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Ка хан не 
без пя чат кi — 
шлюб без пра воў

Ад но сi ны ў гра ма дзян скiм 

шлю бе ў нас з ма iм ка ха ным 

пра цяг ва лi ся пяць га доў. 

Мы бы лi не рас пi са ныя 

афi цый на, жы лi ў яго 

ква тэ ры. За гэ ты час у склад чы ну 

на бы лi за дзе сяць ты сяч до ла раў 

аў то, ма шы ну афор мi лi на яго. 

Зра бi лi ра монт у кух нi, у якi я ўкла ла 

свае тры ты ся чы руб лёў. Спра ва 

iш ла да вя сел ля, я так ду ма ла, 

бо бы ла цал кам упэў не на ў сва ёй 

па ло ве. Ад нак па ру ме ся цаў та му мы 

ра зы шлi ся. Ця пер мой бы лы хло пец 

ад маў ля ец ца вяр таць мне па ло ву су мы 

за аў та ма бiль i срод кi, якiя я ўкла ла ў 

ра монт, хоць усё гэ та за ста ец ца яму. 

У мя не за ста лi ся на ват не ка то рыя 

чэ кi як до каз. Цi ма гу я вяр нуць свае 

гро шы i што для гэ та га трэ ба зра бiць?

На тал ля К., Мiнск.

На пы тан не ад каз вае Але на СЦЯ ПА НА ВА, 

ад ва кат Вi цеб скай аб лас ной ка ле гii ад ва-

ка таў, стар шы ня Бе ла рус кай лi гi ся мей ных 

ме ды я та раў, трэ нер ме ды я та раў Цэнт ра 

ме ды я цыi i пе ра га во раў:

— На жаль, шан цаў атры маць укла дзе ныя 

ва мi ў куп лю ма шы ны i ра монт кух нi гро шы 

амаль ня ма. На ват ка лi вы звер не це ся ў суд, 

да бiц ца кам пен са цыi за па тра ча нае бу дзе 

вель мi скла да на. Най леп шы спо саб вы ра-

шыць сi ту а цыю ў гэ тым вы пад ку — да мо вiц ца 

са сва iм бы лым хлоп цам па-доб ра му.

За ка на даў ства га ран туе ма ё мас ныя пра вы 

су жэн цаў, якiя зна хо дзяц ца ў за рэ гiст ра ва-

ным шлю бе. Ар ты ку ла мi 23, 24 Ко дэк са аб 

шлю бе i сям'i ўста ноў ле ны рэ жым агуль най 

су мес най улас нас цi ў да чы нен нi да ма ё мас цi, 

якая бы ла на бы та пад час шлю бу, не за леж на 

ад та го, на чыё iмя яна куп ля ла ся. Су мес-

нае пра жы ван не без рэ гiст ра цыi шлю бу 

та кiх га ран тый не дае, коль кi б га доў лю дзi 

нi пра жы лi ра зам. У та кiм вы пад ку ма ё масць 

з'яў ля ец ца аса бiс тай улас нас цю та го, на чыё 

iмя яна рэ гiст ра ва ла ся.

Ка лi вы вы ра шы це звяр нуц ца ў суд, то 

трэ ба быць га то вай да та го, што гэ ты ор ган 

вы но сiць ра шэн не на пад ста ве до ка заў. А чэ-

кi — не бяс спрэч ны до каз. Тым больш што 

iн шы бок, ваш бы лы хло пец, на пэў на ж, бу-

дзе аспрэч ваць пры на леж насць чэ каў, факт 

на быц ця тых ма тэ ры я лаў, якiя вы ка рыс тоў-

ва лi ся пад час ра мон ту кух нi ў яго ква тэ ры, 

i iн шыя ака лiч нас цi ва ша га ўнёс ку ў су мес нае 

пра жы ван не. Тым больш што на конт на быц-

ця аў то ў вас уво гу ле ня ма нi я кiх до ка заў, як 

вы нi кае з пы тан ня, а па ка зан нi све дак у та кiх 

спра вах прак тыч на бес сэн соў ныя.

Аб раў шы шлях да маў лен ня, але су тык нуў-

шы ся з кан флiк там з бо ку ва ша га бы ло га 

су жы це ля, вар та ска рыс тац ца пра цэ ду рай 

ме ды я цыi. Нейт раль ны па срэд нiк, ме ды я тар, 

да па мо жа пра вес цi пе ра мо вы з мэ тай урэ гу-

ля ван ня спрэч кi.

