. Таку ознаку як 
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«пов’язаність спільним побутом» слід розуміти як загальні або індивідуальні 

трудові зусилля чоловіка та жінки,  в результаті яких отримані ними доходи, 

спрямовуються на  утримання спільного майна, ведення спільного господарства, 

побуту та бюджету.  

Наявність «взаємних прав та обов’язків» слід розглядати як наявність між 

чоловіком та жінкою взаємних особистих майнових та немайнових прав,  що 

виникають внаслідок  спільного проживання і ведення спільного господарства і, які 

розподіляються між чоловіком та жінкою за їх згодою. 

8. Пропонується доповнити статтю 315 ЦПК частиною 5 такого змісту: 

«Забороняється відмова у відкритті провадження у справі з мотивів неправильного 

використання правничої термінології при написанні заяви про встановлення фактів, 

що мають юридичне значення.  Суддя, встановивши, що заяву про встановлення 

фактів, що мають юридичне значення подано з порушенням вимог статті 318 ЦПК, 

протягом п’яти днів з дня надходження до суду такої заяви постановляє ухвалу про 

залишення заяви без руху відповідно до статті 185 цього Кодексу». Запропоноване 

доповнення до статті має на меті унеможливити відмову у відкритті провадження 

про встановлення факту проживання однією сім’єю без шлюбу внаслідок 

неправильного використання правничої термінології, натомість встановить 

обов’язок для суду в цих випадках, надати строк для усунення виявлених недоліків з 

одночасним роз’ясненням заявникові способу для їх усунення.  

9. Ознаками фактичних шлюбних відносин є: різностатевість; відсутність 

зареєстрованого в органах державної реєстрації актів цивільного стану шлюбу як 

між особами, які спільно проживають, так із будь-якою іншою особою; намір жінки 

та чоловіка встановити стійкі відносини, створити сім'ю; постійне спільне 

проживання на одній території; ведення спільного господарства; взаємне 

матеріальне забезпечення та піклування, засноване на почуттях любові та 

взаємоповаги; публічність відносин, тобто відсутність приховування своїх стосунків 

перед третіми особами; спільне проведення часу;  спільне виховання дітей (за 

наявності). 
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10. Чоловік та жінка, які проживають однією сім’єю без шлюбу не можуть 

вважатися родичами чи близькими родичами (особами), адже не перебувають у 

родинних відносинах та не перебувають у спорідненості між собою. Проте, цілком 

підпадають під поняття «член сім’ї», зважаючи на утворену ними між собою сім’ю 

внаслідок  постійного спільного проживання, народження спільних дітей,  ведення  

спільного господарства,   спільних витрат,  спільного бюджету тощо. 

11. Заявниками у справах про встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу є особи, які заінтересовані у відкритті цього 

провадження та встановленні такого факту, що матиме для них юридичне значення 

та є необхідним для створення умов здійснення ними особистих майнових чи 

немайнових прав або підтвердження наявності чи відсутності  у них відповідних 

прав. У випадку смерті таких осіб, заявниками можуть виступати їх спадкоємці.  

Заінтересованими особами у справах про встановлення факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу є особи, які мають юридичну 

заінтересованість у результатах розгляду справи, що обґрунтовується безпосереднім 

причинним зв’язком із установленим судом фактом.   

12. Залучення судом нотаріуса чи представників органів державної влади або 

місцевого самоврядування в якості заінтересованих осіб при встановленні факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу є обґрунтованим лише у 

випадках, коли  ними була заведена спадкова справа і, внаслідок встановлення кола 

спадкоємців виявлено особу, яка стверджує, що проживала з спадкодавцем однією 

сім’єю без реєстрації шлюбу.  

13. Виявляється необґрунтованою практика залучення в якості 

заінтересованих осіб представників органів державної влади або місцевого 

самоврядування у зв’язку з наданням ними відповідних довідок про проживання. 

Отримання такої інформації судом  не може розглядатися ним як їх юридична 

заінтересованість у результатах вирішення справи, а відтак безпідставним є їх 

залучення у якості заінтересованих осіб у справах про встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу.  
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14. За наслідками проведеного дослідження виявлено необґрунтованість   

судової практики щодо роз’єднання заяв про встановлення факту проживання 

однією сім’єю без шлюбу та усиновлення такою парою дитини, що в результаті є 

безпідставним затягуванням розгляду справ. Вважаємо, що у випадку усиновлення 

дитини чоловіком та жінкою доцільно об’єднати їх розгляд в одне провадження в 

порядку окремого провадження. Зазначене також є обґрунтованим і у випадках 

усиновлення другим із партнерів, які проживають однією сім’єю без реєстрації 

шлюбу.  

15. Правова природа судового рішення про встановлення факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу передбачає створення умов для 

здійснення такими особами в майбутньому певних прав. Саме по собі судове 

рішення про встановлення зазначеного факту не дає таким особам усього обсягу 

майнових прав та обов’язків, якими володіють подружжя.  

16. Проаналізувавши тенденцію недотримання правничої термінології судами, 

можна зробити висновок про те, що її недотримання призводить до   ухвалення    

рішень, що в подальшому потребують або ухвалення додаткових рішень, або їх 

роз’яснення. Зокрема,  виходом із цієї ситуції буде ухвалення додаткового рішення 

відповідно до ст.270 ЦПК як стосовно вимоги, з приводу якої подавалися докази і 

давалися пояснення, проте не ухвалено рішення.  
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РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В 

СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ, ЯКІ 

ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ БЕЗ ШЛЮБУ 

3.1. Зарубіжний досвід охорони та захисту прав чоловіка та жінки, які 

проживають однією сім’єю без шлюбу  

Зарубіжне законодавство допускає різні моделі сім’ї, і жодна 

транснаціональна правова норма не передбачає обов’язковості державної реєстрації 

сімейного союзу. Вже досить давно в зарубіжному законодавстві намітилася 

тенденція на визнання юридичних наслідків за фактичними шлюбними 

відносинами, правовий статус яких може бути різним. А.Д. Толстая відзначає це як 

одну з відмінних характеристик розвитку сімейного права на Заході в останні 20 

років
  

[395, 21]. При цьому існують різні теоретичні пропозиції та підходи щодо 

врегулювання таких відносин між чоловіком та жінкою, що зумовлює детальне 

наукове вивчення даного питання враховуючи досвід зарубіжних країн з метою 

удосконалення вітчизняного законодавства в сфері захисту прав таких осіб.  

Викликає сумнів теза про те, що державна реєстрація шлюбу спрямована 

насамперед на охорону приватних інтересів, і тільки в другу чергу - публічних, 

оскільки саме в зв'язку з байдужістю держави до співжиття права і законні інтереси 

громадян залишаються незахищеними [396]. Конкубінат характеризується 

неформальним виникненням, міцними відносинами між партнерами і не вимагає 

формальностей розриву. Підтримуємо тезу М.М. Тарусіної про те, що «фактичний 

шлюб... безпідставно підданий в даний час правовий дискримінації»
  

[397, 123]. 

Висловлювання Наполеона: «Конкубіну ігнорує закон, тому закон ігнорує 

конкубіну» - вже не відображає реального стану речей
  

[398]. Однак, все ж таки 

більшість держав визнає сімейні відносини між чоловіком і жінкою, надаючи їм 

характер правових, при дотриманні нормативно встановлених правил оформлення 

такого союзу.  

Кількість людей, які проживають у фактичних шлюбних відносинах, 

збільшується у всьому світі і не завжди має значення при цьому рівень життя в 

певній країні. Тому цілком виваженим й обгрунтованим, на нашу думку, є рішення 
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тих держав, які легалізували правове становище осіб, які проживають однією сім’єю 

без реєстрації шлюбу. Першою державою в Європі, яка зважилась на цей крок стала 

Швеція (1987 рік), за нею слідували Норвегія, Нідерланди, Угорщина, Бельгія, 

Франція, Португалія та інші держави. Більшість країн Європи на законодавчому 

рівні визначили правовий статус таких осіб, а ті держави, які ще цього не зробили - 

стоять за крок від цього, адже визнання державою таких сімейних союзів цілком 

може вважається показником її прогресивності, оскільки така держава захищає 

інтереси не лише більшості, але й меншості. 

Щодо особливостей правового регулювання фактичних шлюбних відносин, то 

в деяких європейських країнах цьому питанню присвячені спеціальні закони 

(Швеція, Ірландія, Каталонія), в інших - розділи або параграфи (або окремі статті) у 

цивільному або сімейному кодексах (Франція, Німеччина, Ісландія, Бельгія). 

Можна також стверджувати, що більшість європейських країн в цьому питанні 

відрізняються між собою особливістю процедури оформлення таких відносин між 

чоловіком та жінкою: так, це може мати вигляд письмової угоди (Франція), заяви 

(Бельгія, Ісландія, Люксембург), урочистої церемонії (Данія, Швеція, Нідерланди) 

або взагалі не передбачають ніякої процедури, а визнаються постфактум (Угорщина, 

Італія, Португалія, США, Україна, Швейцарія)
  
[399, 109].  

«Сohabitation»
 
- це інститут, відомий ще з часів Стародавнього Риму, в даний 

час врегульований з незначними відмінностями в цілому ряді держав, і число таких 

країн постійно збільшується
 
[400, 320]. Даний інститут стає все більш поширеним в 

західних країнах протягом останніх кількох десятиліть, будучи на чолі зі зміною 

соціальних поглядів, особливо щодо шлюбу, гендерних ролей та релігії [401, 10]. В 

англійській мові слово «cohabit» передбачає співжиття в шлюбі чи поза шлюбом 

[402]. Цей термін використовується майже у більшості країн англо-саксонської 

правової системи. В практиці англійських судів термін «cohabitation» 

термінологічно відрізняє просте співжиття від зареєстрованого шлюбу («marriage»). 

Найбільшого поширення в країнах загального права набув термін «common law 

marriage», який означає «незареєстрований шлюб», «цивільний шлюб» та увійшов у 

термінологічний обіг з Акту Лорда Хардвіка 1753 року [399, 110].  
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Загалом в багатьох зарубіжних країнах застосовують такі терміни як: informal 

marriage (неформальний шлюб – Швейцарія, Шотландія), irregular marriage 

(неправильний шлюб - Шотландія), consensual marriage (узгоджений шлюб - 

Німеччина), unsolemnized marriage (несерйозний шлюб - Ірландія) and nonceremonial 

marriage (неофіційний шлюб - Ірландія), unmarried spouses (неодружене подружжя - 

Квебек), domestic partnership (домашнє партнерство - Австралія), common law 

marriage (неоформлений шлюб – Канада, США), cohabitation (Канада, США, Англія, 

Карибські острова, Нова Зеландія), carring relationship (дбайливі відносини-

Тасманія), civil partners (для одностатевих пар – Швеція, Данія) тощо [403, 345].  

Такі країни як Норвегія, Ісландія, Голландія, Бельгія, Франція, Портуалія, 

Іспанія, Німеччина, Швейцарія, Швеція та ін. визнають різні форми позашлюбних 

союзів. Узаконивши фактичне співжиття, іноземне право ряду держав тим самим 

насамперед упорядкувало майнові відносини партнерів, врегулювало питання 

виховання та утримання неповнолітніх дітей, а також вирішило проблеми надання 

або, навпаки, позбавлення фактичних шлюбних союзів певних пільг і привілеїв
 
[404, 

96]. Проте, країни СНД (Російська Федерація, Азербайджанська Республіка, 

Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Молдова, Грузія та ін.) не визнають 

фактичні шлюбні відносини та не надають їм правового регулювання. Україна є 

єдиною країною, яка визнає правові наслідки за фактичними шлюбними 

відносинами за умови надання такому факту юридичного значення.  

В країнах СНД, зокрема в ЦПК Республіки Молдови в ст.281 передбачено 

встановлення судом «факту співжиття» [405]; статтею 364 ЦПК Республіки Білорусь 

передбачено встановлення «факту перебування у фактичних шлюбних відносинах» 

[406]. Це ж саме передбачено і ЦПК Азербайджанської Республіки, ЦПК Киргизької 

Республіки та ЦПК Республіки Узбекистан [123, 254]. На жаль, серед країн-

учасниць СНД ситуація з правовим регулюванням фактичних шлюбних відносин 

майже не відрізняється від російського аналогу. Звичайно це можна пояснити тим, 

що їх законодавство за радянських часів входило до єдиної правової системи. 

Так, за ЦПК Грузії, в поряду безспірного провадження розглядаються справи 

щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення, проте встановлення факту 
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позашлюбних відносин за ст. 312 не передбачено [413]. До речі, перелік цих фактів є 

вичерпним, що не допускає в принципі можливість встановлення факту 

позашлюбних відносин. За ЦПК Республіки Казахстан ст. 305 не передбачено 

встановлення факту позашлюбних відносин, проте зазначено, що суд може 

встановлювати інші факти, що мають юридичне значення, якщо законодавством не 

передбачений інший порядок їх встановлення [414]. Це саме передбачено і в ЦПК 

Республіки Таджикистан та Республіки Туркменістан.  

ЦПК країн СНД регулюють зовсім по-іншому позашлюбні відносини, зокрема 

кардинальними є ЦПК РФ та Грузії, де окрім того, що в переліку зовсім не 

передбачені такі факти, так ще і на практиці зустрічаються лише в контексті 

окремих категорій справ позовного провадження, вказуючи лише на конкретні схожі 

ознаки, які б за вітчизняним законодавством трактувалися як позашлюбні 

відносини, проте ніяким чином не визнаючи їх такими.  

В РФ на законодавчому рівні не передбачено наявність таких відносин між 

чоловіком та жінкою. Відсутність правових норм щодо їх регулювання не може 

замінюватись і судовою практикою, яка не є джерелом російського права. 

В ст. 264 ЦПК РФ в переліку фактів, що мають юридичне значення не має 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, проте 

даний перелік встановлення фактів не є вичерпним [407], що породжує можливість 

встановлення такого факту в суді.  

