
Заканадаўства 
У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 4 студзеня 2014 года «Аб асновах дзейнасці па 

прафілактыцы правапарушэнняў», пад гвалтам у сям'і разумеюцца наўмысныя дзеянні фізічнага, 

псіхалагічнага, сэксуальнага характару члена сям'і ў адносінах да другога члена сям'і, якія парушаюць яго 

правы, свабоды, законныя інтарэсы і наносяць яму фізічныя  (або) псіхічныя пакуты. 
 
Да катэгорыі адміністрацыйных правапарушэнняў, учыненых «у сферы сямейна-бытавых адносін», 

могуць быць аднесены наступныя:  

•наўмыснае прычыненне цялеснага пашкоджання (артыкул 9.1 КаАП) ; 

• абраза (артыкул 9.3 КаАп); 

• дробнае хуліганства (артыкул 17.1 Каап). 

СПІС НАРМАТЫЎНЫХ  ПРАВАВЫХ АКТАЎ, ЯКІЯ  РЭГЛАМЕНТУЮЦЬ  ДЗЕЙНАСЦЬ  ПА 

СУПРАЦЬДЗЕЯННІ  ГВАЛТУ  Ў  СЯМ'І 
1. Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь. 

2.  Грамадзянскі працэсуальны кодэкс Рэспублікі Беларусь. 

3. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях. 

4. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і.  

5. Працэсуальна-выканаўчы кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях. 

6. Крымінальна-працэсуальны кодэкс Рэспублікі Беларусь. 

7. Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь.  

8. Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 24 лістапада 2006 г. № 18. «Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай 

абароне дзяцей у неблагадзейных сем'ях». 

9. Закон Рэспублікі Беларусь ад 1 ліпеня 2010 г., № 153–З «Аб аказанні псіхалагічнай дапамогі».  

10. Закон Рэспублікі Беларусь, 19 лістапада 1993 г., № 2570-XII «АБ правах дзіцяці».  

11. Закон Рэспублікі Беларусь ад 22 мая 2000 года «Аб сацыяльным абслугоўванні» (у рэдакцыі ад 13 ліпеня 

2012 г. № 427-З).  

12. Закон Рэспублікі Беларусь, № 122-З ад 4 студзеня 2014 года «Аб асновах дзейнасці па прафілактыцы 

правапарушэнняў».  

13. Закон Рэспублікі Беларусь, 31 мая 2003 г. «Аб асновах сістэмы прафілактыкі безнагляднасці і 

правапарушэнняў  непаўналетніх». 

14. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня 2012 г. № 1218 «Аб некаторых пытаннях 

аказання сацыяльных паслуг».  

15. Пастанова Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 10 студзеня 2013 г. № 5 

«Аб зацвярджэнні палажэнняў аб установах сацыяльнага абслугоўвання».  

16. Пастанова Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 26 студзеня 2013 г. № 11 

«Аб некаторых пытаннях аказання сацыяльных паслуг дзяржаўнымі арганізацыямі, якія аказваюць 

сацыяльныя паслугі» (разам з «Інструкцыяй аб парадку і ўмовах аказання сацыяльных паслуг дзяржаўнымі 

ўстановамі сацыяльнага абслугоўвання»).  

17. Пастанова Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Міністэрства ўнутраных спраў, Міністэрства 

працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь, Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 18 чэрвеня 2008 г., № 43/210/112/121/57 «Аб зацвярджэнні 

Інструкцыі аб парадку ўзаемадзеяння дзяржаўных органаў, адказных за выкананне патрабаванняў Дэкрэта 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 24 лістапада 2006 г., № 18».  

18. Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 28 ліпеня 2004 г., № 47 «Аб зацвярджэнні 

Інструкцыі аб парадку выяўлення непаўналетніх, якія маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне». 