Звест кi пра ме ды я та раў мож на знай сцi 

на сай тах Мi нiс тэр ства юс ты цыi i ар га нi-

за цый, якiя за бяс печ ва юць пра вя дзен не 

ме ды я цый. Так са ма з гэ та га го да ў на шай 

кра i не дзей нi чае Бе ла рус кая лi га ся мей ных 

ме ды я та раў.

Ха чу па ра iць усiм, хто лi чыць ад но сi ны без 

афi цый на га шлю бу больш пры маль ны мi для 

ся бе, не за бы вац ца на тое, што ця гам жыц-

ця мо гуць па ўстаць яшчэ больш сур' ёз ныя 

пы тан нi на кшталт спад чы ны, дзя цей i iх вы-

ха ван ня, мност ва iн шых ма ё мас ных ад но сiн, 

якiя знач на пра сцей вы свят ляць у аформ ле-

ным афi цый на шлю бе, а яшчэ лепш — пры 

на яў нас цi шлюб на га да га во ра.

Ша ноў ныя чы та чы, ка лi ў вас уз нiк лi пы-

тан нi юры дыч на га ха рак та ру, да сы лай це iх на 

наш паш то вы або элект рон ны ад рас sidаrоk@

zviаzdа.bу. У «Пра ва вой гас цёў нi» ра зам са 

спе цы я лiс та мi Мi нюс та i iн шых уста ноў мы 

бу дзем шу каць на iх ад ка зы.

Пра ва вая гас цёў няПра ва вая гас цёў ня

Сён ня ра да вод пра цуе не 

толь кi на са ма iдэн ты фi ка цыю. 

Лю дзi ра зу ме юць, што акра мя 

скла дан ня ра да вод на га дрэ ва 

важ на за ха ваць ся мей ныя гiс-

то рыi. На бы вае па пу ляр насць 

псi ха ге не а ло гiя — ча сам пры-

чы ны на шых су час ных ня ўдач 

трэ ба шу каць у гiс то рыi ро-

ду. На прык лад, да во лi час-

та на шчад кi тых, хто пе ра-

жыў ге на цыд цi рэ прэ сii, не 

мо гуць да сяг нуць пос пе хаў, 

за няц ца бiз не сам: iх вы хоў-

ва лi так, каб яны за ста ва лi-

ся не за ўваж ныя, але не ста лi 

ах вя ра мi. Але пас ля та го, як 

уда ец ца па пра ца ваць з ге не-

тыч най па мяц цю i вы свет лiць, 

ад куль ка ра нi праб лем, спра-

вы та кiх лю дзей па чы на юць 

iс цi ўго ру.

Гэ так жа ў гiс то рыi ро ду 

мож на чэр паць пад каз кi, што 

ра бiць у пэў ных сi ту а цы ях — на-

шы прод кi ўжо маг лi зна хо дзiць 

вый сце з роз ных праб лем — 

аль бо на тхняц ца да сяг нен ня мi 

ста рэй шых па ка лен няў.

А хi ба мы не ка пi ру ем па во-

дзi ны на шых сва я коў, iх звыч-

кi, не пра цяг ва ем тра ды цыi, 

якiя пе ра да ва лi ся ад ба буль? 

Ча му б не па спра ба ваць ра за-

брац ца ва ўсiм гэ тым?

Да та го ж вы ву чэн не ра да-

во ду мо жа быць вель мi за хап-

ляль ным i па ву чаль ным, да-

па мо жа нам лепш зра зу мець 

улас ныя па мыл кi. Ча му б не 

за пi саць усё, што бы ло до ра га 

на шым род ным i што це шы ла 

нас, i не па кi нуць на шчад кам? 

А ка лi ва шым блiз кiм да вя ло-

ся пра жыць шчас лi вае жыц цё, 

знай сцi свае па ды хо ды да вы-

ха ван ня дзя цей, уза е ма ад но сiн 

унут ры сям'i, а мо жа, i рэ цэп-

ты даў га лец ця, як па кi нуць без 

ува гi та кiя на быт кi? Са мы час 

узяц ца за ства рэн не ра да вод-

най кнiж кi.

ФОР МА
Як бу дзе вы гля даць ва ша 

кнi га, за ле жыць толь кi ад ва-

шай фан та зii i фi нан са вых 

рэ сур саў. На за каз яе мо гуць 

зра бiць лю бо га фар ма ту (на-

прык лад, ця пер па пу ляр ны мi 

ста но вяц ца квад рат ныя кнi гi i 

аль бо мы), па шчы ру юць з ды-

зай нам i iн фаг ра фi кай, i на ват 

вок лад ка мо жа быць ство ра на 

пад ваш за пыт (хоць ску ра ная, 

хоць з тка нi ны, хоць з дрэ ва). 

