ЯК ЗРОБИТИ ВАШ ШЛЮБ МІЦНІШИМ
Перед одруженням: шлюбна освіта
Міцні стосунки налаштовують вас прийняти зміни і виклики життя. Важливо
розвинути хороші навички спілкування і здорові стосунки, оскільки саме ці
навички допоможуть вам у складні часи.
Дошлюбна освіта готує пари до шлюбу, оскільки надає відповідну інформацію і
ознайомлює з навичками, які необхідно набути, щоб побудувати шлюб на все
життя. Також є курси, де вивчаються додаткові обставини і складнощі, які
привносяться до шлюбу дітьми з попередніх стосунків.
Протягом шлюбу: Консультації з сімейних питань
Підтримувати стосунки на необхідному рівні не завжди легко. Проблеми у
сімейних стосунках можуть виникати на різних стадіях нашого життя. І хоча
хиткі моменти у стосунках не означають, що ваш шлюб під загрозою, вони
можуть бути ознакою того, що вам не завадила б допомога.
Консультації з сімейних питань можуть допомогти подружжю пристосуватись
до змін, які відбуваються в шлюбі, таких як особисті і міжособистісні відносини,
пов’язані з дітьми і родиною. Консультанти з сімейних питань можуть
допомогти вам розібратися в емоційних проблемах із вашим чоловіком,
дружиною чи партнером або погодити розбіжності щодо батьківської
відповідальності.

Ця інформація надається згідно з підпунктом 42(5А) Закону про шлюб 1961 р.
і положенням 39А Положень про шлюб 1963 р.

Довго й щасливо...
До і після
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ТИХ,
ХТО ПЛАНУЄ
ОДРУЖИТИСЬ

Розлучення: Розв’язання сімейних спорів
Розв’язання сімейних спорів (РСС) може допомогти парам, що розлучаються,
досягти згоди щодо власності, грошей і – найважливіше – дітей. Закон
вимагає, щоб сім’ї, що розлучаються і мають спір у питаннях батьківських
обов’язків, зробили щиру спробу вирішити це через РСС.
Акредитований практикуючий працівник РСС може допомогти вам
обговорити проблеми, вивчити можливості і досягти згоди. Важливо, щоб
РСС допоміг батькам розробити план щодо дій по забезпеченню дітей.
Якщо вам потрібна додаткова інформація про служби і поради
для пар і подружь, відвідайте веб-сайт Family Relationships Online
www.familyrelationships.gov.au або зателефонуйте на лінію Порад у
сімейних стосунках за номером телефону 1800 050 321.

ШЛЮБ – ВАЖЛИВА СПРАВА
Ваш реєстратор вручає вам цей документ, оскільки рішення одружитись є
одним з найважливіших, яке тільки можуть прийняти двоє. Шлюб є
важливим кроком, який багато що змінить для вас, для вашого чоловіка чи
дружини і для вашої родини. Цей документ розкаже вам:


як проходить процес одруження в Австралії,



які юридичні наслідки вступу у шлюб є важливими, і



де можна отримати послуги з підтримки стосунків, такі як
шлюбна освіта, консультації з сімейних питань або послуги з
розв’язання спірних питань.

ВСТУП ДО ШЛЮБУ В АВСТРАЛІЇ
В Австралії вступ до шлюбу регулюється Законом про шлюб 1961 р., який
встановлює процедуру одруження і юридичні вимоги до дійсного шлюбу.
Ваш реєстратор повинен отримати від вас
заповнену форму Повідомлення про намір
одружитись не пізніше ніж за місяць (і не
раніше ніж за 18 місяців) до весілля.
Ви і ваш партнер зобов’язані надати вашому
реєстратору документи, що підтверджують вашу
особистість, дату і місце народження, а також
завершення усіх попередніх шлюбів.
Ви обидва повинні підписати «Декларацію про
відсутність юридичних перешкод до укладання шлюбу».
Підписуючи цю Декларацію, ви стверджуєте, що ви
вважаєте себе особою, що досягла шлюбного віку і що
немає юридичних перешкод до укладання шлюбу.
У день вашого весілля ваш реєстратор оформить ваш
шлюб. Потім ваш реєстратор попросить вас, вашого
партнера і ваших свідків підписати три свідоцтва про
шлюб.
Після вашого весілля реєстратор вашого шлюбу
зареєструє шлюб у Реєстрі народжень, смертей і
шлюбів штату або території, де відбувся ваш шлюб.

ШЛЮБ В АВСТРАЛІЇ:
ДЕЯКІ ВАЖЛИВІ РЕЧІ, ЯКІ ВАМ ПОТРІБНО ЗНАТИ
Допомога у випадку хвороби і соціальні виплати
Якщо ви отримуєте допомогу у випадку хвороби або соціальні виплати, вам
необхідно зв’язатись із відповідними установами і повідомити їх, що ви
одружились. У цих установах вас проінформують, чи зміняться ваші виплати.
Якщо ви не повідомите в ці установи про ваш шлюб у певний період часу після
одруження, ви можете втратити допомогу і виплати, і на вас навіть можуть
накласти штраф.
Зміна імені
Будь-хто, хто одружується, має право взяти прізвище чоловіка чи дружини.
Законом не вимагається при одруженні брати ім'я чоловіка чи дружини.
Якщо ви бажаєте взяти ім’я вашого чоловіка чи дружини, ви повинні отримати
свідоцтво про шлюб, видане з Реєстру народжень, смертей і шлюбів вашого
штату або території. Це зазвичай є достатньою підставою для того, щоб
змінити ваші документи (наприклад, водійські права) на ваше шлюбне
прізвище.
Те свідоцтво, що ви отримали у день вашого весілля, є церемоніальним і не
може бути використаним як посвідчення особистості у багатьох урядових
установ, таких як паспортний відділ.
Громадянство
Якщо ви одружуєтесь із громадянином Австралії, це не надає вам права
автоматично отримати австралійське громадянство. Вам усе ж таки буде
необхідно подати на громадянство і відповідати критеріям прийнятності.
Подальшу інформацію з цього питання ви можете отримати на веб-сайті
Департаменту імміграції та захисту кордонів www.immi.gov.au.
Складання заповіту
Одруження робить усі попередні заповіти недійсними, якщо тільки у вашому
заповіті чітко не вказано, що при його складанні ви планували вступити до
цього шлюбу.
Важливо, щоб ви склали новий заповіт, коли змінюються ваші особисті
обставини. Це забезпечить дійсність вашого заповіту і дасть можливість
виконати вашу волю щодо розподілу вашого майна у випадку вашої смерті.
Скласти або змінити заповіт вам допоможе юрист.
Оподаткування після одруження
Коли ви одружуєтесь, розмір податку, що ви сплачуєте, може змінитись.
Радимо вам зв’язатись із Податковою службою Австралії, податковим агентом
або бухгалтером до одруження, щоб обговорити будь-які складнощі з
податками.

