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Вя дзен не па спра ве рас па ча та Кан-
сты ту цый ным Су дом 10 лі пе ня 2014 г. 
у ад па вед нас ці з част кай пер шай ар-
ты ку ла 116 Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь (да лей — Кан сты ту цыя), 
аб за цам вось мым част кі трэ цяй ар ты-
ку ла 22 Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
аб су даў лад ка ван ні і ста ту се суд дзяў, 
част ка мі пер шай і трэ цяй ар ты ку ла 
158 За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «О 
конституционном судопроизводстве» 
на пад ста ве па сту піў ша га ў Кан сты-
ту цый ны Суд зва ро ту гра ма дзян кі 
Ге ра шчан кі В. М. аб пра ва вой ня вы-
зна ча нас ці па няц ця «адзі но кая ма ці», 
якое вы ка рыс тоў ва ец ца ў нор мах Пра-
цоў на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
(да лей — ПК), што ўста наў лі ва юць га-
ран тыі пры за клю чэн ні і спы нен ні пра-
цоў на га да га во ра для адзі но кіх ма ці.

У зва ро це гра ма дзян кі Ге ра шчан-
кі В. М. указ ва ец ца, што ў су дзе раз-
гля да ла ся спра ва аб не за клю чэн ні з 
ёй пра цоў на га да га во ра. У аб грун та-
ван не іс ка вых па тра ба ван няў яна спа-
сы ла ла ся на нор му ар ты ку ла 268 ПК, 
у ад па вед нас ці з якой за ба ра ня ец ца 
ад маў ляць у за клю чэн ні пра цоў на-
га да га во ра адзі но кім ма ці па ма ты-
вах, звя за ных з на яў нас цю дзі ця ці ва 
ўзрос це да ча тыр нац ца ці га доў (дзі ця-
ці-ін ва лі да — да ва сям нац ца ці га доў). 
Як ад зна чае за яў ні ца, яна ска са ва ла 
шлюб і вы хоў вае два іх не паў на лет ніх 
дзя цей, ад на му з якіх яшчэ ня ма ча-
тыр нац ца ці га доў. Баць ка дзя цей да-
па мо гі ў іх вы ха ван ні і ўтры ман ні не 
аказ вае. Ад нак у іс ку су дом ёй бы ло 
ад моў ле на на той пад ста ве, што, на 
дум ку су да, за яў ні ца не ад но сіц ца да 
ка тэ го рыі адзі но кіх ма ці, па коль кі дзе ці 
бы лі на ро джа ны ў шлю бе.

Не па га джа ю чы ся з та кой пра ва-
пры мя няль най прак ты кай, гра ма дзян-
ка Ге ра шчан ка В. М. мяр куе, што мо жа 
прэ тэн да ваць на пра ду гле джа ныя ПК 
га ран тыі для адзі но кіх ма ці. Сваю дум-
ку яна аб грун тоў вае маг чы мас цю ад-
па вед на га тлу ма чэн ня па няц ця «адзі-
но кая ма ці», па коль кі ў ПК ад сут ні чае 
яго азна чэн не, а так са ма пры зна чэн-
нем на зва ных га ран тый, што ма юць 
на мэ це пад трым ку ня поў ных сем' яў, 
у якіх ма тэ ры яль нае за бес пя чэн не дзя-
цей ажыц цяў ля ец ца фак тыч на толь кі 
ад ным з баць коў.

За слу хаў шы суд дзю-дак лад чы ка 
Кар по віч Н. А., вы ступ лен ні паў на моц-
ных прад стаў ні коў Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, Са ве та Рэс пуб лі кі На цы-
я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у Кан сты ту цый ным Су дзе, прад стаў-
ні коў Вяр хоў на га Су да Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь, Ге не раль най пра ку ра ту ры 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, Фе дэ ра цыі праф са юзаў 
Бе ла ру сі, пра ана лі за ваў шы па ла жэн ні 
Кан сты ту цыі, ПК і ін шых ак таў за ка на-
даў ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь, да сле да-
ваў шы па да дзе ныя да ку мен ты і ін шыя 
ма тэ ры я лы спра вы, Кан сты ту цый ны 
Суд уста на віў:

1. Згод на з Кан сты ту цы яй шлюб, 
сям'я, ма ця рын ства, баць коў ства і 
дзя цін ства зна хо дзяц ца пад аба ро най 
дзяр жа вы (част ка пер шая ар ты ку ла 
32). Гэ тае кан сты ту цый нае па ла жэн не 
знай шло раз віц цё, у пры ват нас ці, у 
нор мах ПК аб асаб лі вас цях за клю чэн-
ня і спы нен ня пра цоў на га да га во ра з 
адзі но кі мі ма ці.

Пунк там 6 част кі пер шай ар ты ку ла 
16 ПК уста ноў ле на, што за ба ра ня ец ца 
не аб грун та ва на ад маў ляць адзі но кім 
ма ці ў за клю чэн ні пра цоў на га да га во-
ра па ма ты вах, звя за ных з на яў нас цю 
дзі ця ці ва ўзрос це да ча тыр нац ца ці 
га доў (дзі ця ці-ін ва лі да — да ва сям-
нац ца ці га доў).

У ад па вед нас ці з част ка мі пер шай 
і дру гой ар ты ку ла 268 ПК за ба ра ня ец-
ца ад маў ляць у за клю чэн ні пра цоў на га 
да га во ра і зні жаць за ра бот ную пла ту 
адзі но кім ма ці па ма ты вах, звя за ных 
з на яў нас цю дзі ця ці ва ўзрос це да ча-
тыр нац ца ці га доў (дзі ця ці-ін ва лі да — 
да ва сям нац ца ці га доў); пры ад мо ве 
ў за клю чэн ні пра цоў на га да га во ра 
ўка за най ка тэ го рыі жан чын най маль-
нік аба вя за ны па ве да міць ім ма ты вы 
ў пісь мо вай фор ме; ад мо ва ў за клю-
чэн ні пра цоў на га да га во ра мо жа быць 
аб скар джа на ў су дзе. Згод на з част кай 
трэ цяй ар ты ку ла 268 ПК не да пус ка-
ец ца ска са ван ня пра цоў на га да га во ра 
па іні цы я ты ве най маль ні ка з адзі но кі мі 
ма ці, якія ма юць дзя цей ва ўзрос це ад 
трох да ча тыр нац ца ці га доў (дзя цей-ін-
ва лі даў да ва сям нац ца ці га доў), акра мя 
вы пад каў лік ві да цыі ар га ні за цыі, спы-
нен ня дзей нас ці фі лі яла, прад стаў ніц-
тва або ін ша га ад асоб ле на га пад раз-
дзя лен ня ар га ні за цыі, раз ме шча ных у 
ін шай мяс цо вас ці, спы нен ня дзей нас ці 
ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка, а 
так са ма па пад ста вах, пра ду гле джа-
ных пунк та мі 2, 4, 5, 7–9 ар ты ку ла 42 і 
ар ты ку лам 47 ПК.

