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У статті розглядаються особливості вирішення судами справ, що виникають при поділі майна, набутого жінкою 

та чоловіком, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою. Подано загальну 

характеристику умов для пред’явлення вимоги про встановлення факту перебування у фактичному шлюбі та поділу 

спільно набутого таким подружжям майна. Висвітлюються проблемні моменти, що виникають в процесі 

доказування у судовому провадженні факту спільного проживання чоловіка та жінки у незареєстрованому шлюбі 

та наявності спільно набутого майна. Охарактеризовано сукупність фактів, які мають бути встановлені судом 

для винесення обґрунтованого рішення. Особливості розгляду судами справ, що виникають при поділі майна, 

набутого жінкою та чоловіком, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою 

досліджено з урахуванням існуючої судової практики. 
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Постановка проблеми. Доволі часто, вступаючи 

у стосунки між собою, чоловік та жінка з тих чи ін-

ших причин офіційно не реєструють свої відноси-

ни. Такі відносини прийнято називати «фактичним 

шлюбом». Ведення ними спільного побуту 

призводить до утворення майна, на яке, у випадку 

припинення такого союзу між чоловіком та 

жінкою, претендують обидві особи.  

Незважаючи на те, що права жінки та чоловіка, 

які проживають (проживали) однією сім'єю без 

офіційної реєстрації шлюбу, чітко визначені 

статтею 74 Сімейного кодексу України, на 

практиці доводиться зіштовхуватися із недостатнім 

регулюванням процедури такого поділу та 

невизначеністю у засобах доказування, що 

зумовили дане дослідження.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Теоретичні та практичні аспекти поділу майна 

чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю, 

без офіційної реєстрації шлюбу ставали предметом 

наукового дослідження таких вчених як  О. В. 

Дзера, І. В. Жилінкова, М. В. Антокольська, Х. М. 

Маркович, С. Я. Фурса. Втім детального вивчення 

заслуговують процесуальні особливості розгляду 

вказаної категорії справ з обов’язковим аналізом 

існуючої судової практики. 

Мета статті полягає у з’ясуванні низки 

актуальних питань, які виникають під час поділу 

спільного майна у осіб, які перебувають 

(перебували) у фактичних шлюбних відносинах. 

Це, зокрема, визначення періоду проживання 

однією сім’єю; визначення, які факти повинен 

встановити суд для того, щоб майно вважалося 

спільною сумісною власністю; визначення порядку 

звернення до суду з позовними вимогами сторін 

«фактичного подружжя». 

Основні результати дослідження. Правовий 

режим майна, що набувається особами у сімейних 

правовідносинах різниться за своїм регулюванням. 

Так законодавець визначає, що до офіційної 

реєстрації шлюбу, майно кожного із подружжя є їх 

приватною власністю; режим спільної сумісної 

власності застосовується до майна, набутого у 

шлюбі або у випадку проживання однією сім'єю 

чоловіка та жінки, що не перебувають у шлюбі між 

собою або в будь-якому іншому шлюбі. 

Тобто, хоча зі змісту статті 21 Сімейного 

кодексу України (далі – СКУ) випливає, що 

законодавець не визнає шлюбом фактичні 

відносини між чоловіком та жінкою, майнові права 

осіб, що перебувають у фактичному шлюбі 

захищаються шляхом встановлення режиму 

спільної сумісної власності щодо такого майна, 

набутого за період фактичного шлюбу [1].  

Так, дійсно ч. 2 ст. 21 СКУ визначає, що прожи-

вання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу 

не є підставою для виникнення у них прав та обо-

в'язків подружжя. Тим не менш ч.1 ст. 74 СКУ виз-

начає умови, за дотриманням яких майно, набуте у 

фактичному шлюбі є спільною власністю осіб: 

 фактичне проживання чоловіка та жінки 

однією сім’єю.  

А згідно зі ч.2 ст. 3 СКУ сім'ю складають особи, 

які спільно проживають, пов'язані спільним побу-

том, мають взаємні права та обов'язки. Тобто, крім 

фактичного проживання додатковою умовою є і 

ведення спільного побуту та наявність певних прав 

і обов’язків, притаманних сімейним відносинам. 

