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У ду ху бра тэр ства
Стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад стаў-

ні коў па пра вах ча ла ве ка, 

на цы я наль ных ад но сі нах 

і срод ках ма са вай ін фар ма-

цыі Анд рэй НА ВУ МО ВІЧ на 

па чат ку раз мо вы падкрэсліў: 

«У кан цы 2016 го да ў на шай 

кра і не быў пры ня ты На цы я-

наль ны план па пра вах ча-

ла ве ка, і, як за явіў Прэ зі дэнт 

на шай кра і ны Аляк сандр 

Ры го ра віч Лу ка шэн ка, гэ та 

ста ла най важ ней шым эле-

мен там сіс тэм на га за бес-

пя чэн ня ўся го комп лек су 

пра воў і сва бод гра ма дзян 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

«Ад но сі ны да сва іх пра воў 

у кож на га ча ла ве ка свае, і 

гэ та нар маль на, бо свет цу-

доў ны сва ёй раз на стай нас-

 цю», — за ўва жыў ды рэк тар —

га лоў ны рэ дак тар Вы да-

вец ка га до ма «Звяз да» 

Па вел СУ ХА РУ КАЎ. «Але 

іс нуе стэ рэа тып, што пра вы 

ча ла ве ка — гэ та вуз кая рэч, 

яна да ты чыц ца пы тан няў, 

якія звя за ны перш за ўсё з 

па лі тыч ны мі пра цэ са мі. А ўсё 

ас тат няе — рэ чы ма ла знач-

ныя, — ска заў ён. — У нас усе 

жа да юць вы ра та ваць свет, 

але ў анг лій скай мо ве ёсць 

цу доў ны вы раз «thіnk glоbаllу 

асt lосаllу», які мож на пе ра-

фра за ваць так: «ду май пра 

вы ра та ван не су све ту, але вы-

ра туй свай го бліж ня га».

Па вел Су ха ру каў так са ма 

нагадаў вядомае выказван-

не пра тое, што сва бо да ад-

на го ча ла ве ка за кан чва ец-

ца там, дзе па чы на ец ца сва-

бо да ін ша га. «У нас пра вы 

ча ла ве ка, які по бач, — гэ та 

час та толь кі яго праб ле мы. 

Маў ляў, мае пра вы па він ны 

за хоў вац ца ў пер шую чар гу, 

а ўсё ас тат няе — па столь кі,

па коль кі, — дадаў ён. — Па-

куль кож ны не пач не ста віц-

ца да пра воў ін ша га ча ла-

ве ка гэ так жа, як ад чу вае 

па трэ бу ў за бес пя чэн ні сва іх 

улас ных пра воў, бу дуць уз-

ні каць праб ле мы».

Пра ва на аба ро ну
Ка лі ка заць пра дзей-

насць пар ла мен та, то сваю 

за да чу дэ пу та ты ба чаць ва 

ўдас ка на лен ні пра воў ча-

ла ве ка ў на шай кра і не праз 

ства рэн не ад па вед ных за-

ко наў. Гэ та і ўзмац нен не 

га ран тый дзяр жаў най пад-

трым кі най менш аба ро не-

ных ка тэ го рый гра ма дзян. 

І ўдасканаленне за ка на даў-

ства ў сфе рах ахо вы зда-

роўя, фі зіч най куль ту ры і 

спор ту. І далейшае развіццё 

ма ла дзёж най, ся мей най па-

лі ты кі. І забеспячэнне дэ ма-

гра фіч най бяс пе кі, і мно гае 

ін шае.

У свой час Па ста ян ная 

ка мі сія па пра вах ча ла ве ка, 

на цы я наль ных ад но сі нах і 

срод ках ма са вай ін фар ма-

цыі пад рых та ва ла да раз гля-

ду за кон, мэ та яко га — аба-

ро на дзя цей ад ін фар ма цыі, 

што на но сіць шко ду іх зда-

роўю і раз віц цю. Ён ус ту піў 

у сі лу 1 лі пе ня 2017 го да. 

