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Тут мы па він ны су стрэц ца з дву-

ма асу джа ны мі, якія ў хут кім ча се 

па кі нуць гэ ту ўста но ву па ам ніс тыі. 

Да рэ чы, сё лет няя ам ніс тыя, пры-

мер ка ва ная да 75-год дзя вы зва лен-

ня Бе ла ру сі, ад роз ні ва ец ца ад па пя-

рэд няй, якая ад бы ла ся ча ты ры га-

ды та му. Тэр мін дзе ян ня за ко на «Аб 

ам ніс тыі» доў жыц ца не паў го да, як 

па пя рэд ні, а дзе вяць ме ся цаў — з 

25 лі пе ня 2019 го да да 25 кра са ві ка 

2020-га. Гэ та да зво ліць не толь кі 

раз гле дзець больш спраў, але, га-

лоў нае, дасць маг чы масць асу джа-

ным раз лі чыц ца па іс ках.

— Та кім чы нам, на во лю тра піць 

яшчэ больш асу джа ных. Ам ніс тыя — 

гу ман ны акт дзяр жа вы, які да зво-

ліць лю дзям хут чэй вяр нуц ца да моў 

і не страціць са цы яль на ка рыс ныя 

су вя зі, — кан ста туе Юлія Бо кая. — 

У пер шую чар гу раз гля да юц ца 

спра вы тых, хто пад па дае пад ар-

ты кул 1 за ко на «Аб ам ніс тыі». Гэ та 

не паў на лет нія, ця жар ныя жан чы ны, 

муж чы ны і жан чы ны, якія вы хоў ва-

юць дзя цей да 18 га доў, пен сі я не ры, 

ін ва лі ды, ан ках во рыя, ве тэ ра ны ба-

я вых дзе ян няў і ін шыя.

Так са ма на два га ды ска ро ча ны 

тэр мін па ка ран ня не паў на лет нім. 

На год аль бо два змен ша ны тэр мін 

для асу джа ных за не за кон ны аба-

рот нар ко ты каў. За тое на зі ра ец ца 

яск ра ва вы ра жа ная ан ты ка руп цый-

ная на кі ра ва насць.

Як рас ка за ла су пра цоў нік дэ-

парт амен та, па-ра ней ша му сё лет-

няя ам ніс тыя не рас паў сюдж ва ец ца 

на асоб, якія ра ней пад па да лі пад 

ам ніс тыю і зноў здзейс ні лі на ўмыс-

ныя зла чын ствы. Так са ма не бу дуць 

ам ніс та ва ныя тыя, хто злос на па ру-

шае ўста ноў ле ны па ра дак пад час 

ад бы ван ня па ка ран ня. Не пад па-

да юць пад за кон асаб лі ва не бяс-

печ ныя рэ цы ды віс ты, асу джа ныя 

за зла чын ствы су праць жыц ця і 

зда роўя, па ла вой не да ты каль нас-

ці, за не за кон ны аба рот нар ко ты каў 

у скла дзе ар га ні за ва най гру пы, ка-

руп цый ныя зла чын ствы.

«ХІМІЯ» ЗА МЕСТ 
«НА ВА РУ»

Анд рэй і Ар цём — з лі ку асу джа-

ных, чые зла чын ствы не ма юць вя-

лі кай гра мад скай не бяс пе кі і не 

ця гнуць за са бой вя лі кіх тэр мі наў 

па ка ран ня. Абод ва зга дзі лі ся па гу-

та рыць з ка рэс пан дэн там «Звяз-

ды» пад сва і мі са праўд ны мі ім ёна-

мі. Ста ра юся пры няць ня зму ша ны 

тон, каб не за сму чаць су раз моў-

ні каў. Але пе ра сця ро га ака за ла ся 

ліш няй: муж чы ны і са мі га то вы бы лі 

рас ка заць аб са бе і на ват даць сва-

ім дзе ян ням ацэн ку.

Ар цё му 26 га доў, ён са Смар го-

ні. Пра цуе ў мяс цо вай ка му наль най 

служ бе і на ват мае сваю ква тэ ру. 

Са цы яль нае жыл лё атры маў як сі-

ра та. Тут, у Смар го ні, жы ве яго ма ці 

з ай чы мам. Ме на ві та з яго ўдзе лам, 

па сло вах Ар цё ма, і ад бы ла ся гэ та 

кры мі наль ная гіс то рыя.

