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Больш жорст ка рэг ла мен та ваць дзей-

насць ры эл тар скіх агенц тваў, па шы-

рыць сфе ру дзей нас ці пра цэ ду ры ме-

ды я цыі і спрас ціць спаг нан не алі мен-

таў з даў жні коў у кра і нах Еў ра пей ска га 

са ю за пла ну юць сё ле та ў Мі ніс тэр стве 

юс ты цыі. Пра гэ та рас ка заў мі ністр юс-

ты цыі Алег СЛІ ЖЭЎ СКІ.

Ня пэў ная рэ кла ма і пры мус да да га во ра
На ра кан няў на дзей насць ры эл тар скіх ар га-

ні за цы й, ня гле дзя чы на ра бо ту па пра фі лак ты-

цы пра ва па ру шэн няў, якую пра во дзіць Мі нюст, 

як і ра ней, ха пае. Най больш час та гра ма дзя не 

скар дзяц ца на пры мус па тэн цый ных па куп ні коў 

да за клю чэн ня да га во ра на ака зан не па слуг 

пры ад сут нас ці фак тыч на га іх ажыц цяў лен ня, 

раз мя шчэн не не дак лад най рэ кла мы не ру хо-

мас ці і па зна чэн не ня пэў най ін фар ма цыі пра 

іх. А так са ма пры цяг нен не да ака зан ня ры эл-

тар скіх па слуг асоб, якія не ма юць ад па вед на га 

па свед чан ня.

Дзе ля па ляп шэн ня сі ту а цыі ва Указ Прэ-

зі дэн та № 15 «Аб ры эл тар скай дзей нас ці» 

рых ту юц ца да паў нен ні і змя нен ні. У пры ват-

нас ці, у да ку мент пла ну ец ца ўнес ці нор му, 

якая бу дзе за ба ра няць ад ной і той жа ры эл-

тар скай ар га ні за цыі пры за клю чэн ні да га во-

раў ад на ча со ва аказ ваць па слу гі і па куп ні ку, 

і пра даў цу. Мяр ку ец ца так са ма пра ду гле-

дзець аба вяз ко васць на яў нас ці да га во ра на 

рэ кла му аб' ек та не ру хо мас ці.

— Гэ та ро біц ца, каб агенц твы больш не 

маг лі «пад ха піць» рэ кла му, вы стаў ле ную ў 

ін тэр нэт улас ні кам жыл ля, і пра па ноў ваць 

па тэн цый ным па куп ні кам ад свай го імя, — 

рас тлу ма чыў мі ністр. — Мы так са ма пла ну ем 

пра ду гле дзець нор мы, якія ўста наў лі ва лі б 

больш дак лад ны па ра дак у раз мя шчэн ні па-

доб ных аб' яў з бо ку агенц тваў не ру хо мас ці.

Не да во дзіць спра ву да су да
Ле тась у кра і не рас па ча ты пра ект па ўка-

ра нен ні ме ды я цыі ў за гсах. Пры ад сут нас ці 

не паў на лет ніх дзя цей і ма ё мас ных прэ тэн зій 

па ра мо жа ска рыс тац ца спро шча най пра-

цэ ду рай ска са ван ня шлю бу і зра біць гэ та 

ў загсе, а не ў су дзе. Та кім лю дзям пра па ну-

юць су стрэц ца з ме ды я та рам, каб урэ гу ля-

ваць свае ад но сі ны і па шу каць маг чы масць 

за ха ваць шлюб.

— Ужо ёсць вы пад кі, ка лі муж з жон кай 

па га джа лі ся на пра цэ ду ру ме ды я цыі. Яны не 

па да ва лі за яву на ска са ван не шлю бу, а бра лі 

паў зу, каб знай сці пунк ты су да кра нан ня, — 

пра ка мен та ваў мі ністр юс ты цыі. — На ват ка лі 

гэ та ме ла мес ца ў ад ным ці двух вы пад ках, 

мы ўжо лі чым, што ёсць пэў ны вы нік.

Сё ле та мі ніс тэр ства пла нуе пра па на ваць 

уклю чыць ме ды я цыю ў не ка то рыя за ка на-

даў чыя ак ты Бе ла ру сі. Пра цэ ду ру ме ды я цыі 

збі ра юц ца ўвес ці ў Ко дэкс аб шлю бе і сям'і, 

Гра ма дзян ска-пра цэ су аль ны ко дэкс і, маг-

чы ма, у Кры мі наль ны ко дэкс. Та кая іні цы я-

ты ва іс нуе ў тым лі ку і з бо ку дэ пу та таў.

