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Пачатак на 1-й стар.)

«Хат няя хі мія», або аб ме жа ван не 

во лі без на кі ра ван ня ў па праў чую 

ўста но ву ад кры та га ты пу, як від 

па ка ран ня з'я ві ла ся ў нас не каль кі 

га доў та му. Яе суд пры зна чае за 

менш цяж кія зла чын ствы і тыя, якія 

не ўяў ля юць вя лі кай гра мад скай не-

бяс пе кі. У пры ват нас ці, за ўхі лен не 

ад вы пла ты алі мен таў, па дат каў, 

не за кон ную прад пры маль ніц кую 

дзей насць, дроб ныя кра дзя жы. Асу-

джа ны мае шэ раг аб ме жа ван няў, 

што да зва ляе яго цал кам кант ра ля-

ваць. У пры ват нас ці, ён аба вя за ны 

пра ца ваць, да яго ў лю бы час су так 

мо гуць прый сці з пра вер кай да до му 

ці на ра бо ту. Пас ля апошняй асу-

джа ны па ві нен зна хо дзіц ца па мес-

цы свай го жы хар ства, у не ра бо чыя 

дні і свя ты яму ўво гу ле за ба ро не на 

па кі даць жыл лё. Так са ма нель га 

ўжы ваць спірт ное, на ват пі ва, на-

вед ваць ма са выя за баў ляль ныя ме-

ра пры ем ствы і ўста но вы, ха дзіць у 

гос ці. За па ру шэн ні гэ тых па тра ба-

ван няў больш трох ра зоў асу джа-

на га пры цяг ва юць да кры мі наль най 

ад каз нас ці і па збаў ля юць во лі.

* * *
...Уве ча ры наш аў та ма біль 

пад' яз джае да ад на го з да моў па 

ву лі цы Мі ра шні чэн кі. Пад ыма ем ся ў 

ква тэ ру на апош нім па вер се, дзве-

ры ад чы няе сім па тыч ная строй ная 

жан чы на. Су стрэў шы яе на ву лі цы, 

ні ко лі б не па ду маў, што яна зло ў-

жы вае ал ка го лем і мае праб ле мы 

з за ко нам.

— Як спра вы, Свят ла на Пят роў-

на? — пы тае Кі рыл Міць ко.

Свят ла на мі тус лі ва за пра шае 

нас прай сці ў аку рат на пры бра ны 

па кой і ад каз вае, што до ма на шмат 

лепш, чым бы ло ў Жо дзі не. Там, у 

след чай тур ме № 8 у ча кан ні су да 

жан чы на пра вя ла 61 дзень. Гэ та му 

па пя рэд ні чаў амаль дэ тэк тыў ны сю-

жэт. Пас ля та го як на жан чы ну і яе 

му жа Яра сла ва за вя лі кры мі наль-

ную спра ву за ня вы пла ту алі мен таў 

на ўтры ман не дзя цей (яны аба вя за-

ныя па Дэ крэ це № 18), сям'я знік-

ла. Іх аб' яві лі ў вы шук, і толь кі праз 

два ме ся цы знай шлі і за тры ма лі ў 

Мін скай воб лас ці. Ця пер абое асу-

джа ныя, Свят ла на — на тры га ды 

аб ме жа ван ня во лі без на кі ра ван ня 

ў па праў чую ўста но ву. Ня даў на яна 

ста ла на ўлік у кры мі наль на-вы ка-

наў чую ін спек цыю, рас каз вае, што 

пра цуе двор ні кам у ЖЭ Се.

— Як Яра слаў? — пра цяг вае рас-

пыт ваць мі лі цы я нер.

— На «су тках». Во зяць іх на ра-

бо ту — на звал ку. Мне, да рэ чы, дня-

мі трэ ба бу дзе ад лу чыц ца з ра бо ты, 

цы га рэт яму за кі нуць, я ад пра сі ла ся 

ў май стра, — па пя рэдж вае жан чы-

на.