Па ста но вай Пле ну ма Вяр хоў на га 
Су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 29 са ка ві-
ка 2001 г. № 2 «О не ко то рых воп ро сах 
применения судами за ко но да тель ства 

о тру де» (да лей — па ста но ва Пле ну ма 
Вяр хоў на га Су да ад 29 са ка ві ка 2001 г. 
№ 2) рас тлу ма ча на, што да адзі но кіх 
ма ці, на якіх рас паў сюдж ва юц ца га-
ран тыі, пра ду гле джа ныя ар ты ку лам 
268 ПК, не аб ход на за ліч ваць жан чын, 
якія не зна хо дзяц ца ў шлю бе і ма юць 
дзя цей, у ак та вым за пі се аб на ра джэн-
ні якіх за піс пра баць ку зроб ле ны ва 
ўста ноў ле ным па рад ку па ўка зан ні 
ма ці, а так са ма ўдоў (удаў цоў), якія 
не ўсту пі лі ў но вы шлюб і вы хоў ва юць 
не паў на лет ніх дзя цей (част ка чац вёр-
тая пунк та 22).

Та кім чы нам, у ПК за ка на даў цам 
уста ноў ле ны га ран тыі пры за клю чэн-
ні і спы нен ні пра цоў на га да га во ра для 
адзі но кіх ма ці, якія ад па вя да юць кан-
сты ту цый на му па ла жэн ню аб аба ро не 
сям'і, ма ця рын ства і дзя цін ства. Пры 
гэ тым пы тан не аб тым, якія асо бы ад-
но сяц ца да адзі но кіх ма ці, не ўрэ гу ля-
ва на ПК, а рэг ла мен та ва на па ста но-
вай Пле ну ма Вяр хоў на га Су да.

2. У ад па вед нас ці з ар ты ку лам 
39 За ко на «О конституционном судо-
производстве» ў Вяр хоў ны Суд, Ге не-
раль ную пра ку ра ту ру, Мі ніс тэр ства 
юс ты цыі, Мі ніс тэр ства пра цы і са цы-
яль най аба ро ны, Фе дэ ра цыю праф са-
юзаў Бе ла ру сі, а так са ма на ка фед ру 
гра ма дзян ска га пра цэ су і пра цоў на га 
пра ва юры дыч на га фа куль тэ та Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та бы лі 
на кі ра ва ны за пы ты.

У ад ка зе Вяр хоў на га Су да ад зна-
ча ец ца, што за ка на даў ства аб пра цы 
не змя шчае азна чэн ня па няц ця «адзі-
но кая ма ці», ад нак у ар ты ку лах 16 і 
268 ПК уста ноў ле ны льго ты і га ран тыі 
адзі но кім ма ці ў сфе ры пра цоў ных ад-
но сін. Су ды пры раз гля дзе спрэ чак, 
звя за ных з прак ты кай пры мя нен ня та-
кіх га ран тый, кі ру юц ца тлу ма чэн нем, 
якое змя шча ец ца ў част цы чац вёр тай 
пунк та 22 па ста но вы Пле ну ма Вяр хоў-
на га Су да ад 29 са ка ві ка 2001 г. № 2.

На дум ку Вяр хоў на га Су да, гэ тае 
тлу ма чэн не са дзей ні чае кан крэ ты за-
цыі асоб, што за ліч ва юц ца да ка тэ го-
рыі ра бот ні каў, якім пра да стаў ля юц-
ца га ран тыі ў пра цоў ных ад но сі нах; у 
за ка на даў стве і пра ва пры мя няль най 
прак ты цы тэр мін «адзі но кая ма ці» 
пры мя ня ец ца і ра зу ме ец ца ад на знач-
на, у ад па вед нас ці з яго змес там; 
пад ста вы для на паў нен ня яго ін шым 
змес там, чым пра ду гле джа ны ў па-
ста но ве Пле ну ма Вяр хоў на га Су да ад 
29 са ка ві ка 2001 г. № 2, ад сут ні ча юць, 
роў на як і пра ва вая ня вы зна ча насць у 
гэ тым пы тан ні.

Ге не раль ная пра ку ра ту ра ўказ вае, 
што ў пра цоў ным за ка на даў стве ад-
сут ні чае дак лад нае азна чэн не па няц ця 
«адзі но кая ма ці». Тлу ма чэн не гэ та га 
па няц ця, якое змя шча ец ца ў па ста-
но ве Пле ну ма Вяр хоў на га Су да ад 
29 са ка ві ка 2001 г. № 2, не ў поў най 
ме ры ахоп лі вае ўсе жыц цё выя сі ту а-
цыі, пры якіх ма ці ад на вы хоў вае дзі ця. 
Да дат ко выя га ран тыі пры за клю чэн ні і 
спы нен ні пра цоў на га да га во ра мо гуць 
быць рас паў сю джа ны не толь кі на адзі-
но кіх ма ці, але і на ін шых гра ма дзян, 
якія вы хоў ва юць не паў на лет ніх дзя цей 
у ня поў най сям'і. У су вя зі з гэ тым мэ та-
згод на ў нар ма тыў ных пра ва вых ак тах 
вы зна чыць ка тэ го рыю гра ма дзян, на 
якіх мо гуць быць рас паў сю джа ны да-
дат ко выя га ран тыі ў сфе ры пра цоў ных 
ад но сін, у тым лі ку пра ду гле джа ныя 
раз дзе лам 19 «Асаб лі вас ці рэ гу ля ван-
ня пра цы жан чын і ра бот ні каў, якія ма-
юць ся мей ныя аба вяз кі» ПК.

Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны мяр куе, што ў за ка на даў стве 
скла ла ся ўстой лі вае ра зу мен не зна-
чэн ня тэр мі на «адзі но кая ма ці», вы кла-
дзе нае ў пунк це 22 па ста но вы Пле ну ма 
Вяр хоў на га Су да ад 29 са ка ві ка 2001 г. 
№ 2. Мі ніс тэр ства лі чыць не аб грун та-
ва ным ата я сам лі ваць па няц ці «раз-
ве дзе ная жон ка» і «адзі но кая ма ці», 
па коль кі раз ве дзе ная жон ка мае пра ва 
спаг нан ня срод каў на ўтры ман не дзя-
цей з баць кі, а ў адзі но кай ма ці та ко га 
пра ва ня ма. Мі ніс тэр ства не зна хо дзіць 
пад стаў для пры знан ня на яў нас ці пра-
ва вой ня вы зна ча нас ці і для змя нен ня 
па ды хо даў у ПК і ў па ста но ве Пле ну ма 
Вяр хоў на га Су да ў част цы ін ша га азна-
чэн ня тэр мі на «адзі но кая ма ці».

У ад ка зе Мі ніс тэр ства юс ты цыі 
ад зна ча на, што азна чэн няў тэр мі на 
«адзі но кая ма ці» ў за ка на даў стве не 
змя шча ец ца, за вы клю чэн нем па ста-
но вы Пле ну ма Вяр хоў на га Су да ад 
29 са ка ві ка 2001 г. № 2. У той жа час 
за ка на даў ствам за ма ца ва ны ін сты тут 
ня поў най сям'і, у су вя зі з чым ад па вед-
ная тэр мі на ло гія вы ка рыс тоў ва ец ца ў 
шэ ра гу за ка на даў чых ак таў. Ня поў ным 
сем' ям, якія вы хоў ва юць не паў на лет ніх 
дзя цей, дзяр жа ва пра да стаў ляе шэ раг 
да дат ко вых са цы яль ных га ран тый. Мі-
ніс тэр ства юс ты цыі звяр тае ўва гу на 
рэ гу ля ван не па доб ных гра мад скіх ад-
но сін і пра ва пры мя няль ную прак ты ку 
ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі, дзе пад адзі-
но кі мі ма ці пад ра зу мя ва ец ца больш 
шы ро кае ко ла асоб.