З аналізу судової практики російських судів можна зробити висновок, що факт 

перебування осіб у позашлюбних відносинах має «допоміжний» характер при 

розгляді судом справ інших категорій, а правовому регулюванню підлягають тільки 

зареєстровані в встановленому порядку. Так, у справі Московського обласного суду 

від 26.02.2004 року № 33-1559 вказується, що суд повинен брати до уваги й ті 

обставини, які раніше тлумачилися як підтверджуючі походження дитини від даного 

чоловіка, а саме спільне проживання та ведення спільного господарства матір’ю 

дитини та заінтересованою особою до народження дитини; спільне виховання або 

утримання ними дитини; визнання батьківства з належними доказами [408].  
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М.М.Виборнова зазначає, що розповсюдження «фактичних шлюбних відносин» 

зумовлює захист прав та інтересів осіб, які перебувають у таких відносинах. Вона 

пропонує введення двох альтернативних способів встановлення фактичних 

шлюбних відносин: за допомогою укладення договору про фактичний шлюб або 

ухвалення судового рішення [409]. Науковець пропонує також прийняти 

спеціальний закон «Про фактичні шлюбні відносини», у якому повинно бути 

закріплено поняття фактичного шлюбу, умови дійсності фактичного шлюбу, форма і 

порядок встановлення фактичних шлюбних відносин, підстави і порядок їх 

припинення, права й обов’язки фактичних чоловіка та жінки тощо. Цю ідею 

підримує і І.А. Косарєва, яка зазначає, що такі особи повинні мати захист з боку 

держави [80, 96]. На думку С.І. Рєутова, хоча реєстрація шлюбу є, безперечно, 

необхідною, і з суспільної позиції доцільною, незареєстрований (фактичний) шлюб 

не може знаходитись поза правим регулюванням, так як сім’я, що склалася на його 

основі, характеризується тими самими ознаками, що і сім’я, створена на основі 

зареєстрованого шлюбу, і виконує аналогічні функції: дітонародження, виховання 

дітей, взаємна матеріальна підтримка і співпраця [410, 90] . О.Ю. Косова вважає, що 

достатньо стійкий позашлюбний союз (не залежно від того, чи народжені і 

виховуються в ньому діти, чи ні), який характеризується спільністю повсякденного 

життя, міжстатевими контактами, взаємною підтримкою, а в цілому наявністю 

довіри в особистих взаємовідносинах, що орієнтовані на сімейну модель організації 

побуту, не може не розглядатись як сім’я, не дивлячись на недотримання 

відповідних процедур оформлення шлюбу [411, 106]. Хоча можна навести й 

протилежні позиції, щодо яких фактичні шлюби не мають права на визнання з боку 

держави і суспільства [412, 160]. 

Таким чином, можна констатувати, що в країнах СНД, встановлення 

позашлюбних відносин на відміну від національного законодавства носить 

виключний або одиничний характер, деякі країни СНД взагалі виключають будь-яке 

встановлення цього факту вважаючи це неприпустимим, адже сімейний союз 

створюють особи, які перебувають у шлюбі між собою, а тому навіть допустити 

позашлюбний зв'язок неможливо. Оцінюючи ставлення до вирішення проблеми 
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фактичних шлюбів у Росії та інших країнах СНД, на наш погляд, можна 

констатувати, що український законодавець зайняв найбільш виважену юридично та 

далекоглядну позицію щодо цього питання, оскільки він визнав юридичні наслідки 

за фактичним шлюбом, що є початком та дає можливість рухатись у напряму 

подальшого розвитку їх законодавчого регулювання. 

Щодо європейського досвіду, то необхідно відмітити, що першою 

європейською державою, яка законодавчо визнала та урегулювала відносини 

фактичного подружжя, прийнявши в 1987 році Domestic Partnership Act (далі – Закон 

1987) стала Швеція
  

[415]. Обирати цивільний шлюб як альтернативну форму 

сімейних відносин у Швеції почали ще з 1960-х років. Це був видимий зсув у 

нормативній поведінці стосовно формування та сприйняття родини. Сьогодні саме 

ця країна є лідером серед європейських країн з кількості сімейних союзів, які 

проживають у фактичних шлюбних відносинах (30%)
  
[31, 33]. У Швеції співжиття 

поділяється на два типи: «sarbo» (сімейна пара, яка офіційно не зареєструвала свої 

відносини та проживає в різних домогосподарствах) та «sambo» (сімейна пара, яка 

не зареєструвала свої відносини та проживає в одному домогосподарстві [403, 32]. 

Ознаками сімейної пари «sambo» є співжиття осіб, які є повнолітніми, мають 

стійкий характер відносин, пара проживає разом тривалий період часу, не приховує 

таких відносин від оточення та сприймає себе як подружжя. Закон може 

встановлювати деякі додаткові умови: емоційні стосунки повинні мати тривалий 

характер, пара повинна мати спільне місце проживання, спільний бюджет.  

1 липня 2003 року Швеція удосконалила даний правовий інститут шляхом 

внесення змін до Закону 1987 року, де зазначено, що майно, що використовуюється 

для спільного проживання та побуту, знаходиться в спільній сумісній власності 

фактичного подружжя, якщо воно придбано для спільного використання. Спільним 

майном співмешканців визнається тільки житло і предмети домашньої обстановки. 

Так само Закон передбачає перелік майна, на яке не поширюється режим спільної 

власності: майно одного з фактичного подружжя, отримане в дар, успадковане 

одним з них, майно, яке згідно з правовим документом може знаходитися лише в 

роздільній власності або придбане виключно для використання одним з подружжя. 



163 
 

(ст.ст.4, 6, 7 Закону)
  

[415].  Закон 1987 року встановлює певні обмеження, які 

стосуються вільного використання спільних ресурсів у період співжиття, права 

просити про поділ спільно нажитого майна чи права на половину житла чи 

предметів побуту, придбаного для спільного використання у разі, якщо співжиття 

припиняється тощо. Проте, даний Закон не передбачає автоматичне спадкування 

один після одного
 .
 

Такі особи мають право не свідчити один проти одного в суді або 

правоохоронних органах. Шведське законодавство допускає спільну опіку 

співмешканців над дітьми один одного, але забороняє усиновлення (удочеріння) 

парам, які не перебувають у шлюбі [416, 33]. 

Із внесенням змін до Закону в 1995 році фактичний шлюб підлягає реєстрації. 

Зареєстроване партнерство включає більшість більшість правил, які притаманні 

подружжю. Наприклад, мають право на половину майна, яке зареєстровано на 

іншого партнера, мають право на спадкування за законом після смерті одного з них, 

а в 2003 році можуть всиновлювати дітей. Щодо спадкування, то якщо один з 

партнері помирав, той хто пережив мав право на пенсію, проте протягом 

обмеженого періоду часу (12 місяців) після смерті, але якщо партнер помирає 

внаслідок аварії на роботі, інший має право на пожиттєву матеріальну допомогу 

[417, 85].  

В ЦК Угорщини на законодавчому рівні визначено поняття фактичного 

шлюбу, яке передбачає, що дві особи перебувають у фактичному шлюбі, якщо їхні 

відносини в усьому відповідають таким умовам: вони спільно мешкають, ведуть 

спільне домашнє господарство, між ними існує емоційний зв'язок і господарсько-

економічна спільність [418]. Фактичні шлюбні відносини в Угорщині можуть бути 

зреєстровані в муніципалітеті як фактичний шлюб [419]. Окремої спеціальної 

реєстрації факту перебування в таких відносинах закон не вимагає, проте при 

бажанні отримати дозвіл до процедур штучних репродуктивних методів вагітності, 

сторони таких відносин зобов’язані нотаріально засвідчити факт спільного 

проживання
 
.  
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Проте, у судовій практиці перевіряють ще дві умови: чи присутні між 

сторонами сексуальні відносини та чи визнають сторони належність один одному як 

подружжя перед третіми особами. Такі особи відповідно до ЦК є родичами, а не 

близькими особами.  

Майну, набутому в період перебування у фактичному шлюбі надається режим 

спільної часткової власності пропорційно до участі кожного з фактичного 

подружжя. Особа, яка перебувала у фактичному шлюбі має право на отримання 

пенсії за умови спільного проживання зі спадкодавцем не менше 10 років до дня 

його смерті, проте для фактичного подружжя закон визначає стаж спільного 

проживання у п’ять років. Право успадкування допустимо тільки за заповітом. Після 

припинення відносин особа не має права на аліменти. Угорщина стала першою 

східноєвропейською державою, яка прийняла під юрисдикцію держави позашлюбні 

стосунки. Для доказу співжиття необхідно підтвердження або встановлення факту 

спільного проживання. Співжиття партнерам надається режим спільної часткової 

власності пропорційно участі кожного з них.  

У Нідерландах 5 липня 1997 року був прийнятий, а 1 січня 1998 року вступив 

у дію Закон «Про зареєстроване партнерство», яким було встановлено, що чоловік і 

жінка, не укладаючи шлюб, можуть укласти договір про спільне проживання, тим 

самим створюючи сімейний союз у вигляді партнерства. 13 грудня 2000 року був 

прийнятий Закон «Про подальше зрівняння правових норм між шлюбом і 

партнерством» [420, 415]. 

В Норвегії відповідно до Закону «Про спільне домашнє господарство» від 

1991 року чоловік та жінка, що перебувають у фактичних шлюбних відносин у сфері 

соціального забезпечення та оподаткування мають ті ж права, що й особи, які 

перебувають у зареєстрованому шлюбі. Якщо один з них є матір’ю-одиначкою або 

батьком-одинаком і фактично перебуває більше одного року в такому союзі, то вони 

позбавляються права на отримання щомісячної державної допомоги на утримання 

дитини, оскільки законодавець вважає, що в таких випадках має місце спільна 

турбота фактичного подружжя про дитину [420, 416].  
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В Португалії визнає союз, подібний до шлюбу, але не зареєстрований 

належним чином та надає фактичному подружжю той самий обсяг прав та 

обов’язків, якими наділені офіційні подружжя [421]. Правові наслідки в таких 

союзах виникають за умови спільного проживання пари однією сім’єю не менше 

двох років.  

У Франції у чиному ЦК є глава ХІІІ «Пакт про солідарність та конкубінат» 

(Du pacte civil de solidarité et du concubinage) [422]. Пакт про солідарність та 

конкубінат є договором між двома фізичними особами протилежної статі або тієї ж 

статі, щоб організувати своє життя (article 515-1). Люди, які вступають в цивільне 

партнерство подають спільну заяву до районного суду за місцем проживання. 

подають два екземпляри угоди, заяву про те, що жоден з них не є стороною в 

іншому ЦПС, після чого до спеціального реєстру вноситься відмітка про реєстрацію 

і саме з цього моменту договір набуває чинності.  

У разі неможливості прибути до суду, уповноважена особа районного суду 

може прибути до будинку однієї зі сторін для підписання договору про цивільне 

партнерство. Секретар записує заяву і приступити до формальностей публікації. 

Можливий варіант, коли посвідчується нотаріусом. В цьому випадку нотаріус 

збирає спільну заяву, реєструє договір і приступити до публікації формальностей, 

передбачених в попередньому пункті. 

Партнери, які приймають рішення про припинення за взаємною згодою в 

цивільному партнерстві або виклику, направленому на канцелярії районного суду за 

місцем реєстрації або нотаріуса, який зробив запис пакту спільного заявою до цього 

кінець. Партнер вирішує закінчити цивільне партнерство дійсно служити іншим. 

Копія цього повідомлення доставляється або надсилається до реєстру окружного 

суду за місцем реєстрації або нотаріусу, який зробив запис договору. Також 

партнери мають зобов’язання жити разом. Поняття спільного життя охоплює, 

зокрема, сукупність інтересів, що включає співжиття між партнерами. Партнери в 

рівній мірі підпорядковані обов’язку взаємного надананя моральної та матеріальної 

допомоги один одному (ст. 515-4 Цивільного кодексу), що аналогічно обов’язку 

надання взаємної допомоги подружжям (ст. 212 Цивільного кодексу). 
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 Права учасників подібних союзів значно звужені ніж у подружжя, зокрема: не 

створює спільності майна та спільної відповідальності за зобов’язаннями перед 

кредиторами, не мають права на успадкування, окрім переважного права 

спадкування (пролонгацію) договору оренди житлового приміщення, що виникає за 

умови, якщо відносини тривали не менше одного року на момент відкриття 

спадщини [423]. Стаття 515.4 ЦК Франції зазначає, що майно є власністю того з 

фактичного подружжя, який зможе будь-якими засобами довести своє виключне 

право власності на дане майно (propriete exclusive). Те майно, у відношенні якого 

жоден з фактичного подружжя не може довести своє виключне право власності, 

належить їм обом у рівних частках. Тобто, встановлено режим спільної часткової 

власності. Проте статус спільної сумісного майна може бути встановлено окремим 

договором Режим спільної власності поширюється лише на речі домашнього 

побуту, які куплені після укладення такого договору
 
[424, 39]. 

Вони не пов'язані особистими немайновими правовідносинами, як особи, які 

перебувають у зареєстрованому шлюбі. Немає права на спільне прізвище. Доступ до 

штучних методів репродукції можливий за умови спільного проживання не менш як 

двох років. Фактичне співжиття не створює спільності майна, спільної 

відповідальності за зобов'язаннями перед кредиторами.Процедура оформлення 

Згоди співмешканців на штучне зачаття дитини с помощью доногра відносіться до 

справ окремий провадденя (с. 1157-2, 1157-3). 

В ЦПК передбачено окремою главою «Положення щодо окремих категорій 

справ». Французька процесуальна доктрина звертає увагу на те,що окреме 

провадження має досить велику кількість норм загального плану, що зосереджені 

узагальній частині ЦПК Франції – книзі І, має самостійні і відмінні від позовного 

провадження цілі, грунтується навласних принцпах, має сутнісні особливості  у 

порядку відкриття провадження і вирішення справ, прийняття рішення і його 

законної сили, а також у способах оскарження [424, 32]. Правильною є позиція ЦПК 

Франції, що якщо в справах відсутній спір і при цьому в законі зроблена вказівка на 

необхідгість судового контролю, то такі справи розгялдаються в порядку окремого 

провадження.  
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В Ісландії фактичні шлюбні відносини мають правові наслідки за умови, що 

учасниками таких відносин можуть бути виключно особи різної статі та які 

пройшли анкетування в Національному реєстрі. Через п’ять років після такої 

реєстрації передбачено право на спільне усиновлення дитини, а у разі народження в 

такому союзі спільної дитини закон встановлює презумпцію батьківства. За Законом 

про дітей 2003 р.
 