У 37-га до ва га Яра сла ва пра-

цяг лая гіс то рыя су праць ста ян ня 

са спіртным: ён пе ра жыў не каль кі 

ал ка голь ных ком, за раз за зло ўжы-

ван не і пра гу лы на ра бо це ад бы вае 

так зва ную дыс цып лі нар ную іза ля-

цыю — арыш та ва ны на 15 су так.

— Сён ня да мя не пры яз джа ла 

дач ка, мне бы ло ве ся лей, — пры 

ўспа мі не пра дзя цей 41-га до вая жан-

чы на ўсмі ха ец ца. І ах вот на рас каз-

вае, што іх у яе трое. У ста рэй ша га 

сы на (яму 24) ужо свая сям'я і двое 

дзе так. Ся рэд няй да чцэ 19, ма лод-

шай — 14, і яна пад апе кай сяст ры 

жанчыны. Пра тое, што ў да чы нен ні 

да ўсіх Свят ла на бы ла па збаў ле на 

баць коў скіх пра воў, яна лі чыць за 

леп шае не га ва рыць. — У вы хад ныя 

ўсе дзе ці да мя не збі ра юц ца пры-

ехаць.

— Ты ж толь кі не ўзду май ад-

зна чыць су стрэ чу, — на гад ва юць 

жан чы не.

— Ну што вы, дзе ці мне не да-

зво ляць...

— Свят ла на Пят роў на! Мы вас 

па пя рэ дзі лі, — мі лі цы я не ры не над-

та ве раць у абя цан ні, бо не раз ба-

чы лі, чым яны за кан чва юц ца. А за 

дзвя ры ма ква тэ ры рас па вя да юць, 

што з ал ка го лем Свят ла на за бы ва-

ец ца і пра дзя цей, і пра ўсё ас тат няе. 

І ка лі су стрэ ча з імі і абы дзец ца без 

чар кі, то хут ка з «су так» вер нец ца 

Яра слаў — та ды маг чы ма ўсё. Як 

бы там ні бы ло, сён ня жан чы ну ня-

ма ў чым па пра кнуць — рэ жым яна 

не па ру шы ла.

Да рэ чы, ужы ван не ал ка го лю лі-

чыц ца гру бым і да во лі рас паў сю-

джа ным па ру шэн нем для та кіх асу-

джа ных, гэ так жа, як і ня яў ка ў кры-

мі наль на-вы ка наў чую ін спек цыю на 

рэ гіст ра цыю, а так са ма ад сут насць 

па мес цы жы хар ства.

* * *
Мы тым ча сам едзем на ву лі цу 

Крам ско га, да 43-га до ва га Анд рэя. 

Ён асу джа ны па тым жа, што і Свят-

ла на, ар ты ку ле — за ня вы пла ту 

алі мен таў на дзя цей. Бы лі ў яго бія-

гра фіі і ка ло нія-па ся лен не, і ля чэн не 

ад ал ка га ліз му ў ЛПП. Гэ тым ра зам 

суд вы ра шыў пры зна чыць па ка ран-

не без на кі ра ван ня ў па праў чую 

ўста но ву. Але за пер шы ты дзень 

муж чы на двой чы па ру шыў рэ жым. 

Доб ра вы піў шы, ён ад клю чыў газ 

уся му до му і лёг спаць. Ка лі да яго 

пры еха лі мі лі цы я не ры, за ста лі ў два-

ры не толь кі ўсхва ля ва ных су се дзяў, 

але і па жар ных, і ава рый ную служ бу 

га зу, якія вы свят ля лі пры чы ну знік-

нен ня бла кіт на га па лі ва.

У тым са мым два ры, з трох ба коў 

акру жа ным ста ры мі двух па вяр хо-

ві ка мі, мы... су стра ка ем Анд рэя — 

у тап ках на бо сыя но гі і з куб кам 

ка вы ў ру ках. Пры гэ тым па кі даць 

ква тэ ру з ся мі га дзін ве ча ра да шас-

ці ра ні цы яму нель га.

— Я толь кі вый шаў па ку рыць. Ну 

дзе там на пер шым па вер се до ма 

па ку рыш? — па чы нае ён.

