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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Мер кель зноў ста ла 
канц ле рам Гер ма ніі

Лі дар пар тыі Хрыс ці ян ска-

дэ ма кра тыч ны са юз (ХДС) 

Ан ге ла Мер кель чац вёр ты раз 

за пар абра ная бун дэс та гам на 

па са ду кі раў ні ка ўра да Гер ма ніі. 

Пра гэ та па ве дам ляе Rеutеrs. У хо дзе га ла са ван ня на па ся-

джэн ні пар ла мен та яна атры ма ла не аб ход ную боль шасць 

для пе ра вы бран ня. У яе пад трым ку вы сту пі лі 364 дэ пу та ты, 

су праць — 315, яшчэ дзевяць ус тры ма лі ся. Мер кель упер-

шы ню ста ла канц ле рам у ліс та па дзе 2005-га. На ця пе раш ні 

мо мант яна зай мае гэ ты пост на пра ця гу 12 га доў і 112 дзён. 

Вы ба ры канц ле ра ад бы лі ся пас ля фар мі ра ван ня ў лю тым ка-

а лі цый на га ўра да па вы ні ках вы ба раў 2017 го да ў бун дэс таг. 

Та ды блок ХДС і ХСС (Хрыс ці ян ска-са цы яль ны са юз) пад 

кі раў ніц твам Мер кель да сяг нуў кам пра мі су на пе ра мо вах з 

Са цы ял-дэ ма кра тыч най пар ты яй Гер ма ніі (СДПГ).

Па мёр Сты вен Хо кінг
Су свет на вя до мы бры тан скі фі зік Сты вен Хо кінг па-

мёр на 77-м го дзе жыц ця, як па ве дам ляе Thе Guаrdіаn. 

Гэ тую ін фар ма цыю па цвер дзі ла сям'я на ву коў ца. Шы ро-

кую вя до масць Хо кінг атры маў пас ля та го, як у кра са ві ку 

1988 го да бы ла апуб лі ка ва на яго на ву ко ва-па пу ляр ная кні-

га «Ка рот кая гіс то рыя ча су». Яна пе ра кла дзе на на дзя сят кі 

моў і вы да дзе на агуль ным на кла дам больш за 10 міль ё наў 

асоб ні каў. Га лоў нае на ву ко вае да сяг нен не Хо кін га звя за на 

з апі сан нем вы пра мень ван ня чор ных дзір. Боль шую част ку 

жыц ця фі зік пра вёў у ін ва лід най ка ляс цы.

Прэ зі дэнт Фі лі пін аб вяс ціў аб вы ха дзе 
з Між на род на га кры мі наль на га су да

Прэ зі дэнт Фі лі пін Рад ры га Ду тэр тэ аб вяс ціў пра ад клі-

кан не ра ты фі ка цыі кра і най Рым ска га ста ту та, які за сна ваў 

Між на род ны кры мі наль ны суд (МКС). Пра гэ та па ве да мі-

ла агенц тва Frаnсе-Рrеssе. У лю тым пра ку ра ту ра МУС 

пры ня ла ра шэн не па чаць па пя рэд няе вы ву чэн не сі ту а цыі 

на Фі лі пі нах. Як за яві ла пра ку рор Фа ту Бен су да, бу дуць 

пра ана лі за ва ныя «маг чы мыя зла чын ствы, учы не ныя з 

1 лі пе ня 2016 го да ў кан тэкс це кам па ніі па ба раць бе з рас -

паў сюдж ван нем нар ко ты каў, за пу шча най ура дам кра і-

ны». Па вод ле яе звес так, ты ся чы ча ла век бы лі за бі тыя за 

ўжы ван не або про даж нар ко ты каў, пры чым у не ка то рых 

вы пад ках га вор ка ідзе пра за бой ствы без су да і след ства 

ў хо дзе па лі цэй скіх апе ра цый.