батьком дитини визнається чоловік, з яким мати дитини 

складається або в шлюбі, або в зареєстрованому позашлюбного союзі (ovig simbi) 

[425]. Відповідно до ст. 2 Закону про усиновлення 1999 р.
 

право на спільне 

усиновлення дитини у співмешканців виникає після закінчення п'яти років 

проживання після реєстрації в Національному реєстрі. Відповідно до законодавства 

спеціального офомлення припинення таких відносин не передбачено, проте 

автоматичною підставою вважається вступ одного з партнерів у законний шлюб або 

реєстрацію за іншим місцем проживання [425].  

У Швейцарії  один із фактичного подружжя має право на виплату компенсації 

моральної та матеріальної шкоди у разі втрати годувальника, яким був другий з 

фактичного подружжя. Особа, яка отримує матеріальне утримання після розірвання 

шлюбу, в разі вступу в конкубінат з іншою особою втрачає право на його 

отримання, це кваліфікується як зловживання правом. Або відповідно до ст. 45 

Швейцарського зобов'язального закону співмешканець може вимагати виплату 

відшкодування у зв'язку з втратою годувальника [426]. 

В окремих округах Іспанії існує достатня кількість актів, які регулюють 

фактичні шлюбні відносини: Закон «Про стабільні парні союзи» в Каталонії, Закон 

«Про пари, що не перебувають у шлюбах» в Аргоні, Закон «Про регламентування 

регулювання фактичних союзів» (Uniones de Hecho) в Валенсії, Закон «Про фактичні 

союзи» і Декрет «Про ведення реєстру фактичних союзів» в Мадриді. Відповідно до 

положень цих актів, фактичним союзом визнається ситуація, коли дві особи 

відкрито, явно і загальновідомо проживають разом безперервно щонайменше 

протягом 12 місяців за наявності емоційної близькості, які добровільно вирішать 

зареєструватися в реєстрі фактичних союзів округу [427, 149]. Законодавство надає 

право учасникам фактичних шлюбних відносин реєструвати свої сосунки в 
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адміністративному порядку та закріплює цілий ряд взаємних прав та обов’язків: 

переважне право одного з партнерів опіки у випадку недієздатності іншого, право 

складання спільного заповіту, право спадкувати один після одного, право на 

аліменти [428].  

При цьому в Іспанії надається медична допомога будь- якій особі, яка не має 

страхового полісу, проте живе з особою, яка має такий поліс, у фактичному шлюбі. 

Закріплені також і права фактичного подружжя на опіку над іншим у подружжі в 

разі втрати дієздатності, можливість складати спільний заповіт та спадкувати один 

після одного (одну четверту спадкового майна), колишні співмешканці також 

пов’язані аліментними зобов’язаннями [428]. 

В Італії Конституційний суд визначив, що за умови доведення факту 

тривалості і стійкості відносин фактичного подружжя, сторона такого союзу вправі 

одержати У 2004 р окремі регіони Італії визнали coppie di fatto (фактичні союзи), що 

тягнуть правові наслідки [429, 161]. 

Законодавство Німеччини визнає правові наслідки лише за зареєстрованими 

шлюбами
 
[45]. Проте, німецька судова практика розглядає вступ у фактичний шлюб 

як утворення союзу цивільного партнерства, тобто об’єднання осіб [430, 86]. Відтак 

практикується укладення договорів щодо майна між особами, що не перебувають в 

шлюбних відносинах або називають як шлюбне партнерство (Lebensgemeinschaft). 

Регламентується Законом «Про зареєстроване шлюбне партнерство» (Gesetz uber 

eingetragene Lebenspastnerschaft) від 16.02.2001 року, яким вводиться інститут 

шлюбного партнерства і поява якого означає відхід від патріархальної моделі 

побудови сімї. Партнерство існує нарівні із шлюбом однієї статті і у багатьох 

випадках схожий із ним з точки зору правового статусу учасників шлюбного 

партнерства та їх взаємних прав та обвязків
 
[431]. Це означає, що подібні норми про 

такий союз застосовуються лише до відносин фактичного подружжя між собою, але 

не з третіми особами. Умови договору про партнерство не повинні суперечити 

«добрим намірам», наприклад, встановлювати обов’язок відшкодувати збитки чи 

сплатити неустойку у випадку одностороннього припинення спільного життя
 
[432, 

504]. Фактичне подружжя між собою може укласти договір, що регулює їх майнові 
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відносини, але не вправі включати в договір про партнерство положення, що 

торкаються інтересів третіх осіб або держави (передбачати право одного з 

фактичного подружжя здійснювати без доручення угоди від імені іншого)
  

[432, 

505]. Як правило, в подібних договорах передбачається право одного партнера 

користуватися речами іншого без надання заміни використаної речі, рівна участь 

партнерів у витратах на найм жилого приміщення для спільного проживання, 

встановлюється режим спільної часткової власності на придбані в період спільного 

проживання предмети домашнього вжитку та право на їх розподіл в разі припинення 

фактичного шлюбу таким чином, щоб кожен із партнерів мав можливість у 

подальшому вести окреме господарство
  
[431]. 

Інститут співжиття у Бельгії визнається як цивільно-правовий договір (ст. 

1476 ЦК). Так, укладається контракт, що підписується двома особами в присутності 

нотаріуса, після чого вноситься до реєстру муніципалітету за місцем проживання 

партнерів або одного з них
  

[433]. У разі смерті одного з них майно може бути 

успадковане іншим і їх спільними дітьми. Не мають пільг з оподаткування, 

соціального забезпечення, що надаються подружжю. 

В Голландії практикується обов’язкове підписання договору між 

співмешканцями в простій письмовій формі, яке має юридичні наслідки для таких 

осіб. Надаються гарантії з боку держави: право на спадкування оренди житлового 

приміщення, пільгове оподаткування, соціальне забезпечення, усиновлення.  Проте 

немає режиму спільної сумісної власності, забороняється спадкувати за законом. 

Цивільний шлюб у Голландії передбачає не менший ступінь особистої та 

матеріальної відповідальності за партнера, ніж шлюб офіційний [434, 11]. 

Наприклад, податкова інспекція врахує той факт, що голландський громадянин 

забезпечує свого непрацюючого партнера з власних коштів, і може ухвалити 

рішення повернути працюючій «половині» частину сплачених нею податків. 

В Литві через те, що стало більше проживати в позашлюбних відносинах в ЦК 

ввели новий інститут – цивільне партнерство, яке регламентує лише майнові 

питання таких осіб. Проте офіційно зареєструвати партнерство буде можливо лише 

тоді, коли Сейм Литви прийме відповідний Закон. Відносини між співмешканцями 
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підпадають під дію положень розділу XV «Спільне проживання без реєстрації 

шлюбу» частини VI «Права і обов'язки інших членів сім'ї» ЦК ЛР
 
[435]. Стаття 3.229 

визначає умови, за яких можливе створення партнерства. 

Для укладення партнерства необхідним також є термін спільного проживання 

співмешканців в незареєстрованих відносинах не менше одного року. І остання 

умова для укладення партнерства - наявність спільної мети - в подальшому створити 

сім'ю. Більш того, ГК ЛР встановлює «випробувальний термін» тривалістю не 

менше одного року, чого немає в російському сімейному законодавстві.  

У США особи, котрі вступають в неофіційний шлюб за взаємною згодою 

(common law marriage), за законодавством 37 штатів не мають права на захист своїх 

відносин з боку суду
  

[436, 230]. Однак фактичний союз визнається владою всіх 

штатів, незалежно від подальшого перебування даної подружньої пари, якщо цей 

шлюб був дійсним в момент його укладення за законодавством штату, на території 

якого він відбувся. Отже, в США співжиття визнається владою і тих штатів, в яких 

такі відносини і не легітимізувати. Як правило, позашлюбні союзи спеціально не 

оформляються, такі зв'язки встановлюються судом постфактум у разі смерті одного 

з співмешканців або пред'явлення другим партнером прав на частку в майні чи 

інших вигод, пов'язаних з шлюбом, наприклад компенсації від компанії або 

соціальних виплат. При розгляді судом справи про визнання фактичного шлюбу 

беруться до уваги наступні обставини: наявність ознак подружніх відносин в 

поведінці чоловіка і жінки з точки зору оточуючих, спільне проживання, спільне 

ведення банківського рахунку та ін. При встановленні дійсності фактичного 

співжиття саме подружжя, їх діти набувають ті ж права і вигоди, що і в разі 

зареєстрованого шлюбу. 

В ЦПК КНР передбачено як і в ЦПК України окреме провадження, проте не 

передбачено встановлення фактів, що мають юридичне значення. Відповідно до ст. 

177 ЦПК КНР в порядку окремого провадження розглядаються справи про визнання 

безвісно відсутіми або оголошення померлим, про визнання недієздатним або 

обмежено дієздатним, про визнання майна [437, 56]. 
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Таким чином, pа законодавством країн Західної Європи, такі відносини між 

чоловіком та жінкою не лише визнані в якості правової підстави виникнення 

майнових прав та обов’язків подружжя, а й слугують додатковою гарантією 

багатьох інших прав, в тому числі житлових, соціальних, податкових, шлюбно-

сімейних тощо. В якості правової підстави виникнення взаємних прав та обов’язків 

між чоловіком та жінкою, законодавство більшості зарубіжних країн передбачає 

дотримання процедури державної реєстрації таких відносин та укладення договорів 

про цивільне партнерство.  
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3.2. Модернізація вітчизняного законодавства відповідно до сучасних 

європейських стандартів 

Особи, які проживають разом без реєстрації шлюбу так само, як і подружжя 

бажають стабільності у своїх відносинах. Реєстрація шлюбу не повинна ставати на 

шляху до досягнення їх благополуччю та щастю, а тому такі особи так само мають 

право обирати той спосіб життя, який вважають для себе якнайкраще, і 

законодавство ніяким чином не повинно їх обмежувати в цьому. Дуже часто такі 

особи не бажають одружуватися, але хочуть зробити своє життя юридично 

захищеним. На сьогодні в суспільстві все більше з’являються молоді пари, які 

хочуть уникнути гендерних ролей та стереотипів, які пов’язані з інститутом шлюбу, 

оскільки історично шлюб розумівся «союзом між чоловіком та жінкою». 

На жаль, на сьогодні в суспільстві склалася традиція, що, якщо пари 

укладають між собою договори, то це означає недовіра один до одного. Проте, 

навпаки, для прикладу в зарубіжних країнах така практика розповсюджена через те, 

що такі особи не хочуть у майбутньому ускладнювати стосунки між собою. 

Укладення договорів між особами, які проживають однією сім’єю без реєстрації 

шлюбу дозволить врегулювати свої майнові відносини, можливість спадкування та 

залишати у спадок спільно придбане майно, можливість відвідувати свого партнера 

в медичних закликах, дізнаватися про медичний стан, доглядати та розпоряджатися 

тілом в разі смерті, мати права на спільне батьківство та виховання дітей та ще 

багато інших прав та обов’язків. 

Україна зобов’язалася дотримуватися положень Угоди про асоціацію з ЄС, яка 

зокрема, визначає, що внутрішня політика нашої держави формується  через повагу 

до прав людини та основоположних свобод. В рамках зобов'язань України перед ЄС 

готується до оновлення і українське чинне законодавство, зокрема, в 2017 році в 

Україні може бути легалізований інститут цивільного партнерства.  

25 серпня 2015 року указом Президента України було затверджено 

Національну стратегію у сфері прав людини (далі — Національна стратегія). Її 

розробка та прийняття були зумовлені необхідністю вдосконалення діяльності 

держави щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини, створення 
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дієвого механізму захисту в Україні прав і свобод людини, вирішення системних 

проблем у зазначеній сфері. Згідно з преамбулою зазначеного нормативного акту 

Національна стратегія спрямована на об'єднання суспільства довкола розуміння 

цінності прав і свобод людини, які захищаються на основі принципу рівності та без 

дискримінації [438]. Планом дій щодо реалізації Національної стратегії у галузі прав 

людини на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабміну від 

23.11.2015 за № 1393-р, планується розробити законопроект про легалізацію 

зареєстрованого цивільного партнерства — для різностатевих і одностатевих пар 

[439].  

Підпункт 6 Національної стратегії передбачає розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про легалізацію в Україні 

зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар з 

урахуванням майнових і немайнових прав, зокрема володіння та наслідування 

майна, утримання одного партнера іншим в разі непрацездатності, конституційного 

права не свідчення проти свого партнера.  

Станом на 2017 запропоновано  законопроект «Про цивільне партнерство»
 

[440], проте ще не зареєстрований у ВР, який буде враховувати особисті немайнові, 

а також майнові права, зокрема власності та отримання майна у спадок, утримання 

одного партнера іншим у випадку непрацездатності, а також конституційне право не 

свідчити проти свого партнера. Цивільне партнерство пропонується визначати як 

відносини між фізичними особами, які можуть бути одного або різних полів та 

оформлені у встановлений законом порядку. 

У Міністерстві юстиції України, коментуючи новації, зазначили, що жодних 

новацій щодо розширення поняття шлюбу дане законодавство містити не буде. Так, 

ідеологія законопроекту про легалізацію в Україні зареєстрованого громадянського 

партнерства для різностатевих і одностатевих пар, який повинен бути розроблений в 

2017 році, — це необхідність законодавчого унормування майнових і немайнових 

прав між людьми, які проживають разом. Зокрема мова йде про володіння і 

успадкування майна, утримання одного партнера іншим у випадку 

непрацездатності, конституційного права не свідчити проти свого партнера в суді 
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[441]. Прийняття зазначених змін передбачено в рамках реалізації п. 105 

«Забезпечення комплексності і узгодженості законодавства у сфері запобігання та 

протидії дискримінації, впровадження відповідних своєчасних позитивних дій на 

національному і місцевому рівні у сфері запобігання та протидії дискримінації, 

забезпечення ефективного та своєчасного реагування держави на нові виклики». 

