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спецыялізаваных або экстранных службаў не па прызначэнні. Дадзенае
правапарушэнне здзяйсняецца як дарослымі, так і дзецьмі. У дадзеным
артыкуле хацелася б закрануць непаўналетніх. Бо наступае пара
навагодніх свят і зімовых канікул, многія дзеці будуць дадзены самі сабе.
Менавіта ў гэтым узросце ідзе актыўны пошук і праверка, што дазволена,
а што можа пацягнуць пакаранне.
Калі вы выклікаеце спецыялізаваныя службы не маючы для гэтага
ніякіх прычын, даючы фальшывы адрас або для таго, каб проста
павесяліцца, вас могуць прыцягнуць да адказнасці.
У адпаведнасці з арт. 17.6 Кодэкса аб адміністрацыйных
правапарушэннях яўна фальшывае паведамленне, якое выклікала
прыняцце мер рэагавання міліцыяй, хуткай медыцынскай дапамогай,
падраздзяленнямі
па
надзвычайных
сітуацыях
або
другімі
спецыялізаванымі службамі, вабіць накладанне штрафу ў памеры ад 4 да
15 базавых велічынь, а ўчыненае паўторна на працягу аднаго года пасля
накладання адміністрацыйнага спагнання за такое ж парушэнне караецца
штрафам у памеры ад 20 да 50 базавых велічынь.
Адказнасць за дадзенае правапарушэнне наступае з 16 гадоў, аднак
калі асоба не дасягнула ўзросту прыцягнення да адміністрацыйнай
адказнасці, то за учыненыя правапарушэнні нясуць адказнасць іх бацькі,
якім могуць вынесці папярэджанне або накласці штраф у памеры да 10
базавых велічынь (арт. 9.4 КоАП).
Трэба адзначыць, што адказнасць прадугледжана менавіта за яўна
фальшывы званок, за паведамленне юрыдычна значных абставін.
Напрыклад, калі сталі сведкам бойкі і патэлефанавалі ў міліцыю, а
хуліганы пабеглі, то складу адміністрацыйнага правапарушэння не будзе.
Калі паступіла яўна фальшывае паведамленне аб выбуху, якi
гатуецца, падпале або іншых дзеяннях, якія ствараюць небяспеку для
жыцця і здароўя людзей, або прычыненне ўрону ў буйным памеры, або
наступленне іншых цяжкіх наступстваў, то тут ужо прамова ідзе аб
крымінальнай адказнасці. Адказнасць за дадзенае злачынства наступае з
14 гадоў, а санкцыя артыкула прадугледжвае болей жорсткія віды
пакарання (арт. 340 Крыминальнага кодекса Рэспублікі Беларусь «Яўна
фальшывае паведамленне аб небяспецы»).
Яўна фальшывае паведамленне як для праваахоўных органаў, так і
для саміх грамадзян прадстаўляе сур'ѐзную праблему. «Нявіннае»
свавольства абвінаецца сур'ѐзнымі наступствамі, бо атрыманне
паведамлення з'яўляецца падставай для прыняцця мер па праверцы гэтага
факта на адпаведнасць рэчаіснасці. Ні адно паведамленне не можа быць

2

пакінута без належнага разгляду. Вынікам падобных свавольстваў
з'яўляецца парушэнне нармальнага функцыянавання работы праваахоўных
органаў, з аднаго боку, і негатыўныя наступствы, у выглядзе прыцягнення
да адказнасці, з другой. Памятаеце аб тым, што ў момант, калі
спецыялізаваныя службы выехалі па вашым фальшывым выкліку, недзе ў
другім месцы адбываецца выпадак, які сапраўды патрабуе аператыўнага
ўмяшання.
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