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Шос тая се сія Па ла ты прад стаў ні коў за вяр шы ла 

сваю ра бо ту ў кан цы чэр ве ня, сё мая пач нец ца ў 

каст рыч ні ку. Але ка ні кул у пар ла мен та ры яў не 

бы вае: яны ак тыў на да пра цоў ва юць да раз гля-

ду пра ек ты за ко наў, зай ма юц ца гра мад ска-па-

лі тыч най, між на род най дзей нас цю, пра цу юць 

у акру гах.

«Звяз да» су стрэ ла ся ў Па ла це прад стаў ні коў з 

чле на мі Па ста ян най ка мі сіі па пра вах ча ла ве ка, 

на цы я наль ных ад но сі нах і срод ках ма са вай ін-

фар ма цыі, дэ пу та ты рас ка за лі пра на бы ты во-

пыт і са мыя знач ныя, на іх по гляд, за ко на пра-

ек ты, за пад рых тоў ку якіх ад каз ва ла ка мі сія.

Асноў ныя кі рун кі
Ва лян ці на РА ЖА НЕЦ: У Па слан ні 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

вы зна ча ны асноў ныя пры яры-

тэ ты ўпэў не на га кур са на шай 

кра і ны: даб ра быт на ро да, мі-

ра лю бі вая знеш няя па лі ты ка і 

на цы я наль ная бяс пе ка. Улас на 

ка жу чы, на гэ та і на кі ра ва на ра-

бо та пар ла мен та.

Мы раз гле дзе лі шмат за ко на-

пра ек таў, але важ ная не ліч ба, а змест. Дэ пу та ты 

лі та раль на жы лі гэ ты мі пра ек та мі за ко наў, кар пат лі ва 

над імі пра ца ва лі.

Адам КА ВАЛЬ КА: Ха чу па ве-

да міць пра не ка то рыя з іх. Пер-

шы да ты чыц ца за ма ца ван ня ў 

Кры мі наль на-пра цэ су аль ным 

ко дэк се пра ва свед кі за пра-

шаць ад ва ка та для атры ман-

ня юры дыч най да па мо гі пры 

пра цэ су аль ных дзе ян нях.

Гэ тае пра ва грун ту ец ца на 

ар ты ку ле 62 Кан сты ту цыі, у ад па-

вед нас ці з якім кож ны мае пра ва на юры дыч ную да-

па мо гу, у тым лі ку пра ва ка рыс тац ца ў лю бы мо мант 

да па мо гай ад ва ка таў. Пра ва ўні вер саль нае і не мо-

жа быць аб ме жа ва на. Ра зам з тым у на шым за ка-

на даў стве да ня даў ня га ча су ад сут ні ча лі пра ва выя 

нор мы, якія рэг ла мен та ва лі ўдзел ад ва ка та свед кі 

ў кры мі наль ным пра цэ се. У ра бо це над пра ек там 

за ко на ак тыў на ўдзель ні ча лі Ге не раль ная пра ку ра-

ту ра, След чы ка мі тэт, Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 

і ін шыя. Пас ля шмат лі кіх дыс ку сій за ка на даў чы акт 

быў пры ня ты і 31 сту дзе ня 2018 го да ўсту піў у сі лу. 

Прак ты ка па ка за ла: свед кі ка рыс та юц ца па слу га мі 

ад ва ка та, юрыс ты ад зна ча юць пра грэ сіў насць пры-

ня тых змя нен няў.

Вель мі на сы ча ная бы ла ра бо та над за ко на пра ек-

там «Аб змя нен ні за ко наў» (па пы тан нях па ляў ні чай 

гас па дар кі і па ля ван ня). Да ку мент на кі ра ва ны на 

лі бе ра лі за цыю пра ва ад но сін у гэ тай сфе ры і рэа-

лі за цыю Ука за кі раў ні ка на шай дзяр жа вы № 112. 

Пра ек там пра па на ва ла ся змяк чыць ад мі ніст ра цый-

ныя па ка ран ні за ня знач ныя па ру шэн ні, да пу шча ныя 

па ляў ні чым або ка рыс таль ні кам па ляў ні чых угод дзяў 

пры пра вя дзен ні па ля ван ня ці па ляў ні ча-гас па дар чай 

дзей нас ці. Гэ та да зво ліць у да лей шым пры мя няць ме-

ры ма раль на га ўздзе ян ня, а не штраф ныя санк цыі.

Па пя рэ дзіць бес па рад кі 
і вяр тан не «ка рыч не вай чу мы»

Ва ле рый СА ЎКО: Я пра ца ваў з 

за ко на пра ек там «Аб змя нен ні За-

ко на «Аб ма са вых ме ра пры ем-

ствах». Асноў ная яго на ва цыя — 

увя дзен не па ве дам ляль на га 

па рад ку пра вя дзен ня ма са вых 

ме ра пры ем стваў у пры зна ча-

ных для гэ та га мес цах. Акра мя 

та го, за ко нам пра ду гле джа ны 

шэ раг мер, якія на кі ра ва ны на за-

бес пя чэн не гра мад ска га па рад ку і бяс пе кі.

Мне так са ма да вя ло ся ўзна чаль ваць ра бо чую гру-

пу па пад рых тоў цы змя нен няў у За кон «Аб су праць-

дзе ян ні эк стрэ міз му». У чэр ве ні ён быў пры ня ты ў 

дру гім чы тан ні.

Уво дзіц ца кры мі наль ная ад каз насць за на ўмыс-

ную пуб ліч ную рэ абі лі та цыю на цыз му на роў ні з рас-

паль ван нем ра са вай або ін шай са цы яль най ва ро-

жас ці і ўзмац ня ец ца ад мі ніст ра цый ная ад каз насць 

за про ці праў ныя дзе ян ні з на цысц кай сім во лі кай. 

