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Постановка проблеми. У сучасному україн-
ському суспільстві з кожним роком все більше 
чоловіків і жінок з тих чи інших причин надають 
перевагу перебуванню у фактичних шлюбних від-
носинах, аніж вступу в офіційно зареєстрований 
державою шлюб. Мабуть, не останню роль у заро-
дженні такої тенденції відіграло те, що прийнятий 
Верховною Радою України у 2004 році Сімейний 
кодекс України на законодавчому рівні врегулю-
вав чи не найбільш вразливе питання фактичного 
подружжя – визнав нажите ними за час перебу-
вання у фактичному шлюбі майно спільною суміс-
ною власністю [1]. Проте, незважаючи на прогре-
сивний характер згаданої матеріально-правової 
норми, вона не забезпечує всебічного врегулюван-
ня фактичних шлюбів і навіть, навпаки, зумов-
лює появу цілого ряду проблем у процесі здійс-
нення правозастосовної практики судами в разі 
вирішення спорів між фактичним подружжям.

Утім, попри величезну кількість таких позо-
вів, у судовій практиці поки відсутня єдина точка 
зору як на процес здійснення судочинства в таких 
спорах, так і на значущість та обсяг доказів, що 
мають бути надані суду при встановленні факту 
перебування подружжя у фактичних шлюбних 
відносинах. Відтак потреба наукового досліджен-
ня відповідної судової практики з метою вияв-
лення особливостей доказування у справах щодо 
встановлення судом факту наявності фактичних 
шлюбних відносин між особами, що проживають 
однією сім’єю, зумовлює актуальність і практич-
ну значущість статті.

Оцінка стану літератури. Окремі аспекти 
практики доказування у справах, пов’язаних із 
фактичними шлюбними відносинами, були дослі-
джені у працях Н. Андрєєвої, О. Войнаровської, 
Л. Красицької, Ю. Пилипенко, П. Пашинського, 
О. Сліпченка, А. Цірата тощо. Водночас треба ви-
знати, що науковці не здійснили комплексного 
висвітлення особливостей доказування у справах 
про встановлення факту перебування у фактич-
них шлюбних відносинах, у зв’язку з чим комп-
лексне теоретичне дослідження даного питання 
в українській правовозастосовній практиці і досі 
залишається актуальним.

Мета статті полягає в окресленні особливостей 
доказування у справах про встановлення факту 
наявності фактичних шлюбних відносин між по-
дружжям.

Із зазначеної мети дослідження окреслюються 
такі завдання: встановити предмет доказування 
та окреслити основні категорії доказів, які мають 
бути надані зацікавленими сторонами для під-
твердження їх перебування у фактичних шлюб-
них відносинах.

Виклад основного матеріалу. Практично у всіх 
випадках для вирішення, по суті, спору, що виник 
між особами, які проживають однією сім’єю без 
укладення шлюбу, першим і, мабуть, найважли-
вішим етапом, що взагалі уможливлює подальше 
вирішення справи, є встановлення судом самого 
факту перебування таких осіб у так званому фак-
тичному шлюбі. Поряд із встановленням факту 
особливо важливе значення для задоволення ін-
тересів тієї чи іншої сторони у подальшому ви-
рішенні спору про право має також встановлен-
ня судом конкретного строку перебування пари 
у фактичних шлюбних відносинах. Утім, викла-
дені сторонами фактичні обставини перебування 
у фактичних шлюбних відносинах, на які вони 
посилаються, відповідно до цивільно-процесуаль-
ного законодавства мають підтверджуватися на-
лежними, допустимими, достовірними доказами, 
достатніми для доведення викладених обставин, 
на які посилаються сторони [2].

