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Розділ II ПРАВОВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ

  

Глава 4 Шлюб

  

 

  

§ 1. Поняття шлюбу та його правова природа

  

Відповідно до ст. 21 СК, яка вперше дає поняття шлюбу, шлюб — це сімейний союз
жінки та чоловіка, зареєстрований у дер
жавному органі реєстрації актів цивільного стану 
(далі — РАЦС). Виходячи з того, що будь-яке правове поняття повинне містити достатню
сукупність ознак, наявність яких давала б змогу розкрити його правову сутність,
наведене поняття носить суто формальний характер. Аналіз його дає змогу дійти
висновку, що існують наступні ознаки шлюбу:

  

а)  це союз жінки та чоловіка. Це — фізіологічна ознака, бо СК дозволяє укладати
шлюб тільки між особами різної статі, а звідси створення союзу двома жінками або двома
чоловіками не тягне за собою виникнення у них прав та обов'язків подружжя;

  

б) це не просто союз жінки та чоловіка, а саме сімейний союз, що припускає спільне
проживання і не тільки в фізичному сенсі, а й моральному
1

, тобто спільний побут, взаємні права та обов'язки (ч. 2 ст. 3 СК);

  

в)  це союз, який зареєстрований у державному органі РАЦС2. Дана ознака
конститутивна, бо передбачає обов'язковість державної реєстрації такого союзу,
необхідність утілення його у встановлену форму, яка може мати тільки громадянський
(світський), а не релігійний характер. Звідси витікає, що коли жінка та чоловік
проживають однією сім'єю без державної реєстрації шлюбу, в них не виникає прав і
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обов'язків подружжя, хоча сімейний союз існує. Не змінює цього положення навіть і той
факт, що вони укладають певний шлюбний обряд за звичаями тієї чи іншої народності,
або шлюбний релігійний обряд (вінчання)
1

. Хоча у випадках, передбачених законом, шлюбу, що укладений за релігійним обрядом,
надається юридичне значення. Це стосуєть: ся шлюбів, що укладені за релігійними
обрядами до створення або відновлення державних органів РАЦС (ч. 2 і ч. 3 ст. 21 СК).
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