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Аса біс тыя ка бі не ты 
для даў жні ка і спаг наль ні ка

Ле тась ор га на мі пры му со ва га вы ка нан-

ня ўзбу джа на 2,33 міль ё на вы ка наў чых вы-

твор час цяў. За год спаг на на 1,44 міль яр да 

руб лёў, у да ход дзяр жа вы — 95 міль ё наў. 

Зні зіў ся ас та так ня вы ка на ных вы твор час-

цяў — ця пер іх кры ху больш за міль ён, удак-

лад ніў мі ністр:

— Асаб лі вую ўва гу сё ле та ўдзе лім тым 

ка тэ го ры ям спраў, якія зна хо дзяц ца на 

вы ка нан ні больш за год. Тут па тра бу юц-

ца да дат ко выя на ма ган ні па спаг нан ні 

даў гоў.

У 2019-м Мі нюст апра ба ваў аў та ма тыч-

ную рас сыл ку даў жні кам СМС-па ве дам лен-

няў пра на яў насць уз бу джа най су праць іх 

вы ка наў чай вы твор час ці. Дзя ку ю чы гэ та му 

больш за 20 % за па зы ча нас цяў бы лі па га-

ша ны ад ра зу.

Ін тэ гра цыя ін фар ма цый най сіс тэ мы пры-

му со ва га вы ка нан ня з АРІП так са ма ста-

ноў ча ад бі ла ся на вяр тан ні гро шай, бо доўг 

ста ла маг чы мым апла ціць, не пры хо дзя чы 

аса біс та да су до ва га вы ка наў цы.

Дзя ку ю чы ін фар ма цый на му су пра цоў-

ніц тву з На цы я наль ным бан кам, у Мі нюс-

та з'я віў ся до ступ да звес так пра ра хун кі і 

элект рон ныя ка шаль кі даў жні коў. А да рэ-

ест ра даў жні коў на пар та ле ве дам ства ле-

тась звяр ну лі ся 280 міль ё наў ра зоў.

Сё ле та пла ну ец ца ства рыць аса біс тыя 

ка бі не ты ба коў вы ка наў чай вы твор час ці. 

Даў жнік і спаг наль нік змо гуць са ма стой на 

са чыць за вы ка нан нем пра цэ су. Тым са мым 

па вы сіц ца ін фар ма ва насць ба коў і да дат ко-

вы кант роль ра бо ты ор га наў пры му со ва га 

вы ка нан ня.

— У най блі жэй шы час пла ну ем пад пі саць 

за гад, згод на з якім ва ўсіх ор га нах пры му-

со ва га вы ка нан ня гра ма дзя нам да зво ляць 

вес ці аў дыя- і ві дэа за пі сы су стрэ чы з прад-

стаў ні ка мі ор га наў пры му со ва га вы ка нан ня 

ці пра цэ су здзяйс нен ня вы ка наў ча га дзе ян-

ня, не пы та ю чы ся да зво лу на гэ та ў служ бо-

вых асоб, — па дзя ліў ся Алег Слі жэў скі. — 

Гэ та па вы сіць да вер ва ўза е ма ад но сі нах 

па між ба ка мі, а так са ма ста не пра фі лак-

тыч най ме рай па па пя рэ джан ні маг чы мых 

ка руп цый ных пра ва па ру шэн няў.

На та ры у сы, ры эл та ры, 
сты му лы

Пад рых та ва ны і зна хо дзіц ца ў Па ла це 

прад стаў ні коў за ко напра ект, які ка рэк ці руе 

за кон аб на та ры я це і на та ры яль най дзей-

нас ці. Ка лі пра па но вы бу дуць за цвер джа ны, 

то ў кам пе тэн цыі на та ры я та з'я віц ца маг чы-

масць пра стаў лен ня апа сты ля на да ку мен ты 

боль шас ці дзяр жаў ных ор га наў (па куль гэ та 

мо гуць ра біць толь кі са мі ор га ны) за вы клю-

чэн нем сфе ры аду ка цыі. Сён ня для ле га лі-

за цыі да ку мен та трэ ба пры ехаць у ста лі цу 

ці аб лас ны цэнтр у пэў нае ве дам ства. Ка лі 

пра па но вы адоб раць, гэ та мож на бу дзе зра-

біць на мес цы (у кра і не 835 на та ры у саў), 

удак лад ніў мі ністр.

