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— Мы па ча лі рэа лі за цыю пра ек та 

«Но выя кры мі на ліс тыч ныя тэх на ло гіі 

агля ду мес ца зда рэн няў і ўма ца ван-

ня гра мад скай бяс пе кі», — рас ка заў 

на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

кры мі на ліс тыч ных экс пер тыз 

цэнт раль на га апа ра ту Дзяр жаў-

на га ка мі тэ та су до вых экс пер-

тыз Бе ла ру сі пал коў нік юс ты цыі 

Анд рэй РА ШЧУП КІН. — На шым 

парт нё рам з'яў ля ец ца Цэнтр су до-

вай экс пер ты зы лі тоў скай па лі цыі.

Пра ект раз лі ча ны на 21 ме сяц, 

яго бюджэт скла дае звыш 850 еў ра. 

Еў ра пей скі са юз фі нан суе 765 ты-

сяч еў ра.

Но вая тэх ні ка бу дзе вы ка рыс-

тоў вац ца не толь кі ў ста лі цы, але і 

ў Мін скай, Ві цеб скай і Гро дзен скай 

аб лас цях. На дро ны ўсклад ва ец ца 

вель мі важ ная мі сія — да па мо га 

пад час агля ду мес цаў зда рэн няў 

тэх на ген на га і пры род на га ха-

рак та ру, да рож на-транс парт ных 

зда рэн няў, по шу ку лю дзей у ля-

сах. Кож ны бес пі лот нік аб ста ля ва-

ны фо та- і ві дэа апа ра ту рай, якая 

да зво ліць якас на вы зна чыць кар-

ці ну мес ца па дзей. А гэ та іс тот на 

да па мо жа ў рас сле да ван ні кры мі-

наль ных спраў.

— Аб ста ля ван не, якое за ку п-

ляец ца ў Бе ла ру сі, на бы ва ец ца і 

ў Літ ве. Яно бу дзе цал кам су мя-

шчаль нае. Гэ та да па мо жа пра-

водзіць су мес ныя агля ды мес цаў 

зда рэн ня і пры вы свят лен ні ўсіх 

ака ліч нас цяў зла чын стваў у па-

меж ных ра ё нах, — ад зна чае Анд-

рэй Ра шчуп кін.

Гэ та пер шы до свед вы ка ры-

стан ня бес пі лот ні каў су до вы мі 

экс пер та мі. Але і ў на шых су се-

дзяў ана ла гіч ныя струк ту ры зу сім 

ня даў на пры ня лі іх на ўзбра ен не. 

Та му іс тот на га ад ста ван ня ў гэ тым 

пла не ня ма.

На гэ тым па ляп шэн не тэх ні кі не 

спы ніц ца. Не ўза ба ве ў спе цы я ліс таў 

ДКСЭ з'я вяц ца 3D-ска не ры і за пра-

цуе пе ра соў ная кры мі на ліс тыч ная 

ла ба ра то рыя, якая бу дзе асна шча-

на ўсі мі не аб ход ны мі пры ста са ван-

ня мі для пра цы на мес цы.

Як па ве да мі лі ў ДКСЭ, змест 

ін фар ма цыі з'яў ля ец ца вы ключ-

най ад каз нас цю Дзяр жаў на га 

ка мі тэ та су до вых экс пер тыз і 

не з'яў ля ец ца ад люст ра ван нем 

афі цый най па зі цыі Еў ра пей ска-

га са ю за.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

СупрацоўніцтваСупрацоўніцтва

ПО ГЛЯД ЗВЫ СО КУ
На ўзбра ен не Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз па сту пі-

лі 15 но вых дро наў. Но вая тэх ні ка з'я ві ла ся дзя ку ю чы пра гра ме 

транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва Лат вія — Літ ва — Бе ла русь на 

2014—2020 га ды. Яна рэа лі зу ец ца ў ме жах Еў ра пей ска га ін-

стру мен та су сед ства, які фі нан су ец ца Еў ра са ю зам. Асноў ная 

мэ та пра ек та — забеспячэнне бяс пе кі ў кра і нах-су се дзях Літ ве 

і Бе ла ру сі, па вы шэн не эфек тыў нас ці рас сле да ван ня на вя лі кіх 

тэ ры то ры ях.

Ак ту аль наАк ту аль на

Не за рэ гіст ра ва ныя 
фон ды:

стра ча ныя гро шы 
ці штраф за дзей насць?

