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лены особые требования к поведению, может быть запрещено разыскивать, преследовать, посе-

щать потерпевшего, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными 

способами, а также приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды 

оружия. Кроме того, в течение срока действия особых требований к поведению правонарушителя 

на него могут быть возложены обязанности являться в органы внутренних дел для профилактиче-

ской беседы. 

Эффективным механизмом превенции преступлений в семейно–бытовой сфере могла бы стать 

административная ответственность за насилие в семье, о чем уже упоминалось. 

Кроме того, если обратиться к опыту Украины, то в данном государстве ответственность за со-

вершение насилия в семье предусмотрена ст. 173–2 Кодекса Украины об административных пра-

вонарушениях, в том числе ответственность за умышленное совершение любых действий физиче-

ского, психологического или экономического характера (применение физического насилия, кото-

рое не причинило физической боли и не вызвало телесных повреждений, угрозы, обиды или пре-

следования, лишения жилья, пищи, одежды, другого имущества или средств, на которые потер-

певший имеет предусмотренное законом право), вследствие чего мог быть или был причинен вред 

физическому или психическому здоровью потерпевшего. 

Видится целесообразным дополнение подобной нормой КоАП Республики Беларусь, причем в 

качестве административного взыскания за ее нарушение возможно предусмотреть новую меру ад-

министративного взыскания – обязательные работы, заключающиеся в выполнении физическим 

лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы, служ-

бы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Опыт применения аналогичной 

санкции уже имеется в Российской Федерации (обязательные работы как мера административного 

наказания были введены в КоАП РФ Федеральным законом Российской Федерации № 65–ФЗ от 8 

июня 2012 г.). Эта мера взыскания не отражается на материальном благосостоянии семьи право-

нарушителя, в то же время предоставление бесплатных услуг обществу может стать действенной 

мерой воспитательного воздействия в отношении семейных дебоширов. 

Таким образом, успех в деятельности органов внутренних дел по профилактике насилия в се-

мье может быть достигнут лишь при динамичной и целенаправленной модернизации законода-

тельства по данному направлению. 
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У выніку ваенных дзеянняў летам і восенню 1915 г. істотная частка заходніх беларускіх зямель 

з гарадамі Брэст–Літоўск, Гродна, Баранавічы, Пінск, Кобрын, Пружаны, Наваградак, Ліда, Ашмя-

ны, Ваўкавыск, Слонім, Смаргонь і інш. апынуліся пад нямецкай акупацыяй (пад германскай аку-

пацыяй знаходзілася больш за 50 тыс. км
2
 сучаснай тэрыторыі Рэспублікі Беларусь або 25 % 

агульнай яе плошчы). 

Заходняя Беларусь разам з Літвой і Курляндыяй былі падпарадкаваныя вярхоўнаму каманда-

ванню на Усходзе («Ober Ost»). Іерархію акупацыйных улад тут узначальваў галоўнакамандуючы 

Усходняга фронту П. Гіндэнбург і начальнік штаба Усходняга фронту Э. Людэндорф. Ва 

ўпраўленні «Oбер Oста» (знаходзілася ў Коўна (Каўнас), з студзеня 1917 – у Беластоку) было 

створана 12 аддзелаў з нямецкай, беларускай, польскай, літоўскай і яўрэйскай секцыямі. Да эка-

намічнага кірунку адносіліся аддзелы – фінансаў, гандлю і прамысловасці, сельскай і лясной 

гаспадаркі. Усе ключавыя пасады ў адміністрацыйным апараце «Oбер Oста» займалі немцы. Для 

кіраўніцтва толькі адной акругай Беласток – Гродна з другой паловы 1915 па 1918 гг. было 

прыцягнута 2392 германскіх чыноўніка  [1, акр. 401]. 

Заходнія беларускія землі знаходзіліся на працягу амаль усяго 1915 г. у зоне баявых дзеянняў і 

былі падвергнуты найбольш шырокаму спусташэнню. Разбурэнні, бежанства, эвакуацыя, прыму-

совае высяленне, эпідэміі прывялі да значнага скарачэння як гарадскога, так і сельскага насель-

ніцтва. У Брэст – Літоўску ў 1913 г. пражывала 60 тыс. чалавек, а спачатку 1916 г. засталося толькі 

15 тыс. чалавек. Адпаведна ў Гродна да вайны пражывала 43,5 тыс. чалавек, падчас акупацыі 24,5 

тыс. Палову даваеннай колькасці складала насельніцтва Смаргоні, Крэва, Шчучына, Зэльвы, П
ол

ес
ГУ



240 

 

Жабінкі, Драгічына, Іванава і інш. гарадоў і мястэчак. Таксама паменшылася і доля сельскага 

насельніцтва: у Гродзенскім павеце – з 247,3 тыс. да 70,8 тыс., у Лідскім – з 205,8 тыс. да 33,8 тыс. 

чалавек [2, с. 15]. Шматлікія населеныя пункты ў сельскай мясцовасці наогул перасталі існаваць.  