На дум ку Фе дэ ра цыі праф са юзаў 
Бе ла ру сі, рас тлу ма чэн не, што змя шча-

ец ца ў па ста но ве Пле ну ма Вяр хоў на га 
Су да ад 29 са ка ві ка 2001 г. № 2, аб 
ко ле асоб, якіх на ле жыць за ліч ваць 
да адзі но кіх ма ці, з'яў ля ец ца да стат-
ко ва кан крэт ным. Ра зам з тым у мэ тах 
за бес пя чэн ня рэа лі за цыі прын цы пу 
пра ва вой вы зна ча нас ці Фе дэ ра цыя 
праф са юзаў Бе ла ру сі лі чыць пра віль-
ным за ма ца ван не па няц ця «адзі но кая 
ма ці» не па срэд на ў ПК.

Ка фед рай гра ма дзян ска га пра цэ-
су і пра цоў на га пра ва юры дыч на га 
фа куль тэ та Бе ла рус ка га дзяр жаў на-
га ўні вер сі тэ та зроб ле на вы сно ва аб 
тым, што азна чэн не па няц ця «адзі-
но кая ма ці» ў за ко нах, якія пра ду-
гледж ва юць га ран тыі для адзі но кіх 
ма ці, ад сут ні чае. Для мэт пра цоў на га 
за ка на даў ства пра ва вая ня вы зна ча-
насць у за ка на даў чым рэ гу ля ван ні і 
пра ва пры мя няль най прак ты цы ад ня-
сен ня асоб да адзі но кіх ма ці, на якіх 
рас паў сюдж ва юц ца ўста ноў ле ныя ПК 
га ран тыі пры за клю чэн ні і спы нен ні 
пра цоў на га да га во ра, лік ві да ва на па-
ста но вай Пле ну ма Вяр хоў на га Су да 
ад 29 са ка ві ка 2001 г. № 2. Ад нак гэ-
та не пе ра шка джае вы бран ню ін ша га, 
больш знач на га спо са бу пе ра адо лен ня 
дэ фек таў пра ва — уня сен ня ўдак лад-
нен ня ў ПК.

Та кім чы нам, у ад ка зах на за пы ты 
Кан сты ту цый на га Су да звер ну та ўва га 
на ад сут насць у ПК і ін шых за ка на даў-
чых ак тах, якія рэ гу лю юць пра цоў ныя 
і звя за ныя з імі ад но сі ны, нор маў, што 
вы зна ча юць, якія асо бы пры зна юц ца 
адзі но кі мі ма ці. Акра мя та го, вы ка за-
ны па зі цыі аб тым, што кан крэ ты за-
цыі асоб, на якіх рас паў сюдж ва юц ца 
га ран тыі пры за клю чэн ні і спы нен ні 
пра цоў на га да га во ра адзі но кім ма ці, 
са дзей ні чае тлу ма чэн не, да дзе нае ў 
па ста но ве Пле ну ма Вяр хоў на га Су да 
ад 29 са ка ві ка 2001 г. № 2, і аб маг-
чы мас ці ад ня сен ня да адзі но кіх ма ці 
ін ша га ко ла асоб, чым гэ та пра ду гле-
джа на ва ўка за най па ста но ве Пле ну ма 
Вяр хоў на га Су да. Ад зна ча на так са ма 
мэ та згод насць вы клю чэн ня пра ва вой 
ня вы зна ча нас ці ў рэ гу ля ван ні пы тан ня 
аб га ран ты ях адзі но кім ма ці шля хам 
за ма ца ван ня ў ПК азна чэн ня па няц ця 
«адзі но кая ма ці».

3. Кан сты ту цыя аб вя шчае Рэс пуб-
лі ку Бе ла русь са цы яль най пра ва вой 
дзяр жа вай, а ча ла ве ка, яго пра вы, 
сва бо ды і га ран тыі іх рэа лі за цыі — 
най вы шэй шай каш тоў нас цю і мэ тай 
гра мад ства і дзяр жа вы, уста наў лі вае 
ад каз насць дзяр жа вы пе рад гра ма дзя-
ні нам за ства рэн не ўмоў для сва бод-
на га і год на га раз віц ця асо бы (част ка 
пер шая ар ты ку ла 1, ар ты кул 2).

Гра ма дзя нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Кан сты ту цы яй га ран та ва на пра ва на 
пра цу як най больш год ны спо саб са-
ма сцвяр джэн ня ча ла ве ка, гэ та зна-
чыць пра ва на вы бар пра фе сіі, ро ду 
за ня ткаў і пра цы ў ад па вед нас ці з пры-
зван нем, здоль нас ця мі, аду ка цы яй, 
пра фе сій най пад рых тоў кай і з улі кам 
гра мад скіх па трэб (част ка пер шая ар-
ты ку ла 41). Кан сты ту цый нае пра ва на 
пра цу гра ма дзя нін мо жа рэа лі за ваць 
як шля хам сва бод на га вы ка ры стан ня 
здоль нас цяў і ма ё мас ці для ажыц цяў-
лен ня прад пры маль ніц кай дзей нас ці, 
так і ў па рад ку най му (част ка чац вёр-
тая ар ты ку ла 13, част ка пер шая ар ты-
ку ла 42 Кан сты ту цыі).

Згод на з пры ве дзе ны мі кан сты ту-
цый ны мі нор ма мі ў за ка на даў стве аб 
пра цы Рэс пуб лі кі Бе ла русь за ма ца-
ва ны пра ва выя га ран тыі рэа лі за цыі 
пра ва гра ма дзян на пра цу ў па рад ку 
най му. Пры гэ тым пра ва вое рэ гу ля-
ван не пра цоў ных і звя за ных з імі ад-
но сін па він на грун та вац ца так са ма на 
ін шых прын цы пах і нор мах Кан сты ту-
цыі, у тым лі ку тых, якія вы зна ча юць, 
што кож ны мае пра ва на год ны ўзро-
вень жыц ця, уклю ча ю чы да стат ко вае 
хар ча ван не, адзен не, жыл лё і па ста-
ян нае па ляп шэн не не аб ход ных для 
гэ та га ўмоў (част ка дру гая ар ты ку ла 
21); шлюб, сям'я, ма ця рын ства, баць-
коў ства і дзя цін ства зна хо дзяц ца пад 
аба ро най дзяр жа вы; баць кі або асо бы, 
якія іх за мя ня юць, ма юць пра ва і аба-
вя за ны вы хоў ваць дзя цей, кла па ціц ца 
аб іх зда роўі, раз віц ці і на ву чан ні (част-
кі пер шая і трэ цяя ар ты ку ла 32).

