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   1 кастрычніка 2010 года 

Выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 2010:  

папярэдняя справаздача па выніках назірання за  

фарміраваннем тэрытарыяльных выбарчых камісій 
 

 

АГУЛЬНЫЯ ВЫСНОВЫ 

 

1. Тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі (ТВК) – ключавы механізм выбарчага працэсу1. 

Ад іх, разам з Цэнтральнай выбарчай камісіяй, галоўным чынам залежыць, ці стануць 

выбары Прэзідэнта 2010 свабоднымі і справядлівымі. 

 

2. Фарміраванне ТВК цалках знаходзіца ў руках выканкамаў, якія з’яўляюцца часткай 

уладнай «вертыкалі» дзеючага Прэзідэнта, і мясцовых Саветаў дэпутатаў, абраных у ходзе 

мясцовых выбараў 2010 года, якія адбыліся з сур’ѐзнымі сістэмнымі адступленнямі ад 

дэмакратычных стандартаў і не з’яўляліся ні свабоднымі ні справядлівымі. 

 

3. Выбарчае заканадаўства надзяляе органы, якія фарміруюць ТВК – прэзідыумы 

мясцовых саветаў і мясцовыя выканкамы – амаль неабмежаванымі дыскрэцыйнымі 

паўнамоцтвамі і радыкальна абмяжоўвае магчымасці ўплыву на іх дзейнасць з боку 

грамадзянскай супольнасці. 

 

4. Новая рэдакцыя Выбарчага кодэкса (студзень 2010 года) амаль нічога не змяніла ў 

заканадаўчым рэгуляванні фарміравання ТВК, асноўнымі рысамі якога з’яўляюцца: 

штучныя абмежаванні для палітычных партыяў і грамадскіх аб’яднанняў у магчымасці 

вылучаць сваіх прадстаўнікоў у склад камісій; адсутнасць крытэрыяў, якім павінен 

адпавядаць сябры камісіі; адсутнасць гарантыяў празрыстасці на этапе вылучэння 

кандыдатур у склад камісій; абмежаванні ў магчымасці назіраць за працэсам зацвярджэння 

склада камісій. 

 

5. Некаторыя пазітыўныя новаўвядзенні (абмежаванне колькасці дзяржаўных 

служачых ў складзе камісій; скарачэнне колькасці грамадзян і колькаснага складу 

працоўных калектываў, неабходнае для вылучэння кандыдата ў склад камісіі і магчымасць 

судовага абскарджання рашэнняў аб утварэнні камісій; гарантыя ўключэння ў склад камісіі 

не менш за траціну прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб’яднанняў) нічога не 

змянілі ў сутнасці прававых норм, якія рэгулююць фармірванне ТВК. 

                                                           
1
 Напрыклад, абласныя і Мінская гарадская выбарчыя камісіі арганізуюць правядзенне выбараў, 

ажыццяўляюць кантроль за выкананнем выбарчага заканадаўства, кіруюць дзейнасцю ніжэйстаячых 

выбарчых камісій, кантралююць укладанне спісаў выбарцаў, распараджаюцца грашовымі сродкамі, 

выдзеленымі на правядзенне выбараў і кантралююць іх выкарыстанне, кантралююць працэс збору 

подпісаў у падтрымку кандыдатаў і забеспячэнне роўнасці ўмоваў для кандыдатаў у Прэзідэнты. 
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6. Мясцовыя выбары 2010 года паказалі, што на практыцы новая рэдакцыя Выбарчага 

кодэкса амаль ніяк не спрыяла большай адкрытасці і дэмакратычнасці працэсу фарміравання 

выбарчых камісій. Толькі лічаныя адзінкі з кандыдатаў, вылучаных апазіцыйнымі партыямі і 

незалежнымі грамадскімі аб’яднаннямі былі ўключаныя ў склад выбарчых камісій на 

мясцовых выбарах – як і падчас папярэдніх прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў. Норма аб 

магчымасці абскарджання рашэнняў аб фарміраванні камісій не працавала, паколькі 

адсутнасць дакладных крытэрыяў адбору кандыдатаў у склад выбарчых камісій зрабіла 

практычна бессэнсоўнымі такія абскарджанні. 

 

7. Вылучэнне кандыдатур у склад ТВК было свабодным, але амаль не 

адлюстроўвалася дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармыцыі. Кандыдаты ад чатырох 

апазіцыйных партыяў склалі 3,4% ад кандыдатаў у тэрытарыяльныя камісіі, што было ў 

значнай ступені абумоўлена абмежаванымі магчымасцямі вылучаць кандыдатаў на раѐнным 

ўзроўні. 

 

8. Пасяджэнні органаў, якія фарміравалі ТВК, у цэлым адбываліся ва ўмовах 

абмежаванай інфармацыі аб іх месцы і часе і абмежаванага доступу для назіральнікаў. Яны 

мелі выключна фармальны характар і фактычна зводзіліся да безальтэрнатыўнага 

зацвярджэння спісаў склада камісій, кулуарна распрацаванага мясцовымі прадстаўнічымі і 

выканаўчымі органамі напярэдадні пасяджэнняў. Як станоўчае трэба адзначыць, што 

некаторых назіральнікаў, накіраваных на пасяджэнні органаў ад  Беларускага Хельсінкскага 

камітэта, усѐ ж запрашалі на пасяджэнні. 

 

9. Колькасць прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў, вылучаных ў склад ТВК, склала 

3,4% ад усіх кандыдатаў (92 з 2 681 чалавек); з іх у склад камісій трапілі толькі 14 чалавек, 

ці 0,7% ад 2 000 сяброў ТВК Гэта лепш, чым падчас прэзідэнцкіх выбараў 2006 года, калі ў 

склад ТВК былі уключаныя толькі 2 ці 3 прадстаўнікі апазіцыйных партый, і амаль столькі 

ж, колькі падчас мясцовых выбараў 2010 года (15 прадстаўнікоў). Такім чынам, у 

тэрытарыяльныя камісіі ўключана толькі 15% ад агульнай колькасці вылучаных 

прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партый. Для параўнання: на мясцовых выбарах 

2010 года ў ТВК былі ўключаны 25% ад агульнай колькасці вылучаных прадстаўнікоў 

апазіцыйных палітычных партый. 

 

10. Папярэдні аналіз складу ТВК паказвае, што ў краіне склалася група 

«прафесійных» сяброў тэрытарыяльных выбарчых камісій, якія з году ў год вылучаюцца ў 

склад выбарчых камісій і амаль без выключэнняў прызначаюцца ў іх. Пры гэтым спосаб 

вылучэння гэтых кандыдатаў год ад году змяняецца, как фармальна прыхаваць іх 

залежнасць ад органаў выканаўчай улады. 

