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Аналітычная тыднёвая справаздача па выніках назірання  
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Назіранне ажыццяўляюць актывісты РПГА «Беларускі Хельсінкскі камітэт» і ПЦ «Вясна»  

ў рамках кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» 

ВЫСНОВЫ 

– выбары 2016 года пачынаюцца на фоне складанай геапалітычнай абстаноўкі ў свеце і ў 

Еўропе, перш за ўсё ў сувязі з расійска-ўкраінскім канфліктам; 

– выбарам спадарожнічаюць неспрыяльныя тэндэнцыі ў сацыяльным і эканамічным 

развіцці Беларусі; 

– сёлетнія выбары пачынаюцца ў цэлым на больш спрыяльным унутрыпалітычным фоне, 

чым мінулагоднія прэзідэнцкія выбары;  

– улады Беларусі не адмовіліся ад рэпрэсіўных практык у дачыненні да апанентаў улады: 

па-ранейшаму прыцягваюцца да адміністратыўнай адказнасці ўдзельнікі мірных сходаў, 

выносяцца адмовы ў рэгістрацыі створаных палітычных партый і грамадскіх аб’яднанняў, 

абмяжоўваюцца іншыя грамадзянскія і палітычныя правы грамадзян; 

– улады Беларусі не зрабілі захадаў, скіраваных на сістэмныя і якасныя змены ў галіне 

правоў чалавека, найперш на заканадаўчым узроўні; 

– пры падрыхтоўцы выбараў улады Беларусі толькі выбарачна ўлічылі рэкамендацыі 

БДІПЧ АБСЕ і кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары», выпрацаваныя па выніках 

назірання за папярэдняй выбарчай кампаніяй. 

ПРАВАВАЯ АСНОВА 

Прававую аснову выбарчай сістэмы Рэспублікі Беларусь складаюць Канстытуцыя 

Рэспублікі Беларусь, Выбарчы кодэкс і іншыя заканадаўчыя акты Рэспублікі Беларусь, а 

таксама пастановы Цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх 

рэферэндумаў (далей – Цэнтральная выбарчая камісія, ЦВК). 

Выбарам у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у 2016 годзе 

папярэднічала ўнясенне змяненняў у Выбарчы кодэкс Рэспублікі Беларусь. Апошняе з 

гэтых змяненняў ад 4 чэрвеня 2015 года забараняе замежнае фінансаванне выбарчага 

працэсу. 

Раней Законам Рэспублікі Беларусь ад 25 лістапада 2013 г. № 72-З унесены змяненні ў ВК, 

якія закранулі парадак дзяржаўнага фінансавання агітацыі, увялі акрэдытацыю 

назіральнікаў, прадугледзелі стварэнне абласных, Мінскай гарадской, тэрытарыяльных 

выбарчых камісій, якія, у тым ліку, кіруюць дзейнасцю акруговых і участковых выбарчых 

камісій, разглядаюць скаргі на іх рашэнні, вызначаюць вынікі выбараў дэпутатаў на 
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тэрыторыі вобласці і г. Мінска. Прадугледжана таксама накіраванне палітычнымі партыямі, 

якія вылучылі сваіх кандыдатаў у парламент, сябраў гэтых камісій з дарадчым голасам. 

Забаронена агітацыя за байкот выбараў пад пагрозай прыцягнення да адміністрацыйнай 

адказнасці. Замацаваныя падставы, на якіх можа быць адмоўлена ў рэгістрацыі кандыдата 

ў дэпутаты. У адрозненне ад папярэдніх, выбары 2016 года пройдуць за адзін тур. Пераможа 

той кандыдат, які набраў большасць галасоў грамадзян, якія ўзялі ўдзел у галасаванні. 

Названыя змены, на жаль, не ўлічылі Рэкамендацыі АБСЕ, выказаныя па выніках назірання 

за парламенцкімі выбарамі 2012 года. Больш за тое, некаторыя новыя нормы Выбарчага 

кодэкса нават пагоршылі сітуацыю па шэрагу пазіцый у параўнанні з раней існуючымі 

нормамі. 

4 студзеня 2014 г. Рэспубліка Беларусь далучылася да Канвенцыі аб стандартах 

дэмакратычных выбараў, выбарчых правоў і свабод дзяржаў-удзельніц Садружнасці 

Незалежных Дзяржаў, падпісанай 7 кастрычніка 2002 года ў г. Кішынёў. 

Новыя нормы аб забароне агітацыі за байкот выбараў відавочна супярэчаць 

згаданай Канвенцыі СНД, якая прадугледзела, што байкот ці заклікі да байкоту выбараў 

з’яўляюцца формамі вольнага ажыццяўлення грамадзянамі іх выбарчых правоў і свабод; 

перашкода ажыццяўленню гэтых правоў павінна пераследвацца па законе. 

