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МАЯ ПЕРШАЯ ПРАЦА:
У КОЛЬКI ГАДОЎ МОЖНА ПАЧЫНАЦЬ?

КЛАСIКА,
ДЖАЗ I ЭСТРАДА
Да сустрэчы на Палессi... у Любанi
Першае абласное свята мастацтваў «Палескiя сустрэчы» пройдзе
ў го ра дзе Лю бань 5
кастрычнiка, з нагоды 190-й гадавiны з
дня нараджэння Уладзiслава Сыракомлi i
Паўла Шпiлеўскага.
На Любаншчыне 2013
год аб'яўлены Годам землякоў. Асобы двух выдатных дзеячаў беларускай культуры Уладзiслава Сыракомлi i Паўла Шпiлеўскага
сталi сiмваламi гэтага творчага праекта.
Знакамiты паэт i адзiн з першых этнографаў i краязнаўцаў Уладзiслаў Сыракомля нарадзiўся ў вёсцы Смольгава. Яго
iмя носiць тутэйшая сярэдняя школа, у
яго гонар у населеным пункце ўстаноўлены памятны камень. Малая радзiма
таленавiтага этнографа, фалькларыста
i нарысiста Паўла Шпiлеўскага — вёска Шыпiлавiчы. У гонар знанага земляка тут ладзiцца свята «Фальклорная
вандроўка». А Любанскi райвыканкам
заснаваў прэмiю iмя П.М. Шпiлеўскага
— за захаванне i прапаганду народнай
спадчыны.
Так гiстарычна склалася, што спадчына Сыракомлi належыць i палякам, i
беларусам. Знакамiтыя песнi i рамансы
на яго вершы пiсаў Станiслаў Манюшка.
Нацыянальную iдэю ў самым шырокiм
яе разуменнi ўвасабляе опера «Маргер»
Канстанцiна Горскага па аднайменнай
паэме Сыракомлi. Павел Шпiлеўскi пiсаў свае творы на рускай мове: збiраў
скарбы беларускай вуснай народнай
творчасцi, вывучаў гiс торыю роднага
краю, выпускаў свае краязнаўчыя нарысы i лiтаратурныя творы. Але вуснамi Уладзiслава Сыракомлi па-польску i
Паўла Шпiлеўскага па-руску гучна загаварыла гiсторыя Беларусi, яе культура,
быт, норавы i традыцыi. Дзякуючы чаму
тагачаснае грамадства даведалася пра
менталiтэт беларуса, яго думкi, мары,
унутраны стан i прывабнасць яго характару.
Як адзначыў мастацкi кiраўнiк Нацыянальнага акадэмiчнага аркестра
сiмфанiчнай i эстраднай музыкi Рэс-

публiкi Беларусь, народны
артыст Беларусi, прафесар Мiхаiл ФIНБЕРГ, iдэя
новага праекта адрознiваецца ад фестываляў, што
праводзiць аркестр. Перш
за ўсё, пра гра ма пра дугледжвае i класiку, i эстраду, i джаз. «Мы аднолькава
ставiмся да ўсiх кiрункаў,
га лоў нае — каб му зы ка
была напiсана i выканана
прафесiйна, а таксама мела нацыянальную аснову», — канстатаваў маэстра.
У рамках «Палескiх сустрэч» адбудзецца ўручэнне шаснаццацi пасведчанняў аб прысуджэннi прэмiй спецыяльнага
фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь
па падтрымцы таленавiтай моладзi —
лаўрэатам мiжнародных i рэспублiканскiх конкурсаў.
Да свята прымеркавана i адкрыццё
выставы Сяргея Мiкулiча, члена Саюза
мастакоў Расii, заслужанага работнiка
культуры РФ, якi нарадзiўся ў вёсцы Закальное на Любаншчыне.
— Ураджэнцамi Любаншчыны з'яўляюцца пiсьменнiк, журналiст, ганаровы
грамадзянiн Любанi Iван Муравейка,
ды ры жор На цы я наль на га ака дэ мiчнага вялiкага тэатра оперы i балета,
заслу жаны дзеяч мас тацтваў Рэспублi кi Бе ла русь Мi ка лай Ка ляд ка, вядучы акцёр Рэспублiканскага тэатра
беларускай драматургii Максiм Брагiнец i iншыя, — канстатаваў начальнiк
галоўнага ўпраўлення iдэалагiчнай
работы, культуры i па справах моладзi Мiнскага аблвыканкама Руслан
ТРУХАН. — Мы ўлiчылi iх пажаданнi
правесцi своеасаблiвую сустрэчу пакаленняў пад эгiдай года землякоў.
Яшчэ адна адметнасць фестывалю —
прэзентацыя новых iмёнаў аркестра Мiхаiла Фiнберга: уладальнiцы Гран-пры VIII
Нацыянальнага фестывалю беларускай
песнi i паэзii «Маладзечна-2013» Валерыi Грыбусавай i ўладальнiка трэцяй прэмii мiжнароднага конкурсу выканаўцаў
эстраднай песнi на «Славянскiм базары»
ў Вiцебску Аляксандра Салаўёва.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ



З якога ўзросту магчыма заключыць працоўны дагавор?
Якiя га ран тыi дае дзяр жа ва
не паў на лет нiм ра бот нi кам?
Як аплачваецца iх праца ў нашай краiне? Адказы на гэтыя
пытаннi шукала карэспандэнт
«Звязды».
Калi дзецi становяцца падлеткамi,
яны пачынаюць iмкнуцца да самастойнасцi i незалежнасцi i не супраць
падпрацаваць падчас школьных канiкул. Якiя законы ахоўваюць правы i
працу непаўналетнiх у нашай краiне?
Як дапамагчы дзiцяцi пазбегнуць нядобрасумленнага працадаўцы? Што
для гэтага трэба ведаць, у чым быць
упэўненым?
Вашаму дзiцяцi яшчэ няма 18 гадоў i яно ўладкоўваецца на працу?
Калi яно хоча, каб начальнiк выконваў свае абяцаннi i ў вызначаны тэр-

мiн плацiў зарплату, трэба заключыць працоўны дагавор.
У нашай краiне, згодна з артыкулам 272 Працоўнага кодэкса, не дапускаецца заключэнне працоўнага
дагавора з асобамi, маладзейшымi
за 16 гадоў. Аднак, калi маецца пiсьмовая згода аднаго з бацькоў (усынавiцеляў, папячыцеляў), працоўны
дагавор можа быць заключаны з
асобай, якая дасягнула 14 гадоў,
для выканання лёгкай працы. Яна
не павiнна з'яўляцца шкоднай для
яго здароўя i развiцця, а таксама перашкаджаць яго навучанню ў школе
або iншай навучальнай установе.
Пералiк лёгкiх вiдаў работ, якiя могуць выконваць дзецi ва ўзросце ад
14 да 16 гадоў, зацверджаны пастановай Мiнiстэрства працы i сацыяльнай абароны Беларусi ад 15.10.2010
№ 144.

ЁСЦЬ ТАКАЯ ПРАБЛЕМА
У свеце працуюць 168 мiльёнаў дзяцей ва ўзросце ад 5 да 14 гадоў
У свеце вядзецца барацьба з дзiцячай працай, i яна дае свой
плён. Па звестках новага даклада Мiжнароднай арганiзацыi працы
(МАП), з 2000 года колькасць працуючых дзяцей ва ўзросце ад 5 да
14 гадоў у свеце скарацiлася на трацiну — з 248 млн да 168 млн.
Аднак нават такiх хуткiх тэмпаў знiжэння iх колькасцi недастаткова, каб
пазбавiцца ад найгоршых формаў дзiцячай працы да 2016 года.
Паводле вызначэння МАП, дзiцячая праца — гэта праца, якая адымае
ў дзяцей дзяцiнства, пазбаўляе iх патэнцыялу i чалавечай годнасцi, наносiць шкоду фiзiчнаму i разумоваму развiццю. Яна наўпрост звязана з
беднасцю. Многiя бедныя сем'i не могуць дазволiць сабе аплату за школу
i iншыя выдаткi па адукацыi. Сем'i, чый даход можа залежаць ад укладу
працуючага дзiцяцi, лiчаць працу больш важнай, чым адукацыю. Пры гэтым, калi перад сям'ёй стаiць выбар, каго адправiць у школу — хлопчыка
або дзяўчынку, яго часта робяць не на карысць дзяўчынкi.
Многiя дзецi працуюць шмат гадзiн, нярэдка ў небяспечных умовах.
Больш за палову з 168 млн працуючых дзяцей у свеце заняты на небяспечных работах, якiя пагражаюць iх здароўю, бяспецы i маральнаму
развiццю. Сёння на небяспечных работах занята 85 млн дзяцей (у 2000
годзе iх колькасць складала 171 млн).
З 2000 года дзiцячая праца сярод дзяўчынак знiзiлася на 40%, а сярод хлопчыкаў — на 25%. Найбольшая колькасць працуючых дзяцей
занятыя ў сельскай гаспадарцы (98 млн, або 59% дзяцей), аднак значная
доля дзяцей таксама працуюць у сферы паслуг (54 млн) i на вытворчасцi
(12 млн).
Святлана СУБОЦIНА

