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Ніз кая пла це жаз доль насць даў-
жні коў і па шы рэн не прак ты кі 
фо та фік са цыі роз ных пра ва па-
ру шэн няў па вя ліч ва юць коль-
касць да ку мен таў, якія раз-
гля да юць су до выя вы ка наў цы 
Бе ла ру сі: да 200 спраў у ме сяц 
на ад на го ра бот ні ка. Гэ та пе ра-
вы шае нор му ўдвая. Вы ра шэн-
ню праб ле мы пе ра гру жа нас ці 
вы ка наў цаў да па ма гае ўка ра-
нен не ў іх пра цу ін фар ма цый-
ных тэх на ло гій.

— Ра ней пры ста вы дру ка ва лі да-
ку мен ты на ма шын цы і на кі роў ва лі 
па пя ро выя за пы ты ў роз ныя ін стан-
цыі. Гэ та па тра ба ва ла шмат пра цы і 
гро шай, па вя ліч ва ла час пра вя дзен ня 
вы ка наў чых дзе ян няў, што ў вы ні ку 
сказ ва ла ся на тэр мі нах вяр тан ня доў-
гу спаг нан ні кам, — за зна чыў на ка-
ле гіі мі ніс тэр ства Алег СЛІ ЖЭЎ СКІ, 
мі ністр юс ты цыі Бе ла ру сі. — Ця пер 
су до выя вы ка наў цы ма юць доб рую 
кам п'ю тар ную тэх ні ку і до ступ да 13 
ба заў роз ных дзяр жаў ных ор га наў 
(МУС, фонд са цы яль най аба ро ны на-
сель ніц тва, Мінт ранс, Бел тэ ле кам, усе 
апе ра та ры ма біль най су вя зі і ін шыя). 
Гэ та да зва ляе апе ра тыў на атры-
моў ваць мак сі маль ную ін фар ма цыю 
пра пла це жаз доль насць даў жні коў і 
тэр мі но ва на кі роў ваць сыс кан не на 
іх ма ё масць, або на кла даць пэў ныя 
аб ме жа ван ні на дзе ян ні та кіх асоб, 
на прык лад за ба ра ніць кі ра ваць аў та-
ма бі лем ці вы яз джаць за мя жу.

Тым не менш на ват пры гэ тых ме-
рах на ад на го вы ка наў цу пры хо дзіц ца 
да 10 спраў у дзень. А на вы ка нан не 
толь кі ад ной з іх, ка лі па трэб на вы ня-
сен не пра цэ су аль ных да ку мен таў, вы-
хад па мес цы зна хо джан ня даў жні ка, 
на кла дан не арыш ту на ма ё масць пры 
ад сут нас ці доб ра ах вот ных вы плат, 
рэа лі за цыя гэ тай ма ё мас ці і вяр тан не 
гро шай спаг нан ні ку, мо жа спат рэ біц-
ца не адзін ме сяц.

— Усе дзяр жаў ныя ор га ны, якія 
вы но сяць па ста но вы аб на кла дан ні 
ад мі ніст ра цый ных спаг нан няў, па-
він ны ўяў ляць, як на прак ты цы бу дзе 
спаг на ны доўг, — лі чыць мі ністр юс-
ты цыі. — Ужо на пер ша па чат ко вай 
ста дыі, на мо мант скла дан ня пра та ко-
ла, мож на праг на за ваць маг чы мас ці 
вы ка нан ня па ста на но вы, ад са чыў шы 
ін фар ма цыю, ці пра цуе даў жнік. Ка лі 
ён не пра цуе, то мож на хоць бы на-
клас ці за ба ро ну на ад чу жэн не ма ё-
мас ці (на той жа ма біль ны тэ ле фон), 
які ў вы пад ку ня вы пла ты пой дзе ва 
ўлік спаг нан ня.

Ле тась на сай це Мі ніс тэр ства юс-
ты цыі ў тэс та вым рэ жы ме за пра ца-
ваў сэр віс «Рэ естр даў жні коў», увай-

сці ў які мож на па спа сыл цы http://
mіnjust.gov.by/vіpclіent/. Увя дзен не 
імя, проз ві шча, імя па баць ку і ідэн-
ты фі ка цый на га ну ма ру пла цель шчы-
ка (фі зіч най асо бы), або най мен ня і 
ўлі ко ва га ну ма ра (юры дыч най) вы дае 
звест кі пра вы ка наў цаў да ку мен таў 
у да чы нен ні да пэў най асо бы, якія 
зна хо дзяц ца ў пра цы больш за тры 
ме ся цы. Та кім чы нам мож на бу дзе 
вы ра шыць, ці трэ ба мець спра вы 
з ча ла ве кам: па зы чаць яму гро шы 
або неш та куп ляць. Рэ естр пра цяг вае 
па паў няц ца. Да ўка ра нен ня ў сіс тэ-
му агуль на га до сту пу за пла на ва на 
бяс плат ная пра гра ма пад пра цоў най 
наз вай «АІС ПРВ» — Аў та ма ты за ва-
ная Ін фар ма цый ная Сіс тэ ма Пры му-
со ва га Вы ка нан ня.