Дзей насць фон даў, што зай ма юц ца збо рам гро шай 

у пад трым ку асоб, якія ўдзель ні ча юць у не санк цы-

я на ва ных ма са вых ме ра пры ем ствах і ін шых пуб-

ліч ных ак цы ях у Бе ла ру сі, з'яў ля ец ца не за кон най, 

сцвяр джа юць у Мі ніс тэр стве юс ты цыі.

Сваё мер ка ван не ве дам ства тлу ма чыць тым, што 

фон ды, якія зай ма юц ца збо рам гро шай на ўка за ныя 

мэ ты, у кра і не не за рэ гіст ра ва ны. Між тым, каб па лі-

тыч ная пар тыя, гра мад скае аб' яд нан не або фонд маг лі 

ажыц цяў ляць за кон ную дзей насць, яны па він ны прай сці 

дзярж рэ гіст ра цыю ў ор га нах юс ты цыі. Па ра дак і ўмо вы 

дзей нас ці фон даў рэ гу лю юц ца Ука зам Прэ зі дэн та ад 

1 лі пе ня 2005 го да № 302 «Аб не ка то рых ме рах па ўпа-

рад ка ван ні дзей нас ці фон даў», Гра ма дзян скім ко дэк сам 

і ін шым за ка на даў ствам Бе ла ру сі.

Ар га ні за цыя дзей нас ці або ўдзел у ра бо це фон ду, які 

не прай шоў ва ўста ноў ле ным па рад ку дзярж рэ гіст ра цыю, 

лі чыц ца не за кон най і з'яў ля ец ца ад мі ніст ра цый ным пра ва па-

ру шэн нем, што мае вы ні кам штраф ад па вед на з ар ты ку лам 

23.88 Ко дэк са Бе ла ру сі аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн-

нях, ад зна чыў Аляк сей ПЕЧ КУ РОЎ, на мес нік на чаль ні ка 

ўпраў лен ня па пы тан нях не ка мер цый ных ар га ні за цый 

Мі ніс тэр ства юс ты цыі Бе ла ру сі:

— Сён ня ў кра і не за рэ гіст ра ва на 15 па лі тыч ных пар тый, 

3025 гра мад скіх аб' яд нан няў і 224 фон ды. Толь кі за год у 

кра і не з'я ві ла ся больш за паў сот ні гра мад скіх аб' яд нан няў 

і ка ля дзе ся ці фон даў. За рэ гіст ра ва ныя ў Бе ла ру сі фон-

ды ста вяць са бе са цы яль ныя, даб ра чын ныя, куль тур ныя, 

аду ка цый ныя мэ ты, са дзей ні ча юць раз віц цю фіз куль ту ры і 

спор ту. Ра бо та не ка то рых фон даў скі ра ва на на да сяг нен не 

на ву ко вых ці ін шых гра мад ска ка рыс ных мэт. За ка на даў ча 

зроб ле на ўсё, каб аб са лют ная боль шасць ар га ні за цый, якія 

звяр та юц ца ў рэ гіст ру ю чыя ор га ны, па спя хо ва пра хо дзі лі 

пра цэ ду ру дзярж рэ гіст ра цыі.

Ва ўмо вах гра мад ска-па лі тыч на га ста но ві шча, якое 

скла ла ся ў кра і не апош нім ча сам, вы пад кі раз мя шчэн ня 

ін фар ма цыі пра з'яў лен не фон даў, што збі ра юць гро шы, 

знач на па час ці лі ся, як і пы тан ні гра ма дзян, на коль кі мож-

на да вя раць та кім ар га ні за цы ям.

— Дзей насць па доб ных псеў да фон даў зна хо дзіц ца 

па-за ме жа мі пра ва во га по ля, — пад крэс ліў прад стаў нік 

Мі нюс та. — У су вя зі з гэ тым ад сут ні ча юць дзейс ныя ме-

ха ніз мы праз рыс тас ці і кант ро лю ру хаў гра шо вых срод-

каў, якія на кі роў ва юц ца ў рас па ра джэн не «фон даў». Гэ та 

мо жа пры во дзіць так са ма да не пра ва мер на га ўзба га чэн-

ня лю дзей, якія ма юць не па срэд нае да чы нен не да збо ру 

і раз мер ка ван ня гэ тых срод каў.