 

11. Такім чынам, працэс фарміравання тэрытарыяльных выбарчых камісій падчас 

выбараў Прэзідэнта 2010 амаль нічым не адрозніваўся ад працэса фарміравання ТВК падчас 

выбараў Прэзідэнта у 2001 і 2006 гадах, а таксама папярэдніх мясцовых (2010) і 

парламенцкіх выбараў (2008), і не адпавядаў прынцыпам адкрытасці і справядлівасці 

выбарчага працэсу.   
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I. ПРАВАВАЯ БАЗА 

 

У адпаведнасці з арт. 27 Выбарчага кодэксу падрыхтоўку і правядзенне выбараў 

Прэзідэнта забяспечваюць тэрытарыяльныя камісіі – абласныя, Мінская гарадская, 

раѐнныя, гарадскія (у гарадах абласнога падпарадкавання, акрамя гарадоў з раѐнным 

дзяленнем), раѐнныя ў гарадах; і ўчастковыя камісіі. 

 

Згодна з арт. 34 Выбарчага кодэкса, камісіі па выбарах Прэзідэнта складаюцца з 

прадстаўнікоў палітычных партый, іншых грамадскіх аб’яднанняў, працоўных 

калектываў, а таксама прадстаўнікоў грамадзянаў, якія вылучаныя ў склад камісій 

шляхам збору подпісаў. Вылучаць сваіх прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій (па 1 

прадстаўніку ў адпаведную камісію) маюць права: 

 

1) кіруючыя органы абласных, Мінскай гарадской, раѐнных, гарадскіх (у гарадах 

абласнога падпарадкавання), раѐнных у гарадах арганізацыйных структур палітычных 

партый, іншых грамадскіх аб’яднанняў – у адпаведныя абласныя, Мінскую гарадскую, 

раѐнныя, гарадскія (у гарадах абласнога падпарадкавання), раѐнныя у гарадах 

тэрытарыяльныя камісіі, а так сама ва ўчастковыя камісіі
2
;  

 

2) сходы працоўных калектываў ці калектывы іх структурных падраздзяленняў, 

якія размешчаныя на тэрыторыі раѐна, горада, раѐна ў горадзе і якія налічваюць не менш 

за 10 працоўных маюць права вылучаць сваіх прадстаўнікоў у склад адпаведных 

тэрытарыяльных камісій.  

 

3) грамадзяне – шляхам падачы заявы. Заява павінна быць падпісана не менш чым 

10 грамадзянамі, якія валодаюць выбарчым правам і пражываюць на адпаведнай 

тэрыторыі.  

 

Тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі фарміруюцца наступнымі органамі: 

• абласныя, Мінская гарадская камісіі – прэзідыумамі абласных, Мінскага 

гарадскога Савета дэпутатаў і абласнымі, Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам у 

складзе 9-13 сяброў камісіі; 

• раѐнныя, гарадскія камісіі – прэзідыумамі раѐнных, гарадскіх Саветаў дэпутатаў 

і раѐннымі, гарадскімі выканаўчымі камітэтамі ў складзе 9-13 сяброў камісіі; 

• раѐнныя ў гарадах камісіі – прэзідыумамі гарадскіх Саветаў дэпутатаў і 

гарадскімі выканаўчымі камітэтамі ў складзе 9-13 сяброў камісіі. 

 

Як правіла, не менш адной траціны склада камісіі павінны складаць прадстаўнікі  

палітычных партый і іншых грамадскіх аб’яднанняў. Дзяржаўныя служачыя не могуць 

                                                           
2
 Парадак накіравання прадстаўнікоў палітычных партый і іншых грамадскіх аб’яднанняў таксама быў 

растлумачаны пастановай ЦВК № 48 ад 15 верасня 2010 года “Аб растлумачэнні выкарыстання часткі 

другой артылкула 35 Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь, які прадугледжвае вылучэнне прадстаўнікоў 

у склад камісій па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у 2010 г.”. 
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складаць больш адной траціны складу камісіі. У склад камісій не могуць уваходзіць 

суддзі, пракуроры, кіраўнікі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў.  

 

На пасяджэннях органаў, якія фарміруюць камісіі, маюць права прысутнічаць 

прадстаўнікі суб’ектаў, якія маюць права вылучаць сваіх прадстаўнікоў у склад камісій 

(палітычных партый, грамадскіх аб’яднанняў, працоўных калектываў і грамадзянаў, якія 

вылучылі свайго прадстаўніка ў склад камісіі). Рашэнне аб фарміраванні камісій ў 

сямідзѐнны тэрмін з моманту яго прыняцця змяшчаецца ў друку.  

 

Рашэнне органа, які фарміруе камісіі, можа быць абскарджана у трохдзѐнны 

тэрмін з моманту яго прыняцця адпаведна ў абласны, Мінскі гарадскі, раѐнны, гарадскі 

суд суб’ектамі, якія вылучылі сваіх прадстаўнікоў у склад камісіі. Суд разглядае скаргу 

на працягу трох дзѐн, ягонае рашэнне з’яўляецца канчатковым.  

 

II. ВЫБАРЧЫ КОДЭКС СА ЗМЕНАМІ І ДАПАЎНЕННЯМІ 

 

Фарміраванне тэрытарыльных выбарчых камісій па правядзенні выбараў 

Прэзідэнта ў 2010 годзе – ў параўнанні з выбарамі Прэзідэнта ў 2006 годзе – адбываецца 

паводле Выбарчага кодэкса 2000 года ў рэдакцыі ад 4 студзеня 2010 года. Асноўныя 

змены ў працэдуры вылучэння ў тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі і іх фарміравання 

тычыліся наступнага: 

 

1) у арт. 34 было ўстаноўлена, што, як правіла, не менш траціны камісій павінны 

складаць прадстаўнікі палітычных партый і грамадскіх аб’яднанняў. Аднак, пры гэтым, 

як і ў папярэдняй рэдакцыі Выбарчага кодэкса, крытэрыі адбору кандыдатаў у склад 

тэрытарыяльных выбарчых камісій не былі ўстаноўлены. Як паказалі мясцовыя выбары, 

адсутнасць гэтых крытэрыяў дазваляла органам, якія ўтвараюць камісіі, прымаць 

адвольныя рашэнні аб уключэнні ці неўключэнні ў склад камісій тых ці іншых 

вылучаных асоб. Пры гэтым у склад тэрытарыяльных камісій, як і падчас папярэдніх 

выбарчых кампаній, амаль не ўключаліся прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый; 

 

2) новым з’яўлецца таксама забарона на ўключэнне ў склад выбарчых камісій 

кіраўнікоў мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, суддзяў і пракурораў, а 

таксама палажэнне аб тым, што дзяржаўныя служачыя не павінны складаць больш 

траціны складу камісіі; 

 

3) у новай рэдакцыі арт. 35 зменена колькасць грамадзянаў, які могуць вылучыць 

свайго прадстаўніка ў склад тэрытарыяльнай камісіі – 10 чалавек (у параўнанні з 30 у 

старой рэдакцыі). Тое ж датычыцца працоўных калектываў – яны павінны быць 

колькасцю не менш за 10 чалавек (у параўнанні з 30 у старой рэдакцыі); 

 

4) істотнымі з’яўляюцца змены ў арт. 34, якія замацавалі права прадстаўнікоў 

суб’ектаў, якія вылучылі сваіх прадстаўнікоў у склад камісій, прысутнічаць падчас 