Проте, необхідно зазначити, що легалізація відносин цивільного партнерства 

для різностатевих пар є необхідністю, проте для одностатевих пар вважаємо, що 

поки наше суспільство ще не готове до цього. Вважаємо, що першим кроком на 

шляху до оновлення вітчизняного законодавства відповідно до європейських 

стандартів є врегулювання відносин осіб, які проживають однією сім’єю без шлюбу 

[443]. 

За законодавством країн західної Європи, фактичні шлюбні відносини не лише 

визнані в якості правової підстави виникнення майнових прав та обов'язків 

подружжя, а й слугують додатковою гарантією багатьох інших прав, в тому числі 

житлових, соціальних, податкових, шлюбно-сімейних тощо. Як вже зазначолося 

вище, такі країни як Бельгія, Німеччина, Франція, Голландія вже досить давно 

практикують укладання таких договорів. У Франції Договір про спільне життя (pacte 

civil de solidarite) став альтернативою шлюбу і згідно із закону підлягає державній 

реєстрації судовими органами. 

Як згадувлося, в Німеччині так само практикується укладення договорів щодо 

майна між особами, що не перебувають у шлюбних відносинах (nichteheliche 

Lebensgemeinschaft). Умови договору про партнерство не повинні суперечити 

«добрим намірам», наприклад, встановлювати обов’язок відшкодувати збитки чи 

сплатити неустойку у випадку одностороннього припинення спільного життя. 

Фактичне подружжя між собою може укласти договір, що регулює їх майнові 

відносини, але не вправі включати в договір про партнерство положення, що 

торкаються інтересів третіх осіб або держави (передбачати право одного з 

фактичного подружжя укладати договори без доручення від імені іншого). Як 

правило, в подібних договорах передбачається право одного партнера користуватися 

речами іншого без надання заміни використаної речі, рівна участь партнерів у 
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витратах щодо найму жилого приміщення для спільного проживання, 

встановлювати режим спільної часткової власності на придбані в період спільного 

проживання предмети домашнього вжитку та право на їх розподіл в разі припинення 

фактичного шлюбу таким чином, щоб кожен із партнерів мав можливість у 

подальшому вести окреме господарство [431]. 

У Бельгії укладається контракт, що підписується двома особами в присутності 

нотаріуса, після чого вноситься до реєстру муніципалітету за місцем проживання 

партнерів або одного з них [433]. 

У Голландії практикується підписання договору між співмешканцями в 

простій письмовій формі, яке має юридичні наслідки для таких осіб, але не для 

третіх осіб [434].  

Світовий, і зокрема європейський, досвід, безспірно свідчать про те, що коло 

відносин цивільного партнерства довго і усталено існує в суспільному житті. Саме 

тому не звертати увагу і залишати його без належного правового регулювання є 

неправильним. Це теж саме, що закривати очі на очевидні речі. Від того, що 

законодавець не визнає права і обов’язки осіб, які знаходяться у не зареєстрованих 

стосунках не стає менше або більше. Проживаючи в таких союзах кожна фізична 

особа за власним бажанням реалізує, своє особисте немайнове право па сім'ю, а, це 

право є природнім і включає можливість обирати партнера та можливість вибору 

форм організації сімейного життя.  

На відміну від зарубіжних країн, встановлення фактичного шлюбу за 

законодавством України не дає фактичному подружжю права на спадкування в 

порядку першої черги, права на соціальну допомогу, житлові права, також наявні 

суперечливі позиції з приводу відесення таких осіб до членів сім’ї. Великим 

недоліком є той факт, що діюче сімейне законодавство України жодним чином не 

регулює особисті немайнові права фактичного подружжя, що часто суперечить їх 

законним інтересам. Крім того, як вбачається з багаторічного досвіду зарубіжних 

країн, в якості правової підстави виникнення взаємних прав та обов'язків 

фактичного подружжя законодавство більшості країн передбачає дотримання 



176 
 

процедури державної реєстрації подібних відносин або укладення відповідних 

договорів про партнерство. 

Правове регулювання права власності чоловіка та жінки, які проживають 

однією сім’єю без шлюбу є дискусійним у судовій практиці, адже належним чином 

це питання на законодавчому рівні не врегульовано. В Україні встановлення факту 

проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу в судовому порядку необхідно для 

захисту прав та інтересів таких осіб, адже лише публічно визнавши такі відносини 

можна належним чином реалізувати положення ст.74 СК. Конституційний Суд 

України в своєму рішенні зазначив, що основою набуття права спільної сумісної 

власності є юридично встановлений факт проживання чоловіка та жінки однією 

сім’єю [444]. Проте, чоловік та жінка, які проживають у такому союзі повинні 

усвідомлювати, що можливий інший варіант підтвердження своїх стосунків, без 

труднощів судового доказування, а саме укладення спеціального договору. 

Що ж стосується права на шлюб, то останнім часом змістовне навантаження 

цього «права» слід переглянути. В сучасних умовах шлюб зводиться до його 

реєстрації, внаслідок чого з’являється сім’я. І особи, які укладають шлюб, роблять 

це саме з метою створення довготривалих (пожиттєвих) щасливих сімейних 

стосунків (сім’ї), а не просто з метою реєстрації шлюбу. Крім того існуюча сьогодні 

практика свідчить про масове поширення тенденції знаходження саме в 

незареєстрованих шлюбах. І при цьому якість сімейного життя абсолютно ніяк не 

залежить від наявності свідоцтва. Саме життя і наступний етап розвитку людського 

суспільства надають все більше аргументів на користь розширення форм та способів 

організації сімейного життя. 

Одним із напрямків вдосконаленя чинного законодавства в сфері захисту прав 

чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без шлюбу є можливість 

укладення договору між такими особами. Проте, на сьогодні реалізація цього права 

такими особами ускладнено. 

Чинне законодавство України не називає суб’єктами шлюбного договору осіб, 

які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою, тому 

відповідно укласти такий договір вони не можуть. Такий підхід є правильним, тому 
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що шлюбний договір нерозривно пов’язаний з реєстрацією шлюбу. Проте, це не є 

перешкодою для укладання такими особами інших видів договорів, наприклад 

договору про визначення правового режиму майна, про порядок користування 

майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, про поділ майна, що є 

об’єктом права спільної сумісної власності тощо. Проте, на практиці виникають 

проблеми як саме діяти нотаріусу у випадку укладення таких договорів.  

Нотаріуси висловлюють дві позиції щодо цього питання: 1) договір не можна 

посвідчувати до набрання законної сили рішення суду про встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу; 2) договір можна 

посвідчувати на підставі слів осіб, які звертаються за посвідченням договору, без 

відповідного рішення суду. 

Ми вважаємо, що правильний варіант є перший, адже нотаріус – це 

«формаліст» і на кожний факт потребує підтвердження. Так, відповідно до п. 4.12 

Порядку, положення щодо посвідчення договорів між подружжям застосовуються і 

до договорів між чоловіком та жінкою, які не перебувають у шлюбі між собою, але 

тривалий час проживали однією сім'єю. Пункт 4.4 Порядку також зазначає, що факт 

проживання спадкоємців однією сім’єю зі спадкодавцем підтверджується рішенням 

суду, яке набрало законної сили. Отже, нотаріус без цього факту не може посвідчити 

договір, так як він повинен перевірити відповідність умов договору законодавству.  

Якщо звернутися до судової практики, то можна побачити досить багато заяв, 

з яких вбачається звернення до суду за встановленням даного факту задля укладення 

договорів між такими особами. Так, у справі Приморського районного суду міста 

Одеси від 19 листопада 2015 року № 522/16978/15-ц заявник звернувся до суду із 

вказаною заявою через те, що вони із зацікавленою особою мають намір укласти 

договір, яким реалізувати свої права щодо визначення їх майнових прав та 

обов'язків як подружжя, а саме вказати правовий режим майна набутого в певні 

періоди перебування у фактичних шлюбних відносинах [445].  

Проте, досить багато нотаріусів посвідчують такі договори зі слів, так як 

вважають, що укладений між такими особами і посвідчений нотаріусом договір про 

спільне проживання і правовий режим майна буде безперечним доказом часу і факту 
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проживання однією сім’єю і набуття за цей період спільно майна, що само по собі, 

виключає будь-якій спір, а в тім, і привід звернення до суду [446].  Дійсно, у випаду 

виникнення спору між ними такий договір дійсно буде гарантією, проте укладений 

такий договір без встановленого юридичного факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки такий договір легко можна буде визнати недійсним. І.В. 

Жилінкова з приводу цього зазначає, що ті, хто потребує рішень суду не хочуть 

мати справу з будь якою невизначеністю, адже фактичний шлюб це завжди правова 

невизначеність
 
[447]. Вважаємо, що мова йде не так про правову невизначеність як 

про перевірку відповідності умов договору законодавству.  

І.В. Жилінкова також зазначає, що якщо до нотаріуса звертаються дієздатні 

особи, в розумових здібностях яких немає підстав сумніватися, які свідомо та 

однозначно стверджують, що вони проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу 

і хочуть укласти договір щодо розпорядження спільним майном – у нотаріуса немає 

підстав відправляти їх до суду, так як СК не вимагає підтвердження факту 

проживання однією сім’єю і це не буде у подальшому підставою для недійсності 

правочину [447]. Ми не погоджуємося з даною позицією, так як без встановлення 

цього факту неможливо буде реалізувати положення, передбачені ст. 74 СК та в 

низці інших нормативно-правових актів. Інша справа, якби законодавство не 

передбачало ніяких положень щодо таких осіб. О.Розгон вважає, що заяви щодо 

спільного проживання таких осіб при посвідченні нотаріусами договорів стосовно 

«нібито» їхнього спільного майна замало, оскільки нотарісу повинен вчиняти 

правочини, які не викликаимуть спорів у майбутньому [353, 120]. Таким чином 

очевидним є те, що ці особи повинні підтвердити свій статус усудовому порядку. 

Т.О.Ариванюк зазначає, що в такому правовому полі, коли законодавець 

створив нову модель регулювання сімейних відносин, нотаріусу важко буде 

реалізовувати правову норму, яка трактує підстави виникнення спільного сумісного 

майна у фактичного подружжя, та посвідчення угод з ним, адже з’ясувати цей факт з 

документів, які представлені, нотаріус не може. Він може лише роз’яснити 

учасникам угоди про юридичні наслідки визнання її недійсною, у разі порушення 

права на майно другого з фактичного подружжя. Все остаточно залежить від 
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добросовісності та морального обов’язку фактичної дружини та чоловіка [453]. 

Автор також наголошує, що якщо до нотаріуса звернулася особа, у паспорті якої 

відсутня відмітка про шлюб, то тільки від неї нотаріусу необхідно вимагати заяву 

про правовий статус майна, яке відчужується, а також відомості про сімейний стан. 

Про ці обставини нотаріус може з’ясувати лише під час бесіди з відчужувачем. Тут 

необхідно розрізнити: майно, яке відчужується є спільною сумісною власністю і 

набуте під час фактичного шлюбу, чи є особистою приватною власністю 

відчужувача [453].  

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що без рішення суду 

нотаріус не може посвідчувати такі договори, так як зобов’язаний перевірити 

відповідність умов договору закону, а для цього необхідне офіційне визнання факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. 

Разом з цим, потрібно висловити позицію щодо доцільності існування 

договору про цивільне партнерство в вітчизняному законодавстві. Відповідно до 

Проекту Закону «Про цивільне партнерство», цивільне партнерство створюється на 

підставі договору про цивільне партнерство, який посвідчується нотаріусом. 

Підтримуємо цю ідею, проте вважаємо, що відомості про посвідчення такого 

договору повинні також вноситися до Єдиного державного реєстру актів цивільного 

стану для того, щоб забезпечити належний облік осіб, які проживають однією 

сім’єю без шлюбу.  Крім того, цивільними партнерами пропонується називати осіб, 

які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов'язки, та уклали відповідний договір у встановленому законом порядку. 

Вважаємо, що доречним внести зміни в дане визначення та уточнити, що саме 

чоловік та жінка, які проживають однією сім’єю без шлюбу мають право укласти 

такий договір. 

СК не встановлює межі договірної ініціативи сторін як це має місце стосовно 

шлюбного договору. Така свобода договору підводить вчених до парадоксального, 

але цілком обгрунтованого висновку, що договірна ініціатива осіб, які проживають 

однією сім’єю без реєстрації шлюбу є більш широкою, ніж подружжя
 

[448]. 

В.Антошкіна зазначає, що такі особи можуть укласти договір по надання утримання, 
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визначивши в ньому предмет і порядок виконання зобов’язання з утримання лише в 

тому разі, якщо вони мають право на утримання за законом. Однак вони не можуть 

на власний розсуд установлювати в договорі підстави виникнення права на 

утримання
 

[449, 80]. Умовами надання утримання за цим договором, як і в 

аліментному договорі між подружжям, є непрацездатність одного з них і потреба у 

матеріальній підтримці, а також можливість іншого з подружжя таку матеріальну 

підтримку надавати. Окремим пунктом можна передбачити утримання того з 

фактичного подружжя з ким буде проживати їхня дитина.  

Вважаємо, що укладення такого договору дозволить спростити порядок 

реалізації прав чоловіка та жінки без необхідності звернення до суду за 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу [450, 

113]. В таких договорах особи можуть прописати майнові питання, і цей договір 

буде свідчити про їх стосунки. Тому, в сімейне законодавство необхідно прописати 

положення, що укладення Договору про цивільне партнерство є підставою для 

виникнення всіх прав, які притаманні особам, які проживають однією сім’єю без 

шлюбу. В цьому випадку таким особам не придется звертатися до суду за 

встановленням факту проживання однією сімєю чоловіка та жінки без шлюбу, адже 

однією з підстав виникнення цивільних прав є договір.  

Так само такий договір може стати гарантією щодо усиновлення дитини 

такими особами. Необхідно передбачити в СК положення, що укладення Договору 

про цивільне партнерство є підставою для усиновлення дитини без встановлення 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу.  

