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Каханне
без пячаткi —
шлюб без правоў
Адносiны ў грамадзянскiм
шлюбе ў нас з маiм каханым
працягвалiся пяць гадоў.
Мы былi не распiсаныя
афiцыйна, жылi ў яго
кватэры. За гэты час у складчыну
набылi за дзесяць тысяч долараў
аўто, машыну аформiлi на яго.
Зрабiлi рамонт у кухнi, у якi я ўклала
свае тры тысячы рублёў. Справа
iшла да вяселля, я так думала,
бо была цалкам упэўнена ў сваёй
палове. Аднак пару месяцаў таму мы
разышлiся. Цяпер мой былы хлопец
адмаўляецца вяртаць мне палову сумы
за аўтамабiль i сродкi, якiя я ўклала ў
рамонт, хоць усё гэта застаецца яму.
У мяне засталiся нават некаторыя
чэкi як доказ. Цi магу я вярнуць свае
грошы i што для гэтага трэба зрабiць?
Наталля К., Мiнск.



На пытанне адказвае Алена СЦЯПАНАВА,
адвакат Вiцебскай абласной калегii адвакатаў, старшыня Беларускай лiгi сямейных
медыятараў, трэнер медыятараў Цэнтра
медыяцыi i перагавораў:
— На жаль, шанцаў атрымаць укладзеныя
вамi ў куплю машыны i рамонт кухнi грошы
амаль няма. Нават калi вы звернецеся ў суд,
дабiцца кампенсацыi за патрачанае будзе
вельмi складана. Найлепшы спосаб вырашыць сiтуацыю ў гэтым выпадку — дамовiцца
са сваiм былым хлопцам па-добраму.
Заканадаўства гарантуе маёмасныя правы
сужэнцаў, якiя знаходзяцца ў зарэгiстраваным шлюбе. Артыкуламi 23, 24 Кодэкса аб
шлюбе i сям'i ўстаноўлены рэжым агульнай
сумеснай уласнасцi ў дачыненнi да маёмасцi,
якая была набыта падчас шлюбу, незалежна
ад таго, на чыё iмя яна куплялася. Сумеснае пражыванне без рэгiстрацыi шлюбу
такiх гарантый не дае, колькi б гадоў людзi
нi пражылi разам. У такiм выпадку маёмасць
з'яўляецца асабiстай уласнасцю таго, на чыё
iмя яна рэгiстравалася.
Калi вы вырашыце звярнуцца ў суд, то
трэба быць гатовай да таго, што гэты орган
выносiць рашэнне на падставе доказаў. А чэкi — не бясспрэчны доказ. Тым больш што
iншы бок, ваш былы хлопец, напэўна ж, будзе аспрэчваць прыналежнасць чэкаў, факт
набыцця тых матэрыялаў, якiя выкарыстоўвалiся падчас рамонту кухнi ў яго кватэры,
i iншыя акалiчнасцi вашага ўнёску ў сумеснае
пражыванне. Тым больш што наконт набыцця аўто ў вас увогуле няма нiякiх доказаў, як
вынiкае з пытання, а паказаннi сведак у такiх
справах практычна бессэнсоўныя.
Абраўшы шлях дамаўлення, але сутыкнуўшыся з канфлiктам з боку вашага былога
сужыцеля, варта скарыстацца працэдурай
медыяцыi. Нейтральны пасрэднiк, медыятар,
дапаможа правесцi перамовы з мэтай урэгулявання спрэчкi.
Звесткi пра медыятараў можна знайсцi
на сайтах Мiнiстэрства юстыцыi i арганiзацый, якiя забяспечваюць правядзенне
медыяцый. Таксама з гэтага года ў нашай
краiне дзейнiчае Беларуская лiга сямейных
медыятараў.
Хачу параiць усiм, хто лiчыць адносiны без
афiцыйнага шлюбу больш прымальнымi для
сябе, не забывацца на тое, што цягам жыцця могуць паўстаць яшчэ больш сур'ёзныя
пытаннi накшталт спадчыны, дзяцей i iх выхавання, мноства iншых маёмасных адносiн,
якiя значна прасцей высвятляць у аформленым афiцыйна шлюбе, а яшчэ лепш — пры
наяўнасцi шлюбнага дагавора.
Шаноўныя чытачы, калi ў вас узнiклi пытаннi юрыдычнага характару, дасылайце iх на
наш паштовы або электронны адрас sidаrоk@
zviаzdа.bу. У «Прававой гасцёўнi» разам са
спецыялiстамi Мiнюста i iншых устаноў мы
будзем шукаць на iх адказы.
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Не атрымалася паехаць на мора? Займiцеся складаннем радаводу!
Колькасць людзей, якiя спрабуюць адшукаць свае каранi,
з кожным годам павялiчваецца. Ужо з канца 1990-х людзi
схамянулiся, што нiчога не ведаюць пра сваiх продкаў,
i чытальныя залы архiваў сталi запаўняцца аматарамi i
прафесiйнымi даследчыкамi, якiя працавалi над стварэннем радаводаў. Хтосьцi хацеў даказаць, што мае шляхецкае паходжанне, iншыя шукалi польскiя цi яўрэйскiя
каранi, а нехта проста жадаў давесцi да канца распачатую
папярэднiкамi справу — адшукаць магiлы дзядоў, якiя загiнулi падчас Першай i Другой сусветных войнаў.
Сён ня ра да вод пра цуе не
толькi на самаiдэнтыфiкацыю.
Людзi разумеюць, што акрамя
складання радаводнага дрэва
важна захаваць сямейныя гiсторыi. Набывае папулярнасць
псiхагенеалогiя — часам прычыны нашых сучасных няўдач
трэ ба шу каць у гiс то рыi роду. На прык лад, да волi часта на шчад кi тых, хто пе ражыў ге на цыд цi рэ прэ сii, не
мо гуць да сяг нуць пос пехаў,
за няц ца бiз не сам: iх вы хоўва лi так, каб яны за ста ва лiся незаўважныя, але не сталi
ах вярамi. Але пасля та го, як
уда ецца па пра цаваць з генетычнай памяццю i высветлiць,
ад куль ка ра нi праб лем, справы та кiх лю дзей пачы на юць
iс цi ўгору.
Гэтак жа ў гiс торыi роду
можна чэрпаць падказкi, што
рабiць у пэўных сiтуацыях — нашы продкi ўжо маглi знаходзiць
выйсце з розных праблем —
альбо натхняцца дасягненнямi
старэйшых пакаленняў.
А хiба мы не капiруем паводзiны нашых сваякоў, iх звычкi, не працягваем традыцыi,
якiя перадавалiся ад бабуль?
Чаму б не паспрабаваць разабрацца ва ўсiм гэтым?
Да таго ж вывучэнне радаводу можа быць вельмi захапляльным i павучальным, дапаможа нам лепш зразумець
уласныя памылкi. Чаму б не
запiсаць усё, што было дорага
нашым родным i што цешыла
нас, i не пакiнуць нашчадкам?
А калi вашым блiзкiм давялося пражыць шчаслiвае жыццё,
знайсцi свае падыходы да выхавання дзяцей, узаемаадносiн
унутры сям'i, а можа, i рэцэпты даўгалецця, як пакiнуць без
увагi такiя набыткi? Самы час
узяцца за стварэнне радаводнай кнiжкi.

