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Па між біз не сам 
і пры ро дай

Пра ект За ко на Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь «Аб змя нен ні За ко на Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь «Аб дзяр жаў най 
эка ла гіч най экс пер ты зе, стра тэ-
гіч най ацэн цы ўздзе ян ня на на-
ва коль нае ася род дзе» се на та рам 
прад ста віў мі ністр пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на-
га ася род дзя Бе ла ру сі Анд рэй 
ХУ ДЫК.

«Перш за ўсё за ко на пра ект 
на цэ ле ны на тое, каб пры вес ці 
ў ад па вед насць з па ла жэн ня мі 
Дэ крэ та № 7 Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
«Аб раз віц ці прад пры маль ніцт-
ва» нор мы за ко на «Аб эка ла-
гіч най экс пер ты зе, стра тэ гіч най 
эка ла гіч най ацэн цы і ацэн цы 
ўздзе ян ня на на ва коль нае ася-
род дзе», — пра ка мен та ваў ён 
да ку мент жур на ліс там. — У за-
кон уне се ныя прын цы пы лі бе ра-
лі за цыі эка но мі кі: знач на змен-
шы ла ся коль касць пра ек таў, 
для якіх пра ду гле джа на аба вяз-
ко вая дзяр жаў ная эка ла гіч ная 
экс пер ты за. Для пра ек таў, якім 
па тра бу ец ца та кая экс пер ты за, 
пра ду гле джа на пе рад пра ект ная 
ін вес ты цый ная да ку мен та цыя. 
Гэ та да зво ліць на ран ніх ста ды ях 
вы зна чыць маг чы масць раз мя-
шчэн ня та го або ін ша га аб' ек та на 
тым або ін шым зя мель ным участ-
ку. У вы ні ку біз нес сэ ка но міць час 
і фі нан сы».

За ко на пра ек там па шы ра ны 
пра вы гра ма дзян. Па за яве як 
юры дыч ных, так і фі зіч ных асоб 
за каз чык аба вя за ны азна ё міць іх 
з ін фар ма цы яй пра дзяр жаў ную 
эка ла гіч ную экс пер ты зу. «Гэ та 
да зво ліць на ша му ве дам ству і ў 
цэ лым кра і не больш поў на вы-
кон ваць па ла жэн ні Ор хус кай 
кан вен цыі («Аб до сту пе да ін-
фар ма цыі, удзе лу гра мад скас ці 
ў пры няц ці ра шэн няў і до сту пе 
да пра ва суд дзя па пы тан нях, што 
да ты чац ца на ва коль на га ася род-
дзя». — «Зв.»), удзель ні кам якой 
мы з'яў ля ем ся», — за ўва жыў кі-
раў нік ве дам ства.

Анд рэй Ху дык за пэў ніў, што 
нор мы, якія за кла дзе ны ў да-
ку мент, да зва ля юць на до сыць 
вы со кім уз роў ні кант ра ля ваць 
за ха ван не пры ро да ахоў на га за-
ка на даў ства і не да пус ціць па гар-
шэн ня эка ла гіч най аб ста ноў кі ў 
кра і не. «Лі бе ра лі за цыя біз не су не 
па він на пры вес ці да не га тыў на-
га ўплы ву на пры ро ду. У гэ тым 
за ко на пра ек це зной дзе ны ба-
ланс», — ска заў ён.

Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур-
на ліс таў пра сі ту а цыю з аку му-
ля тар ным за во дам у Брэс це, мі-
ністр па цвер дзіў, што ўсе ра бо ты 
на зга да ным аб' ек це па куль спы-
не ныя. Ра зам з тым па рэ ка мен-
да цыі Мі ніс тэр ства пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на-
га ася род дзя прад пры ем ства 
вы кон вае ме ра пры ем ствы па 
да сяг нен ні па ра мет раў пра ект-
ных ра бот, бо ад на з кры ніц за-
брудж ван ня не ад па вя да ла ім. 
«Пас ля гэ та га мы бу дзем раз гля-
даць усе за явы ад прад пры ем-
ства», — ска заў ён.

Па між аў та рам 
і гра мад ствам

Член Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль-
ным раз віц ці Іры на СТА РА-
ВОЙ ТА ВА да ла жы ла ка ле гам 
пра вы ні кі ра бо ты над за ко на-
пра ек там «Аб змя нен ні за ко на 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб аў тар-
скім пра ве і су меж ных пра вах».