А маг чы ма, вы здоль ны са мi 

на пi саць i за вярс таць кнi гу па 

гiс то рыi ва ша га ро ду i га то вы 

за пла цiць толь кi за раз дру коў-

ку i ла мi на ван не?

Да рэ чы, сён ня мож на знай-

сцi шэ раг ан лайн-кур саў, дзе 

вас бу дуць ву чыць, як збi раць 

звест кi пра сва iх род ных, якая 

iн фар ма цыя спат рэ бiц ца для 

кнi гi, як пра во дзiць гу тар кi са 

сва я ка мi, як пры го жа ўсё апi-

саць, як зра бiць доб рыя здым-

кi. Мно га лек цый i па вёрс тцы. 

Мож на прос та ўзяць ужо рас-

пра ца ва ныя шаб ло ны i пра ца-

ваць з iмi або за поў нiць га то вую 

кнi гу ўлас на руч на са бра ны мi 

звест ка мi.

Маг чы ма, вы за хо ча це 

афор мiць усю са бра ную iн-

фар ма цыю як ча со пiс i бу дзе-

це вы ка рыс тоў ваць роз ныя 

жан ры: змес цi це там iн тэр в'ю 

са сва я ка мi, рэ пар таж з мес-

ца па дзей, на вi ны, звя за ныя з 

жыц цём сва я коў. А ка лi вы за-

хо ча це па зна ё мiць з гiс то ры яй 

ро ду дзя цей — мо жа, на огул 

лепш па да ваць усё як каз ку цi 

збор нiк апа вя дан няў, якiя зна ё-

мяць з роз ны мi прад стаў нi ка мi 

ро ду або пры све ча ныя якой сьцi 

ад ной асо бе. Ма ла дыя сён ня 

да вя сел ля за маў ля юць кнi гi-

пе ра вёр ты шы: з ад на го бо ку 

гiс то рыя ро ду ня вес ты, а ка лi 

пе ра вяр нуць кнi гу — пач ня це 

зна ё мiц ца з род ны мi жа нi ха.

ЗМЕСТ
На огул, перш чым па чы наць 

пра ца ваць над ся мей най гiс то-

ры яй, важ на вы зна чыць, для 

ка го вы ро бi це кнi гу. Ад на рэч, 

ка лi вы рых ту е це яе ў па да ру-

нак да юбi лею блiз ка га ча ла-

ве ка: тут вы па ка жа це, якое 

на сы ча нае бы ло жыц цё юбi ля-

ра, якiя лю дзi бы лi з iм по бач, 

як мно га ён зна чыць для ўсiх. 

Зу сiм iн шая — ка лi вы хо ча це 

па кi нуць па мяць пра гiс то рыю 

сям'i для на шчад каў. А мо жа, 

вы раз лiч ва е це, што гэ тую кнi гу 

бу дуць чы таць жы ха ры пэў най 

вёс кi цi га рад ка...

Так, у ся мей ны ле та пiс мож-

на не толь кi за но сiць звест кi, 

хто ка лi на ра дзiў ся (па мёр) i кiм 

ка му да во дзiц ца. Мож на на ват 

пра вес цi цэ лае да сле да ван не, 

каб ра за брац ца, якiя тай ны цi 

ле ген ды за хоў вае ваш род. 

Або — на пi саць, якiх пос пе хаў i 

якiм чы нам уда ло ся да сяг нуць 

ва шым сва я кам. Якiя ў вас ёсць 

ся мей ныя тра ды цыi i ўмен нi? 

Мо жа, у ва шым ро дзе ўсе спя-

ва юць, вя жуць, ма лю юць, вы-

шы ва юць, ро бяць вы цi нан кi цi 

ле пяць гарш кi? Усё гэ та так са-

ма вар тае та го, каб увай сцi ў 

кнi гу аль бо быць вы ка ры ста на 

для яе афарм лен ня. На ват ка лi 

ба бу ля не на ву чы ла вас ткаць, 

а дзя ду ля — вы ра заць з дрэ ва, 

вар та сфа та гра фа ваць зроб ле-

ныя iмi руч нi кi цi мэб лю. А якiя 

пi ра гi пя чэ ва ша ба бу ля? Мож-

на па кро ка ва зняць увесь пра-

цэс iх пры га та ван ня. Ка лi ў вас 

на бя рэц ца ся мей ных рэ цэп таў 

на не каль кi ста ро нак у кнi зе — 

па ду май це, як гэ та афор мiць.

Ся мей ны аль бом — цi не 

най леп шы ваш да па мож нiк. 

