Коли знаєш Сімейний кодекс України, маєш право укласти шлюб у
скорочені терміни!

Головне територіальне управління юстиції у Львівській області розповідає про те,
що до Пустомитівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції у Львівській області звернулися наречені
для подання заяви про державну реєстрацію шлюбу.
Відповідно до статті 23 Сімейного Кодексу України, право на шлюб мають особи,
які досягли шлюбного віку. Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у
вісімнадцять років.
Нареченій на той момент виповнилося тільки 16 років. За заявою особи, яка
досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо
буде встановлено, що це відповідає її інтересам. При поданні заяви про державну
реєстрацію шлюбу жінка та чоловік пред'являють посвідчення своєї особи паспорт або
паспортний документ.
Враховуючи такі вимоги Закону, працівник Пустомитівського районного відділу
державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління
юстиції у Львівській області, скерував наречених для отримання рішення про надання
права на шлюб в районний суд за місцем проживання.
Отримавши рішення суду про надання права на шлюб, наречені ще раз звернулися
до відділу ДРАЦС для того, щоб подати заяву про державну реєстрацію шлюбу.
Зі слів очільника Львівської юстиції Тараса Греня, завершальним кроком є державна
реєстрація шлюбу, яка проводиться після закінчення одного місяця з дня подання
нареченими заяви про державну реєстрацію шлюбу. При поданні заяви, наречені заявили,
що бажають в день подання заяви зареєструвати шлюб, оскільки наречена вагітна.

ВАРТО ЗНАТИ:
Державна реєстрація шлюбу проводиться органами державної
реєстрації актів цивільного стану після закінчення одного місяця з дня подання
нареченими заяви про державну реєстрацію шлюбу.
За наявності поважної причини і з дозволу керівника органу державної реєстрації
актів цивільного стану державна реєстрація шлюбу проводиться до закінчення
зазначеного строку на підставі спільної заяви наречених та документів, які підтверджують
наявність поважної причини.
У разі вагітності нареченої, народження нею дитини та якщо є безпосередня загроза для
життя нареченої або нареченого, за наявності документів, що підтверджують викладені
факти, державна реєстрація шлюбу проводиться в день подання відповідної заяви або
у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.
Тому, в даному випадку, працівниками відділу було роз’яснено, що скоротити
місячний термін реєстрації шлюбу можливо лише за наявності довідки про вагітність,
виданої компетентними органами. В той же день наречені надали довідку про вагітність
і Пустомитівським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану було
зареєстровано шлюб цієї пари.

Коли тимчасові обмеження та штрафні санкції, встановлені Законом,
повертають дітям щасливе дитинство!

Начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області
Тарас Грень розповідає про те, як втілюється в життя Закон.
На виконанні в Радехівському районному відділі державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Львівській області перебуває виконавче
провадження з примусового виконання виконавчого листа по справі про стягнення
аліментів з боржника в користь стягувача на утримання дітей в розмірі 1/3 його заробітку
(доходу), але не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку і до їх повноліття. 29.04.2010 року державним виконавцем винесено постанову про
відкриття виконавчого провадження, копія якої скерована сторонам виконавчого
провадження для відома та виконання.
Станом на 01.09.2018 заборгованість у боржника по сплаті аліментів, згідно
розрахунку заборгованості становила 59 914,59 грн. та штраф в розмірі 29 957, 30 грн.
Враховуючи те, що сукупний розмір заборгованості по сплаті боржником
аліментів, перевищував суму відповідних платежів за шість місяців, державним
виконавцем, відповідно до 71 Закону України «Про виконавче провадження» винесено
такі вмотивовані постанови:
1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі
України - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування
транспортними засобами - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному
обсязі;
3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування
вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання - до
погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.
Завдяки встановленим обмеженням, станом на 01.11.2018 року виконавче провадження
закінчено фактично за заявою стягувача (заборгованість в розмірі 89871,89 грн.
погашена в повному обсязі згідно заяви стягувача).
ПАМ`ЯТАЙТЕ: ЗАКОН НЕ ДОЗВОЛИТЬ БОРГУВАТИ ПЕРЕД ДІТЬМИ! ЯКЩО
НЕ ПЛАТИШ-БОРГ ЗРОСТАТИМЕ ЗАВДЯКИ ШТРАФНИМ САНКЦІЯМ!ЧИМ
ДОВШЕ БОРГУЄШ-ШТРАФ ЗБІЛЬШУВАТИМЕТЬСЯ! ДЕШЕВШЕ ПОГАСИТИ
БОРГ!