Так, 15 лютого 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон України 

№3017-VI «Про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей 

(переглянутої)» [451]. Чимало дискусій під час підготовки пропозицій про 

ратифікацію Конвенції в Україні, і згодом, вже після її ратифікації, викликало 

положення Конвенції, яке вимагає отримання згоди на усиновлення зареєстрованого 

партнера, у випадку якщо особи перебувають у відносинах «зареєстрованого 

партнерства», якщо воно визнається законом відповідної Держави-учасниці. 
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Більш того, виходячи з вимог СК, Конвенцію ратифіковано Україною з 

застереженням, відповідно до якого Україна залишила за собою право не дозволяти 

усиновлювати дитину двом особам різної статі, які перебувають у зареєстрованому 

партнерстві. Конвенція допускає, що дитина може бути усиновлена як двома 

особами різної статті, так і однією особою. При цьому особи можуть перебувати або 

у шлюбі, або у зареєстрованому партнерстві, якщо такий інститут існує і визнається 

Державою-учасницею (стаття 7).  

Тобто, Конвенція жодним чином не впливає на закріплене на законодавчому 

рівні в Україні поняття шлюбу як союзу чоловіка та жінки, а також можливість 

усиновлення дитини лише різностатевими парами. А тому побоювання щодо того, 

що в Україні почнуть діяти нові правила щодо усиновлення дітей (йдеться, у першу 

чергу, про надання дозволу на усиновлення українських дітей одностатевим парам 

або ж одиноким іноземним особам, які не перебувають у шлюбі і не є родичами 

дитини) є необґрунтованими. 

Отже, на наш погляд, прогресивним кроком для українського законодавства 

було б закріплення на законодавчому рівні можливості укладення «договорів про 

цивільне партнерство» між повнолітніми чоловіком та жінкою, на прикладі таких 

країн як Німеччина, Франція, Бельгія з урахуванням національних звичаїв та 

правових традицій. Практика укладання таких договорів набула великого 

поширення у всьому світі, хоча у різних варіаціях і є найбільш розумним 

компромісом для вирішення проблемних питань, які породжуються таким союзом 

між чоловіком та жінкою. 

Правовий та статистичний аналіз ефективності функціонування інституту 

PACS (договір про цивільне партнерство) у Франції дозволяє зробити припущення, 

що його впровадження в Україні, правова система якої близька до правової системи 

Франції буде ефективним і дієвим інститутом, який виведе інститут проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу на новий рівень визнання враховуючи 

зокрема,  ментальність українського суспільства та  важливість державного 

регулювання, що в свою чергу, дозволить забезпечити мінімальну правову безпеку 
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таким сімейним парам і є найбільш розумним компромісом для вирішення 

проблемних питань, які виникають перед ними. 

Такий договір дозволить гарантувати мінімальні соціальні права та гарантії 

особам, які проживають однією сім’єю без шлюбу. Розвиток вітчизняного сімейного 

права, із врахуванням зарубіжного досвіду, має йти таким шляхом, щоб у 

подальшому можна було б уникнути затяжних судових процесів поділу майна й 

нелегкої процедури доказування факту проживання однією сім’єю без шлюбу. На 

розсуд сторін вони зможуть врегулювати й питання утримання, спадкування, 

наслідки розірвання договору, взаємні права й обов’язки один перед одним. Так 

само такий договір є підставою для надання низки інших немайнових прав (право 

відвідувати в медичних закладах, розпоряджатися тілом на випадок смерті, не 

свідчити один проти одного в суді, так як є членами сім’ї один одного тощо). 
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Висновки до розділу 3.   

1. У наш час зміна традиційно-консервативних положень сімейного права, 

зокрема юридичне визнання такої форми життя між чоловіком та жінкою як 

проживання однією сім’єю без шлюбу є більше вимушеною мірою, яка обумовлена 

необхідністю приведення законодавства у відповідність до реалій сьогодення. 

Даний інститут відсутній у більшості країн, що є географічними сусідами України 

та інших країн СНД, і станом на сьогоднішній день з усіх країн-учасниць СНД лише 

Україна визнає таку форму організації спільного життя між чоловіком та жінкою. 

Оцінюючи ставлення до вирішення проблеми фактичних шлюбів у Росії та інших 

країнах СНД, на наш погляд, можна констатувати, що український законодавець 

зайняв найбільш виважену юридично та далекоглядну позицію щодо цього питання, 

оскільки він визнав юридичні наслідки за фактичним шлюбом, що є початком та дає 

можливість рухатись у напряму подальшого розвитку їх законодавчого 

регулювання. 

2. За законодавством країн Західної Європи, такі відносини між чоловіком та 

жінкою не лише визнані в якості правової підстави виникнення майнових прав та 

обов’язків подружжя, а й слугують додатковою гарантією багатьох інших прав, в 

тому числі житлових, соціальних, податкових, шлюбно-сімейних тощо. В якості 

правової підстави виникнення взаємних прав та обов’язків між чоловіком та 

жінкою, законодавство більшості зарубіжних країн передбачає дотримання 

процедури державної реєстрації таких відносин та укладення договорів про цивільне 

партнерство.  

Беручи до уваги євроінтеграцію та наближення українського законодавства до 

європейських норм, потрібно враховувати правові надбання таких європейських 

країн як Франція, Німеччина, Нідерланди у сфері створення сімейних союзів, 

відмінних від традиційного шлюбу. Законодавство цих та інших європейських країн 

(Голландія, Бельгія та ін.) встановило правові норми, які дозволяють укладати між 

чоловіком та жінкою, на противагу шлюбу, інший сімейний союз - «цивільне 

партнерство». Така законотворчість  з боку цих держави була зумовлена 

виникненням особистих майнових та немайнових  проблем у таких пар. 
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3. На сьогодні в Україні можливість укладення  договорів зокрема, щодо 

розпорядження майном між чоловіком та жінкою, які проживають однією сім’єю без 

шлюбу виникає лише після встановлення в судовому порядку відповідного факту  та 

отримання  рішення, що набрало законної сили. Це ж саме стосується  випадків 

отримання права на спадщину, усиновлення, отримання спеціальних пільг, виплат 

тощо. Тобто, для того, щоб належним чином захистити свої права таким особам 

необхідно встановлювати даний факт у судовому порядку. Водночас, задля 

спрощення реалізації належних таким особам прав прогресивним кроком для 

українського законодавця  стало б закріплення на законодавчому рівні можливості 

укладення договорів про цивільне партнерство між чоловіком та жінкою з 

урахуванням притаманних нам, національних звичаїв та правових традицій. Відтак, 

пропонується доповнити СК главою 10-1 «Договір про цивільне партнерство».  

4. Договір про цивільне партнерство буде доказом наявності відносин щодо 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу на умовах ними 

обумовлених, дозволить гарантувати мінімальні соціальні права та гарантії таким 

особам. Окрім цього сторони матимуть право вільного укладання договорів між 

собою щодо обрання правового режиму майна, набутого за час спільного 

проживання,  питання утримання, низку немайнових питань, зокрема право 

відвідувати іншого партнера в медичних закладах, дізнаватися про медичний стан 

один одного, розпоряджатися тілом на випадок смерті як член сім’ї, відвідувати в 

закладах позбавлення волі, всиновлювати дитину з дитячого будинку тощо.  

З метою забезпечення безспірності та законності на майбутнє, для такого 

договору має бути встановлена обов’язкова нотаріальна форма та державна 

реєстрація  в   Єдиному державному реєстрі актів цивільного стану.  
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ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дисертаційного дослідження вирішено наукове 

завдання щодо розробки  теоретичних засад, правових та практичних рекомендацій, 

спрямованих на  удосконалення процесу розгляду справ про встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу та сформульовано 

висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, 

зокрема:  

1. Аналіз історичного розвитку справ щодо встановлення факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу дав можливість виявити наступну 

еволюцію змін. Так, зокрема, Кодексом законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти 

громадянського стану УРСР 1926 р. зазначена категорія справ вважалась предметом 

регулювання виключно матеріального  права, а вже внаслідок набрання чинності 

Цивільним процесуальним кодексом України від 16 грудня 2017 року встановлення 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу входить до переліку 

справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, тобто 

врегульовується процесуальним правом.  

Умови та підстави для встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу в судовому поряду не тотожні сучасним, що є 

наслідком еволюційного розвитку справ даної категорії. Суттєвих змін зазнав і сам 

термін, який відрізняється від передбаченого чинним ЦПК. Це пояснюється тим, що 

законодавець намагався відійти від радянських термінів та модернізувати сучасне 

процесуальне законодавство. Проте, необхідно зазначити, що сучасна судова 

практика досі застосовує термін «фактичний шлюб», «фактичні шлюбні відносини» 

тощо, що впливає на якість розгляду таких справ; 

2. Вивчаючи процесуально-правову природу справ щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу можна зробити висновок, 

що справи про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу – це справи про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу - це справи про встановлення фактів, що мають юридичне 

значення і вирішуються в порядку окремого провадження цивільного судочинства, 
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необхідність встановлення яких обумовлена важливістю безумовного подальшого 

здійснення належних чоловікові та жінці, які проживають однією сім’єю без шлюбу 

цивільних прав та обов’язків; 

3. У результаті проведеного наукового дослідження, спростовується наукова 

дискусія щодо існування спору про факт у справах окремого провадження, виходячи 

зокрема з того, що виникнення, зміна та припинення всіх майнових та немайнових 

прав осіб закон завжди пов’язує з певними обставинами (юридичними фактами), які 

у свою чергу обумовлюють ті чи інші суб’єктивні права. Зазначене є підставою 

стверджувати, що виникнення спору про юридичний факт завжди тягне за собою 

спір про право, що обумовлюється цим фактом, звідси встановлення у судовому 

порядку того чи іншого юридичного факту здійснюється не як самоціль, не заради 

самого факту, а з метою набуття певного обсягу прав, що  нерозривно з ним 

пов’язані. У свою ж чергу, позиція щодо існування в окремому провадженні спору 

про факт суперечить правовій природі та суті окремого провадження як виду  

непозовного провадження.   

4. В контексті вивчення процесуально-правової природи справ щодо 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу було 

розглянуто питання щодо реалізації правозахисної та правоохоронної функцій суду. 

Так, правозахисна функція суду прослідковується у випадку звернення особи до 

суду в порядку окремого провадження за встановленням факту внаслідок його 

невизнання іншими особами (втрати документарного підтвердження існування прав 

тощо), а правоохоронна – у разі звернення до суду з заявою в порядку окремого 

провадження за встановленням факту з метою реалізації права (наприклад,  

спадкування); 

5. При поданні заяви щодо встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу, передумови права на пред’явлення заяви про 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу слід 

класифікувати на  суб’єктивні (ті, що стосуються заявника) та об’єктивні (ті, що 

стосуються справи). Так, до першої групи слід відносити: наявність юридичної 

заінтересованості у заявника; дотримання процесуальної форми звернення до суду, а 
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саме належним чином оформлена заява про встановлення даного факту; сплата 

судового збору за встановлення такого факту; підсудність справи даному суду; 

дієздатність та правоздатність особи, яка подала заяву; наявність повноважень у 

представника на ведення відповідної справи.  

До другої групи слід відносити: юрисдикція справи суду в порядку цивільного 

судочинства; відсутність рішення суду, що набрало законної сили по тотожній заяві 

чи ухвали суду про закриття провадження у справі; відсутність у провадженні суду 

справи з такою ж вимогою заявника або позовної заяви, в якій вимога позивача 

безпосередньо пов’язана із встановлюваним юридичним фактом; 

6. Під час дослідження справ щодо встановлення факту проживання однією 

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу як різновиду справ щодо встановлення фактів, 

що мають юридичне значення було обґрунтовано необхідність розмежування понять 

«юридичний факт» та «факт, що має юридичне значення». Так, юридичний факт – 

це обставина, існування якої підтверджено у порядку, встановленому законом 

внаслідок чого вона є публічно визнаною і, не підлягає додатковому доказуванню 

(наприклад, факт реєстрації шлюбу, який підтверджений свідоцтвом про шлюб).  

Факт, що має юридичне значення встановлюється судом і являє собою 

ретроспективи дій чи подій, явищ чи обставин, які мали місце в минулому за 

рахунок засобів доказування при умові зазначення мети для якої  встановлення 

такого  факту є необхідним. 

В цьому контексті факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу встановлюється на момент виникнення або настання  певної події, а не на  

майбутнє  і повинен тягнути за собою певні юридичні наслідки; 

 7. Під час аналізу мети встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу було виявлено суттєву різницю між метою та 

підставою для встановлення зазначеного факту. Так, метою встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу – є створення умов 

здійснення ними особистих немайнових чи майнових прав. Підставою для 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу – є 

заява про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 
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шлюбу з обов’язковим обґрунтуванням юридичного значення встановлення цього 

факту для заявників та їх юридичної заінтересованості;  

8. Під час наукового дослідження було виявлено, що обставини якими заявник 

обґрунтовує свою заяву про необхідність встановлення факту проживання однією 

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу не повинні містити у собі  жодних  ознак, що 

можуть бути  розтлумачені судом як спір про право. Наявність у такій заяві ознак 

спору про право є підставою для відмови у відкритті провадження. Тому, з метою 

запобігання безпідставній відмові у відкритті провадження пропонується доповнити 

статтю 318 ЦПК ч. 1 пунктом 4 такого змісту: «про відсутність заперечень щодо 

встановлення факту у заінтересованих осіб, які залучаються  до участі в розгляді 

справи».  

9. Під час дослідження факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу в порядку окремого провадження було проаналізовано різницю 

встановлення такого факту в порядку позовного провадження.  Так, в порядку 

позовного провадження предметом розгляду є майно, майнові та не майнові права 

набуті такими особами за час спільного проживання, а відтак одночасно с вимогою 

щодо заявлених вимог, заявляється і вимога про встановлення  факту проживання 

однією сім’єю чоловіком та жінкою без шлюбу. Підставами для заявлення таких 

вимог є їх обґрунтування обставинами зокрема, щодо проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу, ведення спільного господарства,  встановлення часу 

придбання майна, джерела походження, виникнення взаємних прав та обов'язків 

щодо майна тощо. Встановлюючи даний факт в порядку окремого провадження 

предметом доказування буде лише  проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу, тобто наявність усіх ознак сім’ї, відсутність реєстрації між ними шлюбу, а 

також відсутність реєстрації кожного з них з іншою особою;   

10. Під час вивчення особливостей підготовчого провадження у справах щодо 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу були 

виявлені завдання підготовчого провадження у справах даної категорії, які 

проявляються у:  визначенні предмету розгляду справи, встановленні відсутності 

спору про право, визначенні складу осіб, які беруть участь у справі, визначенні 
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обставин справи, які підлягають встановленню та зібранні відповідних доказів, 

вирішенні питання щодо відводу, визначенні порядку розгляду справи, вчинення 

інших дій. 

