
Сабраліся ажаніцца? Тлумачым, якія дакументы патрэбныя для заключэння 

шлюбу Лета-гэта пара вяселляў самая прасвядная, гэта выдатны час для 

правядзення вяселля. Вяселле з'яўляецца унікальным падзеяй у жыцці, цудам 

стварэння сям'і! Вяселле з'яўляецца самым важных падзей у жыцці любога 

чалавека. У рускай традыцыі ёсць свая прыкмета-лета-час для доўгіх шлюбаў, 

напоўненых пяшчотай і любоўю. Калі з месяцам правядзення ўрачыстасці 

маладыя вызначыліся, то далей неабходна ўказаць на пералік дакументаў, які 

неабходны пры падачы заявы аб рэгістрацыі шлюбу. Ён можа ўплываць на 

грамадзянства, узрост бяручых шлюб (паўналетнія альбо няма) і тое, ці былі 

яны раней у шлюбе. 

Калі жаніх і нявеста абодва з'яўляюцца грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, 

паўналетнія, раней у шлюбе не знаходзіліся, то ў гэтым выпадку ўступаючым 

у шлюб неабходны мінімальны пералік дакументаў: сумесная заява аб 

заключэнні шлюбу;  пашпарт; квітанцыя аб выплаце дзяржпошліны, якая 

складае адну базавую велічыню (32,0 рубля). Гэта калі гаворка ідзе пра 

несвяточнага рэгістрацыі шлюбу. Калі адзін з якія ўступаюць у шлюб 

(незалежна ад грамадзянства) раней складаўся ў шлюбе, то ён павінен 

прадставіць дакумент, які пацвярджае спыненне папярэдняга шлюбу. Калі 

абодва грамадзяне замежнай дзяржавы, якія не маюць віду на жыхарства ў 

Рэспублікі Беларусь, то ў Беларусі ўступіць у шлюб яны не могуць. Замежны 

грамадзянін можа ўступіць у нас у шлюб толькі ў тым выпадку, калі ў яго ёсць 

від на жыхарства альбо яго будучы муж/жонка з'яўляецца грамадзянінам 

Рэспублікі Беларусь. 

Калі адзін з шлюбных або абодва – замежныя грамадзяне, якія маюць від на 

жыхарства ў Рэспублікі Беларусь, то ў гэтым выпадку спатрэбяцца: усе 

дакументы, пералічаныя вышэй; дзве даведкі аднолькавага зместу аб тым, што 

будучыя муж і жонка не знаходзяцца ў шлюбе, выдадзеныя кампетэнтнымі 

органамі краіны іх грамадзянства і краіны пражывання. Сапраўды такі пералік 

будзе для грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія пастаянна пражываюць за 

межамі нашай дзяржавы (даведку аб адсутнасці зарэгістраванага шлюбу яны 

павінны ўзяць у краіне пражывання). 

Калі адзін з якія ўступаюць у шлюб-замежны грамадзянін, які не мае віду на 

жыхарства, то спатрэбяцца: сумесная заява аб заключэнні шлюбу;  пашпарт; 

квітанцыя аб выплаце дзяржпошліны, якая складае адну базавую велічыню 

(32,0 рубля). Гэта калі гаворка ідзе пра несвяточнага рэгістрацыі шлюбу. 

даведка аб адсутнасці зарэгістраванага шлюбу з іншай асобай, выдадзеная ў 

краіне яго грамадзянства; Усе дакументы, выдадзеныя замежным дзяржавай, 

прымаюцца пры наяўнасці іх легалізацыі і перакладзе на адну з дзяржаўных 

моў Беларусі, завераныя натарыяльна. 

Калі аднаму або абодвум будучым мужам яшчэ не споўнілася 18 гадоў, то да 

пераліку неабходных дакументаў трэба дадаць: заяву аб зніжэнні шлюбнага 

ўзросту; рашэнне органаў апекі і папячыцельства альбо копія рашэння суда аб 

аб'яўленні непаўналетняга цалкам дзеяздольным; медыцынская даведка аб 

стане здароўя, якая пацвярджае цяжарнасць. Калі жаніху няма 18 гадоў, а 

нявеста старэйшая за яго, то даведка аб яе цяжарнасці ўсё роўна будзе служыць 



падставай для іх шлюбу; Для тых, хто хоча заключыць шлюб у больш кароткі 

тэрмін, чым пакладзена (па правілах павінна прайсці 3 дня з дня падачы заявы) 

, да пераліку неабходных дакументаў яшчэ дададуцца: 

 – заяву ад жаніха і нявесты з указаннем паважных прычын або асаблівых 

абставін, па якіх неабходна скараціць тэрмін чакання;  дакументы, якія 

пацвярджаюць гэтыя асаблівыя падставы (да прыкладу, адзін з мужам на днях 

з'язджае ў працяглую камандзіроўку і да т.п.). Спадзяемся, што гэтая 

інфармацыя дапаможа вам вызначыцца з датай правядзення вяселляў. Бо 

сумеснае жыццё і такі доўгі шлях лепш пачынаць з правільных рашэнняў. 

Жадаем будучым маладым шчасця і шчырай любові. 
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