«Які ў на шай кра і не мо жа быць на цызм?» — та кое 

пы тан не ўзнік ла ў мя не, на пэў на, як і ў боль шас ці 

бе ла ру саў. Ад нак прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства ўнут-

ра ных спраў агу чы лі ліч бы і па ка за лі фо та здым кі, 

якія ша кі ру юць. За апош нія тры га ды ў 15 ра зоў 

вы рас ла коль касць вы пад каў пры цяг нен ня да ад-

мі ніст ра цый най ад каз нас ці за рас паў сюдж ван не 

на цысц кай сім во лі кі. Мы не па він ны здрадж ваць 

па мя ці і за быць, коль кі го ра і па кут ад фа шыз му 

пе ра нёс наш на род.

Ва лян ці на РА ЖА НЕЦ: Яшчэ адзін ас пект ра бо ты 

над за ко на пра ек там — комп лекс ны і шы ро кі па ды-

ход да вы ра шэн ня праб ле мы. Не толь кі за ба ро на, 

увя дзен не кры мі наль най або ад мі ніст ра цый най ад-

каз нас ці, але не аб ход насць вы ха ваў чай ра бо ты ў 

сям'і, у дзі ця чых сад ках, шко лах, вы ха ван не лю бо ві 

да сва ёй ма лой ра дзі мы, — улас на, з гэ та га і па чы-

на ец ца па тры я тызм.

Пра ад каз насць
«Звяз да»: Кам пе тэн цыя Па ста ян най ка мі сіі па 

пра вах ча ла ве ка, на цы я наль ных ад но сі нах і срод ках 

ма са вай ін фар ма цыі до сыць шы ро кая, вы рых та ва лі 

і за ко на пра ек ты, якія да ты чац ца лі бе ра лі за цыі ад мі-

ніст ра цый най ад каз нас ці.

Ва сіль БА РА НІК: Так, у пры-

ват нас ці — у сфе ры ма ло га і ся-

рэд ня га біз не су, яко му вель мі 

важ на за бяс пе чыць да лей шае 

раз віц цё і ства рыць спры яль-

ныя ўмо вы. За ка на даў чыя 

ак ты рас пра ца ва ны ў ад па-

вед нас ці з па тра ба ван ня мі Дэ-

крэ та Прэ зі дэн та № 7, змен ша ны 

штра фы, вы клю ча ны шэ раг не за па-

тра ба ва ных прак ты кай, не ад па вя да ю чых эка на міч-

ным рэа лі ям фар маль ных скла даў ад мі ніст ра цый ных 

пра ва па ру шэн няў. Пра ект за ко на, які я ў свой час вёў, 

аб ме жа ваў зло ўжы ван ні ў сфе ры кант ро лю. За кон 

ус ту піў у сі лу і ця пер за пра вер кі, якія пра ве дзе ны з 

гру бы мі па ру шэн ня мі за ка на даў ства, рэ ві зо раў мо-

гуць аштра фа ваць на су му ад 20 да 100 ба за вых 

ве лі чынь.

Аба ра ніць дзя цей
«Звяз да»: Бы ла яшчэ ад на важ ная тэ ма ў ра бо це 

Ка мі сіі: аба ро на дзя цей ад ін фар ма цыі, якая шко дзіць 

іх зда роўю і раз віц цю.

Ва лян ці на РА ЖА НЕЦ: За кон, які да ты чыц ца пы-

тан няў аба ро ны дзя цей ад ін фар ма цыі, якая шко дзіць 

іх зда роўю і раз віц цю, быў пад рых та ва ны Ка мі сі яй 

Па ла ты прад стаў ні коў па пя рэд ня га склі кан ня і ўсту піў 

у сі лу 1 лі пе ня 2017 го да.

Аб агуль ніў шы ўлас ны во пыт ра бо ты ў вы бар чых 

акру гах, чле ны ка мі сіі прый шлі да вы сно вы, што не-

аб ход на не толь кі вы ву чаць пра ва пры мя няль ную 

прак ты ку, але і звяр нуць асаб лі вую ўва гу на тлу ма-

чэн не сэн су і змес ту но вых нор маў у за ка на даў стве, 

якія ма юць шы ро кі гра мад скі рэ за нанс.

З гэ тай мэ тай 1 чэр ве ня 2017 го да ў го ра дзе 

Аст ра вец Гро дзен скай воб лас ці ад бы ло ся вы яз ное 

па ся джэн не Па ста ян най ка мі сіі, а так са ма прай шлі 

су стрэ чы ў пра цоў ных ка лек ты вах, з жы ха ра мі рэ гі ё -

на, пад час якіх удзель ні кі змаг лі аб мя няц ца мер ка-

 ван ня мі і атры маць ад ка зы на пы тан ні. Та кая фор ма 

ра бо ты, на дум ку Ка мі сіі, ме ла ста ноў чы эфект. Нам 

ра зам са спе цы я ліс та мі вар та больш шы ро ка вес-

ці рас тлу ма чаль ную ра бо ту па змес це но вых за ка-

на даў чых нор маў, ме ха ніз ме іх рэа лі за цыі, ак тыў на 

вы ка рыс тоў ваць гэ ты най важ ней шы ін стру мент у 

кан струк тыў ным дыя ло гу з людзь мі.

Пра цяг ва ю чы сіс тэм ную ра бо ту, ад ным з пры яры-

тэт ных кі рун каў якой з'яў ля ец ца аба ро на і рэа лі за цыя 

пра воў і за кон ных ін та рэ саў дзі ця ці, сё ле та ў лю тым 

пра вя лі круг лы стол, на якім бы лі аб мер ка ва ны пер шыя 

вы ні кі рэа лі за цыі пры ня та га за ка на даў ча га ра шэн ня.

