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На сьогодні, поряд з існуванням інституту 
шлюбу (у традиційному його розумінні), в Укра-
їні спостерігається поширення моделі спільного 
проживання чоловіка і жінки однією сім’єю без 
офіційного фіксування державою факту створен-
ня такої сім’ї.

На відміну від багатьох держав, у яких анало-
гічні відносини сімейних пар врегульовані нарівні 
зі шлюбом, та незважаючи на значну розповсю-
дженість фактичних шлюбних відносин в україн-
ському суспільстві, законодавство України поки 
не забезпечує достатнього правового регулювання 
цих відносин, а доктрина національного права не 
надає вичерпних пояснень задля чіткого розумін-
ня відмінностей між двома вищенаведеними ін-
ститутами. Відтак ціла низка проблем потребує 
юридичного вирішення та зумовлює актуальність 
нашого дослідження.

Проблеми, пов’язані з реєстрацією шлюбу та 
його правовими наслідками, як і проблеми, що 
виникають між чоловіком та жінкою, що прожи-
вають спільно, ведуть спільне господарство тощо, 
цікавлять дослідників іще з найдавніших часів. 
Звертаємо увагу, що вони досі не втратили акту-
альності, оскільки є «вічними» та досліджуються 
в різних галузях права.

Зокрема, О.О. Кармаза досліджувала через 
призму житлового права проблеми, які виника-
ють між подружжям у період встановлення ре-
жиму окремого їхнього проживання [4], міжна-
родного приватного права – сімейні відносини з 
іноземним елементом [3] тощо. Окремі правові ас-
пекти шлюбу та фактичних шлюбних відносин ви-
світлювали у своїх наукових працях Н. Андреєва, 
І. Апопій, О. Грічук, М. Дякович, О. Митрофано-
ва, Ю. Пилипенко та інші. Однак слід зазначити, 
що науковці не вирішили ряд проблем, пов’яза-
них, наприклад, із застосуванням на практиці по-
нять та термінів, які розкривають зміст «шлюбу» 
та «фактичних шлюбних відносин», тощо. Відтак 
комплексне порівняльно-правове дослідження 
цих двох інститутів в українській правовій док-
трині є актуальним.

Мета статті полягає у дослідженні спільних та 
відмінних ознак інституту шлюбу та фактичних 
шлюбних відносин за сучасним законодавством 
України. Із зазначеної мети дослідження окрес-
люються такі завдання: з’ясування змісту та по-
рівняння дефініцій, ознак шлюбу та фактичних 

шлюбних відносин, встановлення відмінних і 
спільних рис у регулюванні зазначених інститутів 
у рамках чинного українського законодавства.

Фактичні шлюбні відносини як юридична ка-
тегорія були відомі ще римському праву. На те-
риторії українських земель, починаючи із Х ст., 
перевага надавалася саме офіційно укладеному 
шлюбу, у зв’язку з чим будь-яке регулювання 
фактичних шлюбних відносин було відсутнє. 
І тільки у 2004 р., із прийняттям нового Сімей-
ного кодексу (далі – СК) України, інститут неза-
реєстрованого державою шлюбу ввійшов у рамки 
законодавчого регулювання [5, с. 224].

В Україні наразі відсутнє законодавче визна-
чення поняття та ознак «фактичних шлюбних 
відносин», на відміну від шлюбу в традиційному 
його розумінні. Дослідивши наукові праці україн-
ських дослідників у сфері права, дійдемо виснов-
ку, що для позначення цього явища в юридичній 
літературі використовується широкий спектр 
термінів, зокрема «фактичне подружжя», «по-
дружжя де-факто», «фактичні шлюбні відноси-
ни», «незареєстрований шлюб», «конкубінат», 
«співжиття» тощо. Крім того, також вживається 
хибний, на нашу думку, термін «цивільний» або 
«громадянський» шлюб у розумінні незареєстро-
ваних державою шлюбних відносин.

