
8

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ! 28 мая 2020 г.4

Да па мо гаДа па мо га

Ня гле дзя чы на тое, што ўзрост 

для шлю бу, згод на з за ко на-

мі на шай кра і ны, па чы на ец-

ца з 18 га доў, у вы ключ ных 

вы пад ках яго мож на зні зіць. 

Ад нак не больш чым на тры 

га ды — да 15. Ле тась у кра і-

не за рэ гіст ра ва лі 452 шлю бы 

не паў на лет ніх.

ІН ДЫ ВІ ДУ АЛЬ НЫ 
ШЛЮБ НЫ ЎЗРОСТ

Шлюб па між пад лет ка мі ў Бе-
ла ру сі не пры зна ец ца са праўд-
ным, ка лі асо бе, якая не да сяг ну-
ла 18-га до ва га ўзрос ту, афі цый на 
не быў зні жа ны шлюб ны ўзрост. 
Пад стаў для да зво лу на гэ та мо-
жа быць толь кі тры: ця жар насць 
ня вес ты, на ра джэн не дзі ця ці або 
эман сі па цыя не паў на лет ня га — 
атры ман не ім поў най дзея здоль-
нас ці да да сяг нен ня паў на лец ця. 
Эман сі пі ра ва ным пад ле так мо жа 
стаць са зго ды баць коў, ка лі ён 
з 16 га доў пра цуе па пра цоў ным 
да га во ры або зай ма ец ца прад пры-
маль ніц кай дзей нас цю.

Ус ту паць у шлюб мо гуць як 
двое не паў на лет ніх, якія ма юць ін-
ды ві ду аль ны шлюб ны ўзрост (зні-
жа ны ад па вед ным да ку мен там), 
так і па ры, дзе адзін з су жэн цаў 
ужо да сяг нуў 18 га доў, а дру гі — 
не. Каб змен шыць шлюб ны ўзрост, 
па трэб на су мес ная за ява асоб, 
якія на мер ва юц ца ажа ніц ца. Яна 
па да ец ца ад на ча со ва з за явай аб 
за клю чэн ні шлю бу. За ява аб зні-
жэн ні шлюб на га ўзрос ту па він на 
быць раз гле джа на ў за гсе ў трох-
дзён ны тэр мін, ка лі гэ ты ор ган не 
пры зна чыў больш ка рот ка га тэр мі-
ну рэ гіст ра цыі шлю бу. Пры гэ тым 
зго да на шлюб баць коў ці па пя чы-
це ляў не па тра бу ец ца.

— Змен шыць уз рост, які дае 
пра ва па брац ца шлю бам, мо-

жа толь кі ор ган загс. Па доб нае 
ра шэн не ін шых ор га наў не мае 
юры дыч най сі лы, — рас тлу ма чы ла 
Воль га ФЯ ДУ ЦІК, кан суль тант 

упраў лен ня на та ры я та і за гсаў 

Мі ніс тэр ства юс ты цыі Бе ла ру-

сі. — А спіс пры чын для па мян-
шэн ня ўзрос ту, пры ве дзе ны ў ч. 2 
ар ты ку ла 18 Ко дэк са аб шлю бе і 
сям'і, з'яў ля ец ца вы чар паль ным — 
ні я кіх ін шых пад стаў, каб зні зіць 
шлюб ны ўзрост, не іс нуе. Ус туп-
лен не ў шлюб не паў на лет ня га да 
да сяг нен ня ім 18-га до ва га ўзрос ту 
на дзя ляе пад лет ка гра ма дзян скай 
дзея здоль нас цю ў поў ным аб' ёме 
з усі мі вы ні ка ю чы мі з гэ та га на-
ступ ства мі. Баць кі та ко га не паў-
на лет ня га не ня суць ад каз насць 
за яго ўчын кі.

АЖА НІЎ СЯ — 
СТРА ЦІЎ СТА ТУС 
ДЗІ ЦЯ ЦІ

На бы тая пад час за клю чэн ня 
шлю бу гра ма дзян ская дзея здоль-
насць не паў на лет ніх (да рос лая 
ад каз насць) цал кам за хоў ва ец ца 
на ват пас ля ска са ван ня шлю бу. 

