ЯК ОДРУЖИТИСЬ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ
Право на шлюб закріплено в Декларації прав людини, прийнятій
Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. В ст. 16 декларації говориться,
що жінки і чоловіки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень
за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і засновувати родину.
При цьому вони мають однакові права на шлюб.
Шлюбний вік для жінки та для чоловіка в Україні встановлено у 18 років.
Шлюбний вік має бути досягнутий до дня реєстрації шлюбу. Проте Сімейним
кодексом України також передбачено, що особі, яка досягла 16 років, за її заявою
та за рішенням суду може бути надане право на шлюб, якщо буде встановлено, що
це відповідає її інтересам. Такими підставами найчастіше є фактичне створення
сім'ї, вагітність і народження дитини.
Заява про надання особі, яка не досягла 18 років, права на шлюб
розглядається судом в окремому провадженні за місцем проживання заявника.
Спрощений судовий порядок розгляду цієї категорії справ пов'язаний з відсутністю
спору про право. У заяві про надання права на шлюб мають бути викладені
обставини, які обґрунтовують відповідність укладення шлюбу інтересам
неповнолітньої особи, а також відомості про особу, з якою заявник бажає
зареєструвати шлюб. До заяви додають документи, що підтверджують необхідність
набуття права на шлюб (наприклад, свідоцтво про народження дитини, довідку про
вагітність). Особа, з якою заявник бажає укласти шлюб, може бути залучена до
участі у справі як заінтересована особа. Думка батьків (усиновлювачів,
піклувальника) про доцільність надання їхній дитині (підопічному) права на шлюб
не є підставою для відмови в задоволенні заяви, а може лише сприяти
встановленню дійсних обставин справи, з'ясуванню відповідності надання цього
права інтересам неповнолітнього. Предметом розгляду в суді є не доцільність
надання заявнику абстрактного права на шлюб, внаслідок якого він зможе
одружитися з будь-ким, а доцільність надання неповнолітньому права на шлюб з
конкретною особою. Позитивне судове рішення є юридичним фактом, який стає
підставою для виникнення в особи права на вступ у шлюб. Із набранням рішенням
суду законної сили особа набуває це право, внаслідок чого може зареєструвати
шлюб із конкретною особою, зазначеною в судовому рішенні. Для цього при
зверненні до відділу державної реєстрації актів цивільного стану необхідно надати
належним чином засвідчену копію рішення суду, яка долучається до заяви про
державну реєстрацію шлюбу.

