
ВАМ НЕАБХОДНАЯ ПСІХАЛАГІЧНАЯ ДАПАМОГА І 

ПАДТРЫМКА - звяртайцеся па тэлефоне «Давер» 2-19-99. Пры 

асабістай сустрэчы з псіхолагам, вы атрымаеце ананімную і бясплатную 

кансультацыю, зможаце пераадолець траўматычныя наступствы гвалту і 

адрадзіць самапавагу і ўпэўненасць у сабе. Апынуўшыся ў цяжкай 

жыццёвай сітуацыі, можа звярнуцца ва ўстанову «Светлагорскі 

тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва» асабіста 

па адрасе: вул.Прыакзальная, 2 Б, кабинет № 3. Альбо патэлефанаваць па 

тэлефоне 2-86-83. Тут Вам ананімна і бясплатна акажуць псіхалагічную, 

сацыяльную і юрыдычную дапамогу.  

 

«Крызісны» пакой - гэта не месца пастаяннага жыхарства, а 

толькі бяспечны астравок, дзе можна перадыхнуць, навучыцца 

жыць па-новаму, знайсці выхад з жыццёвага тупіка.  

Кругласутачны тэлефон «Крызіснага пакоя» 63058 

Мы гатовыя вас выслухаць, падтрымаць і дапамагчы прыняць неабходнае 

для вас рашэнне.  

 

Мы працуем у буднія дні з 8.00 да 17.30. 

Абедзенны перапынак з 13.00 да 14.00. 

 

Калі бяда здарылася з вамі ў святочныя і выхадныя дні, вячэрні ці 

начны час сутак, вы можаце звярнуцца ў РАУС па тэлефоне - 102. Па 

Вашай просьбе супрацоўнікі міліцыі даставяць Вас у «Крызісны» пакой, 

дзе Вам пададуць часовае пражыванне, бясплатна акажуць 

псіхалагічную, юрыдычную, сацыяльныя і іншыя віды дапамогі.  

 

Тэлефон «Давер» (кругласутачны) у Гомелі -8 0232 31-51-61 

 

БЯСПЛАТНАЯ ГАРАЧАЯ ЛІНІЯ ПА БЕЛАРУСІ ДЛЯ 

ПАЦЯРПЕЛЫХ АД ХАТНЯГА ГВАЛТУ. 

Ананімна 8-801-100-8-801 

Званиць неабходна са стацыянарнага тэлефона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прафілактыка гвалту ў сям'і. 

 

Асноўнымі відамі хатняга гвалту прынята лічыць: 

 

1. Фізічны гвалт - усе агрэсіўныя формы паводзін, якія ўяўляюць 

сабой фізічнае ўздзеянне на чалавека, уключаючы абмежаванне свабоды 

перамяшчэння. Гэта –збіццё, штуршкі, драпіны, пляўкі, плясканні, 

аплявухі, хапанне, кіданне прадметамі, нанесенне удараў рукамі і нагамі, 

ўдушэнне, выкарыстанне зброі, нанясенне апёкаў і інш.  

 

2. Эмацыйна-псіхалагічны гвалт выяўляецца ў прыніжэнні, 

запалохваньні, прымусе і ізаляванасці. Яно ўключае славесныя абразы, 

пастаянную крытыку думак, пачуццяў, меркаванняў, перакананняў, 

дзеянняў; пастаянныя допыты, шантаж, пагрозы сысці і забраць з сабой 

дзяцей, пагрозы гвалту ў адносінах да сябе, ахвяры або дзецям; 

здзяйсненне гвалту ў дачыненні да дзяцей, бацькоў, хатніх жывёл; 

пашкоджанне маёмасці; кантроль або абмежаванне круга зносін ахвяры, 

тэлефонных размоў; праява рэўнасці ў крайняй ступені, пераслед, 

абвінавачванне партнёра ва ўсіх якія ўзнікаюць праблемах, перапыненне 

сну, працэсу ежы, і г.д. 

 

3.  Сэксуальны гвалт —любы сэксуальны акт або сэксуальные 

паводзіны, навязваць партнёркі (партнёра) без яе (яго) згоды. Гэта 

прымус да сэксуальнага акту з выкарыстаннем сілы, пагроз або шантажу 

(згвалтаванне), прычыненне болю ці шкоды здароўю з дапамогай 

сэксуальных дзеянняў. Асабліва вылучаюць гвалтоўныя сэксуальныя 

дзеянні ў дачыненні да дзяцей - інцэст. 

 

4. Эканамічны гвалт - выкарыстанне грошай для кантролю над 

партнёрам. Гэта адмова ўтрымліваць дзяцей, аднаасобнае прыняцце 

фінансавых рашэнняў, стварэнне сітуацый, у якіх партнёр вымушаны 

выпрошваць грошы і даваць справаздачу ў любых тратах, утойванне 

даходаў, растрачванне сямейных грошай, забарона працаваць, прымус 

працаваць, канфіскацыя заробленых грошай і г. д. 