Яшчэ адзін па куль не пры ня ты за ко на-

пра ект да ты чыц ца дзей нас ці ры эл та раў. 

Ад на з яго пра па ноў — за ка на даў чая за-

ба ро на збі ран ня пла ты за ад ну і тую ж 

па слу гу з па куп ні ка і пра даў ца — ра біць 

гэ та па ві нен хтось ці адзін. На стой ва юць у 

Мі нюс це і на ад ме не дзяр жаў на га рэ гу ля-

ван ня та ры фаў на ры эл тар скія па слу гі пры 

здзел ках з не жы лой не ру хо мас цю і па між 

юры дыч ны мі асо ба мі. Та ры фы на здзел кі 

з жыл лём для лю дзей, як і ра ней, бу дуць 

рэ гу ля вац ца.

— Кошт жыл ля і так до сыць вы со кі, та му 

ца на па слуг мае іс тот нае зна чэн не. Ка лі поў-

нас цю ад мя ніць дзярж рэ гу ля ван не та ры фаў 

па здзел ках з жыл лём з удзе лам гра ма дзян, 

гэ та мо жа пры вес ці да рос ту кош ту ры эл-

тар скіх па слуг, — па тлу ма чыў мі ністр.

Пад рых та ва ны так са ма пра па но вы па ка-

рэк ці роў цы Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных 

пра ва па ру шэн нях, ся род якіх змя нен не ка-

тэ га ры за цыі ад мі ніст ра цый ных па ру шэн няў. 

За пра він насць, якая не ўяў ляе вя лі кай гра-

мад скай не бяс пе кі, пра ду гледж ва ец ца па пя-

рэ джан не, за ўва га ці штраф да 10 ба за вых 

ве лі чынь. Як толь кі асо бу пад верг лі ад на му 

з та кіх па ка ран няў, ад ра зу лі чыц ца, што яна 

не пры цяг ва ла ся да ад мі ніст ра цый най ад-

каз нас ці. Пас ля знач на га пра ва па ру шэн ня 

ча ла век лі чыц ца пры цяг ну тым да ад каз нас-

ці ця гам паў го да, пас ля гру ба га — го да.

— Раз гля да ец ца так са ма пы тан не вы-

ка ры стан ня сты му лю ю чых так зва ных зні-

жак на па ме ры штра фу. За не свое ча со вую 

апла ту штра фу яго па мер мож на па вя лі-

чыць. Ка лі ж ча ла век вы пла ціў штраф ад ра-

зу ці ў вы зна ча ны тэр мін, то мы пра па ну ем 

аплач ваць не 100 % гэ та га штра фу, а, ска-

жам, 25 ці 50 %. Ад нак усё гэ та яшчэ бу дуць 

аб мяр коў ваць, шу каць кам пра міс, — да даў 

кі раў нік Мі нюс та.

Адзі ная ін фар ма цый ная 

сіс тэ ма су доў агуль най 

юрыс дык цыі (АІС САЮ) 

пач не сваю ра бо ту ў краі-

не на пры кан цы гэ та га 

го да, а да кан ца 2021-га 

не аб ход на за вяр шыць 

пра цу над адзі ным гра ма-

дзян скім пра цэ су аль ным 

ко дэк сам. На ле та па ві нен 

так са ма з'я віц ца агуль-

на да ступ ны элект рон ны 

банк су до вых ра шэн няў. 

Пра гэ тыя і ін шыя но ва-

ўвя дзен ні су до вай сіс-

тэ мы рас ка заў Ва ле рый 

КА ЛІН КО ВІЧ, пер шы на-

мес нік стар шы ні Вяр хоў-

на га су да.

