
АБ'ЕКТЫЎ6 мая 2017 г. 5
Пра ва вая гас цёў няПра ва вая гас цёў ня  ��

ШЛЮБ НЫ 
ДА ГА ВОР

Ка лі, дзе і як мож на яго за клю чыць
На пы тан ні ад каз вае Але на МІ РОШ НІ КА-

ВА, га лоў ны спе цы я ліст упраў лен ня на та-
ры я та і за гсаў Мі ніс тэр ства юс ты цыі Бе-
ла ру сі.

У хут кім ча се пла ну ем за рэ гіст ра ваць 
шлюб. Бу ду чы муж на стой вае на за клю-
чэн ні шлюб на га да га во ра. Ка лі, дзе і як гэ та 
мож на зра біць?

Ма ры на П., г. Баб руйск.
— Шлюб ны да га вор — гэ та па сут нас ці пісь-

мо вае па гад нен не па між асо ба мі, якія ўсту па-
юць у шлюб ці ўжо жа на тыя, у якім вы зна ча юц-

ца пра вы і аба вяз кі му жа і жон кі ў шлю бе, а так са ма ў вы пад ку яго 
ска са ван ня. Так што склас ці гэ ты да ку мент мож на да шлю бу, пас ля 
яго рэ гіст ра цыі, а так са ма на пра ця гу ўся го зна хо джан ня ў шлю бе.

Згод на з част кай пер шай ар ты ку ла 13-1 Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь аб шлю бе і сям'і (да лей — Ко дэкс), шлюб ны да га вор за клю ча-
ец ца пісь мо ва і па ві нен быць за свед ча ны на та ры яль на.

Дзе ян не шлюб на га да га во ра па чы на ец ца з дня рэ гіст ра цыі за-
клю чэн ня шлю бу для асоб, якія ўсту па юць у шлюб, або з дня яго 
на та ры яль на га за свед чан ня для тых, хто ўжо жа на ты.

Умо вы шлюб на га да га во ра, якія з'яў ля юц ца ці мо гуць стаць пад-
ста вай уз нік нен ня, пе ра хо ду, спы нен ня пра воў, аб ме жа ван няў (аб ця-
жар ван няў) пра воў на не ру хо мую ма ё масць, ус ту па юць у сі лу з дня 
дзяр жаў най рэ гіст ра цыі шлюб на га да га во ра ў ар га ні за цыі па дзярж-
рэ гіст ра цыі не ру хо май ма ё мас ці, пра воў на яе і здзе лак з ёй.

Асаб лі васць на зва на га да ку мен та ў тым, што яго нель га за клю чыць 
праз прад стаў ні ка, па коль кі ён мае вы ключ на аса біс ты ха рак тар.

Чы та ла, што пры скла дан ні шлюб на га да га во ра ў яго змест 
мож на да даць свае пунк ты. Што дак лад на мож на ўклю чыць у 
гэ ты да ку мент?

Ве ра ні ка Т., г. Сло нім
За ка на даў ства не аб мя жоў вае пе ра лік умоў, якія мож на ўклю чыць 

у шлюб ны да га вор. Ра зам з тым яны па він ны быць вы ка наль ны мі, 
не су пя рэ чыць за ка на даў ству і не па ру шаць пра вы і за кон ныя ін та-
рэ сы ін шых асоб. Нель га, каб аб мя жоў ва ла ся пра ва здоль насць і 
дзея здоль насць му жа ці жон кі, іх пра вы на зва рот у суд па аба ро ну 
сва іх пра воў і за кон ных ін та рэ саў або каб адзін з іх трап ляў у над та 
не спры яль нае ста но ві шча.

У шлюб ным да га во ры мож на вы зна чыць на ступ нае:
— па ра дак раз дзе лу ма ё мас ці, якая з'яў ля ец ца агуль най су мес най 

улас нас цю му жа і жон кі;
— што з су мес на на жы тай ма ё мас ці бу дзе пе ра да дзе на кож на му 

з ба коў пас ля ска са ван ня шлю бу;
— умо вы ад нос на змя нен ня ўста ноў ле на га за ка на даў чы мі ак та мі 

