Чи можна змінити прізвище після реєстрації шлюбу?
Прізвище — частина власної назви особи, її повного імені. У більшості народів воно
ідентифікує її родову приналежність, що передається від покоління до покоління і вказує на
спорідненість, але існують і інші традиції прізвищ. Прізвище може стояти як на першому так
і на останньому місці повного імені людини — залежно від традицій народу та вжитку.
Новонароджена дитина як правило отримує прізвище батька, інколи матері.
Здебільшого для жінок існує також традиція змінювати прізвище при вступі до шлюбу, що
означає перехід від однієї родини до іншої. Часто зустрічаються подвійні прізвища, котрі
виділяють приналежність особи до двох родин. Відповідно до ст.35 Сімейного кодексу
України - наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя
або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. Наречена, наречений мають право
приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Якщо вони обоє бажають
мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається з якого прізвища воно буде
починатися. Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із
звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений. Якщо на момент
реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, вона, він має право
замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого. Трапляються випадки, коли
наречена після державної реєстрації шлюбу залишається на своєму прізвищі. Буває це досить
часто. Пов’язане це з тим, що після весілля молодята вирушають у «медовий місяць» або ж
навчання чи роботу за кордоном, тощо. Часу на зміну документів обмаль. І часто запитують,
чи можна залишитись на своєму прізвищі, а потім перейти на прізвище чоловіка? Можна!
Відповідно до ст.53 Сімейного кодексу України, якщо при реєстрації шлюбу дружина,
чоловік зберегли дошлюбні прізвища, вони мають право подати до органу державної
реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував їхній шлюб, або відповідного органу за
місцем їхнього проживання заяву про обрання прізвища одного з них як їхнього спільного
прізвища або про приєднання до свого прізвища прізвища другого з подружжя. Разом із
заявою необхідно подати паспорт; свідоцтво про шлюб; квитанцію про сплату державного
мита. Після зміни прізвища орган державної реєстрації актів цивільного стану видає нове
свідоцтво про шлюб.