пасяджэнняў органаў, якія ўтвараюць камісіі. На практыцы прадстаўнікі грамадскіх 

аб’яднанняў, якія ажыццяўляюць маніторынг выбараў, нярэдка сутыкаюцца з адмовамі з 
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боку прадстаўнікоў мясцовых выканкамаў ў праве прысутнічаць на іх пасяджэннях аб 

стварэнні выбарчых камісій. Свае адмовы яны матывуюць тым, што дадзеныя 

прадстаўнікі грамадскіх аб’яднанняў не прадстаўляюць суб’ектаў, якія вылучылі 

прадстаўнікоў у склад выбарчай камісіі. З такімі не абгрунтаванымі адмовамі ў праве 

прысутнічаць на пасяджэннях органаў, якія фармуюць камісіі сутыкаліся і прадстаўнікі 

Беларускага Хельсінкскага камітэта (БХК). Адным з відаў статутнай дзейнасці БХК 

з’яўляецца ажыццяўленне назірання за выбарамі. Трэба адзначыць, што згодна з арт. 20 

закона «Аб грамадскіх аб’яднаннях» грамадскае аб’яднанне мае права бесперашкодна 

атрымліваць інфармацыю датычную іх дзейнасці. Фарміраванне выбарчых камісій, 

безумоўна, непасрэдна датычыцца арганізацыі выбараў і з’яўляецца важным этапам 

выбарчай кампаніі. Працэс фарміравання камісій павінен адбывацца максімальна 

празрыста і пасяджэнні дзяржаўных органаў, на якіх фарміруюцца камісіі, павінны 

адбывацца ў прысутнасці ўсіх зацікаўленых суб’ектаў, у тым ліку прадстаўнікоў 

грамадскіх аб’яднанняў, якія ажыццяўляюць маніторынг выбараў; 

 

5) новая рэдакцыя арт. 34 дае магчымасць судовага абскарджання рашэння органа 

аб фарміраванні камісіі. Суб’екты, якія вылучылі свайго прадстаўніка ў склад камісіі, 

атрымалі права абскардзіць рашэнне адпаведнага органа ў абласным, Мінскім гарадскім, 

раѐнным, гарадскім судзе; 

 

6) магчымасці вылучэння ў склад тэрытарыяльных выбарчых камісій ад 

палітычных партый і іншых грамадскіх аб’яднанняў, як і раней, абмяжоўваюцца 

патрабаваннем да наяўнасці арганізацыйных структур на месцах. 

 

III. ПРАЦЭС ВЫЛУЧЭННЯ КАНДЫДАТАЎ У СЯБРЫ КАМІСІЙ 

 

Згодна з Каляндарным планам арганізацыйных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы 

і правядзенню выбараў Прэзідэнта, зацверджанага пастановай ЦВК №43 ад 15 верасня 

2010 года, вылучэнне прадстаўнікоў у склад тэрытарыяльяных камісій павінна было 

завяршыцца не пазней 26 верасня 2010 года ўключна.  

 

Як і падчас выбараў Прэзідэнта ў 2006 годзе, вылучэнне кандыдатур у склад 

тэрытарыяльных камісій адбывалася ва ўмовах інфармацыйнага вакууму. Пачынаючы з 

моманту абвяшчэння выбараў (14 верасня) і да апошняга дня, калі было магчымым 

вылучэнне кандыдатур у склад камісій (26 верасня), ні органы ўлады, адказныя за 

фарміраванне камісій, ні дзяржаўныя СМІ не падалі ніякай інфармацыі наконт працэсу 

вылучэння кандыдатур.  

Асноўнай праблемай з якой сутыкнуліся палітычныя партыі пры вылучэнні сваіх 

прадстаўнікоў у склад тэрытарыяльных камісій, была адсутнасць арганізацыйных 

структур, зарэгістраваных альбо пастаўленых на ўлік на раѐнным і гарадскім узроўнях. 

На працягу папярэдніх гадоў шматлікія арганізацыйныя структуры палітычных партый 

былі ліквідаваныя паводле іскаў упраўленняў юстыцыі ў сувзяі з тым, што яны былі 

зарэгістраваныя ў памяшканнях жылога фонду. Гэтая акалічнасць мела ўплыў на 

магчымасці вылучэння прадстаўнікоў палітычных партый у склад адпаведных ТВК.  
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Паводле інфармацыі доўгатэрміновых назіральнікаў кампаніі «Праваабаронцы за 

свабодныя выбары», органы, які фарміруюць камісіі, ў цэлым не стваралі перашкодаў 

падачы дакументаў тым суб’ектам, якія вылучылі сваіх прадстаўнікоў у склад 

тэрытарыяльных камісій. Паводле паведамленняў назіральнікаў, амаль усе суб’екты 

здолелі падаць неабходныя дакументы, і былі праінфармаваныя пра час, месцы іх 

прыѐму. Аднак адзін факт адмовы ў прыняцці заявы аб вылучэнні ў склад 

тэрытарыяльнай камісіі зафіксаваны быў (у г. Мазыры Гомельскай вобласці)
3
. 

 

Паводле дадзеных ЦВК, ў склад 155 тэрытарыяльных выбарчых камісій (6 

абласных і Мінскай гарадской, 6 гарадскіх у гарадах абласнога падпарадкавання
4
, 24 

раѐнных ў гарадах і 118 раѐнных) быў вылучаны 2 681 кандыдат:  
 

Усе тэрытарыяльныя камісіі (155) – у сярэднім 17 кандыдатаў на 13 месцаў у камісіі: 

 
 

Абласныя і Мінская гарадская камісія (7) – у сярэднім 32 кандыдаты на 13 месцаў у камісіі: 

 

 
 

Гарадскія (у гарадах абласнога падпарадкавання) і раѐнныя камісіі ў гарадах (30) – у 

сярэднім 19-20 кандыдатаў на 13 месцаў у камісіі 

 

 
 

Раѐнныя камісіі (118) – у сярэднім 15 кандыдатаў на 13 месцаў у камісіі: 

 

 

Такім чынам, колькасць кандыдатаў у сябры тэрытарыяльных выбарчых камісій 

нязначна перавысіла колькасць месцаў у гэтых камісіях, а сярэдні «конкурс на месца» у 

камісіях знаходзіўся ў непасрэднай залежнасці ад узроўню камісіі: чым вышэй, тым 

мацнейшая канкурэнцыя (як будзе паказана ніжэй, галоўным чынам дзякуючы 

актыўнасці апазіцыйных партый).  

