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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність 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 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 
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(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). 

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; 
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- 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. 

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 має на меті унеможливити безпідставні відмови суду у 
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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 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);  
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- 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 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: 
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- 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 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) 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. 
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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 підготовці підручників, 

навчальних посібників, розробці курсів лекцій, навчально-методичних 

матеріалів і проведенні занять зa відповідними тeмaми з навчальних дисциплін. 

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 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 
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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 

сторінки. Список використаних джерел налічує 456 найменувань і займає 47 

сторінок та 4 додатки на 23 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження, визначено її зв’язок із науковими програмами, темами, планами, 

встановлено її мету та завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

охарактеризовані використані методи наукового пізнання, визначено наукову 

новизну, практичне значення одержаних результатів, наведено відомості про 

апробацію результатів дослідження, публікації статей у фахових виданнях за 

темою дисертації, відомості щодо структури та обсягу дисертації. 

Розділ 1. «Теоретичні, методологічні та історичні аспекти 

процесуальних особливостей розгляду справ щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу» складається з 

чотирьох підрозділів, у яких досліджено еволюцію змін правового регулювання 

справ цієї категорії, а також питання історичних витоків появи справ щодо 

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

Особливої уваги в розділі приділено визначенню процесуально-правової 

природи справ такої категорії.  

У підрозділі 1.1. «Стан наукових досліджень в сфері процесуальних 

особливостей розгляду справ щодо встановлення факту проживання однією 

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу» досліджуються наявні наукові здобутки в 

сфері сімейного та цивільного процесуального права щодо справ про 

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

зроблено висновок про те, що ця тема не була предметом окремого 

комплексного наукового дослідження. Крім того, наявні на сьогодні наукові 

праці присвячені лише дослідженню правового статусу чоловіка та жінки, які 

проживають однією сім’єю без шлюбу, та вирішенню окремих майновим 

питань такими особами, що зумовлює нагальність  вивчення особливостей  

саме процесуального аспекту встановлення зазначеного факту як єдиного на 

сьогодні механізму визнання та захисту їх прав.  

Підрозділ 1.2. «Методологія дослідження справ щодо встановлення 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу» присвячений 
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загальнофілософським та спеціальним методам наукового пізнання, які 

дозволили систематизувати весь обсяг наукових знань і створити умови для 

застосування методів дослідження, зокрема розкрити та систематизувати 

широкий спектр понять, що необхідні для належного та повного  розгляду і 

вирішення справ щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка 

та жінки без шлюбу, наприклад «предмет доказування», «сім’я», «цивільне 

партнерство», «проживання однією сім’єю», «юридичний факт», «факт, що має 

юридичне значення» тощо. Повнота наукової інформації підтверджена 

наведеним фактичним матеріалом з обґрунтуванням.   

У підрозділі 1.3. «Еволюція правового регулювання розгляду справ щодо 

встановлення факту проживання однією сім’ю чоловіка та жінки без шлюбу» 

досліджено історичні витоки появи справ цієї категорії, еволюцію змін, яких 

зазнало регулювання справ щодо встановлення факту проживання однією 

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу та зроблено порівняльний аналіз між 

встановленням цього факту за радянським законодавством та сучасним 

цивільним процесуальним законодавством. Так, зокрема, Кодексом законів про 

сім’ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану УРСР 1926 р. зазначена 

категорія справ вважалась предметом регулювання винятково матеріального 

права на відміну від сучасного законодавства. Умови та підстави для 

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

судовому порядку змінилися протягом років, зокрема на сьогодні для того, щоб 

встановити цей факт у судовому порядку, такі відносини не повинні тривати 

менше трьох років або супроводжуватися вагітністю жінки або народженням 

дитини, як це мало місце в 1926 р.  

Суттєвих змін зазнав і сам термін, який відрізняється від передбаченого 

чинним ЦПК. Це пояснюється тим, що законодавець намагався відійти від 

радянських традицій та модернізувати сучасне процесуальне законодавство. 

Проте необхідно зазначити, що сучасна судова практика досі застосовує 

терміни «фактичний шлюб», «фактичні шлюбні відносини» тощо, що впливає 

на якість розгляду таких справ та очікуваний результат. 

У підрозділі 1.4. «Процесуально-правова природа справ щодо 

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

досліджено ознаки, які дозволяють сформувати визначення справ щодо 

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

Піддано критиці теорію про існування спору про факт у справах щодо 

встановлення фактів, що мають юридичне значення і розглядаються в порядку 

окремого провадження цивільного судочинства, а також приділено увагу 

особливостям реалізації правоохоронної та правозахисної функцій у справах 

цієї категорії.  

