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Да мо віц ца з ін шы мі 
і са мім са бой

Да рос лых лю дзей ужо нель га 

змя ніць, ад нак мож на на га даць ім 

пра на яў насць бу ду чы ні і да па маг-

чы яе па леп шыць, упэў не ны ме ды-

я та ры — тыя, хто да па ма гае ва ро-

жым ба кам да мо віц ца і збе раг чы 

свае нер вы, срод кі і час. За кон 

аб ме ды я цыі з'я віў ся ў Бе ла ру сі 

ў 2014 го дзе, а ад па вед ныя спе-

цы я ліс ты ста лі атрым лі ваць па-

свед чан ні ме ды я та раў. Ад нак пра-

ца ваць у гэ тай га лі не не ка то рыя 

па ча лі ў нас больш за дзе сяць га-

доў та му, да па ма га ю чы лю дзям не 

да вес ці свае праб ле мы да су да.

А сё ле та ў ста лі цы прай шоў ужо 

ІІІ Між на род ны фес ты валь ме ды-

я цыі, які па ка заў, што з кож ным 

го дам па вя ліч ва ец ца ра зу мен не 

лю дзей, што ме ды я цыя — доб рая 

сця жын ка, якая вя дзе не ў суд, а да 

мі ру. Рас це і коль касць праб лем, 

якія мож на і трэ ба вы ра шаць з да-

па мо гай ме ды я та раў. Ся мей ныя, 

эка на міч ныя, пра цоў ныя і між кан-

фе сій ныя спрэч кі, кры мі наль ныя 

спра вы з удзе лам не паў на лет ніх, 

пра гра мы для пры мі рэн ня ах вяр і 

іх пе ра след ні каў...

Ме ды я тар мо жа да па маг чы за-

ха ваць ад но сі ны не толь кі па між 

людзь мі, але і пры мі рыць ча ла ве-

ка з са мім са бою, ка лі яго жыц-

цё ўсклад ня ец ца па са мой сва ёй 

сут нас ці.

— З ча сам у лю дзей уз ні кае ўсё 

больш цяж кас цяў, і ім пры хо дзіц ца 

шу каць но выя срод кі для пе ра адо-

лен ня праб лем. Зда ра ец ца, што 

тыя, хто не спра віў ся з ця жа рам 

праб лем, апы на юц ца ў ад па вед-

ных ля чэб ных уста но вах. А ка лі б іх 

жыц цё бы ло пра сцей шае і не па тра-

ба ва ла на пру жан ня, яны спа кой на 

іс на ва лі б у сва ім ася род ку, — упэў-

не ны Фрэнк ЛЭЙ НІ, стар шы ня Ка-

мі тэ та па ўрэ гу ля ван ні спрэ чак 

ка ле гіі ад ва ка таў шта та Паў ноч-

ная Ка ра лі на ЗША.

Ме ды я та ры ў сад ках, 
шко лах і за гсах

Ле тась ме ды я та ры па ча лі ак-

тыў на пра ца ваць у за гсах Мін ска, 

пра па ну ю чы да па мо гу ва ўрэ гу ля-

ван ні спрэ чак. У ме ды я цыю ак тыў-

на ўцяг ну ты бе ла рус кія сту дэн ты 

і школь ні кі. У 2016 го дзе пра ект 

школь най ме ды я цыі рас па чаў ся ў 

19 уста но вах аду ка цыі ста лі цы і 

12 Грод на. У вы ні ку ў 12 шко лах 

за пра ца ва лі школь ныя служ бы 

ме ды я цыі. Вуч ні са мі пра вод зяць 

ме ды я цыі, якія да ты чац ца спрэ чак 

у ста ло вай, сва рак па між най леп-

шы мі сяб роў ка мі, кан флік таў з вы-

клад чы ка мі...