Якiя вiды работ
не могуць выконваць
непаўналетнiя работнiкi?
У адпаведнасцi з артыкулам 274
Працоўнага кодэкса забараняецца
прымяненне працы асоб, маладзейшых за 18 гадоў, на цяжкiх работах
i на работах са шкоднымi i (або) небяспечнымi ўмовамi працы, на падземных i горных работах.
Спiс работ, на якiх забараняецца
прымяненне працы асоб, маладзейшых за 18 гадоў, зацверджаны пастановай Мiнiстэрства працы Беларусi ад 2 лютага 1995 года № 13.

Гарантыi дзяржавы
ў дачыненнi да работнiкаў
ва ўзросце да 18 гадоў
Як заяўляе намеснiк мiнiстра
працы i сацыяльнай абароны Беларусi Iгар СТАРАВОЙТАЎ, праца-

даўцам у дачыненнi да непаўналетнiх
работнiкаў забараняецца:
— устанаўлiваць ненармаваны
працоўны дзень;
— прыцягваць да начных i звышурочных работ, работ у дзяржаўныя
святы i святочныя днi, у выхадныя днi.
Артыкулам 348 Працоўнага кодэкса таксама ўстаноўлена забарона на
працу па сумяшчальнiцтве асоб, маладзейшых за 18 гадоў.

Аплата працы
непаўналетнiх работнiкаў
Паводле слоў кансультанта аддзела працоўнага заканадаўства
юрыдычнага ўпраўлення Мiнiстэрства працы i сацыяльнай абароны
Таццяны РАХУБЫ, пытаннi аплаты
працы работнiкаў ва ўзросце да 18
гадоў рэгулюе артыкул 279 Працоўнага кодэкса, згодна з якiм заработная плата работнiкам ва ўзросце да

18 гадоў пры скарочанай працягласцi
штодзённай працы выплачваецца ў
такiм жа памеры, як работнiкам адпаведных катэгорый пры поўнай працягласцi штодзённай працы.
Праца работнiкаў ва ўзросце да 18
гадоў, дапушчаных да здзельных работ, аплачваецца па здзельных расцэнках, устаноўленых для дарослых
работнiкаў, з даплатай па тарыфнай
стаўцы за час, на якi працягласць iх
штодзённай працы скарачаецца ў параўнаннi з працягласцю штодзённай
працы дарослых работнiкаў.
Аплата працы школьнiкаў, навучэнцаў каледжаў, якiя працуюць у
вольны ад вучобы час, ажыццяўляецца прапарцыянальна адпрацаванаму
часу цi ў залежнасцi ад выпрацоўкi.
Наймальнiкi могуць таксама ўстанаўлiваць навучэнцам даплаты да заработнай платы.
Святлана БУСЬКО.