Су свет ны ры нак тво раў мас тац тва вы рас 
да $63,7 млрд

Аб' ём су свет на га 

рын ку тво раў мас-

тац тва ле тась вы-

рас на 12 пра цэн таў

і да сяг нуў $63,7 млрд. 

Пра гэ та га во рыц-

ца ў апуб лі ка ва ным 

што га до вым дак ла-

 дзе, падрыхтаваным 

па за мо ве швей цар ска га бан ка UBS і між на род на га кір-

ма шу тво раў мас тац тва Аrt Bаsеl. Рост су свет на га арт-

рын ку быў да сяг ну ты пас ля двух га доў па дзен ня яго 

аб' ёму. 

Знач ная до ля су свет ных про да жаў (83 %) пры па дае 

на тры кра і ны, якія з'яў ля юц ца най буй ней шы мі рын ка-

мі тво раў мас тац тва. На пер шым мес цы ста яць ЗША 

(42 % кош ту здзе лак на гла баль ным рын ку), Кі тай (21 %) 

па вы ні ках го да вый шаў на дру гое мес ца, ад ціс нуў шы на 

трэ цяе Вя лі ка бры та нію (20 %). Ру халь най сі лай рын ку 

ў 2017-м ста лі звыш да ра гія тво ры мас тац тва, та кія як 

напрыклад, кар ці на Ле а нар да да Він чы «Збаў ца све-

ту», пра да дзе ная на ліс та па даў скім аў кцы ё не Сhrіstіе's 

у Нью-Ёр ку за $450 млн.

15 са ка ві ка — Дзень Кан сты ту цыі, 

ад но з га лоў ных свят су ве рэн най 

бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. У гэ ты 

дзень у 1994 го дзе шля хам усе на-

род на га рэ фе рэн ду му бы ла пры-

ня та Кан сты ту цыя не за леж най Бе-

ла ру сі. У ёй ува со бі лі ся ду хоў ныя 

і пра ва выя каш тоў нас ці бе ла рус-

ка га на ро да, агуль на пры зна ныя 

дзяр жаў на-пра ва выя ідэі ўся го 

ча ла ве ча га гра мад ства. Са змя-

нен ня мі і да паў нен ня мі, пры ня ты мі 

на рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду мах, 

якія ад бы лі ся ў 1996 і 2004 га дах, 

амаль чвэрць ста год дзя Кан сты-

ту цыя з'яў ля ец ца Асноў ным За ко-

нам гра мад ства і дзяр жа вы.

Упер шы ню ў гіс то рыі бе ла рус кай 

дзяр жа вы ча ла век, яго пра вы, сва бо-

ды і га ран тыі іх рэа лі за цыі аб ве шча ны 

най вы шэй шай каш тоў нас цю і мэ тай 

гра мад ства і дзяр жа вы, за ма ца ва-

ны аба вя зак дзяр жа вы вы кон ваць іх і 

аба ра няць. Кан сты ту цый на-пра ва во му 

ста ту су ча ла ве ка пры све ча на больш 

як па ло ва ар ты ку лаў Кан сты ту цыі. 

Яны пра ду гледж ва юць, што дзяр жа ва 

га ран туе пра вы і сва бо ды гра ма дзян 

Бе ла ру сі, за ма ца ва ныя ў Кан сты ту цыі, 

за ко нах і пра ду гле джа ныя між на род-

ны мі аба вя за цель ства мі дзяр жа вы, за-

бяс печ вае сва бо ду, не да ты каль насць і 

год насць асо бы.

Згод на з Кан сты ту цы яй, дзяр жаў ныя

ор га ны, служ бо выя і ін шыя асо бы, якім 

да ве ра на вы ка нан не дзяр жаў ных функ-

цый, аба вя за ны ў ме жах сва ёй кам-

пе тэн цыі пры маць не аб ход ныя ме ры 

для ажыц цяў лен ня і аба ро ны пра воў і 

сва бод асо бы. Пра ду гле джа на так са ма 

ад каз насць гра ма дзя ні на за ня ўхіль-

нае вы ка нан не сва іх кан сты ту цый ных 

аба вяз каў. Прын цып уза ем най ад каз-

нас ці гра ма дзя ні на і дзяр жа вы скла-

дае асно ву ба лан су кан сты ту цый ных 

каш тоў нас цяў.

