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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ГРА МА ДЗЯН БЕ ЛА РУ СІ СЯ РОД АХ ВЯР 
КА ТА СТРО ФЫ СА МА ЛЁ ТА Ў ПАД МАС КОЎІ НЯ МА

Аб гэ тым па ве да мі лі ў па соль стве Бе ла ру сі ў Ра сіі. Гэ-

тую ж ін фар ма цыю бе ла рус ка му дып прадс таў ніц тву па цвер-

дзі лі ў кам па ніі, якая аб слу гоў вае «Са ра таў скія авія лі ніі» ў 

аэ ра пор це Да ма дзе да ва. Ка та стро фа са ма лё та Ан-148 

ад бы ла ся 11 лю та га, пас ля ўзлё ту з аэ ра пор та ў Да ма дзе-

да ве. Са ма лёт вы кон ваў рэйс з Маск вы ў го рад Орск Арэн-

бург скай воб лас ці. На бор це зна хо дзі лі ся 65 па са жы раў 

і 6 чле наў экі па жа, усе яны за гі ну лі.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла-

рус ка га на ро да і ся бе аса біс та вы ка заў глы бо кія спа чу-

ван ні Прэ зі дэн ту Ра сіі Ула дзі мі ру Пу ці ну, род ным і бліз кім 

тра гіч на за гі ну лых у авія ка та стро фе ў Пад мас коўі, па ве да-

мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра. Кі раў нік дзяр жа вы 

пад крэс ліў, што вест ка пра кру шэн не па са жыр ска га са ма-

лё та, якое пры вя ло да шмат лі кіх ча ла ве чых ах вяр, бо лем 

ад гук ну ла ся ў сэр цах бе ла ру саў. «Мы шчы ра па дзя ля ем з 

бра тэр скім на ро дам Ра сій скай Фе дэ ра цыі сму так і боль у 

су вя зі з гэ тай тра ге ды яй», — га во рыц ца ў спа чу ван ні.

ЗША ВЫ КА ЗА ЛІ ГА ТОЎ НАСЦЬ ДА ПЕ РА МОЎ З КНДР
Злу ча ныя Шта ты га то выя сес ці за стол пе ра моў з 

КНДР. Пра гэ та за явіў ві цэ-прэ зі дэнт ЗША Майкл Пенс 

у ін тэр в'ю га зе це The Washіngton Post (WP). Ён рас ка заў, 

як аб мер ка ваў з паўд нё ва к арэй скім лі да рам Мун Чжэ 

Інам умо вы для да лей ша га ўза е ма дзе ян ня з Пхень я нам, 

якое пач не спа чат ку Рэс пуб лі ка Ка рэя і па тэн цый на Злу-

ча ныя Шта ты не ўза ба ве пас ля та го. Пенс ска заў, што 

гэ та «мак сі маль ны ціск і ўза е ма дзе ян не ў той жа час». 

Як ад зна чае WP, гэ та важ ная зме на па пя рэд няй па зі цыі 

Ва шынг то на.

КАН ФЛІКТ У СІ РЫІ ЎВАЙ ШОЎ 
У АД НУ З СА МЫХ КРО ВА ПРА ЛІТ НЫХ СТА ДЫЙ

Пад час авія ўда раў па 

тэ ры то рыі Сі рыі толь кі 

за пер шы ты дзень лю та-

га за гі ну ла больш за адну 

тысячу мір ных жы ха роў. 

Гэ та ста ла ад ным з са-

мых вы со кіх па каз чы каў 

за ўвесь час су праць ста-

ян ня, па ве да мі лі ў кан цы-

ля рыі ге не раль на га сак ра та ра ААН Ан то ніу Гу тэ ры ша. Ён 

вы ка заў за не па ко е насць «тры вож най ва ен най эс ка ла цы яй 

у Сі рыі, якая пе ра ця кае за яе ме жы». Ге не раль ны сак ра тар 

ААН на га даў ба кам кан флік ту пра аба вя за цель ствы ў рам-

ках між на род на га гу ма ні тар на га пра ва, а так са ма за клі каў 

усіх «пра ца ваць над да сяг нен нем не ад клад на га і без умоў-

на га спы нен ня гвал ту і пра явіць стры ма насць».