РАШЭННЕ КАНСТЫТУЦЫЙНАГА СУДА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АБ УСТАНАЎЛЕННІ ПРАЦЭСУАЛЬНАГА ПАРАДКУ
ВЫЗВАЛЕННЯ АД ВЫПЛАТЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПОШЛІНЫ ЗА ПАДАЧУ Ў СУД СКАРГАЎ
НА ПАСТАНОВЫ ПА СПРАВАХ АБ АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ПРАВАПАРУШЭННЯХ
Канстытуцыйны Суд Рэспублікі
Беларусь у складзе старшынствуючага — Старшыні Канстытуцыйнага Суда Міклашэвіча П.П., намесніка Старшыні Сяргеевай В.Г.,
суддзяў Бойка Т.С., Варановіча
Т.В., Данілюка С.Я., Ізоткі У.П.,
Козыравай Л.Р., Марыскіна А.У.,
Падгрушы В.В., Рабцава Л.М., Цікавенкі А.Г., Чыгрынава С.П.
на падставе часткі восьмай
артыкула 22 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб судаўладкаванні і
статусе суддзяў
у парадку рэалізацыі права на
ўнясенне Прэзідэнту Рэспублікі
Беларусь, у палаты Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,
Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, іншыя дзяржаўныя органы
ў адпаведнасці з іх кампетэнцыяй
прапаноў аб неабходнасці ўнясення ў акты заканадаўства змяненняў і (або) дапаўненняў
з удзелам прадстаўнікоў:
Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь — Федарцова А.А., першага намесніка Старшыні Вярхоўнага
Суда Рэспублікі Беларусь;
Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь — Лашына А.М.,
намесніка Генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь;
Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь — Каменкі В.Б., намесніка Міністра па
падатках і зборах Рэспублікі Беларусь;
Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь — Тушынскага І.Г.,
намесніка Міністра юстыцыі Рэспублікі Беларусь,
разгледзеў у судовым пасяджэнні зварот грамадзяніна Гоўшы С.К. аб наяўнасці прабелу ў
адміністрацыйным працэсуальным
заканадаўстве ў частцы рэгулявання пытанняў, звязаных з вызваленнем ад выплаты дзяржаўнай
пошліны пры абскарджанні ў суд
пастаноў па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях.
Прааналізаваўшы нормы Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (далей — Канстытуцыя), Працэсуальна-выканаўчага кодэкса Рэспублікі
Беларусь аб адміністрацыйных
пра ва па ру шэн нях (да лей —
ПВКабАП) і іншых заканадаўчых
актаў Рэспублікі Беларусь, а такса ма мер ка ван ні за ці каўле ных
дзяржаўных органаў, Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь
устанавіў наступнае.
1. У сваім звароце грамадзянін Гоўша С.К. указаў, што яго
скарга, пададзеная на пастанову суда па справе аб адміністрацый ным пра ва па ру шэн ні, бы ла
верну та без разгляду ў сувязі з
нявыплатай дзяржаўнай пошліны, а хадайніцтва аб вызваленні
ад выплаты дзяржаўнай пошліны
ў сувязі з цяжкім матэрыяльным
становішчам пакінута суддзёй без
за да валь нен ня з-за ад сут нас ці
ў ПВКабАП нормы, якая праду-

гледжвае магчымасць вызвалення ад дзяржаўнай пошліны. Па
меркаванні заяўніка, выкладзеныя
акалічнасці сведчаць аб прабеле ў
заканадаўстве, чым парушаюцца
гарантаваныя Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь права кожнага
на судовую абарону, роўнасць усіх
перад законам і права без усякай
дыскрымінацыі на роўную абарону правоў і законных інтарэсаў,
паколькі нормы працэсуальнага
заканадаўства іншых галін права, у тым ліку грамадзянскага і
кры мі наль на-пра цэ су аль на га,
пра ду гледж ва юць маг чы масць
вызвалення фізічных асоб ад судовых расходаў (працэсуальных
выдаткаў) зыходзячы з іх маёмаснага становішча.
2. Аналіз судовай практыкі і пазіцый дзяржаўных органаў сведчыць аб розных падыходах да
разумення і прымянення матэрыяльных і працэсуальных палажэнняў заканадаўства, якія рэгулююць спагнанне дзяржаўнай пошліны пры абскарджанні пастаноў
па справах аб адміністрацыйных
правапарушэннях.
Так, Вярхоўны Суд Рэспублікі
Беларусь адзначае, што на практыцы агульныя суды прымяняюць
пункт 2 артыкула 258 Падатковага
кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей — Падатковы кодэкс), які дае
суду (суддзі) права зыходзячы з
маёмаснага становішча фізічных
асоб вызваліць іх ад выплаты
дзяржаўнай пошліны за падачу
скарг на ўсе судовыя пастановы,
у тым ліку па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях.
Ге не раль ная пра ку ра ту ра
Рэспублікі Беларусь лічыць, што
існуючы ў цяперашні час працэсуальны парадак вызвалення ад
выплаты дзяржаўнай пошліны за
падачу скаргаў на судовыя пастановы ў належнай меры ўрэгуляваны нормамі Падатковага кодэкса,
не перашкаджае абскарджанню
судовых пастаноў і не парушае
права грамадзян на судовую абарону. У той жа час дадзены орган
адзначае перспектыўнасць у мэтах
аднастайнага тлумачэння і прымянення палажэнняў падатковага
заканадаўства, якія вызначаюць
парадак вызвалення ад выплаты
дзяржаўнай пошліны за падачу
скаргаў у суд, органы пракуратуры, далейшага ўдасканальвання
заканадаўства ў частцы ўстанаўлення дакладных крытэрыяў і падстаў для надання льгот па выплаце
дзяржаўнай пошліны.
Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь указвае, што норма
артыкула 258 Падатковага кодэкса, якая ўстанаўлівае права суда
(суддзі) поўнасцю або часткова
вызваліць ад дзяржаўнай пошліны
па судовых справах фізічных асоб
зыходзячы з іх маёмаснага становішча, не прадугледжвае выключэнняў у частцы спагнання дзяр-