 жінка та чоловік, які проживають однією 

сім'єю не перебувають у шлюбі між собою або в 

будь-якому іншому шлюбі. 
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Правові наслідки, передбачені ст. 74 СКУ 

можливі тільки якщо жоден із фактичного 

подружжя не перебуває у офіційному шлюбі.  

 майно, щодо якого встановлюється режим 

спільної власності, набуте саме у період протягом 

спільного проживання. 

При цьому варто звернути увагу на той факт, 

що при офіційному укладенні шлюбу, майно 

вважатиметься спільною власністю подружжя і у 

випадку їх роздільного проживання.  Це випливає з 

абз.2 ч.2 ст.3 СКУ: подружжя вважається сім'єю і 

тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з 

навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю 

догляду за батьками, дітьми та з інших поважних 

причин не проживають спільно [2]. 

 відсутній договір між фактичним подруж-

жям, в якому визначається правовий режим майна, 

набутого такими особами. При цьому таких дого-

вір має відповідати загальним вимогам щодо 

оформлення правочинів (ст.ст. 205-210 Цивільного 

кодексу України) [3].  

При дотриманні всіх вищезазначених умов, на 

майно, що набули жінка та чоловік, поширюються 

положення глави 8 СКУ щодо режиму права 

спільної сумісної власності подружжя. 

Таким чином, щодо спільно набутого майна 

«фактичного подружжя» дружина та чоловік 

мають рівні права на володіння, користування і 

розпоряджання майном (ст.63 СКУ); право на 

визначення порядку користування майном (ст.66 

СКУ); право на розпоряджання часткою у майні, 

що є об'єктом права спільної сумісної власності 

(ст.67 СКУ); право на поділ майна, що є об'єктом 

права спільної сумісної власності незалежно чи 

припинились відносини між фактичним подруж-

жям, чи ні (ст.69 СКУ). Припинення між фактич-

ним подружжям їх відносин не припиняє права 

спільної сумісної власності на майно, набуте за час 

фактичних шлюбних відносин [1]. 

Проте на практиці майно, набуте у фактичному 

шлюбі, реєструється за одним із подружжя. У 

зв’язку з цим, для реалізації або захисту свого 

майнового права інший з подружжя вимушений 

звертатися до суду для визнання за ним права 

власності на частину «спільного» майна. 

Спори про поділ або визнання права власності 

на частку в спільній сумісній власності осіб, які 

проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, 

на відміну від аналогічних спорів між офіційним 

подружжям, ускладнені тим фактором, що особі 

перш за все необхідно доводити перебування у 

«фактичному шлюбі» з іншою стороною. 

Із зазначеного випливає, що особі необхідно 

перш за все встановити факт  проживання однією 

сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу. Встановлення 

юридичних фактів відповідно до Цивільного 

процесуального кодексу України (далі – ЦПКУ) 

відбувається в порядку окремого провадження [4]. 

Тож керуючись положеннями процесуального за-

конодавства у даному спорі особа мала спершу 

встановити факт в порядку окремого провадження, 

а потім на основі рішення суду пред’являти позов 

про поділ майна. 

Однак варто вказати на те, що на практиці спір 

про поділ спільного майна між фактичним подруж-

жям поєднується із встановленням факту прожи-

вання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу 

та розглядаються у порядку позовного проваджен-

ня [5]. Це пояснюється тим, що постановою Плену-

му Верховного Суду України «Про судову практи-

ку в справах про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення» серед підстав, за наявності 

яких справи розглядаються у порядку окремого 

провадження вказана наступна: встановлення 

факту не пов’язується з наступним вирішенням 

спору про право [6]. З цього випливає необхідність 

об’єднання вимог про встановлення юридичного 

факту зі спором про поділ спільного майна для їх 

спільного розгляду в порядку позовного провад-

ження. Прикладом такої судової практики може 

слугувати рішення у цивільній справі № 

1006/5464/12. 

У вказаній категорії справ особливу увагу слід 

приділити визначенню кола предметів доказуван-

ня. Оскільки вимога про поділ спільного майна 

витікає безпосередньо із факту проживання однією 

сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу, то в такій 

категорії справ до предметів доказування слід 

віднести: факт проживання однією сім’єю без 

реєстрації шлюбу – відповідно до вище визначених 

умов, час спільного проживання чоловіка та жінки 

однією сім’єю, обсяг спільного майна, час 

придбання майна протягом фактичного шлюбу.  

