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БЕЗ ЗГО ДЫ БАЦЬ КОЎ
На сiл ле над дзець мi — шмат гран ная з'я-

ва, якая ўклю чае ў ся бе роз ныя ас пек ты 

псi ха ла гiч на га i фi зiч на га гвал ту, што мо-

жа ад бы вац ца ў шко ле, на ву лi цы i на ват 

до ма.

— У ар ты ку ле 32 Кан сты ту цыi ска за на, 

што сям'я, шлюб, ма ця рын ства i баць коў-

ства зна хо дзяц ца пад аба ро най дзяр жа вы. 

Баць кi або асо бы, якiя iх за мя шча юць, па-

вiн ны кла па цiц ца пра вы ха ван не ма лых, iх 

зда роўе i на ву чан не. Дзi ця не мусіць пад вяр-

гац ца жорст ка му абы хо джан ню або зне ва-

жан ню, пры цяг вац ца да ра бот, якiя мо гуць 

на шко дзiць яго фi зiч на му, ма раль на му цi 

ра зу мо ва му раз вiц цю, — акрэс лiў Дзмiт рый 

Леп рэ тар. — На сiл ле су праць дзя цей — до-

сыць ла тэнт нае зла чын ства, якое скла да на 

вы явiць i пас ля прад ста вiць до ка зы, бо хат нi 

гвалт у асноў ным здзяйс ня юць сва я кi i чле-

ны сям'i.

Кан вен цыя аб пра вах дзi ця цi, пры ня тая 

ў 1985 го дзе i ра ты фi ка ва ная Бе ла рус сю 

(у пры ват нас цi, ар ты ку лы 13, 16, 27, 34, 35, 

36, 37), так са ма за клi ка ная аба ра няць ма-

лых ад гвал ту.

Як пра цяг Кан вен цыi ў нас дзей нi чае за-

кон аб пра вах дзi ця цi, дзе так са ма га во рыц-

ца пра за ба ро ну бес ча ла веч на га стаў лен ня. 

Акрэс ле на, як дзi ця са мо мо жа аба ра няць 

свае пра вы: па пра сiць зра бiць гэ та сва iх 

баць коў цi апе ку ноў або са ма стой на. Ад ва-

кат за ўва жае:

— Пад ле так, яко му споў нi ла ся 14 га доў, 

мае пра ва на атры ман не юры дыч най да па-

мо гi (згод на з ар ты ку лам 13 За ко на аб пра-

вах дзi ця цi) ад спе цы я лiс таў для аба ро ны 

сва iх за кон ных пра воў i iн та рэ саў без зго ды 

баць коў. Пры гэ тым за ка на даў ча пра ду гле-

джа на, што юры дыч ная да па мо га дзе цям у 

iх iн та рэ сах аказ ва ец ца бяс плат на за кошт 

срод каў БРКА.

ПРАД ПI САН НЕ 
СУ ПРАЦЬ ГВАЛ ТУ

Ар ты кул 17 За ко на аб пра вах дзi ця цi ў 

кан тэкс це хат ня га гвал ту пра ду гледж вае, 

што баць кi цi апе ку ны ня суць ад каз насць 

за не пра ва мер ныя спо са бы вы ха ван ня, у 

пры ват нас цi за вы ка ры стан не фi зiч най сi-

лы. А ў ар ты ку ле 137 у да чы нен нi да дзя-

цей iс нуе асаб лi вая нор ма, якая за ба ра няе 

пры му со вае пе ра мя шчэн не ма лых, у тым 

лi ку праз мя жу.

— У Бе ла ру сi ёсць так са ма про фiль ны 

за кон, якi пры мя ня ец ца ў ад но сi нах да не-

паў на лет нiх. Ён змяшчае та кое па няц це, як 

аба рон нае прад пi сан не. Ка лi ў сям'i ад бы-

ва ец ца хат нi гвалт у да чы нен нi да iн шых яе 

чле наў, то ў вы пад ку не ад на ра зо ва га пры-

цяг нен ня гвал таў нi ка да ад мi нiст ра цый най 

цi кры мi наль най ад каз нас цi ор га ны ўнут ра-

ных спраў мо гуць вы нес цi аба рон нае прад-

пi сан не, дзе ўка жуць аб ме жа ван нi ад нос на 

здзяйс нен ня тых цi iн шых дзе ян няў у да чы-

нен нi да ах вя ры на сiл ля.