Ука зам кі раў ні ка дзяр жа вы 
бы ло вы зна ча на, што ад каз ным 
за рас пра цоў ку гэ та га да ку мен та 
бу дзе Са вет Рэс пуб лі кі, на га да-
ла яна. «З та го мо ман ту ў Са ве-
це Рэс пуб лі кі па ча ла ся ак тыў ная 
ра бо та над да ку мен там, бы ла 
ство ра на ра бо чая гру па, якая 
збі ра ла ся не менш за 40 ра зоў 
для аб мер ка ван ня ак ту аль ных 
пы тан няў, якія да ты чац ца за ко-
на пра ек та, — па ве да мі ла се на-

тар жур на ліс там. — У вы ні ку мы 
рас пра ца ва лі за ко на пра ект, і ён 
быў уне се ны ў Па ла ту прад стаў-
ні коў ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны. 
Там ра бо та пра доў жы ла ся, бы ло 
яшчэ больш за 30 па ся джэн няў 
ра бо чай гру пы, асоб ныя пы-
тан ні аб мяр коў ва лі ся на ўзроў ні 
Са ве та Мі ніст раў. Акра мя та го, 
за ко на пра ект праз Мі ніс тэр ства 
за меж ных спраў па сту паў у Су-
свет ную ганд лё вую ар га ні за цыю, 
дзе аб мяр коў ва лі ся пы тан ні аба-
ро ны ін тэ ле кту аль най улас нас ці. 
За ўваг ад туль не па сту пі ла».

За ко на пра ект змя шчае важ-
ныя на ве лы, якія да ты чац ца 
«ад кры тых лі цэн зій». Апош нія 
да зва ля юць пра ва ўла даль ні-
ку пры вы ка ры стан ні су час ных 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій у 
спро шча ным па рад ку ўсту паць 
у да га вор ныя ад но сі ны з не аб-

ме жа ва най коль кас цю асоб, якія 
за ці каў ле ныя ў вы ка ры стан ні яго 
тво ра. З да па мо гай та кіх лі цэн зій 
аў та ры атры ма юць маг чы масць 
дэ ле га ваць част ку сва іх пра ва-
моц тваў у рам ках вы ключ на га 
пра ва на твор не аб ме жа ва най 
коль кас ці ка рыс таль ні каў.

«Па сут нас ці, гэ тая лі цэн зія 
з'яў ля ец ца пра меж най па між 
агуль на ўста ноў ле ным па няц цем 
лі цэн зіі, якая цал кам аба ра няе 
пра ва ін тэ ле кту аль най улас нас-
ці, аў тар скае пра ва, і сва бод ным 
вы ка ры стан нем тво ра — у якас ці 
гра мад ска га на быт ку», — рас тлу-
ма чы ла пар ла мен та рый.

Яшчэ ад на важ ная на ве ла да-
зва ляе пры вы дан ні ву чэб ных 
да па мож ні каў вы ка рыс тоў ваць 
ма ла аб' ём ныя тво ры або част кі 
пра ва мер на аб на ро да ва ных тво-
раў у аб' ёме, апраў да ным аду ка-
цый най мэ тай.

«Важ нае пы тан не, якое аб мяр-
коў ва ла ся, — пра дзей насць ка-
бель ных апе ра та раў», — да да ла 
се на тар. Раз мо ва ідзе пра за ха-
ван не аў тар скіх і су меж ных пра-
воў пры транс ля цыі тэ ле ві зій ных 
пра грам, якія ўклю ча ны ў аба вяз-
ко вы па кет. Апе ра та ры элект ра-
су вя зі ў сі лу за ко на «Аб срод ках 
ма са вай ін фар ма цыі» аба вя за ны 
за бяс пе чыць рас паў сюдж ван не 
ў сва іх сет ках та кіх тэ ле пра грам. 
Пры гэ тым яны не ма юць пра ва 
ўно сіць якія-не будзь зме ны ў іх 
змест. У той жа час дзей насць 
апе ра та раў з пунк ту гле джан ня 
нор маў за ко на раз гля да ец ца як 

са ма стой ны спо саб вы ка ры стан-
ня тво раў. Ад па вед на, ім трэ ба 
атрым лі ваць асоб ны да звол ад 
пра ва ўла даль ні ка і вы плач ваць 
яму да дат ко вае ўзна га ро джан-
не.

— Пы тан не, якое аб мяр коў-
ва ла ся: «Ці не аб ход на за рэ-
транс ля цыю вы плач ваць гро-
шы?» У ад па вед нас ці з між на-
род ны мі да га во ра мі, на прык-
лад Берн скай кан вен цы яй (па 
ахо ве лі та ра тур ных і мас тац кіх 
тво раў. — «Зв.»), да якой мы 
да лу чы лі ся, і ў вы ні ку шмат лі-
кіх уз гад нен няў з між на род ны мі 
экс пер та мі бы ло пры ня тае ра-
шэн не пра тое, што гэ ты спо саб 
вы ка ры стан ня тво раў па тра буе 
ўзна га ро джан ня, — рас ка за ла 
пар ла мен та рый.