Кан сты ту цый ныя па ла жэн ні аб аба-
ро не дзяр жа вай сям'і, ма ця рын ства і 
дзя цін ства ад па вя да юць нор мам шэ-
ра гу аба вяз ко вых для Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь між на род на-пра ва вых ак таў, 
уклю ча ю чы Між на род ны пакт аб эка-
на міч ных, са цы яль ных і куль тур ных 
пра вах (1966 г.), у ад па вед нас ці з якім 
сям'і, якая з'яў ля ец ца на ту раль най і 
асноў най ячэй кай гра мад ства, па він ны 
пра да стаў ляц ца па маг чы мас ці са мая 
шы ро кая ахо ва і да па мо га, асаб лі ва 
пры яе ства рэн ні і па куль на яе ад-
каз нас ці ля жыць кло пат аб не са ма-
стой ных дзе цях і іх вы ха ван ні (пункт 
1 ар ты ку ла 10). Згод на з пунк там 
1 ар ты ку ла 2 гэ та га пак та дзяр жа вы 
аба вяз ва юц ца пры няць у мак сі маль-
ных ме жах на яў ных рэ сур саў за ха ды 
да та го, каб за бяс пе чыць па сту по ва 
поў нае ажыц цяў лен не пра воў, якія 
пры зна юц ца ў па кце, усі мі на леж ны мі 
спо са ба мі, уклю ча ю чы пры няц це за-
ка на даў чых мер.

Аба ро на дзяр жа вай сям'і, ма ця-
рын ства і дзя цін ства пра яў ля ец ца, у 
пры ват нас ці, у кан крэт ных за ха дах, 
якія пры ма юц ца дзяр жа вай для па пя-
рэ джан ня дыс кры мі на цыі ў да чы нен ні 
да жан чын па пры чы не ма ця рын ства 
і га ран та ван ня ім эфек тыў на га пра ва 
на пра цу, пра ду гле джа ных пунк там 
2 ар ты ку лы 11 Кан вен цыі ААН аб лік-
ві да цыі ўсіх фор маў дыс кры мі на цыі ў 
да чы нен ні да жан чын (1979 г.). Ар ты-
кул 5 Кан вен цыі МАП № 111 ад нос на 
дыс кры мі на цыі ў га лі не пра цы і за-
ня ткаў (1958 г.) да пус кае пры няц це 
дзяр жа ва мі-ўдзель ні ца мі асаб лі вых 
мер, на кі ра ва ных на за да валь нен не 
па трэб асоб, якія па мер ка ван нях, у 
пры ват нас ці, ся мей ных аба вя за цель-
стваў звы чай на пры зна юц ца асо ба мі, 
што ад чу ва юць па трэ бу ў асаб лі вай 
аба ро не або да па мо зе.

Кан вен цыя аб пра вах дзі ця ці 
(1989 г.) аба вяз вае дзяр жа вы, што 

яе пад пі са лі, за бяс печ ваць дзі ця ці та-
кія аба ро ну і кло пат, якія не аб ход ныя 
для яго даб ра бы ту, пры ма ю чы да ўва гі 
пра вы і аба вяз кі яго баць коў, апе ку-
ноў або ін шых асоб, якія ня суць за яго 
ад каз насць па за ко не, і з гэ тай мэ тай 
ажыц цяў ляць усе ад па вед ныя за ка-
на даў чыя і ад мі ніст ра цый ныя за ха ды 
(пункт 2 ар ты ку ла 3). Рэс пуб лі ка Бе ла-
русь як дзяр жа ва — удзель нік Кан вен-
цыі аба вя за на пры маць у ад па вед нас ці 
з на цы я наль ны мі ўмо ва мі і ў ме жах 
сва іх маг чы мас цяў не аб ход ныя ме ры 
па ака зан ні да па мо гі баць кам і ін шым 
асо бам, якія вы хоў ва юць дзя цей (пункт 
3 ар ты ку ла 27).

Ад па вед на, з па ла жэн няў Кан сты-
ту цыі і між на род на-пра ва вых ак таў 
вы ні кае, што пра ва вое рэ гу ля ван не 
пра цоў ных ад но сін, якое да ты чыц ца 
сям'і, ма ця рын ства і дзя цін ства, па-
він на пра ду гледж ваць па вы ша ную са-
цы яль ную і пра ва вую аба ро ну гэ тых 
са цы яль ных ін сты ту таў.

Кан сты ту цый ны Суд пры мае да 
ўва гі, што асаб лі вая ро ля сям'і, ма-
ця рын ства і дзя цін ства за ма ца ва на ў 
шэ ра гу за ка на даў чых ак таў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Сям'я пры зна ец ца ас но вай 
ста біль на га гра мад ства (аб зац чац-
вёр ты пунк та 11 Асноў ных на прам каў 
унут ра най і знеш няй па лі ты кі Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, за цвер джа ных За ко нам 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 14 ліс та па да 
2005 го да, які з'яў ля ец ца пра грам ным), 
на ту раль най і асноў най ячэй кай гра-
мад ства, што зна хо дзіц ца пад аба ро-
най дзяр жа вы (част ка пер шая ар ты-
ку ла 3 Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
аб шлю бе і сям'і). Згод на з Ко дэк сам 
аб шлю бе і сям'і дзяр жа ва пра яў ляе 
кло пат аб сям'і, у тым лі ку шля хам 
ства рэн ня ўмоў для эка на міч най са-
ма стой нас ці і рос ту даб ра бы ту сям'і, 
спа лу чэн ня баць ка мі пра цоў най дзей-
нас ці з вы ка нан нем ся мей ных аба вяз-
каў (част ка дру гая ар ты ку ла 3).

У Па слан ні Кан сты ту цый на га Су да 
«Аб ста не кан сты ту цый най за кон на сці 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь у 2013 го дзе» 
ад зна ча на, што рэа лі за цыя за ка на-
даў цам кан сты ту цый ных па ла жэн няў 
аб дзяр жаў най пад трым цы і аба ро не 
сям'і, ахо ве пра воў і за кон ных ін та рэ-
саў дзя цей, за бес пя чэн ні спры яль ных 
умоў для іх раз віц ця, вы ха ван ня і ста-
наў лен ня ў поў най ме ры ад па вя дае аб-
ве шча на му ў Кан сты ту цыі са цы яль на-
му ха рак та ру бе ла рус кай дзяр жа вы.

Уста наў лен не і аба ро на ўза ем ных 
пра воў і аба вяз каў ра бот ні каў і най-
маль ні каў як ба коў пра цоў на га да га-
во ра вы зна ча ны ў ПК у якас ці ад ной з 
за дач да дзе на га Ко дэк са (пункт 3 ар-
ты ку ла 2).

Кан сты ту цый ны Суд ад зна чае, што 
за ма ца ван не ў ПК асаб лі вас цяў рэ гу-
ля ван ня пра цы жан чын і ра бот ні каў, 
якія ма юць ся мей ныя аба вяз кі, у тым 
лі ку га ран тый і льгот для та кіх асоб, 
на кі ра ва на на рэа лі за цыю ў сфе ры 
пра цоў ных ад но сін па ла жэн няў Кан-
сты ту цыі аб са цы яль ным ха рак та ры 
бе ла рус кай дзяр жа вы, аб пад трым цы 
і аба ро не сям'і, ма ця рын ства і дзя цін-
ства, а так са ма на вы ка нан не між на-
род ных аба вя за цель стваў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, ад па вя дае нор мам ін шых 
за ка на даў чых ак таў Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Пры гэ тым дзяр жаў ныя га ран тыі, 
якія пра да стаў ля юц ца адзі но кім ма ці ў 
сі лу час так пер шай і трэ цяй ар ты ку ла 
268 ПК, ма юць на мэ це як рэа лі за цыю 
іх кан сты ту цый на га пра ва на пра цу ва 
ўмо вах не аб ход нас ці спа лу чаць пра-
фе сій ную (пра цоў ную) дзей насць з 
гра мад ска знач най функ цы яй ма ця-
рын ства, так і за бес пя чэн не не аб ход-
ных умоў для аба ро ны кан сты ту цый-
ных пра воў дзі ця ці на год ны ўзро вень 
жыц ця, па коль кі адзі но кія ма ці ня суць 
усю паў на ту баць коў скай ад каз нас ці 
за яго даб ра быт і паў на цэн нае раз віц-
цё, не ма ю чы маг чы мас ці атрым лі ваць 
у гэ тым якую-не будзь да па мо гу з бо ку 
баць кі дзі ця ці.