Варто окремо зазначити, що за умови, якщо 
особи, які перебували у фактичному шлюбі, вка-
зують суду однаковий час, з якого вони прожи-
вали однією сім’єю, то для суду таких показань 
сторін буде достатньо аби встановити як факт їх 
перебування у фактичних шлюбних відносинах, 
так і їхню тривалість [3, с. 401]. Тобто з практич-
ної точки зору визнання жінкою та чоловіком сво-
го спільного проживання однією сім’єю як значно 
спрощує попередню підготовку сторін до судового 
розгляду, так і скорочує час розгляду судом пи-
тання, оскільки в такому разі зникає необхідність 
надання та дослідження судом доказової бази, 
яка стосується встановлення факту перебування у 
фактичному шлюбі.

І перш ніж досліджувати особливості дока-
зування у справах про встановлення факту пе-
ребування у фактичних шлюбних відносинах, 
доцільно розглянути основні ознаки таких відно-
син, оскільки саме на встановлення відповідності 
фактичних шлюбних відносин вимогам, закріпле-
них у сімейному законодавстві України, має бути 
спрямована доказова база сторони у справі, що 
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зацікавлена у визнанні судом відповідного факту 
перебування у фактичному шлюбі.

Виходячи із змісту ст. 74 Сімейного кодек-
су України, право спільної сумісної власності на 
майно подружжя має визнаватися в тому випад-
ку, якщо жінка та чоловік проживають однією 
сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або 
в будь-якому іншому шлюбі [1]. Тобто, по-перше, 
фактичні сімейні відносин визнаються виключно 
між особами різної статі, по-друге, такі особи не 
перебувають у шлюбі між собою, по-третє, жоден 
із подружжя не перебуває в офіційно зареєстрова-
ному шлюбі з будь-якою третьою особою, по-чет-
верте, такі особи мають проживати однією сім’єю, 
що в розумінні ст. 3 Сімейного кодексу означає 
спільне проживання чоловіка і жінки, пов’яза-
ність спільним побутом, наявність у них взаємних 
прав та обов’язків.

Причому із вищенаведеного вбачається, що за-
коном не встановлено якогось конкретно визначе-
ного строку, протягом якого пара має проживати 
однією сім’єю для можливості встановлення в су-
довому порядку факту їх перебування у фактично-
му шлюбі. Причому А. Цірат і О. Сліпченко взага-
лі не вважають строк суттєвою умовою визнання 
судом факту спільного проживання однією сім’єю 
[4, с. 19].

Водночас Верховним Судом України виділено 
таку ознаку фактичних шлюбних відносин як їх 
«усталеність», хоча дефініції даного терміна ні за-
конодавство, ні судова практика не наводить [5].

Н. Андрєєва дійшла висновку, що про наявність 
усталених відносин, притаманних подружжю, 
свідчить спільне проживання, постійне ведення 
спільного побуту, взаємна турбота та піклування, 
наявність спільних дітей тощо [6, с. 180]. Водно-
час Т. Івашкова визначення терміна «усталеність» 
пов’язує якраз із часовим критерієм, визначаючи 
його як певний проміжок часу, протягом якого між 
чоловіком і жінкою склались досить тісні відноси-
ни, доказом яких може бути спільне проживання 
в одному житловому приміщенні, ведення спіль-
ного побуту, укладення договорів на забезпечення 
спільних потреб, взаємна турбота, народження ді-
тей і піклування про них тощо [6, с. 112].

І якщо із двома першими наведеними ознака-
ми в суду зазвичай не виникає питань, оскільки 
різностатевість фактичного подружжя підтвер-
джується обов’язковим пред’явленням суду доку-
ментів, що посвідчують особу, а відсутність заре-
єстрованого шлюбу між фактичним подружжям 
практично є причиною відповідного звернення до 
суду, то в питанні наявності в одного з фактично-
го подружжя офіційно зареєстрованого шлюбу із 
третьою особою в судовій практиці потребує окре-
мого висвітлення.

