
Калі няма непаўналетніх дзяцей, але адсутнічае згода мужа на скасаванне 

шлюбу 

 

         У суд Бераставіцкага раѐна  

         Гродзенскай вобласці 

Ісцец:          Диллен Анастасія Іванаўна, 

        06.10.1989 года нараджэння,  

        пражывае: г.п.Бераставіца, вул.Анохіна, 

д.7,  знаходзіцца ў водпуску па доглядзе    

за дзіцѐм да дасягнення ім узросту трох 

гадоў, цел. дом, цел.моб. (асабісты нумар 

пашпарта, кім і  калі выдадзены) 

Адказчык:       Диллен Уладзімір Казіміравіч, 

16.02.1985  года нараджэння, пражывае 

г.Гародня, вул.Леніна, 5 комн.214, працуе  

ААТ «Гродзенскі мясакамбінат» 

наладчык, цел. дом, цел.моб. (асабісты 

нумар пашпарта, кім і  калі выдадзены) 

 

 

ІСКАВАЯ ЗАЯВА 

аб скасаванні шлюбу 

 

 06 ліпеня 2009 года я ўступіла ў шлюб з адказчыкам Диллен В.К. і 

пражывала з ім сумесна да верасня 2013. 

Ад дадзенага шлюбу агульных непаўналетніх дзяцей не маем. 

   Прычынай скасавання шлюбу з'яўляецца непадабенства нашых 

характараў, у нас з адказчыкам розныя позіркі на жыццѐ.  

Шлюбныя дачыненні спынены, агульная гаспадарка не вядзецца. 

Далейшае сумеснае жыццѐ і захаванне сям'і не магчымыя. Спора аб 

раздзеле маѐмасці, якая з'яўляецца сумеснай уласнасцю, не. 

Згоды адказчыка на скасаванне шлюбу органам, які рэгіструе акты 

грамадзянскага стану, у парадку арт. 351 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб 

шлюбе і сям'і  -  адсутнічае. 

 У адпаведнасці з арт.арт. 34, 36 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе 

і сям'і і кіруючыся арт. 6 Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса Рэспублікі 

Беларусь, 

ПРАШУ: 

1. Выклікаць грамадзянскую справу па маім іску. 

2. Скасаваць шлюб паміж мной і адказчыкам, зарэгістраваны 6 ліпеня 

2009 года Олекшицким сельскім Саветам Свіслацкага раѐна Гродзенскай 

вобласці (актавы запіс№12) 

 3. Пасля скасавання шлюбу прозвішча прашу пакінуць (прысвоіць) 

шлюбную (дашлюбную)* __________.  



 4. Спагнаць з адказчыка панесеныя мной расходы па аплаце 

дзяржпошліны. 

5. Дзяржпошліну, якая падлягае выплаце пры выдачы копіі рашэння 

суда аб скасаванні шлюбу, спагнаць з адказчыка.    

  

Дадатак: 

 1)  пасведчанні аб заключэнні шлюбу;  

2) даведка аб складзе сям'і 

3) ксеракопіі пашпартоў; 

4) квітанцыя аб выплаце дзяржпошліны; 

5) копія іскавай заявы. 

 

Дата          Подпіс 

 

 

*калі прозвішча мянялася 

 

 

 

 

* Стаўка дзяржаўнай пошліны па справах  

1. аб скасаванні шлюбу                                                4 базавыя велічыні 

2. аб скасаванні паўторнага шлюбу                            8 базавых велічынь 

 3. іскавыя заявы аб скасаванні шлюбу з  

асобамі, прызнанымі ва ўстаноўленым 

парадку якія невядома адсутнічаюць або          

недзеяздольнымі, а таксама іскавыя заявы 

аб скасаванні шлюбу з асобамі, 

асуджанымі да пазбаўлення свабоды на 

тэрмін не менш 3 гадоў                                                               

                                                                                         1 базавая велічыня 