У пе да га гіч ным ка ле джы на ват 

ёсць тэ ма тыч ны фа куль та тыў. Ужо 

на ле та вы пуск ні кі ўста но вы, якія 

ма юць ве ды ме ды я та ра, тра пяць 

пе да го га мі ў са ды і па чат ко выя 

шко лы. Яны ге не ры ру юць ідэі ме-

ды я цыі на муль ці ках і раз ві ва юць 

іх для са мых ма лень кіх. Па ацэн-

ках дэ ле га цыі ААН, за два га ды 

ў школь най ме ды я цыі ў Бе ла ру сі 

бы ло зроб ле на больш, чым у ін шых 

кра і нах. Ме ды я цы яй за ці ка ві лі ся 

прад стаў ні кі ка мі сій па спра вах 

не паў на лет ніх і са цы яль на-пе да-

га гіч ных цэнт раў.

Каб удас ка на ліць гэ тую з'я ву ў 

кра і не, Мі нюст рых туе за ко на пра-

ект аб ка рэк ці роў цы пы тан няў ме-

ды я цыі ў Ко дэк се аб шлю бе і сям'і, 

Гра ма дзян скім ко дэк се і пла нуе 

ўвес ці аба вяз ко вае на кі ра ван не 

на пра цэ ду ру. Мяр ку ец ца, гэ та 

той вы па дак, ка лі пры мус па ві нен 

абяр нуц ца на ка рысць.

— Каб ін сты тут ме ды я цыі дзей-

ні чаў больш эфек тыў на і стаў 

звыч кай у пра ва вой куль ту ры гра-

мад ства, не аб ход на ка рэк ці ра ваць 

і ўдас ка наль ваць не толь кі за кон аб 

ме ды я цыі, але і пра цэ су аль ныя ко-

дэк сы, — пе ра ка на на Ала БО ДАК, 

стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са-

ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі па за ка на даў стве 

і дзяр жаў ным бу даў ніц тве. — Ка-

рысць ме ды я цыі ў тым, што яна 

да зва ляе не толь кі раз гру зіць су-

ды, але, як пра ві ла, і ра зы хо дзіц ца 

ўдзель ні кам кан флік ту як мі ні мум 

не во ра га мі.

Між дыс цып лі нар ная 
пра фе сія

Ма дэль са цы яль на-па лі тыч на-

га ла ду кра і ны, якая за сноў ва ец-

ца на ме ды я цыі, свед чыць, што ў 

гра мад стве доб ра раз ві ты гра мад-

скія ін сты ту ты, лі чыць Іры на ЦЭ-

ЛІ КА ВЕЦ, на чаль нік упраў лен ня 

ад ва ка ту ры і лі цэн за ван ня юры-

дыч най дзей нас ці Мі ніс тэр ства 

юс ты цыі Бе ла ру сі:

— Ме ды я цыя ў Бе ла ру сі па спя-

хо ва раз ві ва ец ца ў сфе ры вы ра-

шэн ня ка мер цый ных спрэ чак, што 

па цвяр джа ец ца пры мі ры цель ны мі 

пра цэ ду ра мі ў сіс тэ ме эка на міч-

ных су доў. Прак ты ка па ка за ла, 

што маг чы мас ці ме ды я цыі ў мно-

гіх вы пад ках пе ра вы ша юць маг-

чы мас ці су да вы твор час ці, бо яна 

да пус кае пры няц це ад роз нен няў у 

пунк тах гле джан ня ба коў. Мож на 

ска заць, што ме ды я цыя ў краі не 

скла ла ся як пра ва вы, ад нак не як 

са цы яль ны ін сты тут. Гэ тая пра цэ-

ду ра, на жаль, зна хо дзіц ца яшчэ 

на па чат ку свай го раз віц ця і па-

тра буе ка рэк ці роў кі дзей на га за-

ка на даў ства.

Маг чы масць да мо віц ца праз ме-

ды я та ра да зва ляе, акра мя ўся го, 

не апа вя шчаць аб праб ле мах, якія 

ма юць абод ва ба кі ў сва ім біз не се, 

да дат ко вых лю дзей, як гэ та бы ло б 

у су дзе. Не ка то рыя на ват пас ля 

за ста юц ца дзе ла вы мі парт нё ра мі. 

Да ку мен ты 10 000 бір жа вых здзе-

лак што год змя шча юць ме ды я цый-

ную ага вор ку.