...За ду ма лі не як муж чы ны «на-

ва рыц ца»: скра лі з ад ной фір мы 

ру ха вік. І ўжо за ага ро джу вый шлі, 

як праз не каль кі хві лін тра пі лі ў ру-

кі мі лі цыі. Пра ва ахоў ні каў вы клі каў 

мяс цо вы вар таў нік. Так за мест «на-

ва ру» Ар цём за кра дзеж атры маў 

год вы праў лен чых ра бот. Дзя ку ю-

чы ам ніс тыі, тэр мін ска ра ціў ся аж-

но на дзе вяць ме ся цаў. І хоць пе-

ры яд зна хо джан ня да во лі ка рот кі, 

Ар цём зра біў усё, каб вяр нуц ца да 

нар маль на га жыц ця. А га лоў нае, за 

ім за ста ла ся яго ква тэ ра.

— Я да слаў у ЖЭС да вед ку з 

су да. Гэ та дае маг чы масць ад тэр-

мі ноў кі кварт пла ты, за па зы ча насць 

за не каль кі ме ся цаў бу ду па сту по ва 

«па га шаць». За мной за ха ва лі і ра-

бо чае мес ца, — па ве да міў Ар цём.

Не ма гу не за пы тац ца, якія ў яго 

пла ны на бу ду чы ню. Ака за ла ся, за 

гэ тыя не каль кі ме ся цаў хло пец мно-

гае аб ду маў і прый шоў да вы сно вы, 

што хо піць вы пра боў ваць лёс. Тут, 

па яго сло вах, прый шло ўсве дам-

лен не, што жыц цё скла да ец ца са 

звы чай на га ча ла ве ча га шчас ця — 

мець сям'ю, дзя цей. Для гэ та га трэ-

ба пе ра гле дзець і сваё ко ла зно сін, 

на ват ся род род ных...

— Ма ці бы вае ка лі вы п'е — тэ ле-

фа нуе, але я ў та кі мо мант ста ра-

юся з ёй не га ва рыць. Ка жу: зва ні, 

ка лі бу дзеш цвя ро зая, — рас каз вае 

Ар цём.

Як за зна чы ла Юлія Бо кая, ам ніс-

тыя пры мя ня ец ца толь кі да асоб, якія 

ма юць ста ноў чую ха рак та рыс ты ку і 

поў нас цю па кры лі шко ду. З па чат-

кам ам ніс тыі «па га ша ны» па мер 

склаў 72,5 ты ся чы руб лёў. Раз гле-

джа на ка ля 900 спраў з 1014. Амаль 

260 ча ла век вый дуць ці ўжо выйшлі 

на во лю. Ас тат нім аль бо ска ра ці лі 

тэр міны па ка ран ня на год ці два, 

аль бо на огул ад мо ві лі ў ам ніс тыі.

— Пры мя нен не за ко на «Аб ам-

ніс тыі» ажыц цяў ля ец ца па па ста но-

ве на чаль ні ка вы праў лен чай уста-

но вы з за цвяр джэн нем пра ку ро ра. 

Ра шэн ні аб ам ніс тыі пры ма юц ца да 

кож на га асу джа на га ін ды ві ду аль на 

пас ля дас ка на ла га вы ву чэн ня ма тэ-

ры я лаў аса біс тай спра вы, — удак-

лад няе Юлія Бо кая.

З ГА РА ДЖАН 
У СЕ ЛЯ НІ НА

У 40-га до ва га Анд рэя са Сло ні-

ма за пля чы ма не ад на су дзі масць. 

Ця пер ад бы вае тэр мін па ка ран ня за 

рас тра ту. Спа ку сіў ся на ма ё масць 

транс парт най кам па ніі, ка лі пад мя няў 

кі раў ні ка. Рас тра та хут ка вы яві ла ся, 

ад быў ся суд, у вы ні ку яко га Анд рэй 

атры маў і тэр мін, і іск. Па коль кі змог 

раз лі чыц ца і не мае за ўваг ад ад мі-

ніст ра цыі ўста но вы, раз ліч вае ў хут-

кім ча се раз ві тац ца з «хі мі яй». І хоць 

тут не ка ло нія, больш іль гот ны рэ-

жым, Анд рэй па ста ра ўся зра біць усё, 

каб вяр нуц ца да нар маль на га жыц ця. 

