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«Рэ аль нае жыц цё 
нi ў якi на ват са мы дас ка на лы за кон 

не ўмес цiш»
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Мес ца, з яко га мы па ча лi 

наш агляд, — за ла для па-

ся джэн няў па гра ма дзян скiх 

спра вах. Яна асна шча на сiс-

тэ май аў дыя-, вi дэа фiк са цыi, 

што да зва ляе за пiс ваць пра-

цэс. Ад сюль маё пы тан не: 

ка лi ўся су до вая сiс тэ ма 

кра i ны бу дзе лiч ба вi за ва-

на i чым гэ та ка рыс на?

— Лiч ба вi за цыя да зво-

лiць ад мо вiц ца ад па пя ро вых 

пра та ко лаў. Мы пад рых та ва-

лi ад па вед ны за ко на пра ект, 

ча ка ем, што на гэ тай се сii 

пар ла мен та ён бу дзе пры ня-

ты ў дру гiм чы тан нi. Дзя ку ю-

чы па праў кам пад ра бяз ныя 

пра та ко лы за ме нiць ка рот-

кая ана та цыя для за пi са ных 

фай лаў, — ад каз вае Ва ле-

рый Ка лiн ко вiч.

— Ве даю так са ма, што 

Вяр хоў ны суд зай ма ец ца 

ства рэн нем ад кры тай ба зы 

да ных су до вых ра шэн няў. 

Якiм чы нам тут iдзе пра-

цэс? Цi не бу дзе гэ та сiс тэ-

ма рас кры ваць аса бiс тыя 

звест кi гра ма дзян?

— Ча ла век iдзе ў суд 

вы ра шаць свае праб ле мы. 

Толь кi адзiн кi за цi каў ле ны ў 

тым, каб пра iх ве да ла ўся 

кра i на. Мы су мес на з На цыя -

наль ным цэнт рам пра ва вой 

iн фар ма цыi рас пра цоў ва ем 

рэ сурс для фар мi ра ван ня 

бан ка да ных су до вых ра-

шэн няў, якi бу дзе функ цыя -

на ваць з улi кам ахо вы пер-

са наль ных звес так. Ства ра-

ец ца кам п'ю тар ны мо дуль, 

якi за штры хоў вае ў тэкс тах 

су до вых ра шэн няў проз вi-

шчы, ад ра сы i iн шую аса бiс-

тую iн фар ма цыю.

Ру ха ем ся да лей. У не ка-

то рых за лах па ся джэн няў 

уста ля ва ны ма нi то ры, якiя 

да зва ля юць уба чыць, як 

iдзе пра цэс у iн шых за лах. 

Тэх нi ка так са ма дае маг чы-

масць уста на вiць вi дэа мас-

ты з iн шы мi су да мi, юрыс-

та мi. Та кая су вязь асаб лi ва 

ак ту аль ная ў ця пе раш нi час 

са ма iза ля цыi.

Та кiм чы нам пра во дзiў ся i 

Прэ зi ды ум Вяр хоў на га су да, 

пад рых тоў ка да яко га су па-

ла з на шай эк скур сi яй — 

на мес нiк стар шы нi за ад но 

пра ве рыў якасць сiг на лу 

вi дэа су вя зi з прад стаў нi ка мi 

аб лас цей.

Да лей азна ё мi лi ся з за-

лай па ся джэн няў па кры-

мi наль ных спра вах. Там, 

акра мя пры выч ных ста лоў 

i крэс лаў, уста ля ва на ка-

бi на для аб вi на ва ча ных з 

асаб лi ва га шкла, якое мо жа 

вы тры маць ку лю пiс та ле та. 

Свед кi ча ка юць, па куль iх 

вы клi чуць для да чы па ка-

зан няў, у спе цы яль ным па-

коi з двай ны мi дзвя ры ма. 

Яны за бяс печ ва юць вы-

ка нан не пра вi ла, па вод ле 

яко га да пы та ны свед ка не 

мо жа кан так та ваць з не да-

пы та ным.

— Праб ле ма сён ня — так 

зва ны стрым з су да, якi, на 

жаль, па куль не за ба ро не ны 

за ко нам. Свед ка, се дзя чы 

тут, мо жа з ма бiль на га тэ-

ле фо на гля дзець спра ва зда-

чу, што ад бы ва ец ца ў за ле. 

Та кiя рэ чы пе ра шка джа юць 

пра ва суд дзю, — лi чыць Ва-

ле рый Ле а нi да вiч.