У пла нах мі ніс тэр ства на 2016 год 
пад пі сан не па гад нен няў на атры ман-
не до сту пу да ін фар ма цый ных ба-
заў яшчэ пя ці ве дам стваў. Пра цу з 
На цы я наль ным бан кам Бе ла ру сі па 
ўка ра нен ні сіс тэ мы элект рон на га да-
ку мен таз ва ро ту поў нас цю пла ну ец ца 
рэа лі за ваць у 2017-м. Гэ та да зво ліць 
апе ра тыў на атрым лі ваць ін фар ма цыю 
пра стан ра хун каў даў жні коў і спа га-
няць гро шы з гэ тых рэ сур саў. Усе пра-
па но вы мі ніс тэр ства па ўдас ка на лен ні 
пра цы з даў жні ка мі ўне се ны ў пра ект 
за ко на «Аб вы ка наў чай вы твор час ці», 
які рых ту ец ца да дру го га чы тан ня ў 
пар ла мен це.
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ПА РА ШЭН НІ СУ ДА
Спаг нан не штра фаў з даў жні коў ста не больш апе ра тыў ным праз ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі

На ка рысць гра ма дзян, 
юры дыч ных асоб і дзяр жа вы 
су до вы мі вы ка наў ца мі 
ў 2015 го дзе спаг на на 
8,7 трлн руб лёў.

ЖЫЦ ЦЁ 
ЯК ВЫ ПРА БА ВАН НЕ

Кні гай «Зайз драсць» Не ма та Ке лім бе та ва (1937—2010), 
док та ра фі ла ла гіч ных на вук з Ка зах ста на, Вы да вец кі дом 
«Звяз да» пра доў жыў твор чы пра ект зна ём ства з су час най 
ка зах скай лі та ра ту рай на бе ла рус кай мо ве.

Гэ та му вы дан ню па пя рэд ні-
ча лі апо весць «Не ха чу губ ляць 
над зею» і кні га эсэ «Ліс ты да сы-
на». Пісь мен нік і ву чо ны, лі та ра-
ту раз наў ца, які ў вы ні ку скла да-
най ней ра хі рур гіч най апе ра цыі 
доў гія га ды быў пры ку ты да лож-
ка, у мас тац кай і мас тац ка-пуб лі-
цыс тыч най фор ме да во дзіць да 
чы та ча свае пе ра ка нан ні ў пры-
яры тэт нас ці ду хоў ных, ма раль-
ных склад ні каў жыц ця.

Да вы ха ду ў свет бе ла рус кіх 
кніг Не ма та Ке лім бе та ва спры-
чы ні лі ся не толь кі пе ра клад чы кі, 
але і пра за ік Ула дзі мір Ліп скі, 
ака дэ мік На цы я наль най ака дэ-
міі на вук Бе ла ру сі Ар нольд Сме-
я но віч, якія вы сту пі лі з прад мо-
ва мі да роз ных вы дан няў. А ў 
«Зайз драс ці» пер шыя ста рон кі 
ад кры ва юц ца вер ша мі Мі ко лы 
Мят ліц ка га, Юліі Алей чан кі, Ге-
на дзя Аў ла сен кі, якія пры све ча-

ны ка зах ска му асвет ні ку, мыс ля ру, пісь мен ні ку, у якіх ідзе раз мо ва 
пра яго вы со кі прык лад муж нас ці і ма раль нас ці.

Па пя рэд нія вы дан ні — «Не ха чу губ ляць над зею» і «Ліс ты да сы-
на» — знай шлі свай го за ці каў ле на га чы та ча, бы лі прэ зен та ва ныя ў 
роз ных біб лі я тэ ках кра і ны. Пра іх шы ро ка пі са лі ў дру ку. Вы даў цы 
спа дзя юц ца, што та кая ж ува га ча кае і кні гу «Зайз драсць».

Вар та на га даць, што Не ма та Ке лім бе та ва доб ра ве да юць у све це. 
Яго тво ры вы да дзе ны ў мас коў скай «Ху до жест вен ной литературе», 
пе ра кла дзе ны на кі тай скую, фран цуз скую, ня мец кую, анг лій скую, уз-
бек скую, ту рэц кую, азер бай джан скую, турк мен скую і ін шыя мо вы на-
ро даў све ту.

Сяр гей ШЫЧ КО.