Зда ва ла ся, праб ле ма маг ла 
быць вы ра ша на шля хам за клю-

чэн ня да га во раў з ар га ні за цы яй 
па ка лек тыў ным кі ра ван ні ма ё-
мас ны мі пра ва мі (На цы я наль-
ным цэнт рам ін тэ ле кту аль най 
улас нас ці), але не ка то рыя аў та ры 
свя до ма на час спы ня лі да га вор-
ныя ад но сі ны з НЦІУ і звяр та лі ся 
ў суд з мэ тай спаг нан ня кам пен-
са цыі.

У вы ні ку апе ра та ры элект ра-
су вя зі, якія вы кон ва юць па тра-
ба ван не за ко на аб СМІ і рас-
паў сюдж ва юць тэ ле пра гра мы, 
уклю ча ныя ў аба вяз ко вы агуль-
на да ступ ны па кет, нес лі знач ныя 
ма тэ ры яль ныя стра ты. У за ко-
на пра ек це пра па ну ец ца ўвес ці 
не аб ход насць па пя рэ джан ня за 
шэсць ме ся цаў аб на ме ры вы ха-
ду аў та ра з ар га ні за цыі ка лек тыў-
на га кі ра ван ня. Да ку мент так са ма 
пра па нуе вы зва ліць ка бель на га 
апе ра та ра ад вы пла ты кам пен-
са цыі за вы ка ры стан не агуль на-
да ступ на га аба вяз ко ва га па ке та. 
Акра мя та го, да ад ной ба за вай 
зні жа ец ца ве лі чы ня мі ні маль на га 
па ме ру кам пен са цыі, якая мо жа 
быць спаг на ная па ра шэн ні су-
да з па ру шаль ні ка вы ключ на га 
аў тар ска га пра ва або су меж ных 
пра воў за мест па крыц ця страт, 
пры чы не ных та кім па ру шэн нем. 
Пры гэ тым аў тар, які да ка жа ў 
су дзе стра ты з-за па ру шэн ня яго 
аў тар скіх пра воў, мо жа раз ліч-
ваць на іх па крыц цё, за ўва жы ла 
кі раў нік ра бо чай гру пы па рас-
пра цоў цы за ко на пра ек та.

Член Са ве та Рэс пуб лі кі Ге-
надзь Да вы дзька вы ка заў мер-

ка ван не, што пра па на ва ная за-
ко на пра ек там ме ра з'яў ля ец ца 
пра меж ка вай. «А што да ты чыц ца 
Берн скай кан вен цыі, ні для ка го 
не сак рэт, што на на шым ві дэа-
рын ку квіт нее «пі рац тва». І пры-
ват ныя тэ ле ка на лы, боль шасць 
тэ ле ка на лаў прос та кра дуць 
філь мы, ка рыс та ю чы ся тым, што 
па на шым за ка на даў стве толь кі 
пра ва ўла даль нік мо жа па даць у 
суд і спа га няць з транс ля та ра, а ў 
Га лі ву дзе ўсё роў на, што транс-
люе адзін з ма лень кіх ка на лаў. 
У азна ча ным за ко на пра ек це, па-
мой му гэ та не ад люст ра ва на», — 
ска заў ён.

Ге надзь Да вы дзька рас тлу ма-
чыў, што звяр нуў на гэ ты ас пект 
ува гу з-за та го, што дзяр жаў ныя 
тэ ле ка на лы, якія вы му ша ны куп-
ляць філь мы, не вы трым лі ва юць 
кан ку рэн цыю з пры ват ны мі, якія 
дэ ман стру юць «укра дзе ныя» 
блок бас та ры. На што дак лад чы-
ца па за ко на пра ек це за ўва жы ла: 
дзяр жаў ныя тэ ле ка на лы так са ма 
мо гуць звяр нуц ца ў суд.

Па між ву чо ным 
і дзяр жа вай

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
Мі ха іл Мяс ні ко віч звяр нуў ува гу 
на ін шую сфе ру, дзе аў тар скае 
пра ва, на яго по гляд, не да стат-
ко ва аба ро не нае: «Мне зда ец ца, 
што пы тан ні аба ро ны аў тар скіх 
пра воў ву чо ных, на ву ко вай су-
поль нас ці мо гуць прэ тэн да ваць 
на тое, каб яшчэ раз па гля дзець, 
ці ўсё ў нас тут урэ гу ля ва на. 
Асаб лі ва тое, што да ты чыц ца 
па тэнт на-лі цэн зій най дзей нас-
ці. Але гэ та ўжо не столь кі нор-
ма за ко на як пуб ліч на га пра ва, 
а ўза е ма ад но сі ны дзяр жа вы і 
ву чо на га, які пра цуе ў дзяр жаў-
най на ву ко вай уста но ве. Сён ня 
іс нуе ра шэн не: тыя рас пра цоў кі, 
рэ зуль та ты на ву ко вых да сле да-
ван няў, якія атры ма ны ў вы ні ку 
вы ка нан ня на ву ко вых за дан няў 
у дзяр жаў ных на ву ко вых ар га-
ні за цы ях, на ле жаць дзяр жа ве, а 
не аў та ру».

Спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі пад-
крэс ліў: «Маё суб' ек тыў нае мер-
ка ван не: ка лі мы ўсё ж та кі хо чам 
ма ты ва ваць ву чо на га на ад крыц-
цё, на больш вы со кі ўзро вень і 
глы бі ню на ву ко вых да сле да ван-
няў, ду маю, што ме на ві та ву чо-
ны, як нось біт ве даў, мае пра ва 
так са ма прэ тэн да ваць хоць бы 
на част ку рэ зуль та таў свай го на-
ву ко ва га да сле да ван ня».

Ця пер на на ву ко вае да сяг-
нен не не аб ход на атры маць па-
тэнт, і ка лі яно бу дзе ўка ра нё нае, 
ула даль нік па тэн та мае пра ва 
на атры ман не до лі пры быт ку ад 
ар га ні за цыі, якая яго ўка ра ні ла, 
рас тлу ма чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч. 
«Да стат ко ва скла да ны, цяр ніс ты 
і не заў сё ды па спя хо вы шлях, — 
ска заў ён. — Але над гэ тым трэ-
ба ду маць. Гэ та як бы да маш няе 
за дан не». Праб ле ма да ты чыц ца 
бе ла рус кіх ме ды каў, якія ро бяць 
уні каль ныя апе ра цыі і рас пра-
цоў ва юць уні каль ныя тэх на ло гіі 
і, на жаль, не ўсе аба ро не ныя 
ад па вед ны мі па тэн та мі, да-
даў стар шы ня верх няй па ла ты. 
«Сён ня за мя жой ужо ёсць цэ-
лыя ар га ні за цыі, якія кра дуць 
да сяг нен ні на ву кі, ме ды цын-
скай прак ты кі, на ву ка ё міс тых 
га лін», — кан ста та ваў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЗА ХА ВАЦЬ БА ЛАНС ІН ТА РЭ САЎ
Мы хо чам гля дзець бяс плат на но выя се ры я лы, а тыя, хто вы дат ка ваў 
на фільм гро шы, жа да юць срод кі вяр нуць і атры маць пры бы так. 
Кам па нія ін вес туе ў па бу до ву но ва га за во да, а на сель ніц тва 
за кла по ча на, ці не па гор шыць бу ду чая вы твор часць эка ло гію. 
Аг ра рый вы ка рыс тоў вае для аба ро ны ўра джаю пес ты цы ды, 
а спа жы вец жа дае быць упэў не ны ў чыс ці ні пра дук таў хар ча ван ня... 
Пры кла ды мож на доў жыць да бяс кон цас ці. Як па мі рыць 
су праць лег лыя ін та рэ сы, за ха ваць іх ба ланс, знай сці кам пра міс, 
аба ра ніць усіх? Ме на ві та дзе ля гэ та га бы лі пры ду ма ныя ка лісь ці 
пра ві лы і за ко ны, і лю дзі да мо ві лі ся па між са бой іх вы кон ваць, 
каб мож на бы ло не прос та не як жыць, але каб жыц цё сваё ра біць 
леп шым: больш бяс печ ным, зда ро вым, ба га тым і шчас лі вым. 
Пры мі рыць ін та рэ сы роз ных ба коў з да па мо гай за ко наў 
не прос та, бо што дзён насць знач на ба га цей шая за лю быя пра пі са ныя 
нор мы і вель мі змен лі вая. Та му за ко ны ўвесь час аб наў ля юц ца, 
ка рэк ту юц ца, ства ра юц ца но выя — пра цэс жы вы, твор чы і бяс кон цы. 
Ад но з апош ніх па ся джэн няў шос тай се сіі шос та га склі кан ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі гэ та чар го вы раз пра дэ ман стра ва ла. 
Се на та ры раз гле дзе лі 24 пы тан ні, ся род якіх ка рэк ці роў кі ў за ко ны 
аб аў тар скім пра ве і су меж ных пра вах, аб са ні тар на-эпі дэ мі я ла гі ч-
ным даб ра бы це на сель ніц тва, аб дзяр жаў на-эка ла гіч най экс пер ты зе, 
стра тэ гіч най эка ла гіч най ацэн цы ўздзе ян ня на на ва коль нае 
ася род дзе і ін шыя.
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