
§ 3. Порядок вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення

§ 3. Порядок вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення

  

Юридичне оформлення шлюбу відбувається шляхом його державної реєстрації, яка має,
як уже вказувалося, конститутивне (правостворююче) значення, бо тільки шлюб,
зареєстрований у встановленому порядку, породжує правові наслідки. Державна
реєстрація — обов'язковий елемент шлюбу, який встановлений для забезпечення
стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя,
їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства (ч. 1 ст. 27 СК). З моменту
реєстрації шлюбу виникають права й обов'язки чоловіка і жінки як подружжя.

  

СК містить певні новели до порядку реєстрації шлюбу. Так, якщо КЗпШС УРСР
передбачав можливість звернення до відповідного органу лише за місцем проживання
жінки або чоловіка чи їхніх батьків, то СК надає можливість за вибором жінки та
чоловіка подати заяву про реєстрацію шлюбу в будь-який з державних органів РАЦС (ч.
1 ст. 28).

  

Заява за встановленою формою, за правилом, подається особисто жінкою та чоловіком
(ч. 2 ст. 28). Між тим, передбачена і можливість, за наявності поважних причин для
цього, подачі нотаріально посвідченої заяви через представників. Хоча СК не наводить
перелік таких поважних причин, можна припустити, що це може бути хвороба,
перебування у лікарні, у відрядженні тощо. Повноваження представника на здійснення
саме такої дії — подання заяви — мають бути нотаріально посвідчені (ч. 3 ст. 28).

  

При подачі заяви вирішується день реєстрації шлюбу. За правилом, реєстрація
відбувається після спливу одного місяця від дня подачі заяви (ч. 1 ст. 32 СК). Але якщо
реєстрація з будь-яких причин не відбудеться у визначений день, така заява після
спливу трьох місяців від дня її подачі втрачає чинність (ч. 4 ст. 28 СК).

  

Заручини. Подача заяви про реєстрацію шлюбу породжує для жінки і чоловіка стан
заручених — нареченої і нареченого. Заручини (pactum de matrimonio contrahendo) були
добре відомі ще у давні часи і вважалися угодою, яка була спрямована на укладення
шлюбу. При цьому виконання заручин забезпечувалося значною неустойкою. Так, якщо
одна з сторін ухилялася від укладення шлюбу, то вона була зобов'язана задовольнити
протилежну сторону неустойкою. Петро І ввів заборону на забезпечення заручин
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неустойкою і тим самим позбавив заручини юридичного значення 1.

  

Відповідно до СК подача заяви не створює обов'язку для наречених брати шлюб, хоча і
закріплює обов'язок особи, яка відмовилася від шлюбу, відшкодувати другій стороні
витрати, що їх вона понесла у зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу і весілля,
наприклад, вартість весільного одягу, каблучки, завдаток за весілля в ресторані (ч. 2 і ч.
3 ст. 31 СК). При цьому не має значення, хто реально поніс ці витрати — сама особа, що
ба: жала зареєструвати шлюб, її батьки чи інші родичі або навіть і знайомі.

  

Але, якщо наречений (наречена) відмовився від шлюбу внаслідок протиправної,
аморальної поведінки нареченої (нареченого), приховання нею (ним) обставин, що мають
для того, хто відмовився від шлюбу, істотне значення (тяжка хвороба, наявність дитини,
судимість тощо), то понесені витрати не підлягають відшкодуванню. Причому аналіз ст.
31 СК дозволяє дійти висновку, що відшкодуванню підлягають лише реальні витрати, що
понесла одна із сторін («невинна»). Між тим, моральна шкода, що спричинена відмовою
від реєстрації шлюбу, не відшкодовується.