ФОРМА
Як будзе выглядаць ваша
кнiга, залежыць толькi ад вашай фан та зii i фi нан са вых
рэсурсаў. На заказ яе могуць
зрабiць любога фармату (напрыклад, цяпер папулярнымi
становяцца квадратныя кнiгi i
альбомы), пашчыруюць з дызайнам i iнфаграфiкай, i нават
вокладка можа быць створана
пад ваш запыт (хоць скураная,
хоць з тканiны, хоць з дрэва).
А магчыма, вы здольны самi
напiсаць i завярстаць кнiгу па
гiсторыi вашага роду i гатовы

заплацiць толькi за раздрукоўку i ламiнаванне?
Дарэчы, сёння можна знайсцi шэраг анлайн-курсаў, дзе
вас будуць вучыць, як збiраць
звесткi пра сваiх родных, якая
iнфармацыя спатрэбiцца для
кнiгi, як праводзiць гутаркi са
сваякамi, як прыгожа ўсё апiсаць, як зрабiць добрыя здымкi. Многа лекцый i па вёрстцы.
Можна проста ўзяць ужо распрацаваныя шаблоны i працаваць з iмi або запоўнiць гатовую

калi вы рыхтуеце яе ў падарунак да юбiлею блiзкага чалавека: тут вы пакажаце, якое
насычанае было жыццё юбiляра, якiя людзi былi з iм побач,
як многа ён значыць для ўсiх.
Зусiм iншая — калi вы хочаце
пакiнуць памяць пра гiсторыю
сям'i для нашчадкаў. А можа,
вы разлiчваеце, што гэтую кнiгу
будуць чытаць жыхары пэўнай
вёскi цi гарадка...
Так, у сямейны летапiс можна не толькi заносiць звесткi,
хто калi нарадзiўся (памёр) i кiм
каму даводзiцца. Можна нават
правесцi цэлае даследаванне,
каб разабрацца, якiя тайны цi
легенды захоўвае ваш род.
Або — напiсаць, якiх поспехаў i
якiм чынам удалося дасягнуць
вашым сваякам. Якiя ў вас ёсць
сямейныя традыцыi i ўменнi?
Можа, у вашым родзе ўсе спя-