 

Назіральнікі адзначылі характэрную асаблівасць фарміравання ТВК: калі ў склад 

камісіі прапаноўваўцца вылучэнец апазіцыйнай партыі, то, як правіла, колькасць 

прэтэндэнтаў у ТВК перавышала максімальную колькасць месцаў у ѐй (13), але калі 

апазіцыйныя партыі не вылучалі сваіх прадстаўнікоў, то колькасць вылучаных 

                                                           
33

 Група грамадзян у колькасці 13 чалавек вылучыла ў склад Мазырскай тэрытарыяльнай выбарчай камісіі 

прадстаўніка Аб'яднаных дэмакратычных сіл Уладзіміра Целяпуна. 25 верасня 2010 года у 9.30–10.00 

прадстаўнік групы грамадзян Р.Крывіцкі прынѐс у райвыканкам заяву, аднак у кабінеце №101, які працуе 

па прынцыпе “адно акно”, яе не прынялі і не патлумачылі працэдуры рэгістрацыі заявы. Ахоўнік 

выканкама не прапусціў Р.Крывіцкага ў прыѐмную райвыканкама, патлумачыўшы, што «там нікога няма». 
4
 У Оршы, Барысаве, Пінску, Полацку, Наваполацку і Жодзіне. 
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кандыдатаў амаль дакладна супадала з максімальнай колькасцю месцаў у ТВК. Найбольш 

паказальнай у гэтым сэнсе сталі выбарчыя камісіі ў 22 раѐнных тэрытарыяльных камісіях 

Мінскай вобласці, дзе сярэдні конкурс склаў 13,4 кандыдаты на 13 месцаў у камісіі: 
 

 

 

Праверыць агульную колькасць вылучаных кандыдатаў немагчыма, паколькі 

органы, адказныя за фарміраванне камісій, у лепшым выпадку паведамлялі 

назіральнікам толькі колькасць вылучаных кандыдатаў, не раскрываючы іх імѐнаў, і не 

даючы магчымасці азнаѐміцца з першаснымі дакументамі. Таксама немагчыма 

даведацца, ці былі выкананы фармальнасці пры вылучэнні усіх кандыдатур у склад камісій.  

 

ЦВК падае наступныя дадзеныя аб колькасці кандыдатаў паводле спосабу 

вылучэння:  

 

 
 

Па дадзеных ЦВК, з 15 зарэгістраваных у краіне палітычных партый сваіх 

прадстаўнікоў у склад тэрытарыяльных камісій вылучылі 10, у тым ліку 4 апазіцыйных: 

Беларуская партыя левых «Справядлівы свет» (36), Аб’яднаная грамадзянская партыя 

(24), Партыя БНФ (7), Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада) (4). Калі, 

паводле дадзеных ЦВК, ад чатырох апазіцыйных партый быў разам вылучаны 71 

кандыдат, то паводле дадзеных партыйных штабоў – 92. Гэта значыць, што 21 партыйны 

кандыдат вылучаўся шляхам збору подпісаў.  

 

Больш за траціну кандыдатаў у сябры тэрытарыяльных выбарчых камісій склалі 

вылучэнцы грамадскіх аб’яднанняў і прафсаюзаў. Пры гэтым усяго 5 арганізацыяў – ГА 

«Белая Русь», ГА «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі», Федэрацыя прафсаюзаў 

Беларусі, Беларускі саюз жанчын, і Беларускае грамадскае абяднанне ветэранаў 

выставілі 79% ад усіх кандыдатаў ад грамадскіх аб’яднанняў і прафсаюзаў:  
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IV. ПАСЯДЖЭННІ ОРГАНАЎ, ЯКІЯ ЎТВАРАЛІ КАМІСІІ 

 

Сумесныя пасяджэнні прэзідыумаў абласных, Мінскага гарадскога, раѐнных, 

гарадскіх (гарадоў абласнога падпарадкавання) і раѐнных у гарадах Саветаў дэпутатаў і 

адпаведных выканаўчых камітэтаў адбыліся ў адпаведнасці з Каляндарным планам 

арганізацыйных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы і правядзенні выбараў Прэзідэнта – не 

пазней за 29 верасня 2010 года. Усяго было створана 155 тэрытарыяльных камісій.  

 

Інфармацыя пра тое, калі і дзе будуць адбывацца сумесныя пасяджэнні 

прэзідыумаў саветаў дэпутатаў і выканкамаў, на якіх зацвярджаліся склады камісій, 

была мала даступнай (назіральнікі кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» былі 

вымушаныя адмыслова звяртацца ў мясцовыя органы ўлады з запытамі на гэты конт)
5
. 

 

На пасяджэннях органаў, якія ўтвараюць камісіі, неабходны кворум быў 

забяспечаны паўсюль. Як і ў час папярэдніх выбарчых кампаній, працягласць пасяджэнняў 

органаў, якія ўтвараюць камісіі, у многіх месцах была мінімальнай. Напрыклад, 4 камісіі 

Цэнтральнага, Савецкага, Чыгуначнага, Навабеліцкага раѐнаў г. Гомеля былі сфарміраваны 

за 38 хвілін, што склала менш за 10 хвілін на кожную. Неабходна звярнуць увагу, што 

паводле слоў начальніка аддзела арганізацыйна-кадравай работы Гомельскага гарвыканкама 

Ірыны Абрамцавай, у склад раѐнных камісій г. Гомеля было прапанавана ўсяго 119 

прадстаўнікоў. Гэта пры неабходнай колькасці 52 прадстаўнікі складае конкурс больш за 2 

чалавекі на месца. Такое «хуткае» ўтварэнне раѐнных выбарчых камісій г. Гомеля 

з’яўляецца тыповым прыкладам фармальнага характару пасяджэнняў, зацвярджэння складу 

камісій без прадстаўлення асоб прапанаваных ў склад камісіі, абмеркавання кандыдатур і 

спаборніцтва. Аналагічным чынам прайшлі амаль усе пасяджэнні, на якіх змаглі 

прысутнічаць доўгатэрміновыя назіральнікі кампаніі. 

 

Назіральнікі сведчаць, што, напрыклад, у Гродзенскай вобласці, Гродзенская 

раѐнная ВК, Мастоўская, Скідзельская раѐнныя ВК былі сфарміраваны за 8 хвілін, 

                                                           
5
 Маюць месца і некаторыя выключэнні з правіла: напрыклад, на сумеснае пасяджэнне прэзідыуму 

Талачынскага савета дэпутатаў і Талачынскага райвыканкама, якое прызначана на 10 гадзін раніцы 27 

верасня 2010 года, назіральнік кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» быў запрошаны 

спецыяльна (у склад выбарчай камісіі прадстаўнікі апазіцыйных партый не вылучаліся). 
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Свіслацкая раѐнная ВК – за 13 хвілін. Кастрычніцкая і Ленінская раѐнныя ВК г. Гродна 

былі сфармаваныя ў сярэднім за 15 хвілін, Гродзенская абласная ВК – за 20 хвілін. 

  

Паводле назіральнікаў, як і ў мінулых выбарчых кампаніях, абмеркаванне пры 

прыняцці рашэння аб уключэнні ў камісію вылучаных асоб зводзілася пераважна да 

канстатацыі колькаснага складу (13 чалавек). У асобных выпадках зачытваліся спісы 

прапанаваных у склад камісіі асоб, што не мяняла сутнасці працэсу. Так начальнік аддзела 

арганізацыйна-кадравай работы Мастоўскага райвыканкама Гродзенскай вобласці 

Аляксей Рахунак зачытаў колькасць і прозвішчы вылучаных асобаў, спосаб іх вылучэння і 

падкрэсліў, што спіс рэкамендаваны для прыняцця, уключае ўсіх вылучэнцаў ад партый, 

прафсаюзаў і іншых грамадскіх арганізацый. Аляксей Шафарэвіч, старшыня Мастоўскага 

райвыканкама, які вѐў пасяджэнне, прапанаваў прысутным прагаласаваць па складу спіса. 