Ай чын ная ме ды я цыя раз ві ла-

ся і вый шла з су доў, і ў гэ тым яе 

на цыя наль ная спе цы фі ка, па цвяр-

джае і Іры на БЕЛЬ СКАЯ, ме ды я-

тар цэнт ра «Ме ды я цыя і пра ва». 

Су до вая ме ды я цыя па ча ла раз ві-

вац ца ў кра і не яшчэ ў 2008-м, а 

ў 2010 го дзе быў ство ра ны спе цы-

яль ны цэнтр для раз віц ця па за су-

до вай ме ды я цыі.

— Сён няш няя ме ды я цыя вы рас-

ла з па няц ця пра цэ ду ры і ста ла не-

чым боль шым — з яе ства ры ла ся 

да дат ко вая кам пе тэн цыя мно гіх 

пра фе сій, — упэў не на яна. — На-

ву коў цы, псі хо ла гі, кан флік то ла гі, 

вы клад чы кі, чле ны пар ла мен та — 

усе сён ня ву чаць яе асно вы. Тым 

са мым мы вый шлі на між дыс цып-

лі нар насць пра фе сіі ме ды я та ра, 

якая аб' яд ноў вае ўсе аду ка цыі. 

Ду ма ец ца, ка лі дзяр жа ва пра цяг-

не са дзей ні чаць раз віц цю ме ды я-

цыі, ужо ў 2025-м пра цэ ду ра ста не 

асноў ным срод кам урэ гу ля ван ня 

кан флік таў.

Элі та бе ла рус ка га 
гра мад ства

Ме ды я цыя па він на пра фе сій-

на раз ві вац ца ў ме жах на ву ко вай 

дыс цып лі ны. Ву чыць ме ды я та раў 

трэ ба не не каль кі дзён, а два га-

ды, каб гэ та бы лі пра фе сі я на лы. 

Апроч та го, нель га, каб у ме ды я-

цыі да мі ні ра ва ла ней кая пра фе сія. 

Па за су до ва вы ра шаць спрэч кі мо-

гуць і ўра чы, і на стаў ні кі, лі чыць 

Эд ры ян РАЙТ, пер шы ся мей ны 

ме ды я тар у Вя лі ка бры та ніі па 

ўсіх пы тан нях:

— Ва ўсіх лю дзей ёсць па тэн-

цыял, каб стаць ме ды я та рам. Доб-

ра, ка лі ўдзель ні кі пра цэ ду ры не 

зда га да юц ца, што іх ме ды я тар мае 

яшчэ ней кую пра фе сію. Я ве даю 

спе цы я ліс та па про да жы не ру хо-

мас ці і мед сяст ру, якія ад ной чы ад-

кры лі ў са бе здоль нас ці ме ды я та раў 

і цу доў на ка му ні ку юць з людзь мі.

Ка лі па ду маць, амаль кож ны з 

нас хоць ад ной чы ды быў у ро лі 

ме ды я та ра, ка лі мі рыў род ных ці 

сяб роў. Ад нак афі цый на атры маць 

та кое па свед чан не ў Бе ла ру сі мо жа 

толь кі той, хто ўжо мае вы шэй шую 

аду ка цыю і ад ву чыў ся ў Цэнт ры 

ме ды я цыі і пе ра га во раў. За пяць 

га доў тут вы ха ва лі 184 спе цы я ліс-

ты. Трэць вы пуск ні коў — лю дзі з 

не каль кі мі вы шэй шы мі аду ка цы я мі 

ці шэ ра гам да дат ко вых аду ка цый. 

Амаль 80 % — юрыс ты.

— Мож на ка заць упэў не на, што 

пра фе сіі ме ды я цыі на ву ча ец ца элі-

та гра мад ства. Гэ та лю дзі, якія ўжо 

ва ло да юць ве да мі і жыц цё вым во-

пы там, якія ад чу ва юць, што са спе-

лі ро зу мам і ду шою да не ча га боль-

ша га і га то выя рэа лі за ваць ся бе 

ў гэ тым кі рун ку, — лі чыць Але на 

ЖДА НО ВІЧ, ме ды я тар Цэнт ра 

ме ды я цыі і пе ра га во раў.