Нягледзячы на развал эканомікі і велізарныя складанасці ваеннага часу, у якіх апынулася бела-

рускае насельніцтва «Oбер Oста», германскае камандаванне на захопленых землях ўстанавіла 

жорсткі ваенна – паліцэйскі рэжым. Згодна з загадам П. Гіндэнбург, стаўка рабілася на максімаль-

ную эксплуатацыю прыродных і людскіх рэсурсаў, акупаваных Германіяй беларускіх зямель. 

Сцверджалася, што ў першую чаргу «павінны ўлічвацца нямецкія інтарэсы: гэта дэмантаж і вываз 

абсталявання, пастаўка прадуктаў харчавання і сыравіны ў Германію, ўтрыманне і забеспячэнне 

ўсім неабходным акупацыйных войскаў». І толькі затым мясцоваму насельніцтву прадпісвалася 

«задавальняць свае гаспадарчыя патрэбы». З першых дзѐн акупацыі германскія ваенныя ўлады 

прыступілі да выканання пастаўленай мэты і «ліквідацыі слядоў разбурэння» беларускіх гарадоў. 

Гэтыя задачы вырашаліся вельмі своеасабліва: абшуквалі будынкі дамоў і руіны. Усѐ, што мела 

хоць нейкую каштоўнасць, сартавалі, грузілі ў вагоны і адпраўлялі ў Германію. Пасля «ачысткі» 

ад матэрыяльных каштоўнасцяў таго ці іншага горада, прыступалі да разборкі пашкоджаных бу-

дынкаў і вывазу цэглы па тым жа маршруце . 

Прамысловыя прадпрыемствы дэмантаваліся, а іх абсталяванне адпраўлялі ва Усходнюю 

Прусію. Такім чынам была вывезена асноўная частка абсталявання з Гродзенскіх тытунѐва–

махоркавай фабрыкі і акцыянернага таварыства «Шарашэўскай і К», і «Нѐман», пінскага суднабу-

дайнічага завода, запалкавай фабрыкі Гальперына і скірмунтаўскай суконнай фабрыкі, лідскіх 

піўзавода Папільмэйстэра, ваўкавыскага цэментнага завода, брэсцкага прадпрыемства, пабудава-

нага штабс–капітанам В.М.Дагадзіным па выпуску халадзільнікаў, слонімскай суконнай фабрыкі і 

інш. 

Асабліва прыбытковым аб'ектам эксплуатацыі для Германіі быў беларускі лес. Для арганізацыі 

апрацоўкі леса і вывазу піламатэрыялаў акупацыйныя ўлады стварылі адмысловую сістэму 

кіраўніцтва, аўтаномную ў дачыненні да мясцовых ваенна–адміністрацыйных органаў. Цэнтр якой 

знаходзіўся пры штабе «Обер Оста» і меў у сваім падпарадкаванні 42 ваенна–лясныя інспекцыі. 

Уся акупаваная тэрыторыя Беларусі была пакрыта мноствам лесапільных і дрэваапрацоўчых заво-

даў. Самым прывабным месцам з'яўлялася Белавежская пушча, лес якой ацэньваўся нямецкім 

кіраўніцтвам у 700 – 800 млн. марак. Да канца 1916 г. у Белавежскай пушчы на поўную магут-

насць працавалі прывезеныя сюды з іншых месцаў акупаванай тэрыторыі сем лесапільных і шпа-

лапрапітачных заводаў, мноства смалакурных і шкіпінаравых прадпрыемстваў, вялікая колькасць 

розных дробных вытворчасцяў. Да гэтага ж часу ў пушчы было нарыхтавана 68,6 тыс. куб. м. хвоі, 

51,7 тыс. куб. м. бярозы, дуба і іншых парод. Толькі з кастрычніка 1916 – сакавік 1917–га для 

патрэб Германіі было нарыхтавана ў Белавежскай пушчы дзелавой драўніны на 12.2 млн. марак [3, 

с. 120]. 

Улады «Обер Оста», кіруючыся інтарэсамі Германіі, рабілі пэўныя спробы па рэстаўрацыі не-

каторых гаспадарчых прадпрыемстваў на акупаванай тэрыторыі і ўводзілі ў дзеянне новыя аб'ек-

ты, неабходныя для ваенных мэтаў. Напрыклад, аднавіла сваю працу Ружанская суконная фабрыка 

ў Кобрынскім павеце, прыступіла да выпуску запалак Пінская фабрыка Гальперына. Пачалі вы-

пускаць прадукцыю заснаваныя немцамі ў Пінску, Кобрыне, Пружанах фабрыкі мармеладу і кан-

серваў.  Была праведзена рэканструкцыя некаторых шляхоў зносін (у прыватнасці, дарога Гродна 

– Ліда). У прыфрантавой паласе пачалі працаваць невялікія прадпрыемствы па вырабе калючага 

дроту, майстэрні па рамонце зброі і ваеннай амуніцыі. 