Мож на яго да ста ваць зноў i 

зноў, i кож ны раз ба бу ля цi 

дзя ду ля бу дзе згад ваць усё но-

выя дэ та лi з улас на га жыц ця, 

апа вя даць пра ва шых сва я коў, 

пра мяс цi ны, дзе яны жы лi, пра 

ха рак та ры i па дзеi. I не за бы-

вай це ся за зi раць на ад ва рот ны 

бок фа та гра фiй — над пi сы на iх 

так са ма мо гуць нес цi ка рыс ную 

iн фар ма цыю.

Вы цяг нi це сва iх род ных на 

фо та се сiю. Мож на ра бiць здым-

кi са мiм цi на няць пра фе сiй на-

га фа то гра фа. Ня хай жан чы ны 

да ста юць са ста рых шаф свае 

лю бi мыя рэ чы. Вы мо жа це не-

за ўваж на для ва шых ма дэ ляў 

уклю чыць дык та фон i за пi саць 

iх апо ве ды, звя за ныя з усi мi 

гэ ты мi су кен ка мi, спад нi ца мi, 

ша лi ка мi, бо цi ка мi. Пы тай це ся 

пра тое, што бы ло мод на, дзе 

ва шы ба бу лi зда бы ва лi пры го-

жыя су кен кi, што зра бi лi ўлас-

ны мi ру ка мi, ку ды ў iх ха дзi лi, 

што на дзя ва лi, ка лi бе га лi на 

спат кан не. Так рэ чы да па мо-

гуць вам больш да ве дац ца пра 

род ных, iх уза е ма ад но сi ны, пра 

час, у якi яны жы лi.

Не за бы вай це ся i пра iн шыя 

рэ чы, якi мi ка рыс та лi ся блiз кiя. 

Ча му б не апi саць, як вы гля да-

ла ба бу лi на ха та, якiм рыш тун-

кам яна ка рыс та ла ся, ка лi па-

лi ла ў пе чы, якiя квет кi лю бi ла, 

што рас ло ў яе са дзе-ага ро дзе, 

якiя рэ чы за хоў ваў дзя ду ля як 

па мяць пра вай ну, якая ў яго 

бы ла пра фе сiя, ча му ён на ву-

чыў вас. Цi змя нi лi ся з ча сам 

род ныя мяс цi ны, як ра ней вы-

гля да ла вёс ка, хто дзе жыў, 

як ад па чы ва ла мо ладзь, ку ды 

ха дзi лi ў гры бы-яга ды, як мяс-

цо выя на зы ва лi пэў ны ля сок, 

ба ло та, луг. Мiк ра та па нi мi ка, 

пад ан нi, каз кi з ба бу лi най, дзя-

ду лi най вёс кi так са ма мо гуць 

увай сцi ў ва шу кнi гу. I больш 

за пiс вай це за сва i мi ге ро я мi 

(дык та фон вам у да па мо гу): ус-

па мi ны, дум кi, на ка зы, пэў ная 

ма не ра га ва рыць, дыя лект ныя 

сло вы — усё гэ та так са ма мо жа 

быць цi ка вае на шчад кам, якiм 

пас ля тра пiць у ру кi ва ша кнi-

га... I не бой це ся ры та рыч ных 

пы тан няў — ад ка зы прод каў 

да па мо гуць сфар мi ра ваць важ-

ныя па няц цi, якiя ля гуць у сiс тэ-

му ся мей ных каш тоў нас цяў.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ня сум ныя ка нi ку лыНя сум ныя ка нi ку лы

СЯ МЕЙ НЫ 
ЛЕ ТА ПIС

Не атры ма ла ся па ехаць на мо ра? Зай мi це ся скла дан нем ра да во ду!
Коль касць лю дзей, якiя спра бу юць ад шу каць свае ка ра нi, 

з кож ным го дам па вя лiч ва ец ца. Ужо з кан ца 1990-х лю дзi 

сха мя ну лi ся, што нi чо га не ве да юць пра сва iх прод каў, 

i чы таль ныя за лы ар хi ваў ста лi за паў няц ца ама та ра мi i 

пра фе сiй ны мi да след чы ка мi, якiя пра ца ва лi над ства рэн-

нем ра да во даў. Хтось цi ха цеў да ка заць, што мае шля-

хец кае па хо джан не, iн шыя шу ка лi поль скiя цi яў рэй скiя 

ка ра нi, а нех та прос та жа даў да вес цi да кан ца рас па ча тую 

па пя рэд нi ка мi спра ву — ад шу каць ма гi лы дзя доў, якiя за-

гi ну лi пад час Пер шай i Дру гой су свет ных вой наў.
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