Гэ тыя і ін шыя па ла жэн ні Кан сты ту-

цыі вы сту па юць моц най пра ва вой ас-

но вай сва бод на га і год на га раз віц ця 

ча ла ве ка. На дзе ся ці год дзі ўпе рад яны 

ста лі вы зна чаль ным кры тэ ры ем дзей-

нас ці дзяр жа вы, усіх яе ор га наў, ін сты-

ту таў гра ма дзян скай су поль нас ці.

Кан сты ту цыя вы зна чае ўстоі дзяр-

жаў на-пра ва вой сіс тэ мы Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, аб вя шчае яе дэ ма кра тыч-

най са цы яль най пра ва вой дзяр жа вай, 

у якой на род з'яў ля ец ца адзі най кры-

ні цай дзяр жаў най ула ды і нось бі там 

су ве рэ ні тэ ту.

У ад па вед нас ці з Кан сты ту цы яй, 

дэ ма кра тыя ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 

дзей ні чае на асно ве раз на стай нас ці 

па лі тыч ных ін сты ту таў, ідэа ло гій і по-

гля даў. Сва бо да по гля даў, пе ра ка нан-

няў і іх сва бод нае вы каз ван не, пра ва 

на сва бо ду аб' яд нан няў га ран ту юц ца 

кож на му. Гра ма дзя не Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь ма юць пра ва ўдзель ні чаць у 

вы ра шэн ні дзяр жаў ных спраў як не па-

срэд на, так і праз сва бод на вы бра ных 

прад стаў ні коў.

На асно ве Кан сты ту цыі ўма цоў ва-

ец ца са цы яль ная дзяр жа ва. Кан сты ту-

цый ныя прын цы пы і нор мы вы зна ча юць 

па трэб нас ці ча ла ве ка ў год ным жыц ці і 

раз віц ці ў якас ці мэ ты функ цы я на ван-

ня ўсіх фор маў улас нас ці, са цы яль ных 

ін сты ту таў. У Рэс пуб лі цы Бе ла русь 

ахоў ва ец ца зда роўе гра ма дзян, га ран-

ту юц ца пра вы на пра цу і ад па чы нак, 

аду ка цыю, са цы яль нае за бес пя чэн не, 

спры яль нае на ва коль нае ася род дзе, 

на ўдзел у куль тур ным жыц ці. Пад аба-

ро най дзяр жа вы зна хо дзяц ца шлюб, 

сям'я, ма ця рын ства, баць коў ства і дзя-

цін ства. У мэ тах па ляп шэн ня ўмоў жыц-

 ця ажыц цяў ля ец ца кант роль за ра цы я-

 наль ным вы ка ры стан нем пры род ных 

рэ сур саў. Ад па вед ныя на прам кі дзей-

нас ці са цы яль най дзяр жа вы рэа лі зу-

юц ца згод на з прын цы пам са цы яль най 

спра вяд лі вас ці, са цы яль най аба ро не-

нас ці і са цы яль най са лі дар нас ці.

У Рэс пуб лі цы Бе ла русь як пра ва вой 

дзяр жа ве за цвяр джа ец ца вяр шэн ства 

пра ва. Кан сты ту цыя з'яў ля ец ца ак там 

пра мо га дзе ян ня і за ма цоў вае ас но ва-

твор ныя прын цы пы і нор мы рэа лі за цыі 

важ ней шых гра мад скіх ад но сін. Дзяр-

жа ва, усе яе ор га ны і служ бо выя асо-

бы дзей ні ча юць у ме жах Кан сты ту цыі 

і пры ня тых у ад па вед нас ці з ёю ак таў 

за ка на даў ства. Пас ля доў нае раз віц цё 

кан сты ту цый ных прын цы паў і каш тоў-

нас цяў у за ка на даў стве за бяс печ вае 

та кія яго важ ней шыя ўлас ці вас ці, як 

ле гі тым насць і са цы яль ная пры маль-

насць. Яны спры я юць гар ма ні за цыі гра-

мад ства, тры ва ла му функ цы я на ван ню 

гра ма дзян скай су поль нас ці і пуб ліч най 

ула ды.

