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Д.С. Яс траб, 
стар шы вык лад чык ка фед ры кры мі наль на га пра ва і кры мі наль на га пра цэ су  

Ві цеб ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя П.М. Ма шэ ра ва; 
І.А. Шын ка роў, 

сту дэнт IV кур са юры дыч на га фа куль тэ та Ві цеб ска га дзяр жаў на га  
ўні вер сі тэ та імя П.М. Ма шэ ра ва

ПРАВАВЫЯАСПЕКТЫНАЦЫЯНАЛЬНАЙБЯСПЕКІ

Аб’ек там дас ле да ван ня з’яў ля ец ца су куп-
насць гра мад скіх ад но сін, што склад ва-

юц ца ў га лі не на цы я наль най бяс пе кі, у тым лі ку 
і тая сфе ра гра мад ска га жыц ця, якая фар мі руе 
ме ха нізм яе за бес пя чэн ня.

Мэта дас ле да ван ня – раскрыць за ка на-
мер нас ці і ас ноў ныя тэн дэн цыі фун кцы я на-
ван ня ме ха ніз ма на цы я наль най бяс пе кі, якія 
абу моў лі ва юць ста біль нае дзе ян не пра ва вой 
сіс тэ мы гра мад ства, а так са ма за ка на мер нас ці 
дзей нас ці ор га наў дзяр жаў най ула ды, што 
за бяс печ ва юць дзяр жаў ную бяс пе ку ў су час-
ных умо вах.

Асо бы аб’ект дзяр жаў най па лі ты кі – пра-
ва вая бяс пе ка. Пры раз гля дзе яе вель мі важ-
на зы хо дзіць з ус та ноў ле ных за ка на даў ствам 
прыя ры тэ таў, што ты чац ца роз ных га лін пра-
ва во га рэ гу ля ван ня. Пра ва вая бяс пе ка раз гля-
да ец ца на мі як нар ма тыў на рэг ла мен та ва ны і 
ар га ні за цый на за бяс пе ча ны юры дыч ны мі срод-
ка мі стан аба ро не нас ці пра ва вой сіс тэ мы Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь (асо бы, гра мад ства і дзяр-
жа вы) ад унут ра ных і знеш ніх паг роз.

Раз гля да е мае на мі пра ва вое рэ гу ля ван не – 
гэ та ўздзе ян не дзяр жа вы на гра мад скія ад но-
сі ны з да па мо гай норм пра ва. Пы тан не пра-
ва вой бяс пе кі – ад на  з важ ней шых скла до-
вых на цы я наль най бяс пе кі – у су час ных умо-
вах рэ гу лю ец ца Кан цэп цы яй на цы я наль най 
бяс пе кі кра і ны. Стро гае пры трым лі ван не Кан-
цэп цыі ў су час ных умо вах з’яў ля ец ца ад ным 
з не аб ход ных і пры яры тэт ных кі рун каў пра ва-
вой дзей нас ці, важ ней шай за да чай дзяр жаў-
ных ор га наў.

Ука за ная Кан цэп цыя за ма цоў вае шмат-
знач нас ць і роз на ба ко васць аб’ек таў і ві даў 
на цыя  наль най бяс пе кі: па лі тыч най, эка на міч-
най, на ву ко ва-тэх ніч най, са цы яль най, дэ ма гра-
фіч най, ва ен най, эка ла гіч най. Кож ны з гэ тых 
ві даў па а соб ку ўяў ляе са бой вель мі важ ны 
бок развіцця дзяр жа вы і гра мад ства, зас лу гоў-
вае асо бай ува гі і ад па вед на га за ка на даў ча га 
за ма ца ван ня. Гэ тыя ві ды ма юць спе цы фіч ныя, 
уласцівыя толь кі ім ха рак та рыс ты кі, асо быя 
суб’ек ты і аб’ек ты ар га ні за цый на га за бес пя-
чэн ня, свой ха рак тар знеш ніх і ўнут ра ных ад но-
сін.