Відповідно до норм СК України, шлюб визна-
чається як сімейний союз жінки та чоловіка, за-
реєстрований в органі державної реєстрації актів 
цивільного стану. Виходячи із офіційного визна-
чення шлюбу, виділимо такі його ознаки:

1) зумовлення фактом шлюбу створення сім’ї;
2) різностатевість (можливість перебування у 

шлюбі виключно двох осіб різної статі – жінки та 
чоловіка);

3) реєстрація шлюбу у встановленому законом 
порядку органом, визначеним законом України, 
тобто СК України.

Проте охоплені у визначенні СК України ознаки 
не є вичерпними, оскільки іншими положеннями 
чинних законодавчих актів поряд із ними закріплю-
ються такі ознаки шлюбу, як добровільність (тобто 
наявність добровільної згоди обох із подружжя), до-
сягнення шлюбного віку жінкою та чоловіком, що 
вступають у шлюб, одношлюбність (можливість од-
ночасного перебування виключно в одному шлюбі), 
рівність прав і обов’язків подружжя, виникнення 
взаємних прав та обов’язків подружжя [2].
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Науково-практичний аналіз норм чинного за-
конодавства України, засвідчив, що вони не роз-
кривають зміст поняття «фактичні шлюбні відно-
сини». На науковому рівні можна визначити його 
як союз жінки та чоловіка, які не перебувають у 
шлюбі між собою або будь-якому іншому шлюбі, 
який характеризується їх постійним спільним 
проживанням, веденням спільного господарства, 
взаємним матеріальним забезпеченням та піклу-
ванням, публічністю та наміром створити стійкі 
відносини, притаманні шлюбу.

У правовій доктрині виділяються такі основні 
ознаки фактичних шлюбних відносин як:

1) різностатевість (у фактичних шлюбних від-
носинах можуть перебувати тільки дві особи різ-
ної статі – жінка та чоловік);

2) відсутність зареєстрованого в органах дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану шлюбу 
як між особами, що спільно проживають, так і 
будь-кого із фактичного подружжя із будь-якими 
іншими третіми особами;

3) намір жінки та чоловіка встановити стійкі 
відносини, притаманні шлюбу;

4) постійне спільне проживання;
5) ведення спільного господарства;
6) взаємне матеріальне забезпечення та  

піклування;
7) неанонімність (публічність) відносин, від-

сутність приховування їх перед третіми особами 
[1, с. 181].

Отже, інституту фактичних шлюбних відно-
син притаманна переважна більшість визначених 
СК України ознак шлюбу. Проте серед ознак фак-
тичних шлюбних відносин відсутня основна кон-
ститутивна ознака – реєстрація таких відносин у 
встановленому законом порядку органом, визна-
ченим СК України, тобто їхня офіційна держав-
на реєстрація. Наведена відмінність зумовлює 
відсутність ще й такої ознаки, як виникнення 
взаємних прав та обов’язків подружжя. Вида-
ється, що законодавець обрав саме такий підхід 
задля запобігання нівелюванню в українсько-
му суспільстві інституту шлюбу в традиційному 
його розумінні. Відтак, З. Ромовська зазначає, 
що поява в законодавстві України положення, 
яке врегульовує майнові відносини фактичного 
подружжя, «не може похитнути загального, не-
змінного правила: лише шлюб породжує права та 
обов’язки подружжя» [7, c. 22].

СК України не закріплює однозначної позиції 
щодо регулювання фактичних шлюбних відно-
син: з одного боку, він не визнає фактичні шлюб-
ні відносини як альтернативну шлюбу форму сі-
мейного союзу і не закріплює достатнього обсягу 
законодавчого регулювання такого виду сімей-
ного співжиття, проте, з іншого боку, фрагмен-
тарно регламентує окремі правові наслідки такого 
фактичного шлюбу. Разом із тим, відповідно до  

законодавства у сфері протидії корупції, посадові 
особи органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, судді, прокурори, народні де-
путати України, депутати місцевих рад тощо по-
винні розкривати інформацію про ці відносини, 
зокрема, у декларації про доходи за минулий рік.

