
Вам больш не трэба чакаць  
24 гадзіны, каб заявіць  
аб знікненні чалавека

НАЦЫЯНАЛЬНЫ КААРДЫНАЦЫЙНЫ ЦЭНТР ПА ЗНІКЛЫХ БЕЗ ВЕСТКІ  ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТОК 

Міфы і факты
Зніклыя без весткі - гэта тыя людзі, аб знікненні якіх было 
заяўлена ў паліцыю, чыё месцазнаходжанне невядома, і аб 
бяспецы і здароўе якіх ёсць занепакоенасць.

Развянчанне міфаў

Міф: Нельга заявіць аб знікненні дарослага чалавека.
Факт: У Аўстраліі можна заявіць аб знікненні любога чалавека, 
калі знікненне без папярэджання не ў яго правілах і, калі ёсць 
занепакоенасць аб яго бяспекі і здароўе.

Міф: Людзі “імкнуцца” да знікнення.
Факт: Акалічнасці ўплываюць на выбар людзей і робяць іх 
больш уразлівымі, у выпадку, калі яны знаходзяцца па-за сваім 
звыклым асяроддзем, то яны і знікаюць. Сярод чынникаў, якія 
могуць справакаваць знікненне чалавека, можна адзначыць 
наступныя псіхіятрычныя захворванні, эканамічныя і/або 
сацыяльныя праблемы.

Міф: Калі знікае дзіця, то, хутчэй за ўсё яно выкрадзена.
Факт: Большасць дзяцей, аб згубе якіх заявілі, была 
знойдзена ў бяспецы і здаровай на працягу 24-х гадзін. Сярод 
распаўсюджаных чыннікаў знікнення дзяцей: праблемы ў 
зносінах і праблемы з дысцыплінай.

Міф: Падрабязнасці знікнення людзей не з’яўляюцца 
канфідэнцыйнымі.
Факт: Усе падрабязнасці знікнення людзей строга 
канфідэнцыйныя і не паведамляюцца шырокай грамадскасці 
без дазволу са боку сваякоў і следчых.

Міф: Калі было заяўлена аб знікненні чалавека, і ён быў 
знойдзены, то, калі ён знікне зноў, больш аб яго знікненні 
заявіць будзе нельга.
Факт: Кожны раз пры знікненні чалавека, нават, калі ён знікаў 
раней, справа расследуецца як асобны выпадак.

Міф: Пры выяўленні зніклага чалавека яго месцазнаходжанне 
паведамляецца заяўніку.
Факт: Пры выяўленні зніклага чалавека, ён павінен даць дазвол 
на апавяшчэнне заяўніка аб сваім месцазнаходжанні. Рашэнне 
аб падаванні інфармацыі аб зніклым дзіцяці будзе прымацца з 
улікам акалічнасцяў, пры якіх яно знікла.

Міф: Калі грамадзянін Аўстраліі знікае за мяжой, то нічога 
нельга зрабіць.
Факт: Аўстралійская федэральная паліцыя і дэпартамент 
замежных спраў і вонкавага гандлю супрацоўнічаюць з 
замежнымі агенцтвамі ў выпадку знікнення грамадзяніна 
Аўстраліі за мяжой. Вышуковыя агенцтвы, напрыклад, 
Аўстралійскі камітэт Чырвонага крыжа, Войска выратавання 
і Міжнародная сацыяльная служба Аўстраліі таксама 
дапамагаюць сустрэчы людзей, калі хтосьці знік за мяжой.

Ключавыя факты
• Знікненне – гэта не злачынства.

• Па дадзеных паліцыі ў год знікае прыблізна 35 000 людзей - 
гэта адзін чалавек кожныя 15 хвілін.

• 99,5% людзей знаходзіцца, з іх 85% - гэта людзі, якіх знайшлі 
на працягу першага тыдня пасля падачы заявы аб іх 
знікненні.

• Справы па выкраданні дзяцей адным з бацькоў разглядаюцца 
ў Аўстралійскім судзе па справах сям’і і Аўстралійскай 
федэральнай паліцыяй.

• Прыблізна адна траціна зніклых людзей - гэта людзі, якія 
знікалі ўжо больш аднаго разу.