З аналізу законодавства випливає чіткого 

визначення поняття «спільне проживання» або 

«проживання однією сім’єю осіб, які не 

перебувають у шлюбі», а тому кількість доказів і їх 

зміст залежить від особи, яка доводитиме факт 

спільного проживання. Докази мають 

підтвержувати спільне проживання та ведення 

спільного побуту, прояву подружніх відносин 

перед третіми особами, а також залежно від 

обставин – взаємної матеріальної підтримки, 

проживання з ними дітей тощо [2]. 

Основним доказом у цьому разі можуть 

слугувати показання свідків, проте, останні, 

зважаючи на судову практику, не завжди можуть 

чітко та однозначно вказати саме на факт спільного 

проживання [5]. За таких умов сторона процесу 

повинна надати суду більшу кількість доказів, 

оскільки відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна 

сторона зобов’язана довести ті обставини, на які 

вона посилається як на підставу своїх вимог і 

заперечень [4]. Такими доказами можуть бути 
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фотокартки, які доводитимуть факт спільного 

відпочинку осіб, спільно оплачені відпустки, 

довідки ЖЕО, листування. 

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного 

Суду від 21.12.2007 р. № 11 «Про практику 

застосування судами законодавства при розгляді 

справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, 

визнання його недійсним та поділ спільного майна 

подружжя», вирішуючи спори між подружжям про 

майно, судам необхідно встановлювати обсяг 

спільного нажитого майна, наявного на час 

припинення спільного ведення господарства, 

з’ясувати джерело і час його придбання [7]. 

Одне з вирішальних значень для розв’язання 

даного спору є встановлення часу, з якого особи 

проживали однією сім’єю, адже момент 

виникнення права на конкретне майно прямо 

залежить від моменту початку спільного 

проживання однією родиною. 

У висновку Верховного Суду України, 

зробленого за результатами розгляду справи № 6-

97цс11 (постанова від 20 лютого 2012 р.) під крес-

лено, що для визначення осіб як таких, що перебу-

вають у фактичних шлюбних відносинах, для 

вирішення майнового спору на підставі ст. 74 СКУ 

суд повинен встановити факт проживання однією 

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу в період, 

протягом якого було придбано спірне майно [8; 9]. 

Судова практика показує, що переважно, якщо, 

друга особа не наводитиме інших доказів, підтер-

дження свідками факту спільного проживання є 

достатнім для суду. Якщо особи, які перебували у 

фактичному шлюбі, вказують однаковий час, з 

якого вони проживали однією сім’єю, то для суду 

таких показань сторін буде достатньо аби 

встановити як факт перебування їх у фактичних 

шлюбних відносинах, так і їхню тривалість [5]. 

При поділі спільного майна, набутого 

сторонами у фактичних шлюбних відносинах 

важливе місце посідає питання розміру часток у 

такому майні. Згідно із нормою ст. 70 СКУ, у разі 

поділу майна, що є об’єктом права спільної 

сумісної власності подружжя, частки майна 

дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не 

визначено домовленістю між ними або шлюбним 

договором. Відповідно до ст. 60 СКУ, майно, яке 

набуло подружжя за час шлюбу, належить дружині 

та чоловікові на праві сумісної власності 

незалежно від того, що один з них не мав з 

поважної причини (навчання, ведення домашнього 

господарства, догляд за дітьми, хвороба) 

самостійного заробітку (доходу). Вважається, що 

кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей 

індивідуального користування, є об’єктом права 

спільної сумісної власності подружжя [1]. 

Також при розгляді досліджуваної категорії 

справ необхідним є врахування декількох нюансів. 

По-перше, це відсутність на момент виникнення 

фактичного співжиття між чоловіком та жінкою у 

одного з них зареєстрованого шлюбу. На практиці 

ці ситуації є поширеними, однак з огляду на 

законодавство, а саме зміст ст.74 СКУ, наявність у 

одного з фактичного шлюбу не розірваного шлюбу 

має наслідком незастосування режиму спільної 

сумісної власності до спільно набутого фактичним 

подружжям майна  [2; 5]. 