Ам ніс тыя «скі ну ла» яму тэр мін амаль 

на год. І гэ та вель мі доб ры шанц па-

чаць неш та но вае пас ля трох га доў 

вы праў лен чай ра бо ты, лі чыць Анд-

рэй. За гэ ты час у яго жыц ці мно гае 

змя ні ла ся.

— З га ра джа ні на я стаў се ля ні-

нам, за мест бы ло га бу даў ні ка — па-

моч ні кам фер ме ра. На па чат ку гэ-

та бы ло ня звык ла, на ват не ду маў, 

што зма гу пра ца ваць на вёс цы, у 

сель скай гас па дар цы, — за ўва жае 

су раз моў нік.

А ўсё па ча ло ся з та го, што яго на-

кі ра ва лі на ра бо ту ў фер мер скую гас-

па дар ку не па да лёк ад Грод на. У аба-

вяз кі ўва хо дзі ла ра бо та па до гля дзе 

за сві на комп лек сам. Для бы ло га 

бу даў ні ка спра ва не зу сім звык лая, 

хут чэй, на ад ва рот. Між тым гас па дар 

быў за ці каў ле ны ў па моч ні ку, доб ра 

яму пла ціў, і на ват па абя цаў аплач-

ваць ква тэ ру ў Грод не.

— Мне па да ба ец ца фер мер, ён 

хоць і ма ла ды, але вель мі руп лі вы 

і ад каз ны, дзя ку ю чы доб рай зар-

пла це, я змог да тэр мі но ва «па га-

сіць» за па зы ча насць, а гэ та 1125 

руб лёў. Да па ма гаю дзе цям, — ра-

каз вае Анд рэй.

Ці каў лю ся, ці пад трым лі вае хто 

з род ных, ці на вед вае? Як ві даць, 

ся мей нае жыц цё не скла ла ся, двое 

амаль да рос лых дзя цей жы вуць 

сва і мі ін та рэ са мі. А вось сёст ры 

тры ма юць су вязь, на ват пры яз джа-

лі яго на ве даць. Вя до ма, гэ та важ-

на, ка лі ёсць бліз кія, на якіх мож на 

аба пер ці ся, але не менш важ на са-

мо му стаць на но гі. Ві даць, у Анд рэя 

гэ та атры ма ла ся толь кі ў сце нах вы-

праў лен чай уста но вы. Ка жа, ра ней 

не ду маў, што мо жа зноў ажа ніц ца, 

не імк нуў ся да гэ та га, але за раз ад-

чу вае, што трэ ба па ста лець, асес ці 

на мес цы. Спры яе гэ та му і куль ту ра 

па во дзін. Знач ную ро лю ады гра ла 

і ад мі ніст ра цыя ўста но вы, лі чыць 

Анд рэй.

— Да лё ка не ўсе са чы лі за па-

рад кам, хтось ці пры бі рае за са бой, 

а хтось ці не хо ча, але тут пры вы ка-

еш да гэ та га, і ўжо не да зва ля еш 

са бе смец це кі нуць абы ку ды. На ват 

у дро бя зях на ву чы лі ся не па ру шаць 

нор мы — да ро гу пе ра хо дзіць па 

пра ві лах, пра езд аплач ваць, хо піць 

праб лем з за ко нам, гэ та не са на то-

рый. Ду маю, так ска жа кож ны, хто 

гэ ты «хлеб» па каш та ваў, — пад во-

дзіць вы нік Анд рэй.

ШАНЦ НА БУ ДУ ЧЫ НЮ
Пад час ам ніс тыі ўста но ву па кі не 

40 ча ла век. У ад мі ніст ра цыі лі чаць, 

што гэ та ня ма ла. Усе па кры лі шко-

ду, хоць у не ка то рых су мы да хо дзі лі 

да сямі ты сяч руб лёў. Пе ра важ ная 

боль шасць — жы ха ры Гро дзен скай 

воб лас ці.