Па ка за лi нам i ка бi нет 

суд дзi. Уся го ў Вяр хоў ным 

су дзе iх пра цуе 64. У кож на-

га аса бiс ты па кой. За вi та лi 

мы да суд дзi ка ле гii па кры-

мi наль ных спра вах На тал лi 

Сур мы. Стол, кам п'ю тар, ша-

фа... Што гэ та ка бi нет суд дзi, 

вы да юць па пка з над пi сам 

«Спра ва №» на ста ле, сцяг 

ды герб. Пы та ю ся: як аб жы-

лi ся ў но вым бу дын ку?

— Вель мi кам форт на, 

утуль на, — ад каз вае суд дзя.

На дру гiм па вер се вы хо-

дзiм у фае з ка на па мi i не вя-

лi кiм зi мо вым са дам з вi дам 

на ву лi цу Ар лоў скую i Па лац 

Не за леж нас цi. Да рэ чы, бу-

дын кi яд нае не толь кi ву лi ца, 

на якой яны раз ме шча ныя, 

але i агуль ны ар хi тэк тар — 

Ула дзi мiр Ар хан гель скi.

Асаб лi ва ўра зi ла мя не 

за ла па ся джэн няў Пле ну-

ма — вiт раж нае шкло на 

сто лi, ар на мен ты на сце нах, 

вы ра за ныя ў дрэ ве гер бы 

аб лас цей.

— А ка жуць, у вас ёсць 

сак рэт ны пад вал? — за даю 

пы тан не Ва ле рыю Ле а нi да-

вi чу.

— Сак рэт ны? — за смяяў -

ся су раз моў ца. — Нi чо га 

сак рэт на га там ня ма. Гэ та 

iза ля тар для аб вi на ва ча-

ных. Пус цiць ту ды не ма гу, 

бо клю чы ад гэ та га па мяш-

кан ня ад да лi кан вою. Чу жыя 

толь кi з яго да зво лу ту ды мо-

гуць тра пiць. Там 24 адзi ноч-

ныя ка ме ры для ўтры ман ня 

аб вi на ва ча ных, якiх пры вез лi 

на суд. Да рэ чы, для iх пра ду-

гле джа на i асоб ная лес вi ца 

для пра хо ду ў за лу.

На ступ ны пункт эк скур-

сii — ка вяр ня. Ежа, праў да, 

пры ваз ная. Ма гут нас цi да-

зва ля юць i са мiм га та ваць, 

але вы гад ней вы хо дзiць за-

каз ваць.

— Ка лi ўзво дзi лi но вы 

бу ды нак, мно гiя асу джа лi 

яго за рас ко шу... — вы каз-

ваю Ва ле рыю Ка лiн ко вi чу 

ад но з мер ка ван няў.

— Вядома, у аб лас ных 

су дах у нас та кiх люст раў i 

фан та наў ня ма, але гэ ты бу-

ды нак — сiм вал усёй га лi ны 

су до вай ула ды. Эле мен ты 

рас ко шы — толь кi пры ўва-

хо дзе ў фае. Вы ба чы лi ка-

бi не ты суд дзяў, там нi чо га 

лiш ня га.

Па бы ва лi мы i ў му зеi. Па-

куль ён да стат ко ва сцiп лы. 

Яго «iск рын кi» — ка неш не, 

сiм ва лiч ны ключ, якi ўру ча-

лi пры ад крыц цi бу дын ка, i 

га ле рэя парт рэ таў бы лых кi-

раў нi коў Вяр хоў на га су да з 

ча соў БССР, а так са ма аса-

бiс тая спра ва Ма рыi Осi па-

вай — пад поль шчы цы, якая 

ўдзель нi ча ла ў апе ра цыi па 

знi шчэн нi га ўляй та ра Ку бэ 

пад час Вя лi кай Ай чын най 

вай ны. Ма рыя Осi па ва бы-

ла суд дзёй Вяр хоў на га Су да 

БССР.

Пад час эк скур сii да вя-

ло ся кры ху па раз маў ляць i 

пра асаб лi вас цi што дзён най 

ра бо ты суд дзяў. Па сло вах 

Ва ле рыя Ка лiн ко вi ча, пра ца 

суд дзi не рэг ла мен та ва на 

ча сам, бо заў сё ды — на ват 

на вы хад ных i ў свя ты — га-

ла ва пра цуе над скла да най 

пра ва вой сi ту а цы яй.

— На коль кi псi ха ла гiч-

на цяж ка суд дзi вы но сiць 

пры га во ры, ра зу ме ю чы, 

што вы ра ша ец ца лёс ча-

ла ве ка?