ПАЛІТЫЧНАЯ СІТУАЦЫЯ 

Выбары адбываюцца ў складанай геапалітычнай абстаноўцы, якая існуе сёння ў свеце і 

Еўропе, перш за ўсё ў сувязі з расійска-ўкраінскім канфліктам, а таксама з-за працяглага 

эканамічнага крызісу, падзення даходаў насельніцтва і росту беспрацоўя ў краіне. 

На працягу апошніх дзесяці месяцаў адзначаецца паляпшэнне адносін паміж Беларуссю, ЕС 

і ЗША. У жніўні 2015 года былі вызваленыя ўсе 6 беларускіх палітвязняў. Найперш з  гэтым 

было звязана рашэнне ЕС аб замарозцы, а пазней і скасаванні санкцый у дачыненні да 

Беларусі.  

Са жніўня 2015 года назіраецца агульнае змяншэнне ўзроўню рэпрэсій у краіне: няма 

выпадкаў выкарыстання адміністрацыйных арыштаў у дачыненні да ўдзельнікаў мірных 

сходаў, адвольных затрыманняў грамадска-палітычных актывістаў. 

Разам з тым улады Беларусі не здолелі цалкам адмовіцца ад рэпрэсіўных падыходаў у 

дачыненні да сваіх палітычных апанентаў (удзельнікаў мірных сходаў) і прыцягваюць іх да 

адміністрацыйнай адказнасці ў форме штрафаў. Як і раней, створаныя партыі і грамадскія 

аб’яднанні не могуць атрымаць дзяржаўную рэгістрацыю. Назіраюцца факты пераследу 

незалежных журналістаў, праваабаронцаў і грамадскіх актывістаў. 

Праваабарончыя арганізацыі адзначаюць, што ў Беларусі адсутнічаюць сістэмныя змены ў 

галіне правоў чалавека, найперш на заканадаўчым узроўні. 

Такім чынам, у параўнанні з пачаткам мінулагодніх прэзідэнцкіх выбараў, сёлетнія ідуць 

на лепшым, але зусім не спрыяльным унутрыпалітычным фоне.  

ПРЫЗНАЧЭННЕ ВЫБАРАЎ І АРГАНІЗАЦЫЯ ВЫБАРЧАГА ПРАЦЭСУ 

Згодна з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь (арт. 84, 91) і Выбарчым кодэксам (арт. 56) 

«выбары ў Палату Прадстаўнікоў новага склікання назначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі 



Беларусь не пазней чым за чатыры месяцы і праводзяцца не пазней чым за 30 дзён да 

заканчэння паўнамоцтваў Палаты Прадстаўнікоў дзеючага склікання». 

Дата выбараў прызначана Загадам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №190, падпісаным 6 

чэрвеня 2016 года. Выбары ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі шостага 

склікання адбудуцца 11 верасня. На выбарах у ніжнюю палату будуць дзейнічаць 110 

акруговых і 6 149 участковых выбарчых камісій (у тым ліку 49 за межамі краіны). 

7 траўня 2016 года адбылося пасяджэнне ЦВК, на якім былі разгледзены пытанні 

падрыхтоўкі выбараў у Палату прадстаўнікоў, а таксама зацверджаны метадычныя 

дапаможнікі для выбарчых камісій па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, формы 

дакументаў па выбарах. 

У адрозненне ад мінулага года, гэтыя дапаможнікі не былі апублікаваны на сайце ЦВК, што 

з’яўляецца негатыўнай тэндэнцыяй і пакуль не дазваляе ацаніць наяўнасць рэальных зменаў 

у рэгламентацыі працы выбарчых камісій. 

8 чэрвеня 2016 года адбылося пасяджэнне Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па 

выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў. На пасяджэнні былі зацверджаны: 

Пастанова ад 8 чэрвеня 2016 г. №14 «Аб зацвярджэнні Каляндарнага плана арганізацыйных 

мерапрыемстваў па падрыхтоўцы і правядзенні выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання»; 

Пастанова ад 8 чэрвеня 2016 г. №17 «Аб стварэнні выбарчых акругаў па выбарах дэпутатаў 

Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання»; 

Пастанова ад 8 чэрвеня 2016 г. №18 «Аб тлумачэнні прымянення палажэнняў Выбарчага 

кодэкса Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць парадак утварэння выбарчых камісій 

пры правядзенні выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь шостага склікання»; 

Пастанова ад 8 чэрвеня 2016 г. №19 «Аб тлумачэнні прымянення палажэнняў Выбарчага 

кодэкса Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць парадак вылучэння кандыдатаў у 

