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СПАДКУВАННЯ МАЙНА ОДНИМ ІЗ ПОДРУЖЖЯ, ЩО ПРОЖИВАЛИ 
СІМ’ЄЮ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ

Актуальність цієї теми зумовлена тим, що завдяки сучасній тенденції 
життя дедалі більше чоловіків і жінок віддають перевагу незареєстрованому 
шлюбу, ще таке явище називають «фактичний шлюб». Чоловік та жінка 
можуть роками, та навіть десятиліттями так жити і ні як, юридично, не 
обмежувати свої права та свободи. На законодавчому рівні такі відносини не 
є визначеними і тому можна сказати, що це подружжя є «поза законом». На 
науковому рівні дослідженню питання фактичних шлюбних відносин 
присвячені роботи вчених О. Войнеровської, Ю. Пилипенко, В. Велаха, О. 
Куріленко.

Тож переходячи до розкриття обраної тематики зазначимо, що 
трапляються випадки, коли чоловік або жінка переживають один одного. У 
такому разі на перший план виходять проблеми правового регулювання 
спадкових відносин між чоловіком та жінкою, що проживають однією сім’єю 
та не перебувають у шлюбі між собою, або у іншому шлюбі [2, с. 55].

І тут важливим стає з’ясування питання  до якої саме черги відносити 
одного із подружжя. Так, відповідно до ст. 21 Сімейного Кодексу України 
«шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі 
державної реєстрації актів цивільного стану» [6]. 

Отже, закон чітко встановлює, що подружжям визначається такий 
сімейний стан, що є зареєстрованим у встановленому законом порядку.

Незареєстровані відносини та зареєстровані є відмінними у питанні 
спадкування. Так, фактичне подружжя може прожити на спільні кошти, 
придбаваючи майно (квартири, автомобілі, гаражі,земельні ділянки, меблі, 
побутову техніку), протягом досить тривалого часу за цілковитого 
взаєморозуміння та згоди. Однак у разі смерті одного з них, на ім’я якого 
оформлене це майно, інший може сподіватися на гідну спадщину тільки тоді, 
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коли на його користь залишено заповіт або якщо спадкоємець перебував на 
утриманні померлого. Поширеною є ситуація, коли особа, яка прожила у 
фактичному шлюбі не один десяток років, врешті отримує незначні права на 
спільно нажите майно або не отримує жодних. Зазвичай майже вся спадщина 
померлого переходить до його офіційних родичів, незважаючи на положення 
ст. 1264 Цивільного кодексу України, де передбачено, що в четверту чергу 
право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі 
спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття 
спадщини. Після відкриття спадщини чоловік або жінка, які перебували у 
фактичному шлюбі, можуть звернутися до суду із заявою про встановлення 
факту фактичних шлюбних відносин [3, с. 15].

У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від 
яких залежить виникнення, зміни або припинення особистих чи майнових 
прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх 
встановлення. Основною метою ухвалення судових рішень у даній категорії 
справ є виникнення у осіб, передбачених главою 8 Сімейного Кодексу 
України частини майнових прав, що притаманні подружжю. Важливо 
звернути увагу на той факт, що закон встановлює імперативну вимогу до 
дотримання поряду даної категорії справ, у порядку окремого провадження, 
зазнаючи, що інакший порядок розгляду, може бути застосований виключно у 
випадку. Якщо іншим законом не зазначено порядок їх встановлення. Гостру 
дискусію викликало положення закону, згідно з яким суддя відмовляє у 
відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має 
юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде 
виявлений під час розгляду справи – залишає заяву без розгляду. [4, с. 13]

На практиці трапляються випадки, коли особи, що перебувають у 
фактичних шлюбних відносинах, одночасно знаходяться у нерозірваному 
шлюбі з іншою особою. У такому разі право на спадкування у жодного з них 
не виникає. Так, відповідно до зазначеної  Постанови Пленуму Верховного 
суду України, до числа спадкоємців четвертої черги не входить особа, яка 
хоча і проживала спільно зі спадкодавцем, але перебувала у зареєстрованому 
шлюбі з іншою особою [5, с. 17]. У літературі вказується, що якщо у 
нерозірваному шлюбі перебував спадкодавець, то право на спадкування в 
першій черзі автоматично одержує його «законна» дружина або чоловік, 
навіть у разі, коли вони десятки років не підтримували відносин. [1, с. 480]