Так са ма ад каз ва ла за пад-

рых тоў ку за ко на аб уня сен ні 

змя нен няў у не ка то рыя за-

ко ны па пы тан нях дзей нас ці 

па лі тыч ных пар тый і гра мад-

скіх аб' яд нан няў. Важ насць 

са цы яль най мі сіі та кіх ар га-

ні за цый бяс спрэч ная: гэ та 

свое асаб лі вае злу чаль нае 

звя но па між ор га на мі ўла-

ды і гра мад ствам.

З апош ніх за ка на даў-

чых змя нен няў мож на ад-

зна чыць: уста ля ван не па-

ве дам ляль на га па рад ку 

пра вя дзен ня ма са вых ме-

ра пры ем стваў; увя дзен не 

апе ля цыі ў гра ма дзян скім 

су да вод стве; па вы шэн не 

ўзроў ню аба ро не нас ці ад 

не га тыў на га ўплы ву ін тэр-

нэ ту, у пры ват нас ці, аба ро ну 

пра воў дзя цей, ба раць бу з 

не за кон ным рас паў сюдж-

ван нем аса біс тых да ных, 

ума ца ван не на цы я наль най 

ін фар ма цый най пра сто ры; 

увя дзен не ін сты ту та аба вяз-

ко ва га пуб ліч на га аб мер ка-

ван ня для за ко на пра ек таў, 

якія за кра на юць пра вы, сва-

бо ды і аба вяз кі гра ма дзян.

«Пры ня тыя на мі ну лай 

се сіі за ко ны аб срод ках ма-

са вай ін фар ма цыі і ма са вых 

ме ра пры ем ствах не па срэд-

ным чы нам за кра на юць 

пра вы ча ла ве ка, — ска заў 

Анд рэй На ву мо віч. — І пры 

ра бо це над імі мы ра бі лі ак-

цэнт на за ха ван не ста біль-

нас ці, якая сён ня ёсць у на-

шай краіне. Нам па трэб ны 

за ко ны, якія гэ та за бяс печ-

ва юць».

Але ста біль насць не трэ-

ба ра зу мець як ней кую за-

сты лую суб стан цыю, удак-

лад ні ла на мес нік стар шы ні 

Па ста ян най ка мі сіі Ва лян-

ці на РА ЖА НЕЦ. «Ста біль-

насць спры яе раз віц цю, без 

яе не бу дзе і ру ху на пе рад. 

Та му гэ та вель мі важ на», — 

ар гу мен та ва ла яна.

Пра ва на па ра дак
За сем дзе ся ці год дзяў 

зна чэн не Усе агуль най дэк-

ла ра цыі пра воў ча ла ве ка не 

ста но віц ца менш ак ту аль-

ным. «Ве да ю чы свае пра вы, 

трэ ба на ву чыц ца ша на ваць 

і пра вы тых, хто по бач, — лі-

чыць Ва лян ці на Ра жа нец. — 

Трэ ба так са ма ве даць і вы-

кон ваць свае аба вяз кі. Та ды 

і праб лем бу дзе менш».

Дэ пу тат удзель ні ча ла 

ў прэ зен та цыі Дэк ла ра цыі 

пра воў ча ла ве ка, вы да дзе-

най на бе ла рус кай мо ве, 

дзе так са ма пра гу ча лі дум-

кі пра тое, што ў не ка то рых 

ку точ ках све ту яшчэ ёсць 

го лад і па ку ты ад ад сут нас-

ці эле мен тар ных умоў для 

жыц ця.

«Мы жы вём у цы ві лі за-

ва ным све це, ша ну ем свае 

пра вы і пра вы ін шых. Бе ла-

русь — мі ра лю бі вая кра і на, 

якая імк нец ца за хоў ваць 

пра вы су се дзяў, з'яў ля ец ца 

пля цоў кай для ўрэ гу ля ван ня 

мно гіх кан флік таў», — на га-

да ла Ва лян ці на Ра жа нец.

Анд рэй На ву мо віч рас ка-

заў, што не ка то рыя між на-

род ныя экс пер ты, якія пра-

цу юць з на шы мі пар ла мен-

та ры я мі па праб ле ма ты цы 

смя рот на га па ка ран ня, пас ля 

зна ём ства з кра і най вы каз ва-

юць жа дан не на ват за стац ца 

тут і жыць, бо су стра ка юць у 

Бе ла ру сі тое, ча го не ха пае 

за раз мно гім кра і нам све ту: 

бяс пе ку і кам форт.