Усе яны ў цэ лым па він ны мець і ма юць 
сваю сіс тэ му, у ме жах якой за ма ца ва ны ас ноў-
ныя мэ ты і за да чы, пры яры тэт ныя кі рун кі і 
пры нцы пы дзяр жаў най па лі ты кі ў га лі не бяс-
пе кі; ус та ля ва ны пра ва выя ас но вы яе га ран та-
ван ня ў роз ных га лі нах жыц ця дзей нас ці; праду-
гле джа ны ар га ні за цый ныя ас но вы ства рэн ня 
на цы я наль най сіс тэ мы бяс пе кі; выз на ча ны 
жыц цё ва важ ныя ін та рэ сы кра і ны ў кан крэт най 
га лі не; вы лу ча ны ас ноў ныя фак та ры, што ства-
ра юць не пас рэд ную паг ро зу дзяр жа ве і гра мад-
ству, унут ра ныя і знеш нія кры ні цы паг роз бяс-
пе цы і ас ноў ныя кі рун кі іх прад ухі лен ня ці ней-
тра лі за цыі.

Пры няц це ра шу чых мер у гэ тым кі рун ку – 
спра ва на дзён ная і не аб ход ная, што дык ту-
ец ца аб ста ві на мі ўнут ра на га і знеш ня га ха рак-
та ру. Як адзна ча ла ся ў апош нім што га до-
вым пас лан ні Кі раў ні ка дзяр жа вы бе ла рус-
ка му на ро ду і Пар ла мен ту, ёсць яшчэ сі лы, якія 
ім кнуц ца «на гнуць» на шу дзяр жа ву, якая пра во-
дзіць са мас той ную знеш нюю і ўнут ра ную па лі-
ты ку, пры му сіць яе тан ца ваць пад чу жую дуд ку, 
пад вяр га юць ма сі ра ва на му ціс ку яе не за леж ны 
курс.

Кра і на су тык ну ла ся з фак та мі неп рыз нан ня 
не ка то ры мі сі ла мі вы ні каў прэ зі дэн цкіх вы ба-
раў, эка на міч ных сан кцый, раз ду ван ня ажы я-
та жу і не раз бя ры хі на ва лют ным рын ку. По тым 
бы лі па дзеі на стан цыі мет ро «Кас трыч ніц-
кая» і не ла гіч ныя тлу ма чэн ні іх не ка то ры мі 
па лі ты ка мі. І за раз пра яўля юц ца не сум нен-
ныя ім кнен ні дэс та бі лі за ваць сі ту а цыю ў краі-
 не, па се яць ха ос і не да вер да ўла ды, па хіс нуць 
на шу не за леж насць, пад рых та ваць гле бу для 
ўнут ра на га ўмя шаль ніц тва, каб дык та ваць сваю 
во лю бе ла рус ка му на ро ду.

Што ты чыц ца да лей ша га, больш глы бо ка га і 
ком плек сна га за ка на даў ства па гэ тым пы тан ні, 
то, вя до ма, трэ ба мець шэ раг нар ма тыў ных 
да ку мен таў, што рэг ла мен ту юць кам пе тэн цыю 
суб’ек таў за бес пя чэн ня на цы я наль най бяс-
пе кі, ут рым лі ва юць іх паў на моц твы. Пры гэ тым 
нель га за бы ваць і тое, што гэ тыя суб’ек ты ў сва-
ёй су куп нас ці па він ны ўяў ляць адзі ны, цэн тра-
лі за ва ны, уз год не ны ме ха нізм, а так са ма ўза-
ем на да паў няць адзін ад на го.
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Для за бес пя чэн ня та ко га адзін ства не аб-
ход на да лей шая рас пра цоў ка і дас ле да ван не 
пра грам з мэ тай, перш за ўсё, ук лю чэн ня пра ва-
во га ві ду бяс пе кі ў агуль ную сіс тэ му яе ві даў, а, 
з дру го га бо ку, вы лу чэн ня яе як най больш прыя-
ры тэт на га. Пра ва выя нор мы па він ны пра ца-
ваць больш эфек тыў на, а ад іх пра цаз доль нас ці 
бу дзе ў знач най сту пе ні за ле жыць пра ва вая 
бяс пе ка, больш мэ таз год ны мі і мэ та на кі ра ва-
ны мі ста нуць дзе ян ні па вы яў лен ні ры зы кі кры-
мі на ген на га ха рак та ру ў пра цэ се пры мя нен ня 
тых ці ін шых нар ма тыў на-пра ва вых ак таў, у тым 
лі ку ў вы пад ку не ад па вед нас ці іх норм і не паў-
на ты пра ва во га рэ гу ля ван ня імі роз ных сфер 
гра мад скіх ад но сін. Та кім чы нам, пры не аб ход-
най пра цаз доль нас ці пра ва вая дзяр жа ва бу дзе 
здоль най за бяс пе чыць на дзей ную на цы я наль-
ную бяс пе ку, ней тра лі за ваць на яў ныя ці ўзні ка-
ю чыя пры гэ тым пра бле мы.