жаўнай пошліны пры абскарджанні
судовых пастаноў па справах аб
адміністрацыйных правапарушэннях. Аднак дадзенае Міністэрства
мяркуе, што канкрэтызацыя палажэнняў ПВКабАП у частцы рэгламентацыі выплаты дзяржаўнай
пошліны ў рамках адміністрацыйнага працэсу будзе спрыяць рэалізацыі канстытуцыйнага права
кожнага на судовую абарону і забеспячэнню аднастайнага прававога рэгулявання падобных праваадносін нормамі розных галін
заканадаўства.
Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь займае
пазіцыю, згодна з якой рэгуляванне пытанняў, звязаных з выплатай
дзяржаўнай пошліны, у тым ліку
пры падачы ў агульныя суды фізічнымі асобамі скаргаў на пастановы
па справах аб адміністрацыйных
правапарушэннях, павінна ажыццяўляцца выключна нормамі падатковага заканадаўства. Па меркаванні гэтага Міністэрства, адсутнасць у ПВКабАП прамой нормы,
якая ўста наўлі вае маг чы масць
вызвалення ад выплаты дзяржаўнай пошліны, не з'яўляецца перашкодай для прымянення агульным
судом (суддзёй агульнага суда),
пракурорам нормаў Падатковага
кодэкса, што вызначаюць парадак
выплаты дзяржаўнай пошліны.
3. Ацэньваючы прававыя падыходы да рэгулявання пытання вызвалення ад выплаты дзяржаўнай
пошліны за падачу ў суд скаргаў
на пастановы па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях,
Канстытуцыйны Суд зыходзіць з
наступнага.
У адпаведнасці з Канстытуцыяй у Рэспубліцы Беларусь устанаўліваецца прынцып вяршэнства
права (частка першая артыкула 7);
дзяржава гарантуе правы і свабоды грамадзян Беларусі, замацаваныя ў Канстытуцыі, законах і прадугледжаныя міжнароднымі абавязацельствамі дзяржавы (частка
трэцяя артыкула 21); дзяржаўныя
органы, службовыя і іншыя асобы,
якім даверана выкананне дзяржаўных функцый, абавязаны ў межах
сваёй кампетэнцыі прымаць неабходныя меры для ажыццяўлення
і абароны правоў і свабод асобы
(частка другая артыкула 59).
Кожнаму гарантуецца абарона
яго правоў і свабод кампетэнтным,
незалежным і непрадузятым судом
у вызначаныя законам тэрміны; суды ажыццяўляюць правасуддзе на
аснове Канстытуцыі і прынятых у
адпаведнасці з ёю іншых нарматыўных актаў (частка першая артыкула 60, частка першая артыкула 112 Канстытуцыі).
Згодна з артыкулам 8 Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека кожны чалавек мае права на
эфектыўнае аднаўленне ў правах
кам пе тэнт ны мі на цы я наль ны мі
судамі ў выпадку парушэння яго