4. Част кай пер шай ар ты ку ла 7 ПК 
пра ду гле джа на, што кры ні ца мі рэ гу ля-
ван ня пра цоў ных і звя за ных з імі ад но-
сін з'яў ля юц ца: Кан сты ту цыя; да дзе ны 
Ко дэкс і ін шыя ак ты за ка на даў ства аб 
пра цы; ка лек тыў ныя да га во ры, па гад-
нен ні і ін шыя ла каль ныя нар ма тыў ныя 
пра ва выя ак ты, за клю ча ныя і пры ня-
тыя ў ад па вед нас ці з за ка на даў ствам; 
пра цоў ныя да га во ры.

Згод на з аб за цам адзі нац ца тым ар-
ты ку ла 2 За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«О нормативных пра во вых ак тах Ре-
спублики Бе ла русь» ак ты Вяр хоў на га 
Су да (па ста но вы Пле ну ма Вяр хоў на га 
Су да) — гэ та нар ма тыў ныя пра ва выя 
ак ты, пры ня тыя ў ме жах яго кам пе-
тэн цыі па рэ гу ля ван ні гра мад скіх ад-
но сін, уста ноў ле най Кан сты ту цы яй і 
пры ня ты мі ў ад па вед нас ці з ёю ін шы мі 
за ка на даў чы мі ак та мі. У Ко дэк се аб 
су даў лад ка ван ні і ста ту се суд дзяў вы-
зна ча на, што Пле нум Вяр хоў на га Су да 
раз гля дае ма тэ ры я лы аб агуль нен ня 
су до вай прак ты кі, су до вай ста тыс ты кі 
і дае ў па рад ку су до ва га тлу ма чэн ня 
агуль ным су дам рас тлу ма чэн ні па пы-
тан нях пры мя нен ня за ка на даў ства; па 
пы тан нях, якія ад но сяц ца да яго кам-
пе тэн цыі, пры мае па ста но вы (аб зац 
трэ ці част кі пер шай, част ка дру гая 
ар ты ку ла 51).

Кан сты ту цый ны Суд лі чыць, што 
па ста но ву Пле ну ма Вяр хоў на га Су да 
ад 29 са ка ві ка 2001 г. № 2, якая вы зна-
чае, што да адзі но кіх ма ці, на якіх рас-
паў сюдж ва юц ца ад па вед ныя га ран тыі, 
пра ду гле джа ныя ар ты ку лам 268 ПК, 
не аб ход на за ліч ваць жан чын, якія не 
зна хо дзяц ца ў шлю бе і ма юць дзя цей, 
у ак та вым за пі се аб на ра джэн ні якіх 
за піс аб баць ку зроб ле ны ва ўста ноў-
ле ным па рад ку па ўка зан ні ма ці, а так-
са ма ўдоў (удаў цоў), якія не ўсту пі лі ў 
но вы шлюб і вы хоў ва юць не паў на лет-
ніх дзя цей (част ка чац вёр тая пунк та 
22), фак тыч на змя шчае не тлу ма чэн не 
па пы тан ні пры мя нен ня за ка на даў ства 
аб пра цы, а но вую пра ва вую нор му, 
што да паў няе за ка на даў чае рэ гу ля-
ван не пра цоў ных і звя за ных з імі ад-
но сін у част цы азна чэн ня, якія асо бы 
ма юць пра ва на га ран тыі, за ма ца ва-
ныя ў ар ты ку ле 268 ПК.

Ад сут насць у ПК па ла жэн няў, што 
вы зна ча юць, якія асо бы пры зна юц ца 
адзі но кі мі ма ці, у да чы нен ні да га-
ран тый, пра ду гле джа ных ар ты ку лам 
268 да дзе на га Ко дэк са, ства рае ўмо-
вы для не ад на знач на га ра зу мен ня яго 
нор маў, а зна чыць, мо жа пры вес ці да 
па ру шэн ня кан сты ту цый ных па тра ба-
ван няў аб га ран та ва нас ці пра воў і сва-
бод гра ма дзян Бе ла ру сі, за ма ца ва ных 
у Кан сты ту цыі, за ко нах і пра ду гле джа-
ных між на род ны мі аба вя за цель ства мі 
дзяр жа вы, а так са ма аб не да пу шчаль-
нас ці ка ры стан ня пе ра ва га мі і пры ві-
ле я мі, якія су пя рэ чаць за ко ну (част ка 
трэ цяя ар ты ку ла 21, част ка дру гая ар-
ты ку ла 23).

5. Згод на з Кан сты ту цы яй, за бес-
пя чэн не пра воў і сва бод гра ма дзян 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь з'яў ля ец ца най-
вы шэй шай мэ тай дзяр жа вы; дзяр жа ва 
га ран туе пра вы і сва бо ды гра ма дзян 
Бе ла ру сі, за ма ца ва ныя ў Кан сты ту цыі, 
за ко нах і пра ду гле джа ныя між на род-
ны мі аба вя за цель ства мі дзяр жа вы; 
на дзяр жа ву ўскла дзе ны аба вя зак 
пры маць усе да ступ ныя ёй ме ры для 
ства рэн ня ўнут ра на га і між на род на-
га па рад ку, не аб ход на га для поў на га 
ажыц цяў лен ня пра воў і сва бод гра ма-
дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пра ду гле-
джа ных Кан сты ту цы яй (част кі пер шая 
і трэ цяя ар ты ку ла 21, част ка пер шая 
ар ты ку ла 59).

У Рэс пуб лі цы Бе ла русь уста наў лі-
ва ец ца прын цып вяр шэн ства пра ва; 
дзяр жа ва, усе яе ор га ны і служ бо выя 
асо бы дзей ні ча юць у ме жах Кан сты-
ту цыі і пры ня тых у ад па вед нас ці з ёю 
ак таў за ка на даў ства; дзяр жаў ныя ор-
га ны, служ бо выя і ін шыя асо бы, якім 
да ве ра на вы ка нан не дзяр жаў ных 
функ цый, аба вя за ны ў ме жах сва ёй 
кам пе тэн цыі пры маць не аб ход ныя 
за ха ды для ажыц цяў лен ня і аба ро ны 
пра воў і сва бод асо бы (част кі пер шая 
і дру гая ар ты ку ла 7, част ка дру гая ар-
ты ку ла 59 Кан сты ту цыі).

У ра шэн нях Кан сты ту цый на га Су да 
не ад на ра зо ва ўказ ва ла ся, што ад ным 
з эле мен таў кан сты ту цый на га прын-
цы пу вяр шэн ства пра ва з'яў ля ец ца 
прын цып пра ва вой вы зна ча нас ці, які 
пад ра зу мя вае яс насць, дак лад насць, 
не су пя рэч лі васць, ла гіч ную ўзгод не-
насць нор маў за ко наў, маг чы масць іх 
ад на стай на га пры мя нен ня на прак ты-
цы.