Мі ніс тэр ства юс ты цыі лі чыць ма ла ве ра год ным ус плёск 

ства рэн ня но вых па лі тыч ных пар тый у кра і не як вы нік хва-

ля ван няў, што ад бы ва юц ца ця пер у Бе ла ру сі, чым так са ма 

ці ка вяц ца бе ла ру сы, як свед чыць Аляк сей Печ ку роў:

— Па ве лі чэн не коль кас ці да ку мен таў, якія па да юц ца для 

дзярж рэ гіст ра цыі па лі тыч ных пар тый, ад бы ва ец ца, як пра-

ві ла, пе рад вы бар чы мі кам па ні я мі ў прад стаў ні чыя ор га ны 

на шай дзяр жа вы. Гэ та аб умоў ле на тым, што пар тыі ма юць 

пра ва вы лу чэ ння кан ды да таў у дэ пу та ты ў мяс цо выя Са ве-

ты дэ пу та таў і Па ла ту прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду. 

Ад нак пар тыі не ма юць пра ва вы лу чаць кан ды да таў у прэ-

зі дэн ты, та му звы чай на ўзмац нен ня ак тыў нас ці дзей нас ці 

пар тый пе рад вы ба ра мі прэ зі дэн та не на зі ра ец ца.

Іры на СІ ДА РОК.

35-га до вы жы хар Мін ска быў за тры-

ма ны ін спек та ра мі ДАІ ў той час, ка лі 

ра біў чар го вую «за клад ку» дур ма ну. 

Пра гэ та па ве дам ляе Мі ніс тэр ства 

ўнут ра ных спраў. Ве дам ства ад зна-

чае, што муж чы на сту піў на сцеж ку 

нар ка біз не су два ме ся цы та му, у 

чым ён пры знаў ся сам.

Яшчэ больш нар ко ты каў бы ло кан фіс-

ка ва на ў ін шых мес цах. У аў та ма бі лі, якім 

кі ра ва ла бы лая жон ка за тры ма на га, зной-

дзе на 100 гра маў па ра-ме ты лэ фед ро ну, 

які ад но сіц ца да асаб лі ва не бяс печ ных 

псі ха троп ных рэ чы ваў. Яшчэ паў сот ні гра-

маў гэ та га рэ чы ва бы ло ада бра на пад час 

агля ду Пер ша май ска га ра ё на і тэ ры то рыі 

Мінск ага ра ё на, якая зна хо дзіц ца по бач з 

ім. Да дат ко ва 300 гра маў знай шлі ў ква-

тэ ры, якую зды маў за тры ма ны.

Дзе ля боль шай мас кі роў кі па ра-ме-

ты лэ фед рон быў рас фа са ва ны ў по лі-

эты ле на выя па ке ты. У сваю чар гу, яны 

па гру жа лі ся ў гіп са вы рас твор, які на да-

ваў па ке там фор му ка ме ня.

Па ве дам ля ец ца, што за тры ма ны не 

раз пры цяг ваў ся да кры мі наль най ад-

каз нас ці за роз ныя зла чын ствы.

А ў Ві цеб ску су пра цоў ні кі нар ка кант-

ро лю спы ні лі дзей насць ад ра зу дзвюх 

вір ту аль ных нар как ра маў. Ад ну з іх ар-

га ні за ва лі трое ма ла дых лю дзей. Ста-

рэй ша му з іх — 21 год, ся род за тры ма-

ных ёсць і 18-га до вая дзяў чы на.

— Псі ха тро пы яны на бы ва лі ў Ра сіі, 

пас ля пры во зі лі іх у Ві цебск, дзе і фа са-

ва лі на здым най ква тэ ры для да лей ша га 

про да жу, — ад зна чы лі ў прэс-служ бе 

МУС. — Там бы лі зной дзе ны пры ла ды 

для фа соў кі і ўпа ко вач ныя ма тэ ры я лы. 

Ма ла дых лю дзей за тры ма лі прос та пад-

час пе ра воз кі чар го вай пар тыі па ра-ме-

ты лэ фед ро ну ва гой ка ля 500 гра маў. Па 

ін фар ма цыі, якая ма ец ца, яны рас паў-

сюдж ва лі нар ко ты кі не толь кі ў Ві цеб ску, 

але і ў Ор шы з На ва по лац кам. За раз 

ужо вя до ма пра паў та ры сот ні за кла дак 

з нар ко ты кам.

Што да дру го га нар ка тыч на га «ма га зі-

на», то яго ар га ні за ваў 31-га до вы жы хар 

Ві цеб ска. Ра ней ён ужо меў праб ле мы 

з за ко нам праз не за кон нае аба ра чэн-

не за ба ро не ных рэ чы ваў. Схе ма кра мы 

бы ла та кая ж, як і ў пер шым вы пад ку, — 

за куп ка ап то вай пар тыі ў Ра сіі і фа соў ка 

на дроб ныя з да лей шай «за клад кай» у 

аб лас ным цэнт ры. Вось пад час чар го-

ва га пра цэ су «за клад кі» яго і за тры ма лі. 

