ПАКС: угода цивільної солідарності
ПАКС — це контракт, який укладають дві повнолітні особи різної чи тієї ж статі для організації спільного
життя. ПАКС визначає права та обов’язки партнерів, зокрема допомогу – взаємну і матеріальну.
Ця угода не встановлює родинні зв’язки, ані батьківські права. Вона не дає права на усиновлення дитини чи на
застосування допоміжних репродуктивних технологій.
Якщо ви вирішили спільно проживати за кордоном і хоча б один з партнерів має французьке громадянство, ви
можете зареєструвати угоду цивільної солідарності (ПАКС) у консульстві за місцем проживання.
З моменту реєстрації ваш ПАКС набуває чинності. З цього моменту його можуть оскаржити треті особи, а сама
угода набуває юридичної сили, передбаченої законом.
Однак, ПАКС неможливо укласти у наступних випадках:






Якщо люди пов’язані родинними чи близькими сімейними стосунками,
Якщо одна з осіб перебуває у шлюбі,
Якщо одна з осіб вже уклала ПАКС з іншою особою,
Якщо одна з осіб неповнолітня, хоч і є юридично дієздатною,
Якщо одна з осіб повнолітня, але перебуває під опікою

Прийом для реєстрації ПАКСу призначають тільки після перевірки документів, які надсилають чи подають
безпосередньо у посольство:
Від французького громадянина (громадянки):

Повна копія французького свідоцтва про народження, видана не більше, ніж за 3 місяці до подання

Якщо особа вдова (вдівець): свідоцтво про народження чи про смерть покійного чоловіка (дружини)

Фотокопія французького посвідчення особи: паспорт або національне посвідчення громадянина Франції

Оригінал документа про місце проживання в Україні (посвідка на тимчасове проживання / консульська
реєстрація / віза Д)
Від іноземного громадянина (громадянки):
 Свідоцтво про народження (апостильоване та перекладене на французьку мову аккредитованим
перекладачем)
 Для осіб, що раніше перебували у шлюбі - документ про розлучення (свідоцтво про шлюб з поміткою про
розлучення або рішення суду про розлучення), для вдів та вдівців – свідоцтво про смерть чоловіка
(дружини), апостильоване та перекладене на французьку мову аккредитованим перекладачем
 Фотокопія національного та закордонного паспортів (всі сторінки з помітками)
 Документ про місце проживання в Україні (виданий Державною міграційною службою України,
апостильований та перекладений на французьку мову аккредитованим перекладачем)
 Для українського громадянина (громадянки): довідка про відсутність перешкод для шлюбу (нотаріально
завірена, апостильована та перекладена на французьку мову аккредитованим перекладачем) з
підтвердженням його (її) повноліття, сімейного стану та посвідченням що він (вона) не перебуває під
опікою
 Для іноземного громадянина (громадянки): довідка про відсутність перешкод для шлюбу (видана його
дипломатичним чи консульським представництвом, апостильована в разі необхідності та перекладена
на французьку мову аккредитованим перекладачем) з підтвердженням його (її) повноліття, сімейного
стану та посвідченням, що він (вона) не перебуває під опікою
 Довідка про те, що особа не пов’язана умовами попередньої угоди ПАКСу: надається судом вищої інстанції
у Парижі
Адреса приймальні : 11, rue de Cambrai, 75019 PARIS
Поштова адреса : Annexe Brabant – Service PACS – 4, boulevard du Palais 75055 PARIS CEDEX 01
Для обох партнерів:

Угода в двох оригінальних екземплярах у простій письмовій формі без нотаріального засвідчення або
засвідчена нотаріально, яка має, як мінімум і обов’язково, містити посилання на закон: «Ми, X
(прізвище, ім’я, дата та місце народження); Y (прізвище, ім’я, дата та місце народження)
нижчепідписані, укладаємо угоду цивільної солідарності відповідно до статей 515-1 – 515-7
цивільного кодексу. Складено у ... (місто) ... (дата), в одному оригінальному екземплярі» з підписами
обох партнерів

Заява по честі про відсутність будь-яких родинних чи сімейних зв’язків між партнерами

Докази спільного місця проживання: заява по честі, підписана обома партнерами, у якій вони вказують
адресу спільного проживання у консульському адміністративно-територіальному районі Посольства
Франції в Україні.
Додаткова інформація:
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N144.xhtml