ФРАН ЦУЗ СКІ НА ЦФРОНТ МЯР КУЕ ЗМЯ НІЦЬ НАЗ ВУ
Фран цуз ская пар тыя «На цы я наль ны фронт» (НФ) мо жа 

ад мо віц ца ад сва ёй гіс та рыч най наз вы ўжо ў са ка ві ку, ка лі 

пы тан не аб пе рай ме на ван ні бу дзе вы не се на на га ла са ван-

не ся род яе чле наў. Гэ та па цвер дзі ла лі дар На цфрон та Ма-

рын Ле Пен, вы сту па ю чы ў эфі ры ра дыё стан цыі Europe 1. 

«Ду маю, што «На цы я наль ны фронт «па чы нае но вы раз дзел 

сва ёй гіс то рыі», — ска за ла па лі тык. На дум ку Ле Пен, за раз 

для яе пар тыі «па чы на ец ца но вая пры го да», у час яко га На-

цфрон ту трэ ба бу дзе зве даць глы бо кую транс фар ма цыю. 

«Гэ та пры го да па він на пры вес ці нас да ўла ды», — за ўва-

жы ла па лі тык.

У ЯПО НІІ З-ЗА МОЦ НЫХ СНЕ ГА ПА ДАЎ 
ЗА ГІ НУ ЛІ СЕМ ЧА ЛА ВЕК

Не менш як сем ча ла век за гі ну лі за апош ні ты дзень у 

роз ных ра ё нах Япо ніі з-за ін цы дэн таў, вы клі ка ных моц ны мі 

сне га па да мі. Ка лец тва і траў мы атры ма лі больш за 70 ча-

ла век, па ве дам ляе тэ ле ка нал NHK. Най боль шая коль касць 

ах вяр за фік са ва на ў прэ фек ту ры Фу куа на ўзбя рэж жы 

Япон ска га мо ра, дзе вы шы ня гур баў у дні най больш ба га-

тых апад каў да ся га ла двух мет раў. Мно гія лю дзі раз бі лі ся 

да смер ці, ка лі спра ба ва лі чыс ціць да хі сва іх да моў. Як 

вя до ма, моц ныя апад кі ў Япо ніі не спы ня юц ца ўжо дру гі 

ты дзень.

У апош ні час рэз ка ўзрас-

ла коль касць прось баў, 

па тра ба ван няў, скар гаў, 

кры тыч ных вы па даў, якія 

па сту па юць ад гра ма-

дзян на ад рас Мі ніс тэр-

ства ін фар ма цыі ў су вя зі 

з дзей нас цю вэб-сай таў 

і та го, што ад бы ва ец ца 

ў ін тэр нэт-сет ках. Лю дзі 

апе лю юць да нас як да 

аў та ры тэт на га дзяр жаў-

на га ор га на, за клі ка на га 

«на вес ці па ра дак» у ін тэр-

нэт-пра сто ры. Пры гэ тым 

час та пе ра боль шва ю чы 

маг чы мас ці дзяр жа вы ў 

гэ тай сфе ры.

Ся род зва ро таў усё час цей 

чу ваць за клі кі «па ка раць», 

«спы ніць», «за сце раг чы». 

І ма ла хто з абу ра ных «бяз-

дзей нас цю чы ноў ні каў» за дум-

ва ец ца, што ад каз ныя асо бы 

па стаў ле ныя ў жорст кія рам кі 

за ка на даў ства, та му шмат у 

чым аб ме жа ва ныя.