— Прак тыч на ўся су до вая 

дзей насць што дзён на звя за-

на з ча ла ве чы мi лё са мi. Мы 

вы ра ша ем iх кож ны дзень. 

Ча мусь цi вы ра шэн не лё су 

звяз ва юць з кры мi наль най 

спра вай — тур ма, рас стрэл, 

не дай Бог. А ка лi мы раз-

гля да ем жыл лё вую спрэч ку, 

дзе ка му жыць, — гэ та што, 

не лёс ча ла ве ка? А ка лi два 

бы лыя су жэн цы, баць кi не 

мо гуць вы зна чыц ца, як iм 

вы хоў ваць дзя цей, — гэ та 

што, не лёс?

— Якi мi якас ця мi па вi-

нен ва ло даць суд дзя?

— Асноў ная — ад чу ван-

не спра вяд лi вас цi. Рэ аль нае 

жыц цё нi ў якi на ват са мы 

дас ка на лы за кон не ўмес-

цiш. Заў сё ды ўзнi ка юць 

сi ту а цыi, якiя ў рам ках за-

ко на мож на вы ра шыць тым 

цi iн шым спо са бам. I сва iм 

ра шэн нем суд дзя вы зна чае 

шлях ча ла ве ка на мно гiя га-

ды на пе рад. Гэ та скла да ныя 

вы пад кi, i жур на лiс там пi-

саць пра iх скла да на. У нас 

асвят лен не су до вых спраў 

рас клад ва ец ца па дзвюх па-

лi цах — цi ўсё дрэн на — цi 

ўсё доб ра, цi ўсiх са джаць — 

цi ўсiх ад пус каць.

— А вы чы та е це ка мен-

та рыi пад пуб лi ка цы я мi 

пра су до выя пра цэ сы?

— Вя до ма, чы таю, мне i 

мае сяб ры, род ныя вы каз ва-

юць гэ тыя ка мен та рыi без iн-

тэр нэ ту. На прык лад, асу дзi-

лi ча ла ве ка на доў гi тэр мiн 

за за бой ства. А мой ся бар 

ка жа: ты што, за та кое рас-

стрэль ваць трэ ба! Пы таю: 

а ты б змог пад пi саць смя-

рот ны пры суд? Ад каз вае: не 

ве даю. Ад на спра ва ка заць, 

iн шая — са мо му пры маць 

ра шэн нi. Са сва ёй ка на пы ў 

нас усе юрыс ты, экс пер ты i 

пуб лi цыс ты. А ка лi ча ла век 

са дзiц ца ў за лу ў якас цi, на-

прык лад, на род на га на гля-

даль нi ка, ус пры няц це ад ра-

зу змя ня ец ца.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ.

Вяр хоў ны суд ажыц цяў ляе шмат за дач, асноў ныя з 

якiх — на гляд i за бес пя чэн не дзей нас цi агуль ных су доў, 

раз гляд спраў у апе ля цый ным, ка са цый ным па рад ку. 

Ча сам Вяр хоў ны суд вы сту пае ў якас цi су да пер шай 

iн стан цыi — па шэ ра гу эка на мiч ных спрэ чак, спраў, 

звя за ных з вы бар чай дзей нас цю, кры мi наль ных зла-

чын стваў з удзе лам вы шэй шых служ бо вых асоб. Вяр-

хоў ны суд так са ма мо жа ўзяц ца за лю бую спра ву, якая 

мае шы ро кi гра мад скi рэ за нанс. Прык лад та му — суд 

над Анд рэ ем Уцю ры ным, бы лым пер шым на мес нi кам 

дзярж сак ра та ра Са ўбе за. Што да ты чыц ца спраў з вы-

шэй шай ме рай па ка ран ня, яны не ад но сяц ца да пра мой 

пад суд на сцi Вяр хоў на га су да. Iх раз гля да юць аб лас ныя 

су ды, Вяр хоў ны суд мо жа быць за дзей нi ча ны ў iх у якас-

цi апе ля цый най iн стан цыi. Што дня ў Вяр хоў ным су дзе 

раз гля да ец ца ка ля 20 эка на мiч ных спраў, ка ля пя цi 

спрэ чак, звя за ных з iн тэ ле кту аль най улас нас цю. Па 

кры мi наль ных спра вах на пер ша га кра са вi ка зна чы лi ся 

дзве спра вы па пер шай iн стан цыi — аб ка руп цыi ў бан-

каў скай сфе ры i спра ва ў да чы нен нi бы ло га стар шы нi 

ад на го з ра ён ных су доў.