Ка лі пад лет кі а жа ні лі ся, ска жам, у 
16, а ўжо праз год 17-га до выя муж 
і жон ка ра зы шлі ся, свой «дзі ця чы 
ста тус» ім ужо не вяр нуць — да-
рос лыя пра вы за ста нуц ца пры іх.

— Суд мо жа пры няць ра шэн не 
аб стра це поў най гра ма дзян скай 
дзея здоль нас ці не паў на лет ніх, ка-
лі ён пры знае шлюб не са праўд-
ным, — да да ла Воль га Фе ду цік. — 
На прык лад, вы свет ліц ца, што не-
паў на лет нія не ме лі са праўд на га 
на ме ру ства раць сям'ю (фік тыў ны 
шлюб), або ад кры юц ца мо ман ты, 

якія не да ва лі пад лет кам пра ва жа-
ніц ца, і гэ та бу дзе да ка за на су дом. 
Шлюб за ба ро не ны па між асо ба мі, 
з якіх хоць адзін ча ла век ужо жа-
на ты ці за му жам, і па між бліз кі мі 
сва я ка мі. За ба ра ня ец ца так са ма 
ства раць сям'ю з асо бай, якая 
пры зна на не дзея здоль най.

Ва сям нац ца ці га до вая мя жа для 
на быц ця афі цый най маг чы мас ці 
ўзяць шлюб у на шай кра і не вы-
зна ча на не здар ма. Спе цы я ліс ты 
лі чаць: каб стаць су жэн ца мі і баць-
ка мі, лю дзі па він ны мець не толь кі 
фі зі я ла гіч ную, але і са цы яль на-псі-
ха ла гіч ную спе ласць, якая па він на 
на дыс ці з паў на лец цем.

Ад нак у ін шых кра і нах шлюб-
ны ўзрост ін шы. У Шатландыі, на-
прык лад, да зва ля ец ца жа ніц ца з 
16 га доў, кітаянкі мо гуць вый сці 
за муж з 20, а кітайцы жаніцца — 
у 22. У Азербайджане жан чы-
ны мо гуць рас піс вац ца з 17, 
а муж чы ны — з 18, у Сінгапуры 
ўс ту паць у шлюб да зво ле на з 
21 года.

УЛАС НАСЦЬ МУ ЖА, 
ЖОН КІ І АГУЛЬ НАЯ

Ня гле дзя чы на юны ўзрост, 
у абод вух не паў на лет ніх су жэн цаў 
да шлю бу мо жа быць улас насць, 
якая на ле жыць кож на му па асоб ку 
і за ста нец ца ім, ка лі ма ла дыя рап-
там раз вя дуц ца. Тое ж да ты чыц ца 
і ўлас нас ці, якую муж або жон ка 
аса біс та атры ма лі ў шлю бе ў дар 
або ў спад чы ну.

Ад нак рэ чы і не ру хо масць, на-
бы тыя пад час ся мей на га жыц ця, 
не за леж на ад та го, на ка го яны 
аформ ле ны ці кім на бы тыя, з'яў-
ля юц ца іх агуль най ма ё мас цю, і 
муж і жон ка ма юць на іх роў ныя 
пра вы.

— Акра мя та го, ма ё масць 
кож на га з су жэн цаў мо жа быць 
пры зна на агуль най, ка лі бу дзе 

ўста ноў ле на, што пад час шлю бу 
за кошт агуль най ма ё мас ці ці аса-
біс тай ма ё мас ці му жа або жон кі 
бы лі зроб ле ны ўкла дан ні, на прык-
лад, пад час ка пі таль на га ра мон ту 
ці рэ кан струк цыі, якія знач на па-
вя лі чы лі кошт гэ тай ма ё мас ці, — 
удак лад ні ла спе цы я ліст. — Ін шыя 
ўмо вы па дзе лу ма ё мас ці мо гуць 
быць пра ду гле джа ны шлюб ным 
да га во рам, які мож на склас ці да 
шлю бу або пад час яго. Прад стаў-
ніц тва ба коў пры за клю чэн ні гэ та-
га да ку мен та не да пус ка ец ца, ад-
нак не паў на лет нія жа ніх і ня вес та 
мо гуць склас ці да га вор толь кі са 
зго ды сва іх баць коў ці апе ку ноў. 
Вы клю чэн не — толь кі ў вы пад-
ку на быц ця не паў на лет нім дзея-
здоль нас ці ў поў ным аб' ёме.