Так, незважаючи на те, що поряд із Сімейним 
кодексом України Постанова Пленуму Верхов-

ного Суду України «Про практику застосування 
судами законодавства при розгляді справ про пра-
во на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його 
недійсним та поділ спільного майна подружжя» 
від 21 грудня 2007 р. № 11 зафіксувала, що «при 
застосуванні ст. 74 СК <...> судам необхідно вра-
ховувати, що правило зазначеної норми поширю-
ється на випадки, коли чоловік та жінка не пере-
бувають у будь-якому іншому шлюбі...», у судовій 
практиці все ж нерідко трапляються випадки 
звернень із позовами щодо поділу спільно нажито-
го майна пари, які хоча й проживали тривалий час 
однією сім’єю, вели спільне господарство, проте 
один чи навіть кожен із них на момент набуття та-
кого майна перебували в офіційно зареєстровано-
му шлюбі із третьою особою і не розірвали його [5]. 
До того ж далеко не завжди судом першої інстан-
ції при встановленні факту перебування подруж-
жя у фактичних шлюбних відносинах береться до 
уваги наявність в одного з подружжя нерозірвано-
го попереднього шлюбу, що надалі призводить до 
скасування судових рішень попередніх інстанцій 
Верховним Судом із підстав неоднакового засто-
сування судами касаційної інстанції одних і тих 
самих норм матеріального права.

Що стосується особливостей доказування такої 
ознаки, як проживання подружжя однією сім’єю, 
то виходячи із витягу судової практики, такими 
доказами можуть бути свідоцтва про народжен-
ня дітей, довідки з місця проживання, свідчення 
свідків, листи ділового та особистого характеру, 
свідоцтво про смерть одного із «подружжя», сві-
доцтва про народження дітей, у яких чоловік у 
добровільному порядку записаний як батько, ви-
писки з погосподарських домових книг про реє-
страцію чи вселення; докази про спільне придбан-
ня майна як рухомого, так і нерухомого (чеки, 
квитанції, свідоцтва про право власності); заяви, 
анкети, квитанції, заповіти, ділова та особиста 
переписка, з яких вбачається, що «подружжя» 
вважали себе чоловіком і дружиною, піклувалися 
один про одного; довідки житлових організацій, 
сільських рад про спільне проживання та ведення 
господарства [8, с. 26].

Вищенаведений перелік у жодному разі не 
можна вважати вичерпним, і поряд із ним варто 
окремо приділити увагу показанням свідків. При-
чому, виходячи із судової практики, вбачається, 
що підтвердження свідками факту проживання 
пари однією сім’єю має бути належно обґрунто-
ваним, для прикладу відповідними фрагмента-
ми спілкування про проживання сторін у справі 
однією сім’єю, приведенням фактів їх спільного 
перебування разом, зокрема, на святкуванні свят, 
у магазинах, де вони придбавали разом продукти 
харчування, предмети домашнього господарства, 
одяг і взуття; підтвердження перебування свід-
ків у місці спільного проживання фактичного по-
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дружжя, наявності в житлі фактичного подруж-
жя побутових речей, які належать обом із них [9]. 
Крім того, важливим є показання, які свідчать 
про наявність у свідків особистого переконання в 
тому, що фактичне подружжя перебуває між со-
бою в сімейних відносинах чоловіка та дружини. 
Утім, варто зауважити, що для визнання судом 
доказової сили за наданими показаннями, свідок 
має бути спроможним назвати джерела своєї обі-
знаності щодо наведеної ним обставини. Із вище-
зазначеного вбачається, що показання свідків є 
важливими для доказування відкритості, публіч-
ності стосунків між фактичним подружжям.

Досить специфічним доказом для суду є надан-
ня сторонами фотографій, що свідчать про пере-
бування пари у фактичних шлюбних відносинах. 
Проте, як зазначає А. Пашинський, таких фото-
графій має бути багато, і вони мають відобража-
ти значну кількість моментів зі спільного життя, 
як, наприклад, вінчання сторін, фото з пологового 
будинку, святкування важливих подій у спільній 
квартирі, спільний відпочинок тощо. Водночас 
треба пам’ятати, що самі по собі фотографії мо-
жуть свідчити лише про дружні відносини між 
сторонами, тому не можуть бути використані як 
єдиний доказ у справі [10, c. 21].