Усё гэ та ад па вя дае за ма ца ва най у Кан сты-
ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь нор ме, што на ша 
кра і на з’яў ля ец ца пра ва вой дзяр жа вай. За ка-
на даў ства яе ў га лі не пра ва вой бяс пе кі грун ту-
ец ца на ас ноў ным за ко не дзяр жа вы, між на род-
ных да га во рах і па гад нен нях, што зак лю ча ны ці 
пры зна ны Рэс пуб лі кай Бе ла русь.

На мі рас пра ца ва ны і ва ўста ноў ле ным 
па рад ку пра па ноў ва ец ца пра ект За ко на Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь «Аб пра ва вой бяс пе цы». Ён 
на кі ра ва ны на вы ка нан не ас ноў ных мэт і за дач 
па за бес пя чэн ні ў кра і не пра ва вой бяс пе кі; 
выз на чэн не пры яры тэт ных кі рун каў і ас ноў-
ных прын цы паў унут ра най дзяр жаў най па лі-
ты кі, а так са ма між на род на га суп ра цоў ніц тва 
ў гэ тым на прам ку; ус та ля ван не не аб ход ных 
ас ноў за бес пя чэн ня пра ва вой бяс пе кі суб’ек таў 
у роз ных га лі нах жыц ця дзей нас ці; за ма ца ван не 
ар га ні за цый ных ас ноў ства рэн ня на цы я наль-
най сіс тэ мы ін фар ма цый най бяс пе кі кра і ны. 
Пра па ноў ва ец ца шэ раг кан цэп ту аль ных норм 
для ства рэн ня сіс тэ мы на цы я наль на га за ка на-
даў ства ў гэ тай га лі не пра ва.

У пра екце пра па ну е ма га да ку мен та фар му-
лю юц ца не аб ход ныя мэ ты і за да чы дзей нас ці 
суб’ек таў па за бес пя чэн ні пра ва вой бяс пе кі ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь, якія па він ны выз на чац ца 
на ас но ве ўстой лі вых пры яры тэ таў, што ад па-
вя да юць жыц цё ва важ ным ін та рэ сам гра мад-
ска га раз віц ця. Ас ноў ны мі з іх з’яў ля юц ца: аба-
ро на кан сты ту цый ных пра воў асо бы, гра мад-
ства і дзяр жа вы; вы яў лен не ры зы кі кры мі на ген-
на га ха рак та ру ў пра цэ се пры мя нен ня тых ці 
ін шых нар ма тыў на-пра ва вых ак таў, у тым лі ку 
абу моў ле ных не ад наз нач нас цю іх норм і не паў-
на той пра ва во га рэ гу ля ван ня імі ад па вед ных 
га лін гра мад скіх ад но сін; за ха ван не ста біль-
нас ці дзяр жаў на га ла ду і аба ро на дзяр жаў на га 
су ве рэ ні тэ ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Пра ва вая бяс пе ка на мі раз гля да ец ца як 
скла до вая ўсіх га лін жыц ця дзей нас ці гра мад-
ства і дзяр жа вы. Жыц цё ва важ ныя ін та рэ сы ў 
гэ тай сфе ры зак лю ча юц ца ва ўсе ба ко вым удас-
ка на лен ні і па вы шэн ні эфек тыў нас ці пра ва вой 
сіс тэ мы, ума ца ван ні на яе ас но ве бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці.