Што год Мі ніс тэр ства ін-

фар ма цыі атрым лі вае ка ля 

400  ліс тоў і па ве дам лен няў 

роз на га кшталту, не лі ча чы 

ана нім ных. На мі пра ве дзе ны 

іх піль ны ана ліз. Для гэ та га бы-

ла ада бра на ўся пош та, якая 

прый шла з ве рас ня 2017-га па 

сту дзень 2018 го да. З 86 зва-

ро таў, якія па сту пі лі за гэ ты 

пе ры яд, амаль па ло ва да ты-

чыц ца ра бо ты ін тэр нэт-сай таў 

і са цы яль ных се так.

Вя лі кая коль касць зва ро таў 

пра сяк ну та тры во гай за дзя-

цей, якія, за хо дзя чы на ват на 

са мы бяс крыўд ны сайт, у лю бы 

мо мант мо гуць уба чыць на ім 

спа сыл ку на жорст кае ві дэа ці 

так зва ную сек су аль ную «клуб-

ніч ку» і без аб ме жа ван няў па 

гэ тай спа сыл цы пе рай сці на 

пар тал зу сім не для дзі ця чых 

ва чэй. «Ча му, — чы та ем у ад-

ным з до пі саў, — нас што дня 

за ся родж ва юць на сек се, за-

бой ствах, кру шэн нях, ава ры ях? 

Коль кі мы бу дзем цяр пець увесь 

гэ ты ін фар ма цый ны бруд?»

Тыя ж ма ты вы ў ліс це жы ха-

ра Фа ні па ля, абу ра на га гла мур-

ным ар ты ку лам на ад ным з пар-

та лаў пра па рач ку бе ла рус кіх 

ге яў, якія па ся лі лі ся ў Шве цыі. 

«Не дай бог, — пі ша ён, — мне 

да жыць да на ступ стваў Са до ма 

і Га мо ры. На огул што-не будзь 

ро біц ца ў дзяр жаў ных служ бах, 

каб гэ ты бруд не вы ла зіў з усіх 

шчы лін? Дзе за кон? За ся бе я 

не ба ю ся. А мае дзе ці? Ці не вы 

іх па він ны аба ра ніць ад гэ та га 

па то ку?»

Ліс т па доб на га ро ду, 

у якіх лю дзі абу ра юц ца з на-

го ды пра па ган ды ў ін тэр нэ це 

рас пус ты, гвал ту і жорст кас-

ці, — пя тая част ка ад агуль най 

коль кас ці тых, што пры хо дзяць 

у мі ніс тэр ства.

Але гэ тая ліч ба вель мі ўмоў-

ная. Па коль кі тыя ж тэ мы па ды-

ма юц ца, ка лі га вор ка за хо дзіць 

пра ін шыя не га тыў ныя ба кі ін-

тэр нэт-пра сто ры. На прык лад, 

аб па во дзі нах удзель ні каў 

шмат лі кіх фо ру маў. Гнеў ных 

па слан няў на конт гэ та га так-

са ма ня ма ла. На дум ку іх аў та-

раў, на фо ру мах па нуе поў нае 

бяз меж жа. Лю дзі, якія ўсту па-

юць адзін з ад ным у слоў ныя 

ба та ліі, ча сам вы хо дзяць за 

рам кі ўся кіх пры стой нас цяў. 