Кан сты ту цыя з'яў ля ец ца га лоў най 

пра ва вой апо рай не за леж най і су ве-

рэн най дзяр жа вы Рэс пуб лі ка Бе ла русь, 

пра воў і сва бод яе гра ма дзян, пра грэ сіў-

на га раз віц ця гра мад ства і дзяр жа вы.

За цвяр джэн не за ма ца ва ных у Кан-

сты ту цыі фун да мен таль ных каш тоў нас-

цяў за бяс печ ва ец ца кан сты ту цый на-

пра ва вы мі ме ха ніз ма мі яе вы кон ван ня 

і аба ро ны. Га ран там Кан сты ту цыі, пра-

воў і сва бод ча ла ве ка і гра ма дзя ні на 

з'яў ля ец ца Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь. У мэ тах рэа лі за цыі кан сты ту цый-

ных па ла жэн няў пар ла мен там Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь пры ма юц ца за ко ны. Вы-

ка нан не Кан сты ту цыі за бяс печ ва ец ца 

ўра дам Рэс пуб лі кі Бе ла русь. На асно ве 

Кан сты ту цыі і пры ня тых у ад па вед нас ці 

з ёю ін шых нар ма тыў ных ак таў ажыц-

цяў ля юць пра ва суд дзе су ды.

Кант роль за кан сты ту цый нас цю 

нар ма тыў ных ак таў у дзяр жа ве ажыц-

цяў ля ец ца Кан сты ту цый ным су дом 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Рэа лі зу ю чы свае 

паў на моц твы, Кан сты ту цый ны суд за-

бяс печ вае вяр шэн ства Кан сты ту цыі 

і яе не па срэд нае дзе ян не на тэ ры то-

рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, аба ро ну кан-

сты ту цый на га ла ду, кан сты ту цый ных 

пра воў і сва бод гра ма дзян. У па слан ні 

«Аб ста не кан сты ту цый най за кон на сці 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь у 2017 го дзе», 

ад ра са ва ным Прэ зі дэн ту Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь і па ла там На цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Кан сты ту цый ны 

суд ад зна чыў, што за бес пя чэн не кан-

сты ту цы я на лі за цыі гра мад скіх ад но сін 

з'яў ля ец ца аба вяз кам усіх дзяр жаў ных і 

гра мад скіх ін сты ту таў, служ бо вых асоб 

і гра ма дзян.

Ня змен насць ро лі Кан сты ту цыі як 

Асноў на га За ко на гра мад ства і дзяр-

жа вы па цвяр джае пры хіль насць на-

ро да Бе ла ру сі да кан сты ту цый ных 

каш тоў нас цяў, яго імк нен не рэ аль на 

сцвяр джаць пра вы і сва бо ды ча ла ве ка 

і гра ма дзя ні на, устоі на ро да ўлад дзя і 

пра ва вой дзяр жа вы, пас ля доў на са-

дзей ні чаць ста наў лен ню кож на га гра-

ма дзя ні на як нось бі та кан сты ту цый ных 

пра воў, сва бод і аба вяз каў, ак тыў на га 

ўдзель ні ка кан сты ту цый ных ад но сін.

На тал ля КАР ПО ВІЧ,

на мес нік стар шы ні

Кан сты ту цый на га су да 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь,

док тар юры дыч ных на вук.