У Бе ла ру сі сён ня пра цу юць 550 

ме ды я та раў. Больш за 60 па свед-

чан няў вы да дзе на за паў го да сё-

ле та.

Па-за ме жа мі шлю бу 
і кра ін

Лі чыц ца, што ска са ван не шлю-

бу — са мае страш нае, што мо жа 

зда рыц ца з сям' ёй, бо пас ля гэ та-

га яна прос та пе ра стае іс на ваць. 

Ад нак ся мей ная ме ды я цыя па він-

на не аб мя жоў вац ца толь кі раз-

во дам, а вы хо дзіць за яго ме жы. 

Нель га за бы вац ца на праб ле мы, 

якія за ста юц ца пас ля рас па ду 

сям'і. На прык лад, за чый кошт 

утрым лі ваць дзі ця, бо ма лое рас це 

і па вя ліч ва юц ца рас хо ды на яго. 

Або не па ра зу мен ні па між баць ка мі 

і дзець мі, якія ўзні ка юць праз зме-

ну на ла джа на га бы ту, вы клі ка ную 

раз во дам, і праз ста лен не ма лых, 

ка лі пры хо дзіць час ужо ім кла па-

ціц ца пра баць коў.

Іс нуе яшчэ та кая з'я ва, як між-

на род ная ся мей ная ме ды я цыя. 

Гэ тая пра цэ ду ра пра во дзіц ца ў 

да чы нен ні да сем' яў міг ран таў 

або тых, што ства ры лі ся пры сту-

дэнц кім аб ме не пад час ву чо бы. 

Яна вы лу ча ец ца геа гра фіч ным 

па дзя лен нем сям'і, ка лі ад на яе 

част ка зна хо дзіц ца ў ад ной кра і не, 

дру гая — у ін шай.

— Та кая ме ды я цыя пра во дзіц-

ца ў кра і не пра жы ван ня баць кі ці 

ма ці ў пры сут нас ці аба іх су жэн-

цаў і дзі ця ці аль бо дыс тан цый на 

праз ві дэа кан фе рэн цыю, — рас-

тлу ма чы ла Са бі на ЦІ ТА РЭН КА, 

асіс тэнт між на род на га пра ек та 

ге не раль на га сак ра та ры я та Між-

на род най са цы яль най служ бы 

«Між на род ная ся мей ная ме дыя-

цыя». — Асаб лі васць між на род най 

ме ды я цыі яшчэ і ў на яў нас ці дзвюх 

юрыс дык цый кра ін, бо ў кож най 

дзяр жа вы свае, куль тур ныя і на цы-

я наль ныя асаб лі вас ці, су ве рэ ні тэт, 

пра ва выя нор мы, мо вы. Ча сам гэ та 

пры во дзіць яшчэ да ад ной асаб-

лі вас ці — між на род на га кра дзя жу 

дзя цей, ка лі адзін з баць коў утрым-

лі вае ма лога ў ін шай кра і не або 

пе ра во зіць яго без зго ды дру го га.

У мно гіх кра і нах не ра ты фі ка ва-

на Га аг ская кан вен цыя аб кра дзя-

жы дзя цей або яе вы ка ры стан не 

зда ра ец ца праб ле ма тыч ным. Ме-

на ві та ў та кіх вы пад ках ме ды я цыя 

мо жа да па маг чы баць кам да сяг-

нуць па гад нен ня аб вы ха ван ні дзі-

ця ці. А яшчэ — сэ ка но міць час, бо 

і суд: пра цэ ду ра вяр тан ня, як пра-

ві ла, цяг нуц ца доў га. Та кім чы нам 

ме ды я цыя ста но віц ца сця жын кай 

ад кар на га пра ва суд дзя да ад наў-

лен ча га.

Іры на СІ ДА РОК.