• Прыблізна дзве траціны зніклых людзей - гэта людзі ва 
ўзросце да 18 гадоў (гэта значыць прыблізна 20 000).

• Вялікая частка маладых людзей знаходзяцца ў хатах 
іхсяброў.

• Выкраданне незнаёмымі людзьмі - гэта вельмі рэдкая з’ява, 
вялікая частка людзей знаходзіцца.

• Людзі знікаюць па шэрагу чыннікаў: свядома або несвядома.
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www.missingpersons.gov.au | Званок бясплатны  
1800 000 634

КААРДЫНАЦЫЙНЫ ЦЭНТР ПА ЗНІКЛЫХ БЕЗ ВЕСТКІ

Што рабіць, калі хтосьці з вашых блізкіх знік: кантактная інфармацыя агенцтваў / інфармацыя

Мясцовы участак паліцыі Першая інстанцыя для падачы заявы аб 
знікненні чалавека ў Аўстраліі

Аддзел паліцыі па пошуку зніклых асоб ACT (02) 6256 7503
NSW  (02) 8835 7656 or 1800 025 091 

(званок бесплатны)
VIC (03) 8690 2884
QLD  (07) 3364 6213 or 1800 017 744 

(толькі для Квінслэнду)
SA (08) 8172 5467
WA (08) 9351 0699
NT (08) 8999 5511 or (08) 8922 1560
TAS (03) 6173 2606

Аддзел дапамогі сем’ям і сябрам зніклых асоб 
Дзепартамента акруговага пракурора Новага 
Паўднёвага Ўэльсу

1800 227 772 
www.lawlink.nsw.gov.au/missingpersons

Забяспечвае кансультацыйную падтрымку сем’ям 
зніклых асоб - можна скарыстацца толькі ў Новым 
Паўднёвым Уэльсе

Нацыянальны каардынацыйны цэнтр па 
зніклых без весткі

1800 000 634 
www.missingpersons.gov.au

Не праводзіць індывідуальны вышук або 
вывучэнне запытаў. З вэб-сайта можна скачаць 
бланк Канфідэнцыйнага апавяшчэння аб 
месцазнаходжанні зніклага чалавека.

Дэпартамент замежных спраў і вонкавага гандлю, 
Консульская служба па надзвычайных сітуацыях

1300 555 135  
(24 гадзіны, 7 дзён на тыдзень)

Калі чалавек знікае за мяжой падчас вандравання

Аўстралійскі камітэт Чырвонага крыжа, 
Міжнародная служба па вышуку зніклых без 
весткі і справам бежанцаў

 www.redcross.org.au Ажыццяўляе пошук у больш, чым 177 краінах. Можа  
быць платнай.

Служба па сямейным пошуку Войска выратавання www.salvationarmy.gov.au Забяспечвае абмежаваныя паслугі па пошуку асоб 
старэй 18 гадоў. Можа быць платнай.

Кантактныя дадзеныя ў мясцовым самакіраванні Запоўніце імя і кантактныя дадзеныя агенцтвы ў 
мясцовым самакіраванні.

Што рабіць, калі патрэбен 
перакладчык?
Калі вам неабходная дапамога, каб звязацца з 
вышэйпаказанымі службамі, Нацыянальная служба 
перакладаў TIS аказвае свае паслугі людзям, якія не 
размаўляюць па ангельску, і ангельскамоўным  для зносін 
з імі. У службы TIS National  ужо больш 30 гадоў вопыту 
на рынку перакладніцкіх паслуг, і з ёй на кантрактнай 

аснове супрацоўнічаюць больш 1750 перакладчыкаў 
па ўсёй Аўстраліі, якія размаўляюць больш, чым на 170 
мовах і дыялектах. Звязацца з TIS National можна 24 
гадзіны ў суткі, сем дзён на тыдзень, у выпадку, калі якой-
небудзь асобе або арганізацыі запатрабуюцца паслугі 
перакладчыка. Уся інфармацыя, якая перакладаецца 
прадстаўнікамі TIS National  - строга канфідэнцыйная.

З TIS National Services  можна завязацца па тэлефоне 
13 14 50. 
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