У гу тар цы акра мя пар ла мен та ры яў удзель ні ча-

лі прад стаў ні кі мі ніс тэр стваў аду ка цыі, ін фар ма цыі, 

унут ра ных спраў, пра ку ра ту ры, ЮНІ СЕФ, На цы я наль-

на га цэнт ра за ка на даў ства і пра ва вых да сле да ван-

няў, со та вых апе ра та раў і ін шыя. Што мы, да рос лыя, 

мо жам і па він ны зра біць яшчэ, каб дзя цін ства не бы ло 

азмро ча на не чы мі не пра ва мер ны мі дзе ян ня мі, не бы-

лі ска жо ныя фар мі ра ван не ма раль ных прын цы паў, 

па бу до ва пры яры тэ таў і каш тоў нас цяў пад лет каў? 

На гэ тых і ін шых пы тан нях бы ла за ся ро джа на ўва-

га пры аб мер ка ван ні вы ні каў рэа лі за цыі пры ня та га 

за ка на даў ча га ра шэн ня, ацэн цы яго эфек тыў нас ці, 

зра зу ме лас ці і да ступ нас ці для вы ка нан ня.

Мы глы бей па ды шлі да гэ тай тэ мы, ка лі пра ца ва лі 

над па праў ка мі ў За кон «Аб срод ках ма са вай ін фар-

ма цыі». У спіс за ба ро не най да рас паў сю джан ня, на-

прык лад, бы ла ўклю ча на ін фар ма цыя, на кі ра ва ная 

на пра па ган ду су іцы даль ных дзе ян няў. Ра зам з тым 

не аб ход на па вы шаць уз ро вень ін фар ма цый най куль-

ту ры гра мад ства, фар мі ра ваць па зі цыю не пры ман ня 

дэ струк тыў най ін фар ма цыі. Над гэ тым яшчэ на ле-

жыць ня ма ла па пра ца ваць.

«Звяз да»: І тут мы зноў ка жам пра вы ха ван не...

Ва лян ці на РА ЖА НЕЦ: Раз мо ва так са ма пра са-

ма рэ гу ля цыю ін фар ма цый най пра сто ры. Як да біц ца 

та го, каб лю дзям ста лі не ці ка выя сай ты з «бруд ным» 

змес там, каб яны ад роз ні ва лі нейт раль ную ін фар ма-

цыю ад не бяс печ най? Кож ны ча ла век па ві нен ра зу-

мець сваю ад каз насць пе рад ін шы мі.

За пе ры яд дзей нас ці шос та га склі кан ня на ба зе 

аб лас ных га зет «Го мель ская праў да» і «Гро дзен ская 

праў да» ад бы лі ся па шы ра ныя вы яз ныя па ся джэн ні 

Па ста ян най ка мі сіі і Ка мі сіі Пар ла менц ка га схо ду 

па ін фар ма цый най па лі ты цы, на якіх раз гля да лі ся 

асноў ныя тэн дэн цыі і перс пек ты вы раз віц ця ме дый-

най сфе ры, аб мяр коў ва лі ся пы тан ні су пра цоў ніц тва 

ў рам ках Са юз най дзяр жа вы.

Між на род ныя ад но сі ны
«Звяз да»: Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў ак-

тыў на ўдзель ні ча юць у між на род ных пар ла менц кіх 

ме ра пры ем ствах...

Адам КА ВАЛЬ КА: На маю дум ку, аў та ры тэт Бе-

ла ру сі ўзмац ніў ся. Удзел у та кіх ме ра пры ем ствах дае 

плён, і гэ ту дзей насць трэ ба вы ка рыс тоў ваць для на-

ладж ван ня су пра цоў ніц тва ў роз ных кі рун ках.

Ва лян ці на РА ЖА НЕЦ: Бе ла русь трэ ба ўба чыць 

і ад чуць, бо ча сам рас паў сю джа ныя стэ рэа ты пы пе-

ра шка джа юць ус пры маць на шу кра і ну не прад узя та. 

І са мы леп шы сро дак — жы выя зно сі ны, дыя лог. 

Прад стаў ні кі на шай Ка мі сіі рэ гу ляр на ўдзель ні ча юць 

у кан фе рэн цы ях і ін шых ме ра пры ем ствах пад эгі дай 

ААН, АБ СЕ, Са ве та Еў ро пы, у раў ндах дыя ло гу па 

пра вах ча ла ве ка з Еў ра пей скім са юзам і ЗША. Пра-

вод зяц ца су стрэ чы з прад стаў ні ка мі між на род ных 

ар га ні за цый, за меж ны мі дып ла ма та мі.

Па лі тыч ная ста ласць
«Звяз да»: Якое ўра жан не ў дэ пу та таў ад ра бо ты 

не па срэд на ў вы бар чых акру гах? З які мі пы тан ня мі 

пры хо дзяць лю дзі?

Ва ле рый СА ЎКО: У асноў ным з жыц цё вы мі: 

дзесь ці трэ ба на вес ці па ра дак, улад ка ваць два ро выя 

тэ ры то рыі, звяр та юц ца на конт ра мон ту і бу даў ніц тва 

да рог. Мяс цо выя вы ка наў чыя і рас па рад чыя ўла ды 

ве да юць праб ле мы і вы ра ша юць іх, і трэ ба ра зу мець, 

што іс нуе пэў ная чар го васць. Ад на ча со ва ўсё зра біць 

не маг чы ма, да та го ж у асоб ных вы пад ках па тра бу-

юц ца не ма лыя фі нан са выя ўкла дан ні.

Трэ ба ад зна чыць, што лю дзі вы каз ва юць ці ка-

васць да дзе ю чых за ко наў і ўно сяць свае пра па но вы. 