Гэ та да ты чыц ца і пра вя-

дзен ня ма са вых ме ра пры-

ем стваў. «Ня даў няе аб наў-

лен не за ка на даў ства ў сфе-

ры пра вя дзен ня ма са вых 

ме ра пры ем стваў на кі ра ва на 

на да лей шае ўдас ка на лен не 

пра ва вой ба зы, якая ад па вя-

дае су свет ным стан дар там 

ар га ні за цыі і пра вя дзен ня 

ма са вых ме ра пры ем стваў 

і су час ным па тра ба ван ням 

бяс пе кі, — лі чыць дэ пу тат 

Ва ле рый СА ЎКО. — Сён ня 

мно гія дзяр жа вы і ў цэ лым 

між на род ная су поль насць 

су ты ка юц ца з на рас та ю чы-

мі па гро за мі роз ных фор маў 

эк стрэ міз му, уклю ча ю чы тэ-

ра рызм, здоль ных пры вес ці 

да ма са вай гі бе лі лю дзей, 

дэ ста бі лі за цыі аб ста ноў кі не 

толь кі ў асоб най дзяр жа ве, 

але і ў све це».

Гэ та нель га не ўліч ваць 

пры пад рых тоў цы і пра вя-

дзен ні ма са вых ме ра пры ем-

стваў. Та кім чы нам уз ні кае 

ня прос тая за да ча по шу ку 

ба лан су: з ад на го бо ку — га-

ран та ваць рэа лі за цыю пра-

ва на мір ныя схо ды, з дру го-

га — за бяс пе чыць бяс пе ку 

як са міх удзель ні каў ма са-

вых ме ра пры ем стваў, так і 

ін шых асоб.

Нор мы пра ек та аб мяр коў -

ва лі ся на дзвюх су стрэ чах 

з кі раў ні ком прад стаў ніц тва Еў-

 ра пей ска га са ю за і ча со вым 

па ве ра ным у спра вах ЗША ў 

Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Пра-

ве дзе ны шэ раг па ся джэн няў 

ра бо чай гру пы, у тым лі ку па-

шы ра нае па ся джэн не з удзе-

лам прад стаў ні коў гра мад скіх 

ар га ні за цый «Бе лая Русь», 

БРСМ, «Бе ла рус кі Хель сінк-

скі ка мі тэт», «Бе ла рус кая 

аса цы я цыя жур на ліс таў», 

кам па ніі «Га ва ры праў ду», 

асвет ніц кай уста но вы «Цэнтр 

пра ва вой транс фар ма цыі», 

Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе-

ла ру сі і ін шых.

«За раз мы пра цу ем над 

пад рых тоў кай пра ек та за-

ко на «Аб змя нен ні за ко наў 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы-

тан ні ўзмац нен ня ба раць бы 

з пра па ган дай на цыз му і 

эк стрэ міз му», — дадаў Ва-

лерый Саўко. — З го рыч чу 

да во дзіц ца га ва рыць пра 

тое, што ў ХХІ ста год дзі ў 

мно гіх кра і нах све ту неа фа-

шызм ста но віц ца па лі тыч-

най рэ аль нас цю».

У ця пе раш ні час і ў

на шай кра і не мае мес ца 

раз віц цё ідэі вель мі пра ва-

га тол ку, фік су юц ца фак ты 

ска жэн ня мі ну ла га, у ін тэр-

нэце пуб лі ку юц ца ар ты ку лы, 

якія апраўд ва юць фа шысц-

кіх зла чын цаў і іх па ма га тых, 

бес пар дон на фаль сі фі ку ец-

ца гіс то рыя, паведаміў дэ-

путат.

Усё гэ та, па-пер шае, з'яў-

ля ец ца цы ніч ным здзе кам з 

па мя ці міль ё наў ах вяр Дру-

гой су свет най вай ны, а, па-

дру гое, ня се ў са бе пэў ную 

па тэн цый ную па гро зу на-

цы я наль най бяс пе кі на шай 

дзяр жа вы, лічыць ён.