 

 

Сярод прычын хатняга гвалту можна вылучыць: 

 

сацыяльна-эканамічныя і асобасныя (індывідуальныя). 

 

Сацыяльна-эканамічныя прычыны кроюцца ў прынцыпах і 

асаблівасцях грамадскага ўкладу. 



Індывідуальныя - з'яўляюцца следствам характару і асобы 

агрэсара.  

 

Наступствы хатняга гвалту:  

 

Людзям, якія перажылі ў дзіцячым узросце фізічнае, сэксуальнае, 

эмацыйнае ці іншае гвалт, уласцівыя:  

- нізкая самаацэнка;  

- падвышаная трывожнасць;  

- агрэсія і а ўтоагрессия;  

- няздольнасць да даверным адносінам з іншімі людзьмі, адзінота;  

- частыя дэпрэсіўныя стану; 

- думкі пра самагубства; 

- пачуццё віны, песімізм, негатыўныя ўстаноўкі; 

- схільнасць да залежнасці ад навакольных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгарытм дзеянняў ахвяры ў выпадку гвалту ў сем'е 

 

Прапаноўваем вам асноўныя правілы паводзін непасрэдна ў ходзе 

сямейнага канфлікту:  

- Успомніце, якім чынам вы спрабавалі абараніць сябе і сваіх дзяцей 

ад гвалту ў мінулых эпізодах? Наколькі эфектыўнымі былі гэтыя спробы. 

-Вызначце даступныя ў момант гэтага канфлікту асабістыя 

рэсурсы: 

1. Псіха-фізіялагічны стан (стан здароўя, эмацыйна-валявы стан, 

наколькі вы фізічна мацней (напрыклад, агрэсар ў стане алкагольнага 

ап'янення) або слабей агрэсара ў дадзены момант і т. п.);  

2. Магчымасць скарыстацца мабільным ці іншым тэлефонам для 

падачы сігналу аб дапамозе або выкліку міліцыі, а таксама прадметам, 

выкарыстанне якога дазволіць вам абараніць сябе і іншых членаў сям'і 

без прычынення істотнай шкоды здароўю агрэсара;  

- Вызначце даступныя ў момант сапраўднага канфлікту знешнія 

рэсурсы:  

1.Калі вы знаходзіцеся ў памяшканні сам-насам з агрэсарам 

паспрабуйце зарыентавацца і знайсці магчымасць прыцягнуць да сябе 

ўвагу з боку іншых людзей (напрыклад, калі адкрыта акно, не забываць 

аб магчымасці гучна крычаць з заклікамі аб дапамозе альбо, у выпадку 

крайняй неабходнасці візуальна вызначыце прадмет, якім вы зможаце 

разбіць акно і т. п.); 

2.Калі акрамя вас у памяшканні знаходзяцца іншыя члены сям'і, 

паспрабуйце скарыстацца загадзя завучаным умоўным словам або 

жэстам для так званага сігналу да пэўных дзеянняў (выклікаць міліцыю; 

адправіць адпаведнае смс-паведамленне суседзям, знаёмым, сваякам, 

сябрам, калегам; неадкладна пакінуць жылое памяшканнеі т. п.); 

3. Перайсці ў памяшканне, з якога можна лёгка дабрацца да выхаду, 

але не ў ванную пакой, кухню або памяшканне, дзе можа знаходзіцца 

зброя; 

4. Спадзявацца на інтуіцыю і быць разважлівай(ным). Падумаць, як 

лепш засцерагчы сябе да прыбыцця дапамогі. Калі сітуацыя становіцца 

пагрозлівай, разгледзець магчымасць даць асобе, схільнага да насілля, 

тое, што ён хоча, каб супакоіць яго;  

5.Памятаць аб праве на абарону сябе, пакуль небяспека не абміне. 

 

 

 

 

 



АДМІНІСТРАЦЫЙНАЯ АДКАЗНАСЦЬ ЗА ГВАЛТ У СЯМ'І 

Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 

 

Гвалт у сям'і – наўмысныя дзеянні фізічнага, псіхічнага, 

сэксуальнага характару члена сям'і ў адносінах да другога члена сям'і, 

якія парушаюць яго правы, свабоды, законныя інтарэсы і наносяць яму 

фізічныя і (або) псіхічныя пакуты. 

Пакуты - гэта, у першыю чарзе, фізічны боль або псіхічная траўма, 

якія носяць глыбокі характар, прычыняюць пацярпелай пакуты і 

асаблівыя перажыванні (КаАП РБ, артыкул 9.1). 