асноўных правоў, нададзеных яму
Канстытуцыяй або законам.
Міжнародным пактам аб грамадзянскіх і палітычных правах замацаваны абавязак кожнай дзяржавы, што ўдзельнічае ў дадзеным
Пакце, забяспечыць любой асобе,
правы і свабоды якой парушаны,
эфектыўны сродак прававой абароны, нават калі гэта парушэнне
было здзейснена асобамі, якія
дзей ні ча лі ў афі цый най якас ці
(падпункт «а» пункта 3 артыкула
2), а таксама развіваць магчымасці судовай абароны (падпункт «b»
пункта 3 артыкула 2).
У Заключэнні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь ад 23
чэрвеня 1999 г. «Аб адпаведнасці
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і
міжнародна-прававым актам часткі другой артыкула 207, часткі першай артыкула 268, часткі першай
артыкула 269 і часткі першай артыкула 291 Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса Рэспублікі
Беларусь» указана, што адной з
рэальных гарантый ажыццяўлення
канстытуцыйнага права на судовую абарону і вынясення судамі
законных і абгрунтаваных рашэнняў з'яўляецца права абскарджання і апратэставання судовых пастаноў. Судовае рашэнне не можа
лічыцца справядлівым і правасудным, а судовая абарона — поўнай
і эфектыўнай, калі дапушчана судовая памылка. Дзяржава абавязана гарантаваць абарону правоў
і свабод чалавека і грамадзяніна
ад судовай памылкі. Пры ўстанаўленні парадку ажыццяўлення правасуддзя ў заканадаўстве павінен
быць прадугледжаны эфектыўны
механізм (працэдура) выпраўлення такіх памылак.
Канстытуцыйны Суд пацвярджае дадзеную прававую пазіцыю
і адзначае, што з прыведзеных
вышэй палажэнняў Канстытуцыі
і між на род на-пра ва вых ак таў,
удзельніцай якіх з'яўляецца Рэспубліка Беларусь, вынікае абавязак дзяржавы ўстанавіць на
заканадаўчым узроўні такі механізм рэалізацыі права на абскарджанне ў суд пастаноў па справах
аб адміністрацыйных правапарушэннях, у тым ліку працэсуальны
парадак вызвалення грамадзян ад
выплаты дзяржаўнай пошліны, які
гарантаваў бы кожнаму абарону
яго правоў і свабод судом.
4. Згод на з Кан сты ту цы яй
грамадзяне Рэспублікі Беларусь
абавязаны прымаць удзел у фінансаванні дзяржаўных расходаў
шляхам выплаты дзяржаўных падаткаў, пошлін і іншых плацяжоў
(артыкул 56); ніхто не можа быць
прымушаны да выканання абавязкаў, не прадугледжаных Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і
яе законамі, ці да адмаўлення ад
сваіх правоў (артыкул 58).
У адпаведнасці з падпунктам
1.1 пункта 1 артыкула 249 Падатко-

вага кодэкса аб'ектам абкладання
дзяржаўнай пошлінай прызнаецца
ў тым ліку разгляд скаргаў, якія
падаюцца ў агульныя суды, касацыйных і наглядных скаргаў на
судовыя пастановы, а пунктам 3
дадатку 14 да гэтага Кодэкса вызначаны стаўкі дзяржаўнай пошліны за падачу скаргаў на пастановы
па справах аб адміністрацыйных
правапарушэннях.
Нароўні з устанаўленнем абавязку грамадзян па выплаце дзяржаўнай пошліны за падачу ў агульныя суды скаргаў на судовыя пастановы ў пункце 2 артыкула 258
Падатковага кодэкса замацавана
права суда (суддзі) поўнасцю або
часткова вызваліць ад дзяржаўнай пошліны па судовых справах
фізічных асоб зыходзячы з іх маёмаснага становішча па аб'ектах
абкладання дзяржаўнай пошлінай,
не звязаных з ажыццяўленнем
прадпрымальніцкай дзейнасці.
Аналагічнае ўказанай норме
падатковага заканадаўства палажэнне, якое прадугледжвае магчымасць вызвалення судом (суддзёй) фізічнай асобы ад выплаты
дзяржаўнай пошліны, змяшчаецца
і ў некаторых актах працэсуальнага заканадаўства, якія рэгламентуюць ажыццяўленне агульнымі судамі асобных відаў судаводства,
у прыватнасці ў Грамадзянскім
працэсуальным кодэксе Рэспублікі Беларусь (далей — ГПК).
У адпаведнасці з часткай першай артыкула 130 ГПК суд або
суддзя маюць права поўнасцю або
часткова вызваліць ад выплаты
дзяржаўнай пошліны па судовых
справах фізічных асоб зыходзячы з іх маёмаснага становішча па
аб'ектах абкладання дзяржаўнай
пошлінай, не звязаных з ажыццяўленнем прадпрымальніцкай дзейнасці. У артыкуле 131 ГПК вызначаны парадак падачы заявы аб
вызваленні ад выплаты судовых
расходаў (частка першая) і замацаваны абавязак грамадзяніна
прылажыць да дадзенай заявы
дакументы, якія сведчаць аб яго
матэрыяльным і сямейным становішчы (частка другая).
Згод на з ар ты ку лам 1.1
ПВКабАП гэты Кодэкс — адзіны
закон, што ўстанаўлівае парадак
адміністрацыйнага працэсу, які
дзейнічае на тэрыторыі Рэспублікі
Беларусь; нормы іншых заканадаўчых актаў, якія ўстанаўліваюць парадак адміністрацыйнага працэсу,
правы і абавязкі яго ўдзельнікаў,
падлягаюць уключэнню ў ПВКабАП
(частка 2); парадак адміністрацыйнага працэсу, устаноўлены ў дадзеным Кодэксе, з'яўляецца адзіным і
абавязковым для ўсіх дзяржаўных
органаў, іншых арганізацый і службовых асоб, якія вядуць адміністрацыйны працэс, а таксама для іншых
яго ўдзельнікаў (частка 4).
Абскарджанне і апратэставанне пастановы па справе аб адмі-

ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні
(глава 12 ПВКабАП) з'яўляецца
адной са стадый адміністрацыйнага працэсу.
Част кай 3 ар ты ку ла 12.2
ПВКа бАП уста ноўле на, што са
скаргаў, якія падаюцца ў суд на
пастановы па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях,
спаганяецца дзяржаўная пошліна
ў адпаведнасці з заканадаўчымі
актамі, а нявыплата дзяржаўнай
пошлі ны цягне вяртанне скаргі
асобе, якая яе падала. У той жа
час у ПВКабАП не змяшчаецца
нормаў, якія рэгламентуюць працэсуальны парадак вызвалення
фізічных асоб ад выплаты дзяржаўнай пошліны. Адсутнасць такіх
нормаў прыводзіць да супярэчлівай правапрымяняльнай практыкі:
у шэрагу выпадкаў суды вяртаюць
грамадзянам скаргі на пастановы
па справах аб адміністрацыйных
правапарушэннях без разгляду ў
сувязі з нявыплатай дзяржаўнай
пошліны, а хадайніцтвы грамадзян аб вызваленні ад выплаты
дзяржаўнай пошліны зыходзячы
з іх маёмаснага становішча пакідаюць без задавальнення з-за
ад сут нас ці ў ПВКа бАП нор мы,
якая прадугледжвае магчымасць
прыняцця судом (суддзёй) такога
рашэння.
Акрамя таго, згодна з часткай 1 артыкула 12.2 ПВКабАП
па справах аб адміністрацыйных
правапарушэннях могуць быць абскарджаны (апратэставаны) у суд
(вышэйстаячы суд) не ўступіўшыя
ў законную сілу пастановы як суда,
так і іншых органаў, якія вядуць
адміністрацыйны працэс.
Такім чынам, нявыплата фізічнай асобай дзяржаўнай пошліны па
скарзе ў суд на пастанову органа,
які вядзе адміністрацыйны працэс,
цягне вяртанне скаргі асобе, якая
яе падала. Тым самым абмяжоўваецца права кожнага на судовую
абарону, паколькі ў адпаведнасці
з пунктам 2 артыкула 258 Падатковага кодэкса права поўнасцю або
часткова вызваліць ад дзяржаўнай
пошліны па судовых справах фізічных асоб зыходзячы з іх маёмаснага становішча прадастаўлена
суду (суддзі), а ў ПВКабАП заканадаўчае рэгуляванне дадзенага
пытання адсутнічае, што сведчыць
аб прававым прабеле.
Апрача вышэйуказанага парадку абскарджання і апратэставання
пастаноў па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях, якія не
ўступілі ў законную сілу, артыкулам 12.11 ПВКабАП прадугледжваецца магчымасць абскарджання
(апратэставання) і перагляду пастаноў па гэтай катэгорыі спраў,
якія ўступілі ў законную сілу. Аднак
у дадзеным Кодэксе нормы, якія
рэгламентуюць парадак вызвалення грамадзян ад выплаты дзяржаўнай пошліны пры абскарджанні ў
судовым парадку такіх пастаноў