Ад на з га лоў ных за дач су-

до вай сіс тэ мы — ума ца ван не 

кад ра ва га скла ду і па тэн цы я лу 

су дзейс ка га кор пу су і пры цяг-

нен не ў іх ра ды най больш пры-

стой ных чле наў юры дыч най 

су поль нас ці. Для гэ та га сё ле та 

дзей ні чае аб ноў ле ная сіс тэ ма 

кры тэ ры яў пад бо ру кад раў на 

па са ды суд дзяў, якая су пра ва-

джа ец ца аба вяз ко вым псі ха ла-

гіч ным тэс там. За хоў ва ец ца і 

сур' ёз ная пра вер ка пра ва вых 

ве даў. Да рэ чы, па ло ва кан-

ды да таў, якія па жа да лі ле тась 

здаць эк за мен, не прай шлі 

пра вер ку, па дзя ліў ся Ва ле рый 

Ка лін ко віч.

— Мы ўваж лі ва ана лі зу ем, 

як ад гу ка ец ца ў гра мад стве 

ра бо та су доў. Ар га ні за цыя, 

эфек тыў насць і спра вяд лі-

васць пра ва суд дзя — тры я да, 

якая ў гра мад скай свя до мас ці 

ха рак та ры зуе якасць су до вай 

дзей нас ці. У гэ тым кан тэкс це 

мы і ацэнь ва ем сён ня дзей-

насць кож на га ра бот ні ка ў на-

шай сіс тэ ме.

Су ды ары ен ту юць так са ма 

на ра зум нае вы ка ры стан не аль-

тэр на тыў гра мад скай і кры мі-

наль най ад каз нас ці, у тым лі ку 

ме дыя  цый ныя пра цэ ду ры і сты-

му ля ван не дзей на га рас ка ян ня.

Ле тась у су вя зі з пры мі-

рэн нем з па цяр пе лым бы ло 

спы не на 706 спраў. Част ка з 

іх — спра вы аб зла чын ствах 

так зва на га пры ват на га аб ві-

на вач ван ня, дзе маг чы масць 

пры мі рыц ца аб ві на ва ча на му і 

па цяр пе ла му наўпрост пра пі-

са на ў Кры мі наль ным ко дэк се 

і з'яў ля ец ца для су да аба вяз-

ко вай пры чы най для спы нен ня 

спра вы.

— Ме ды я цый ныя се сіі най-

час цей пры мя ня юц ца ў эка-

на міч ным су да вод стве. Ад нак 

па сту по ва не толь кі суб' ек ты 

гас па да ран ня, але і гра ма дзя-

не ўсё час цей звяр та юц ца да 

гэ тай пра цэ ду ры. Мы не вы-

клю ча ем ука ра нен не ме ды я-

цыі і ў кры мі наль ны пра цэс, — 

мяр куе спе цы я ліст. — У пэў-

най сту пе ні лю дзей стрым лі вае 

кошт па слуг ме ды я та ра, які 

сён ня до сыць іс тот ны. Су ды 

рас каз ва юць пра маг чы масць 

ска рыс тац ца па ўза ем най зго-

дзе ме ды я цый ны мі пра цэ ду-

ра мі. Ча сам у ро лі та кіх пе ра-

моў цаў вы сту па юць аба рон цы 

аб ві на ва ча ных. Ка лі за гэ тым 

ня ма ні я кай кра мо лы, то гэ та 

нар маль на. Пы тан не не ў ліч-

ба вых па каз чы ках, а ў вы ра-

шэн ні кан флік ту, праз які лю дзі 

апы ну лі ся ў су дзе.

Яшчэ адзін на пра мак пра цы 

ў пла не па шы рэн ня маг чы мас-

цяў до сту пу да пра ва суд дзя, 

яго ра зум най эка на міч нас ці і 

ад кры тас ці су до вай сіс тэ мы 

ў ве дам стве ба чаць праз ука-

ра нен не ў сіс тэ му су час ных 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій і, 

як след ства, спра шчэн не су-

до вых пра цэ дур. Пры нам сі, 

гэ та да ты чыц ца за ко на пра ек-

та, які да зво ліць пе рай сці ад 

скла дан ня пад ра бяз ных па пя-

ро вых пра та ко лаў у су дзе да 

аў дыя- і ві дэа фік са цый пра цэ-

су прак тыч на ва ўсіх ві дах су-

да вы твор час ці.