Не дзіў на, што пас ля гэ та га 

мы атрым лі ва ем вось та кія 

ліс ты. «Пра шу Мі ніс тэр ства 

ін фар ма цыі пры няць ме ры па 

не да пу шчэн ні або аб ме жа ван ні 

маг чы мас ці на пі сан ня ка мен та-

рыя пад на ві на мі... Пуб лі ка цыя 

не цэн зур ных вы ра заў і пра ва-

ка цый ных ка мен та ры яў спры яе 

ма раль на му рас па ду чы та чоў, а 

так са ма ша кі руе не пад рых та-

ва ных лю дзей. Сва бо да сло ва 

па він на заў сё ды іс ці па ра лель-

на з ад каз нас цю. Час та не да пу-

шчаль ныя з пунк ту гле джан ня 

ма раль нас ці ка мен та рыі зай ма-

юць топ-па зі цыі. На ват ка лі вы-

ка заць зда гад ку, што з пунк ту 

гле джан ня сён няш ніх за ко наў і 

пра ва вых нор маў та кое да пу-

шчаль на, то з пунк ту гле джан-

ня ча ла веч нас ці і куль тур ных 

нор маў — ад на знач на не. Пра-

шу раз гле дзець стро гія ме ры ў 

да чы нен ні да сай та аж да поў-

най за ба ро ны на пуб лі ка цыю 

на він, па куль ва ўла даль ні каў 

пар та ла не прый дзе ра зу мен-

не ад каз нас ці за тое, што яны 

пуб лі ку юць і якія ка мен та рыі 

да пус ка юць», — пі ша наш ка-

рэс пан дэнт з Мін ска.

Аб мяр коў ва ю чы сты ліс ты ку 

ўдзель ні каў фо ру маў, аў та ры 

ад ра са ва ных нам ліс тоў амаль 

заў сё ды з тры во гай ад зна ча юць, 

што пад час гэ тых дыс ку сій, акра-

мя ін ша га, аб ра жа юц ца на цы я-

наль ныя і рэ лі гій ныя па чуц ці гра-

ма дзян. А гэ та, як пад крэс лі ва-

ец ца ў па ве дам лен нях, па гра жае 

рас паль ван нем між эт ніч ных і на-

ват між дзяр жаў ных кан флік таў. 

З асаб лі вай васт ры нёй гэ тая тэ-

ма пра гу ча ла ў ліс це з Грод на: 

«...пя шчот на апя ку е мае кімсь ці 

ін тэр нэт-вы дан не рэ гу ляр на і 

бес па ка ра на ажыц цяў ляе ан ты-

дзяр жаў ную дзей насць, рас паль-

ва ю чы ня на вісць, се ю чы раз лад 

і ва ро жасць па між гра ма дзя на-

мі Бе ла ру сі і Ра сіі. Люст ра цый-

ныя ка мі тэ ты, якія пра цу юць на 

Укра і не, як бы на мя ка юць пра 

тое, што пад лашч ван не ўла ды 

да на цы я на ліс таў заў сё ды дрэн-

на за кан чва ец ца. Для ўла ды, як 

пра ві ла. І для дзяр жа вы».

Пы тан ні вы клі кае і за кон-

насць дзе ян няў не ка то рых пар-

та лаў. Ула даль ні кі сай таў, мяр-

ку ю чы па не ка то рых до пі сах, 

ня рэд ка пус ка юц ца ў шан таж. 

На прык лад, вы бі ра юць ней кую 

фір му і па чы на юць з да па мо-

гай пуб лі ка цыі не га тыў ных ка-

мен та ры яў на но сіць шко ду яе 

рэ пу та цыі. А каб спы ніць гэ ты 

вал «кам пра ма ту», пры зна ча-

юць ад куп ную ца ну. Ды рэк тар 

мін скай бу даў ні чай кам па ніі па-

ве да міў у сва ёй элект рон най 

ка рэс пан дэн цыі, што з яго за 

та кую «па слу гу» па тра ба ва лі 

ка ля 100 ты сяч руб лёў.