На маю дум ку, і па лі тыч ная, і пра ва вая аду ка ва насць 

на ша га на сель ніц тва рас це.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ і Бел ТА.

Раз мо ва па сут нас ціРаз мо ва па сут нас ці

У ІМЯ ДАБ РА БЫ ТУ, МІ РУ І БЯС ПЕ КІ

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Замест слоў — 
спра вы

Па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек-

тар па Гро дзен скай воб лас ці Іван 

Лаў ры но віч пра вёў пра мую лі нію 

ў Іў еў скім рай вы кан ка ме.

Як пе ра даў ка рэс пан дэнт Бел ТА, на 

пра мую лі нію па сту пі ла звыш дзя сят ка 

пы тан няў, боль шасць з якіх да ты чы лі ся 

доб ра ўпа рад ка ван ня, жыл лё ва га бу-

даў ніц тва, функ цы я на ван ня жыл лё ва-

ка му наль най гас па дар кі і ста ну да рог. 

Па шэ ра гу пы тан няў да дзе ны кан крэт-

ныя ад ка зы, вы ра шэн ні праб лем па ін-

шых бу дуць узя тыя на кант роль.

«Ула да на мес цы па він на ра біць усё, 

каб згла дзіць ня зруч нас ці, ства рыць 

кам форт ныя ўмо вы для кож на га. Пры 

гэ тым ад каз ваць на зва ро ты гра ма дзян 

трэ ба не гуч ны мі абя цан ня мі, а кан-

крэт ны мі спра ва мі», — пад крэс ліў Іван 

Лаў ры но віч. У боль шас ці ра ё наў Гро-

дзен скай воб лас ці, як па каз вае ана ліз 

зва ро таў на пра мыя лі ніі, на пы тан ні 

рэ агу юць на леж ным чы нам, імк нуц ца ў 

ка рот кія тэр мі ны вы ра шыць праб ле му. 

Зрэш ты, вар та ўліч ваць, што там, дзе 

не аб ход ныя сур' ёз ныя фі нан са выя вы-

дат кі, на прык лад, у бу даў ніц тве да рог 

або пра клад цы ка му ні ка цый, ім гнен нае 

вы праў лен не сі ту а цыі не маг чы ма. Ад-

нак пус тых абя цан няў быць не па він на. 

Усё за пла на ва нае не аб ход на ра біць у 

тэр мін, ад зна чыў Іван Лаў ры но віч.

Пад час пра мой лі ніі, у пры ват нас ці, 

па сту піў зва рот з бо ку шмат дзет най 

ма ці з па сёл ка Юра ціш кі. Сям'я бу дуе 

дом, жан чы на ці ка ві ла ся, ці мае яна 

пра ва на суб сі дыі і да па мо гу ў бу даў ніц-

тве. Яе за пра сі лі ў рай вы кан кам, спе-

цы я ліс ты ака жуць не аб ход ную пра ва-

вую пад трым ку. 

Ад ра зу не каль кі зва ро таў да ты чы-

лі ся бу даў ніц тва кра мы ў кро ка вай да-

ступ нас ці ў ра ё не ву лі цы Кар ла Марк са 

рай цэнт ра. Час цей за ўсё та кія аб' ек ты 

ўзво дзіць пры ват ны біз нес. У на ступ-

ным го дзе, як ча ка ец ца, праб ле ма бу-

дзе зня тая: ад на з кам па ній вы ку пі ла 

на аў кцы ё не ўчас так пад бу даў ніц тва 

ме на ві та хар чо вай кра мы.

Кан крэт ны ад каз да дзе ны і на зва-

рот жы ха ра вёс кі За бе разь по бач з 

тра сай М6 Мінск—Грод на. Пас ля рэ-

кан струк цыі га лоў най ар тэ рыі рэ гі ё на 

бы ло лік ві да ва на скры жа ван не, пе-

ра ся каць да ро гу ста ла не бяс печ на, 

лю дзям да во дзіц ца ехаць у аб' езд за 

не каль кі кі ла мет раў.

«Ця пер да дат ко ва пе ра гля да юц-

 ца пе ра ся чэн ні дру га рад ных да рог 

з тра сай у ад ной плос кас ці: ча ты ры 

з іх — са мыя не бяс печ ныя — бу дуць

за чы не ныя. На жаль, на не ка то рых 

з іх ад бы лі ся ава рыі са смя рот ным вы-

 ні кам», — ад зна чыў Іван Лаў ры но віч. 

Ён пад крэс ліў, што ў пры яры тэ це пры 

ар га ні за цыі ру ху за ста ец ца бяс пе ка кі-

роў цаў і пе ша хо даў, ча сам для гэ та га 

да во дзіц ца ах вя ра ваць зруч нас цю.
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Вы клю чыць па мыл кі 
на пер шым эта пе

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ве да міў, 

што на пя рэ дад ні на ра ды да ру чыў 

да сле да ваць ра бо ту пра ва ахоў ных 

ор га наў і да ла жыць яму. Ён пры няў 

ра шэн не рас сак рэ ціць гэ ты дак лад 

для гра мад ства.

Згод на з да ку мен там, шэ раг не-

да хо паў вы яў ле ны ў ар га ні за цыі да-

су до ва га вя дзен ня. Пер шае — ніз кая 

якасць да след чых пра ве рак і па пя-

рэд ня га след ства. Прак ты ка пра-

ку рор ска га на гля ду свед чыць, што 

асноў ны мі ха рак тэр ны мі не да хо па мі 

ў ра бо це ор га наў унут ра ных спраў 

з'яў ля ец ца па вяр хоў нае да сле да-

ван не за яў і па ве дам лен няў аб зла-

чын ствах, а так са ма не да стат ко вая 

да свед ча насць апе ра тыў ных су пра-

цоў ні каў аб кры мі наль ных з'я вах на 

аб' ек тах апе ра тыў на га аб слу гоў ван-

ня. У шэ ра гу вы пад каў гэ та пры во-

дзіць да та го, што ві на ва тыя асо бы, 

ка рыс та ю чы ся сва ёй бес па ка ра нас-

цю, здзяйс ня юць больш цяж кія зла-

чын ствы.