По-друге, при вирішенні даної категорії справ 

слід зважати, що наслідки, передбачені ст. 74 СКУ 

можливо застосовувати до правовідносин, що мали 

місце після набуття чинності СКУ (01 січня 2004 р.).  

Правова позиція з цього питання викладена у 

постановах Верховного суду України у справах 

№6-135цс13 та № 6-211цс14 [9].  Так нормами ст. 

22, 28, 29 Кодексу про шлюб та сім’ю України, що 

діяв до набрання сили СКУ, передбачено режим 

спільної сумісної власності подружжя і ці норми не 

застосовуються до спорів про поділ майна осіб, які 

проживали однією сім’єю, але не перебували у 

зареєстрованому шлюбі між собою. Такі спори 

повинні вирішуватися відповідно до ст. 17 ч. 1 ЗУ 

“Про власність” від 07 лютого 1991 року, де 

зазначено, що майно, придбане внаслідок спільної 

праці членів сім’ї, є їх спільною сумісною 

власністю, якщо інше не встановлено письмовою 

угодою між ними [10; 11]. Також при вирішенні 

таких спорів повинні бути дотримані норми ЦКУ 

1963 року та враховані роз’яснення, які містяться в 

п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України 

«Про судову практику у справах за позовами про 

захист права приватної власності» від 22 грудня 

1995 року № 20. 

Висновки та пропозиції. Положеннями ст. 74 

СКУ законодавець прирівняв майнові права 

чоловіка та жінки щодо майна, як набутого у 

зареєстрованому шлюбі, так і чоловіка та жінки, які 

проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу. 

Однак процедура судового поділу спільно 

набутого майна для «фактичного подружжя» є 

ускладненою. Це викликано тим, що вказані особи 

зобов’язані доводити і факт проживання однією 

сім’єю, і своє право на частку у спільній сумісній 

власності. На цей час єдиного механізму розгляду і 

вирішення вказаної категорії судових спорів, 

пошуку засобів доказування не розроблено. Отже, 

комплексне дослідження норм процесуального 

права, судової практики, у тому числі іноземної, є 

необхідним кроком до запровадження єдиної 

системи підготовки до розгляду та вирішення 

майнових спорів між фактичних подружжям. 
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Чумина Е.Г. 

РАЗДЕЛ СОВЕСТНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО В ФАКТИЧЕСКИХ БРАЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ: ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ 

В статье рассматриваются особенности решения судами дел, возникающих при разделе имущества, 

приобретенного женщиной и мужчиной, проживающих одной семьей, но не находятся в браке между собой. 

Представлена общая характеристика условий для предъявления требования об установлении факта 

нахождения в фактическом браке и разделения совместно приобретенного такими супругами имущества. 

Освещаются проблемные моменты, возникающие в процессе доказывания в судебном производстве факта 

совместного проживания мужчины и женщины в незарегистрированном браке и наличии совместно 

приобретенного имущества. Охарактеризованы совокупность фактов, которые должны быть установлены 

судом для вынесения обоснованного решения.Особенности рассмотрения судами дел, возникающих при разделе 

имущества, приобретенного женщиной и мужчиной, проживающих одной семьей, но не находятся в браке 

между собой исследованы с учетом существующей судебной практики. 

Ключевые слова: фактический брак, фактические брачные отношения, проживание одной семьей, раздел 

имущества, общая собственность. 

 

Chumina K. 

DIVIDING OF PROPERTY ACQUIRED IN ACTUAL MARITAL RELATIONS: FEATURES OF THE 

JUDICIAL CONSIDERATIONS 

The article deals with the peculiarities of the courts' resolution of cases arising in the division of property acquired by a 

woman and a man living with one family, but not married to each other. The general description of the conditions for 

the submission of a request to establish the fact of stay in actual marriage and the division of property acquired jointly 

by such spouses is provided. The issues raised in the process of proving the fact of joint residence of a man and a 

woman in an unregistered marriage and the presence of jointly acquired property are discussed in the article. A 

description of the set of facts that should be established by the court to make a well-founded decision. The peculiarities 

of consideration by the courts of cases arising from the division of property acquired by a woman and a man living with 

one family, but not married to each other are investigated in the light of existing judicial practice. 

Key words: actual marriage, actual marital relations, residence with one family, division of property, joint property. 
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