Кан сты ту цый ны Суд ад зна чае, што 
іс тот нае зна чэн не для за бес пя чэн ня 
рэа лі за цыі га ран тый для адзі но кіх ма-
ці, што пра ду гледж ва юц ца ПК, мае яс-
нае і дак лад нае азна чэн не ко ла асоб, 
на якіх гэ тыя га ран тыі рас паў сюдж-
ва юц ца, гэ та зна чыць ко ла асоб, якія 
ахоп лі ва юц ца па няц цем «адзі но кая 
ма ці». Ра зам з тым у ПК і ін шых за-
ка на даў чых ак тах нор мы аб тым, якія 
асо бы пры зна юц ца адзі но кі мі ма ці ў 
мэ тах рас паў сюдж ван ня на іх га ран-
тый пры за клю чэн ні і спы нен ні пра цоў-
на га да га во ра, ад сут ні ча юць.

Зы хо дзя чы з ука за на га, Кан сты ту-
цый ны Суд прый шоў да вы сно вы аб 
тым, што ў ПК змя шча ец ца пра ва вая 
ня вы зна ча насць, якая вы яў ля ец ца ў 
не маг чы мас ці дак лад на га ўста наў-
лен ня ко ла асоб, на якіх рас паў сюдж-
ва юц ца га ран тыі, што пра ду гледж-
ва юц ца ім для адзі но кіх ма ці. На яў-
насць гэ тай ня пэў нас ці пе ра шка джае 
за бес пя чэн ню рэа лі за цыі на зва ных 
га ран тый, а зна чыць, мо жа пры вес-
ці да па ру шэн няў кан сты ту цый ных 
пра воў і за кон ных ін та рэ саў ад па вед-
ных ка тэ го рый гра ма дзян. У мэ тах 
за бес пя чэн ня прын цы пу вяр шэн ства 
пра ва, га ран та ван ня аба ро ны ў пра-
цоў ных ад но сі нах кан сты ту цый ных 
пра воў гра ма дзян пра ва вая ня вы-
зна ча насць, вы клі ка ная ад сут нас цю 
ў ПК яс на га і дак лад на га вы зна чэн ня 
ко ла асоб, на якіх рас паў сюдж ва юц ца 
га ран тыі, што ім пра ду гледж ва юц ца 
пры за клю чэн ні і спы нен ні пра цоў на-
га да га во ра для адзі но кіх ма ці, пад-
ля гае вы клю чэн ню за ка на даў цам 
шля хам да паў нен ня ПК нор май, што 
вы зна чае, якія асо бы ад но сяц ца да 
адзі но кіх ма ці.

На пад ста ве вы кла дзе на га і кі-
ру ю чы ся част кай пер шай ар ты ку ла 
116 Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, аб за цам вось мым част кі трэ цяй 
ар ты ку ла 22, ар ты ку лам 24 Ко дэк са 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб су даў лад ка-
ван ні і ста ту се суд дзяў, част кай дру-
гой ар ты ку ла 74, ар ты ку ла мі 75, 77, 
80, 84, част кай сям нац ца тай ар ты ку ла 
85 і ар ты ку лам 160 За ко на Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь «О конституционном судо-
производстве», Кан сты ту цый ны Суд 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

ВЫ РА ШЫЎ:
1. У мэ тах за бес пя чэн ня кан сты ту-

цый на га прын цы пу вяр шэн ства пра ва, 
га ран та ван ня аба ро ны ў пра цоў ных 
ад но сі нах кан сты ту цый ных пра воў гра-
ма дзян, якія ма юць ся мей ныя аба вяз-
кі, пры знаць не аб ход ным вы клю чэн не 
за ка на даў цам у Пра цоў ным ко дэк се 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь пра ва вой ня вы-
зна ча нас ці, вы клі ка най ад сут нас цю 
яс на га і дак лад на га азна чэн ня ко ла 
асоб, на якіх рас паў сюдж ва юц ца га-
ран тыі, што пра ду гледж ва юц ца пры 
за клю чэн ні і спы нен ні пра цоў на га да-
га во ра для адзі но кіх ма ці, зы хо дзя чы з 
па тра ба ван няў Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і з улі кам за сна ва ных на іх 
пра ва вых па зі цый Кан сты ту цый на га 
Су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ад люст ра-
ва ных у гэ тым ра шэн ні.

2. Пра па на ваць Са ве ту Мі ніст раў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь пад рых та ваць 
ад па вед ны пра ект за ко на аб да паў-
нен ні Пра цоў на га ко дэк са Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь нор май, што вы зна чае ко ла 
асоб, якія ад но сяц ца да адзі но кіх ма ці, 
і ўнес ці яго ў вы зна ча ным па рад ку ў 
Па ла ту прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

3. Гэ тае ра шэн не ўсту пае ў сі лу з 
дня пры няц ця.

4. Апуб лі ка ваць гэ тае ра шэн не ў ад-
па вед нас ці з за ка на даў чы мі ак та мі.

Стар шын ству ю чы —
Стар шы ня Кан сты ту цый на га Су да 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь П. П. МІК ЛА ШЭ ВІЧ.
18 ве рас ня 2014 г. № Р-946/2014. 

РА ШЭН НЕ КАН СТЫ ТУ ЦЫЙ НА ГА СУ ДА РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

АБ ПА НЯЦ ЦІ «АДЗІ НО КАЯ МА ЦІ»
Ў ПРА ЦОЎ НЫХ ПРА ВА АД НО СІ НАХ 

Упэў не на, што зла чын ца мі не на ра-
джа юц ца, а ста но вяц ца. Дык ча му так 
зда ра ец ца, што ад ны дзе ці ў пад лет-
ка вым уз рос це больш «цяж кія», чым 
ін шыя? Што ві на ва ціць: аб ста ві ны, вы-
ха ван не, ася род дзе, ха рак тар? У гэ тым 
да па мог ра за брац ца стар шы ўчаст ко вы 
ін спек тар ін спек цыі па спра вах не паў-
на лет ніх Фрун зен ска га ра ё на Мін ска, 
ма ёр мі лі цыі Рус лан ЛАК ЦІ Ё НАЎ.

— Рус лан Ана толь е віч, рас ка жы це, 
як дзе ці трап ля юць на ўлік у ін спек цыю 
па спра вах не паў на лет ніх?

— Ёсць кан крэт ны пе ра лік пад стаў, 
па якіх мы ста вім дзя цей на ўлік. Уся го 
сям нац цаць пунк таў. Але асноў ная част-
ка дзя цей — гэ та тыя, хто здзейс ніў та-
кое ад мі ніст ра цый нае пра ва па ру шэн не, 
як рас піц цё ал ка голь ных на по яў. Менш 
тых, хто здзейс ніў ней кія ху лі ган скія дзе-
ян ні і дроб ны кра дзеж (як пра ві ла, та кія 
ўчын кі ад бы ва юц ца ў ста не ал ка голь на га 
ап'я нен ня). Яшчэ ёсць част ка дзя цей, якіх 
ужо асу дзі лі за ней кае зла чын ства ці яны 
зна хо дзяц ца пад па да зрэн нем — з імі мы 
так са ма пра во дзім пра фі лак тыч ную ра-
бо ту. Мы вы кон ва ем пры зна чэн ні су да ў 
да чы нен ні да та кіх не паў на лет ніх, бо ў іх 
ёсць пэў ныя аб ме жа ван ні. На прык лад, 
з'яў ляц ца кож ны дзень на рэ гіст ра цыю ў 
ор га ны ўнут ра ных спраў.