— Та бе пас ля ся мі ве ча ра нель-

га па кі даць ква тэ ру — па пя рэдж-

ва лі ж.

— Ну вось ха цеў да па маг чы бра-

ту па ра ман та ваць ма шы ну. Ку ды я 

да лё ка пай ду ў тап ках? — пра цяг-

вае апраўд вац ца муж чы на.

— Ча му не пра ін фар ма ваў аб гэ-

тым ін спек цыю?

— Ды я заўт ра збі раў ся сам да 

вас прый сці — ад пра сіц ца на вы-

хад ныя ў Азя ры шча, каб да па маг-

чы ма ці ўска паць на ле ці шчы град-

кі, — пра цяг вае за клі каць да лі тас ці 

Анд рэй.

— Ты за га дзя па ві нен быў па пя-

рэ дзіць нас! Ві да воч на, што лі тас ці 

сён ня ён не да ча ка ец ца.

— Ён жа толь кі да па маг чы ха цеў, 

мы ра ман та ва лі ма шы ну, — умеш-

ва ец ца брат.

— Да па мо га — не пад ста ва па-

ру шаць рэ жым. Заўт ра прый дзеш 

да нас у 10 га дзін, за два тыд ні ў ця-

бе тры па ру шэн ні, бу дзем вы но сіць 

афі цый нае па пя рэ джан не.

Муж чы на яў на рас стро е ны: ка лі 

па пя рэд нія па ру шэн ні рэ жы му бы лі 

звя за ны са зло ўжы ван нем ал ка го-

лем, то сён ня ён цвя ро зы і па паў-

ся на глуп стве. Тым ча сам пра ві лы 

ёсць пра ві лы, і асу джа ны не па ві нен 

іх па ру шаць.

— Анд рэй сам пры зна ваў ся, 

што яму цяж ка ад бы ваць та кое па-

ка ран не: за над та шмат ва кол спа-

кус. Гэ та толь кі на пер шы по гляд 

аб ме жа ван не во лі — мяк кае па ка-

ран не. У ім шмат па тра ба ван няў, 

якія да зва ля юць тры маць ча ла ве ка 

ў рамках, і не кож ны іх вы трым лі-

вае. У да чы нен ні да не ка то рых асу-

джа ных кры мі наль ная спра ва па 

415-м ар ты ку ле заводзіцца ця гам 

пер ша га ме ся ца, — ка мен туе Сяр-

гей Жур ко. — Са цы яль ны даб ра-

быт, пад трым ка бліз кіх, акру жэн не 

ўплы ва юць на тое, ці ста не ча ла век 

на шлях вы праў лен ня. Ка лі ва кол 

асу джа на га пэў ная суб куль ту ра: яго 

ста рыя зна ё мыя, якія зло ўжы ва юць 

спірт ным, ра на ці поз на ён бу дзе 

пры цяг ну ты да кры мі наль най ад-

каз нас ці з па збаў лен нем во лі.

* * *
Па куль едзем па на ступ ным ад-

ра се, афі цэ ры дзе ляц ца на зі ран нем, 

што бліз касць до ма асу джа на га да 

бу дын ка РУ УС ні як не ўплы вае на 

тое, па ру шае ён рэ жым ці не. Мож-

на жыць лі та раль на на су праць, ве-

даць, што ў дзве ры ў лю бы мо мант 

мо жа па зва ніць мі лі цы я нер, і пры гэ-

тым спраў на пра цяг ваць вы пі ваць. 

Ня даў на та кі асу джа ны за ча ты ры 

па ру шэн ні ад пра віў ся ў па праў чую 

ўста но ву. Мы так са ма едзем у дом 

не па да лёк ад РУ УС, на ву лі цу Яку-

ба Ко ла са. Тут у ква тэ ры з ма май 

і бра там жы ве 47-га до вая Тац ця на. 