Пе ра трус на ква тэ ры і ў тай ні ках па ўсім 

Ві цеб ску вы явіў ка ля 850 гра маў аль фа-

PVP — асаб лі ва не бяс печ на га рэ чы ва.

«Па га рэў» на ганд лі дур ма нам і 

21-га до вы го мель скі сту дэнт. Ка ля мо-

гі лак у аб лас ным цэнт ры ён зра біў не-

каль кі «за кла дак» псі ха тро паў, ка лі яго 

і за тры ма лі на мес цы. Больш за тое, 

пры ім быў та вар, ужо «рас фа са ва ны» 

ў па ке ты ва гой па 200 і 50 гра маў. Яшчэ 

290 гра маў аль фа-PVP апе ра тыў ні кі знай-

шлі ў па коі ін тэр на та, дзе жыў сту дэнт. 

Там жа быў і ўвесь па трэб ны ін вен тар — 

вы со ка дак лад ныя ва гі, пус тыя па ке ці кі, 

скотч... Сту дэнт рас ка заў, што на бы ваў нар-

ко ты кі ў ад ной з вір ту аль ных кра маў. Ча сам 

па «та вар» да во дзі ла ся ез дзіць у Мінск.

Ва ўсіх вы пад ках рас па ча ты кры мі-

наль ныя спра вы.

Сі ту а цыю з нар ко ты ка мі ў кра і не ка-

рэс пан дэн ту «Звяз ды» пра ка мен та ваў 

на чаль нік Га лоў на га ўпраў лен ня па 

нар ка кант ро лі і су праць дзе ян ні ганд-

лю людзь мі МУС пал коў нік мі лі цыі 

Алег СІЛЬ ВЕСТ РО ВІЧ.

— Сё ле та апе ра тыў ная аб ста ноў ка 

ў сфе ры па ста вак га шы шу, ма ры ху а ны 

і псі ха тро паў з кра ін Еў ра са ю за моц на 

змя ні ла ся. Паў плы ва ла на гэ та пан дэ мія 

COVІD-19. У кра і нах Еў ро пы, ва Укра і не 

і Ра сіі быў уве дзе ны ка ран цін, а па езд кі 

праз дзяр жаў ныя ме жы Бе ла ру сі амаль 

цал кам спы ні лі ся. Дзя ку ю чы эпі дэ мі я-

ла гіч най сі ту а цыі не вы яў ле на тран зіт-

ных ка на лаў па ступ лен ня нар ко ты каў з 

Еў ра са ю за на бе ла рус кім участ ку знеш-

няй мя жы АДКБ. Так са ма не бы ло вы-

яў ле на спроб па ста вак нар ко ты каў у 

на прам ку ЕА ЭС з тэ ры то рыі Поль шчы, 

Лат віі і Літ вы. Прак тыч на ўсе спы не ныя 

сё ле та ка на лы па стаў кі за ба ро не ных 

рэ чы ваў на ўнут ра ны бе ла рус кі нар-

ка ры нак пры хо дзяц ца на до лю Ра сіі — 

16 з 17 пе ра кры тых за сем ме ся цаў.

У сваю чар гу, гэ та паў плы ва ла на 

коль касць кры мі наль ных спраў, звя за ных 

з не за кон ным аба ра чэн нем нар ко ты каў. 

Са сту дзе ня да лі пе ня вы яў ле на 1015 ча-

ла век, да тыч ных да зла чын стваў та ко га 

ро ду. Ся род іх — 22 не паў на лет нія. Агуль-

ная коль касць у па раў на нні з та кім жа 

пе ры я дам мі ну ла га го да ска ра ці ла ся на 

чвэрць. А вось кры мі наль ных спраў ста-

ла бо лей — 358 су праць 269 год та му. 

Аб ме жа ва ны до ступ да 337 сай таў, праз 

якія рэа лі зоў ваў ся «дур ман».

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

СУ ПРАЦЬ «ДУР МА НУ»

Мяр ку ец ца рас пра ца ваць за ко на-

пра ект аб змя нен нях у ад па вед ных 

ко дэк сах Бе ла ру сі: Кры мі наль ным, 

Кры мі наль на-пра цэ су аль ным і Кры-

мі наль на-вы ка наў чым. Пра па но вы 

гра ма дзян па па ляп шэн ні дзе ян-

ня аба зна ча ных да ку мен таў ча ка-

юць на пра ва вым фо ру ме кра і ны 

forumpravo.by да 5 каст рыч ні ка.