— Вы ска за лі, што асноў ная част-
ка дзя цей, якія ста яць на ўлі ку — гэ та 
тыя, ка го за тры ма лі за рас піц цё пі ва. 
Ска жы це, гэ та ней кія асаб лі выя дзе ці 
з пэў ных ка тэ го рый сем' яў?

— Гэ тыя дзе ці час цей за ўсё са звы-
чай ных сем' яў, дзе баць кі не пі ту шчыя і 
не нар ка ма ны. Пад лет ка мі ру хае жа дан не 
па спра ба ваць, так ска жам, смак да рос-
ла га жыц ця.

Праб ле ма ў тым, што п'я ныя дзе ці час-
та ста но вяц ца не кі ра валь ны мі і мо гуць 
учы ніць ху лі ган ства ці зла чын ствы: на-
прык лад, псу юць ма шы ны, гра мяць пры-
пын кі аў то бу саў, б'юць шкло ў пад' ез дах, 
чап ля юц ца да мі на коў ці сва іх ра вес ні-
каў. Раз маў ля ем з імі по тым і пы та ем ся: 
на вош та гэ та зра бі лі? А яны па ціс ка юць 
пля чы ма і ні як на ват пе рад са бой апраў-
дац ца не мо гуць. По тым са мі пры зна юц-
ца, што ў нар маль ным ста не не ста лі б 
ра біць бес сэн соў ныя рэ чы. І ві даць, што 
ім са праў ды со рам на!

Ня рэд ка бы вае, што сам п'я ны пад-
ле так ста но віц ца ах вя рай зла чын цаў. Іх і 
б'юць, ад бі ра юць тэ ле фо ны ці ін шыя рэ-
чы, а бы вае і горш… Ка лі су ты ка еш ся з 
праб лем ны мі дзець мі, то між во лі ста но-
віш ся свед кам пэў ных драм і ў сям'і.

Для пры кла ду, гіс то рыя Ва дзі ма, сціп-
ла га хлоп чы ка са шмат дзет най сям'і. 
Пер шы раз па паў ся ў тры нац цаць га доў, 
ка лі на Кам са моль скім во зе ры з сяб ра мі 
вы ра шыў па каш та ваць пі ва. Пас ля вы пі-
та га яму і яго сяб рам ста ла так дрэн на, 
што мі на кі вы клі ка лі «хут кую» для іх. І, 
зда ва ла ся, пас ля гэ та га па він на бы ло ўсё 
скон чыц ца: хлоп цы зра зу ме лі і больш піць 
не бу дуць, але… Хло пец зноў вы піў і, раз-
га ра чыў шы ся, прый шоў у шко лу і пад час 
уро ка фіз куль ту ры ў раз дзя валь ні скраў 
не каль кі ма біль ных тэ ле фо наў. Нам прый-
шло ся пад лет ка за тры маць. Та ды ён яшчэ 
не да сяг нуў уз рос ту, ка лі яго мож на бы ло б 
пры цяг ваць да ад каз нас ці, та му па ра шэн ні 
ка мі сіі ма тэ ры я лы спра вы на кі ра ва лі ў суд. 
Суд вы ра шыў ад пра віць яго ў спец шко лу на 
адзін год. Маг чы ма, так не атры ма ла ся б, 
ка лі б са шко лы прый шла доб рая ха рак-
та рыс ты ка, але ён вель мі дрэн на ву чыў ся 
і пра пус каў за ня ткі, з-за гэ та га і ў шко ле 
быў не на доб рым ра хун ку. Вяр нуў шы ся са 
спец шко лы, праз не ка то ры час Ва дзім стаў 
па пад ацца з пі вам і зноў скраў гэ тыя ня-
шчас ныя ма біль ні кі. На гэ ты раз яго асу дзі-
лі на два га ды. Хлоп цу прый шло ся да нас 
ха дзіць ад зна чац ца, і ка лі б ён здзейс ніў за 
гэ ты тэр мін ха ця б ад но пра ва па ру шэн не, 
то яго ча ка ла б тур ма. Сён ня яму сям нац-
цаць, і хло пец ня дрэн ны, але вы піў ка ро біць 
сваю спра ву. Ма ці хва лю ец ца, спра буе на 
яго паў плы ваць, пла ча, але па куль на пру-
жан не ў сям'і не зні кае.

— Вы ска за лі, што хлоп чык са шмат-
дзет най сям'і. Іс нуе прад узя тасць, быц-

цам «праб лем ныя» дзе ці час цей за ўсё 
са шмат дзет ных сем' яў, ін тэр на таў і 
дзі ця чых да моў…

— Я раз вею гэ ты міф. У Фрун зен скім 
ра ё не на ўлі ку ста яць толь кі тры дзі ця ці 
з ін тэр на та… А хлоп чык са шмат дзет най 
сям'і — гэ та вы клю чэн не з пра ві лаў з ад-
на го бо ку і па цвяр джэн не з дру го га — у 
гэ тай сям'і ня ма баць кі. Апош няе сён-
ня — асноў ная праб ле ма. Во сем дзе сят 
пра цэн таў дзя цей, якія ста яць у нас на 
ўлі ку — гэ та дзе ці з ня поў ных сем' яў. Та ты 
ўсё больш пе ра кла да юць вы ха ван не дзя-
цей на жан чын, і з-за гэ та га ў пад лет каў і 
ўзні ка юць праб ле мы. Ня ма по бач з імі аў-
та ры тэт на га да рос ла га, які прос та змог бы 
з пад лет кам сур' ёз на аб мяр коў ваць ней кія 
жыц цё выя пы тан ні. Я не ха чу ска заць, што 
жан чы ны дрэн ныя вы ха валь ні цы. Прос та, 
ка лі жан чы на ад на вы хоў вае дзі ця, то ёй 
пры хо дзіц ца раз ры вац ца па між пра цай, 
до мам і дзець мі. Ін шы мі сло ва мі, цяж ка 
ад на му ча ла ве ку вы кон ваць функ цыі і та-
ты, і ма мы. Мы ста ра ем ся та кія сем'і пад-
тры маць. Па-пер шае, прос та раз маў ля ем 
з дзець мі. І ве да е це, бы вае, што ад ной 
раз мо вы ха пае! Без умоў на, яшчэ шмат 
што за ле жыць ад ха рак та ру дзі ця ці. Мы 
ні ко лі не ўспры ма ем та кіх пад лет каў як 
зла чын цаў ці п'я ніц. Гэ та дзе ці, якія за блы-
та лі ся, і ім прос та па трэб на больш ува гі.

На улі ку ста яць і дзе ці з поў ных сем'-
яў. Звы чай на баць кі прос та не звяр та лі 
ўва гі на тое, што іх дзі ця вы пі ла пі ва, тлу-
ма ча чы, што ў пад лет ка вым уз рос це ўсё 
хо чац ца па каш та ваць… Але та кіх на са м-
рэч ня шмат.