Па мер ка ван ні Ге не раль най пра-

ку ра ту ры, асноў ная пры чы на не да-

хо паў ра бо ты апе ра тыў ных пад раз-

дзя лен няў — аслаб ле ны ве да мас ны 

кант роль на ўзроў ні гар-, рай ад дзе-

 лаў упраў лен няў унут ра ных спраў. 

З тых жа пры чын у не да стат ко вай сту-

 пе ні пра во дзіц ца ра бо та па су праць-

дзе ян ні эка на міч най зла чын нас ці ор-

га на мі фі нан са вых рас сле да ван няў 

Ка мі тэ та дзярж кант ро лю.

Га лоў ная «хва ро ба» апе ра тыў ні-

каў — імк нен не вы ка наць па каз чы кі, 

ад ра пар та ваць, але не па пя рэ дзіць 

зла чын ства, не вы клю чыць умо вы, 

якія да яго пры вод зяць.

Іс тот ныя не га тыў ныя з'я вы фік-

су юц ца Ге не раль най пра ку ра ту рай 

так са ма ў ра бо це след чых пад раз-

дзя лен няў. У тым лі ку ад зна ча ец ца 

не пры няц це след чы мі на леж ных мер 

да збо ру до ка заў. Ня дбай ныя ад но-

сі ны след чых да афарм лен ня пра цэ-

су аль ных да ку мен таў і кры мі наль-

ных спраў, ня якас нае пра вя дзен не 

пер ша сных, не ад клад ных след чых 

дзе ян няў, ня поў ная ра бо та па кам-

пен са цыі шко ды, учы не най зла чын-

ствам, пры вод зяць да та го, што дзяр-

жаў ныя аб ві на ваў цы прад' яў ля юць у 

су дзе но вае аб ві на ва чан не або ар га-

ні зоў ва юць збор да дат ко вых до ка заў.

У пе ры яд з 2017 го да да пер ша га паў-

 год дзя 2019-га та кое ад бы ло ся па 

400 спра вах у ад но сі нах да 683 асоб.

На фак ты па ру шэн няў след чых 

рэ агу юць і су ды. У 2018 го дзе на 

ад рас ор га наў след ства на кі ра ва на 

660 пры ват ных па ста ноў, у пер шым 

паў год дзі 2019 го да — 372 пры-

ват ныя па ста но вы. Пры змян шэн ні 

агуль най коль кас ці раз гле джа ных 

су да мі спраў удзель ная ва га пры ват-

ных па ста ноў сіс тэ ма тыч на рас це.

Не да пу шчаль на 
«пад га няць» спра ву

Дру гі важ ны не да хоп — зло ўжы-

ван не служ бо вы мі асо ба мі пра ва ахоў-

ных ор га наў сва і мі аба вяз ка мі. «Тое, 

су праць ча го па він ны пра ва ахоў ні кі

зма гац ца, ім у ві ну ста віц ца», — 

за ўва жыў кі раў нік дзяр жа вы.

Най больш рас паў сю джа ныя па-

ру шэн ні — ціск на ўдзель ні каў кры-

мі наль на га пра цэ су: па да зро ных, 

аб ві на ва ча ных, ад ва ка таў, а так са-

ма суд дзяў; фаль сі фі ка цыя до ка заў; 

умя шан не ў ход раз бі раль ніц тва па 

кры мі наль ных спра вах і ма тэ ры я лах 

пра ве рак.

Ука за ныя фак ты аб умоў ле ны як 

ка рыс лі вы мі ма ты ва мі — под куп з 

мэ тай пры няц ця кан крэт на га ра шэн-

ня, жа дан не атры маць аса біс тую 

вы га ду, так і імк нен нем служ бо вых 

асоб за бяс пе чыць вы ка нан не да-

ве дзе ных кі раў ніц твам па каз чы каў 

апе ра тыў на-служ бо вай дзей нас ці 

і ста тыс тыч най спра ва здач нас ці. 

«Дзі кун ства!» — ко рат ка пра ка мен-

та ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Уся го за апош нія два з па ло вай 

га ды су да мі кра і ны бы лі асу джа ныя 

24 бы лыя су пра цоў ні кі апе ра тыў-

ных і след чых пад раз дзя лен няў за 

здзяйс нен не су праць праў ных дзе-

ян няў пры вы яў лен ні зла чын стваў і 

рас сле да ван ні кры мі наль ных спраў. 

«Уся го ні чо га, але гэ та толь кі па ча-

так, — па пя рэ дзіў Прэ зі дэнт. — Пас-

ля сён няш няй гіс та рыч най на ра ды 

па ўсіх гэ тых пы тан нях ціск бу дзе 

ўзмоц не ны...»

Аляк сандр Лу ка шэн ка паў та-

рыў: для лю дзей, у ад но сі нах да якіх 

пра ва ахоў ні кі да пус ці лі па ру шэн ні, 

тра ге дыя ні ко лі не за ста нец ца ў мі-

ну лым.

Прэ зі дэнт до сыць рэз ка вы ка заў-

ся аб фак тах праз мер на га пры мя-

нен ня ў ад но сі нах да гра ма дзян сі лы 

і спец срод каў. «Вы ка рыс тоў ва юць 

спец пад раз дзя лен ні, у пры ват нас ці 

«Ал маз». Ня сла вяць хлоп цаў толь-

кі. Трэ ба звяр нуць ува гу на гэ тыя 

спец служ бы, іх трэ ба ўзяць пад 

кант роль, — за га даў ён. — Гэ та не 

спра ва: пры му ша юць двух мет ро вых 

хлоп цаў ва гой 150 кі ла гра маў ва ўсім 

аб мун дзі ра ван ні, з ду бін ка мі, бо е-

п ры па са мі і збро яй уры вац ца ў да мы 

гра ма дзян і здзе ка вац ца з іх!»