Не грэ бу юць ад мі ніст ра та ры 

сай таў, як вы ні кае са скар гаў, 

так са ма рас паў сюдж ван нем 

фо та, ві дэа, тэ ле фон ных раз-

моў пры ват ных асоб без іх зго-

ды. Абу ра ныя ліс ты аб умя шан-

ні ва ўласнае жыц цё гра ма дзян 

з бо ку ўла даль ні каў ін тэр нэт-

рэ сур саў скла да юць знач ную 

до лю элект рон най пош ты. Прэ-

тэн зіі, зда ра ец ца, пе ра хо дзяць 

і ў плос касць аў тар ска га пра-

ва, — ка лі лі та ра тур ны ці мас-

тац кі твор змя шча ец ца на ін-

тэр нэт-ста рон цы без ўзгад нен-

ня з аў та рам. На прык лад, член 

Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі 

абу ра ец ца: «Не каль кі ра зоў я 

на ста рон ках пэў ных сай таў пі-

саў, каб іх ад мі ніст ра та ры зня лі 

мае тво ры, але яны да мя не не 

пры слу ха лі ся, вы ні ку так і не 

да біў ся. Уво гу ле, кан так таў з 

ад мі ніст ра та ра мі сай таў знай-

сці не маг чы ма... Хто яны, пі ра-

ты? Пра шу вас пры няць ме ры, 

каб мае апо вес ці, апа вя дан ні і 

каз кі бы лі вы да ле ны з ука за-

ных сай таў, па коль кі іх ад мі ніст-

ра та ры гру ба па ру ша юць мае 

аў тар скія пра вы...»

Ха рак тэр на, што адзін з тых, 

хто звяр нуў ся па тлу ма чэн ні 

ў мі ніс тэр ства, — ула даль нік 

сайта. Яшчэ адзін ча ла век пі ша, 

што жа дае ства рыць улас ны 

YоuTubе-ка нал. Ня ма су мнен-

няў, што та кая дзей насць бу дзе 

ста на віц ца ўсё больш пры ваб-

най, асаб лі ва для ма ла до га па-

ка лен ня. І дзяр жа ве да вя дзец ца 

пры клас ці ня ма ла на ма ган няў, 

каб рэ гу ля ваць звя за ныя з гэ-

тым пра цэ сы.

У цэ лым жа пра ве дзе ны 

ана ліз элект рон ных зва ро таў 

гра ма дзян свед чыць пра тое, 

што на сель ніц тва пра цяг вае 

імк лі ва па глыб ляц ца ў ін тэр-

нэт-пра сто ру. З ад на го бо-

ку, гэ та па каз чык су час на га 

раз віц ця гра мад ства. З дру-

го га — та кі кру ты па ва рот у 

свя до мас ці лю дзей, воб ра зе 

іх мыс лен ня і жыц ця пры му-

шае за ду мац ца: ці не ста не 

гэ ты вір ту аль ны свет не кі ра-

ва ным. За над та яск ра ва пра-

яў ля юц ца мно гія не га тыў ныя 

тэн дэн цыі, улас ці выя ме на ві та 

ін тэр нэт-пра сто ры. Ві да воч на, 

што на спя вае не аб ход насць 

ра біць кро кі на за ка на даў чым 

уз роў ні, каб гэ тыя тэн дэн цыі 

ні ве ля ваць або па пя рэ дзіць. 

У ад ва рот ным вы пад ку мы 

ры зы ку ем па та нуць у бру дзе 

і су праць праў ным бяз меж жы 

вэб-сай таў і са цы яль ных се так 

і, што са мае страш нае, — згу-

біць там сва іх дзя цей.

Мі ка лай МІ ХАЙ ЛАЎ



Ме ды яп рас то раМе ды яп рас то ра  

КАБ НЕ ТРА ПІЦЬ У «СЕТ КУ»
Па ло ва зва ро таў гра ма дзян на ад рас Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 
да ты чыц ца ра бо ты ін тэр нэт-пар та лаў і са цы яль ных се так

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

Да ку мен ты 
ў па ке це

Як ра біць за ко ны больш эфек тыў ны мі, 
раз бі ра лі ся ў пар ла мен це

На се мі на ры ў аваль най за ле До ма ўра да 

са бра лі ся прад стаў ні кі абедз вюх па лат, Мі-

ніс тэр ства юстыцыі, Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та, Кан сты ту цый на га Су да і ін шых дзяр-

жаў ных уста ноў. Яны аб мер ка ва лі плю сы і 

мі ну сы ўвя дзен ня па кет на га прын цы пу пад-

рых тоў кі пра ек таў нар ма тыў ных пра ва вых 

ак таў. Ста ноў ча га, зда ец ца, больш, але ка лі 

вы ка рыс тоў ваць та кі па ды ход там, дзе ён 

са праў ды па трэ бны.

