Цивільний шлюб: права і можливості дітей

В 1 частині статті 141 Сімейного кодексу України чітко позначені права і обов'язки батьків по відношенню до дитини. Згідно з цим документом і мама, і батько мають рівні права на дитину, не залежно від того, чи був він народжений у законному шлюбі чи ні. Отже, з юридичної точки зору, дитина, народжена в цивільному шлюбі, має такі ж права, як і дитина, батьки якої офіційно зареєстрували свій союз. Наприклад, рівні права у батьків розглядаються за обов'язкової утриманні дитини до досягнення нею повноліття - 18 років.

При розподілі спадщини така дитина також має однакові права з іншими дітьми, народженими в офіційному шлюбі. Приміром, якщо відсутній заповіт, і спадщина буде розподілятися між спадкоємцями згідно нормам закону, то згідно зі змістом статті 1261 Цивільного кодексу України дитина матиме право в числі перших претендувати на майно. За законом України, першими мають право отримати спадщину діти спадкодавця, навіть ті, які були народжені вже після його смерті, якщо існує підтвердження, що зачаті вони були ще за життя людини. Також першими на черзі стоять чоловік / дружина померлого і його батьки.

Слід зазначити, що Міністерство юстиції прийняло рішення прояснити деякі моменти в Роз'ясненні від 11.10.2011 року, а саме - спадкоємцями офіційно визнаються і ті діти, які були народжені поза шлюбом, але були офіційно визнані батьком за життя, або цей статус був отриманий через суд . На превеликий жаль, коду дитині не вдається домогтися визнання спорідненості через суд, то він автоматично опускається з першого на четвертий рівень успадкування. Не можна не відзначити і деякі інші питання, що стосуються відмінностей між правовим статусом дитини, народженої в цивільному шлюбі, та дитини з офіційного союзу. Найчастіше це - формальності і дрібні незручності, які відносяться скоріше до батьків, ніж до чада.

По-перше, важко отримати свідоцтво про народження дитини. Зареєструвати дитину, народжену в офіційному шлюбі, може один з батьків, коли напише необхідну заяву в органи РАГСу, винятком є той випадок, коли чоловік і дружина мають різні прізвища. Їм доведеться бути присутнім обом при отриманні свідоцтва. Коли доводиться реєструвати дитину з цивільного шлюбу, то батькам в будь-якому випадку необхідно обов'язково бути присутнім при подачі заяви, що особливо важко при наявності малюка.

По-друге, великі проблеми можуть виникнути з переміщенням дитини за кордон. Часто недобросовісний батько, чиє спорідненість з дитиною було примусово доведено через суд з метою отримати певні матеріальні блага, може навмисно не дозволити перевозити чадо через кордон України без особливих на те підстав. 

По-третє, визнання батьківства, якщо справжній тато відмовляється добровільно визнавати своєї дитини, найчастіше відбувається примусово через суд. Дитина, народжена в офіційному шлюбі, автоматично визнається обома батьками. Коли ж батьки дитини не перебувають в офіційному шлюбі, то батьківство може бути добровільно визнано через суд - шляхом подачі відповідної заяви, або в судовому порядку, за допомогою дорогих тестів ДНК і інших доказів.
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