
Арганізацыя незаконнай міграцыі 

 

Праблема незаконнай міграцыі набывае ўсе большыя маштабы, таму 

дзяржавай  абгрунтавана  дзеянні, звязаныя з арганізацыяй незаконнай 

міграцыі, аднесены да крымінальна-каральнай, бо яны парушаюць 

упарадкаванасць сістэмы грамадскіх дачыненняў у вобласці перамяшчэння 

людзей, дэфармуюць і дэзарганізуюць правапарадак, які склаўся. Наяўнасць 

крымінальнай адказнасці і строгасць прадугледжанага пакарання накіраваны на 

тое, каб стаць фактарамі, якія стрымліваюць прызначаныя негатыўныя з'явы. 

Разам з тым, судовая практыка Ашмянскага раѐна паказвае, што жаданне 

зарабіць «лѐгкія грошы» пераважае над усемагчымымі негатыўнымі 

наступствамі. 

Крымінальная адказнасць за арганізацыю незаконнай міграцыі 

прадугледжана арт. 371-1 Крымінальнага кодэкса, па якой можа быць 

прызначана пакаранне ў выглядзе арышту да 3 месяцаў, абмежавання або 

пазбаўлення свабоды тэрмінам да 5 гадоў (ч.1 арт.371-1). За ўчыненне 

злачынства групай асоб па папярэдняй змове, паўторна, службовай асобай з 

выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў, спосабам, які прадстаўляе 

небяспеку для жыцця і здароўя замежных грамадзян, або звязанага з жорсткім 

або які зневажае іх годнасць зваротам, прадугледжана пакаранне ў выглядзе 

пазбаўлення свабоды ад 3 да 7 гадоў з канфіскацыяй або без канфіскацыі 

маѐмасці (ч.2 арт.371-1). 

У 2016 г. у судзе Ашмянскага раѐна разгледжана 6 крымінальных спраў 

дадзенай катэгорыі ў дачыненні 20 асоб, у 2017 г. – прызначаныя крымінальныя 

справы не разглядаліся, у 2018 г. – 3 крымінальныя справы ў дачыненні 3 асоб. 

Прыгаворам суда раѐна ад 13.09.2018 па ч.2 арт.371-1 КК за садзейнічанне 

дзейнасці па незаконнай міграцыі замежных грамадзян асуджаны 53-гадовы 

жыхар Расійскай Федэрацыі да пакарання ў выглядзе пазбаўлення свабоды 

тэрмінам на 3 гады 6 месяцаў з канфіскацыяй маѐмасці, таксама з яго на 

карысць дзяржавы спагнаны грашовыя сродкі, набытыя злачынны шляхам, у 

памеры 622 рубля 28 капеек. 

У ходзе судовага разбору вызначана, што вясной цяперашняга года 

вадзіцелю-міжнародніку М. ад знаѐмага паступіла прапанова «падзарабіць»: 

перавезці ў паўпрычэпе грузавога аўтамабіля з Расійскай Федэрацыі ў 

Літоўскую Рэспубліку (транзітам праз Рэспубліку Беларусь) замежных 

грамадзян, якія не маюць адпаведных віз.  

Па дасягнутай дамоўленасці М. пакінуў грузавы аўтамабіль у пэўным 

месцы на некаторы час, разумеючы, што менавіта ў той момант у паўпрычэп 

змяшчаюцца замежныя грамадзяне, а калі вярнуўся, то выявіў перадаплату – 

грашовыя сродкі ў памеры 20000 расійскіх рублѐў. Пасля чаго М. прайшоў у 

напрамку Дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь, і праз два дні руху прыбыў у 

РПТО «Каменны Лог».  



У ходзе правядзення кантролю ў дачыненні аўтамабіля і тавару ўзнікла 

неабходнасць у правядзенні надгляду. Якое ж было здзіўленне інспектараў 

мытні, калі нароўні з заяўленым таварам – «сокі», у паўпрычэпе былі выяўлены 

тры замежных грамадзяніна.       

Яшчэ большае пачуццѐ здзіўлення выпрабаваў М., калі даведаўся аб 

устаноўленай адказнасці за дасканалыя ім дзеяння. Да слова, у ходзе 

папярэдняга следства і судовага пасяджэння абвінавачваны прызнаў сваю віну ў 

прад'яўленым абвінавачанні і раскаяўся ва ўчыненым. 
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