Да ку мен там мо гуць аб мя жоў вац ца, на-

прык лад, спро бы крыў дзi це ля знай сцi дзi ця, 

якое з дру гiм з баць коў зна хо дзiц ца ў пры-

тул ку, а так са ма на вед ван не гэ та га мес ца, 

ста сун кi праз тэ ле фон i iн тэр нэт. З да па мо-

гай аба рон на га прад пi сан ня мож на аб ме жа-

ваць i мес ца жы хар ства са мо га агрэ са ра, 

вы му сiць яго па кi нуць па мяш кан не, дзе ён 

жыў з сям' ёй, якую зне ва жаў, i за ба ра нiць 

яму рас па ра джац ца агуль най улас нас цю. 

Праў да, тэр мiн дзе ян ня прад пi сан ня аб ме-

жа ва ны — ад 3 да 30 су так. За гэ та час 

ор га ны апе кi па вiн ны да па маг чы сям'i вы-

ра шыць сi ту а цыю.

— Вы да ча аба рон на га прад пi сан ня маг-

чы мая толь кi з пiсь мо вай зго ды паў на лет-

ня га чле на сям'i, якi па цяр пеў ад хат ня га 

гвал ту. Ка лi та кую зго ду не маг чы ма атры-

маць, бо па цяр пе лая асо ба зна хо дзiц ца ў 

за леж ным ад агрэ са ра ста не (на прык лад, 

гвал таў нiк — адзi ны зда быт чык), то аба-

рон нае прад пi сан не з та кi мi ўмо ва мi мо жа 

за цвер дзiць пра ку рор, — звяр нуў ува гу

 

Дзмiт рый Леп рэ тар. — Звы чай на гэ ты да-

ку мент iнi цы юе кi раў нiц тва ра ён на га ўпраў-

лен ня ўнут ра ных спраў.

Ка лi па цяр пе лы ад на сiл ля паў на лет нi 

ад маў ля ец ца ад пры цяг нен ня вi на ва та га да 

ад каз нас цi, то да лей усё за ле жыць ад скла-

ду зла чын ства. Ёсць спра вы, якiя мож на 

рас па чаць толь кi па за яве па цяр пе ла га. Але 

возь мем 153-i ар ты кул Кры мi наль на га ко-

дэк са ад нос на пры чы нен ня лёг кiх ця лес ных 

па шко джан няў. На ват ка лi кры мi наль ная 

спра ва скон чы ла ся ў су вя зi з пры мi рэн нем 

ба коў, то пры паў та рэн нi па доб най сi ту а цыi 

мож на вы пi саць аба рон нае прад пi сан не.

— Пе ра шко дай да звяр тан ня са скар гай на 

хат нi гвалт з'яў ля ец ца так са ма страх, што дзi-

ця тра пiць у ка тэ го рыю тых, хто зна хо дзiц ца 

ў са цы яль на-не бяс печ ным ста но вi шчы. Праз 

гэ та змян ша ец ца пра цэнт зва ро таў рэ аль ных 

ах вяр на сiл ля, — удак лад нiў ад ва кат.

ГЭ ТА ЛI ЧЫЦ ЦА 
ГАНД ЛЕМ ЛЮДЗЬ МI

Бе ла русь ра ты фi ка ва ла не каль кi про-

фiль ных мiж на род ных кан вен цый, у пры-

ват нас цi Кан вен цыю Са ве та Еў ро пы аб су-

праць дзе ян нi ганд лю людзь мi. Для раз вiц ця 

сва iх мiж на род ных аба вяз каў Бе ла русь пры-

во дзiць на цы я наль нае за ка на даў ства ў ад-

па вед насць з мiж на род ны мi стан дар та мi.

— Зла чын ствы, якiя звя за ны з ганд лем 

людзь мi, пад па да юць пад на бор ар ты ку лаў 

Кры мi наль на га ко дэк са Бе ла ру сi, ад не се-

ных да гэ тай сфе ры. Пры мус да за ня ткаў 

пра сты ту цы яй, ства рэн не ўмоў для яе, вы-

ка ры стан не раб скай пра цы, вы кра дан не, 

не за кон ныя дзе ян нi, скi ра ва ныя на пра ца-

ўлад ка ван не за мя жой, ства рэн не i рас паў-

сюдж ван не пар наг ра фiч най пра дук цыi з 

вы ява мi не паў на лет нiх, — ка жа Дзмiт рый 

Леп рэ тар. — Ган даль людзь мi — гэ та вяр-

боў ка, пе ра воз ка, пе ра да ча, укры ва льнiц тва 

або атры ман не ча ла ве ка з мэ тай яго экс-

плу а та цыi, якое да сяг ну та шля хам пад ма ну, 

зло ўжы ван ня да ве рам цi здзейс не на пад 

па гро зай на сiл ля.