Дэпутат Адам Ка валь-

ка пры маў удзел у дру гім 

фо ру ме па пы тан нях пра-

воў ча ла ве ка, дэ ма кра тыі і 

вяр шэн ства пра ва «Пар ла-

мен ты — зма га ры за пра-

вы ча ла ве ка, дэ ма кра тыю і 

вяр шэн ства пра ва» ў Жэ не-

ве (Швей цар ская Кан фе дэ-

ра цыя).

У рам ках фо ру му быў 

пад тры ма ны па сыл прад-

стаў ні коў Дзяр жаў най 

Ду мы Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

аб тым, што пра вы ча ла ве-

ка не па він ны раз гля дац ца 

ў ад ры ве ад куль тур най, 

рэ лі гій най, гіс та рыч най і ў 

цэ лым — кан сты ту цый най 

ідэн тыч нас ці дзяр жаў.

Дэ ле га цыя Бе ла ру сі 

ўдзельнічала ў дыс ку сі ях і 

су стрэ чах. У пры ват нас ці, 

у хо дзе па нэль най дыс ку сіі, 

пры све ча най ро лі пар ла-

мен таў у пра соў ван ні пра-

воў ча ла ве ка, дэ ма кра тыі 

і вяр шэн ства пра ва, было 

рас ка зана аб во пы це пар-

ла мен та Бе ла ру сі ў рас-

пра цоў цы і ўдас ка на лен ні 

за ка на даў ства ў га лі не пра-

воў ча ла ве ка, у тым лі ку ў 

рам ках ажыц цяў лен ня ме ра-

пры ем стваў На цы я наль на га 

пла на дзе ян няў па пра вах 

ча ла ве ка.

Пра ва на жыц цё
Што да ты чыц ца пры мя-

нен ня ў кра і не смя рот на га 

па ка ран ня, то Бе ла русь ідзе 

да яго ад ме ны сва ім шля хам 

і са сва ёй хут ка сцю, паў та-

рыў вя до мы тэ зіс Анд рэй 

На ву мо віч.

«Рэ дак цыя Кры мі наль-

на га ко дэк са 1999 го да 

больш чым удвая ска ра ці ла 

коль касць са ста ваў зла чын-

стваў, за якія пра ду гледж-

ва ец ца смя рот нае па ка ран-

 не, — на га даў ён. — Па шы-

ра ны пе ра лік асоб, якім та-

кое па ка ран не не мо жа быць 

пры зна ча на: акра мя не паў-

на лет ніх і жан чын гэ та яшчэ 

муж чы ны, якія да сяг ну лі да 

дня вы ня сен ня пры су ду 

65 га доў».

Ні ў ад ным ар ты ку ле 

Кры мі наль на га ко дэк са смя-

рот нае па ка ран не не пра ду-

гле джа на як адзі нае маг чы-

мае. За апош нія 20 га доў 

коль касць асоб, якім бы ла 

пры зна ча на вы ключ ная ме-

ра, ска ра ці ла ся ў ра зы, па-

ве да міў Анд рэй На ву мо віч.

«Во сем га доў та му ў бе-

ла рус кім пар ла мен це бы ла 

ство ра на ра бо чая гру па па 

вы ву чэн ні праб ле ма ты кі 

смя рот на га па ка ран ня, — 

рас ка заў ён. — Вы ні кі ра бо-

ты гэ тай гру пы зна хо дзяць 

ад люст ра ван не ў за ка на даў-

стве. У 2015 го дзе ў на шай 

кра і не быў уве дзе ны ін сты-

тут да су до ва га па гад нен ня: 

ка лі аб ві на ва ча ны вы ка наў 

усе аба вя за цель ствы, якія 

пра ду гледж вае та кое па-

гад нен не, вы ключ ная ме-

ра не вы ка рыс тоў ва ец ца. 

У 2016 го дзе смя рот нае 

па ка ран не вы клю ча на з 

санк цыі ар ты ку ла «Здра да 

дзяр жа ве», а так са ма за ма-

ца ва ны да дат ко выя га ран-

тыі асоб, якія асу джа ны да 

вы ключ най ме ры, у рам ках 

пра цэ дур апе ля цый на га аб-

скар джан ня».

Ця пер пар ла менц кая гру-

па пра во дзіць шы ро кую ра бо-

ту ў гра мад стве: лек цыі, кан-

фе рэн цыі, су стрэ чы, круг лыя 

ста лы, вы ступ лен ні ў СМІ.