— Не аб ход на, каб гэ тая пра цэ ду ра пры-

мя ня ла ся больш шы ро ка і ак тыў на, па коль кі 

ме ды я цыя — са праў ды пра грэ сіў ны спо саб 

урэ гу ля ван ня кан флік ту. Та кая пра цэ ду ра 

най менш ба лю чая для ба коў і ў пэў най сту-

пе ні мо жа зні зіць на груз ку на су ды, — лі чыць 

Алег Слі жэў скі.

Алі мен ты з Еў ра са ю за
Ра ты фі ка ва ная на шай кра і най у са ка ві-

ку 2017 го да Кан вен цыя аб між на род ным 

па рад ку спаг нан ня алі мен таў на дзя цей і ін-

шых фор маў утры ман ня сям'і ўсту піць у сі лу 

сё ле та ў чэр ве ні. Яна бу дзе за бяс печ ваць 

апе ра тыў ны раз гляд прось баў па алі мент-

ных аба вяз ках і дасць гра ма дзя нам уні вер-

саль ны і да ступ ны ін стру мент для спаг нан ня 

алі мен таў, упэў не ны мі ністр.

— Сён ня іс ну юць праб ле мы са спаг нан нем 

алі мен таў, ка лі даў жнік зна хо дзіц ца, на прык-

лад, у ад ной з кра ін Еў ра пей ска га са ю за, з якой 

у Бе ла ру сі да га вор ныя ад но сі ны не раз ві ты на-

столь кі, каб да ку мен ты аб спаг нан ні ня ўхіль на 

пры ма лі ся да вы ка нан ня. У та кіх вы пад ках усё 

за ле жыць ад во лі дзяр жа вы, у ад рас якой на-

кі роў ва ец ца за пыт, — рас тлу ма чыў ён. — Ка лі 

кан вен цыя ўсту піць у сі лу для Бе ла ру сі, бу дзе 

дзей ні чаць пра цэ ду ра, згод на з якой на тэ ры то-

рыі аб са лют най боль шас ці кра ін ЕС і не ка то рых 

ін шых, дзе сён ня ёсць праб ле мы са спаг нан нем 

вы ка наў чых да ку мен таў па алі мен тах, бу дзе 

дзей ні чаць пра цэ ду ра іх аба вяз ко ва га пры знан-

ня і вы ка нан ня.

Па кет ны прын цып
Мі ніс тэр ства юс ты цыі шу кае шля хі спра-

шчэн ня за ка на даў ства і спра буе зра біць яго 

да ступ ным для ра зу мен ня не толь кі юрыс таў, а 

і лю бо га гра ма дзя ні на, яко га да ты чац ца пы тан-

ні, што рэ гу лю юц ца ў нар ма тыў на-пра ва вых 

ак тах (НПА), агу чыў мі ністр чар го вы план.

Іні цы я ты вы па ўдас ка на лен ні пад рых тоў кі 

пра ек таў НПА мі ніс тэр ства ўнес ла ў пра ект 

но вай рэ дак цыі За ко на «Аб нар ма тыў на-пра-

ва вых ак тах Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Ад на з 

пра па ноў — маг чы масць рэа лі за цыі па кет на-

га прын цы пу пад рых тоў кі пра ек таў НПА, якія 

даты чац ца кан цэп ту аль на но вых па ды хо даў 

ва ўрэ гу ля ван ні тых ці ін шых пра ва ад но сін 

або ўвод зяць рэ гу ля ван не но вых.

— Ка лі рых ту ец ца но вы за кон ці акт, зда-

ра ец ца, што на ста дыі пад рых тоў кі рас пра-

цоў шчы кі яшчэ не ба чаць дэ та лё ва, як тыя ці 

ін шыя пра ва ад но сі ны бу дуць урэ гу ля ва ны ў 

пад за кон ных ак тах. А пас ля пры няц ця за ко на 

пры пад рых тоў цы па ста но вы ўра да ўзні ка юць 

пы тан ні, бо ў за ко не неш та не пра ду гле дзе-

лі, — рас тлу ма чыў сут насць па кет на га прын-

цы пу Алег Слі жэў скі. — Таму сён ня ра зам з 

за ко нам або ак там кі раў ні ка дзяр жа вы ад на-

ча со ва рых ту ец ца пра ект па ста ноў Саў мі на і 

мі ніс тэр стваў. Так усе ўзроў ні пра ва во га рэ гу-

ля ван ня но вых пра ва ад но сін бу дуць дэ та лё ва 

ві даць на са май пер шай ста дыі.

