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Під умовами укладення шлюбу слід розуміти обставини, наявність яких необхідна
для того, щоб шлюб мав юридичну 
силу
2

. 
В теорії сімейного права розрізняють позитивні та нега: тивні умови укладення шлюбу
3

. Наявність позитивних дає мож: ливість укладення шлюбу, що ж стосується негативних,
то саме їх відсутність дає таку можливість.

  

До позитивних умов СК відносить:

  

— досягнення шлюбного віку (ст. 22 СК). Відповідно до ст. 23 СК право на шлюб мають
особи, які досягли шлюбного віку 4. СК, як і КпШС,
встановлює особливе шлюбне повноліття тільки для жінок. Відповідно до ч. 1 ст. 22
шлюбний вік для жінки встановлюється у сімнадцять, а для чоловіка — у вісімнадцять
років. Встановлення шлюбного віку пояснюється не тільки тим, що особа, яка прагне
зареєструвати шлюб, повинна досягти статевої зрілості, а це пов'язується з завершенням
фізичного росту організму, а також і тим, що особа має досягти відповідного стану
психічного, розумового, морального та соціального розвитку. Досягнення шлюбного віку
повинно відбутися на день реєстрації шлюбу, а це означає, що подати заяву може і
особа, яка ще не досягла шлюб: ного віку, але досягне його не пізніше, як протягом
одного місяця з дня подачі заяви.

  

СК передбачає можливість надання права на шлюб особі, яка ще не досягла шлюбного
віку. Так, відповідно до ч. 2 ст. 23 за заявою особи, яка досягла чотирнадцяти років, за
рішенням суду їй може бути надано таке право, якщо буде встановлено, що це відповідає
її інтересам. У зв'язку з цим З. В. Ромовська вважає, що та: ким чином запроваджена
відносно нова правова категорія «на: дання права на шлюб» особі, яка не досягла
шлюбного віку1, інші ж правники, зокрема Ю. С. Червоний, наполягають, що, як і в ч. 2 ст.
16 КЗпШС у ч. 2 ст. 23 СК мова йде про зниження шлюбного віку 2.
Вважаємо, що слід погодитися з тим, що йдеться саме про надання права на шлюб
неповнолітній особі, бо щодо неї не вирі: шується питання про зниження шлюбного віку.
Їй лише надається право на шлюб, якщо буде встановлено, що таким чином захищаються
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її інтереси. Але за яких обставин може бути прийняте судове рішення? Виходячи з
указаної норми, можна дійти вис: новку, що це можливо у будь:яких випадках, якщо буде
доказано, що надання права на шлюб відповідає інтересам неповнолітньої особи
(фактичне утворення сім'ї, вагітність, народження дитини, тяжке захворювання тощо). З
такою заявою може звернутися до суду лише особа, яка досягла чотирнадцяти років.
Суд розглядає заяву за правилами окремого провадження, повідомивши про це батьків і
піклувальників неповнолітньої особи.

  

СК не встановлює ні різниці у віці між особами, що бажають зареєструвати шлюб, ні віку,
по досягненні якого особа вже не може одружитися. У дореволюційному законодавстві
право на шлюб втрачала людина, яка досягала віку 80 років, незалежно від статі1;

  

—   добровільність шлюбу (ст. 24 СК). Це означає, що шлюб ґрунтується на вільній згоді
жінки та чоловіка, примушення їх до укладення шлюбу не допускається. Діяти вільно
може лише дієздатна особа, тобто та, яка усвідомлює значення своїх дій та може
керувати ними. Виходячи з цього, недієздатна особа, а також особа, що формально була
дієздатною, але на момент реєстрації шлюбу страждала на тяжкий психічний розлад,
перебувала у стані алкогольного, токсичного, наркотичного сп'яніння, в результаті чого
не усвідомлювала значення своїх дій або не могла керувати ними, не має права на
укладення шлюбу.

  

До негативних умов СК відносить:

  

—перебування хоча б однієї з сторін в іншому зареєстрованому шлюбі. Жінка та чоловік
можуть одночасно перебувати лише в одному зареєстрованому у відповідних органах
шлюбі, а право на повторний шлюб виникає в кожного з них лише після припинення
попереднього шлюбу (ст. 25 СК). Дана заборона відповідає принципу моногамії і
належить до абсолютної заборони, тобто ні за яких умов цей шлюб не може бути
дійсним. Слід зазначити, що сучасне сімейне законодавство не містить заборони на вступ
до наступного шлюбу за чисельністю його попередніх укладень;

  

—знаходження жінки та чоловіка між собою у родинних зв'язках прямої та в деяких
випадках побічної (бокової) лінії споріднення та відносинах, що прирівнюються до
родинних. Так, відповідно до ст. 26 СК не допускається укладення шлюбу: між родичами
прямої лінії споріднення; між рідними (повнорідними2 і неповнорідними3) братами і
сестрами; між двоюрідними братами і сестрами; між рідними тіткою, дядьком і

 2 / 4



§ 2. Умови укладення шлюбу

племінником, племінницею; між усиновлювачем і усиновленим; між дітьми, що були
усиновлені усиновлювачем.

  

Заборону реєстрації шлюбів у цих випадках можна поділи: ти на заборону абсолютну і
заборону 
відносну. 
Заборона 
абсолютна 
характерна для шлюбів між родичами прямої лінії спо: ріднення. Родичами прямої лінії
споріднення визнаються осо: би, які походять один від одного - батьки і діти, онуки і
баба, дід тощо. Абсолютною є також і заборона шлюбів між деякими з родичів побічної
лінії споріднення, тобто тими, хто має спільного предка, а саме заборона шлюбів між
рідними (повнорідними і неповнорідними) братами і сестрами. До побічної лінії
споріднення відносять також і двоюрідних братів і сестер, тіток і дядьків тощо.

  

Закон забороняє укладення шлюбів між двоюрідними братами і сестрами; між рідними
тіткою, дядьком і племінником, племінницею, але ця заборона відносна. Заборона
укладення шлюбів між родичами прямої і побічної лінії споріднення має як
соціально-етичні, так і фізіологічні передумови.

  

Закон забороняє укладення шлюбів між усиновлювачем і усиновленим та між дітьми, що
були усиновлені усиновлювачем. Ця заборона пов'язується з тим, що між ними виникають
відносини, що прирівнюються до відносин між батьками і народженою ними дитиною.
Між тим, з цього правила існує виняток. За рішенням суду може бути надане право на
шлюб між рідною дитиною уси: новлювача та усиновленою ним дитиною, а також між
дітьми, що були усиновлені ним (ч. 4 ст. 26 СК). У випадку скасування уси: новлення
допускається укладення шлюбу між усиновлювачем і усиновленою ним дитиною (п. 5 ст.
26 СК);

  

—визнання особи недієздатною (п. 3 ст. 39 СК). Фізична особа може бути визнана судом
недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного стійкого психічного розладу не здатна
усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними (ст. 39 ЦК). Дана заборона
належить до абсолютної. Згода — обов'язкова умова одруження, а особа, визнана
недієздатною, не усвідомлює значення своїх дій, а отже, і не може усвідомлювати
наслідки даної згоди на одруження. Крім цього, шлюб, укладений з психічно хворою
людиною, являє небезпеку для дітей,
 які можуть народитися в цьому шлюбі, отримавши у спадок психічну хворобу;
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—тяжка хвороба, або хвороба, небезпечна для другого з подружжя і (або) їхніх
нащадків. Це відносна
обставина припинення шлюбу.
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