Яе двое дзя цей паў на лет нія, але 

яна па він на кам пен са ваць дзяр жа-

ве срод кі за іх вы ха ван не. За ня вы-

пла ту жан чы на бы ла асу джа на і ўжо 

мае тры па ру шэн ні — за пра гу лы 

на ра бо це. Яшчэ ад но скон чыц ца 

па збаў лен нем во лі.

Дзве ры адчыняе мі ні я цюр ная 

жан чы на, раз губ ле на па праў ляе 

ва ла сы.

— Доб ры ве чар, Тац ця на! Цвя-

ро зая?

— Цвя ро зая, — ці хім го ла сам ка-

жа гаспадыня.

У вітальні на ве шал цы верх няе 

адзен не ін шых чле наў сям'і. Асоб на 

ві сіць фір мен ная курт ка «Зе лян бу-

да» — Тац ця на пра цуе там ра бо чай. 

Нам яна рас каз вае, што двое яе 

дзя цей ужо да рос лыя, дач ка за му-

жам, але сва іх за во дзіць тая па куль 

не жа дае. Мі лі цы я не раў па пя рэдж-

вае, што ўсе су бо ты ў каст рыч ні ку 

ў «Зе лян бу дзе» ра бо чыя. Та му па 

су бо тах до ма яе не бу дзе.

— Гля дзі, каб не бы ло пра гу-

лаў, — на гад ва юць жан чы не.

Чар го вую пра вер ку Тац ця на 

прай шла па спя хо ва. І на ву лі цы мі-

лі цы я не ры пры зна юц ца, што най-

боль шыя шан цы на вы праў лен не з 

на ве да ных на мі асу джа ных мае ме-

на ві та яна. Пас ля трох па ру шэн няў 

жан чы на пе ра ста ла зло ўжы ваць ал-

ка го лем, па ста ян на пра цуе, а пас ля 

ра бо ты зна хо дзіц ца до ма.

— Боль шасць асу джа ных да аб-

ме жа ван ня во лі без на кі ра ван ня ў 

па праў чую ўста но ву ўсё ж ста но-

вяц ца на шлях вы праў лен ня. І на 

працягу 1,5—2 га доў не ма юць ні-

вод на га па ру шэн ня, рэ гу ляр на пры-

хо дзяць у ін спек цыю на рэ гіст ра-

цыю, пра цу юць. Да рэ чы, пры та кіх 

умо вах маг чы мае ўмоў на-да тэр мі-

но вае вы зва лен не пры ад быц ці па-

ло вы ці 2/3 тэр мі ну ў за леж нас ці ад 

цяж кас ці зла чын ства. Ка мі сія пры 

РУ УС ацэнь вае сту пень вы праў лен-

ня асу джа на га і вы но сіць та кое ра-

шэн не, — ка жа Сяр гей Жур ко.

Да рэ чы, на ка мі сіі па да тэр мі но ва-

ўмоў ным вы зва лен ні за пра ша юць 

і ін шых асу джа ных, каб яны ба чы лі 

ста ноў чыя пры кла ды. Гэ так жа, як 

за пра ша юць іх і на вы яз ныя су ды, 

дзе па ру шаль ні кам пры зна ча юць 

так зва ную за ме ну рэ жы му — ад-

праў ля юць у ка ло нію. І за мест 1,5 го-

да аб ме жа ван ня во лі ён атрым лі вае 

2,5 го да па збаў лен ня во лі. І тыя, і 

ін шыя ме ры да юць свой вы нік.

Зрэш ты, на пе ра дзе ў кож на га з 

асу джа ных тэр мін у па ру ці на ват 

больш га доў. Ёсць час па ду маць і 

зра біць вы бар.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Ня дрэн ная аль тэр на ты ва 
па праў чай уста но ве...

Ну і ну!Ну і ну!

Ад даў у ра монт 
ма та цыкл

І «за быў ся» пра гэ та на... 
шэсць га доў

Та кую не звы чай ную 

гіс то рыю па ве дам ляе 

УУС Мінск ага абл -

вы кан ка ма.