Відтак, такий стан законодавчого регулювання 
в правозастосовній практиці призводить до варіа-
тивного розуміння та різного казуїстичного тлу-
мачення судами фактичних шлюбних відносин 
при вирішенні спорів [2, с. 11–15].

Так, відповідно до ст. 21 СК України, прожи-
вання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлю-
бу не є підставою для виникнення у них прав та 
обов’язків подружжя. Проте ст. 74 СК містить ви-
няток із наведеного правила, закріплюючи право 
спільної сумісної власності на набуте за час спіль-
ного проживання майно чоловіка та жінки, що 
проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, 
та поширює на таке майно повноцінний режим 
майнових відносин подружжя, прирівнюючи та-
ким чином фактичний шлюб у частині регулюван-
ня майнових відносин до шлюбу в традиційному 
його розумінні [2].

Проте слід враховувати, що ключове значення 
у випадку розподілу такого майна в судовому по-
рядку матиме доказова база щодо встановлення 
факту перебування чоловіка та жінки у фактич-
них шлюбних відносинах та доведення факту при-
дбання такого майна саме в період перебування в 
цих відносинах за спільні кошти фактичного по-
дружжя. Натомість потреба доказування в суді та-
ких фактів у випадку розподілу майна подружжя, 
що перебуває в зареєстрованому шлюбі, взагалі не 
виникає.

Також слід зауважити, що судове рішення про 
встановлення факту проживання однією сім’єю 
чоловіка та жінки без укладення шлюбу не надає 
фактичному подружжю всього того обсягу май-
нових прав та обов’язків, яким володіють особи, 
які перебувають у офіційно зареєстрованому в 
органах реєстрації актів цивільного стану шлюбі 
[6, с. 43].

Окрім вищенаведеного, СК України позитивно 
закріплює рівність взаємних прав та обов’язків 
дітей і батьків незалежно від перебування таких 
батьків у шлюбі між собою, і, поряд із цим, урів-
нює й аліментні зобов’язання щодо дітей їхніх 
батьків: як тих, котрі перебувають у зареєстро-
ваному шлюбі, так і тих, які обрали фактичний 
шлюб як форму співжиття.

Так само відсутні відмінності у регулюванні 
обсягу немайнових прав та обов’язків чоловіка та 
жінки у традиційному та фактичному шлюбах. 
Ключова різниця полягає у набутті чоловіком та 
дружиною права на зміну прізвища з підстави 
реєстрації шлюбу. Так, виходячи із тлумачення 
ст. 53 СК України, саме факт реєстрації шлюбу  
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становить підставу для набуття права на зміну 
прізвища, що має місце виключно у випадках 
реєстрації шлюбу в порядку та органами, вста-
новленими СК України. Натомість, відсутність 
у фактичних шлюбних відносинах самого фак-
ту фіксування державою укладення подружжям 
шлюбу зумовлює відсутність у такого подружжя 
права на зміну прізвища з наведеної підстави.

Незважаючи на ряд позитивних моментів, які 
законодавчо закріплені в чинному СК України, іс-
нує ще чимало проблем, через які фактичні шлюб-
ні відносини суттєво поступаються юридичними 
гарантіями офіційно зареєстрованому шлюбу. Так, 
наприклад, виходячи зі змісту ст. 1241 Цивільно-
го кодексу України, непрацездатна вдова (вдівець) 
спадкують, незалежно від змісту заповіту, поло-
вину частки, яка б належала кожному з них у разі 
спадкування за законом (обов’язкова частка). По-
ряд із цим, навіть у разі встановлення судом факту 
перебування особи у фактичних шлюбних відно-
синах із спадкодавцем, така особа, на відміну від 
вдівця/вдови, не має права на обов’язкову частку у 
спадщині незалежно від змісту заповіту, оскільки 
законодавець зробив імперативну прив’язку тако-
го порядку спадкування до умови перебування не-
працездатного спадкоємця в офіційно зареєстрова-
ному шлюбі із померлим [8].