Яшчэ ад но па ру шэн не да ты чыц ца 

аб грун та ва нас ці за вя дзен ня кры мі-

наль ных спраў і прак ты кі абран ня 

ме ры стры ман ня ў вы гля дзе ўзяц-

ця пад вар ту. Пра вер ка вы зна чы ла 

так са ма не да стат ко васць дзейс на га 

пра ку рор ска га на гля ду. Кры мі наль-

ныя спра вы час та на кі роў ва юц ца ў 

суд без не аб ход ных ана лі зу і пра-

вер кі.

Ёсць па жа дан ні і на ад рас суд-

дзяў. Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва-

жыў, што ня год най з'яў ля ец ца прак-

ты ка па ве лі чэн ня аб' ёму до ка заў, 

за мест імк нен ня да іх паў на ты.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў не да пу-

шчаль насць за ха ван ня «па лач-

на-га лач ных» па ды хо даў да ацэн кі 

дзей нас ці ор га наў унут ра ных спраў 

і след чых пад раз дзя лен няў. «Га ра-

чым жа ле зам вар та гэ та вы па ліць. 

Сло ва мі не да па мо жам. Трэ ба гэ та 

зра біць на пад ста ве за ка на даў чых 

ак таў, бо яны па-ра ней ша му бу дуць 

ста віць па лач кі-га лач кі і вы хва ляц ца, 

якія яны вя лі кія, коль кі рас сле да ва лі 

кры мі наль ных спраў», — ска заў кі-

раў нік дзяр жа вы.

Па вод ле яго слоў, асноў най 

пры чы най, якая спры яе пры няц цю 

служ бо вы мі асо ба мі пра ва ахоў ных 

ор га наў не пра ва мер ных ра шэн няў 

у кры мі наль ным пра цэ се, з'яў ля ец-

ца не эфек тыў насць сіс тэ мы ацэн кі 

апе ра тыў на-служ бо вай дзей нас ці, і, 

ад па вед на, не эфек тыў ны кант роль 

унут ры ве дам стваў.

«Тэн дэн цыя ра бо ты пра ва ахоў ных 

ор га наў на ста тыс ты ку спры яе кан-

цэнт ра цыі су пра цоў ні каў не на за-

бес пя чэн ні за кон на сці, аба ро не пра-

воў і ін та рэ саў гра ма дзян, рэ ага ван ні 

на па ру шэн не за ко наў, а на штуч най 

дэ ман стра цыі сва ёй ра бо ты шля хам 

да сяг нен ня пла на вых па каз чы каў і 

ста тыс ты кі, — пад крэс ліў бе ла рус-

кі лі дар. — Мы, вя до ма ж, бу дзем 

звяр таць ува гу на ста тыс ты ку, але 

трэ ба раз бі рац ца, што ля жыць у яе 

асно ве — штуч ныя па каз чы кі ці гэ та 

са праў ды па каз чы кі рэ аль най ра бо-

ты ў пра ва ахоў най сіс тэ ме».

Не ства раць умо вы 
для аб га во раў

Асоб ную ўва гу Аляк сандр Лу ка-

шэн ка звяр нуў на на яў насць да стат-

ко вай до каз най ба зы пры рас сле да-

ван ні ка руп цый ных зла чын стваў. На 

праб ле мы ў гэ тым кі рун ку па каз вае і 

Вяр хоў ны суд. Як па каз вае прак ты-

ка, ча сам аб ві на ва чан ні бу ду юц ца на 

чы іх-не будзь блы та ных ус па мі нах аб 

даў ніх па дзе ях, пры гэ тым кан крэт ны 

факт атры ман ня ха ба ру ад сут ні чае. 

Та кія па ды хо ды да до казу ві ны па тэн-

цый на га ха ба ра ат ры маль ні ка іс тот-

на па вы ша юць ры зы ку яго аб га во ру, 

у тым лі ку кан ку рэн та мі, за ўва жыў 

Прэ зі дэнт.

Пры гэ тым ён па пя рэ дзіў, што па-

слаб ляць ба раць бу су праць ха бар-

ніц тва нель га і ні я ка га змяк чэн ня па-

ка ран ня для ка руп цы я не раў быць не 

па він на, да даў шы: «Але ні ў якім ра зе 

мы не па він ны па ка раць ча ла ве ка, 

які не ві на ва ты. Лепш не рас сле-

дуй це гэ тыя кры мі наль ныя спра вы, 

ка лі вы не ба чы це жа ле за бе тон ных 

до ка заў».

Пад вод зя чы вы ні кі на ра ды, Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ары ен та ваў пра ва-

ахоў ныя ор га ны на больш якас ную 

ра бо ту ў сфе ры аба ро ны за кон ных 

пра воў гра ма дзян. «Вы не толь кі па-

він ны быць чыс ці лі шчам, але і ўмець 

свое ча со ва пра ін фар ма ваць Прэ зі-

дэн та з мэ тай аба ро ны лю дзей», — 

ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

«Спра вяд лі вае па він на быць стаў-

лен не да лю дзей! Бо са мі мо жам 

апы нуц ца на мес цы тых лю дзей, якіх 

вы ча сам ціс не це, і не за кон на. Вы-

сно вы ска за на га мною: пра ва ахоў-

ныя ор га ны па він ны пра ца ваць не 

прос та эфек тыў на, а якас на, ра зум-

на. І ў асно ву трэ ба па клас ці не толь-

кі за кон (у ім не пра пі шаш усё, што 

ад бы ва ец ца ў жыц ці) — па кла дзі це 

ў асно ву спра вяд лі васць. Не ду шы-

це лю дзей за ліш не. Але, з ін ша га 

бо ку, не да руй це ні чо га па дон кам, 

ня год ні кам і бан ды там. Бо інакш пра 

ста біль насць у на шым гра мад стве 

раз мо вы быць не мо жа», — рэ зю-

ма ваў Прэз ідэнт.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЗА КОН І ДА ВЕР