На пы тан ні ад каз вае 

Воль га ВА РА НЕЦ КАЯ, 

кан суль тант упраў-

лен ня пра ва во га рэ-

гу ля ван ня бюд жэт на-

фі нан са вых ад но сін 

і па дат ка аб кла дан ня 

Га лоў на га ўпраў лен-

ня нар мат вор чай 

дзей нас ці ў сфе ры 

эка но мі кі і эка ло гіі 

Мі ніс тэр ства юс ты-

цыі Бе ла ру сі.

— У сва ім га ра жы з сяб ра мі ха чу ар га ні-

за ваць май стэр ню па ра мон ту аў та ма бі ляў. 

Сам я аў та сле сар, спе цы яль на за рэ гіст ра-

ваў ся як ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік. 

Але ж ад мі ніст ра цыя на ша га га раж на га 

ка а пе ра ты ва не дае нам раз гар нуц ца, — 

ка жа, што па трэб на зго да ўсіх чле наў ка а-

пе ра ты ва. Ня ўжо ні чо га нель га зра біць?

Аляк сандр Ву са коў, г. Сло нім.

— Гэ та ра ней, каб на ла дзіць сваю спра ву 

на тэ ры то рыі ка а пе ра ты ва, па тра ба ва ла-

ся зго да ўсіх яго чле наў. Ця пер жа вам не 

трэ ба ні чо га прад пры маць дзе ля па чат ку 

ра бо ты. Вы ма е це поў нае пра ва пра ца ваць 

у сва ім га ра жы без зго ды чле наў ва ша га 

ка а пе ра ты ва.

А ва шай ад мі ніст ра цыі вар та ве даць 

Дэ крэт Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 

23 ліс та па да 2017 го да № 7 «Аб раз віц ці 

прад пры маль ніц тва». Ад на з нор маў дэ крэ-

та пра ду гледж вае, што для ажыц цяў лен ня 

дзей нас ці па ака зан ні па слуг па тэх ніч ным 

аб слу гоў ван ні і ра мон це транс парт ных 

срод каў у май стэр нях, якія раз ме шча ны на 

тэ ры то рыі га раж ных ка а пе ра ты ваў, чле ну 

гэ та га ка а пе ра ты ва, які за рэ гіст ра ва ны як 

ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік, не трэ ба 

атрым лі ваць на гэ та зго ду агуль на га схо ду 

чле наў (схо ду ўпаў на ва жа ных чле наў) га-

раж на га ка а пе ра ты ва.

У лю бых ка а пе ра ты вах і та ва рыст вах 

заўж ды бы ло вель мі цяж ка са браць агуль-

ны сход (сход упаў на ва жа ных чле наў), што 

ўсклад ня ла атры ман не агуль най зго ды схо-

ду. Нор ма Дэ крэ та № 7 знач на спрас ці ла 

ўмо вы для ар га ні за цыі ра бо ты на тэ ры то рыі 

га раж ных ка а пе ра ты ваў.

— У на шым до ме ад кры лі не вя ліч кі кі-

ёск, дзе пра да юц ца аў та зап част кі. Пра цуе 

пункт аж но да 10 га дзін ве ча ра, а ад чы ня-

ец ца а 8-й ра ні цы. І ўвесь гэ ты час па два ры 

сноў да юць ней кія лю дзі, ез дзяць ма шы-

ны, пе ра шка джа юць ад па чы ваць. Ці мож на 

пра ца ваць у та кі час, і ча му не спы та лі ся 

зго ды жы ха роў, ка лі ад чы ня лі кі ёск?

Ва лян ці на Шкныр, г. Ві цебск.

— Гас па дар кі ёс ка, ка лі ён з'яў ля ец ца ін-

ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам, мае поў-

нае пра ва пра ца ваць у аба зна ча ны ва мі час, 

не шу ка ю чы зго ды жы ха роў.