Іры на СІ ДА РОК



(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Як па ве да міў стар шы опер-

упаў на ва жа ны па асаб лі ва 

важ ных спра вах га лоў на га 

ўпраў лен ня па нар ка кант ро лі і 

су праць дзе ян ні ганд лю людзь-

мі кры мі наль най мі лі цыі МУС 

Ві таль КУЛЬ БІЦ КІ, сек су аль ны 

гвалт у ад но сі нах да дзя цей час цей 

за ўсё здзяйс няе ча ла век, доб ра ім 

зна ё мы аль бо род ны, — да 80 %. 

Для боль шас ці вы пад каў ін цэс ту не 

па тра бу ец ца пры мя нен не фі зіч най 

сі лы: да рос лы ча ла век, яко му дзі ця 

бяз меж на да вя рае, ма ні пу люе яго 

свя до мас цю, на ўмыс на пад ман-

ва ю чы яго і рас па вя да ю чы, што 

та кія ад но сі ны па між да рос лы мі і 

дзець мі з'яў ля юц ца нор май. Пры 

гэ тым пе да філ на стой вае, што рас-

каз ваць пра гэ та ні ко му не вар та, 

бо гэ та з'яў ля ец ца сак рэ там сям'і, 

аль бо прос та за па лох вае тым, што 

дзі ця мо жа апы нуц ца ў дзі ця чым 

до ме, бо та ту ці ма му па са дзяць 

у тур му.

Стэ рэа тып на лі чыц ца, што пе-

да фі лія — гэ та до ля вы ключ на 

муж чын, ад нак у асоб ную ка тэ-

го рыю мож на вы лу чыць жа но чы 

тып гэ та га ад хі лен ня. Жан чы ны-

пе да фі лы са праў ды су стра ка юц ца 

ра дзей, але пры гэ тым іх дзе ян ні 

яшчэ больш ла тэнт ныя. У пер шую 

чар гу гэ та звя за на з тым, што іх 

ах вя ра мі ста но вяц ца хлоп чы кі, якія 

не заў сё ды лі чаць ся бе па цяр пе-

лы мі.

У гэ тых ад но сі нах па ка заль ным 

з'яў ля ец ца вы па дак з гра ма дзян-

кай Бе ла ру сі, якая за рэ гіст ра ва-

ла ся ў гла баль ным се ці ве пад ні-

кам Але ся. Праз ін тэр нэт жан чы на 

ме ла зно сі ны з жы ха ром Гер ма ніі, 

зай ма ю чы ся для яго на ка ме ру 

дзе ян ня мі гвал тоў на га сек су аль-

на га ха рак та ру са сва ім ча ты рох-

га до вым сы нам. За кож ны се анс 

яна атрым лі ва ла гра шо выя срод кі 

ў су ме 150 еў ра. У да чы нен ні да 

жан чы ны бы лі рас па ча ты ча ты ры 

кры мі наль ныя спра вы, яна асу-

джа ная на 12 га доў па збаў лен ня 

во лі. Асо ба гра ма дзя ні на Гер ма ніі 

так са ма бы ла ўста ноў ле на мяс цо-

вы мі спец служ ба мі. У хо дзе пра-

вер кі быў кан фіс ка ва ны яго сер-

вер, пас ля ча го вы свет лі лі ся, што 

па доб ную су вязь ён пад трым лі ваў 

са шмат лі кі мі жан чы на мі па ўсім 

све це.

За пыт ад не зна ё мых 
у дзя цей па ві нен 
вы клі каць па да зрэн не

У наш час вя лі кая част ка та кіх 

зла чын стваў або ажыц цяў ля ец ца 

праз ін тэр нэт, аль бо праз яго вя-

дзец ца пад рых тоў ка. Як па каз ва-

юць да сле да ван ні, перш чым па-

ды сці да не па срэд на га кан так ту, 

пе да фі лы ці ка вяц ца дзі ця чай пар-

наг ра фі яй. У Бе ла ру сі за апош нія 

га ды коль касць вы яў ле ных зла чын-

стваў, звя за ных з дзі ця чай пар на-

гра фі яй, вы рас ла ў дзе вяць ра зоў. 

Пры гэ тым не аб ход на ад зна чыць, 

што ў бе ла рус кім сег мен це сет кі 

ін тэр нэт ма тэ ры я лы ад сут ні ча юць, 

як пра ві ла, та кая пра дук цыя раз мя-

шча ец ца на за меж ных да мен ных 

рэ сур сах.