— Як пра ві ла, усе, хто вы хо дзяць 

на во лю, ма юць жыл лё. Так не бы вае, 

што асу джа ны па кі дае папраўчую 

ўста но ву і ідзе ў ні ку ды, — ка жа 

стар шы ін спек тар па пра цоў ным 

і бы та вым улад ка ван ні Дзміт рый 

ША ПЯ ЦЮК. — Ка лі та кія праб ле мы 

ўзні ка юць, ча ла ве ка на кі роў ва юць 

у па коі ча со ва га на вед ван ня, якія 

ёсць у кож ным ра ё не. Але ў асноў-

ным усе вяр та юц ца аль бо ў сям'ю, 

аль бо да сва я коў. Пры не аб ход нас ці 

асу джа на му ўзнаў ля юць да ку мен-

ты. Не ка то рыя прад пры ем ствы ў лік 

бро ні па кі да юць яму мес ца, і та ды 

ча ла век ад ра зу пас ля вы зва лен ня 

па чы нае пра ца ваць.

Мно гіх пры во дзіць за кра ты не-

ўлад ка ва насць у жыц ці, ня ўмен не 

знай сці свой улас ны шлях. Та му та-

кая да па мо га — са праўд ны шанц на 

бу ду чы ню. У гро дзен скай вы праў-

лен чай уста но ве ад кры та га ты пу за-

зна чы лі, што боль шасць асу джа ных 

ста ноў ча ацэнь ва юць маг чы масць 

вый сці на во лю да тэр мі но ва.

— Тыя, хто вы зва ля ец ца да тэр-

мі но ва, як пра ві ла, рэд ка трап ля-

юць сю ды зноў, — ка жа на мес нік 

на чаль ні ка па праў чай уста но вы 

Дзміт рый ДУ БА ТОЎ КА. — Пра-

цэнт рэ цы ды ву не вы со кі. Хто сам 

імк нец ца тра піць на во лю, што-не-

будзь вы пра віць у сва ім жыц ці, за-

слу гоў вае та го, каб дзяр жа ва па ве-

ры ла ў я го і да ла маг чы масць пас ля 

вы зва лен ня жыць па-ін ша му.

Ча ла век мно гае мо жа, упэў не ны 

ў ад мі ніст ра цыі ўста но вы. Не толь кі 

страціць ся бе, але і знай сці.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 

фо та аў та ра.

«Ха чу за вес ці сям'ю 
і спа кой на жыць...»

П'я ны сын 
па гра жаў 

58-га до вай 
ма ці

Уда рыў на жом, 
ду шыў вя роў кай, 

шу каў яе з ка чар гой
Пра дзі кун скі вы па-

дак па ве да мі ла УУС 

Мінск ага абл вы кан ка-

ма. Фі гу ран та мі кры мі-

наль най спра вы ста лі 

жы ха ры вёс кі Ха ту ці чы 

Ма ла дзе чан ска га ра ё-

на. Гэ та ма ці і сын, якія 

пра жы ва лі пад ад ным 

да хам і дзя лі лі да ход 

жан чы ны на два іх. 

Праў да, у ад роз нен-

не ад гас па ды ні до ма, 

муж чы ну гро шы бы лі 

па трэб ны вы ключ на на 

спірт ное. Яго цал кам 

за да валь ня ла жыц цё 

за кошт ма ці.

У той ве чар скан дал у до-

ме зноў ус пых нуў з-за гро-

шай. Муж чы на па тра ба ваў 

тры руб лі для куп лі ал ка голь-

ных на по яў, але ма ці ад мо-

ві ла. Та ды ён узяў ку хон ны 

нож і ўда рыў жан чы ну ў воб-

ласць жы ва та. Вы ра та ва ла 

тое, што ха лод ная зброя бы-

ла ту пая — на це ле ма ці за-

ста ла ся толь кі дра пі на.

Кан флікт на гэ тым не 

скон чыў ся, на ад ва рот, раз-

га рэў ся з боль шай сі лай. 

У су сед нім па коі муж чы ну 

тра пі ла пад ру ку вя роў ка. 