Бе ла ру сі рэ жы му агуль най су мес най улас нас ці му жа і жон кі шля хам 
уста наў лен ня до ле вай улас нас ці або ўлас нас ці кож на га з ба коў на 
ўсю ма ё масць, якая пад ля гае ад ня сен ню, згод на з за ка на даў чымі 
ак тамі краіны, да агуль най су мес най улас нас ці, ці на асоб ныя ві ды 
та кой ма ё мас ці;

— умо вы ад нос на не маг чы мас ці пры знан ня ма ё мас ці кож на га з 
ба коў іх агуль най су мес най улас нас цю, ка лі пад час шлю бу за кошт 
агуль най ма ё мас ці му жа і жон кі або аса біс тай ма ё мас ці дру гой па-
ло вы бу дуць зроб ле ны ўкла дан ні, якія знач на па вя лі чаць кошт гэ тай 
ма ё мас ці (ка пі таль ны ра монт, рэ кан струк цыя і г. д.);

— ін шыя пы тан ні ўза е ма ад но сін па між му жам і жон кай (па ра дак 
ня сен ня кож ным з іх ся мей ных вы дат каў і ін шае), баць ка мі і дзець мі, 
ка лі гэ та не па ру шае пра вы і за кон ныя ін та рэ сы ін шых асоб і не су-
пя рэ чыць за ка на даў ству Бе ла ру сі.

У шлюб ным да га во ры мож на так са ма вы зна чыць пра вы і аба вяз кі 
му жа і жон кі па ўза ем ным утры ман ні, у тым лі ку пас ля ска са ван ня 
шлю бу, і ін шыя пы тан ні іх уза е ма ад но сін.

Пы тан ні ўдзе лу ў вы ха ван ні сва іх не паў на лет ніх дзя цей, уста наў-
лен ня іх мес ца пра жы ван ня з ад ным з баць коў і па ра дак ста сун каў з 
дру гім у вы пад ку асоб на га пра жы ван ня ма ці і баць кі, а так са ма пас ля 
ска са ван ня шлю бу, вы ез да дзя цей за мя жу, па мер алі мен таў і ін шыя 
пы тан ні ўтры ман ня і вы ха ван ня дзя цей так са ма мож на пра пі саць у 
шлюб ным да га во ры.

Наш шлюб ны да га вор пра ду гледж вае, што ў вы пад ку ска-
са ван ня шлю бу я аба вя за ны ма тэ ры яль на ўтрым лі ваць бы лую 
жон ку і што ме сяц вы плач ваць ёй па 20 ба за вых ве лі чынь на 
пра ця гу пя ці га доў па чы на ю чы з на ступ на га пас ля раз во ду ме-
ся ца. Я тра піў у скла да нае жыц цё вае ста но ві шча і вы ка нан не 
гэ тай умо вы для мя не ця пер ста ла вель мі скла да ным. Ці мож на 
змя ніць да га вор, ка лі бы лая жон ка згод на на гэ та?

Вя ча слаў Ра ма нен ка, Скі дзель скі ра ён.
Так, ка лі бы лая жон ка згод на, вы мо жа це змя ніць умо вы свай го 

шлюб на га да га во ра.
Згод на з ар ты ку лам 13 Ко дэк са дзе ян не шлюб на га да га во ра спы ня-

ец ца з мо ман ту ска са ван ня шлю бу, ка лі ін шае не пра ду гле джа на гэ тым 
да ку мен там, Ко дэк сам ці ін шы мі ак та мі за ка на даў ства Бе ла ру сі. Ка лі ж у 
шлюб ным да га во ры пра пі са ны пра вы і аба вяз кі бы лых му жа і жон кі пас-
ля ска са ван ня шлю бу, то гэ ты да ку мент дзей ні чае да іх вы ка нан ня.

Шлюб ны да га вор па ўза ем най зго дзе мо гуць змя ніць або ска са-
ваць асо бы, якія толь кі ўсту па юць у шлюб, муж і жон ка да ска са ван ня 
шлю бу, а так са ма бы лыя муж і жон ка — пад час дзе ян ня гэ та га да ку-
мен та ў фор ме і па рад ку, якія пра ду гле джа ны для яго за клю чэн ня. 
Ад на ба ко ва ад мо віц ца ад вы ка нан ня шлюб на га да га во ра нель га.