Ка лi ж вяр боў ка, пе ра воз ка, пе ра да ча, 

укры ва льнiц тва або ўтры ман не ча ла ве ка 

з мэ тай экс плу а та цыi да ты чац ца не паў на-

лет ня га, то гэ та лi чыц ца ганд лем людзь-

мi (кры мi наль ным зла чын ствам) на ват 

у тым вы пад ку, ка лi асо бу, што не да-

сяг ну ла 18 га доў, не пад ман ва лi i не па-

гра жа лi ёй, пад крэс лiў ад ва кат. Да рэ чы, 

экс плу а та цыя — гэ та не за кон ны пры мус 

ча ла ве ка да ра бо ты па ака зан нi па слуг, 

у тым лi ку сек су аль ных, су ра гат на га ма ця-

рын ства, за бо ру ор га наў i тка нак, ка лi ён не 

мо жа ад мо вiц ца ад гэ та га.

Ка лi ча ла век мо жа да ка заць, што з'яў ляе ц -

ца ах вя рай ганд лю людзь мi, ён мае пра ва на 

рэ абi лi та цыю i бяс плат ную юры дыч ную да-

па мо гу. Ад ва кат у гэ тым вы пад ку атры мае 

гро шы за сваю ра бо ту ад ка ле гii.

ГРУ МIНГ I ЦКА ВАН НЕ 
Ў РЭ ЖЫ МЕ АН ЛАЙН

У су час ным све це на сiл ле мо жа мець 

так са ма вiр ту аль ныя фор мы праз ста сун кi 

дзi ця цi ў iн тэр нэ це, якiя з ча сам мо гуць пры-

няць рэ аль ныя аб ры сы. Са чыць за тым, чым 

зай ма ец ца дзi ця ў се цi ве, па вiн ны перш за 

ўсё баць кi, мяр куе ад ва кат:

— Што да ты чыц ца бу лiн гу i цка ван ня ў 

iн тэр нэ це, то, як пра вi ла, яно з'яў ля ец ца вы-

нi кам пе ра сле ду дзi ця цi ў шко ле. На стаў нi ку 

трэ ба са чыць, што ад бы ва ец ца ў кла се. Так-

са ма не аб ход на пра ца ваць з сем'ямі — дзi-

ця цi, яко га цку юць, i тых, хто цкуе.

Яшчэ ад на пра ява су час нас цi — гру-

мiнг, ка лi дзi ця вы му ша юць вы ка заць пэў-

ную сек су аль ную ак тыў насць праз iн тэр-

нэт. Бы лi на ват спро бы за ма ца ваць па няц-

це гру мiн гу за ка на даў ча, ад нак пры цяг нуць 

да ад каз нас цi за гэ тыя су праць праў ныя дзе-

ян нi вель мi праб ле ма тыч на. Час та дзi ця ўжо 

са мо рас каз вае пра гэ та ад на год кам у шко-

ле, а тыя — баць кам, аба зна чыў Дзмiт рый 

Леп рэ тар.

Дзе цi час та вы свят ля юць ад но сi ны па мiж 

са бой, i зда ра юц ца роз ныя праб лем ныя сi-

ту а цыi, якiя пе ра рас та юць у на сiл ле. Гэ та 

мо жа быць i па рва ны за плеч нiк, i плёт кi ды 

аб ра зы ў са цы яль ных сет ках. Бы вае, што 

дзi ця спа чат ку са мо пра яў ля ла на сiл ле, а 

пас ля па цяр пе ла i ста ла ах вя рай вы свят-

лен ня ад но сiн. «Што мож на па ра iць ра бiць 

баць кам, ка лi яны да вед ва юц ца, што ў да-

чы нен нi да iх дзi ця цi ўжы ва ец ца псi ха ла гiч-

ны i фi зiч ны гвалт?» — па цi ка вiў ся ў ад ва ка-

та ма дэ ра тар ме ра пры ем ства Дзмiт рый 

ШЫ ЛIН, стар шы ка ар ды на тар па пы тан-

нях ахо вы дзя цiн ства Дзi ця ча га фон ду 

ААН (ЮНI СЭФ) у Бе ла ру сi.