У пра ктыч най ра бо це важ на і не аб ход на пас-
та ян на ўліч ваць ас ноў ныя паг ро зы кан сты ту-
цый ным пра вам і сва бо дам гра ма дзян, ста біль-
нас ці дзяр жаў на га ла ду і ду хоў на му жыц цю гра-
мад ства, дзяр жаў на му су ве рэ ні тэ ту і тэ ры та ры-
яль най цэ лас нас ці кра і ны. Та кія паг ро зы – гэ та 
па тэн цы яль на е па ру шэн не бяс пе кі, ства рэн не 
лю бых аб ста він, што мо гуць з’явіц ца пры чы най 
на ня сен ня шко ды асо бе, гра мад ству, дзяр жа ве. 
Яны мо гуць пра явіц ца перш за ўсё ва ўмо вах 
нес та біль нас ці і не дас ка на лас ці за ка на даў ства, 
ад сут нас ці ці ніз кай якас ці шэ ра гу за ка на даў-
чых ак таў, сла бас ці ар га ні за цый на-пра ктыч най 
дзей нас ці ў гэ тым кі рун ку.

За бес пя чэн не пра ва вой бяс пе кі грун ту ец ца 
на пры нцы пах за кон нас ці і бе зу моў на га пра ва 
на яе ўсіх суб’ек таў дзяр жа вы; уза ем на га пра ва 
і ад каз нас ці асо бы, гра мад ства, дзяр жа вы за яе 
рэ а лі за цыю. Важ на, каб пры гэ тым за хоў ва ла ся 
не аб ход ная адэк ват насць сту пе ні ве ра год нас ці 
і па ме ру не га тыў ных нас туп стваў ад рэ а лі за-
цы і зні ка ю чых пры гэ тым паг роз і хі баў. У та кіх 
вы пад ках не аб ход ны адзін ства, уза е ма су вязь і 
зба лан са ва насць усіх ві даў, а так са ма ўзгод не-
ная дзей насць усіх струк тур, што га ран ту юць 
пра ва вую бяс пе ку.

Пра ва вая бяс пе ка гра ма дзян за бяс печ ва-
ец ца шля хам рэ а лі за цыі іх аса біс тых кан сты-
ту цый ных пра воў. Гра мад ска знач ныя з’явы ў 
гэ тай сфе ры фар мі ру юц ца ор га на мі за ка на даў-
чай, вы ка наў чай і су до вай улад у ме жах, што 
ўста ноў ле ны за ка на даў ствам і якія за бяс печ-
ва юць за ха ван не на цы я наль най бяс пе кі. Асо-
бую ролю пры гэ тым на бы ва е  а жыц цяў лен не 
на гля ду і кан тро лю за рэ а лі за цы яй іх дзе ян няў, 
а так са ма за ха ван не ад па вед ных між на род ных 
аба вяз каў.

Не сум нен ным пат ра ба ван нем па він на 
быць тое, што ніх то не па ві нен ства раць умо-
вы, якія на но сяць шко ду ін та рэ сам асо бы, 
гра мад ства, дзяр жа вы. Суб’ек ты, дзей насць 
якіх су пя рэ чыць гэ та му пат ра ба ван ню, ня суць 
ад каз насць у ад па вед нас ці з за ка на даў ствам 
дзяр жа вы. 

Не аб ход на так са ма вы раз ная сіс тэ ма ар га-
ні за цый ных ме рап ры ем стваў, на кі ра ва ных на 
выз на чэн не па тэн цы яль ных кры ніц па ру шэн ня 
бяс пе кі, рас пра цоў ку і пры мя нен не спе цы яль-
ных ме та даў, по шу к дас ка на лых спо са баў і 
срод каў ства рэн ня сіс тэ мы ма ні то рын гу пра ва-
вой бяс пе кі.
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Кан крэт ныя ме та ды, пры ёмы і ме ры ад па-
вед на га рэ гу ля ван ня вы бі ра юц ца ў за леж-
нас ці ад ві ду аб’ек та аба ро ны, ве ра год нас ці і 
спо са бу рэ а лі за цыі паг роз пра ва вой бяс пе кі. 
Сіс тэ ма ра бо ты ў гэ тым кі рун ку па він на мець 
вы со кую сту пен ь га тоў нас ці да не ад клад ных 
дзе ян няў і быць здоль най эфек тыў на ра шаць 
не аб ход ныя за да чы, сво е ча со ва ўклю чаць 
ком плекс пат рэб ных срод каў пра ва во га рэ гу-
ля ван ня.