Ша ноў ныя чы та чы, ка лі ў вас уз нік лі пы тан ні юры дыч на га 
ха рак та ру, да сы лай це іх на наш паш то вы або элект рон ны ад рас 
sіdаrоk@zvіаzdа.bу. У «Пра ва вой гас цёў ні» ра зам са спе цы я ліс-
та мі Мі нюс та мы бу дзем шу каць на іх ад ка зы

�

— Я стаў ве ся лей шым, — прыз-
наецца Дзіма. — На ву чыў ся ад ціс-
кац ца яшчэ і на ад ной ру цэ — па 20 
ра зоў на кож най. Ця пер ве ру ў ся бе. 
Я ўжо не плы ву су праць ця чэн ня, 
але ак тыў на пра цую над улас ны мі 
мі ну са мі. Спа дзя ю ся, для ка гось ці 
гэ та ста не пры кла дам.

Са мае ці ка вае, шчы ра здзіў ля ец-
ца Дзі ма, што яму на рэш це вы да лі 
па жыц цё вую да вед ку з МРЭ Ка — 
пра ін ва лід насць. А яшчэ ў ёй са мае 
важ нае: да звол пра ца ваць не толь кі 
біб лі я тэ ка рам, але і пра гра міс там.

Вось да апош няй мэ ты ма ла ды 
ча ла век, які ўжо мае вы шэй шую 
фі ла ла гіч ную аду ка цыю, ця пер і ро-
біць упэў не ныя кро кі. Ён па сту піў і 
па спя хо ва ву чыц ца дыс тан цый на ў 
Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ-
це ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі:

— Я ха чу мець ак тыў ную жыц-
цё вую па зі цыю. Ад ча ла ве ка па він-
на сы хо дзіць больш дзе ян няў, чым 
слоў. У мя не ця пер са праў ды но выя 
дум кі, но вая са ма ацэн ка, но выя мэ-
ты. Я на рэш це прый шоў да та го, што 
ся рэд нім хлоп цам я ні ко лі не бу ду. 
Як ні кру ці, але мае асаб лі вас ці мне 
не да зва ля юць быць ся рэд нім. Та му 
бу ду імк нуц ца быць леп шым за ўсіх. 
Ве да е це, больш у на шым жыц ці за-
ле жыць ад нас са міх, чым ад лё су.

Ма ла ды ча ла век за хоп ле ны ву-
чо бай у ста ліч най ВНУ: за кан чвае 
ця пер дру гі курс. Ка жа, што пі ша 
пры гэ тым кур са вую ра бо ту, якая 
ад па вя дае ўзроў ню чац вёр та га. Да 
гэ та га на спа сці жэн не ма тэ ма ты кі 
па тра ціў паў го да. Ву чыў яе па кні гах 
са ма стой на і та кім чы нам да ка паў ся 
да та го, што яму сён ня па трэб на.

— Па куль у мя не ёсць маг чы-
мас ці на ву чац ца ў тым лі ку па-за 
пра гра май уні вер сі тэ та, я гэ тым ка-
рыс та ю ся. Мая мэ та — атры маць 
між на род ны сер ты фі кат і са праўд-
нае ве дан не анг лій скай мо вы. Я ра-
зу мею, што гэ та ад крые для мя не 
да ро гу ў бу ду чы ні. Я апла ціў ін тэр-
нэт-кур сы і зай ма ю ся мо вай са ма-
стой на. Да та го ж слу хаю аў ды я-
за пі сы, гля джу тэ ма тыч нае ві дэа з 
суб ціт ра мі і ў ме сяц ву чу 2-3 пес ні 
на анг лій скай мо ве. На мой по-
гляд, сён ня рэ пе ты тар ства па трэб-
на толь кі ля ні вым. Для тых, у ка го 
ня ма аса біс тай ма ты ва цыі, хто хо-
ча, каб яго нех та звон ку ма ты ва ваў 
для за ня ткаў. Вось на пі саў ар ты кул,
пры све ча ны тэ ме мат рыц. Да та го ж
пе ра клаў яго на анг лій скую мо ву
і ад ка рэк ціра ваў. Так са ма ма гу пе-
ра ка заць яго па-анг лій ску.

Між тым баць коў, 
якія па-ра ней ша му жы-
вуць у Крас ным Бе ра зе 
на Жло бін шчы не, Дзі-
ма так са ма за ці ка віў 
вы ву чаць анг лій скую. І на ват апла ціў 
ім ана ла гіч ны курс ін тэр нэт-на ву чан-
ня. Ка жа: а рап там я бу ду ста жы ра-
вац ца не дзе за мя жой і баць кі да 
мя не за хо чуць пры ехаць?