 У тэ му

Прэс-сак ра тар Прэ зі дэн та 

звяр ну ла ўва гу, што да бан ды-

тыз му, ка руп цыі і ін шых па ру-

шэн няў за ко на стаў лен не з бо-

ку дзяр жа вы бу дзе ра ней шае 

і на ват яшчэ больш жорст кае. 

«Гэ та зна чыць па слаб лен няў 

не бу дзе, хто б што ні ўба чыў. 

Тым, ка му мес ца ў тур ме, па він-

ны быць і бу дуць у тур ме. Гэ та 

ад на знач на», — ска за ла На тал-

ля Эй смант.

У той жа час кі раў нік дзяр-

жа вы за па тра ба ваў, каб пры 

рас сле да ван ні кры мі наль ных 

спраў не па ку та ва лі не ві на ва-

тыя лю дзі. «Спра вяд лі васць тут 

са праў ды клю ча вое сло ва. На 

гэ та Прэ зі дэнт звяр таў ува гу не 

раз. У гэ тым пла не бу дзе шмат-

кроць уз мац няц ца кант роль за 

якас цю ра бо ты пра ва ахоў ных 

ор га наў. А гэ та і ёсць тая са мая 

спра вяд лі васць», — ад зна чы ла 

На тал ля Эй смант.

Яна асаб лі ва пад крэс лі ла: 

Прэ зі дэнт рас сак рэ ціў, на пэў-

на, адзін з са мых за кры тых да-

ку мен таў, які па сту піў да яго 

пас ля дбай най пра пра цоў кі ад-

па вед ных струк тур. «Гэ та тое, 

што, ка жу чы прос тай мо вай, на-

ка па лі са мі ж пра ва ахоў ні кі, — 

звяр ну ла ўва гу прэс-сак ра тар. — 

Прэ зі дэнт не спы ніў ся на ней-

кіх кан крэт ных фак тах, ні чо га 

не кан крэ ты за ваў, каб не ад-

вес ці раз мо ву ў аб мер ка ван не 

ней кіх пры ват ных пры кла даў, 

вы пад каў. Га лоў най мэ тай бы-

ло кан крэ ты за ваць і на зваць 

ме на ві та праб ле мы, не да хо пы 

і за па тра ба ваць ад пры сут ных 

тлу ма чэн ні па гэ тых праб ле мах 

і не да хо пах».

Па сло вах На тал лі Эй смант, 

пад час за кры тай част кі на ра ды 

ў кож на га ўдзель ні ка бы ла маг-

чы масць вы ка зац ца і прад ста-

віць сваю па зі цыю. Сваю ацэн ку 

сі ту а цыі, на прык лад, да лі кі раў-

нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та,

дзярж сак ра тар Са ве та бяс пе кі. 

Стар шы ня Вяр хоў на га су да 

пад ра бяз на спы ніў ся на ра бо це 

След ча га ка мі тэ та, па зна чыў шы 

не да хо пы і вы ка заў шы шэ раг 

пра па ноў. «Асоб на Прэ зі дэнт 

звяр таў ся да гу бер на та раў, бо 

гэ та яго пер шыя прад стаў ні кі ў 

рэ гі ё нах. І тут жорст кае па тра ба-

ван не кі раў ні ка дзяр жа вы, што 

яны па він ны ба чыць сі ту а цыю. 

Яны па він ны ба чыць пе ра гі бы і 

свое ча со ва ін фар ма ваць пра іх 

Прэ зі дэн та. У Бе ла ру сі на род-

ная ўла да, яна па він на і бу дзе 

ба чыць ін та рэ сы на ро ды. Гэ та 

клю ча вы па сыл кі раў ні ка дзяр-

жа вы ўдзель ні кам на ра ды», — 

рас ка за ла прэс-сак ра тар.

Га во ра чы аб вы ні ках на ра ды, 

На тал ля Эй смант ад зна чы ла, 

што для пра ва ахоў най сіс тэ мы 

Бе ла ру сі сён ня быў са праў ды 

гіс та рыч ны мо мант, сур' ёз ны 

па ва рот у ра бо це. І гэ та, пад-

крэс лі ла яна, ні ў якім ра зе не 

гуч ныя сло вы. «Вы вы дат на ве-

да е це стаў лен не на ша га Прэ-

зі дэн та да ка руп цыі, да эка на-

міч ных зла чын стваў, ды і на огул 

да па ру шэн няў за ко на ў лю бой 

фор ме. Та му з сён няш ня га дня 

па тра ба валь насць бу дзе ўзрас-

таць, як бу дзе ўзрас таць і ціск. 

Да бан ды таў бу дуць ста віц ца

вы ключ на як да бан ды таў, а тыя 

за ўва гі і не да хо пы, якія бы лі вы яў-

ле ны і агу ча ны сён ня, бу дуць вы-

паль ваць га ра чым жа ле зам», — 

пад крэс лі ла прэс-сак ра тар кі раў-

ні ка дзяр жа вы.