 У результаті дослідження  цього підрозділу автором було зроблено 

висновки щодо різниці встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка 

та жінки без шлюбу в порядку окремого та позовного провадження цивільного 

судочинства, яка проявляється зокрема в тому, що в позовному провадженні 

предметом доказування є майно, майнові та немайнові права набуті такими 
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особами за час спільного проживання і одночасно має місце вимога  щодо 

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

коли в окремому провадженні присутня лише вимога щодо встановлення цього 

факту.  

Розділ ІІ.  «Особливості судового розгляду справ щодо встановлення 

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

складається з п’яти підрозділів, в яких досліджено теоретичні та практичні 

питання, які виникають при відкритті провадження у справі, під час 

підготовчого провадження, розгляду справи та  ухвалення судового рішення. 

У підрозділі 2.1. «Передумови права на подання заяви щодо встановлення 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу» проведено 

класифікацію передумов права на подання заяв щодо 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).  

Автором встановлено, що юридична заінтересованість заявників у 

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

обґрунтована необхідністю реалізації низки прав, зокрема таких як: 

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). 

 Обґрунтовано відмінність  понять «юридичний факт» та «факт, що має 

юридичне значення», а також «мета» та «підстава» встановлення зазначеного 

факту.   

У підрозділі 2.2. «Відкриття провадження у справі щодо встановлення 

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

проаналізовано проблеми недотримання правничої термінології в заявах щодо 

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

обґрунтовано положення про необхідність законодавчого закріплення  

обов’язку  суду надати строк для усунення недоліків заяви в цій частині. 

 Проаналізовано та доведено необґрунтованість судової практики, яка 

полягає у роз’єднанні заяв про встановлення факту проживання однією сім’єю 

без шлюбу та усиновлення такою парою дитини. Усиновлення такими парами 

дітей є похідним від встановлення факту проживання ними однією сім’єю без 

шлюбу, а отже розгляд цих заяв різним складом суду в межах окремого 

провадження призводить до безпідставного затягування ухвалення судового 

рішення.  

У підрозділі 2.3. «Підготовче провадження у справах щодо встановлення 

факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу» досліджено 

завдання підготовчого провадження у справах щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, які проявляються в:  

остаточному визначенні змісту вимоги, перевірки відсутності спору про право, 
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визначенні  складу учасників справи, визначенні обставин справи, які 

підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів, вирішенні відводів, 

визначенні порядку розгляду справи, вчинення інших дій з метою забезпечення, 

правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. 

Обґрунтовано, що залучення нотаріусів як заінтересованих осіб є 

виправданим 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. Щодо 

залучення як заінтересованих осіб представників органів державної влади або 

місцевого самоврядування з метою наданням ними довідок про проживання, то 

отримання такої інформації судом не може розглядатися   як прояв юридичної 

заінтересованості в результатах вирішення справи, а відтак таке залучення до 

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

жінки без шлюбу є необгрунтованим і таким, що створює додаткові 

процесуальні ускладнення (порушення процесуальних строків, грошові витрати 

тощо).   

У підрозділі 2.4. «Визначення предмету доказування та подання доказів у 

справах щодо встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу» було визначено, що предмет доказування у справах щодо 

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

обставини щодо спільного проживання, пов'язаності спільним побутом і 

наявності взаємних прав і обов'язків та відсутності 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 слід вважати 

умовно обов’язковими, тобто такими, що повинні прийматися до уваги залежно 

від обставин конкретної справи.  

 Під час дослідження кожної ознаки сім’ї, наявність якої підлягає 

доказуванню при встановлені факту проживання однією сім’єю чоловіка та 

жінки без шлюбу, розкрито зміст ознак «спільне проживання», «усталеність 

відносин», «пов’язаність спільним побутом» та «взаємні права та обов’язки». 

Набула подальшого розвитку наукова дискусія щодо належності чоловіка 

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

родичів один одного. Автор дотримується позиції, що такі особи відносяться до 

категорії «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. 

У підрозділі 2.5. «Особливості ухвалення рішення суду щодо 

встановлення факту проживання однією сім‘єю чоловіка та жінки без шлюбу» 

досліджено, що з набранням законної сили судового рішення 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 та забезпечує створення умов для здійснення такими 

особами на майбутнє  певного обсягу прав. 
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 Внаслідок аналізу виявлено проблеми недотримання правничої 

термінології судами, автором зроблено висновок про те, що її недотримання 

призводить до ухвалення не повних рішень, які позбавлені можливості бути 

належним чином виконаними,  а відтак  як усунення цих недоліків вимагають   

ухвалення додаткових рішень в порядку  ст.270 ЦПК.   