Умо вы ар га ні за цыі рэ жы му пра цы вы кла-

дзе ны ў аб за цы тры пад пунк та 4.1 пунк та 

4 Дэ крэ та № 7. Тут ска за на, што суб' ек ты 

гас па да ран ня пры ажыц цяў лен ні эка на міч-

най дзей нас ці ма юць пра ва са ма стой на 

ўста наў лі ваць рэ жым пра цы аб' ек таў гра-

мад ска га хар ча ван ня, бы та во га аб слу гоў-

ван ня, роз ніч ных ганд лё вых аб' ек таў, якія 

ім на ле жаць. Са ма стой на так са ма мож на 

вы зна чаць рэ жым пра цы без (па-за ме жа мі) 

ганд лё вых аб' ек таў, рын каў, аб' ек таў бы-

та во га аб слу гоў ван ня і ганд лё вых цэнт раў. 

Час не трэ ба ўзгад няць з мяс цо вы мі вы ка-

наў чы мі і рас па рад чы мі ор га на мі і ін шы мі 

дзяр жаў ны мі ор га на мі, ка лі рэ жым пра цы 

вы трым лі ва ец ца.

Ад нак ка лі та кія аб' ек ты збі ра юц ца функ-

цы я на ваць пас ля 23.00 і да 7.00, то ўзгад-

няць рэ жым іх пра цы з мяс цо вы мі вы ка-

наў чы мі і рас па рад чы мі ор га на мі па мес цы 

зна хо джан ня аб' ек таў не аб ход на.

Та кім чы нам, па коль кі кі ёск у ва шым до-

ме пра цуе ў ме жах пе ры я ду з 7 га дзін ра-

ні цы да 11 но чы, то ўзгад няць рэ жым яго 

пра цы ўла даль ні ку не трэ ба.

— Чу ла, што ця пер на афі цый ных да-

ку мен тах у са да вод чых та ва рыст вах не 

трэ ба ста віць пя чат ку. Ці так гэ та?

Мар га ры та П., пен сі я нер ка, 

Дзяр жын скі ра ён.

— Так, та кая нор ма пра ду гле джа на ў пад-

пунк це 3.11 пунк та 3 Дэ крэ та № 7. Ра ней шае 

па тра ба ван не аб на яў нас ці пя чат кі ў са да вод-

чых та ва рыст вах і га раж ных ка а пе ра ты вах, 

якія ажыц цяў ля юць экс плу а та цыю аў та ма біль-

ных ста я нак, ад ме не на. Гэ та зроб ле на з мэ тай 

спрас ціць дзей насць суб' ек таў гас па да ран ня, 

у тым лі ку та ва рыст ваў і ка а пе ра ты ваў.

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 sіdarok@zvіazda.by. У «Пра ва вой 

гас цёў ні» ра зам са спе цы я ліс та мі Мі нюс-

та і ін шых ве дам стваў мы бу дзем шу каць 

на іх ад ка зы.

Пя чат ка і зго да не па трэб ны
Дэ крэт № 7 спрас ціў ра бо ту ў га ра жы і жыц цё на да чы

НЕ СУ ДЗІЦ ЦА, А МІ РЫЦ ЦА Мож на вы ра шыць усё, 
ка лі спра чаль ні кі згод ны раз маў ляць

«Ма ма, з та бой і та там на рэш це ста ла мож на га ва рыць, вы па-

ча лі мя не ра зу мець», — ка заў 13-га до вы Да нік сва ім баць кам, 

якіх яшчэ тры ме ся цы та му не на ві дзеў, і на ват па дум ваў уця чы 

з до му... «Яко га цу да мы маг лі не да ча кац ца», — ду ма ла На сця, 

па зі ра ю чы на сваю пя ці ме сяч ную дач ку і му жа, з якім паў та ра 

го да на зад яны прый шлі ў ста ліч ны загс з цвёр дым на ме рам 

ска са ваць шлюб праз ча ты ры ме ся цы пас ля вя сел ля... Шчас-

лі вы пра цяг гэ тыя і мност ва ін шых гіс то рый на бы лі пас ля та го, 

як іх удзель ні кі па га дзі лі ся су стрэц ца з ме ды я та ра мі. У вы ні ку 

ака за ла ся, што ме на ві та гэ тых спе цы я ліс таў ім не ха па ла, каб 

зра зу мець ад но ад на го і ад ва жыц ца са бе да па маг чы.