Ала БО ДАК, стар шы ня Па ста ян най ка мі-

сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

па за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве, 

тлу ма чыць, што «ка лі з асноў ным да ку мен там 

ад на ча со ва рых ту ец ца і ўвесь ас тат ні па кет ак-

таў, які за бяс печ вае ме ха нізм (да пус цім, сён ня 

ва ўка зе пра ду гледж ва юц ца ад сы лач ныя нор мы 

аб тым, што па ра дак рэг ла мен ту ец ца аль бо па-

ста но вай ура да, аль бо ве да мас ным ак там, то 

ад на ча со ва рых ту юц ца ўсе гэ тыя ак ты) — гэ та і 

ёсць так зва ны па кет».

Аб мер ка ван не пра хо дзіць пад час пад рых тоў-

кі да раз гля ду ў дру гім чы тан ні но вай рэ дак цыі 

За ко на «Аб нар ма тыў ных пра ва вых ак тах Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь». У ім па кет ны прын цып пла ну-

ец ца рас паў сю дзіць на больш шы ро кае ко ла ак таў 

за ка на даў ства. Да рэ чы, за раз, па вод ле звес так 

На цы я наль на га цэнт ра пра ва вой ін фар ма цыі, што-

ме сяч на пры ма ец ца ка ля 800 пра ва вых ак таў.

Па кет ны прын цып — не на він ка, ён пра па ноў-

ваў ся яшчэ ў Кан цэп цыі ўдас ка на лен ня за ка на-

даў ства, якая бы ла пры ня тая ў 2002 го дзе. Хоць у 

іс ну ю чай рэ дак цыі За ко на «Аб нар ма тыў ных пра-

ва вых ак тах Рэспублікі Беларусь» ня ма пра мо га 

ўка зан ня на пад рых тоў ку па па кет ным прын цы пе. 

Але ў ёй за ма ца ва ны сіс тэм нас ць і комп лекс-

насць пра ва во га рэ гу ля ван ня гра мад скіх ад но сін, 

што па фак це цес на звя за на з прын цы пам па ке та. 

На гэ та звяр нуў ува гу мі ністр юс ты цыі Бе ла ру сі 

Алег СЛІ ЖЭЎ СКІ. Ён лі чыць, што «хоць па зра-

зу ме лых пры чы нах пры мя нен не па кет на га прын-

цы пу пад рых тоў кі пра ек таў не заў сё ды маг чы мае, 

але тым не менш не аб ход насць па шы рэн ня яго 

ўжы ван ня пра дык та ва на прак ты кай».

На чаль нік га лоў на га дзяр жаў на-пра ва во га 

ўпраў лен ня Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла-

ру сі Анд рэй МА ЦЕЛЬ СКІ ад зна чае, што цал кам 

ад мо віц ца ад ад сы лач ных нор маў нель га. Пры гэ-

тым за ка на даў цу важ на знай сці ба ланс, пры якім 

усё важ нае рэа лі за ва на ў за ко не, а коль касць 

пад за кон ных ак таў мі ні маль ная. Але ня рэд ка пад-

за кон ныя ак ты пры ма юц ца з вя лі кім спаз нен нем. 

На прык лад, у маі мі ну ла га го да ў сі лу ўсту пі лі 

змя нен ні і да паў нен ні За ко на «Аб ве тэ ры нар най 

дзей нас ці», але больш за 40 ак таў не бы лі пры-

ве дзе ны ў ад па вед насць...

На дзея АНІ СО ВІЧ