Прычынай фізічных пакут выступаюць:  

 прычыненне працяглай (шматразовай або працяглай) фізічнай 

болю, выкліканай: лупцоўкай, шчыпаннем, перасекам, вырываннем 

валасоў, множнымі невялікімі пашкоджаннямі тупымі або колюча-

рэжучымі прадметамі, электрычным, тэрмічным або хімічным 

уздзеяннем;  

 дзеянні агрэсара, якія прычыняюць пакуты пацярпелай 

шляхам працяглага пазбаўлення яе ежы, пітва або цяпла, альбо 

памяшканне або пакідання пацярпелай ў шкодных для здароўя ўмовах. 

Псіхічныя пакуты - глыбокае перажыванне пацярпелай пачуцці 

прыніжанасці, абразенасці, страху і іншых падобных пачуццяў у выніку 

пагроз, знявагі гонару і годнасці пацярпелай або яе блізкіх; іншага 

інфармацыйнага ўздзеяння на псіхіку пацярпелай.  

Псіхічны гвалт не прычыняе бачнай фізічнай шкоды пацярпелай, 

але ўздзейнічае на яе псіхіку. У выніку псіхічнага гвалту паралізуецца 

воля пацярпелай, што цягне за сабой змены ў пэўных актах яе паводзін. 

 

Адміністрацыйная адказнасць агрессора 

 

1.Агрэсар прыцягваецца ў першы раз: 

 нанясенне цялесных пашкоджанняў (артыкул 9.1 КаАП); 

 абраза (артыкул 9.3 КаАП); 

 дробнае хуліганства (артыкул 17.1 КаАП). 

Прафілактычная гутарка (паралельна са штрафам і/або арыштам) 

- вуснае тлумачэнне агрэсару грамадскай небяспекі падрыхтоўкі і 

здзяйснення правапарушэнняў, прававых наступстваў, якія надыходзяць 

у выніку здзяйснення правапарушэнняў, а таксама перакананне агрэсара 

ў недапушчальнасці іх здзяйснення. 

2.Прыцягваецца паўторна на працягу года (пасля першага разу):  

 па артыкулах 9.1, 9.3, 17.1 КоАП;  

 любое адміністрацыйнае правапарушэнне ў стане ап'янення 

або пад дзеяннем наркотыкаў. 



Афіцыйнае папярэджанне - пісьмовае тлумачэнне агрэсару аб 

недапушчальнасці падрыхтоўкі або здзяйснення правапарушэнняў у 

мэтах папярэджання паўторнасці здзяйснення ім правонарушений. 

3.На працягу года пасля абвяшчэння агрэсару афіцыйнага 

папярэджання: 

 па артыкулах 9.1, 9.3, 17.1 КоАП;  

 любое адміністрацыйнае правапарушэнне ў стане ап'янення 

або пад дзеяннем наркотыкаў. 

Прафілактычны ўлік - назіранне за паводзінамі агрэсара ў мэтах 

папярэджання з яго боку падрыхтоўкі або здзяйснення правапарушэнняў 

і аказання на яго прафілактычнага ўздзеяння. З агрэсарам праводзяцца 

гутаркі, лекцыі і т. п., і не радзей за адзін раз на месяц да яго здзяйсняецца 

візіт міліцыі. Прафілактычны ўлік не ажыццяўляецца ў дачыненні да 

замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія часова знаходзяцца ў 

Рэспубліцы Беларусь, а таксама наступных транзітам.  

4. Калі агрэсару вынесена афіцыйнае папярэджанне або ў дачыненні 

да яго ажыццяўляецца прафілактычны ўлік:  

 прычыненне цялесных пашкоджанняў (артыкул 9.1 КаАП);  

 абраза (артыкул 9.3 КаАП);  

 дробнае хуліганства (артыкул 17.1 КаАП). 

Ахоўнае прадпісанне – усталяванне агрэсару, які здзейсніў гвалт у 

сям'і, абмежаванняў на здзяйсненне вызначаных дзеянняў. Ахоўнае 

прадпісанне выносіцца агрэсару ў пісьмовай форме кіраўніком органа 

ўнутраных спраў або яго намеснікам на тэрмін ад 3-х да 30-ці сутак. 

Ахоўным прадпісаннем агрэсару, у дачыненні да якога яно 

вынесена, забараняецца:  

 прадпрымаць спробы высвятляць месца знаходжання 

пацярпелай ад гвалту ў сям'і, калі яна знаходзіцца ў месцы, невядомым 

агрэсару;  

 наведваць месцы знаходжання пацярпелай, калі яна часова 

знаходзіцца па-за сумеснага месца жыхарства або месца знаходжання з 

агрэсарам;  

 мець зносіны з пацярпелай, у тым ліку па тэлефоне, з 

выкарыстаннем глабальнай кампутарнай сеткі Інтэрнэт. 

Ахоўнае прадпісанне з пісьмовай згоды паўналетняй пацярпелай ад 

гвалту ў сям'і, абавязвае агрэсара, часова пакінуць агульнае з пацярпелай 

жылое памяшканне і забараняе распараджацца агульнай уласнасцю. 