Дзяр жаў ная па лі ты ка ў сфе ры гарантыі пра-
ва вой бяс пе кі па він на быць ад кры тай і праду-
гле джваць ін фар ма ва насць гра мад ства аб 
дзей нас ці дзяр жаў ных ор га наў і гра мад скіх 
ін сты ту таў у гэ тым кі рун ку. Яна па він на зы хо-
дзіць з пры нцы пу бе зу моў най пра ва вой роў-
нас ці ўсіх удзель ні каў гэ та га пра цэ су не за леж на 
ад іх па лі тыч на га, са цы яль на га і эка на міч на га 
ста ту су, грун та вац ца на аба вяз ко вым за бес пя-
чэн ні пра ва вой бяс пе кі ўсіх суб’ек таў пра ва ад-
но сін.

Пры ўдас ка наль ван ні іс ну ю ча га і рас пра-
цоў цы но ва га за ка на даў ства, а так са ма ажыц-
цяў лен ні кан тро лю за іх вы ка нан нем дзяр жа ва 
гарантуе ў гэ тай спра ве сваё ўздзе ян не на гра-
мад скія ад но сі ны з да па мо гай норм пра ва, 
да бі ва ец ца ўзгод не нас ці ў дзей нас ці дзяр жаў-
ных ор га наў, ім кнец ца не да пус каць тут ма на-
па ліз му, фар мі руе не аб ход ныя кі рун кі сва ёй 
ра бо ты, га ран туе не аб ход ныя пра вы суб’ек-
таў, за ма цоў вае аба вяз кі і ад каз насць ад па-
вед ных струк тур, ства рае пат рэб ныя ўмо вы 
д ля за ха ван ня ба лан су ін та рэ саў асо бы, гра-
мад ства і дзяр жа вы ў сфе ры пра ва во га рэ гу-
ля ван ня.

Для за бес пя чэн ня пра ва вой бяс пе кі ў кра-
і не ство ра на не аб ход ная на цы я наль ная сіс-
тэ ма, якая ўклю чае Са вет Бяс пе кі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, ад па вед ныя ор га ны дзяр жаў на га 
кі ра ван ня, пра ва а хоў ныя, а так са ма спе цыя -
лі за ва ныя дзяр жаў ныя струк ту ры, за дзей ні-
ча ны мяс цо выя вы ка наў чыя і рас па рад чыя 
ор га ны.

Важ ная роля ў гэ тай сфе ры ад во дзіц ца 
Кі раў ні ку дзяр жа вы, які выз на чае ас ноў ныя 
па ла жэн ні па лі ты кі, зац вяр джае пе ра лік кры-
тыч ных аб’ек таў рэ гу ля ван ня, ажыц цяў ляе 
кі раў ніц тва і за бяс печ вае ка ар ды на цыю ўза е-
ма дзе ян ня ор га наў дзяр жаў най ула ды ў гэ тым 
кі рун ку. Прэ зі дэнт кра і ны ўзна чаль вае Са вет 
Бяс пе кі, які рых туе яму пра па но вы для пры-
няц ця не аб ход ных ра шэн няў, рас пра цоў вае 
пра па но вы па ка ар ды на цыі дзей нас ці ор га-
наў дзяр жаў най ула ды ў рэ а лі за цыі пры ня-
тых ра шэн няў па пы тан нях пра ва вой бяс пе кі, 
пра во дзіць шэ раг ар га ні за цый ных, вы ка наў-
чых, ме та дыч ных і кан троль ных ме рап ры ем-
стваў.

Пар ла мент як адзі ны за ка на даў чы ор ган 
кра і ны на ас но ве Кан сты ту цыі, а так са ма з улі-
кам ін шых нар ма тыў на-пра ва вых ак таў ар га-
ні зуе пад рых тоў ку ў гэ тай га лі не за ка на даў-
чай ба зы, удзель ні чае ў рас пра цоў цы агуль най 
па лі ты кі, за бяс печ вае кан троль ныя фун кцыі і 
ўлас ную пра ва вую бяс пе ку.

Урад – Са вет Мі ніс траў, які ўдзель ні чае ў 
рас пра цоў цы па лі ты кі пра ва вой бяс пе кі дзяр-
жа вы, ар га ні зуе і кан тра люе дзей насць пад па-
рад ка ва ных яму ор га наў вы ка наў чай ула ды ў 
гэ тым кі рун ку, за бяс печ вае ад па вед нае ма тэ ры-
яль на-фі нан са вае рэ гу ля ван не.