па справах аб адміністрацыйных
правапарушэннях, якія ўступілі ў
законную сілу, таксама адсутнічаюць.
Па меркаванні Канстытуцыйнага Суда, адсутнасць у грамадзяніна магчымасці заплаціць дзяржаўную пошліну ў сувязі з яго маёмасным становішчам не павінна
перашкаджаць ажыццяўленню ім
права на судовую абарону, у тым
ліку ў адміністрацыйным працэсе,
паколькі іншае азначала б невыкананне нормаў Канстытуцыі, якія гарантуюць кожнаму абарону дзяржавай яго правоў і свабод, у тым
ліку судовую. Адной з важнейшых
гарантый рэалізацыі такога права
з'яўляецца ўстанаўленне ў заканадаўстве, якое рэгулюе адміністрацыйны працэс, працэсуальнага
парадку вызвалення грамадзян ад
выплаты дзяржаўнай пошліны пры
падачы ў суд скаргаў на пастановы па адміністрацыйных справах.
Адсутнасць у заканадаўстве прававых нормаў, якія ўстанаўліваюць
адзіны падыход да прававога рэгулявання грамадскіх адносін, звязаных з вызваленнем ад выплаты
дзяржаўнай пошліны, не спрыяе
фарміраванню аднастайнай правапрымяняльнай практыкі, выкананню канстытуцыйнага прынцыпу
вяршэнства права, што можа пацягнуць парушэнне канстытуцыйнага права кожнага на судовую
абарону.
5. У Пасланні Канстытуцыйнага
Суда «Аб стане канстытуцыйнай
законнасці ў Рэспубліцы Беларусь
у 2012 годзе» ўказана, што дзейснасць прававога механізму забеспячэння правоў і свабод чалавека
і гарантый іх рэалізацыі залежыць
перш за ўсё ад выканання канстытуцыйнага прынцыпу вяршэнства
права ў нарматворчай і правапрымяняльнай дзейнасці. У Пасланні
падкрэслена таксама важнасць
прытрымлівання ў нарматворчай
дзейнасці прынцыпу сістэмнасці і
комплекснасці прававога рэгулявання як адной з умоў забеспячэння вяршэнства права. Законы, якія
прымаюцца, не павінны змяшчаць
прабелаў, калізій прававых нормаў
і прававой недакладнасці.
Канстытуцыйны Суд адзначае,
што прынцып вяршэнства права
азначае ў тым ліку паўнату і дакладнасць нормаў аб правах і абавязках грамадзян, узгодненасць
іх паміж сабой у розных нарматыўных прававых ак тах. Наяўнасць прабелаў у заканадаўстве
цягне неадназначнае разуменне
нарматыўных прававых актаў, супярэчлівую правапрымяняльную
практыку, што аслабляе гарантыі
абароны канстытуцыйных правоў
і свабод грамадзян.
Адным з важнейшых складнікаў прававога рэгулявання адносін, звязаных з рэалізацыяй права
кожнага на судовую абарону, з'яўляецца магчымасць абскардзіць

прынятыя дзяржаўнымі органамі
і службовымі асобамі рашэнні, у
тым ліку пастановы па справах аб
адміністрацыйных правапарушэннях. У сувязі з гэтым Канстытуцыйны Суд лічыць, што заканадавец
павінен вызначыць працэсуальны
парадак вызвалення ад выплаты дзяржаўнай пошліны фізічных
асоб зыходзячы з іх матэрыяльнага становішча пры абскарджанні ў
суд пастаноў па адміністрацыйных
справах для належнага забеспячэння рэалізацыі канстытуцыйнага права кожнага на судовую
абарону.
Канстытуцыйны Суд прыйшоў
да вываду аб тым, што ў мэтах
забеспячэння канстытуцыйнага
прынцыпу вяршэнства права, рэалізацыі канстытуцыйнага права
кожнага на судовую абарону і ліквідацыі прабелу ў заканадаўстве,
якое рэгулюе адміністрацыйны
працэс, у ПВКабАП неабходна вызначыць парадак вызвалення грамадзян ад выплаты дзяржаўнай
пошліны за падачу ў суд скаргаў на
пастановы па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях.
На пад ста ве вы кла дзе на га,
кіруючыся часткай першай артыкула 116 Канстытуцыі Рэспублікі
Беларусь, артыкуламі 22 і 24 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб судаўладкаванні і статусе суддзяў,
Канстытуцыйны Суд Рэспублікі
Беларусь
ВЫРАШЫЎ:
1. У мэтах забеспячэння канстытуцыйнага прынцыпу вяршэнства права, рэалізацыі канстытуцыйнага права кожнага на судовую абарону і ліквідацыі прабелу ў
заканадаўстве, якое ўстанаўлівае
парадак адміністрацыйнага працэсу, прызнаць неабходным унясенне ў Працэсуальна-выканаўчы
кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях
дапаўненняў у частцы вызначэння
парадку вызвалення судом (суддзёй) фізічных асоб ад выплаты
дзяржаўнай пошліны за падачу ў
суд скаргаў на пастановы па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях.
2. Пра па на ваць Са ве ту Міністраў Рэспублікі Беларусь падрыхтаваць праект закона аб унясенні адпаведных дапаўненняў у
Працэсуальна-выканаўчы кодэкс
Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях і ўнесці
яго ў вызначаным парадку ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь.
3. Гэта рашэнне ўступае ў сілу
з дня прыняцця.
4. Апублікаваць гэта рашэнне ў
адпаведнасці з заканадаўствам.
Старшынствуючы —
Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
П.П. МІКЛАШЭВІЧ
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