Як ака за ла ся, у 2013 го-

дзе жы хар ста лі цы вы ра шыў 

ад ра ман та ваць ма та цыкл, 

які да стаў ся яму ў спад чы ну 

ад баць кі і пра ста яў у га ра-

жы 12 га доў, перш чым но-

вы ўла даль нік са браў ся яго 

ад на віць.

У ін тэр нэ це мін ча нін знай-

шоў май стра і пе ра даў яму 

«жа лез на га ка ня». Муж чы ны 

да мо ві лі ся, што па трэб ныя 

ра бо ты зой муць ме сяц, ад-

нак ча су спат рэ бі ла ся знач на 

больш. Так атры ма ла ся, што 

ўла даль нік не да ча каў ся за-

кан чэн ня ра мон ту і з'е хаў па 

спра вах у Ра сію. А ка лі вяр-

нуў ся, ака за ла ся, што кан-

так ты згуб ле ныя. Участ ко вы 

ін спек тар Пу ха віц ка га РА УС 

уста на віў асо бу ра монт ні ка і 

яго мес ца зна хо джан не.

Вы свет лі ла ся, што муж чы-

на пе ра ехаў у Гро дзен скую 

воб ласць. Ма та цыкл ён даў-

но ад ра ман та ваў, але не змог 

знай сці гас па да ра. Не ка то ры 

час двух ко ла вы транс парт ны 

сро дак за хоў ваў ся ў га ра жы 

май стра, але, ка лі муж чы на 

мя няў мес ца жы хар ства, то 

вы ра шыў яго пра даць, а ка лі 

ўла даль нік аб' явіц ца, вяр нуць 

та му гро шы.

Дня мі мін ча нін звяр нуў-

ся ва УУС Мінск ага абл вы-

кан ка ма са сло ва мі па дзя кі 

су пра цоў ні кам Свіс лац ка га 

ад дзя лен ня мі лі цыі Пу ха віц-

ка га РА УС за апе ра тыў насць 

і пра фе сій ныя дзе ян ні. Так-

са ма муж чы на па ве да міў, 

што ме ха нік вяр нуў яму гро-

шы за ма та цыкл у поў ным 

аб' ёме, і ён лі чыць ін цы дэнт 

вы чар па ным.

Па ве сіў са ба ку
Ён з'еў ку ры цу 

на яго пад вор ку...
Пра гэ ты ша кірую чы 

вы па дак па ве да мі ла 

ад дзя лен не ін фар ма-

цыі і гра мад скіх су вя зяў 

УУС Гро дзен ска га абл-

 вы кан ка ма.

У дзя жур ную часць Во-

ра наў ска га рай ад дзе ла мі лі-

цыі ў кан цы мі ну ла га ме ся ца 

звяр нуў ся мяс цо вы жы хар, 

які рас ка заў, што яго не паў-

на ле т няя дач ка ба чы ла, як 

муж чы на ў бок смет ні цы ва-

лок па зям лі мёрт ва га са ба-

ку. Кар ці на на столь кі ша кіра-

ва ла дзяў чы ну, што да до му 

яна прый шла ўся ў сля зах.

У сі ту а цыі стаў раз бі рац-

ца ўчаст ко вы ін спек тар мі лі-

цыі. Ака за ла ся, што да смер-

ці са ба кі да тыч ны мяс цо вы 

жы хар 1958 го да на ра джэн-

ня. Муж чы на ўба чыў, як на 

яго пад вор ку жы вё ла да ядае 

ку ры цу, якая на ле жа ла яму. 

Та ды пен сі я нер па пра сіў у 

су се да вя роў ку, па клі каў са-

ба ку і на кі нуў пят лю яму на 

шыю, пас ля ча го па ве сіў на 

тур ні ке це, які ста яў по бач, а 

труп ад нёс на смет нік.

Су праць праў ным па во дзі-

нам муж чы ны да дзе на пра-

ва вая ацэн ка. Кры мі наль ная 

ад каз насць за па доб ныя 

дзе ян ні пра ду гле джа на ар-

ты ку лам «Жорст кае абы хо-

джан не з жы вё ла мі».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