Ін тэр нэт пе да фі лу па трэб ны ў 

пер шую чар гу для та го, каб па-

да браць са бе ах вя ру. Сю ды ўва-

хо дзіць і збор ін фар ма цыі, і ўцяг-

ван не ў зно сі ны, і ства рэн не ўмоў, 

ка лі дзі ця па чы нае ад чу ваць ся бе 

за леж ным. Па коль кі су свет ная сет-

ка да зва ляе ўсё ра біць на ад лег-

лас ці, праз ана нім ныя ан ке ты, звы-

чай на зла чын цы прад стаў ля юц ца 

ад на год ка мі сва ёй па тэн цый най 

ах вя ры. Та му лю бы за пыт ад не-

зна ё ма га дзі ця ці мо жа вы клі каць 

па да зрэн не, баць кам лепш пра са-

чыць, каб зно сі ны не вы хо дзі лі за 

ме жы нор мы.

Ме на ві та ў сет цы ін тэр нэт шу каў 

са бе ах вя раў гра ма дзя нін Бе ла ру-

сі Ан тон — вы ка наў чы ды рэк тар 

ад ной з са лід ных фір маў. З па чат-

ку 2015-га па май 2016 го да ён 

зна ё міў ся з за га дзя ма ла лет ні мі і 

псі ха ла гіч на рых та ваў іх да сек су-

аль на га кан так ту. Па доб ныя дзе ян-

ні атры ма лі наз ву «гру мінг». Муж-

чы на спа чат ку ўва хо дзіў у да вер 

да дзяў ча так, а по тым, абя ца ю чы 

вя лі кія за роб кі, схі ляў да за ня ткаў 

пра сты ту цы яй. Пра па на ва ны га на-

рар скла даў ад 30 да 100 до ла раў 

ЗША. Уво гу ле бы ло ўста ноў ле на 

38 па цяр пе лых, рас па ча ты 42 кры-

мі наль ныя спра вы. Па цяр пе лыя — 

дзяў чат кі 13—17 га доў, у асноў-

ным з не ўлад ка ва ных і ня поў ных 

сем' яў. У ква тэ ры зла мыс ні ка бы ла 

зной дзе на шы ро кая пад бор ка кніг 

па дзі ця чай псі ха ло гіі з асоб ны мі 

фра за мі, пад крэс ле ны мі мар ке-

рам, якія да ты чы лі ся та го, як пры-

му сіць дзі ця слу хац ца.

Ад мет най ры сай пе да фі лаў, 

ня гле дзя чы на ад на стай насць 

дзе ян няў, з'яў ля ец ца ін ды ві ду-

аль ны па ды ход да кож на га ма-

ла лет ня га. У хо дзе раз мо вы яны 

з лёг кас цю ўста наў лі ва юць, ча го 

больш за ўсё не ха пае дзі ця ці: ці 

гэ та бу дуць рэ чы, цу кер кі, ці ж 

прос та спа га да. Мож на ска заць, 

што сва іх ах вяр пе да фі лы імк нуц-

ца вы бі раць з лі ку дзя цей, якія 

аб дзе ле ны ўва гай баць коў, пры 

гэ тым даб ра быт сям'і не мае зна-

чэн ня. Дзя цей з за бяс пе ча ных 

сем' яў яны ма ты ву юць на зно сі-

ны тым, што гэ ты на пра мак за раз 

у трэн дзе і со рам на ад ста ваць 

ад мо ды. У апош ні час па час ці-

лі ся вы пад кі па доб ных дзе ян няў 

з бо ку пе да го гаў, ура чоў, кі раў-

ні коў гурт коў і сек цый — лю дзей, 

якім дзі ця цал кам да вя рае. Гэ-

та аб умоў ле на тым, што мно гія 

пе да фі лы за ве да ма вы бі ра юць 

пра фе сіі, якія да зво ляць ім па-

ста ян на быць у ася род дзі дзя цей. 

Так, быў уста ноў ле ны абу раль ны 

факт дзе ян няў ін ша га сек су аль-

на га ха рак та ру ў да чы нен ні да 

вась мі хлоп чы каў з бо ку ўра-

ча-анас тэ зі ё ла га, які пра ца ваў 

з ан ках во ры мі дзець мі. Пра мо га 

гвал ту не бы ло, ад нак ён да зва-

ляў са бе дзе ян ні, якія вы хо дзяць 

да лё ка за ме жы ме ды цын скай 

прак ты кі. Пры гэ тым ён ка рыс-

таў ся без да па мож ным ста нам 

дзя цей. Муж чы на атры маў во сем 

га доў па збаў лен ня во лі.