— Я на стой лі вы ча ла век. Баць-
кам бу дзе ляг чэй анг лій скую мо ву 
вы ву чыць, чым мя не пе ра ка наць яе 
не ву чыць. Та кім чы нам я сён ня да-
па ма гаю ім вы ра шыць іх заўт раш нія 
праб ле мы.

Дзі ма дзе ліц ца ма ра мі: ён ужо 
ве дае, дзе б ха цеў пра ца ваць у 
най блі жэй шай бу ду чы ні — згод на з 
но вай аду ка цы яй. Ад нак га во рыць, 
што па куль не да цяг вае па ўзроў ні 
да сва іх мэт.

— Вось на пі саў пра гра му па аў-
та ма тыч най збор цы ку бі ка Ру бі ка. 
Што да ты чыц ца ал га рыт маў — яны 
да стат ко ва скла да ныя, і лі та ра ту-
ры на гэ тую тэ му ня ма ўво гу ле. На 
бу ду чы ню мя не ці ка віць кам п'ю тар-
ная гра фі ка. Урэш це мне ха це ла ся б 
пра цаваць на ся бе, ства рыць сваю 
фір му. У мя не ёсць маз гі, каб ства-
раць неш та ка рыс нае. І ме на ві та тут, 
у Бе ла ру сі, я ба чу перс пек ты вы. За 
мя жой мне ку ды больш цяж ка бу дзе 
ўлад ка вац ца.

Мы га во рым не толь кі пра пра цу, 
але і пра ста сун кі. Мі ну лым ра зам 
больш за ўсё ме на ві та яны пе ра шка-
джа лі хлоп цу да каз ваць са бе і све ту, 
што ён не вар ты жа лю.

— Я па ві нен быць леп шым. І та му 
лю дзі па він ны ад чу ваць не жаль, а 
па ва гу. Інакш перс пек тыў на аса біс-
тае жыц цё не бу дзе. Мне хо чац ца 
мець ста сун кі з ад на дум ца мі. Я ха-
чу, каб по бач са мной зна хо дзі лі ся 
лю дзі, якія да не ча га імк нуц ца. На 
бу ду чы ню мне па трэб ны ча ла век 
май го пла на, які бу дзе раз ві вац ца 
ра зам са мной. Гэ та ж вель мі сум на: 
ля жаць пе рад тэ ле ві за рам. Не ха чу 
жыць так, як мно гія мае зна ё мыя. Я 
на ву чыў ся па збя гаць тых сі ту а цый, у 
якіх не ка му неш та трэ ба да каз ваць. 
Мая за да ча — зра біць так, каб мая 
бу ду чая жон ка бы ла са май шчас лі-
вай. Я не раз ліч ваю на пад ач кі. Мне 
са мо му трэ ба бу дзе за бяс пе чыць 
сям'ю, у тым лі ку жыл лём. Та му я 
па ві нен пра фе сій на рэа лі за вац ца. 
Прос та па куль я не знай шоў той, ка-
му пры свя чу сваё жыц цё. Але гэ та 
бу дзе: ці сё ле та, ці на ле та. Гэ та я ад-

чу ваю ін ту і тыў на. За гэ тыя два га ды 
я ад быў ся як му жык, які ве дае, ча го 
ён хо ча, і сваё не ўпус ціць.

Вель мі важ на, каб у ча ла ве ка 
ве ры лі яго сва я кі. Тэ ма вель мі да-
 лі кат ная, бо не так час та су стра ка-
юц ца ста ноў чыя пры кла ды. Вось 
і Дзі ма над гэ тай тэ май раз ва жае 
сур' ёз на.