— Спа дзя ём ся, што ён бу-

дзе пры ня ты на вяс но вай се сіі 

пар ла мен та і мы пач нём яго 

прак тыч на рэа лі зоў ваць. Во-

сен ню мы па він ны скон чыць 

за бес пя чэн не срод ка мі аў дыя- 

і ві дэа фік са цыі ўсе аб лас ныя 

су ды. У Вяр хоў ным су дзе і ў 

шэ ра гу ра ён ных та кія сіс тэ мы 

ўжо іс ну юць, — за ўва жыў на-

мес нік стар шы ні су да.

Ін фар ма цый ная сіс тэ ма 

АІССАЮ, якая па він на за пра ца-

ваць сё ле та, да зво ліць больш 

апе ра тыў на атрым лі ваць ін-

фар ма цыю пра пра ва суд дзе 

і па він на знач на па шы рыць 

маг чы мас ці для дыс тан цый на-

га зва ро ту ў суд праз се ці ва. 

У сваю чар гу, гэ та да зво ліць 

удзель ні кам пра цэ су апе ра-

тыў на атрым лі ваць ін фар ма-

цыю пра ход спра вы.

На гэ ты год за пла на ва на і 

рас пра цоў ка кан цэп цыі за ко-

на пра ек та аб до сту пе да ін-

фар ма цыі аб дзей нас ці су доў 

агуль най юрыс дык цыі. Ва-

ле рый Ка лін ко віч пад крэс ліў 

не аб ход насць за ка на даў ча га 

ўпа рад ка ван ня ра бо ты з ін-

фар ма цы яй, якая да ты чыц ца 

су до вай дзей нас ці:

— За ко на пра ект да зва ляе 

ў ме жах ад на го нар ма тыў на-

пра ва во га ак та скан цэнт ра-

ваць усе асноў ныя па тра ба-

ван ні, якіх не аб ход на пры трым-

лі вац ца пры рабоце з та кой 

ад чу валь най ін фар ма цы яй, 

як вы ні кі раз гля ду кан крэт ных 

спраў. Мы пра цу ем з людзь мі, 

якія так са ма ма юць пра ва на 

аса біс тае жыц цё і ра зум нае за-

ха ван не яго та ям ні цы.

Ад но з пы тан няў, якое бу дзе 

рэ гу ля вац ца гэ тым за ко нам, — 

маг чы масць транс ля цыі ад-

кры тых су до вых па ся джэн няў 

у ін тэр нэ це. Дзя ку ю чы та ко му 

стры му мо гуць не вы трым лі-

вац ца пэў ныя су до выя ка но ны, 

ка лі свед ка, які ча кае сва ёй 

чар гі, спа кой на на зі рае за тым, 

што ад бы ва ец ца ў за ле па ся-

джэн ня, што не да пу шчаль на.

У аб' ём ны элект рон ны банк 

су до вых ра шэн няў, які за пра-

цуе ў 2021-м, бу дуць змя шчаць 

ра шэн ні, што вы но сяц ца ва 

ўсіх ві дах су да вы твор час ці 

пры за ха ван ні па тра ба ван няў 

за ка на даў ства на ахо ву пер-

са наль ных да дзе ных удзель-

ні каў пра цэ су.

— Гэ та па тра буе ства рэн ня 

до сыць скла да на га да дат ко-

ва га пра грам на га пра дук ту. 

Су мес на з На цы я наль ным 

цэнт рам пра ва вой ін фар ма-

цыі мы пра цу ем над тым, каб, 

пуб лі ку ю чы пра ва вы склад нік 

спраў, не да пус ціць рас паў-

сюдж ван ня ін фар ма цыі пра 

пры ват нае жыц цё ўдзель ні-

каў пра цэ су ў ме жах, больш 

за тыя, што вы зна ча ны за ко-

нам, — удак лад ніў Ва ле рый 

Ка лін ко віч.

Пра ва вая гас цёў няПра ва вая гас цёў ня

Кра мы 
па він ны пра ца ваць 

да апош ня га па куп ні ка
На днях ха це ла за ско чыць па ма ла ко ў 

кра му, да за крыц ця якой за ста ва ла ся 

пяць хві лін. Ад нак ахоў нік на ўва хо дзе не 

пус ціў мя не, ма ты ву ю чы гэ та тым, што я 

не па спею зра біць па куп кі да за кан чэн ня 

ра бо ты ма га зі на. Ці меў ён пра ва на та кія 

дзе ян ні?