  11. Було встановлено, що юридична заінтересованість заявників у 

встановленні факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

зокрема, може бути обґрунтована необхідністю:  оформлення спадкових прав 

заявника;  визнання права спільної сумісної власності між чоловіком та жінкою, які 

проживають однією сім’єю без шлюбу; врегулювання своїх майнових відносин 

шляхом укладення між собою договору;  обґрунтування  заяви про усиновлення 

ними дитини; визнання факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу третіми особами; утримання для того з них, хто став непрацездатним під час 

спільного проживання, якщо тривалий час такі особи проживали разом; утримання 

того з них, з ким проживає їхня дитина отримання пільг та компенсацій та інших 

потреб (отримання страхових та соціальних виплат, для належного оформлення 

соціальної допомоги тощо); 

12. При вивченні особливостей предмету доказування у справах щодо 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу було 

виявлено, що він становить собою сукупність певних юридично значимих обставин 

справи, які мають бути розглянуті в рамках підготовчого провадження і які 

продовжують встановлюватися у процесі судового доказування безпосередньо під 

час судового розгляду для правильного, повного та об’єктивного вирішення цих 

справ. 

Предметом доказування у справах про встановлення факту проживання 

однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу будуть, визначені СК,  ознаки сім'ї, а 

саме: спільне проживання, пов'язаність спільним побутом і наявність взаємних прав 

і обов'язків,  а також додатковому встановленню та врахуванню підлягатиме: 

відсутність зареєстрованого шлюбу,   як між собою,  так і з будь-якою іншою 

особою  кожного з партнерів. Всі інші ознаки проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу повинні прийматися до уваги в залежності від обставин конкретної 

справи. Наприклад, така ознака, як термін проживання однією сім'єю чоловіка та 
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жінки без шлюбу має обов'язково враховуватися суддею  у випадках  встановлення 

даного факту  з метою отримання права на спадщину в порядку четвертої черги 

спадкування. 

13. При вивченні питання щодо ознак проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу були виявлені наступні: різностатевість; відсутність 

зареєстрованого в органах державної реєстрації актів цивільного стану шлюбу як 

між особами, які спільно проживають, так із будь-якою іншою особою; намір жінки 

та чоловіка встановити стійкі відносини, створити сім'ю; постійне спільне 

проживання на одній території; ведення спільного господарства; взаємне 

матеріальне забезпечення та піклування, засноване на почуттях любові та 

взаємоповаги; публічність відносин, тобто відсутність приховування своїх стосунків 

перед третіми особами; спільне проведення часу;  спільне виховання дітей (за 

наявності); 

14. При дослідженні кожної ознаки сім’ї, які підлягають доказуванню при 

встановлені факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу «спільне 

проживання» слід розуміти як усталене проживання чоловіка та жінки на одній 

житловій площі, спрямоване на довготривалі відносини, створення сім’ї та ведення 

спільного господарства, тобто спільна участь у загальних витратах, спрямованих на 

забезпечення життєдіяльності сім’ї. Тривалість таких відносин може вважатися 

вирішальною  лише при встановлені даного факту  з метою  спадкування в порядку 

четвертої черги.  

Ознаку «усталеність відносин» слід розуміти як ведення спільного 

господарства, спільне проведення вільного часу, ведення спільних витрат на 

утримання квартири, придбання меблів і побутової техніки, продуктів харчування, 

одягу і т.п., що дозволяє вважати, що між ними склалися стійкі подружні відносини. 

Таку ознаку як «пов’язаність спільним побутом» слід розуміти як загальні або 

індивідуальні трудові зусилля чоловіка та жінки,  в результаті яких отримані ними 

доходи, спрямовуються на  утримання спільного майна, ведення спільного 

господарства, побуту та бюджету.  
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Наявність «взаємних прав та обов’язків» слід розглядати як наявність між 

чоловіком та жінкою взаємних особистих майнових та немайнових прав,  що 

виникають внаслідок  спільного проживання і ведення спільного господарства і, які 

розподіляються між чоловіком та жінкою за їх згодою; 

15. Під час дослідження проблем недотримання правничої термінології судами 

під час розгляду справ щодо встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу було запропоновано доповнити статтю 315 ЦПК 

частиною 5 такого змісту: «Забороняється відмова у відкритті провадження у справі 

з мотивів неправильного використання правничої термінології при написанні заяви 

про встановлення фактів, що мають юридичне значення.  Суддя, встановивши, що 

заяву про встановлення фактів, що мають юридичне значення подано з порушенням 

вимог статті 318 ЦПК, протягом п’яти днів з дня надходження до суду такої заяви 

постановляє ухвалу про залишення заяви без руху відповідно до статті 185 цього 

Кодексу». Запропоноване доповнення до статті має на меті унеможливити відмову у 

відкритті провадження про встановлення факту проживання однією сім’єю без 

шлюбу внаслідок неправильного використання правничої термінології, натомість 

встановить обов’язок для суду в цих випадках, надати строк для усунення виявлених 

недоліків з одночасним роз’ясненням заявникові способу для їх усунення; 

16. Під час дослідження було вирішено наукову дискусію щодо приналежності 

чоловіка та жінка, які проживають однією сім’єю без шлюбу до родичів чи близьких 

родичів один одного. Так, такі особи не можуть вважатися родичами чи близькими 

родичами (особами), адже не перебувають у родинних відносинах та не перебувають 

у спорідненості між собою. Проте, цілком підпадають під поняття «член сім’ї», 

зважаючи на утворену ними між собою сім’ю внаслідок  постійного спільного 

проживання, народження спільних дітей,  ведення  спільного господарства,   

спільних витрат,  спільного бюджету тощо; 

17. Під час вивчення складу учасників у справах щодо встановлення факту 

проживання однією сім’ю чоловіка та жінки без шлюбу, було виявлено, що 

заявниками у справах про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка 

та жінки без шлюбу є особи, які заінтересовані у відкритті цього провадження та 
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встановленні такого факту, що матиме для них юридичне значення та є необхідним 

для створення умов здійснення ними особистих майнових чи немайнових прав або 

підтвердження наявності чи відсутності  у них відповідних прав. У випадку смерті 

таких осіб, заявниками можуть виступати їх спадкоємці. Заінтересованими особами 

є особи, які мають юридичну заінтересованість у результатах розгляду справи, що 

обґрунтовується безпосереднім причинним зв’язком із установленим судом фактом.   

18. Під час вивчення проблемних питань, які виникають під час розгляду 

справ щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу було виявлено, що залучення судом нотаріуса чи представників органів 

державної влади або місцевого самоврядування в якості заінтересованих осіб при 

встановленні факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу є 

обґрунтованим лише у випадках, коли  ними була заведена спадкова справа і, 

внаслідок встановлення кола спадкоємців виявлено особу, яка стверджує, що 

проживала з спадкодавцем однією сім’єю без реєстрації шлюбу. 

Також було виявлено необґрунтовану практику залучення в якості 

заінтересованих осіб представників органів державної влади або місцевого 

самоврядування у зв’язку з наданням ними відповідних довідок про проживання. 

Отримання такої інформації судом  не може розглядатися ним як їх юридична 

заінтересованість у результатах вирішення справи, а відтак безпідставним є їх 

залучення у якості заінтересованих осіб у справах про встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. 

В цьому контексті, за наслідками проведеного дослідження виявлено 

необґрунтованість судової практики щодо роз’єднання заяв про встановлення факту 

проживання однією сім’єю без шлюбу та усиновлення такою парою дитини, що в 

результаті є безпідставним затягуванням розгляду справ. Вважаємо, що у випадку 

усиновлення дитини чоловіком та жінкою доцільно об’єднати їх розгляд в одне 

провадження в порядку окремого провадження. Зазначене також є обґрунтованим і у 

випадках усиновлення другим із партнерів, які проживають однією сім’єю без 

реєстрації шлюбу; 
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19. Було проаналізовано, що правова природа судового рішення про 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу 

передбачає створення умов для здійснення такими особами в майбутньому певних 

прав. Саме по собі судове рішення про встановлення зазначеного факту не дає таким 

особам усього обсягу майнових прав та обов’язків, якими володіють подружжя; 

20. Проаналізувавши тенденцію недотримання правничої термінології судами, 

можна зробити висновок про те, що її недотримання призводить до   ухвалення    

рішень, що в подальшому потребують або ухвалення додаткових рішень, або їх 

роз’яснення. Зокрема,  виходом із цієї ситуції буде ухвалення додаткового рішення 

відповідно до ст.270 ЦПК як стосовно вимоги, з приводу якої подавалися докази і 

давалися пояснення, проте не ухвалено рішення; 

21. Було досліджено, що розвиток вітчизняного законодавства, з врахуванням 

зарубіжного досвіду, має йти шляхом максимального уникнення затяжних судових 

процесів поділу майна та  нелегкої процедури  доказування факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. Враховуючи це, оптимальним для 

таких осіб є закріплення за ними права на укладання договору про цивільне 

партнерство,  який стане правовим інструментом визнання та захисту прав таких 

осіб за прикладом багатьох європейських країн, а відтак звільнить їх від 

необхідності звернення до суду за встановленням факту проживання однією сім’єю 

без шлюбу.  

22. Під час дослідження правової природи Договору про цивільне партнерство 

було виявлено, що він є різновидом цивільно-правового договору, проте з 

притаманними йому особливостями в тому числі, регулювання майнових та 

особистих немайнових прав (спільне набуття та розпорядження майном, усунення 

перешкод в усиновленні дитини з дитячого будинку на рівних засадах із 

подружжям; дозволить відвідувати іншого партнера у медичних закладах, закладах 

позбавлення волі тощо як член сім’ї; розпоряджатися тілом на випадок смерті; не 

свідчити один проти одного в суді тощо).  

Договір про цивільне партнерство буде доказом наявності відносин щодо 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу на умовах ними 
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обумовлених, дозволить гарантувати мінімальні соціальні права та гарантії таким 

особам. Окрім цього сторони матимуть право вільного укладання договорів між 

собою щодо обрання правового режиму майна, набутого за час спільного 

проживання,  питання утримання, низку немайнових питань, зокрема право 

відвідувати іншого партнера в медичних закладах, дізнаватися про медичний стан 

один одного, розпоряджатися тілом на випадок смерті як член сім’ї, відвідувати в 

закладах позбавлення волі, всиновлювати дитину з дитячого будинку тощо. З метою 

забезпечення безспірності та законності на майбутнє, для такого договору має бути 

встановлена обов’язкова нотаріальна форма та державна реєстрація  в   Єдиного 

державного реєстру актів цивільного стану.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

 

Проект 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

«Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України» 

(щодо недопущення зловживання процесуальним становищем суду при 

вирішенні питання щодо підстав відкриття або закриття справи в окремому 

провадження)» 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

 

І.  Внести до Цивільного процесуального кодексу України такі зміни: 

 

1. Статтю 315 доповнити частиною 5 у такій редакції: «Забороняється відмова 

у відкритті провадження у справі з мотивів неправильного використання правничої 

термінології при написанні заяви про встановлення фактів, що мають юридичне 

значення. Суддя, встановивши, що заяву про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення подано з порушенням вимог статті 318 ЦПК, протягом п’яти 

днів з дня надходження до суду такої заяви постановляє ухвалу про залишення такої 

заяви без руху  в порядку статті 185 цього Кодексу». 

 

2. Частину 1 статті 318 доповнити пунктом 4 у такій редакції: «про відсутність 

заперечень щодо встановлення факту у заінтересованих осіб, які залучаються  до 

участі в розгляді справи». 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту Закону України 

«Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України» 

(щодо недопущення зловживання процесуальним становищем суду при 

вирішенні питання щодо підстав відкриття або закриття справи в окремому 

провадження)» 

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту 

І. Законопроект розроблено у зв'язку з необхідністю вдосконалення чинного 

цивільного процесуального кодексу в частині недопущення зловживання 

процесуальним становищем суду при вирішенні питання щодо підстав відкриття 

або закриття справи в окремому провадження.   

На сьогоднішній день, в судовій практиці склалася ситуація, за якої все 

частіше судді відмовляють у відкритті провадження  по справі про встановлення 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, посилаючись на 

можливість виникнення чи існування спору про право.  

Так, відповідно до ч. 4 ст. 315 ЦПК, суддя відмовляє у відкритті 

провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має 

юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде 

виявлений під час розгляду справи, - залишає заяву без розгляду. Вважаємо, що 

виявити спір про право з однієї лише  заяви неможливо. Наприклад,  

непоодинокими є випадки неможливості прийняття спадщини зокрема, коли жінка 

залишається єдиною спадкоємицею четвертої черги після чоловіка, з яким 

проживала  більше п’яти років до відкриття спадщини, а рішення про встановлення 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу  необхідне для 

оформлення нею права на спадщину. Іншим прикладом слід зазначити випадки, 

коли жінка та чоловік хочуть укласти між собою договір про розпорядження 

спільним майном, але  не можуть цього зробити, зважаючи на те, що при зверненні 

до суду в порядку окремого провадження з заявою про встановлення факту 

проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу отримують відмову у відкритті 

такого провадження внаслідок того, що  суддя вважає   питання розпорядження 

спільною сумісною власністю такими особами у майбутньому,  зумовлює спір між 

ними.  

Відтак, обставини якими заявник обґрунтовує свою заяву про необхідність 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу не 

повинні містити у собі  жодних  ознак, що можуть бути  розтлумачені судом як спір 

про право. Наявність у такій заяві ознак спору про право є підставою для відмови у 

відкритті провадження. З метою уникнення можливих сумнівів у суду на стадії 

відкриття провадження пропонується доповнити частину першу статті 318 ЦПК   

пунктом 4  наступного змісту: «про відсутність заперечень щодо встановлення 

факту у заінтересованих осіб, які залучаються  до участі в розгляді справи».  