— Але дзе пад лет кі на бы ва юць пі-
ва? У кра мах я не ад ной чы ба чы ла, як 
пра даў цы ад маў ля юць пра даць пі ва 
не паў на лет нім…

— Мы пра цу ем і ў гэ тым на прам ку. І 
па ві нен ад зна чыць, што сён ня ў го ра дзе 
пра даў цы не пра да дуць пад лет ку пі ва. 
Ад нак ма лыя зна хо дзяць вый сце: яны 
про сяць сва іх ста рэй шых та ва ры шаў ці 
ўво гу ле чу жых лю дзей ля кра мы. І та кія 
лю дзі, на жаль, зна хо дзяц ца…

— Вы пры во дзі лі прык лад з хлоп-
чы кам. Ска жы це, а дзяў чат кі менш 
праб лем ныя?

— У апош нія га ды мы ста лі час цей ста-
віць дзяў чат на ўлік. Ня даў на ад пра ві лі 
ад ну пры га жу ню ў спец шко лу для дзяў чат. 
Спа чат ку яна, як амаль і ўсе, хто ста іць на 
ўлі ку, «па каш та ва ла пі ва» са сва і мі сяб ра-
мі. По тым мы ста лі за трым лі ваць яе на-
пад піт ку ў кам па ніі ста рэй шых хлоп цаў. 
Да рэ чы, ця пер ужо не трэ ба здзяйс няць 
зла чын ства, каб тра піць у спе цы яль ную 
ўста но ву. Да стат ко ва здзейс ніць тры ад мі-
ніст ра цый ныя пра ва па ру шэн ні на пра ця гу 
ад на го го да, і ка мі сія па спра вах не паў на-
лет ніх аба вя за на на кі ра ваць ма тэ ры я лы 
ў суд. Па куль мы рых та ва лі да ку мен ты, 
дзяў чы на па спе ла яшчэ тры ра зы тра піць 
у мі лі цыю… І шка да яе, без умоў на, але 
для яе та кая ме ра, як спец шко ла, мне зда-
ец ца, пой дзе на ка рысць: маг чы ма, мы яе 
збе ра жом ад яко га-не будзь зла чын ства. 
Сён ня ў спец шко лах пра цу юць вы со ка ква-
лі фі ка ва ныя спе цы я ліс ты і псі хо ла гі, якія 
вы цяг ва юць дзя цей, да па ма га юць стаць 
больш да рос лы мі і ад каз ны мі.

Сён ня на ват «па ста віць на ўлік» гу-
чыць не як «па-са вец ку». Асноў ная на-
ша за да ча — не па ка раць, а да па маг чы. 
З кож ным дзі цем, якое ста іць у нас на 
кант ро лі, мы ін ды ві ду аль на пра во дзім так 
зва ную пра фі лак тыч ную пра цу. Пры чым 
сам ін спек тар вы ра шае, з кім да стат ко ва 
адзін раз на ме сяц па гу та рыць, а з кім 
ле пей кож ны дзень су стра кац ца. Больш 
за тое, мы не толь кі раз маў ля ем і тлу ма-
чым ней кія рэ чы, мы ста ра ем ся за няць 
пад лет каў у роз ных гурт ках, пра во дзім 
для іх спар тыў ныя і куль тур ныя ме ра пры-
ем ствы. Уво гу ле, ро бім усё, каб пад ле так 
уба чыў ін шае жыц цё, знай шоў для ся бе 
неш та больш ці ка вае, чым пі ва і ба дзян не 
па два рах. Мы шу ка ем для іх ін шае ася-
род дзе, дзе яны мо гуць знай сці ся бе но-
вых сяб роў. І гэ та пра цуе! Ка лі за паў го да 
пад ле так не здзейс ніў больш ні я кіх пра-
ва па ру шэн няў, то мы з ім раз віт ва ем ся і 
зы чым уся го най леп ша га.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ

�

Нашы дзеці Нашы дзеці   �� СМАК
ДА РОС ЛА ГА ЖЫЦ ЦЯ 

Каб пе ра вы ха ваць праб лем ных пад лет каў,
трэ ба не ка раць, а да па маг чы 

Мы ні ко лі не ўспры ма ем та кіх 
пад лет каў як зла чын цаў ці п'я ніц. 
Гэ та дзе ці, якія за блы та лі ся,
і ім прос та па трэб на больш ува гі.

Во сем дзе сят пра цэн таў дзя цей, 
якія ста яць у нас на ўлі ку — гэ та 
дзе ці з ня поў ных сем' яў. Та ты ўсё 
больш пе ра кла да юць вы ха ван не 
дзя цей на жан чын, і з-за гэ та га 
ў пад лет каў і ўзні ка юць праб ле мы.

Кан сты ту цый ны Суд Рэс пуб лі кі Бе ла русь у скла дзе стар шын ству ю ча га — 
Стар шы ні Кан сты ту цый на га Су да Мік ла шэ ві ча П. П., на мес ні ка Стар шы ні Сяр-
ге е вай В. Г., суд дзяў Бой ка Т. С., Ва ра но ві ча Т. В., Ізот кі У. П., Кар по віч Н. А., 
Ко зы ра вай Л. Р., Пад гру шы В. В., Ці ка вен кі А. Г., Чыг ры на ва С. П.

раз гле дзеў у ад кры тым су до вым па ся джэн ні спра ву «Аб па няц ці «адзі но кая 
ма ці» ў пра цоў ных пра ва ад но сі нах».

У су до вым па ся джэн ні пры ня лі ўдзел:
паў на моц ны прад стаў нік Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Кан сты ту цый ным 

Су дзе — Міц ке віч В. В., на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь;

паў на моц ны прад стаў нік Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у Кан сты ту цый ным Су дзе — Ма роз Л. Ф., 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 Рэс пуб лі кі Бе ла русь па за ка на даў стве 
і дзяр жаў ным бу даў ніц тве;

паў на моц ны прад стаў нік Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Кан сты ту-
цый ным Су дзе — Бо дак А. М., на мес нік мі ніст ра юс ты цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь;

прад стаў ні кі:
Вяр хоў на га Су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь — За ба ра А. А., на мес нік Стар шы ні 

Вяр хоў на га Су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь;
Ге не раль най пра ку ра ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь — Стук А. К., на мес нік Ге не-

раль на га пра ку ро ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь;
Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь — Ста ра вой-

таў І. Р., на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь;
Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі — Шэл ко віч У. І., на чаль нік га лоў на га пра-

ва во га ўпраў лен ня апа ра та Са ве та Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі.

Ня даў на ў Грод не дзве шас нац ца ці га до выя дзяў чын кі жорст ка збі лі і аб ра-
ба ва лі ма ла дую жан чы ну. Пе рад зла чын ствам пад лет кі на пі лі ся пі ва… Яшчэ 
вы свет лі ла ся, што ад на з дзяў чы нак ужо ста іць на ўлі ку ў ін спек цыі па спра-
вах не паў на лет ніх.
Ра ней я ста ві ла ся да та кіх па ве дам лен няў вель мі абу ра на: маў ляў, та кіх пад лет-
каў ад ра зу трэ ба іза ля ваць. Але ця пер, ка лі ў мя не рас туць свае дзе ці, ста ла 
шка да ўсіх: і ах вя ру, і «зла чын цаў». На вас пе ча ных «зла чын цаў» — та му, што 
ўсё ж яшчэ дзе ці, та му, што ака за лі ся без на гля ду, не знай шлі для ся бе больш 
ці ка ва га за ня тку, чым вы піць пі ва…