Аналогічна ситуація складається у випадку 
спадкування за законом за відсутності заповіту, 
оскільки особа, яка проживала зі спадкодавцем 
однією сім’єю, віднесена аж до четвертої черги 
спадкоємців, до того ж, законом встановлено 
п’ятирічний період спільного проживання як 
умова набуття права на спадщину. Складність 
доведення як самого факту спільного проживан-
ня, так і його тривалості, а також наявність у 
спадкодавця родичів попередніх черг у більшо-
сті випадків взагалі усувають осіб, що перебу-
вали зі спадкодавцем у фактичному шлюбі, від 
можливості успадкувати таке майно. В офіційно 
зареєстрованому шлюбі ситуація є діаметраль-
но протилежною, оскільки другий із подружжя 
включений законом до першої черги спадкоєм-
ців поряд із батьками та дітьми, а це означає, 
що такий вдівець чи вдова гарантовано отримає 
свою частку у спадщині.

Таким чином, в Україні відсутня достатня регла-
ментація інституту фактичних шлюбних відносин 
на рівні законодавства: в окремих аспектах, зокрема 
регулюванні майнових, особистих немайнових прав, 
аліментних зобов’язань тощо, регулювання фактич-
них шлюбних відносин законодавцем прирівняно до 
правового режиму, що застосовується до зареєстро-
ваних шлюбних відносин, втім, наприклад, у спад-
ковому праві обсяг прав законної дружини/чолові-
ка-спадкоємця суттєво відрізняється від обсягу прав 
особи, що перебувала у фактичних шлюбних відноси-
нах зі спадкодавцем. Крім того, у зв’язку з відсутніс-

тю в судовій практиці єдності підходів у вирішенні 
спорів, що виникають у фактичних шлюбних від-
носинах, вибір такої форми подружнього співжиття 
несе в собі чималі ризики для фактичного подружжя. 
Відтак, викладене вище доводить, що правове регу-
лювання інституту фактичних шлюбних відносин 
потребує суттєвого вдосконалення. Нинішній стан 
нормативно-правової бази в Україні слугує стимулю-
ючим чинником до укладення подружжям шлюбу у 
визначеному законодавством порядку і, таким чи-
ном, запобігає нівелюванню інституту шлюбу в тра-
диційному його розумінні.
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Анотація

Бойків І. М. Шлюб та фактичні шлюбні відносини в 
Україні: порівняльно-правовий аспект. – Стаття.

У статті в порівняльно-правовому аспекті розгляну-
то визначення понять, основні ознаки, спільні та від-
мінні риси інституту шлюбу та фактичних шлюбних 
відносин, висвітлено головні проблеми законодавчого 
регулювання фактичного шлюбу в Україні.

Ключові слова: шлюб, фактичні шлюбні відносини, 
подружжя, майнові права, особисті немайнові права, 
спадкування.
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Аннотация

Бойкив И. М. Брак и фактические брачные отно-
шения в Украине: сравнительно-правовой аспект. – 
Статья.

В статье в сравнительно-правовом аспекте рас-
смотрены определения понятий, основные признаки, 
общие и отличительные черты института брака и фак-
тических брачных отношений, освещены главные про-
блемы законодательного регулирования фактического 
брака в Украине.

Ключевые слова: брак, фактические брачные отно-
шения, супруги, имущественные права, личные неи-
мущественные права, наследование.

Summary

Boіkiv I. M. Marriage and actual marital relations in 
Ukraine: the comparative legal aspect. – Article.

The article discusses in terms of comparative legal 
aspect definitions, main characteristics, common and 
distinctive features of the institute of marriage and 
actual marital relations, describes the main problems 
of legislative regulation of actual marital relations in 
Ukraine.

Key words: marriage, actual marital relations, 
spouses, property rights, personal non-property rights, 
inheritance.


