Овие информации се подготвени во согласност со член 42(5A) од Marriage Act
1961(Закон за склучување на брак од 1961) и одредбата 39A од Marriage
Regulations 1963(Одредби за склучување на брак од 1963)

За секогаш среќни … пред и после
КАКО ДА ГО ЗАЈАКНЕТЕ ВАШИОТ БРАК
Пред склучувањето на брак: Подучување за брак
Цврстите врски ве подготвуваат да се соочите со измените и предизвиците во
животот. Важно е навремено да создадете добри способности за комуницирање и
здрава врска, за да можете да се потпирате на овие способности во тешки ситуации.
Подучувањето пред склучување на бракот ги подготвува паровите за бракот со тоа
што им нуди да стекнат способности и информации за да имаат доживотен брак.
Исто така се нудат курсеви на кои се разгледуваат дополнителните димензии и
комплексноста кои се јавуваат во бракот заради деца од претходни врски.

За време на бракот: Советување за семејства
Не е секогаш лесно да се одржува врската. Проблеми во односите може
да се појават во различни фази од нашиот живот. Иако тешките моменти
низ кои може да поминувате не значи дека вашата врска е во опасност,
тоа може да биде знак дека можеби треба да добиете помош.

За секогаш среќни...
пред и после
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАРОВИ
КОИ ПЛАНИРААТ ДА
СТАПАТ ВО БРАК

Советувањето за семејства може да им помогне на паровите да се помират со
многу измени во текот на бракот, на пример, лични и меѓусебни проблеми во
врска со децата и семејството. Советниците за семејства може да ви помогнат
при решавањето на емотивни проблеми со брачниот другар или партнер, или
како да се договорите во врска со одгледувањето на децата.

Раскинување на брак: Решавање на семејни спорови
Family Dispute Resolution (FDR) (Решавањето на семејни спорови) може да
им помогне на паровите кои се разделуваат да постигнат договор во врска
со имотот, парите, и – што е најважно – во врска со децата. Според законот,
на паровите кои се разделуваат и кои се спорат во однос на децата им се
препорачува да вложат вистински напори да го решат тоа преку FDR.
Ополномоштено лице за FDR може да ви помогне да разговарате за проблемите, да
ги разгледате можните решенија и да постигнете договор. И што е важно, FDR
може да ви помогне да подготвите план и да се организирате како ќе ги
одгледувате децата.

За повеќе информации во врска со услугите и
информациите кои може да ги добиваат паровите и
семејствата, посетете ги Интернет страниците на
Family Relationships Online на
www.familyrelationships.gov.au или телефонирајте на
Family Relationship Advice Line (Информативна
телефонска служба за семејни односи) на 1800 050 321.

БРАКОТ Е ВАЖЕН
Овластеното лице за склучување на бракови ви го дава овој документ
бидејќи одлуката да стапите во брак е една од најважните одлуки што ја
донесува секој пар. Склучувањето на брак е значаен чекор кој ќе донесе
многу измени како за вас така и за вашиот сопруг и вашето семејство. Во
овој документ се објаснуваат следните работи:
•

постапката на стапување во брак во Австралија,

•

неколку важни работи кои произлегуваат после склучување на брак, и

•

каде може да се добијат услуги за односите меѓу партнери, на
пример, подучување за брак, советување на семејства или решавање
на спорови.

СКЛУЧУВАЊЕ НА БРАК ВО АВСТРАЛИЈА
Во Австралија, склучувањето на брак се регулира според Marriage Act
1961, со кој се утврдени постапката на склучување на брак и законските
барања за важечки брак.
На овластеното лице за склучување на бракови
мора да му го доставите пополнетиот
формулар, Notice of Intended Marriage
(Известување за планирање на склучување
на брак), најмалку еден месец (и најповеќе до
18 месеци) пред склучувањето на бракот.
Вие и вашиот партнер мора да му доставите на
овластеното лице за склучување на бракови документи
со датумите и местата на раѓање, докази за вашиот
идентитет и документи за претходни бракови.
Вие и вашиот партнер треба да го потпишете документот
‘Declaration of no legal impediment to marriage’ (‘Изјава дека не
постојат законски пречки за склучување на брак’). Со
потпишувањето на оваа изјава, потврдувате дека верувате
дека сте на возраст кога можете да стапите во брак и дека не
постојат никакви законски пречки за склучување на истиот.
На денот кога ќе стапите во брак, овластеното лице за
склучување на бракови свечано ќе го склучи вашиот
брак. После тоа, тој/таа ќе ве замоли вие, вашиот
партнер и сведоците да се потпишете на три
свидетелства за склучување на брак.
После склучувањето на брак, овластеното лице за склучување
на бракови ќе го заведе бракот во Матичната служба за
регистрирање на новороденчиња, смртни случаи и бракови во
држата или територијата каде што се склучиле брак.

СКЛУЧУВАЊЕ НА БРАК ВО АВСТРАЛИЈА:
НЕКОЛКУ ВАЖНИ РАБОТИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ЗНАЕТЕ
Додатоци за здравствена нега и социјална помош
Ако примате додатоци за здравствена нега или социјална помош, треба ди
ги контактирате соодветните агенции за да ги известите дека сте склучиле
брак. Овие агенции ќе ве информираат дали вашите додатоци ќе се изменат.
Ако не ги известите дека сте склучиле брак во разумен период, може да
престанете да ги добивате додатоците или дури да бидете казнети.

Промена на името
Секое лице кое стапува во брак може да избере да го земе презимето на
брачниот другар. Не сте законски обврзани да го направите тоа.
Ако одлучите да го земете презимето на брачниот другар, тогаш мора да
земете извод од матичната служба на венчаните од Registry of Births, Deaths
and Marriages во вашата држава или територија. Тоа е обично доволно како
доказ да ги смените личните документи (на пример, возачка дозвола) да го
носат презимето што сте го избрале после склучување на бракот.
Свидетелството што ќе го добиете на денот кога ќе склучите брак е
церемонијален и нема да ги задоволува барањата на многу агенции за
идентификација, на пример, службата за издавање на пасоши.

Државјанство
Ако стапите во брак со австралиски државјанин, не можете автоматски да добиете
австралиско државјанство. Сепак ќе мора да поднесете молба за државјанство и да
ги исполните условите за да го добиете. Повеќе информации можете да добиете на
Интернет страниците на Department of Immigration and Border Protection (Оддел за
доселување и заштита на границите) на www.immi.gov.au.

Подготвување на тестамент
Со склучувањето на брак, сите претходни тестаменти ќе станат неважечки освен ако
јасно покажете дека сте го планирале овој брак кога сте го составиле тестаментот.
Кога ќе ви се изменат личните околности, важно е да подготвите нов тестамент.
Со тоа ќе осигурате да имате важечки тестамент според кој ќе стапат во важност
вашите намери како сакате вашиот имот да се подели во случај на вашата смрт.
При подготвувањето или менувањето на тестаментот може да ви помогне адвокат.

Оданочување после склучување на брак
Откако ќе стапите во брак, може да се измени износот на данокот што го плаќате.
Ви советуваме да стапите во контакт со Australian Taxation Office (Австралиската
даночна служба), агент за даночни работи или сметководител пред да стапите во
брак за да разговарате за можните последици во врска со плаќањето на данок.

