Легалізацыя дакументаў
   
Афіцыйныя дакументы, якія выдаюцца дзяржаўнымі ўстановамі Рэспублікі Беларусь для выкарыстання на тэрыторыі замежных дзяржаў, павінны быць легалізаваныя ва ўстаноўленым парадку.
Для дзяржаў-удзельніц Гаагскай канвенцыі ад 5 кастрычніка 1961 года консульская легалізацыя дакументаў не патрабуецца. Дакументы, якія выдаюцца дзяржаўнымі ўстановамі адной з краін-удзельніц, з'яўляюцца сапраўднымі на тэрыторыі іншых краін - удзельніц пры ўмове прастаўлення на іх штампа "апастыль".
На сведчаннях аб рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану (пасведчання аб заключэнні шлюбу, аб нараджэнні, аб смерці, аб скасаванні шлюбу і інш.), даведках, выдадзеных аддзеламі загса раённых, гарадскіх выканаўчых камітэтаў і мясцовых адміністрацый раёнаў у гарадах, дамамі (палацамі) грамадзянскіх абрадаў гарадскіх выканаўчых камітэтаў, пасялковымі і сельскімі выканаўчымі камітэтамі, архівамі органаў загса галоўных упраўленняў юстыцыі аблвыканкамаў, Мінскага гарадскога выканкама прастаўляе апастыль (легалізуе) Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь.

ГАЛОЎНАЕ КОНСУЛЬСКАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Адрас: г. Мінск, вул. К.Маркса, 37-а,
кантактны тэлефон (017) 222 26 76
афіцыйны сайт МЗС Беларусі  http://www.mfa.gov.by/  
ПРЫЁМ ГРАМАДЗЯН ПА ПЫТАННЯХ ЛЕГАЛІЗАЦЫІ ДАКУМЕНТАЎ
Прыём дакументаў для афармлення:
панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца-з 8-00 да 10-30 гадзін.
Выдача аформленых дакументаў:
панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца - з 15-00 да 16-00 гадзін;
Выхадныя дні: субота, нядзеля.

У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 04 снежня 2014 г. № 566 «Аб пытаннях ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур» у падпункт 18.19.1 пункта 18.19 пераліку адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200, уносяцца змяненні, паводле якіх прастаўленне апастыль на шэрагу афіцыйных дакументаў, складзеных на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, ажыццяўляецца не Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь, галоўнымі ўпраўленнямі юстыцыі аблвыканкамаў, Мінскага гарвыканкама. 
  	 З 11 студзеня 2015 г. для прастаўлення апастылю на дакументах, выходных з судоў, натарыяльных архіваў, а таксама ад натарыусаў, неабходна звяртацца ў галоўныя ўпраўленні юстыцыі аблвыканкамаў, Мінскага гарвыканкама.
          Галоўнае ўпраўленне юстыцыі Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта прастаўляе апастыль на афіцыйных дакументах, складзеных на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь», выходных з судоў, натарыяльных архіваў, а таксама ад натарыусаў.
         Падаць дакументы ў галоўнае ўпраўленне юстыцыі Віцебскага аблвыканкама для прастаўлення апастыль можа любы твар, у тым ліку не з'яўляецца уладальнікам дакумента. Прад'яўленне спецыяльнай даверанасці пры падачы дакументаў не патрабуецца.         
         Прыём і выдача дакументаў у Галоўным упраўленні юстыцыі Віцебскага аблвыканкама ажыццяўляецца па адрасе: г. Віцебск, вул. Праўды, 18, кабінет № 28 на 2 паверсе, тэлефоны: 8 (0212) 66 50 32, 60 33 90, 67 56 70
            Час прыёму і выдачы дакументаў:
            панядзелак, аўторак, чацвер, пятніца-з 8-00 да 11-00,
            серада-з 16-00 да 20-00 (з 17-00 да 20-00 прыём дакументаў ажыццяўляецца ў кабінетах № 4, 5).
Дакументы, прынятыя для афармлення, выдаюцца, як правіла, на наступны дзень. Пры правядзенні спецыяльнай праверкі тэрмін афармлення дакументаў не перавышае 15 дзён (Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200,Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17 лютага 2012 г. № 156).