Для ра шэн ня пра ктыч ных за дач у гэ тай сфе-
ры дзей нас ці пры дзяр жаў ных ор га нах ства ра-
юц ца спе цы я лі за ва ныя дзяр жаў ныя струк ту ры, 
якія ажыц цяў ля юць ма ні то рынг пра цэ саў пра-
вап ры мя нен ня і пры няц ця ра шэн няў, з да па-
мо гай за ка на даў ства ана лі зу юць пра яўлен ні 
не га тыў ных уз дзе ян няў на гра мад ства, рас пра-
цоў ва юць рэ ка мен да цыі і пры ма юць ме ры па 
ней тра лі за цыі гэ тых уз дзе ян няў. Яны ажыц цяў-
ля юць по шук хі баў і не дап ра цо вак у за ка на даў-
стве, уно сяць пра па но вы ў ад па вед ныя дзяр-
жаў ныя ор га ны па іх лік ві да цыі, вя дуць ас вет-
ніц кую ра бо ту па пра бле мах пра ва вой бяс пе кі, 
ра ша юць не ка то рыя ін шыя за да чы. Кан крэт ныя 
кі рун кі дзей нас ці і паў на моц твы гэ тых струк тур 
ус та наў лі ва юц ца дзяр жаў ны мі ор га на мі, пры 
якіх яны ства ра юц ца.

Па пя рэ джан не і прад ухі лен не пра ва па ру-
шэн няў і зла чын стваў у сфе ры пра ва вой бяс-
пе кі, а так са ма вы яў лен не і пры цяг нен не да 
ад каз нас ці асоб, што здзей сні лі гэ тыя зла чын-
ствы, зна хо дзяц ца ў ве дан ні пра ва а хоў ных і 
су до вых ор га наў. Мяс цо выя вы ка наў чыя і рас-
па рад чыя ор га ны, зы хо дзя чы з ін та рэ саў рэ гі ё-
наў, уно сяць у вы шэй шыя ор га ны ўла ды і кі ра-
ван ня ўзні ка ю чыя ка рэк цый най і ўдак лад няль-
ныя пра па но вы, фар мі ру юць і фі нан су юць 
ад па вед ныя на ву ко выя пра гра мы і пра екты. 
Прад пры ем ствы не дзяр жаў най фор мы ўлас-
нас ці за бяс печ ва юць сваю пра ва вую бяс пе ку за 
ўлас ныя срод кі.

Кан цэп цыяй на цы я наль най бяс пе кі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь выз на чаны ары ен ці ры кра-
і ны ў раз гля да е май га лі не гра мад скіх ад но-
сін. У якас ці га лоў на га пат ра ба ван ня ў гэ тым 
да ку мен це вы лу ча на па пя рэ джан не не га тыў-
ных тэн дэн цый, адап та цыя сі ла вых струк тур да 
но вых умоў жыц ця, хут кае рэ а га ван не на ўзні-
ка ю чыя знеш нія і ўнут ра ныя паг ро зы.

За раз у ад па вед нас ці з ра шэн ня мі чац вёр-
та га Усе бе ла рус ка га на род на га схо ду пры ма-
юц ца ра шу чыя ме ры па на вя дзен ні на леж на га 
па рад ку ў дзей нас ці су доў і пра ва а хоў ных ор га-
наў. Сур’ёз на ана лі зу юц ца іс ну ю чыя ў гра мад-
стве вос трыя пы тан ні, га лоў ная ўва га за ся-
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ро джва ец ца на гу ма ні за цыі за ка на даў ства. 
У якас ці га лоў на га пры яры тэ ту ў кра і не вы лу-
ча ец ца за бес пя чэн не мі ру, спа кою і бяс пе кі на 
бе ла рус кай зям лі, на дзей ная аба ро на гра ма-
дзян ад зла чын ных на па даў і паг роз іх жыц цю 
і даб ра бы ту.
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Summary

Liquidation of threats and maintenance of national 
safety of the Republic of Belarus and of the international 
safety penetrates the essence of ways of maintenance 
and maintenance of legal safety. Liquidation of blanks 
and collisions in the national and international legisla-
tion, conducts eradication of all forms of abusing of the 
right and the power lead to a due condition of security of 
all spheres of public relations.
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