Ка лі пад лет кі а жа ні лі ся і аў та-
ма тыч на на бы лі гра ма дзян скую 
дзея здоль насць, пас ля гэ та га да-
звол баць коў на скла дан не шлюб-
на га да га во ру ім ужо не па трэб ны. 
Яны са мі ня суць ад каз насць за да-
рос лыя ра шэн ні.

Шлюб ны да га вор скла да ец ца 
толь кі ў пісь мо вай фор ме і аба-
вяз ко ва па цвяр джа ец ца на та ры-
у сам. Ка лі да ку мент афарм ля ец-
ца да шлю бу, ён ус ту пае ў сі лу з 
дня рэ гіст ра цыі но вай сям'і. Ка лі ж 
ма ё мас ныя ад но сі ны ў да га во ры 
аба зна ча юць ужо су жэн цы, да ку-
мент па чы нае дзей ні чаць з дня яго 
на та ры яль на га за свед чан ня.

Асаб лі вым пунк там з'яў ля ец ца 
на яў насць у шлюб ным да га во ры 
ўмоў ад нос на не ру хо мас ці. У гэ-
тым вы пад ку да ку мент на бу дзе 
за кон ную сі лу толь кі пас ля дзярж-
рэ гіст ра цыі да га во ра ў ар га ні за цыі 
па дзяр жаў най рэ гіст ра цыі не ру хо-
май ма ё мас ці, пра воў на яе і здзе-
лак з ёй. А дзярж рэ гіст ра цыя мо жа 
ад быц ца толь кі пас ля рэ гіст ра цыі 
шлю бу.

Іры на СІ ДА РОК.

Не дзі ця чыя спра выНе дзі ця чыя спра вы

МА ЛА ДЫЯ, ДЫ РАН НІЯ
Вый сці за муж у 16 і за ха ваць да рос лыя пра вы пас ля раз во ду ў 17

У су час ным све це лю дзі час цей 

за ўсё пад вяр га юц ца гвал ту, 

як ні дзіў на, у сям'і. Для са мых 

сла бых і ўраз лі вых — для жан чын 

і дзя цей — ры зы ка стаць ах вя рай 

сва іх бліз кіх час та на мно га 

вы шэй шая, чым па цяр пець 

ад чу жых лю дзей. Каб да па маг чы ім, 

у Бе ла ру сі пра хо дзіць што га до вая 

рэс пуб лі кан ская пра фі лак тыч ная 

ак цыя «Дом без гвал ту!».

Да рэ чы, ААН так са ма ня даў на вы ка за ла 
за не па ко е насць ус плёс кам гвал ту ў сем' ях 
па ўсім све це, які ад быў ся ў су вя зі з вы му-
ша най са ма іза ля цы яй.

Што да ты чыц ца на шай кра і ны, то лю дзі, 
якія су тык ну лі ся з та кі мі пра ява мі, мо гуць 
бяс плат на тэ ле фа на ваць на ну мар агуль-
на на цы я наль най га ра чай лі ніі для па цяр-
пе лых ад хат ня га гвал ту 8-801-100-8-801, 
пры чым як з га рад ско га тэ ле фо на, так і 
з лю бо га аба ненц ка га ну ма ра А1. Кам-
па нія А1 ня даў на пад тры ма ла іні цы я ты ву 
Фон ду ААН у га лі не на ро да на сель ніц тва 

(ЮНФ ПА) зра біць зван кі на гэ тую га ра-
чую лі нію бяс плат ны мі для сва іх аба не-
нтаў. Та кім чы нам, у тых, хто апы нуў ся ў 
скла да най жыц цё вай сі ту а цыі, з'я ві ла ся 
больш маг чы мас цяў атры маць свое ча со-
вую да па мо гу — са цы яль ную, псі ха ла гіч-
ную і юры дыч ную.

