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Глава 7 Припинення шлюбу

  

§ 1. Поняття та підстави припинення шлюбу

  

Припинення шлюбу є юридичним фактом, із яким закон пов'язує важливі правові
наслідки. В разі припинення шлюбу припиняються особисті та майнові правовідносини
подружжя. В той же час припинення шлюбу може слугувати підставою виникнення інших
правовідносин, нових особистих та майнових прав колишнього подружжя. Так, особа,
яка змінила своє прізвище у зв'язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання
шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище, а
другий з подружжя не може їй у цьому перешкоджати; після розірвання шлюбу кожен із
подружжя набуває право щодо утримання від другого з подружжя; якщо шлюб
припинився внаслідок смерті одного з подружжя, то інший має право на визначення своєї
частки у спільному майні та право на спадкування щодо майна померлого; із
припиненням шлюбу пов'язане набуття особою права на повторний шлюб тощо. Усі ці
обставини свідчать про важливість визначення питань, які стосуються підстав, порядку
та процедури припинення шлюбу.

  

Відповідно до законодавства (ст. 104 СК), шлюб припиняється за однією з двох підстав:
а) внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим; б) внаслідок
розірвання шлюбу.

  

Якщо шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його
померлим, припинення шлюбу не потребує спеціального оформлення. Відповідні права та
обов'язки в цьому випадку виникають або припиняються внаслідок самого факту смерті
або оголошення особи померлою. Реєстрація смерті, яка проведена відповідно до
цивільного законодавства, і отримання свідоцтва про смерть, є достатнім
підтвердженням припинення шлюбу. Якщо особа оголошена померлою, то правовою
підста: вою виникнення юридичних наслідків є відповідне рішення суду щодо оголошення
особи померлою, яке набрало чинність.

  

У житті можуть виникнути певні колізії між двома вказаними вище різновидами
припинення шлюбу. Це може статися у випадку, якщо подружжя (один з нього)
звернулося до суду із заявою (позовом) про розірвання шлюбу, а потім один із подружжя
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помер. Новий СК України вирішує цю колізію таким чином: якщо один із подружжя помер
до набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу, вважається, що шлюб
припинився внаслідок його смерті (ч. 3 ст. 104 СК); якщо у день набрання чинності
рішенням суду про розірвання шлюбу один із подружжя помер, вважається, що шлюб
припинився внаслідок його розірвання (ч. 4 ст. 104 СК).

  

Вирішення цього питання має значення для визначення підстав та порядку припинення
шлюбу в такій складній ситуації. Як видно з наведеного, головним є визначення дня
смерті одного з подружжя — до набрання чинності рішенням суду або безпосередньо у
сам день набрання чинності судовим рішенням. У першому випадку припинення шлюбу
підтверджується свідоцтвом органу РАЦС щодо смерті особи, а в другому — відповідним
рішенням суду щодо розірвання шлюбу.
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