Кож нае пя тае дзі ця
ў све це

Клю ча вым пы тан нем у да чы нен-

ні да гэ тай праб ле мы з'яў ля ец ца 

не дас ка на ласць за ка на даў ча га рэ-

гу ля ван ня. За раз рас пра цоў ва ец ца 

за ко на пра ект аб уня сен ні да паў-

нен няў і змя нен няў у Кры мі наль ны 

ко дэкс. У пры ват нас ці, па він на з'я-

віц ца кры мі наль ная ад каз насць за 

за хоў ван не дзі ця чай пар наг ра фіі і 

псі ха ла гіч ную пад рых тоў ку дзі ця ці 

да па ла вых зно сін і ін шых дзе ян-

няў сек су аль на га ха рак та ру, так 

зва ны гру мінг. Раз гля да ец ца і во-

пыт за меж ных ка лег. На прык лад, 

у Поль шчы ба зы пе да фі лаў бы лі 

вы кла дзе ны ў ад кры ты до ступ.

Пад час між на род най кан фе-

рэн цыі «Су праць дзе ян не ганд лю 

дзець мі і сек су аль най экс плу а та-

цыі дзя цей: во пыт Бе ла ру сі і за-

меж ных кра ін», якая прай шла ў 

Мін ску, кі раў нік пра гра мы «Ла 

Стра да Бе ла русь» МГА «Ген-

дар ныя перс пек ты вы» Але на 

НЕ СЦЯ РУК рас ка за ла аб агуль-

на су свет ных тэн дэн цы ях у гэ тым 

пы тан ні. Упраў лен не ААН па нар ко-

ты ках і зла чын нас ці ў ад ной са сва-

іх спра ва здач ад зна чае, што дзе ці 

скла да юць тра ці ну ся род усіх ах вяр 

ганд лю людзь мі. Пры гэ тым дзве 

тра ці ны дзя цей, якія па цяр пе лі ад 

гэ та га, — дзяў чат кі. Ня гле дзя чы 

на тое, што ў све це па вя ліч ва ец ца 

коль касць ах вяр пра цоў най экс-

плуа та цыі, сек су аль ная экс плу а-

та цыя за ста ец ца па куль пе ра важ-

най, асаб лі ва, ка лі га ва рыць пра 

дзя цей. Згод на з да ны мі Су свет най 

ар га ні за цыі ахо вы зда роўя па ана-

лі зе 65 да сле да ван няў у 22 кра і нах, 

рас паў сю джа насць сек су аль на га 

гвал ту над дзець мі ў све це ацэнь-

ва ец ца пры бліз на ў 19,7 % у ад-

но сі нах да дзяў чы нак і 7,9 % у да-

чы нен ні да хлоп чы каў. Ня гле дзя чы 

на тое, што са мы вы со кі ўзро вень 

па доб ных дзе ян няў у Аф ры цы, для 

Еў ро пы гэ тая тэ ма так са ма вель мі 

ак ту аль ная — 9,2 %.

Для дзя цей — ах вя раў сек су-

аль на га гвал ту сі ту а цыя з'яў ля ец ца 

вель мі траў ма тыч ный, пры во дзіць 

да доў га тэр мі но вых на ступ стваў, 

да якіх ад но сяц ца спро бы са ма губ-

ства, дэ прэ сіі, зло ўжы ван не ал ка-

го лем і нар ко ты ка мі, пе ра пы нен не 

на ву чан ня ў шко ле, сек су аль ныя 

рас строй ствы, псі хіч ныя праб ле-

мы. Па да ных швед скіх да след чы-

каў, ся род дзяў ча так, якія пе ра жы-

лі сек су аль ны гвалт у дзя цін стве, 

17 % ме лі дум кі пра са ма губ ства, 

а больш за 30 % з іх ра бі лі па доб ныя 

спро бы. З ася род дзя хлоп чы каў та-

кія ліч бы — 8 і 33 % ад па вед на. 

Як па каз ва юць да сле да ван ні, ка лі 

дзі ця, якое пе ра жы ло па доб нае, не 

атрым лі вае да па мо гу, то да 21 го-

да ка ля 70 % з іх ма юць сур' ёз ныя 

псі хіч ныя ад хі лен ні. Акра мя та го, 

мно гія трап ля юць у секс-біз нес ці ж 

са мі ста но вяц ца пе да фі ла мі. Та му 

гэ та як раз той вы па дак, дзе трэ ба ў 

пер шую чар гу пра ца ваць на пра ду-

хі лен не зла чын стваў, а ўжо по тым 

на по шук ві на ва тых.

Да р'я КАС КО.

Пра ва вая пра сто раПра ва вая пра сто ра  

РЫ ЭЛ ТА РЫ, МЕ ДЫ Я ЦЫЯ І АЛІ МЕН ТЫ

СЛЯ ЗІН КА ДЗІ ЦЯ ЦІ

Якія зме ны 
пла нуе сё ле та 

Мі нюст