Надзвичайно важливе значення має належне 
доведення сторонами факту постійного спільного 
проживання однією сім’єю, оскільки Верховним 
Судом України висловлено позицію, що встанов-
лені Сімейним кодексом України виключення, 
згідно з якими подружжя вважається сім’єю і 
тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчан-
ням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду 
за батьками, дітьми та з інших поважних при-
чин не проживають спільно, стосуються виключ-
но офіційно зареєстрованих шлюбів [11]. Отже, 
навіть наявність належної доказової бази решти 
закріплених чинним законодавством України 
суттєвих ознак фактичних шлюбних відносин не 
дозволяє суду визнати факт перебування у фак-
тичних шлюбних відносинах, якщо фактичне по-
дружжя з тих чи інших причин постійно не про-
живає разом.

Висновки. Отже, узагальнюючи досліджене 
вище, вбачається, що чинним законодавством 
України не передбачений чіткий перелік доказів, 
який має бути наданий стороною, що не перебу-
ває в офіційно зареєстрованому шлюбі, з метою 
встановлення судом факту її перебування у фак-
тичних шлюбних відносинах, до того ж сторонам 
у справі надана певна дискреція щодо вибору до-
казів. Тобто сторони в суді можуть надавати будь-
які дані, які відповідають загальним вимогам до 
доказів, передбачених цивільним процесуальним 
законодавством. Однак можна дійти висновку, що 
такі докази першочергово мають бути направлені 
на підтвердження встановлених Сімейним кодек-

сом ознак фактичного шлюбу, причому наведе-
ні в законі ознаки мають бути доведені стороною 
кумулятивно. Незважаючи на відсутність вимо-
ги про необхідність доказування певного строку 
співжиття однією сім’єю, треба мати на увазі, 
що поряд із доведенням передбачених Сімейним 
кодексом умов подружжю треба доводити суду 
передбачену судовою практикою «усталеність» 
власних стосунків. Утім, якщо фактичні чоловік 
і дружина обоє стверджують суду про своє фак-
тичне співжиття протягом певного періоду часу, 
це значно спрощує процедуру розгляду справи су-
дом, оскільки необхідність дослідження доказів 
у суду взагалі зникає.
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Анотація

Бойків І. М. Особливості доказування у справах про 
встановлення факту перебування подружжя у фактич-
них шлюбних відносинах. – Стаття.

У статті надано теоретичне дослідження особливос-
тей доказування у справах щодо встановлення судом 
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факту перебування подружжя у фактичних шлюбних 
відносинах. Автором виділено складові предмета до-
казування, окреслено та проаналізовано відповідні 
докази, якими кожна з них може бути підтверджена 
суду.

Ключові слова: шлюб, фактичні шлюбні відносини, 
фактичний шлюб, докази, суд, судова практика.

Аннотация

Бойкив И. М. Особенности доказывания по делам 
об установлении факта пребывания супругов в факти-
ческих брачных отношениях. – Статья.

Статья представляет собой теоретическое иссле-
дование особенностей доказывания по делам об уста-
новлении судом факта пребывания супругов в фак-
тических брачных отношениях. Автором выделены 
составляющие предмета доказывания, обозначены и 
проанализированы соответствующие доказательства, 

которыми каждая из этих составляющих может быть 
подтверждена перед судом.

Ключевые слова: брак, фактические брачные отно-
шения, фактический брак, доказательства, суд, судеб-
ная практика.

Summary

Boikiv I. M. Features of evidence in proceedings con-
cerning establishment of the fact of actual marital relations 
existence between couple. – Article.

The article is devoted to a theoretical study of the pe-
culiarities of evidence before the court in cases concern-
ing the establishment of the fact of actual marital rela-
tions existence between couple. The author identifies the 
key components of the subject of evidence, outlines and 
analyzes the relevant evidence proving them.

Key words: marriage, actual marital relations, actual 
marriage, evidence, court, judicial practice.