ІІ. Сучасна судова практика демонструє випадки, коли при поданні такої 

заяви про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіком та жінкою без 
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шлюбу, заявники не дотримуються термінології, встановленої зокрема,   пунктом 5 

частини 1 статті 256 ЦПК, зазначаючи про встановлення «фактичних шлюбних 

відносин», «факту фактичного шлюбу», «факту фактичного проживання тощо». 

Зазначене є підставою для відмови суду у встановленні такого факту зважаючи на 

те, що він не передбачений ЦПК.   

З метою уникнення таких ситуацій на майбутнє пропонується   доповнити 

статтю 315 ЦПК частиною 5 такого змісту: «Забороняється відмова у відкритті 

провадження у справі з мотивів неправильного використання правничої термінології 

при написанні заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Суддя, 

встановивши, що заяву про встановлення фактів, що мають юридичне значення 

подано з порушенням вимог статті 318 ЦПК, протягом п’яти днів з дня надходження 

до суду такої заяви постановляє ухвалу про залишення такої заяви без руху  в 

порядку статті 185 цього Кодексу».  

Запропоноване доповнення до статті має на меті унеможливити відмову у 

відкритті провадження про встановлення факту проживання однією сім’єю без 

шлюбу внаслідок неправильного використання правничої термінології, натомість 

встановить обов’язок для суду в цих випадках, надати строк для усунення виявлених 

недоліків з одночасним роз’ясненням заявникові способу для їх усунення.  

2. Мета і завдання законопроекту 
Законопроект розроблено з метою недопущення зловживання процесуальними 

правами при розгляді заяви про встановлення факту проживання однією сім’єю 

чоловіка та жінки без шлюбу, забезпечення справедливого та своєчасного розгляду 

справи. 

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту 

Законопроектом пропонується з метою запобігання зловживання 

процесуальним становищем суду при вирішенні питання щодо підстав відкриття або 

закриття справи в окремому провадження доповнити статтю 315 ЦПК частиною 5 та 

частину 1 статті 318 ЦПК пунктом 4.  

Законопроект відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.  

Законопроект не містить положень, які скасовують чи обмежують права та 

свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи на 

порушення територіальної цілісності України.  

Прийняття запропонованих у законопроекті змін до законів та підзаконних 

актів не призведе до порушення міжнародних зобов’язань України. 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

Законопроект стосується цивільного процесуального законодавства України. 

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання є 

Цивільний процесуальний кодекс України. Реалізація положень цього 

законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів 

України. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
Прийняття цього законопроекту не потребує виділення додаткових коштів з 

Державного бюджету України. 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків  
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Прийняття цього законопроекту дозволить мінімізувати шанс на зловживання 

процесуальними правами при розгляді заяви про встановлення факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу з підстав вбачання спору про право та 

забезпечить дотримання принципу справедливого та своєчасного розгляду справи. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України  

«Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України»  

(щодо недопущення зловживання процесуальним становищем суду при 

вирішенні питання щодо підстав відкриття або закриття справи в окремому 

провадження)» 

 
Цивільний процесуальний кодекс України 

№ 

п/п 

Чинна редакція Цивільного 

процесуального кодексу України 

Редакція з урахуванням  

запропонованих змін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Стаття 315. Справи про встановлення 

фактів, що мають юридичне значення 

1. Суд розглядає справи про встановлення 

факту: 

1) родинних відносин між фізичними 

особами; 

2) перебування фізичної особи на 

утриманні; 

3) каліцтва, якщо це потрібно для 

призначення пенсії або одержання допомоги 

по загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванню; 

4) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, 

усиновлення; 

5) проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу; 

6) належності правовстановлюючих 

документів особі, прізвище, ім’я, по 

батькові, місце і час народження якої, що 

зазначені в документі, не збігаються з 

прізвищем, ім’ям, по батькові, місцем і 

часом народження цієї особи, зазначеним у 

свідоцтві про народження або в паспорті; 

7) народження особи в певний час у разі 

неможливості реєстрації органом державної 

реєстрації актів цивільного стану факту 

народження; 

8) смерті особи в певний час у разі 

неможливості реєстрації органом державної 

реєстрації актів цивільного стану факту 

смерті; 

9) смерті особи, яка пропала безвісти за 

обставин, що загрожували їй смертю або 

дають підстави вважати її загиблою від 

певного нещасного випадку внаслідок 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру. 

2. У судовому порядку можуть бути 

встановлені також інші факти, від яких 

залежить виникнення, зміна або припинення 

особистих чи майнових прав фізичних осіб, 

якщо законом не визначено іншого порядку 

їх встановлення. 

3. Справи про встановлення факту 

Стаття 315. Справи про встановлення 

фактів, що мають юридичне значення 

1. Суд розглядає справи про встановлення 

факту: 

1) родинних відносин між фізичними 

особами; 

2) перебування фізичної особи на утриманні; 

3) каліцтва, якщо це потрібно для 

призначення пенсії або одержання допомоги 

по загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванню; 

4) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, 

усиновлення; 

5) проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу; 

6) належності правовстановлюючих 

документів особі, прізвище, ім’я, по 

батькові, місце і час народження якої, що 

зазначені в документі, не збігаються з 

прізвищем, ім’ям, по батькові, місцем і 

часом народження цієї особи, зазначеним у 

свідоцтві про народження або в паспорті; 

7) народження особи в певний час у разі 

неможливості реєстрації органом державної 

реєстрації актів цивільного стану факту 

народження; 

8) смерті особи в певний час у разі 

неможливості реєстрації органом державної 

реєстрації актів цивільного стану факту 

смерті; 

9) смерті особи, яка пропала безвісти за 

обставин, що загрожували їй смертю або 

дають підстави вважати її загиблою від 

певного нещасного випадку внаслідок 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру. 

2. У судовому порядку можуть бути 

встановлені також інші факти, від яких 

залежить виникнення, зміна або припинення 

особистих чи майнових прав фізичних осіб, 

якщо законом не визначено іншого порядку 

їх встановлення. 

3. Справи про встановлення факту 

належності особі паспорта, військового 
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належності особі паспорта, військового 

квитка, квитка про членство в об’єднанні 

громадян, а також свідоцтв, що їх видають 

органи державної реєстрації актів 

цивільного стану, судовому розгляду в 

окремому провадженні не підлягають. 

4. Суддя відмовляє у відкритті провадження 

у справі, якщо з заяви про встановлення 

факту, що має юридичне значення, 

вбачається спір про право, а якщо спір про 

право буде виявлений під час розгляду 

справи, - залишає заяву без розгляду. 

 

квитка, квитка про членство в об’єднанні 

громадян, а також свідоцтв, що їх видають 

органи державної реєстрації актів цивільного 

стану, судовому розгляду в окремому 

провадженні не підлягають. 

4. Суддя відмовляє у відкритті провадження 

у справі, якщо з заяви про встановлення 

факту, що має юридичне значення, 

вбачається спір про право, а якщо спір про 

право буде виявлений під час розгляду 

справи, - залишає заяву без розгляду. 

5. Забороняється відмова у відкритті 

провадження у справі з мотивів 

неправильного використання правничої 

термінології при написанні заяви про 

встановлення фактів, що мають 

юридичне значення.  Суддя, встановивши, 

що заяву про встановлення фактів, що 

мають юридичне значення подано з 

порушенням вимог статті 318 ЦПК, 

протягом п’яти днів з дня надходження до 

суду такої заяви постановляє ухвалу про 

залишення заяви без руху відповідно до 

статті 185 цього Кодексу. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Стаття 318. Зміст заяви 

1. У заяві повинно бути зазначено: 

1) який факт заявник просить встановити та 

з якою метою; 

2) причини неможливості одержання або 

відновлення документів, що посвідчують 

цей факт; 

3) докази, що підтверджують факт. 

2. До заяви додаються докази, що 

підтверджують викладені в заяві обставини, 

і довідка про неможливість відновлення 

втрачених документів. 

 

Стаття 318. Зміст заяви 

1. У заяві повинно бути зазначено: 

1) який факт заявник просить встановити та з 

якою метою; 

2) причини неможливості одержання або 

відновлення документів, що посвідчують цей 

факт; 

3) докази, що підтверджують факт; 

4) про відсутність заперечень щодо 

встановлення факту у заінтересованих 

осіб, які залучаються  до участі в розгляді 

справи. 

2. До заяви додаються докази, що 

підтверджують викладені в заяві обставини, і 

довідка про неможливість відновлення 

втрачених документів. 
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Додаток 2 

 

 

Проект 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

«Про внесення змін до Сімейного кодексу України» 

(щодо врегулювання відносин жінки та чоловіка, які проживають однією 

сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому 

шлюбі)» 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

 

І. Внести до Сімейного кодексу України такі зміни: 

 

1. Додати нову главу 10-1 «Договір про цивільне партнерство» у такій 

редакції:  «Стаття 103-1. Цивільне партнерство 

1.  Цивільне партнерство – це відносини, врегульовані  договором про 

цивільне партнерство   між чоловіком та жінкою, які проживають однією сім’єю без 

шлюбу. 

2. Створити цивільне партнерство можуть дієздатні особи, які  спільно 

проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки та 

уклали відповідний договір про цивільне партнерство у встановленому порядку. 

3.  Чоловік та жінка, які перебувають у цивільному партнерстві мають рівні 

права та обов’язки. 

4. Чоловік та жінка можуть одночасно перебувати лише в одному 

цивільному партнерстві. 

5. Цивільне партнерство виключає можливість перебувати одночасно в  

шлюбі. 

6. Чоловік та жінка, які перебувають у цивільному партнерстві є членами 

сім’ї один одного та мають право не свідчити один проти одного в суді. 

7. Чоловік та жінка, які перебувають у цивільному партнерстві мають 

право відвідувати один одного в медичних закладах охорони здоров’я, дізнаватися 

про медичний стан, доглядати один одного, а також розпоряджатися тілом на 

випадок смерті  як член сім’ї. 

8. Укладення договору про цивільне партнерство є підставою для 

усиновлення дитини без встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу.  

Стаття 103-2. Особи, які не можуть перебувати у цивільному партнерстві між 

собою 

1.  У цивільному партнерстві між собою не можуть перебувати особи, 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; чоловік та жінка, які перебувають у шлюбі. 

Стаття 103-3. Форма Договору про цивільне партнерство 
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1.  Договір про цивільне партнерство укладається у письмовій формі та 

підлягає нотаріальному посвідченню з одночасною реєстрацією в Єдиному 

державному реєстрі актів цивільного стану громадян. 

Стаття 103-4. Зміст Договору про цивільне партнерство 

1. Укладення договору про цивільне партнерство підпорядковується 

загальним засадам укладення договорів, передбачених Цивільним кодексом 

України. 

2. Договором про цивільне партнерство регулюються майнові та особисті 

немайнові відносини, спрямовані на організацію спільного життя чоловіка та жінки. 

2. Договором про цивільне партнерство можуть бути визначені майнові 

права та обов’язки чоловіка та жінки як батьків. 

3. Договір про цивільне партнерство не може зменшувати обсягу прав 

дитини та ставити одну із сторін у надзвичайно невигідне матеріальне становище. 

4. За Договором про цивільне партнерство не може передаватися у 

власність нерухоме майно та інше майно, яке підлягає нотаріальному посвідченню 

та/або державній реєстрації. 

5. Договір про цивільне партнерство є підставою для виникнення у 

чоловіка та жінки права спільної сумісної власності, якщо  цим договором не буде 

встановлений інший правовий режим майна, що ними набувається.  

6. Одностороння відмова умов договору про цивільне партнерство не 

допускається, якщо інше не встановлено договором.  

7. Зміна або розірвання договору про цивільне партнерство вчиняється в 

такій самій формі з обов’язковим нотаріальним посвідченням та державною 

реєстрацією,  що й договір, який змінюється або розривається, якщо інше ним 

встановлено.  У випадках не досягнення згоди між сторонами щодо внесення змін 

або розірвання договору, питання вирішується в судовому порядку.  

Стаття 103-5. Визначення у Договорі про цивільне партнерство правового 

режиму майна 

1. Сторони можуть домовитися про непоширення положень спільної 

сумісної власності на майно, набуте ними за час перебування у цивільному 

партнерстві, і вважати його спільною частковою власністю або особистою 

приватною власністю кожного з них. 

2.  Сторони можуть домовитися про правовий режим поділу     набутого 

ними майна у тому числі, на випадок розірвання договору про цивільне партнерства. 

3.  У договорі про цивільне партнерство сторони можуть передбачити 

використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення їх 

потреб. 

4.  Сторони можуть включити до договору про цивільне партнерство будь-

які інші умови щодо правового режиму майна. 

Стаття 103-6. Визначення у Договорі про цивільне партнерство порядку 

користування житлом 

1.  Якщо у зв'язку з укладенням Договору один із партнерів вселяється в 

житлове приміщення, яке належить другому партнеру, або членам його родини, 

сторони у договорі можуть домовитися про порядок користування житлом, а також 
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порядок  виселення.  

2. Сторони можуть включити до Договору про цивільне партнерство будь-які 

інші положення щодо порядку та умов користування житлом. 

Стаття 103-7. Визначення у Договорі про цивільного партнерства права на 

утримання 

1. Сторони можуть домовитися про надання утримання одному з партнерів 

незалежно від стану його здоров’я, працездатності та потреби у матеріальній 

допомозі.  

2. Договором може бути встановлена можливість припинення права на 

утримання однієї із сторін у зв'язку з одержанням ним майнової (грошової) 

компенсації та врегульовуватися інші питання щодо утримання.» 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту Закону України 

«Про внесення змін до Сімейного кодексу України» 

 (щодо врегулювання відносин жінки та чоловіка, які проживають однією 

сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому 

шлюбі)» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту 

І. Законопроект розроблено у зв'язку з необхідністю вдосконалення 

механізму визначення та врегулювання правового статусу, майнових та особистих 

немайнових відносин жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не 

перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі. 