Прапанова была падтрымана,  прагаласавалі адзінагалосна.  

 

Практычна не характарызаваліся асобы, вылучаныя ў камісіі, на пасяджэннях ў 

Скідзелі, Свіслачы (Гродзенская вобл.), Смалявічах (Мінская вобл.), Мазыры 

(Гомельская вобл.), Наваполацку (Віцебская вобл.), Бабруйску (Магілѐўская вобл.), 

Пінску (Брэсцкая вобл.) ды інш. Агучвалася толькі, што ўсе, каго прапануецца 

ўключыць, з’яўляюцца сталымі сябрамі выбарчых камісій, маюць «дастаковы вопыт 

працы», праноўвалася прагаласаваць за загадзя вызначаны спіс.  

 

Адсутнасць выразна сфармуляваных крытэрыяў дазволіла мясцовым органам 

улады фарміраваць ТВК выключна сыходзячы са сваіх меркаванняў. Прадстаўнікі 

органаў улады, якія фарміравалі Светлагорскую раѐнную ВК, адмовіліся назваць 

крытэрыі, па якіх было адмоўлена ва ўключэнні прадстаўніку ініцыятыўнай групы 

У. Някляева: «паводле закона мы не абязаны вам тлумачыць свайго рашэння».  

 

Назіральнікі ў некаторых гарадах зафіксавалі схему «дэмакратычнай адмовы» 

апазіцыйным прэтэндэнтам у ТВК: у склад ТВК вылучаецца чыноўнік высокага рангу, 

органы, якія ўтвараюць камісіі, адмаўляюць гэтаму чыноўніку і прадстаўніку апазіцыі на 

аднолькавых падставах. Напрыклад, начальніку ідэалагічнага аддзела Смалявіцкага 

райвыканкама Паўлу Графутку і вылучанаму ад апазіцыйна настроеных грамадзянаў 

П. Вашкоўскаму, было адмоўлена ва ўключэнні ў ТВК з-за парушэння тэрміну падачы 

заяваў (абодва падалі іх напрыканцы тэрміну).  

 

У Пінскую гарадскую ВК ўключана 5 прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый 

(Пінскай гарадской арганізацыі «Беларускі прафсаюз працаўнікоў дзяржаўных і іншых 

устаноў», пінскай гарадской арганізацыі ГА «Беларускае таварыства інвалідаў», пінскай 

гарадской арганізацыі ГА БРСМ, пінскай гарадской арганізацыі ГА «Беларускі саюз 

ветэранаў вайны ў Афганістане», пінскай гарадской арганізацыі ГА «Белая Русь»). Пры 

гэтым на пасяджэнні было заяўлена, што вызначаная законам квота вытрымана, таму 

прадстаўнікам апазіцыйнай БПЛ «Справядлівы свет» і праўрадавай КПБ было 

адмоўлена. Назіральнік у Пінску звяртае ўвагу на той факт, што непрайшоўшым ад КПБ 

з’яўляецца першы намеснік старшыні Пінскага гарвыканкама Аляксандр Канеўскі. Такім 

чынам, у абедзве камісіі прадстаўнікі апазіцыі не ўвайшлі. 
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Назіральнікі паведамляюць, што ў адрозненне ад мінулых выбараў, некаторыя з іх 

маглі азнаѐміцца з матэрыяламі вылучэння ў склад ТВК. Такая магчымасць была ім 

прадастаўлена ў Вілейцы, Смалявічах (Мінская вобл.), Талачыне (Віцебская вобл.), 

Мазыры (Гомельская вобл.) і некаторых іншых гарадах. Адмовілі назіральнікам у гэтым 

першы намеснік начальніка ўпраўлення справамі Гродзенскага аблвыканкама 

Аляксандр Жабрун, начальнік аддзела арганізацыйна-кадравай работы Свіслацкага 

райвыканкама Уладзімір Баўфалік, чыноўнікі Маладзечанскага, Мастоўскага, 

Светлагорскага, Наваполацкага райвыканкамаў ды інш.  

 
V. СКЛАД СТВОРАНЫХ КАМІСІЙ 

 

Паколькі поўныя дадзеныя аб складзе тэрытарыяльных выбарчых камісій стануць 

вядомыя, хутчэй за ўсѐ, не раней за 6 кастрычніка 2010 года, ніжэйпададзеныя лічбы і 

ацэнкі з’яўляюцца папярэднімі. З другога боку, кампанія «Праваабаронцы за свабодныя 

выбары» ужо сѐння ўпэўнена ў тым, што канчатковыя лічбы не ўнясуць сур’ѐзных 

карэктываў у сѐняшнюю ацэнку склада створаных камісіяў. 

 

У склад 155 ТВК былі абраныя 2 000 чалавек, 20,4% ад якіх – дзяржаўныя 

служачыя. 30 верасня сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі М. Лазавік заявіў, што 

«актыўнасць палітычных партыяў на гэтым этапе была невысокая, вылучалі яны 

нямнога. Амаль усе іх прадстаўнікі ўвайшлі ў склад камісіяў». Гэта заява адпавядае 

рэчаіснасці толькі ў дачыненні да шасці партыяў, якія з’яўляюцца лаяльнымі да дзеючай 

улады (КПБ, Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці, Ліберальна-дэмакратычная 

партыя, Аграрная партыя, Рэспубліканская партыя, Беларуская сацыяльна-спартыўная 

партыя). Сапраўды, са 121 кандыдата, вылучаных гэтымі партыямі, у склад ТВК увайшлі 

106 чалавек (87,6% ад агульнай колькасці вылучаных гэтымі партыямі). 

 

А вось з 92 прадстаўнікоў чатырох апазіцыйных партый, вылучаных у склад 

тэрытарыяльных выбарчых камісій (3,4% ад агульнай колькасці кандыдатаў), уключаны 

ў камісіі толькі 14 кандыдатаў (0,7% ад агульнай колькасці сяброў ТВК, ці 15% ад 

агульнай колькасці вылучаных прадстаўнікоў апазіцыйных партый). Такім чынам, 

прадстаўнікі апазіцыйных партыяў будуць прысутнічаць толькі ў 14 камісіях са 155.  
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Перадузятае стаўленне органаў, якія ўтваралі выбарчыя камісіі, да прадстаўнікоў 

апазіцыйных палітычных партый, з’яўляецца відавочным: калі тры з чатырох 

сярэднестатыстычных кандыдатаў трапілі ў склад выбарчых камісій, то ў выпадку  

прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партый – толькі адзін з сямі. А вось кандыдаты 

ад лаяльных уладзе партый траплялі ў камісіі ў 9 выпадках з 10.  

 

Што тычыцца астатніх сяброў тэрытарыяльных выбарчых камісій, то незалежна 

ад спосабу іх вылучэння амаль ўсе яны з’яўляюцца кандыдатамі ад дзеючай улады. 