— Ка лі я па сту піў на філ фак у Го-
мель, доў га не мог зра зу мець, ча му 
гэ тым фак там усе так за хап ля юц ца. 
Толь кі ця пер зра зу меў. У іх ва чах я 
скок нуў вы шэй за сваю га ла ву, быц-
цам да сяг нуў ней кай мак сі маль най 
мэ ты. Маг чы ма, мно гія су мня ва лі ся 
ўва мне. Між тым ёсць больш жорст-
кія рэ чы, з які мі я су тык нуў ся. Я ехаў 
ву чыц ца і жыць у Го мель і пры гэ тым 
не ўмеў пры га та ваць ежу. Та ко га, як 
я, трэ ба з ма лен ства ву чыць лепш 
ся бе аб слу гоў ваць. Гэ та не толь кі 
мая праб ле ма. Па сут нас ці, я з гэ-
та га ста но ві шча са ма стой на вы бі-
раў ся. Мо жа, та му да ня даў ня га ча су 
мая са ма ацэн ка бы ла ні жэй шая за 
плін тус. Ве да е це, маю псі хі ку ка ра-
ба ці ла: з ад на го бо ку — за хап лен не, 
з ін ша га — цы ніч нае «су па кой ся, ты 
ўся го маг чы ма га да сяг нуў». Та кая 
су пя рэч насць. Ка лі б не меў ха рак-
та ру, які пры му шае мя не плыць 
су праць ця чэн ня, ні чо га ў мя не не 
атры ма ла ся б. Баць кам прый шло ся б 
мя не ўтрым лі ваць усё жыц цё.

Ёсць яшчэ ад на тэ ма, якую я на-
ват ба ю ся кра наць. Два га ды та му 
Дзміт рый Ма ро заў пе ра жыў сі ту а-
цыю, ка лі ка ле гі прос та «вы ціс ну-
лі» яго з пра цоў на га мес ца, якое ён 
атры маў па раз мер ка ван ні. І ўсё ж 
гу тар ка пра гэ та за хо дзіць.

— На конт шко лы, дзе мне не да-
зво лі лі пра ца ваць. Сён ня я ўдзяч ны 
лё су, што ад туль сы шоў. Але ж гэ-
та зу сім не апраўд вае тых лю дзей, 
якія гэ та му па са дзей ні ча лі. Ве да е це, 
я сён ня ха чу па дзя ка ваць усім, хто 
мне да па ма гаў, асаб лі ва ў кры тыч-
ныя мо ман ты май го жыц ця. І тым, 
хто ў мя не ве рыў і чыя ве ра ў мя не 
ча сам бы ла мац ней шая, чым мая.

Пас ля гу тар кі з Дзі мам Ма ро за-
вым чар го вы раз ду маю, што ча ла-
век са праў ды мае не аб ме жа ва ныя 
маг чы мас ці. Ка лі ён сам неш та хо ча 
змя ніць у сва ім жыц ці.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іоst@zvіаzdа.bу

СУ ПРАЦЬ ЦЯ ЧЭН НЯ 
ДА МА РЫ

З Дзі мам Ма ро за вым, хво рым на ДЦП, мы 
су стра ка лі ся паў та ра го да та му. Та ды і быў 
на пі са ны ма тэ ры ял, пры све ча ны блу кан ням 
ма ла до га ча ла ве ка па ін стан цы ях у по шу ках ад ка зу 
на пы тан не: кім жа ён мо жа пра ца ваць. Ча су 
прай шло быц цам і не шмат, але ж сам юнак ка жа, 
што тыя на шы з ім су стрэ чы і ма тэ ры ял, на пі са ны 
па іх вы ні ках, са праў ды знач на паў плы ва лі на яго 
жыц цё. І не толь кі фак там зной дзе най ра бо ты
ў го мель скай га рад ской біб лі я тэ цы №3.

Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
10 мая вы пус кае ў аба ра чэн не ча ты ры паш то выя мар кі з се рыі 
«125 га доў з ча су ўво ду ў экс плу а та цыю Мін скай кон кі».

Гэ ты від транс пар ту пра слу жыў жы ха рам і гас цям ста лі цы амаль 
40 га доў, ён жа стаў ас но вай для больш су час на га — элект рыч на га трам-
 вая. Пра ект пад рых та ва ны па ма тэ ры я лах з Му зея гіс то рыі го ра да, дзе, 
да рэ чы, ад кры та па ста ян ная экс па зі цыя, пры све ча ная Мін скай кон цы. 
У дзень вы пус ку ма рак у ад дзя лен ні паш то вай су вя зі №1 Мін ска (кра-
ма «Фі ла тэ лія», вул. Мас коў ская, 16) бу дзе пра во дзіц ца спе цы яль нае 
га шэн не на кан вер це «Пер шы дзень»
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СПА ЧАТ КУ 
БЫ ЛА КОН КА