Ідеальною є ситуація, коли між «фактичним подружжям» за життя 
померлого було укладено шлюбний договір, що передбачений у статті 74 
Сімейного Кодексу. Це може бути договір про спільне проживання та ведення 
спільного господарства. [2, с.56]  Вказаним договором можна було б 
вирішити такі питання, як закріплення факту проживання між подружжям та 
встановлення складу спадкового майна, у разі смерті одного з них. Але, 
незважаючи на те, що укладання такого договору значно б полегшило 
ситуацію, вони не набули значного поширення на території України. 

Таким чином ми з’ясували, що дослідження тематики спадкування 
майна одним із подружжя є досить актуальним. Так, як це питання не 
достатньо визначеним на законодавчому рівні ми мали на меті розібратися як 
саме можна врегулювати відносини спадкування одним із подружжя на 
законодавчому рівні. Враховуючи те, що законодавча база не є ідеальною, то 
ми дійшли висновку, що це питання потрібно більш детальніше розглянути та 
закріпити у додаткових, відповідних статтях Цивільного та Сімейного 
Кодексів України.
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ВIДПOВIДAЛЬНICТЬ У CФЕРI IНТЕЛЕКТУAЛЬНOЇ ВЛACНOCТI
В нaш чac дyжe cтрiмкo зрocлa пиcемнicть, мyзичнa твoрчicть, нayчнi 

дocлiдження тa бaгaтo iншoгo. Aдже щo не день, тo щocь нoве. Людcтвo 
звичaйнo ycвiдoмлює неoбхiднicть зaхиcтy тaких прaв, тoмy щo резyльтaт 
iнтелектyaльнoї дiяльнocтi визнaчaє пoдaльший рoзвитoк держави, як в 
екoнoмiчнoмy acпектi, тaк i мoрaльнocтi нaшoгo cycпiльcтвa. Aдже 
рoзв’язaння прoблем держaви нacaперед пoлягaє в тoмy щo її cycпiльcтвo 
кyльтyрнo рoзвиненo тa мaє знaчний iнтелектyaльний пoтенцiaл. Рoзвитoк 
кyльтyри тa нayки немoжливий зa вiдcyтнocтi cприятливих yмoв, тaких як 
зaхиcт iнтелектyaльнoї дiяльнocтi. В дoдaтoк дo цьoгo прoблемним є питaння 
ефективнoгo зaхиcтy aвтoрcьких тa cyмiжних прaв. У зaбезпеченнi зaхиcтy 
прaв iнтелектyaльнoї влacнocтi врaхoвyютьcя рiзнoмaнiтнi причини 
прaвoпoрyшень. Cеред них: екoнoмiчнi, пoлiтичнi, coцiaльнi, прaвoвi. З 
oглядy нa це, aктyaлiзyєтьcя неoбхiднicть yдocкoнaлення cиcтеми прaвoвoгo 
зaхиcтy прaв iнтелектyaльнoї власності [3, с. 2].

Згiднo дo пoлoжень дiючoгo зaкoнoдaвcтвa зa порушення прав 
інтелектуальної влacнocтi передбaченo настання aдмiнicтрaтивнoї 
вiдпoвiдaльнocтi, кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнocтi тa цивiльнoпрaвoвoї 
вiдпoвiдaльнocтi.

Так, нacтaння aдмiнicтрaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi мoжливе, кoли 
прoтипрaвнi дiї пoрyшникa не cпричинили мaтерiaльнoї шкoди y знaчнoмy 
рoзмiрi, так як у прoтилежнoмy випaдкy нacтaє кримiнaльнa вiдпoвiдaльнicть.