дэпутаты шляхам збору подпісаў выбаршчыкаў пры правядзенні выбараў дэпутатаў Палаты 

прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання»; 

Пастанова ад 8 чэрвеня 2016 г. №20 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку накіравання 

назіральнікаў пры падрыхтоўцы і правядзенні выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання»; 

Пастанова ад 8 чэрвеня 2016 г. №21 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку дзейнасці 

замежных (міжнародных) назіральнікаў пры падрыхтоўцы і правядзенні выбараў дэпутатаў 

Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання»; 

Пастанова ад 8 чэрвеня 2016 г. №22 «Аб інфармаванні грамадзян аб працы па падрыхтоўцы 

і правядзенні выбараў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

шостага склікання»; 

Пастанова ад 8 чэрвеня 2016 г. №23 «Аб парадку ўдзелу грамадзян Рэспублікі Беларусь, 

якія знаходзяцца за межамі Рэспублікі Беларусь, у выбарах дэпутатаў Палаты 

прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання»; 



Пастанова ад 8 чэрвеня 2016 г. №24 «Аб стварэнні дадатковых умоў для галасавання 

выбаршчыкаў з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі пры правядзенні выбараў дэпутатаў 

Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання»; 

Пастанова ад 8 чэрвеня 2016 г. №29 «Аб пазабюджэтным фондзе для дадатковага 

фінансавання выдаткаў на падрыхтоўку і правядзенне выбараў дэпутатаў Палаты 

прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання»; 

Пастанова ад 8 чэрвеня 2016 г. №30 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб выбарчым фондзе 

кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

шостага склікання». 

Як і на папярэдніх Прэзідэнціх выбарах, захавалася практыка выбарачнай публікацыі 

пастаноў ЦВК, якая з’яўляецца сумнеўнай з пункту гледжання забеспячэння прынцыпу 

галоснасці ў працэсе выбараў. 

Гэтымі пастановамі ЦВК ўвяла шэраг новых нормаў, якія, паводле меркавання сябраў ЦВК, 

улічваюць прапановы па ўдасканаленні выбарчых працэсаў, распрацаваныя БДІПЧ АБСЕ 

па выніках прэзідэнцкіх выбараў 2015 года. Для вывучэння рэкамендацый БДІПЧ АБСЕ і 

разгляду магчымасцяў іх імплементацыі ў выбарчы працэс 12 лютага 2016 года па 

распараджэнні Аляксандра Лукашэнкі была створана міжведамасная экспертная група. Па 

выніку працы ЦВК улічыла 2 прапановы з 30. Так, ЦВК ўстанавіла, што на пасяджэннях 

мясцовых выканкамаў па стварэнні выбарчых камісій усіх узроўняў павінны праводзіцца 

абмеркаванні дзелавых і палітычных якасцяў кандыдатаў, вылучаных у склад выбарчых 

камісій. Пры гэтым у выпадку конкурсу павінна праводзіцца персанальнае абмеркаванне і 

галасаванне па прапанаваных кандыдатурах. Акрамя таго, замацавана, што на пасяджэннях 

выканкамаў маюць права прысутнічаць прадстаўнікі палітычных партый і грамадскіх 

аб'яднанняў, чые назіральнікі акрэдытаваны ў ЦВК. 

Зацверджанымі палажэннямі канкрэтызаваныя правы нацыянальных і міжнародных 

назіральнікаў. Так, у перыяд датэрміновага галасавання і ў дзень выбараў назіральнікі 

будуць мець права атрымліваць ад участковых камісій інфармацыю пра колькасць 

грамадзян, уключаных у спісы выбаршчыкаў, і колькасць грамадзян, што ўзяли ўдзел у 

галасаванні. Акрамя таго, назіральнікі, акрэдытаваныя ў адпаведнай акруговай камісіі, 

атрымаюць права прысутнічаць пры перадачы пратаколаў з участковых камісій.  

На сайтах мясцовых выканкамаў павінны будуць размяшчацца судовыя рашэнні па 

выбарчых спрэчках, што, на думку старшыні ЦВК, адпавядае рэкамендацыям БДІПЧ АБСЕ 

і павялічвае празрыстасць працэсу. 

Варта адзначыць, што самы адчувальны момант выбарчай кампаніі, які заўжды выклікаў 

асаблівую крытыку назіральнікаў, а менавіта, парадак падліку галасоў, як і раней застаўся 

не патлумачаным ні ў метадычных дапаможніках, ні ў Пастановах ЦВК. Нязменнасць гэтага 

моманту з кампаніі ў кампанію паказвае незацікаўленасць ЦВК у арганізацыі празрыстага 

падліку галасоў. 

 


