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Розірвання шлюбу як юридичний факт викликає певні юридичні наслідки. Між
подружжям припиняються особисті права та обов'язки (статті 51, 52, 54, 55, 56 СК).
Відповідно до ст. 113 СК після розірвання шлюбу особа, яка змінила своє прізвище у
зв'язку з реєстрацією шлюбу, має право надалі іменуватися цим прізвищем або відновити
своє дошлюбне прізвище. Для вирішення цього питання згода іншого з подружжя не
потрібна. Після розірвання шлюбу та одержання відповідного свідоцтва особа має право
на повторний шлюб (ст. 116 СК України). Зрозуміло, що в один і той самий час особа
може знаходитися лише в одному шлюбі, в цьому знаходить своє втілення принцип
моногамії. Тому особа може набути права на шлюб тільки після припинення
попереднього шлюбу, що має бути підтверджено відповідним Свідоцтвом про розірвання
шлюбу. З припиненням шлюбу закон пов'я: зує питання щодо визначення походження
дитини. Так, відповідно до ч. 2 ст. 122 СК вважається, що дитина походить від
подружжя, якщо вона народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу.
Після цього колишній чоловік жінки не може бути записаний як батько дитини в Книзі
реєстрації народжень.

  

З припиненням шлюбу закон пов'язує також виникнення у подружжя права на
утримання. Відповідно до ч. 2 ст. 76 СК після розірвання шлюбу особа має право на
утримання, якщо вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного
року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги і якщо її колишній
чоловік або дружина може надавати матеріальну допомогу. Крім того, особа має право
на утримання, коли вона стала інвалідом після спливу одного року від дня розірвання
шлюбу, якщо її інвалідність була результатом протиправної поведінки щодо неї
колишнього чоловіка або жінки під час шлюбу.

  

Розірвання шлюбу означає припинення режиму спільної сумісної власності подружжя.
Речі, набуті кожною особою після розірвання шлюбу, належать їй на праві приватної
власності. Ра: зом із тим, особливістю відносин колишнього подружжя є те, що стосовно
майна, яке було набуто під час шлюбу, режим спільної сумісної власності зберігається до
часу поділу майна.

  

У зв'язку з тим, що розірвання шлюбу викликає значні правові наслідки і взагалі впливає
на правовий статус особи, важливого значення набуває правильне визначення моменту
припинення шлюбу. Він залежить від того, який державний орган здійснює розірвання
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шлюбу. Відповідно до ст. 114 СК у разі розірвання шлюбу органом реєстрації актів
цивільного стану шлюб припиняється у день винесення ним відповідної постанови. Якщо
розірвання шлю: бу здійснюється за рішенням суду, шлюб припиняється у день набрання
чинності рішенням суду. СК по-новому визначає час припинення шлюбу у другому
випадку. Відповідно до законодавства, яке діяло раніше (ст. 44 КпШС України), навіть
якщо шлюб розривався за рішенням суду, він вважався припиненим із моменту реєстрації
розлучення в органах запису актів громадянського стану. Таким чином, після набрання
чинності рішенням суду і до реєстрації розлучення в органах РАГС шлюб продовжував
існувати. Такий стан справ пояснювався намаганням зберегти сім'ю шляхом надання
подружжю останньої можливості для примирення. Але, як показала практика, такий
допоміжний спосіб зміцнення подружніх стосунків не був дієвим. Тому нове
законодавство пов'язує припинення шлюбу з моментом набрання чинності рішенням суду,
а не з реєстрацією розірвання шлюбу в органах РАЦС.

  

Новий Сімейний кодекс значно розширює можливості збере: ження шлюбу і передбачає
спеціальний правовий механізм для поновлення шлюбу після його припинення. Це
стосується як випадків розірвання шлюбу, так і припинення його внаслідок ого: лошення
особи померлою або визнання її безвісно відсутньою (статті 117, 118 СК).

  

Відповідно до ст.117 СК жінка та чоловік, шлюб між якими було розірвано, мають право
подати до суду заяву про поновлення їхнього шлюбу за умови, що жоден із них не
перебував після цього у повторному шлюбі. У такий спосіб закон надає можливість
колишньому подружжю поновити свій шлюб. На підставі рішення суду про поновлення
шлюбу та анулювання запису акта про розірвання шлюбу державний орган реєстрації
актів цивільного стану видає нове Свідоцтво про шлюб. Важливим моментом є те, що за
вибором подружжя день реєстрації шлюбу може бути визначений днем першої його
реєстрації або днем набрання чинності рішенням суду про поновлення шлюбу. Якщо
подружжя домо: виться щодо поновлення свого шлюбу від дня його першої реєст: рації,
фактично, період, коли вони не знаходилися в шлюбі внаслідок його розірвання,
враховуватися не буде.
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