ШЛЮБ В УКРАЇНІ

Відповідно до статті 21 Кодексу шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка,
зареєстрований в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Процедурно
заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто до будь-якого
відділу реєстрації актів цивільного стану. Якщо подружжя з поважних причин не може
подати заяву особисто, нотаріально засвідчену заяву можуть подати їхні законні
представники, повноваження яких також мають бути нотаріально засвідчені. Якщо шлюб
з певних причин не зареєстровано у встановлений день, заява про реєстрацію шлюбу
залишається чинною протягом трьох місяців з дня її подання.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

До відділу реєстрації актів цивільного стану (РАГС) необхідно подати такі документи::

- Засвідчений/нотаріально завірений український переклад закордонного паспорта;
- Свідоцтво про народження з належним засвідченням (апостиль або консульська
легалізація, отримана у вашій країні). Все повинно бути перекладено українською мовою
та завірено нотаріально в Україні;
- Документ про поточний сімейний стан особи (також відомий як Аффідевіт про статус
неодруженого, Сертифікат про відсутність перешкод), який підтверджує, що ви законно
можете одружитися. Необхідна належна автентифікація, яку необхідно виконати у вашій
країні (апостиль або легалізація). В Україні він повинен бути перекладений українською
мовою та завірений нотаріально. Будь ласка, зверніть увагу, що лист про відсутність
перешкод має бути отриманий у країні проживання іноземного нареченого/нареченої з
апостильованою печаткою цієї країни.
- Рішення про розірвання шлюбу або свідоцтво про розірвання шлюбу, або рішення суду
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про визнання шлюбу недійсним, або свідоцтво про смерть другого з подружжя, якщо
таке є (ці документи мають надати лише особи, які раніше перебували у шлюбі). Належна
автентифікація у вашій країні (апостиль або консульська легалізація). В Україні він
повинен бути перекладений українською мовою та завірений нотаріально.

СТРОКИ

Звичайний термін реєстрації шлюбу в Україні становить один місяць. Однак іноземні
громадяни з поважних причин можуть звернутися з проханням про дозвіл на реєстрацію
шлюбу до спливу одного місяця. Після реєстрації шлюбу ви отримуєте Свідоцтво про
шлюб встановленого зразка українською мовою, затвердженого Міністерством України.
Свідоцтво про шлюб підлягає подальшій легалізації та завіреному перекладу, якщо воно
буде використовуватися в імміграційних цілях.

МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ

Реєстрація шлюбу зазвичай здійснюється в приміщенні відділу реєстрації актів
цивільного стану, але шлюб може бути зареєстрований в іншому місці, якщо про це
зазначено в заяві. Наприклад, за бажанням шлюб може бути зареєстрований за місцем
проживання подружжя, в лікарні або в будь-якому іншому місці, якщо подружжя з
поважних причин не може прибути до відділу реєстрації актів цивільного стану. Одна
абсолютна вимога, однак, полягає в тому, що чоловік і жінка повинні бути особисто
присутні при реєстрації свого шлюбу. Іншими словами, реєстрація шлюбу через
уповноваженого представника або за довіреністю не допускається.

ПРАВО НА ВИБІР ПРІЗВИЩА

Особи, які вступають у шлюб, мають право обрати прізвище одного з них як спільне
прізвище подружжя або залишити прізвища, які вони мали до шлюбу. Вони також можуть
додати до її/його прізвища прізвище один одного. Якщо вони бажають мати подвійне
прізвище, вони мають право вибрати, чиє прізвище буде в подвійному прізвищі першим, а
чиє другим. Поєднання більше ніж двох прізвищ зазвичай не допускається, якщо це не є
звичаєм національної меншини.
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Якщо на момент одруження прізвище вже подвійне, він/вона має право замінити одну із
частин свого прізвища своїм прізвищем.
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