Розділ ІІІ. «Вдосконалення вітчизняного законодавства в сфері 

охорони та захисту прав чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю 

без шлюбу» містить два підрозділи та присвячений аналізу зарубіжному 

досвіду захисту прав та інтересів чоловіка та жінки, які проживають однією 

сім’єю без шлюбу, та гармонізації вітчизняного законодавства до європейських 

умов права. 

У підрозділі 3.1. «Зарубіжний досвід правового регулювання охорони та 

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

досліджено законодавство країн Західної Європи та встановлено, що такі 

відносини між чоловіком та жінкою не лише визнані правовою підставою 

виникнення майнових прав та обов’язків подружжя, а й слугують додатковою 

гарантією багатьох інших прав, в тому числі житлових, соціальних, податкових, 

шлюбно-сімейних тощо.  

Правові надбання таких європейських країн, як Франція, Німеччина, 

Нідерланди, Бельгія дозволяють укладати між чоловіком та жінкою, на 

противагу шлюбу, інший сімейний союз - «цивільне партнерство». Такі зміни у 

законодавстві  з боку цих держав були зумовлені необхідністю регулювання 

виникненням особистих майнових та немайнових  проблем у таких пар. 

У підрозділі 3.2. «Модернізація вітчизняного законодавства відповідно до 

сучасних європейських стандартів» доведено, що розвиток вітчизняного 

законодавства, з урахуванням зарубіжного досвіду, має йти шляхом 

максимального спрощення механізмів захисту прав чоловіка та жінки, зокрема 

які проживають однією сім’єю без шлюбу зокрема. 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.  

Обґрунтовано, що договір про цивільне партнерство стане доказом 

наявності   вільного волевиявлення чоловіка та жінки щодо їх спільного 

проживання без шлюбу на умовах ними узгоджених, дозволить гарантувати 

низку соціальних прав та гарантій. З метою забезпечення безспірності та 

законності договору про цивільне партнерство на майбутнє має бути 

встановлена обов’язкова нотаріальна форма та державна реєстрація  в   

Єдиному державному реєстрі актів цивільного стану.  

 

ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дисертаційного дослідження вирішено наукове 

завдання щодо розробки  теоретичних засад, правових та практичних 



13 
 

 
 

рекомендацій, спрямованих на  удосконалення процесу розгляду справ щодо 

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

сформульовано наступні висновки та пропозиції: 

1. У результаті проведеного дослідження було охарактеризовано 

процесуально-правову природу справ щодо встановлення факту проживання 

однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, які є різновидом 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. 

2. Обов’язковим елементом заяви щодо встановлення факту 

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу при поданні до суду є 

інформація щодо відсутності заперечень про встановлення цього факту у 

заінтересованих осіб задля унеможливлення безпідставної відмови суду у 

відкритті провадження з посиланням на існування ознак, що можуть бути  

розтлумачені ним як спір про право. 

3. Виявлено та обґрунтовано різницю між метою та підставою для 

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

де метою встановлення є створення умов здійснення ними особистих 

немайнових чи майнових прав, а підставою – 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. Було обґрунтовано положення щодо безпідставності відмови у 

відкритті провадження у справі внаслідок виникнення сумніву щодо наявності 

спору про право та запропоновано внести відповідні зміни до ЦПК України в 

цій частині, а також закріплення  обов’язку  суду надати строк для усунення 

недоліків заяви щодо встановлення факту проживання однією сім’єю без 

шлюбу в частині неправильного використання правничої термінології 

заявниками, не допускаючи таким чином відмову у відкритті провадження. 

8. Під час вивчення складу учасників у справах щодо встановлення факту 

проживання однією сім’ю чоловіка та жінки без шлюбу було виявлено, що 

заявниками є переживший іншого чоловік та (або) жінка, а у випадку їх смерті 

ними можуть виступати їх спадкоємці. 

9. Предметом доказування у справах щодо встановлення факту 

проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу становлять обставини 

на підтвердження: спільне проживання; пов'язаність спільним побутом і 

наявність взаємних прав і обов'язків; відсутність 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. 

10. 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. 
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11.  Встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу набуває юридичного значення та забезпечує створення умов для 

здійснення такими особами на майбутнє  певного обсягу прав лише з 

набранням законної сили судовим рішенням. 

12. Недотримання правничої термінології судами призводить до 

ухвалення неправомірних рішень, які не підлягають належному їх виконанню,  

а відтак  як усунення цих недоліків вимагають ухвалення додаткових рішень у 

порядку ст.270 ЦПК України. 

13. Ефективним механізмом захисту прав та інтересів таких осіб є 

законодавче закріплення за ними права на укладання договору про цивільне 

партнерство, який буде різновидом цивільно-правового договору з 

притаманними йому особливостями, в тому числі регулювання майнових та 

особистих немайнових прав, і який звільнить їх від необхідності звернення до 

суду за встановленням факту проживання однією сім’єю без шлюбу, зокрема 

для поділу майна, оформлення спадкових прав тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

Круковес В.В. Процесуальні особливості розгляду справ щодо 

встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 

шлюбу. – 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.  