За вяр ша ю чы на ра ду, Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

ў цэ лым у кра і не вы бу да ва ная 

ня дрэн ная сіс тэ ма ра бо ты пра-

ва ахоў ных ор га наў, ад нак ад 

кі раў ні коў ён па тра буе не за-

плюшч ваць во чы на ??іс ну ю чыя 

не га тыў ныя пра явы, а лік ві да-

ваць усе вуз кія мес цы і, са мае 

га лоў нае, за кож ным фак там 

ба чыць лёс ча ла ве ка.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Па сло вах дзяр жаў на га сак ра та ра Са-

ве та бяс пе кі Ста ні сла ва ЗА СЯ, га лоў нае 

па тра ба ван не Прэ зі дэн та да пра ва ахоў ні каў 

за клю ча ец ца ў тым, каб пры рас сле да ван ні 

кры мі наль ных спраў не па цяр пеў ні адзін 

не ві на ва ты ча ла век, і ў той жа час бы ла 

за бяс пе ча на ня ўхіль насць па ка ран ня. «Гэ-

та не па збеж ная ўмо ва для та го, каб кра і на 

жы ла ста біль на, у пра ва вым по лі, і па на ваў 

за кон», — пад крэс ліў дзярж сак ра тар.

Пас ля на ра ды на прэ зі дэнц кім уз роў ні 

дзей насць сі ла ві коў бу дзе пад ра бяз на пра-

ана лі за ва на ў са міх пра ва ахоў ных ор га нах, 

іх рэ гі я наль ных пад раз дзя лен нях, а так са ма 

на між ве да мас ных су стрэ чах. «Трэ ба мя-

няць не ка то рыя па ды хо ды ў ра бо це, стыль 

і, вя до ма, па вы шаць яе якасць», — ска заў 

Ста ні слаў Зась.

У пры ват нас ці, ад зна чыў ён, не аб ход на 

дэ та лё ва ра за брац ца з кры тэ ры я мі ацэн кі 

дзей нас ці пра ва ахоў ні каў. На прык лад, пры 

рас сле да ван ні нар каз ла чын стваў не ка то рыя 

су пра цоў ні кі імк нуц ца лю бой ца ной па ка заць 

вы нік, і па чы на юц ца пе ра гі бы. Пры гэ тым 

га лоў ная за да ча — по шук і спы нен не буй-

ных ка на лаў збы ту нар ко ты каў — не вы ра-

ша ец ца.

«Важ ныя не толь кі кры тэ рыі (яны іс ну юць 

у лю бой дзей нас ці), але і тое, як гэ тыя па каз-

чы кі за бяс печ ва юц ца. Тут важ ны ве да мас ны 

кант роль за дзей нас цю су пра цоў ні каў пра-

ва ахоў ных ор га наў — ад са ма га вер ху, ад 

мі ніст ра да кі раў ні коў пад раз дзя лен няў», — 

звяр нуў ува гу дзяр жаў ны сак ра тар Са ве та 

бяс пе кі.

Стар шы ня Вяр хоў на га су да Ва лян цін 

СУ КА ЛА лі чыць, што не ка то рыя не да хо пы ў 

ра бо це След ча га ка мі тэ та тлу ма чац ца тым, 

што на ней кай ста дыі ўнут ры ве да мас ны і 

між ве да мас ны пра цэ су аль ны кант роль быў 

аслаб ле ны. «Быў па ру ша ны га лоў ны кан-

сты ту цый ны прын цып кры мі наль на га пра-

ва суд дзя — прэ зумп цыя не ві на ва тас ці», — 

ска заў Ва лян цін Су ка ла жур на ліс там.

Па вод ле яго слоў, ча сам ор га ны па пя-

рэд ня га рас сле да ван ня на да юць асаб лі вае 

зна чэн не пер ша сным апе ра тыў ным да ным, 

атры ма ным у па чат ку рас сле да ван ня, але ў 

да лей шым гэ тыя до ка зы не па цвяр джа юц ца. 

«Та кая пе ра ацэн ка пер ша сных до ка заў, за-

га дзя аб' яў лен не ка гось ці ві на ва тым, у тым 

лі ку ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі, вы ка-

ры стан не не пра цэ су аль ных, не пра ду ма ных 

бы та вых вы ра заў, як пра ві ла, пры вод зяць 

да та го, што ска жа ец ца ўяў лен не аб ві на-

ва тас ці», — ад зна чыў стар шы ня Вяр хоў на га 

су да.

Акра мя та го, да даў ён, на ста дыі па пя-

рэд ня га рас сле да ван ня шмат след чых за-

бы ва юць яшчэ адзін важ ны прын цып кры мі-

наль на га пра цэ су — ацэн ка ўсіх су мне ваў на 

ка рысць аб ві на ва ча на га і аба ро ны. Ва лян цін 

Су ка ла пад крэс ліў, што Ге не раль ная пра ку-

ра ту ра па він на ўваж лі ва вы ву чаць усе аб ві-

на ва чан ні і не на кі роў ваць спра вы са сла бай 

до каз най ба зай у суд, ад нак і тут зда ра юц ца 

не да пра цоў кі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«Па тра ба валь насць бу дзе толь кі ўзрас таць»
Па сло вах прэс-сак ра та ра Прэ-

зі дэн та На тал лі ЭЙ СМАНТ, на 

на ра дзе ад бы ла ся ня прос тая, 

ад кры тая, а час ам і жорст-

кая раз мо ва. «Тыя, хто па-

спя шаў ся ўба чыць тут ней кія 

бу ду чыя па слаб лен ні, а тым 

больш ней кую пі яр-кам па нію, 

прос та не да ацэнь ва юць сі-

ту а цыю і не ве да юць на ша га 

Прэ зі дэн та. Па тра ба валь насць 

з сён няш ня га дня бу дзе толь кі ўзрас таць, пры чым па тра ба-

валь насць па ўсіх фран тах», — пад крэс лі ла яна ў раз мо ве 

з жур на ліс тамі.
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