«Бе ла русь «чуе» за клі-

кі між на род най су поль нас-

ці да ад ме ны смя рот на га 

па ка ран ня, і мы па сту по ва 

прый дзем да ра шэн ня гэ-

тай праб ле мы», — яшчэ раз 

пра цы та ваў кі раў ні ка дзяр-

жа вы стар шы ня пар ла менц-

кай ка мі сіі.

Пра ва на сва бо ду 
сум лен ня

У Бе ла ру сі на па ча так 

гэ та га го да за рэ гіст ра ва на 

25 кан фе сій і кі рун каў, 

3532 рэ лі гій ныя ар га ні за цыі 

і 193 на цы я наль на-куль тур-

ныя гра мад скія аб' яд нан ні, 

пра ін фар ма ваў дэ пу тат 

Ва сі лій БА РА НІК.

«Дзяр жа ва не пе ра кла-

дае на рэ лі гій ныя аб' яд нан ні 

свае функ цыі і не ўмеш ва ец-

ца ў іх дзей насць, але тры-

мае ру ку на пуль се і ве дае, 

у якім кі рун ку яны раз ві ва-

юц ца, — лі чыць ён. — Уза е-

ма дзе ян не ажыц цяў ля ец ца 

ў са цы яль най сфе ры. І ка лі 

ся рэд ні ўзрост вер ні каў рас-

це, то ўдзель ні кі на цы я наль-

на-куль тур ных аб' яд нан няў у 

боль шас ці — мо ладзь».

Ва сі лій Ба ра нік звяр нуў 

ува гу, што ў Бе ла ру сі не 

вы ка рыс тоў ва ец ца тэр мін 

«на цы я наль ная мен шасць». 

Дзяр жаў ная па лі ты ка ў гэ-

тай сфе ры на кі ра ва на на 

сва бод нае раз віц цё куль тур, 

моў, тра ды цый усіх на цы я-

наль ных су поль нас цяў, поў-

ную роў насць, ша на ван не і 

ўлік іх пра воў і ін та рэ саў, а 

так са ма пад трым ку ў рэа-

лі за цыі гэ тых пра воў. Сім-

ва лам та кой па лі ты кі стаў 

фес ты валь на цы я наль ных 

куль тур, які раз у два га ды 

пра во дзіц ца ў Грод не.

Яшчэ адзін знач ны кі ру нак 

дзейнасць пар ла мен та — 

ра бо та са зва ро та мі вы бар-

шчы каў. Акра мя сустрэч у 

акру гах, гэ та яшчэ і пры ём 

гра ма дзян у Па ла це прад-

стаў ні коў. За мі ну лы год у 

Па ста ян ную ка мі сію па пра-

вах ча ла ве ка, на цы я наль-

ных ад но сі нах і срод ках ма-

са вай ін фар ма цыі па сту пі-

ла 135 пісь мо вых зва ро таў, 

18 вус ных, сё ле та — 

147 пісь мо вых і 10 вус ных. 

Ра бо та з гэ ты мі зва ро та мі 

вя дзец ца сіс тэм ная і ўваж-

лі вая, за пэў ні лі на род ныя 

вы бран ні кі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

УСЕ АГУЛЬ НАЕ 
ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА З МА ЛО ГА

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ва лян ці на РА ЖА НЕЦ.Па вел СУ ХА РУ КАЎ. Ва сі лій БА РА НІК.Анд рэй НА ВУ МО ВІЧ. Ва ле рый СА ЎКО.

«Мы ша ну ем свае 
пра вы і пра вы ін шых. 
Бе ла русь — мі ра лю бі вая 
кра і на, якая імк нец ца 
за хоў ваць пра вы 
су се дзяў, з'яў ля ец ца 
пля цоў кай для 
ўрэ гу ля ван ня мно гіх 
кан флік таў».

«Пры ра бо це над гэтымі 
законапраектамі 
мы ра бі лі ак цэнт на 
за ха ван ні ста біль нас ці, 
якая сён ня ёсць у на шай 
краіны. Нам па трэб ны 
за ко ны, якія гэ та 
за бяс печ ва юць».