Статтею 74 Сімейного кодексу України (далі - СК) передбачено, що якщо 

жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між 

собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного 

проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не 

встановлено письмовим договором між ними. Проте, реалізація даної норми на 

практиці є  ускладненою  необхідність доведення факту проживання однією 

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, яке на сьогодні можливо здійснити лише в 

порядку окремого провадження цивільного судочинства відповідно до п.5 ст. 315 

Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК).  

Крім того, на сьогодні в Україні склалася практика, неможливості 

укладення договору між чоловіком та жінкою, які проживають однією сім’єю без 

шлюбу щодо набутого ними за час спільного проживання, майна без  

встановлення такого факту в судовому порядку  з  отриманням відповідного 

судового рішення,  що набрало законної сили. Зазначене також стосується і 

отримання права на спадщину, усиновлення, отримання спеціальних пільг, виплат 

тощо. Тобто, факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, навіть 

якщо він визнається сторонами, вимагає обов’язкового встановлення судом.  

ІІ. Україна зобов’язалася дотримуватися Угоди про асоціацію з ЄС, якою 

зокрема, визначається, що внутрішня політика нашої держави формується  через 

повагу до прав людини та основоположних свобод. В рамках зобов'язань України 

перед ЄС готується до оновлення і українське чинне законодавство зокрема, в 

Україні може бути легалізовано інститут цивільного партнерства між чоловіком та 

жінкою.  

25 серпня 2015 року наказом Президента України було затверджено 

Національну стратегію у сфері прав людини (далі — Національна стратегія). Її 

розробка та прийняття були зумовлені необхідністю вдосконалення діяльності 

держави щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини, створення 

дієвого механізму захисту в Україні прав і свобод людини, вирішення системних 

проблем у зазначеній сфері. Згідно з преамбулою Національна стратегія 

спрямована на об'єднання суспільства довкола розуміння цінності прав і свобод 

людини, які захищаються на основі принципу рівності та без дискримінації. 

Підпункт 6 Національної стратегії передбачає розроблення та подання на 
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розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про легалізацію в Україні 

зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих та одностатевих 

пар з урахуванням майнових та немайнових прав, зокрема володіння та 

наслідування майна, утримання одного партнера іншим в разі 

непрацездатності, конституційного права не свідчення проти свого партнера 

тощо. Планом дій щодо реалізації Національної стратегії на період до 2020 року, 

затвердженим розпорядженням Кабміну від 23.11.2015 за № 1393-р, планується 

розробити законопроект про легалізацію зареєстрованого цивільного 

партнерства для різностатевих та одностатевих пар. Проте, вважаємо, що 

першочерговим кроком для оновлення вітчизняного законодавства до вимог ЄС є 

легалізація цивільного партнерства для різностатевих осіб, так як даний інститут 

давно потребує оновлення.  

ІІІ. Інститут цивільного партнерства є досить поширеним правовим 

інструментом для врегулювання відносин між чоловіком та жінкою, які 

проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу в багатьох зарубіжних країнах 

через низку як об’єктивних так і суб’єктиних причин. Такі відносини між 

чоловіком та жінкою не лише визнані в якості правової підстави для врегулювання 

майнових прав та обов'язків, а й слугують додатковою гарантією багатьох інших 

прав, в тому числі житлових, соціальних, податкових, шлюбно-сімейних тощо. 

Законодавство багатьох європейських країн (Франція, Голландія, Бельгія та ін.) 

пішло ще далі, встановивши правові норми, які дозволяють укладати між 

чоловіком та жінкою, на противагу шлюбу, інший сімейний союз - «партнерство». 

Така нормотворчість з боку держави була зумовлена виникненням особистих та 

матеріальних проблем у пар, які здійснювали спільне проживання без укладення 

шлюбу. 

Цивільне партнерство виникає в силу спеціального договору про цивільне 

партнерство, який має свої особливості. Такі країни як Бельгія, Німеччина, 

Франція, Голландія тощо вже досить давно практикують укладання таких 

договорів. Беручи до уваги євроінтеграцію та наближення українського 

законодавства до норм європейського, потрібно враховувати правові надбання 

розвинутих європейських країн, таких як Франція, Німеччина, Нідерланди та 

інших у сфері створення сімейних союзів, відмінних від традиційного шлюбу. 

Світовий і зокрема, європейський досвід, безспірно свідчать про те, що 

коло відносин цивільного партнерства довго і усталено існує в суспільному житті. 

Саме тому не звертати увагу і залишати його без належного правового 

регулювання є неправильним. Від того, що законодавець не визнає права і 

обов’язки осіб, які знаходяться у не зареєстрованих стосунках не стає менше або 

більше. Проживаючи в таких союзах кожна фізична особа за власним бажанням 

реалізує, своє особисте немайнове право на сім'ю, яке є природнім правом і 

включає можливість обирати партнера та можливість вибору форм організації 

сімейного життя.  

ІV. Беручи до уваги євроінтеграцію та наближення українського 

законодавства до європейських норм, потрібно враховувати правові надбання 

таких європейських країн як Франція, Німеччина, Нідерланди у сфері створення 
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сімейних союзів, відмінних від традиційного шлюбу. Тому, задля спрощення 

реалізації належних таким особам прав прогресивним кроком для українського 

законодавця було б закріплення на законодавчому рівні можливості укладення 

договорів про цивільне партнерство між чоловіком та жінкою з урахуванням 

притаманних нам національних звичаїв та правових традицій.  

Договір про цивільне партнерство буде доказом наявності відносин щодо 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу на умовах ними 

обумовлених, дозволить гарантувати мінімальні соціальні права та гарантії таким 

особам. Окрім цього сторони матимуть право вільного укладання договорів між 

собою щодо обрання правового режиму майна, набутого за час спільного 

проживання, питання утримання, низку немайнових питань, зокрема право 

відвідувати іншого партнера в медичних закладах, дізнаватися про медичний стан 

один одного, розпоряджатися тілом на випадок смерті як член сім’ї, відвідувати в 

закладах позбавлення волі, всиновлювати дитину з дитячого будинку тощо.  

З метою забезпечення безспірності та законності на майбутнє, для такого 

договору має бути встановлена  письмова форма укладення з обов’язковим його 

нотаріальним  посвідченням та подальшою державною реєстрацією  в   Єдиного 

державного реєстру актів цивільного стану.  

2. Мета і завдання законопроекту 
Законопроект розроблено з метою формування інституту цивільного 

партнерства як сімейного союзу чоловіка та жінки, заснованого на паритетних 

засадах, на почуттях взаємної поваги, взаємодопомоги та підтримки; збереження 

права на таємницю особистого життя чоловіка та жінки, їх права на особисту 

свободу та недопустимості свавільного втручання в їх особисте життя; забезпечення 

права кожної особи на повагу до свого вибору та особистого життя; спростити 

порядок реалізації прав чоловіка та жінки без необхідності звернення до суду за 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. 

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту 

Розвиток вітчизняного законодавства, з врахуванням зарубіжного досвіду, має 

йти шляхом максимального уникнення затяжних судових процесів поділу майна та  

нелегкої процедури  доказування факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу. Враховуючи це, оптимальним для таких осіб є закріплення за 

ними права на укладання договору про цивільне партнерство,  який стане правовим 

інструментом визнання та захисту прав таких осіб, а відтак  звільнить їх від 

необхідності звернення до суду за встановленням факту проживання однією сім’єю 

без шлюбу.  

Тому, законопроектом пропонується з метою врегулювання вдосконалення 

механізму визначення та врегулювання правового статусу, майнових та особистих 

немайнових відносин жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не 

перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі додати СК новою 

главою 10-1 «Договір про цивільне партнерство».  

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 
Законопроект стосується сімейного законодавства України. Основними 

нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання, є Сімейний 
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кодекс України, Цивільний кодекс України та Цивільний процесуальний кодекс 

України. Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не 

потребує внесення змін до інших законів України. 

Законопроект відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.  

Законопроект не містить положень, які скасовують чи обмежують права та 

свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи на 

порушення територіальної цілісності України.  

Прийняття запропонованих у законопроекті змін до законів та підзаконних 

актів не призведе до порушення міжнародних зобов’язань України. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття цього законопроекту не потребує виділення додаткових коштів з 

Державного бюджету України.  

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків  

Прийняття цього законопроекту дозволить удосконалити правовий статус, 

майнові та особисті немайнові відносини між чоловіком та жінкою, які проживають 

однією без шлюбу. Проект дає змогу спростити реалізацію належних прав такими 

особами без звернення до суду за встановленням відповідного факту.  
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України 

«Про внесення змін до Сімейного кодексу України» 

(щодо врегулювання відносин жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але 

не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі)» 
 

Сімейний кодекс України 

№ 

п/п 

Чинна редакція Сімейного кодексу 

України 

Редакція з урахуванням  

запропонованих змін 

  «Глава 10-1. ДОГОВІР ПРО ЦИВІЛЬНЕ 

ПАРТНЕРСТВО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Стаття відсутня Стаття 103-1. Цивільне партнерство 

1.  Цивільне партнерство - це 

оформлені Договором про цивільне 

партнерство відносини між чоловіком та 

жінкою, які проживають однією сім’єю 

без шлюбу. 

2. Створити цивільне партнерство 

можуть дієздатні особи, які спільно 

проживають, пов'язані спільним побутом, 

мають взаємні права та обов'язки та 

уклали відповідний Договір про цивільне 

партнерство у встановленому Законом 

порядку. 

3.  Проживання разом без укладання 

Договору про цивільне партнерство не є 

підставою для виникнення у них прав та 

обов'язків цивільного партнерства. 

4. Укладення Договору про цивільне 

партнерство є підставою для виникнення 

всіх прав, які притаманні особам, які 

проживають однією сім’єю без шлюбу. 

5. Чоловік та жінка, які перебувають 

у цивільному партнерстві мають рівні 

права та обов’язки. 

6. Чоловік та жінка можуть 

одночасно перебувати лише в одному 

цивільному партнерстві. 
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7. Цивільне партнерство виключає 

можливість перебувати одночасно в 

шлюбі. 

8. Учасник цивільного партнерства не 

може мати привілеїв чи обмежень за 

ознаками раси, кольору шкіри, статі, 

політичних, релігійних та інших 

переконань, етнічного та соціального 

походження, матеріального стану, місця 

проживання, за мовними та іншими 

ознаками. 

9. Чоловік та жінка, які перебувають 

у цивільному партнерстві є членами сім’ї 

один одного та мають право не свідчити 

один проти одного в суді. 

10. Чоловік та жінка, які перебувають 

у цивільному партнерстві мають право 

відвідувати один одного в медичних 

закладах охорони здоров’я, дізнаватися 

про медичний стан, доглядати один 

одного, а також розпоряджатися тілом на 

випадок смерті  як член сім’ї. 

11. Укладення Договору про цивільне 

партнерство є підставою для усиновлення 

дитини без встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу.  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Стаття відсутня Стаття 103-2. Особи, які не можуть 

перебувати у цивільному партнерстві 

між собою 

1. У цивільному партнерстві між собою не 

можуть перебувати особи, 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; 

чоловік та жінка, які перебувають у 

шлюбі. 
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 3. 

Стаття відсутня Стаття 103-3. Форма Договору про 

цивільне партнерство 

1.Договір про цивільне партнерство 

укладається у письмовій формі та підлягає 

нотаріальному посвіденню з одочасною 

реєстрацією в Єдиному державному 

реєстрі актів цивільного стану громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття відсутня Стаття 103-4. Зміст Договору про 

цивільне партнерство 

1. Укладення Договору про цивільне 

партнерство підпорядковується загальним 

засадам укладення договорів, 

передбачених Цивільним кодексом 

України. 

2. Договором про цивільне партнерство 

регулюються майнові та особисті 

немайнові відносини, спрямовані на 

організацію спільного життя чоловіка та 

жінки. 

3. Договір про цивільне партнерство не 

може зменшувати обсягу прав дитини та 

ставити одну із сторін у надзвичайно 

невигідне матеріальне становище. 

4.За Договором про цивільне партнерство 

не може передаватися у власність 

нерухоме майно та інше майно, яке 

підлягає нотаріальному посвідченню 

та/або державній реєстрації. 

5.Договір про цивільне партнерство є 

підставою для виникнення у чоловіка та 

жінки права спільної сумісної власності, 

якщо інше не встановлено Договором.  

6.Одностороння відмова умов Договору 

про цивільне партнерство не допускається, 

якщо інше не встановлено Договором.  

7.Договір про цивільне партнерство може 
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4. бути змінено сторонами. Договір про 

зміну умов Договору про цивільне 

партнерство посвідчується нотаріально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Стаття відсутня Стаття 103-5. Визначення у Договорі 

про цивільне партнерство правового 

режиму майна 

1.Сторони можуть домовитися про 

непоширення положень спільної сумісної 

власності на майно, набуте ними за час 

перебування у цивільному партнерстві, і 

вважати його спільною частковою 

власністю або особистою приватною 

власністю кожного з них. 

2.Сторони можуть домовитися про 

можливий порядок поділу майна, у тому 

числі в разі розірвання цивільного 

партнерства. 

3.У Договорі про цивільне партнерство 

сторони можуть передбачити 

використання належного їм обом або 

одному з них майна для забезпечення їх 

потреб. 

4.Сторони можуть включити до Договору 

про цивільне партнерство будь-які інші 

умови щодо правового режиму майна. 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття відсутня Стаття 103-6. Визначення у Договорі 

про цивільне партнерство порядку 

користування житлом 

1.Якщо у зв'язку з укладенням Договору 

один із партнерів вселяється в житлове 

приміщення, яке належить другому 

партнеру, сторони у Договорі можуть 

домовитися про порядок користування 
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 6. 

ним.  

2.Сторони можуть включити до Договору 

про цивільне партнерство будь-які інші 

положення щодо порядку користування 

житлом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Стаття відсутня Стаття 103-7. Визначення у Договорі 

про цивільного партнерства права на 

утримання 

1.Сторони можуть домовитися про 

надання утримання одному з партнерів 

незалежно від непрацездатності та 

потреби у матеріальній допомозі. 

2.Договором може бути встановлена 

можливість припинення права на 

утримання однієї із сторін у зв'язку з 

одержанням ним майнової (грошової) 

компенсації та врегульовуватися інші 

питання щодо утримання. 
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