Бальшыня з іх (па папярэдніх ацэнках, як мінімум 50-60%), ужо хаця бы раз былі 

сябрамі тэрытарыяльных выбарчых камісій на папярэдніх мясцовых, парламенцкіх ці 

прэзідэнцкіх выбарах. Як правіла, у склад камісіі уваходзіць 3-5 дзяржаўных служачых, 

часцей за ўсѐ – супрацоўнікаў выканкамаў і Саветаў дэпутатаў, гэта значыць тых 

структур, якія яе сфарміравалі. Астатнія – прадстаўнікі праўрадавых грамадзянскіх 

арганізацый, бюджэтных арганізацый (перш за ўсѐ – установаў адукацыі і аховы 

здароўя), а таксама кіраўнікоў дзяржаўных (ці кантралюемых дзяржавай) 

прадпрыемстваў.  

 

Тыповай тэрытарыяльнай выбарчай камісіяй з’яўляецца Чыгуначная раѐнная 

выбарчая камісія г. Гомеля: 
 

Імя
6
, пасада

7
 Кім вылучаны ў выбарчую 

камісію на прэзідэнцкіх 

выбарах 2010 года
8
 

Кім вылучаны ў выбарчую 

камісію на мясцовых 

выбарах 2010 года
9
 

Кім вылучаны ў выбарчую 

камісію на парламенцкіх 

выбарах 2008 года
10

 

Адамовіч Таццяна Іванаўна, 

старшыня арганізацыі 

Чыгуначнага р-на г. Гомеля  

БГА ветэранаў 

Беларускім грмадскім 

аб’яднаннем ветэранаў 

Беларускім грамадскім 

аб’яднаннем ветэранаў 

 –  

Зянкевіч Аляксандр 

Георгіевіч 

 

РГА «Белая Русь» Грамадзянамі шляхам 

падачы заявы 

РГА «Белая Русь» 

Касаверская Галіна Аліеўна,  

дэпутат Гомельскага 

гарадскога Савета дэпутатаў 

Грамадзянамі шляхам 

падачы заявы 

–  Грамадзянамі шляхам 

падачы заявы 

Карнееў Сяргей Васільевіч, 

начальнік аддзела ЖКГ 

Чыгуначнага раѐна 

г. Гомеля 

ГА «Беларускі 

рэспубліканскі саюз 

моладзі» 

Прафсаюзам работнікаў 

дзяржаўных і іншых 

устаноў 

Грамадзянамі шляхам 

падачы заявы 

 

Курыцына Наталля 

Міхайлаўна  

Працоўным калектывам 

ААТ «Тытуньвінгандаль» 

Прафсаюзам работнікаў 

гандлю 

–   

Прадзеіна Ганна Рыгораўна  Грамадзянамі шляхам 

падачы заявы 

Прафсаюзам работнікаў 

хімічнай, горнай 

і нафтавай галінаў 

прамысловасці 

 

–  

                                                           
6
"Гомельские ведомости" (28 верасня 2010 года). 

7
Дадзеныя з адкрытых крыніцаў. .  

8
"Гомельские ведомости" (28 верасня 2010 года). 

9
 «Приложение к решению президиума Гомельского областного Совета депутатов и Гомельского 

областного исполнительного Комитета». 
10

 www.belaruspartizan.org 
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Расказава Людміла 

Андрэеўна, намеснік 

старшыні выканкама 

Чыгуначнага раѐна 

г. Гомеля  

Грамадзянамі шляхам 

падачы заявы  

Прафсаюзам работнікаў 

дзяржаўных і іншых 

устаноў 

Гомельскім абласным 

выканаўчым камітэтам  

Сітайло Пѐтр Піліпавіч, 

начальнік жыллѐва-

бытавога упраўлення РУП 

“Гомсельмаш” 

Камуністычнай партыяй 

Беларусі 

Камуністычнай партыяй 

Беларусі 

–  

Суровы Віктор Адамавіч, 

начальнік аддзела 

матэрыяльна-тэхнічнага 

забеспячэння Гомельскага 

аддзялення Беларускай 

чыгункі 

Грамадзянамі шляхам 

падачы заявы 

Грамадзянамі шляхам 

падачы заявы 

–  

Хойдзіна Надзея 

Вітальеўна, вядучы інжынер 

вытворча-тэхнічнага 

аддзела Камунальнага 

жыллѐвага рамонтна-

эксплуатацыйнага 

ўнітарнага прадпрыемства 

"Чыгуначнае" г. Гомеля 

Беларускім таварыствам 

Чырвонага Крыжа 

Прафсаюзам работнікаў 

мясцовай прамысловасці і 

камунальна- бытавых 

прадпрыемстваў 

Грамадзянамі шляхам 

падачы заявы 

Шамбір Уладзімір 

Мікалаевіч 

 

Грамадзянамі шляхам 

падачы заявы 

Прафсаюзам работнікаў 

хімічнай, горнай 

і нафтавай галінаў 

прамысловасці 

Прэзідыумам Гомельскага 

абласнога Савета дэпутатаў 

 

Шведаў Генадзь Фѐдаравіч, 

намеснік начальніка АУС 

адміністрацыі Чыгуначнага 

раѐна г. Гомеля па 

ідэалагічнай працы і 

кадравым забеспячэнні 

Грамадзянамі шляхам 

падачы заявы 

Грамадзянамі шляхам 

падачы заявы 

Грамадзянамі шляхам 

падачы заявы 

 

Шутаў Віктар Піліпавіч, 

дэпутат Гомельскага 

гарадскога Савета дэпутатаў 

 

Працоўным калектывам 

ААТ «Гомельскі 

аўтамабільны парк №26» 

– Працоўным калектывам 

ААТ «Гомельскі 

аўтамабільны парк №26» 

 
VI. АБСКАРДЖВАННЕ РАШЭННЯЎ ОРГАНАЎ, ЯКІЯ ЎТВАРАЛІ КАМІСІІ 

 

У адпаведнасці з ч. 6 арт. 34 Выбарчага кодэкса рашэнне органаў, якія ўтварылі 

камісію, можа быць абскарджана ў трохдзѐнны тэрмiн з дня яго прыняцця адпаведна ў 

абласны, Мiнскi гарадскi, раѐнны, гарадскі суд суб'ектамі, якія вылучылі сваіх 

прадстаўнікоў у склад камісіі. Скарга павінна быць падпісана адпаведна кіраўніком 

палітычнай партыі (арганізацыйнай структуры), іншага грамадскага аб'яднання 

(арганізацыйнай структуры), кіраўніком іншай арганізацыі (структурнага 

падраздзялення), грамадзянамі, якія вылучылі прадстаўніка ў склад камісіі шляхам 

падачы заявы. Суд разглядае скаргу ў трохдзѐнны тэрмiн, яго рашэнне з'яўляецца 

канчатковым.  

 

Паколькі фарміраванне ТВК завяршылася напярэдадні, а тэрміны абскарджвання 

яшчэ не выйшлі, на цяперашні момант мала хто паспеў звярнуцца са скаргамі ў 

адпаведныя інстанцыі. Больш вядома пра намеры.  
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Разам з тым, на дадзены момант назіральнікамі адзначаны нешматлікія выпадкі 

абскарджвання рашэння органаў, якія ўтвараюць тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. 