Лі лія П., г. Мінск.

На пы тан не ад каз вае 

Вік то рыя ЧА МЯ РЭЎ-

СКАЯ, вя ду чы спе цы-

я ліст упраў лен ня пра-

ва во га рэ гу ля ван ня 

бюд жэт на-фі нан са вых 

зно сін і па дат ка аб кла-

дан ня Мі ніс тэр ства юс-

ты цыі Бе ла ру сі:

— Ахоў нік не меў 

пра ва не пус ціць вас у кра му. На ват ка лі да 

кан ца яе ра бо ты за ста ва ла ся б ад на хві лі на, ён 

не па ві нен быў пе ра шка джаць вам на ве даць 

яе. Ува ход у ма га зін пе ра пы ня ец ца роў на ў час 

афі цый на га за кан чэн ня яго ра бо ты.

У ад па вед нас ці з Пра ві ла мі про да жу асоб ных 

ві даў та ва раў і ажыц цяў лен ня гра мад ска га хар-

ча ван ня за ба ра ня ец ца перапыняць па куп ні кам 

до ступ у ганд лё вую за лу з на блі жэн нем ча су за-

вяр шэн ня ра бо ты пра даў ца. За дзе сяць хві лін да 

за вяр шэн ня ра бо ты пра да вец мо жа па пя рэ дзіць 

па куп ні коў, што час іх аб слу гоў ван ня закан чва ец-

ца ў су вя зі з на блі жэн нем ча су за вяр шэн ня ра бо-

ты кра мы ад па вед на рэ жы му ра бо ты ўста но вы.

Ад нак усе па куп ні кі, якія ўжо зна хо дзяц ца ў 

за ле, па він ны быць аб слу жа ны і раз лі ча ны, на-

ват ка лі гэ та ад бы ва ец ца ўжо пас ля афі цый на га 

за вяр шэн ня ра бо ты ма га зі на. Ка неш не, гэ та не 

азна чае, што, тра піў шы ў кра му за хві лі ну да 

кан ца яе пра цы, вы пой дзе це га дзі ну гу ляць па 

ра дах з ка ляс кай. Акра мя за ка на даў чых пра воў 

трэ ба кі ра вац ца так са ма ча ла ве чы мі ад но сі на мі 

адзін да ад на го.

Ша ноў ныя чы та чы, ка лі ў вас уз нік лі пы-

тан ні юры дыч на га ха рак та ру, да сы лай це 

іх на наш паш то вы або элект рон ны ад рас 

sіdаrоk@zvіаzdа.bу. У «Пра ва вой гас цёў ні» 

ра зам са спе цы я ліс та мі Мі нюс та і ін шых уста-

ноў мы бу дзем шу каць на іх ад ка зы.

Кам пе тэнт наКам пе тэнт на

СМС-па пя рэ джан ні і «зніж кі» на штра фы
Мі ністр юс ты цыі рас ка заў пра пла ны ве дам ства

СудСуд

Матэрыялы падрыхтавала Іры на СІ ДА РОК.

Псі ха ла гіч ны тэст для суд дзяў 
і ві дэа за піс па сяджэн ня

Шмат функ цы я наль ныя цэнт ры па ака зан ні ад мі-

ніст ра цый ных па слуг з'я вяц ца ў Мін ску, Ма гі лё ве 

і Шчу чы не, а ў ін тэр нэ це ство раць аса біс тыя ка бі-

не ты даў жні ка і спаг нан ні ка доў гу. У пры яры тэ це 

так са ма пе ра ход ад па пя ро ва га фар ма ту да ку-

мен таў да элект рон на га. Гра ма дзя нам да зво ляць 

вес ці аў дыя- і ві дэа за піс у ор га нах пры му со ва га 

вы ка нан ня, а ад мі ніст ра цый ныя пра ва па ру шэн ні, 

маг чы ма, па дзе ляць на тры ка тэ го рыі. Пра гэ тыя 

і ін шыя пла ны Мі нюс та рас ка заў мі ністр юс ты цыі 

Алег СЛІ ЖЭЎ СКІ.


