
Аляксей Харэвіч: “Справядлівая законнасць і бездакорны 

правапарадак – асновы, без якіх немагчыма існаванне моцнай і квітнеючай 

дзяржавы”. 

 

Барацьба са злачыннасцю, карупцыяй, нагляд за выкананнем 

прыродаахоўнага і працоўнага заканадаўства, захаванасцю гісторыка-

культурных помнікаў, заканадаўства аб непўналетніх, а таксама за 

праваахоўнымі і іншымі органамі – поле дзейнасці пракурорскіх 

работнікаў шырока і шматгранна. 

 

Дакапацца да сутнасці 

Вось галоўнае правіла работы пракурора раёна 
Калі мы чуем слова “пракуратура”, то міжволі ўяўляем такую 

карціну: зала судовага паседжання, лава падсудных і строгі абвінаваўца 

ў форме. Стэрэатыпы, сфарміраваныя тэлебачаннем і кінематографам, 

даюць нам толькі аддаленае ўяўленне аб дзейнасці аднаго з 

найважнейшых звёнаў праваахоўнай сістэмы. 

Тым не менш, як заўважыў пракурор раёна Аляксей Харэвіч, задача 

работнікаў пракуратуры – не толькі расследаванне крымінальных спраў, але і 

абарона правоў і законных інтарэсаў грамадзян і арганізацый, а таксама 

грамадскіх і дзяржаўных інтарэсаў. Нават калі звярнуцца да значэння слова, 

то ў перакладзе з лацінскага “procure” азначае “забяспечваю” або 

“клапачуся”, у чым, у сутнасці, і заключаецца работа гэтага органа. 

Ужо трэці год нашу пракуратуру ўзначальвае саветнік юстыцыі 

Аляксей Харэвіч. Валявы, сумленны, з цвёрдым характарам, уменнем 

падысці да сітуацыі і як абвінаваўца, і як праваабаронца – усё гэта 

спалучаецца ў асобе Аляксея Валянцінавіча. А яго добразычлівасць і 

адкрытасць здольныя выклікаць давер кожнага, хто апынуўся ў нялёгкай 

жыццёвай сітуацыі, сутыкнуўшыся з несправядлівасцю. 

Выбар будучай прафесіі для мужчыны быў у нейкай ступені 

прадвызначаны яго характарам: дакладнасць, скрупулёзнасць, уседлівасць і 

жаданне дакапацца да ісціны. 

– Калі трэба было вырашаць, якой жа дарогай ісці, паўстала дылема, – 

расказвае Аляксей Харэвіч. – На дапамогу прыйшлі бацькі. Маці сказала, каб 

паступаў на юрфак, а бацька падтрымаў, маўляў, станеш адвакатам, будзеш 

людзей абараняць. 

Пасля завяршэння вучобы першае рабочае месца таксама паказала, што 

выбар мужчына зрабіў правільны. 

– Неяк разгаварыліся з бацькам, які бачыў мяне абаронцам людзей. У 

вачах простага рабацягi абаронцам павiнен быць менавiта адвакат. Я здолеў 

яго пераканаць, што я яго мару наконт сябе не толькі выканаў, але і 

перавыканаў, – гаворыць Аляксей Валянцінавіч. – Пракуратура не толькі 

карацельны орган. Я, як пракурор, выступаю перш за ўсё на абароне правоў і 



інтарэсаў грамадзян. У некаторых выпадках менавіта пракуратура – апошняя 

інстанцыя, куды можа звярнуцца грамадзянін, каб вырашыць свае пытанні. 

У цяперашні час беларускаму грамадству кінуты выклік. У мэтах 

захавання праўды аб сапраўдных гістарычных падзеях, абароны памяці 

нявінных ахвяр вайны органамі пракураутры ўзбуджана і расследуецца 

крымінальная справа аб генацыдзе беларусскага народа у годы Вялікай 

Айчаннай вайны і пасляваенны перыяд. У расследаванні гэтай крыміналная 

справы прымаюць удзел і супрацоўнікі пркуратуры Уздзенскага раёна. 

Неабходна адзначыць, што у ходзе расследвання ўстаноўлены шматлікія 

факты злачынстваў нямецка-фашсцкіх захопнікаў на тэрыторыі нашага 

раёна. Работа у дадзеным накірунку будзе працягвацца. 

– Ад нашай пазіцыі ў многім залежыць лёс людзей. Вось чаму 

работнікам нашага ведамства ўласцівы такія якасці, як кампетэнтнасць, 

эрудыцыя, арганізаванасць, дысцыплінаванасць, чалавечнасць і г. д. Інакш 

сачыць за дакладным выкананнем заканадаўства немагчыма. Вельмі 

прыемна, калі людзі дзякуюць за дапамогу, за тое, што разабраліся ў сітуацыі 

і прынялі законнае рашэнне, – адзначае пракурор. 
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