Шмат у чым гэта тлумачыцца тым, што апазіцыйныя палітычныя партыі, незалежныя 

грамадскія арганізацыі і іншыя суб'екты вылучылі не так шмат сваіх прадстаўнікоў у 

выбарчыя камісіі гэтага ўзроўню. Гэта тлумачыцца тым, што змены, унесеныя ў закон аб 

палітычных партыях, якія забараняюць рэгістрацыю структур палітычных партый па 

адрасах жылога фонду, фактычна ліквідавалі структуры партый, пазбавіўшы іх 

рэгістрацыі. А вылучэнне прадстаўнікоў у раѐнныя камісіі, у параўнанні з выбарамі ў 

мясцовыя Саветы дэпутатаў, ажыццяўлялася не гарадскімі арганізацыямі партый, а іх 

раѐннымі структурамі, рэгістрацыю якіх загадзя ліквідавалі. Гэта значна зменшыла 

магчымасць вылучэння прадстаўнікоў апазіцыйных партый у камісіі. 

 

Акрамя таго, нешматлікія скаргі ад апазіцыйных палітычных партый, грамадскіх 

арганізацый і іх сяброў тлумачыцца тым, што судовая працэдура абскарджання 

выпадкаў неўключэння ў склады выбарчых камісій не з'яўляецца эфектыўнай. 

Адсутнасць у Выбарчым кодэксе крытэрыяў уключэння ў камісіі таго ці іншага 

кандыдата прыводзіць да таго, што судовы разгляд такіх скаргаў зводзіцца да 

фармальнай праверкі наяўнасці ў складзе выбарчых камісій не менш за адну траціну 

прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. 

 

АДС Гомельскай вобласці адразу выказалі намер абскарджваць вынікі 

фарміравання чатырох раѐнных ТВК г. Гомеля. Па Гомелю шляхам збору подпісаў ад 

АДС было накіравана па адным прадстаўніку ў кожную з чатырох раѐнных камісій. Ні 

адзін з іх не быў уключаны. 

 

Гомельская абласная арганізацыя АГП абскардзіла сумеснае рашэнне Прэзідыума 

Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў і Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта 

аб утварэнні Гомельскай абласной выбарчай камісіі. Дадзеныя органы сфарміравалі 

камісію ў складзе 13 чалавек. У склад гэтай камісіі вылучалася 6 прадстаўнікоў 

палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў, з якіх адзін – прадстаўнік партыі АГП 

Уладзімір Кацора, які з'яўляўся сябрам Прэзідыума Гомельскага гарадскога Савета 

дэпутатаў і меў досвед працы ў выбарчых камісіях. Як адзначаецца ў скарзе Гомельскай 

абласной арганізацыі АГП, «пры фарміраванні складу выбарчай камісіі з 13 чалавек і 

пры ўмове вылучэння ў склад камісіі шасцярых прадстаўнікоў ад палітычных партый, 

зацікаўленыя асобы ў сілу патрабаванняў часткi 2 артыкула 34 Выбарчага кодэкса 

Рэспублікі Беларусь абавязаны былі ўключыць у склад камісіі ўсіх прадстаўнікоў 

галоўных суб'ектаў выбарчага працэсу – у тым ліку і прадстаўніка ад нашай 

дэмакратычнай палітычнай партыі». Акрамя таго, у якасці аднаго з довадаў скаргі 

прыводзілася тое, што падчас пасяджэння органаў, якія ўтвараюць камісіі, кандыдатуры 

ад палітычных партый не абмяркоўваліся, галасаванне прайшло па загадзя 

падрыхтаваным спісе. 

 

Аналагічныя скаргі падалі Гомельскі абласны камітэт Беларускай партыі левых 

«Справядлівы свет», Гомельская абласная арганізацыя партыі БНФ. У склад гэтай 
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камісіі не быў уключаны прадстаўнік БПЛ «Справядлівы свет» Віктар Хоміч, былы 

дэпутат Вярхоўнага Савета XIII склікання і прадстаўнік партыі БНФ. 

 

Па такіх жа падставах Гродзенскі абласны камітэт Беларускай партыі левых 

«Справядлівы свет» абскардзіў сумеснае рашэнне прэзідыума Гродзенскага абласнога 

Савета дэпутатаў і Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта ад 29 верасня 2010 года 

аб утварэнні Гродзенскай абласной камісіі па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У 

склад гэтай камісіі без тлумачэння прычын не быў уключаны прадстаўнік БПЛ 

«Справядлівы свет» Анатоль Іванчыкаў. 

 

Адзначаны выпадкі абскарджвання сумеснага рашэння органаў, якія ўтвараюць 

тэрытарыяльныя камісіі, у Полацку і Оршы дзе таксама скаргі падавалі прадстаўнікі 

БПЛ «Справядлівы свет». 

 

Варта адзначыць таксама выпадкі абскарджвання рашэнняў органаў, якія 

ўтвараюць выбарчыя камісіі групамі грамадзян, якія вылучылі сваіх прадстаўнікоў у 

склады выбарчых камісій. Так, група грамадзянаў вылучыла Паўла Левінава ў якасці 

свайго прадстаўніка ў склад Віцебскай абласной і Першамайскай раѐннай выбарчых 

камісій г. Віцебска. Аднак сумеснымі рашэннямі, адпаведна, Прэзідыума Віцебскага 

абласнога Савета дэпутатаў і Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта, а таксама 

Прэзідыума Віцебскага гарадскога Савета дэпутатаў і Віцебскага гарадскога 

выканаўчага камітэта, грамадзянам адмоўлена ва ўключэнні іх прадстаўніка ў склад 

гэтых камісій. У сувязі з гэтым грамадзяне звярнуліся са скаргамі ў Віцебскі абласны суд 

і суд Кастрычніцкага раѐна г. Віцебска. 

 

На дадзены момант пададзены ў абласную выбарчую камісію, у суд і пракуратуру 

пададзены заявы Аршанскай гарадской і Аршанскай раѐннай арганізацый Беларускай 

партыі левых "Справядлівы свет". 

 

У г. Мінску партыя «Справядлівы свет» абскарджвае неўключэнне ў склад 

Мінскай гарадской камісіі Валерыя Ухналѐва. На пасяджэнні па ўтварэнні ТВК 

прадстаўнікі партыі не прысутнічалі, паколькі не былі запрошаныя і не ведалі пра час 

пасяджэння. Адпаведныя скаргі накіраваны на імя старшыні Мінскага гарадскога 

выканаўчага камітэта М. Ладуцькі, у ЦВК, а таксама ў Мінскі гарадскі суд. У судовай 

заяве партыя просіць прызнаць рашэнне, прынятае на сумесным пасяджэнні прэзідыуму 

Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў і Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта 

незаконным, а таксама абавязаць прыняць новае рашэнне – з уключэннем у склад камісіі 

прадстаўніка Партыі «Справядлівы свет». З аналагічнымі скаргамі і патрабаваннямі ў 

тыя ж структуры звярнуўся Вінцук Вячорка і Партыя БНФ, абскарджваючы 

неўключэнне сябра Партыі БНФ В.Вячоркі ў Мінскую гарадскую ТВК. 