Сын аб кру ціў яе ва кол шыі 

ма ці і па чаў ду шыць. Спра-

віц ца з дэ ба шы рам жан чы не 

бы ло не па сі лах. Яна па га-

дзі ла ся даць гро шы, абы сын 

яе ад пус ціў. Вы рваў шы ся з 

рук ты ра на, гас па ды ня вы-

бег ла на ву лі цу, але сха вац-

ца не па спе ла. Сын да гнаў, 

па ва ліў яе на зям лю і за ру-

кі за цяг нуў у дом. Сі ту а цыя 

бы ла бяз вы хад ная — ма ці 

да вя ло ся да стаць з па лі то 

апош нія гро шы. Кан флікт 

быў вы чар па ны, але, як ака-

за ла ся, на па ру га дзін.

Да до му дэ ба шыр вяр нуў-

ся ўжо на пад піт ку і з па ро га 

ўда рыў ма ці ку ла ком у гру-

дзі. На гэ ты раз «вы біць» 

за па вет ныя руб лі сын вы-

ра шыў з да па мо гай ка чар гі. 

З не бяс печ ным прад ме там у 

ру ках агрэ сар бе гаў па вёс-

цы ў по шу ках ма ці. Та кія па-

во дзі ны сы на ста лі апош няй 

кроп ляй. Жан чы на на бра ла 

«102».

Мі лі цы я не рам, якія пры-

бы лі, 58-га до вая жан чы на 

пад пра та кол рас ка за ла пра 

чар го вы ся мей ны скан дал. 

Па сло вах за яў ні цы, кан-

флікт з сы нам цяг нец ца не 

адзін год. Ён увесь час па-

тра буе гро шы, збі ва ю чы і 

па гра жа ю чы то ся ке рай, то 

«ру жач кай». Пры ту лак жан-

чы на пе ры я дыч на шу ка ла ў 

су се дзяў. 37-га до вы дэ ба-

шыр не ад на ра зо ва пры цяг-

ваў ся да ад мі ніст ра цый най 

ад каз нас ці за ся мей на-бы-

та выя скан да лы. Акра мя 

та го, ра ней ён быў су дзі мы 

за ўчы нен не злос на га ху лі-

ган ства.

Фі гу рант за клю ча ны пад 

вар ту. Яго дзе ян ні ква лі фі-

ка ва ныя па ар ты ку ле «Раз-

бой». Яму па гра жае да 

дзе ся ці га доў па збаў лен ня 

во лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу Ба ры-

саў ска га РУ УС па сту пі ла па ве дам лен не 

ад 36-га до ва га жы ха ра аг ра га рад ка Лош-

ні ца: з яго ква тэ ры па ву лі цы Ма ла дзёж-

най скра дзе ная буй ная су ма гро шай, 

а ме на ві та 2412 до ла раў.

Пра ва ахоў ні ка мі бы ло ўста ноў ле на, што да 

кра дзя жу гра шо вых срод каў да тыч ны но вы пры-

яцель за яў ні ка, 25-га до вы мяс цо вы жы хар. З ім 

па цяр пе лы па зна ё міў ся не каль кі мі дня мі ра ней 

на ву лі цы і за пра сіў да ся бе да до му. Муж чы ны 

вы ра шы лі ад зна чыць зна ём ства.

У пра цэ се ста сун каў гас па дар аб мо віў ся, што 

ў яго ёсць буй ная су ма гро шай. Не дзі ва, што 

госць, да ча каў шы ся, ка лі но вы зна ё мы за сне, 

па чаў агля даць маг чы мыя мес цы за хоў ван ня 

збе ра жэн няў. Яму па шан ца ва ла: ся род бя ліз-

ны ў ша фе ён вы явіў до ла ра выя ку пю ры, якія 

і за браў.

Як па ве дам ляе УУС Мінск ага абл вы кан ка ма, 

са сва ёй зда бы чай хло пец ад ра зу ж па ехаў у 

ста лі цу, дзе боль шую част ку срод каў па тра ціў 

на за баў кі і адзен не. Ка лі фі нан сы скон чы лі-

ся, ма ла ды ча ла век вяр нуў ся да до му. Там яго 

і за тры ма лі су пра цоў ні кі мі лі цыі. Па да зра ва ны 

пры знаў ся ў зла чын стве. У да чы нен ні да яго за-

ве дзе на кры мі наль ная спра ва, хлоп цу па гра жае 

да ча ты рох га доў па збаў лен ня во лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Зна ём ства атры ма ла ся да ра гое...ЗдарэннеЗдарэнне