  

Законодавець дещо по-іншому вирішує питання стосовно подарунків, які отримують
заручені. Відповідно до ч. 4 ст. 31 СК у разі відмови від шлюбу особи, яка одержала
подарунок, договір дарування за вимогою дарувальника може бути розірваний судом.
При цьому обдарований зобов'язаний повернути річ, яка була йому подарована, а якщо
вона не збереглася — відшкодувати її вартість. Убачається, що у випадку з визнанням
договору дарування недійсним законодавець залишає без уваги ті причини, які
спонукали сторону відмовитися від реєстрації шлюбу. Якщо відмова від взяття шлюбу
була викликана протиправною, аморальною поведінкою іншої сторони, то таке вирішення
питання є логічним, бо навіщо зберігати пам'ять у вигляді подарунка про таку людину? А
якщо цього подарунка вже немає, він зник, знищений? Хіба буде справедливим, коли
сторона, зазнавши морального збитку, має страждати й від матеріального?

  

Права та обов'язки органу РАЦС при отриманні заяви. Закон покладає на орган
РАЦС певні обов'язки при отриманні заяви про реєстрацію шлюбу, а саме — визначення
дня і часу реєстрації шлюбу та ознайомлення наречених з правами й обов'язками їх як
майбутнього подружжя і батьків та попередження про відповідальність за приховання
перешкод до реєстрації шлюбу (ст. 29 СК). Введення цієї норми спрямоване на
забезпечення у майбутньому стабільності подружніх відносин. Виходячи з цього,
наречені повинні мати уявлення, перш за все, про ті підстави, які перешкоджають
реєстрації шлюбу, тягнуть за собою визнання його недійсним у майбутньому, а також про
права і обов'язки подружжя; права і обов'язки матері, батька і дитини тощо. Яким чином
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донести цю інформацію до наречених, кожен з державних органів вирішує самостійно.

  

Права та обов'язки наречених при подачі заяви. Подача заяви покладає певні
обов'язки і на самих наречених. Вони повинні повідомити один одного про стан свого
здоров'я (ст. 30 СК). До речі, ст. 18 КЗпШС теж містила аналогічну норму, яка між тим
мала декларативний характер, бо жодних правових наслідків за невиконання її не
передбачала. СК встановлює правові наслідки у вигляді можливості визнати такий шлюб
недійсним.

  

Можна вважати, що СК уперше ввів можливість для осіб, що одружуються, провести
медичне обстеження ще до укладення шлюбу, що спрямовано на попередження
ймовірних спадкових захворювань, небезпечних для народжуваних у шлюбі дітей, а
також серйозних захворювань самих чоловіка та жінки. Порядок здійснення
добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу
(відповідно до ст. 30 СК), встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 16
листопада 2002 p.1.

  

Результати медичного обстеження є таємницею і повідомляються лише нареченим. На
наш погляд, слід було б додати, що результати повідомляються лише тому з наречених,
який проходив обстеження, і тільки за його згодою вони можуть бути повідомлені іншому
нареченому. Таким чином можуть бути захищені права особи, що страждає на якесь
захворювання, і до обстеження не мала навіть уяви про це. До речі, таким чином
вирішується це питання в СК РФ.

  

Але наявність самої хвороби не вважається підставою для відмови в реєстрації шлюбу.
Наприклад, якщо один із наречених, або навіть кожен з них, не знав про своє
захворювання або, навпаки, знав і все ж таки вирішив зареєструвати шлюб, то це не
може розглядатися як підстава для визнання в майбутньому шлюбу недійсним. Але якщо
один з наречених приховав відомості про стан здоров'я, наслідком чого може стати
(стало) порушення фізичного або психічного здоров'я іншого нареченого, або їх нащадків,
то другий має право звернутися до суду з вимогою про визнання шлюбу недійсним. Таким
чином, для визнання шлюбу недійсним відіграє роль тільки приховання самого факту
захворювання, а не наявність самого захворювання.