— Зва нок на га ра чую лі нію для ча ла ве-
ка, які су тык нуў ся з гвал там, — гэ та пер-
шы крок на шля ху атры ман ня пад трым кі, 
да па мо гі і вы ра шэн ня праб ле мы, — ка жа 
кі раў нік офі са ЮНФ ПА ў Бе ла ру сі Воль-

га АТРО ШЧАН КА. — Час та ў па цяр пе лых 
уз ні кае ад чу ван не без да па мож нас ці і без-
вы ход нас ці, у ця пе раш няй сі ту а цыі — у тым 
лі ку і ў лі та раль ным сэн се. Та му так важ на 
ве даць, з ча го па чаць, дзе шу каць да па мо гу 
і ку ды мож на звяр нуц ца ў по шу ках пад трым кі 
і пра фе сій най па ра ды. Пры клад на 34 %
клі ен таў лі ніі — лю дзі ста рэй ша га ўзрос ту, 
якія час цей за ўсё па ку ту юць ад гвал ту з 
бо ку да рос лых сы ноў і да чок. А сён ня гэ-
ты гвалт уз мац ня ец ца, бо сем'і ад чу ва юць 
не спа кой, эка на міч ны стрэс, пра вод зя чы 
знач на больш ча су до ма, у за мкнё най пра-
сто ры.

Дзе яшчэ мож на 
атры маць да па мо гу?

Сён ня лю бы ча ла век, які тра піў у цяж кую 
жыц цё вую сі ту а цыю, у тым лі ку па цяр пеў ад 
гвал ту, мо жа звяр нуц ца ў тэ ры та ры яль ны 
цэнтр са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель-
ніц тва. Іх у кра і не на ліч ва ец ца 146, так са-
ма ёсць два га рад скія цэнт ры са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня сям'і і дзя цей — у Го ме лі і 
Мін ску.

Ча со вы пры ту лак ах вя рам хат ня га гвал-
ту дае сет ка кры зіс ных па ко яў. Уся го іх у 
кра і не 136. Пра цу юць яны круг ла су тач на.

Та кая па слу га аказ ва ец ца бяс плат на і 
ўклю чае ў ся бе вы дзя лен не спаль на га мес-
ца з кам плек там па сцель най бя ліз ны і, пры 
не аб ход нас ці, за бес пя чэн не срод ка мі аса-
біс тай гі гі е ны, ва дой і хар ча ван нем, па ве-
дам ля юць у Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль-
най аба ро ны.

Пры гэ тым за ко нам пра ду гле джа на маг-
чы масць за бес пя чэн ня ча со ва га пры тул-
ку па мес цы зва ро ту не за леж на ад мес ца 
рэ гіст ра цыі або жы хар ства. У вы пад ку эк-

стран най не аб ход нас ці жан чы на мо жа атры-
маць пры ту лак на ват пры ад сут нас ці ў яе 
да ку мен та, які свед чыць асо бу. У пе ры яд 
пра жы ван ня ў кры зіс ным па коі пры не аб-
ход нас ці так са ма мо жа аказ вац ца да па мо га 
па са дзей ні чан ні ў пра ца ўлад ка ван ні, ад-
наў лен ні да ку мен таў, да ец ца псі ха ла гіч ная 
і пра ва вая кан суль та цыя.

У 2019 го дзе ў кры зіс ных па ко ях бы ло 
раз ме шча на 715 ча ла век, у тым лі ку 454 ча-
ла ве кі, якія па цяр пе лі ад гвал ту ў сям'і.

Свят ла на БУСЬ КО.

ГА РА ЧАЯ ЛІ НІЯ І КРЫ ЗІС НЫЯ ПА КОІ
Ку ды звяр нуц ца ах вя рам хат ня га гвал ту?

Тэ ле фон ныя зван кі на ну мар 

8-801-100-8-801 пры ма юц ца што дня 

з 8.00 да 20.00. Па аў то рках і су бо тах 

на лі ніі дзя жу рыць юрыст, у ас тат нія 

дні — псі хо лаг.

У Бе ла ру сі іс нуе тэн дэн цыя 
да змян шэн ня коль кас ці шлю-
баў з удзе лам не паў на лет ніх. 
Яшчэ дзе сяць га доў та му до ля 
та кіх шлю баў скла да ла
1,2 % ад усіх, што рэ гіст ра ва-
лі ся ў кра і не, а ўжо ў 2016-м 
яна па ні зі ла ся да 0,3 %. Так, 
у 2013 го дзе бы ло 1005 пар 
з не паў на лет ні мі жа ні ха мі і 
ня вес та мі, у 2014-м — 899, 
у 2015-м — 815, у 2016-м — 629, 
у 2017-м — 517, у 2018-м — 
574, у 2019-м — 452.