Выцягнiце сваiх родных на
фотасесiю. Можна рабiць здымкi самiм цi наняць прафесiйнага фатографа. Няхай жанчыны
дастаюць са старых шаф свае
любiмыя рэчы. Вы можаце незаўважна для вашых мадэляў
уключыць дыктафон i запiсаць
iх аповеды, звязаныя з усiмi
гэтымi сукенкамi, спаднiцамi,
шалiкамi, боцiкамi. Пытайцеся
пра тое, што было модна, дзе
вашы бабулi здабывалi прыгожыя сукенкi, што зрабiлi ўласнымi рукамi, куды ў iх хадзiлi,
што надзявалi, калi бегалi на
спатканне. Так рэчы дапамогуць вам больш даведацца пра
родных, iх узаемаадносiны, пра
час, у якi яны жылi.
Не забывайцеся i пра iншыя
рэчы, якiмi карысталiся блiзкiя.
Чаму б не апiсаць, як выглядала бабулiна хата, якiм рыштун-

ваюць, вяжуць, малююць, вышываюць, робяць выцiнанкi цi
лепяць гаршкi? Усё гэта таксама вартае таго, каб увайсцi ў
кнiгу альбо быць выкарыстана
для яе афармлення. Нават калi
бабуля не навучыла вас ткаць,
а дзядуля — выразаць з дрэва,
варта сфатаграфаваць зробленыя iмi ручнiкi цi мэблю. А якiя
пiрагi пячэ ваша бабуля? Можна пакрокава зняць увесь працэс iх прыгатавання. Калi ў вас
набярэцца сямейных рэцэптаў
на некалькi старонак у кнiзе —
падумайце, як гэта аформiць.
Сямейны альбом — цi не
най леп шы ваш да па мож нiк.
Можна яго даставаць зноў i
зноў, i кожны раз бабуля цi
дзядуля будзе згадваць усё новыя дэталi з уласнага жыцця,
апавядаць пра вашых сваякоў,
пра мясцiны, дзе яны жылi, пра
характары i падзеi. I не забывайцеся зазiраць на адваротны
бок фатаграфiй — надпiсы на iх
таксама могуць несцi карысную
iнфармацыю.

кам яна карысталася, калi палiла ў печы, якiя кветкi любiла,
што расло ў яе садзе-агародзе,
якiя рэчы захоўваў дзядуля як
памяць пра вайну, якая ў яго
была прафесiя, чаму ён навучыў вас. Цi змянiлiся з часам
родныя мясцiны, як раней выглядала вёска, хто дзе жыў,
як адпачывала моладзь, куды
хадзiлi ў грыбы-ягады, як мясцовыя называлi пэўны лясок,
балота, луг. Мiкратапанiмiка,
паданнi, казкi з бабулiнай, дзядулiнай вёскi таксама могуць
увайсцi ў вашу кнiгу. I больш
запiсвайце за сваiмi героямi
(дыктафон вам у дапамогу): успамiны, думкi, наказы, пэўная
манера гаварыць, дыялектныя
словы — усё гэта таксама можа
быць цiкавае нашчадкам, якiм
пасля трапiць у рукi ваша кнiга... I не бойцеся рытарычных
пытанняў — адказы продкаў
дапамогуць сфармiраваць важныя паняццi, якiя лягуць у сiстэму сямейных каштоўнасцяў.
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

Фота носіць ілюстрацыйны характар.
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кнiгу ўласнаручна сабранымi
звесткамi.
Маг чы ма, вы за хо ча це
афор мiць усю са бра ную iнфармацыю як часопiс i будзеце вы ка рыс тоў ваць роз ныя
жанры: змесцiце там iнтэрв'ю
са сваякамi, рэпартаж з месца падзей, навiны, звязаныя з
жыццём сваякоў. А калi вы захочаце пазнаёмiць з гiсторыяй
роду дзяцей — можа, наогул
лепш падаваць усё як казку цi
зборнiк апавяданняў, якiя знаёмяць з рознымi прадстаўнiкамi
роду або прысвечаныя якойсьцi
адной асобе. Маладыя сёння
да вяселля замаўляюць кнiгiперавёртышы: з аднаго боку
гiсторыя роду нявесты, а калi
перавярнуць кнiгу — пачняце
знаёмiцца з роднымi жанiха.

ЗМЕСТ
Наогул, перш чым пачынаць
працаваць над сямейнай гiсторыяй, важна вызначыць, для
каго вы робiце кнiгу. Адна рэч,