  

Час реєстрації шлюбу. До умов, що регулюють порядок реєстрації шлюбу, відносять час
та місце реєстрації шлюбу. Як вже вказувалося, час реєстрації шлюбу обчислюється
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одним місяцем із дня подачі особами заяви про реєстрацію шлюбу (ч. 1 ст. 32 СК).
Місячний строк встановлюється з тим, щоб перевірити серйозність намірів цих осіб, а
також слугує цілям попередження реєстрації легковажних шлюбів. Крім того, в межах
визначеного строку до органу РАЦС можуть поступити відомості про наявність перепон
до реєстрації шлюбу між певними особами. Тягар доказування існування таких перепон
лежить на тих особах, які повідомили про них. Реєстрація шлюбу призначається з
урахуванням побажань нареченого і нареченої на певний день тижня з вказівкою на
конкретний час реєстрації.

  

За наявності поважних причин керівник державного органу РАЦС дозволяє реєстрацію
шлюбу до спливу місячного строку (п. 2 ч. 1 ст. 32 СК). СК не містить переліку таких
поважних причин. Це може бути, термінове відрядження за кордон, переїзд на постійне
місце проживання, необхідність у терміновому медичному обстеженні, лікуванні тощо.

  

СК вперше передбачає можливість реєстрації шлюбу безпосередньо в день подання
заяви. Така реєстрація можлива лише за наявності особливих обставин, а саме у разі
вагітності нареченої, народження нею дитини, а також у випадку безпосередньої
загрози для життя нареченої або нареченого внаслідок тяжкої хвороби, що
підтверджується відповідними документами. Між тим, на наш погляд, наречені можуть
погодитися на реєстрацію і в будь-який інший день.

  

Уперше СК встановлює і те, що реєстрація шлюбу може бути відкладена. Це відбувається
за рішенням керівника державного органу РАЦС, але не більше ніж на 3 місяці і
пов'язується з отриманням відомостей про наявність перешкод до реєстрації шлюбу
(порушення умови одношлюбності, добровільності, дієздатності, досягнення шлюбного
віку) (ч. 3 ст. 32 СК). Про таке рішення повинні бути повідомлені наречені.

  

Місце реєстрації шлюбу. За правилом, шлюб реєструється у приміщенні того
державного органу РАЦС, куди й було подано заяву про реєстрацію шлюбу (ч. 1 ст. 33
СК). За бажанням наречених реєстрація шлюбу відбувається урочисто.

  

Але закон надає можливість нареченим за їх заявою зареєструвати шлюб і в іншому місці,
а саме за місцем їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги
або в іншому місці, якщо вони не можуть із поважних причин прибути до державного
органу РАЦС (ч. 2 ст. 33 СК). Йдеться про виняткові обставини, які повинні бути
підтверджені документально.
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Незважаючи на наявність у СК можливості подачі заяви про реєстрацію шлюбу через
представника, інститут представництва є недопустимим при безпосередній реєстрації
шлюбу, тобто присутність нареченого і нареченої в момент реєстрації їх шлюбу є
обов'язковою (ст. 33 СК). Присутність обох наречених при реєстрації дає можливість
зайвий раз переконатися у добровільності їх вступу до шлюбу, а також свідомо зробити
вибір прізвища. Закон дозволяє нареченим або обрати прізвище одного з них як спільне
прізвище подружжя, або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами; приєднати до
свого дошлюбного прізвища прізвище нареченого, нареченої. Причому, якщо обидва з
наречених бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається, з якого
прізвища воно буде починатися. Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо
інше це випливає із звичаю національної меншини, до якої належать наречений і (або)
наречена. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої (нареченого) вже є
подвійним, вона (він) має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище
другого (ст. 35 СК).

  

Державна реєстрація шлюбу посвідчується Свідоцтвом про шлюб, зразок якого
затверджує Кабінет Міністрів України.

  

Шлюб — підстава для виникнення прав і обов'язків подружжя як немайнових: право на
материнство (батьківство), на свободу та особисту недоторканність, на повагу до своєї
індивідуальності, на зміну прізвища, на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань
життя сім'ї, на особисту свободу тощо, так і матеріальних — обов'язок щодо утримання,
право спільної сумісної власності. Між тим, шлюб не є підставою для надання кожному з
подружжя пільг або переваг, а також не може становити обмеження його прав і свобод,
установлених Конституцією України та іншими законами нашої країни.
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