— Ка лi гэ та ад бы ва ец ца ў шко ле, трэ ба 

звяз вац ца з яе кi раў нiц твам, пры чым лепш 

зра бiць гэ та пiсь мо ва i за рэ гiст ра ваць зва-

рот, каб ад пад аў ца скар гi не маг лi ад мах-

нуц ца, — па ра iў ад ва кат. — Атры маў шы 

афi цый ны ад каз i не па га дзiў шы ся з гэ тым 

да ку мен там, ужо мож на iс цi вы ра шаць праб-

ле му ў вы шэй шыя iн стан цыi. Хоць звы чай-

на кi раў нiц тва шко лы ста ра ец ца ку пi ра ваць 

праб ле му на сва iм уз роў нi праз пед са ве ты, 

ушчу ван нi, раз мо вы i iн шыя ме ры ўздзе ян-

ня, якiя не ма юць юры дыч ных на ступ стваў 

для агрэ са ра i яго сям'i. Ка лi гэ та не да па-

ма гае, на ды хо дзiць ча род ка мi сii па спра вах 

не паў на лет нiх. Кры мi наль ная ад каз насць у 

Бе ла ру сi па чы на ец ца з 16 га доў па агуль ных 

спра вах, а па асаб лi ва цяж кiх — з 14. Ад мi-

нiст ра цый ная ад каз насць на стае так са ма з 

16 га доў. Пры гэ тым вар та па мя таць, што 

за ўчын кi дзя цей ад каз ва юць i iх баць кi. Гэ-

та так са ма мо жа быць ры ча гом вы ра шэн ня 

школь най праб ле мы.

КА ЛI ХО ЧАШ ДА ПА МАГ ЧЫ...
Час та свед ка мi на сiл ля мо гуць стаць су-

се дзi, хоць за яў ад баць коў ня ма, а дзi ця 

за пу жа лi. Ад нак ня ма ней кiх унi вер саль ных 

па рад, як зра бiць лепш, бо кож ная сi ту а-

цыя — асаб лi вая i кан крэт ная. Акра мя та го, 

iс нуе яшчэ i эле мент су за леж нас цi, i не маг-

чы ма прад ка заць, што бу дзе пас ля та го, як 

па даць скар гу, а пас ля за браць за яву. Гэ та, 

пэў на, ужо больш спра ва пе да го гаў i псi хо-

ла гаў. У лю бым вы пад ку, ка лi за ўва жа еш 

пра явы цка ван ня i зне ва жан ня дзi ця цi, перш 

за ўсё трэ ба кла па цiц ца пра яго iн та рэ сы, на-

ма га ю чы ся яму да па маг чы, а не дбаць пра 

рэ пу та цыю шко лы цi яшчэ ней кiя мо ман ты, 

па ра iў на пры кан цы ад ва кат i на га даў, што 

да лё ка не кож нае дзi ця пой дзе да ад ва ка та 

скар дзiц ца на сва я коў цi ад на го дак.

Ар га нi за цыя ЮНI СЭФ удзя ляе асаб лi-

вую ўва гу пы тан ням пра ва вой пад трым кi i 

юры дыч най аба ро ны iн та рэ саў не паў на лет-

нiх, та му, акра мя юры дыч ных вэ бi на раў, у 

Бела  ру сi ар га нi за ва на ан лайн-кан суль та-

ван не для дзя цей i баць коў па праб ле мах 

шлюб на-ся мей ных ад но сiн праз чат-бот у 

«Тэ ле граме» @kids_lawyer_bot.

Iры на СI ДА РОК.

«Што да ты чыц ца бу лiн гу i цка ван ня 
ў iн тэр нэ це, то, як пра вi ла, яно 
з'яў ля ец ца вы нi кам пе ра сле ду дзi ця цi 
ў шко ле».

Ка лi за ўва жа еш пра явы цка ван ня 
i зне ва жан ня дзi ця цi, перш за ўсё 
трэ ба кла па цiц ца пра яго iн та рэ сы, 
на ма га ю чы ся яму да па маг чы, 
а не дбаць пра рэ пу та цыю шко лы.

ПРАЗ ПА ТУ РАН НЕ 
СВА Я КОЎ

I З IХ УДЗЕ ЛАМ
Ка лi дзi ця ста ла аб' ек там 

цка ван ня ў iн тэр нэ це, ах вя рай 

ан лайн-на сiл ля, у тым лi ку звя за на га 

з ганд лем людзь мi, мож на звяр нуц ца 

да спе цы я лiс таў па кан суль та цыю 

на сай це kids.pomogut.by, 

а так са ма ана нiм на i бяс плат на 

па зва нiць на ну ма ры 

8 801 100 16 11 (круг ла су тач на) 

або 8 801 201 55 55 (з 8.00 да 20.00).
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