Бясконцыя рэквізіцыі на захопленых беларускіх землях ўжывала і нямецкая адміністрацыя. Для 

патрэбаў кайзераўскай арміі, паводле матэрыялаў Расійскай надзвычайнай следчай камісіі (1917 

г.): « ... Акупанты сілай зброі забіралі ў сялян жывѐлу, птушку, канфіскоўвалі вопратку, абутак, 

фураж, прадукты харчавання, прымушалі выконваць абозную службу ... ».  Так, у акрузе Беласток 

– Гродна з ліпеня 1916 года па люты 1917 г. немцы рэквізавалі 10,5 тыс. коней. У красавіку 1917 г. 

з гэтай жа акругі ў Германію было вывезена 30 тыс. т. насеннага збожжа. 

Усѐ насельніцтва абавязана было выконваць розныя работы для нямецкіх войскаў, а таксама 

плаціць штрафы і падаткі. Па прызнанні нямецкага камандавання вялікая колькасць штрафаў 

«несла ў сабе багатую крыніцу прыбытку» [4, с. 602]. Практыкавалася спагнанне з насельніцтва 

грашовых кантрыбуцый – штрафаў за пэўныя парушэнні і самае нязначнае непадпарадкаванне (за 

ўтойванне звестак аб уцѐках ваеннапалонных, за ўзнікненне пажару, за ўхіленне ад паставак і г.д.). 

Нямецкія акупацыйныя ўлады распрацавалі шырокую сістэму падаткаў, згодна з якой падаткі спа-

ганяліся з усяго насельніцтва на захопленых землях ва ўзросце ад 15 да 60 гадоў. Падатак збіраўся 
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з рэкламных плакатаў, забаўляльных відовішчаў, бальніц, рынкаў, бойняў жывѐлы, за вырошчван-

не тытуню, за вытворчасць гарэлкі і віна і г.д. Натуральны падатак уключаў воўну, авѐс, шкуры, 

масла, метал, паперу і іншыя вырабы. Падаткамі абкладаліся ўсе прадпрыемствы і арганізацыі. 

Для разліку нямецкай адміністрацыяй на акупаванай тэрыторыі была ўведзена спецыяльная гра-

шовая адзінка – обер –ост –рубель, коштам дзве маркі [4, с. 602]. 

Для выканання работ на ваенных аб'ектах, на лесанарыхтоўках, у сельскай гаспадарцы патраба-

валася шмат працоўнай сілы. У ліпені 1916 акупацыйнай уладай было выдадзена распараджэнне 

аб выкарыстанні на розных работах мужчын ва ўзросце 16–50 гадоў і жанчын 18–45 гадоў. Пры-

мусова мабілізаваных фарміравалі ў склад працоўных рот і батальѐнаў. Яны знаходзіліся ў выклю-

чна цяжкіх умовах: жылі ў паўразваленых бараках без ацяплення, сутачная норма харчавання і 

грашовая аплата за выкананую  працу былі жабрацкімі. Усѐ гэта прыводзіла да абясільвання і 

шматлікіх хвароб.  Акрамя таго, практыкавалася прымусовая адпраўка беларускага насельніцтва 

на цяжкія работы ў Нямеччыну. Так, за першыя два гады акупацыі толькі з акругі Беласток – 

Гродна было накіравана ў Германію 304 рабочых. Праводзілася агітацыйная кампанія і па добра-

ахвотным выезду, для гэтага ў Беластоку была створана спецыяльная біржа. 

Такім чынам, з канца 1915 па 1918 гг. германскія акупацыйныя ўлады бязлітасна эксплуатавалі 

эканамічны патэнцыял Заходняй Беларусі, выкарыстоўвалі яе прыродныя, гаспадарчыя і працо-

ўныя рэсурсы. 
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Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в последние 

годы массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания социальных педагогов и 

психологов, медиков, работников правоохранительных органов. 

Подростковый и ранний юношеский возраст –  один  из  наиболее сложных периодов развития 

человека.  Несмотря  на  относительную кратковременность, он во многом определяет дальней-

шую жизнь человека. На этом возрастном этапе преимущественно происходит  формирование ха-

рактера и других основ личности. Эти обстоятельства: переход от опекаемого взрослыми детства к 

самостоятельности, смена привычного школьного обучения  на  другие  виды  социальной дея-

тельности, а также бурная гормональная  перестройка  организма – делают молодого человека 

особенно уязвимым и податливым  отрицательным влияниям среды [8]. 

Как отмечают психологи (Кон И.С., Беличева С.А., Зюбин Л.М., Змановская Е.В., Алемаскин 

М.А., Клейберг Ю.А., Невский И.А., и др.), именно в этих возрастных рамках наиболее часто про-

являются различные типы отклоняющегося поведения. 

Динамизм социальных процессов, изменения во многих сферах общественной жизни неизбеж-

но приводят к увеличению девиаций, проявляющихся в поведенческих формах, отклоняющихся от 

норм. Наряду с ростом позитивных девиаций (политическая активность населения, экономическая 

предприимчивость, научное и художественное творчество) усиливаются девиации негативные – 

насильственная и корыстная преступность, алкоголизация и наркотизация населения, подростко-

вая делинкветность, аморальность [1, с.8]. 

Таким образом, девиантное поведение является показателем уровня дефицита морального и 

нравственного развития общества. 
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