Пра ана лі за ва ныя ма тэ ры я лы бу дуць 

вы ка ры ста ны пры пад рых тоў цы пра ек таў 

ко дэк саў аб кры мі наль най ад каз нас ці. Ка-

ар ды на ваць ра бо ту між ве да мас най ра бо-

чай гру пы бу дзе Мі ніс тэр ства юс ты цыі.

— Ча ка ец ца маш таб ная ра бо та па 

пе ра гля дзе асноў ных па ла жэн няў Кры-

мі наль на га, Кры мі наль на-пра цэ су аль на-

га і Кры мі наль на-вы ка наў ча га ко дэк саў. 

Па куль ажыц цяў ля ец ца збор, вы ву чэн не 

і аб агуль нен не пра па ноў па ўдас ка на-

лен ні аба зна ча ных да ку мен таў, — рас-

ка за ла Свят ла на РО ГА ВА, на мес нік 

на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня 

нар мат вор чай дзей нас ці ў сфе ры 

дзяр жаў на га бу даў ніц тва Мі ніс тэр ства 

юс ты цыі Бе ла ру сі. — Мы ча ка ем ідэй 

так са ма і ад гра ма дзян, та му на сай це 

forumpravo.by, На цы я наль ным пра ва вым 

ін тэр нэт-пар та ле, на веб-пар та ле Мі нюс-

та раз ме шча на ін фар ма цыя аб збо ры 

пра па ноў ад усіх за ці каў ле ных.

На фо ру мах ужо з'я ві ла ся не каль кі 

пра па ноў, якія, мяр ку ю чы па змес це, вы-

клі ка ны жыц цё вай прак ты кай. Ра яць, 

на прык лад, поў нас цю па зба віц ца ад 

ін сты ту та па ня тых, бо «іх мож на па да-

браць з лі ку «сва іх» і яны не га ран ту юць 

аба ро ны ад фаль сі фі ка цый, ад нак ства-

ра юць праб ле мы для след ства».

Аба зна чы лі і вост рую праб ле му даў-

жні коў, пра ака ліч нас ці якой не ад на ра зо-

ва ка за лі юрыс ты. На фо ру ме пра па ну-

юць уз мац ніць ме ры ад каз нас ці даў жні-

коў, аж но да аба вяз ко ва га пры му со ва га 

пра ца ўлад ка ван ня і кры мі наль най ад-

каз нас ці за ня вы пла ты. Та кое стаў лен не 

зра зу ме ла, бо час та «даў жні кі шчы ра 

пад піс ва юць мі ра вое па гад нен не, да-

юць рас піс кі, за свед ча ныя на та ры у сам, 

а са мі пе ра піс ва юць ма ё масць на сва я-

коў, і ўзяць з іх ня ма ча го».

Вы ка за лі мер ка ван не і ад нос на да тэр мі-

но ва га вы зва лен ня, пра па ну ю чы агуч ваць 

пра ва на яго пад час вы ня сен ня пры су ду. 

Згод на з ця пе раш нім за ко нам, «пра ва на 

да тэр мі но вае вы зва лен не ад па ка ран ня (ці 

за ме ну яго больш мяк кім) прак тыч на цал-

кам за ле жыць ад ад мі ніст ра цый ка ло ній, а 

не су да, які пры мае ад па вед нае ра шэн не 

фар маль на», мяр ку юць на фо ру ме.

У Мі ніс тэр стве юс ты цыі ра зу ме юць 

шмат за дач насць і ад каз насць ра бо ты, 

што мае ад быц ца, та му пад крэс лі ва юць 

важ насць кан струк тыў на га і эфек тыў на-

га ўза е ма дзе ян ня ўсіх за ці каў ле ных для 

да сяг нен ня па стаў ле ных мэт па ўдас ка-

на лен ні ко дэк саў.

— Кан чат ко вы мі рэ дак цы я мі пра ек-

таў аб кры мі наль най ад каз нас ці, іх уз-

гад нен нем з усі мі за ці каў ле ны мі суб' ек-

та мі і пуб ліч ным аб мер ка ван нем бу дзе 

зай мац ца Мі ніс тэр ства юс ты цыі, — да-

да ла спе цы я ліст.

Іры на СІ ДА РОК.

Ва ша пра ваВа ша пра ва
КАБ УДАС КА НА ЛІЦЬ КРЫ МІ НАЛЬ НУЮ АД КАЗ НАСЦЬ
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