Вперше проаналізовано процесуально-правову природу справ щодо 

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

особливості судового розгляду справ даної категорії залежно від стадії 

цивільного судочинства, визначено предмет доказування та докази, склад 

учасників справи та окремі проблемні питання залучення заінтересованих осіб. 

Автором наголошується на тому, що розвиток вітчизняного 

законодавства 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 визнання за ними права на укладання договору про цивільне 

партнерство, який стане правовим інструментом  посвідчення 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.  

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

юридичний факт, цивільне партнерство, сім’я, захист прав, охорона прав, 

фактичні шлюбні відносини 

 

АННОТАЦИЯ 

Круковес В.В. Процессуальные особенности рассмотрения дел об 

установлении факта проживания одной семьей мужчины и женщины без 

брака. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03. - гражданское право и гражданский процесс; 

семейное право; международное частное право (081 - право). - Киевский 
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национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена теоретическому анализу процессуальных 

особенностей рассмотрения дел об установлении факта проживания одной 

семьей мужчины и женщины без брака. 

Впервые проанализировано процессуально-правовую природу дел об 

установлении факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, 

особенности судебного рассмотрения дел данной категории в зависимости от 

стадии гражданского судопроизводства, определен предмет доказывания и 

доказательства, состав участников дела и отдельные проблемные вопросы 

привлечения заинтересованных лиц. 

Автором акцентируется внимание, что развитие отечественного 

законодательства должно идти по пути максимального избежания затяжных 

судебных процессов разделения имущества и нелегкой процедуры доказывания 

факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака. Учитывая это, 

оптимальным для таких лиц является признание за ними права на заключение 

договора о гражданском партнерстве, который станет правовым инструментом 

удостоверения и защиты прав таких лиц по примеру многих европейских стран, 

и тем самым освободит их от необходимости обращения в суд за 

установлением факта проживания одной семьей без брака. 

Ключевые слова: особое производство, факт, имеющий юридическое 

значение, юридический факт, гражданское партнерство, семья, защита прав, 

охрана прав, фактические брачные отношения 

 

AN ABSTRACT 

Valeriia Krukoves. Procedural peculiarities of cases related establishing 

the fact of the residence one family man and woman without marriage. – On the 

rights of the manuscript. 

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Law (Ph.D.) in 

speciality 12.00.03. - civil law and civil procedure; family law; international private 

law (081 - right). - Taras Shevchenko National University of Kyiv, The Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to a theoretical analysis of the procedural peculiarities of 

cases related establishing the fact of the residence one family man and woman 

without marriage. 

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 the cases of 

establishing facts of legal significance and considered in special procedure, the need 

to establish them is conditioned by the importance of unconditional further 

implementation of the proper man and woman who lives one family without marriage 

of civil rights and obligations. 

The thesis emphasizes on the peculiarities of cases related establishing the fact 

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

stage of civil proceedings in particular, the prerequisite for the right to file an 



19 
 

 
 

application, where the correct indication of the purpose of establishing the fact, the 

groundlessness of refusal to open proceedings on the grounds of misuse legal 

terminology when specifying the name of the fact itself; peculiarities of the 

implementation of the relevant procedural actions at the stage of commencement of 

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

composition of the participants in the case and certain problematic issues of involving 

stakeholders. 

According to the results, an unfounded tendency in judicial practice to 

disconnect applications for establishing a fact of residence one family man and 

woman without marriage and adoption by such a couple of a child was found, which 

as a result is an unjustified delay in the decision on the merits. As a result of the 

study, the author also refutes the position on the existence of a dispute about the fact 

in cases of special proceedings, based in particular on the fact that the emergence of a 

dispute about a legal fact always entails a dispute over the law, which is conditioned 

by this fact, hence the establishment in court of the another legal fact is carried out 

not as an end in itself, not for the very fact, but in order to acquire a certain amount of 

rights that is inextricably linked with it. 

In conclusion, the author notes that the development of national legislation, 

taking into account foreign experience, should go along the path of maximum 

avoidance of protracted trials of separation of property and a difficult procedure of 

proving the fact of the residence of one family of a man and a woman without 

marriage. Given this, it is optimal for such persons to recognize the right to conclude 

a civil partnership agreement, which will become a legal instrument for certifying and 

protecting the rights of such persons following the example of many European 

countries, and then exempt them from the need to go to court to establish the fact of 

residence by one family without marriage. 

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

partnership, family, defence of rights, protection of rights, common law marriage 
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