КАН СТЫ ТУ ЦЫЯ — АСНОЎ НЫ ЗА КОН 
ГРА МАД СТВА І ДЗЯР ЖА ВЫ

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ШАЎ КО ВЫ 
ШЛЯХ І ІТ

Пра гэ та і не толь кі — у тыд нё вым агля дзе 
па дзей у Па ла це прад стаў ні коў

Дэ пу та ты ра зам з су пра цоў ні ка мі Ад мі ніст ра цыі Пар ка 

вы со кіх тэх на ло гій аб мер ка ва лі перс пек ты вы раз віц ця 

ліч ба вай эка но мі кі ў су вя зі з пад рых тоў кай да раз гля ду 

Дэ крэ та № 8. На мес нік ды рэк та ра па пра ва вых пы тан нях 

Ад мі ніст ра цыі ПВТ Іван Жыз неў скі рас ка заў, што ле тась 

аб' ём вы твор час ці пра грам на га за бес пя чэн ня і ІТ-па слуг 

пе ра вы сіў $1 млрд. Пры гэ тым ка ля 1 млрд лю дзей у 

больш чым 150 кра і нах ка рыс та юц ца ма біль ны мі пра-

гра ма мі, ство ра ны мі ў ПВТ. Асноў ныя на прам кі дэ крэ та 

на кі ра ва ны ў тым лі ку на пра цяг спе цы яль на га пра ва во га 

рэ жы му Пар ка да 2049 го да і на но выя ві ды дзей нас ці рэ-

зі дэн таў. Гэ та і кі берс порт, і блок чэйн, і штуч ны ін тэ лект.  

«Сі лі ко на вая да лі на Ус ход няй Еў ро пы», як Бе ла русь па ча лі 

на зы ваць з кан ца мі ну ла га го да, мо жа стаць рэ гі я наль ным 

лі да рам па не ка то рых на прам ках. Іван Жыз неў скі рас каз-

вае, што на днях бы ло за рэ гіст ра ва на 46 но вых рэ зі дэн-

таў ПВТ. Пры гэ тым за ўвесь 2017 год — 33. Гэ та пэў ны 

ін ды ка тар та го, што на ша кра і на ста но віц ца ўсё больш 

ці ка вым цэнт рам для раз віц ця ІТ-ін дуст рыі.

На па чат ку тыд ня Па ста ян ная ка мі сія Па ла ты прад-

стаў ні коў па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся мей най 

і ма ла дзёж най па лі ты цы аб мер ка ва ла змя нен ні за ко наў, 

якія да ты чац ца до нар ства кры ві і яе кам па не нтаў. 

У па ся джэн ні ра бо чай гру пы, акра мя дэ пу та таў, пры ня лі

ўдзел спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя і На цы я-

наль на га цэнт ра за ка на даў ства і пра ва вых да сле да ван няў 

Бе ла ру сі. Ра зам яны аб мер ка ва лі пы тан ні ўмоў і па рад ку 

вы ка нан ня до нар скай функ цыі, рэа лі за цыі, уво зу ў кра і ну і 

вы ва зу кры ві і яе кам па не нтаў. Асоб ным пы тан нем ста я ла 

вы зна чэн не пра воў, аба вяз каў і га ран тый до на раў. Ра бо та 

па пад рых тоў цы за ко на пра ек та бу дзе пра цяг ну та.

На гэ тым тыд ні ў Ба ку прай шла між на род ная кан фе-

рэн цыя «Ро ля пар ла мен та ры яў у ак ты ві за цыі эка на-

міч на га су пра цоў ніц тва і куль тур ных су вя зяў уз доўж 

Шаў ко ва га шля ху». На мес нік стар шы ні Па ла ты прад стаў-

ні коў Ба ляс лаў Пірш тук вы сту піў на ёй па тэ ме раз віц ця 

ўза е ма вы гад на га эка на міч на га су пра цоў ніц тва і ганд лё-

вых су вя зяў. Ён ад зна чыў, што іні цы я ты ва ства рыць гру пу 

пад трым кі Шаў ко ва га шля ху ў Пар ла менц кай асамб леі 

АБ СЕ ў рам ках лет няй се сіі ў Мін ску бы ла свое ча со вай: 

яна да ла да дат ко вы ін стру мент для ўза е ма дзе ян ня ў та кіх 

важ ных на прам ках, як ума ца ван не су ве рэ ні тэ ту, бяс пе ка 

і эка на міч нае раз віц цё.