 
VII. НАЗІРАННЕ ЗА ПРАЦЭСАМ ФАРМІРАВАНІЯ КАМІСІЙ 

 

У параўнанні з выбарамі 2006 года, органы, якія ўтвараюць ТВК больш уважліва 

ставяцца да асоб, якія выказваюць жаданне прысутнічаць у якасці назіральнікаў на 
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пасяджэннях названых органаў па ўтварэнні тэрытарыяльных камісій. Большасць 

назіральнікаў была дапушчана на пасяджэнні, своечасова праінфармавана пра час і 

месца правядзення пасяджэнняў. 

 

У той жа час, вядома вялікая колькасць выпадкаў, пры якіх назіральнікі не 

здолелі патрапіць на пасяджэнні па прычыне нежадання чыноўнікаў. Назіральнікамі 

адзначаны розныя метады, якімі карысталіся чыноўнікі каб стварыць перашкоды 

прысутнасці назіральнікаў на пасяджэннях па фарміраванні тэрытарыяльных камісій. 

Аналагічныя прыѐмы выкарыстоўваліся і падчас папярэдніх выбарчых кампаній. 

 

Часцей за ўсѐ назіральнікам настолькі позна паведамляюць пра час правядзення 

пасяджэння, што гэта робіць прысутнасць назіральніка на пасядэжнні фізічна 

немагчымай.   

 

У г. Орша Віцебскай вобласці прадстаўнікі Аршанскага гарвыканкама паведамілі 

пра пасяджэнне назіральніку ад БХК Ігару Казмерчаку  за гадзіну да яго пачатку. А ў 

Аршанскім райвыканкаме назіральніку ад БХК Васілю Леўчанкаву – увогуле за 35 хвілін 

да пачатку пасяджэння.  

Аналагічная сітуацыя адбылася ў Бялыніцкай раѐннай адміністрацыі. 

Назіральніка Барыса Вырвіча запэўнівалі пра тое, што яго запросяць на пасяджэнне, час 

правядзення якога да апошняга быў невядомы, аднак запрашэнне было зроблена 

незадоўга да пачатку пасяджэння. 

У г. Мазыр Гомельскай вобласці афіцыйная інфармацыя пра час пасяджэння 

з’явілася толькі ў выглядзе абвесткі, вывешанай на стэндзе ў будынку выканкама. Пры 

гэтым, абвестка з’явілася на стэндзе толькі ў 9.00 27 верасня, тады як пасяджэнне было 

запланавана на 10.00 таго ж дня.  

У некаторых выпадках назіральнікі зусім не папярэджваліся пра правядзенне 

пасяджэння і пасяджэнні адбываліся амаль таемна. Так, у г. Маладзечна Мінскай 

вобласці, не быў папярэджаны Эдуард Баланчук, накіраваны БХК на пасяджэнне па 

ўтварэнні Маладзечанскай гарадской выбарчай камісіі.  

Шэраг грамадзян звярталіся з заявамі дапусціць іх да назірання за працэсам 

фарміравання ТВК як грамадзян Рэспублікі Беларусь. Усе яны атрымлівалі адмовы са 

спасылкамі на арт. 13 Выбарчага кодэксу, які на думку органаў, якія фарміруць камісіі, 

не дазваляе шараговым грамадзянам быць назіральнікамі, якімі «могуць быць толькі 

прадстаўнікі ад кагосьці». Такая сітуацыя склалася ў Гродзенскім, Бераставіцкім і 

Ваўкавыскім раѐнах Гродзенскай вобласці. Грамадзянка Алена Прыгара 28 верасня ў 

8.00 звярнулася вусна і пісьмова ў Гродзенскі райвыканкам, спаслаўшыся на арт. 13 

Выбарчга кодэкса. Праз паўгадзіны А.Прыгара атрымала адказ ад начальніка аддзела 

арганізацыйна-кадравай работы Валерыя Балашова, што заяўніца прыстунічаць на 

пасяджэнні не можа, паколькі нікога не прадстаўляе, што, на думку, Гродзенскага 

райвыканкама, не дазваляе быць назіральнікам. Пытанне А.Прыгары ці існуе механізм, 

які дазваляе ѐй патрапіць на пасядэжэнне проста як грамадзянцы засталося без адказу. 

Аналагічную адмову ў Бераставіцкім раѐне атрымаў Іван Курчэўскі. Назіральніку 
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Лявону Карповічу было адмоўлена ў праве прысутнасці на пасяджэнні на падставе таго, 

што «назіральнікам могуць быць толькі прадстаўнікі ад тых структур, чые прадстаўнікі 

пададзены кандыдатамі ў склад ТВК» (словы старшыні Ваўкавыскага раѐннага савета 

дэпутатаў С. Прадко). 

Грубым ігнараваннем нормаў выбарчага заканадаўства ў спалучэнні з 

брутальнымі падыходамі да працы з назіральнікамі не першую ўжо выбарчую кампанію 

адзначаецца г. Бабруйск Магілѐўскай вобласці. Начальнікам аддзела арганізацыйна-

кадравай работы Бабруйскага гарвыканкама Сяргеем Біткіным на сумеснае пасяджэнне 

прэзідыума гарадскога Савета дэпутатаў і гарадскога выканаўчага камітэта па 

фарміраванні тэрытарыяльнай камісіі фізічна не быў дапушчаны назіральнік ад БХК Ігар 

Ходзькаі.  

Гэтак жа фізічна з дапамогай міліцыянера спрабавалі не дапусціць на сумеснае 

пасяджэнне прэзідыума Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў і Брэсцкага абласнога 

выканаўчага камітэта назіральніка Уладзіміра Вялічкіна. У. Вялічкін усѐ ж на 

пасяджэнне патрапіў. Пры гэтым намеснік начальніка арганізацыйнага аддзела 

галоўнага ўпраўлення арганізацыйна-кадравай працы Брэсцкага аблвыканкама Наталля 

Грыгор’ева, якая на пасяджэнні была абрана сябрам Брэсцкай абласной тэрытарыяльнай 

камісіі, прапанавала У.Вялічкіну напісаць  на яго рэгістрацыйнай заяве з просьбай 

дапусціць на пасяджэнне, што «пасяджэнне праходзіла адкрыта, галосна і 

бесперашкодна» і паставіць асабісты подпіс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Мэтай кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» з’яўляецца назіранне за 

выбарамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, ацэнка выбарчага працэсу з пункту 

гледжання беларускага выбарчага заканадаўства і міжнародных стандартаў 

свабодных і дэмакратычных выбараў, інфармаванне пра нашыя высновы беларускай 

грамадскасці і міжнароднай супольнасці. Кампанія з’яўляецца незалежнай і палітычна 

незаангажаванай. Інфармацыю пра кампанію можна знайсці на сайтах 

праваабарончага цэнтра «Вясна» (http://spring96.org) і Беларускага Хельсінкскага 

камітэта (http://www.belhelcom.org). 

http://spring96.org/
http://www.belhelcom.org/