Акра мя та го, Ба ляс лаў Пірш тук пра вёў у Азер бай джа не 

шэ раг двух ба ко вых су стрэч. Са стар шы нёй Пар ла менц-

кай асамб леі АБ СЕ Ге ор гі ем Цэ рэ тэ лі і ге не раль ным сак-

ра та ром ПА АБ СЕ Ра бер та Ман тэ лам ба кі аб мер ка ва лі 

ўза е ма дзе ян не бе ла рус ка га пар ла мен та і Пар ла менц кай 

асамб леі АБ СЕ. Бе ла рус ка-азер бай джан скія ад но сі ны

ста лі тэ май для пе ра гавораў з Над звы чай ным і Паў на-

моц ным Па слом Бе ла ру сі ў Азер бай джа не Ге на дзем 

Ахра мо ві чам. У гэ тыя ж дні на мес нік стар шы ні Па ла ты 

прад стаў ні коў так са ма су стрэў ся з дэ ле га цы я мі Аў стрыі, 

Азер бай джа на, Сер біі, Та джы кі ста на, Швей ца рыі і мі ніст-

рам за меж ных спраў Ман го ліі.

На дзея АНІ СО ВІЧ



Пра ца ва лі ў Чэ хіі? 
Ма е це пра ва на пен сію

Бе ла русь і Чэ хія ўчо ра пад пі са лі да га вор аб пен сій-

ным за бес пя чэн ні па між дзвю ма кра і на мі.

Да га вор рас паў сюдж ва ец ца на ўсіх, хто жы ве і пра цуе 

ці пра ца ваў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі і Чэ хіі. Яго мэ тай з'яў-

ля ец ца за бес пя чэн не фар мі ра ван ня пен сій ных пра воў за 

пе ры я ды пра цы на тэ ры то рыі на зва ных дзяр жаў і рэа лі-

за цыі гэ тых пра воў.

Як ад зна ча юць у Мінп ра цы і са ца ба ро ны, з пад пі сан нем 

гэ та га да ку мен та Бе ла русь і Чэ хія да маў ля юц ца рэ гу ля -

ваць вы пла ту ўнёс каў на аба вяз ко вае дзяр жаў нае са цы яль -

нае стра ха ван не (пен сій нае за бес пя чэн не, да па мо гу па 

ча со вай не пра ца здоль нас ці, да па мо гу па ця жар нас ці і 

ро дах і інш.). Так са ма бу дуць рэ гу ля вац ца пры зна чэн не і 

вы пла та пен сій (па ўзрос це, за вы слу гу га доў, па ін ва лід-

нас ці, з на го ды стра ты кар мі це ля).

Па вод ле да га во ра, пла цель шчы кі стра ха вых унёс каў 

па він ны вы кон ваць пра ві лы, што дзей ні ча юць у дзяр жа ве, 

у якой яны пра цу юць. Пен сіі бу дуць пры зна чац ца кож най 

дзяр жа вай у ад па вед нас ці са сва ім за ка на даў ствам за 

стаж, на бы ты на яе тэ ры то рыі, і вы плач вац ца на тэ ры то рыі 

дзяр жа вы пра жы ван ня гра ма дзя ні на.

У Мінп ра цы і са ца ба ро ны ад зна ча юць, што ў ця пе раш ні 

час вя дзец ца ра бо та над пра ек та мі та кіх да га во раў так-

са ма з Поль шчай і Эс то ні яй.

Свят ла на БУСЬ КО.


