Аналітычная справаздача аб ацэнцы этапа фарміравання
тэрытарыяльных камісій па правядзенні рэферэндуму
Экспертная місія па ацэнцы рэферэндуму ажыццяўляецца Беларускім
Хельсінкскім Камітэтам і Праваабарончым цэнтрам "Вясна" ў межах
кампаніі. "Праваабаронцы за свабодныя выбары".

Агульныя высновы
 Тэрытарыяльныя камісіі па правядзенні рэспубліканскага рэферэндуму
па пытанні ўнясення змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю
Рэспублікі Беларусь (далей - ТК) - адзін з важных механізмаў
правядзення рэферэндуму ў адпаведнасці з міжнароднымі прынцыпамі
свабодных і дэмакратычных выбараў і нацыянальным выбарчым
заканадаўствам;
 Згодна з дзеючым выбарчым заканадаўствам, фармаванне ТК адносіцца
да кампетэнцыі мясцовых органаў улады;
 Суб'ектам, якія ў адпаведнасці з выбарчым заканадаўствам маюць права
вылучыць сваіх прадстаўнікоў у ТК, быў прадастаўлены экстрэмальна
кароткі тэрмін - адзін поўны працоўны дзень, што магло сур'ёзна
паўплываць на працэс вылучэння;
 Асноўную колькасць вылучэнцаў у ТК склалі прадстаўнікі 5
праўрадавых арганізацый - РГА "Белая Русь", РГА "Беларускі
рэспубліканскі саюз моладзі", РГА "Беларускі саюз жанчын",
Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў, ГА "Беларускі фонд міру"
і прафсаюзаў, якія ўваходзяць у Федэрацыю прафсаюзаў Беларусі. Усе
яны вылучылі 964 прадстаўнікоў - 95,5% ад прадстаўнікоў грамадскіх
аб'яднанняў і амаль 50% ад усіх прэтэндэнтаў на месцы ў камісіях. Роля
вылучэнцаў ад палітычных партый застаецца невысокай - 120 чалавек
або 6,2% ад усіх вылучаных;
 Большую частку сябраў ТК склалі прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў
– 1010 чалавек, або 54,39%. У ТК былі ўключаны 99,17% прадстаўнікоў
пяці праўладных грамадскіх аб'яднанняў і прафсаюзаў ад агульнай
колькасці вылучаных гэтымі суб'ектамі;
 З 20 прэтэндэнтаў ад апазіцыйных партый у склад ТК не ўвайшоў ні
адзін. У той жа час у ТК уключаны 74,16% прадстаўнікоў праўладных
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палітычных партый ад агульнай колькасці вылучаных, 90% з іх - сябры
Камуністычнай партыі Беларусі. Гэта сведчыць аб захаванні
дыскрымінацыйных падыходаў у дачыненні да апазіцыйных
палітычных партый і незалежных грамадскіх аб’яднанняў пры
фармаванні выбарчых камісій.
Прававая аснова
У адпаведнасці з арт. 31 ВК, падрыхтоўку і правядзенне рэферэндуму
забяспечваюць тэрытарыяльныя комиссии - абласныя, Мiнская гарадская,
раённыя, гарадскія (у гарадах абласнога падпарадкавання, акрамя гарадоў з
раённым дзяленнем), раённыя ў гарадах і ўчастковыя камісіі.
Камісіі па рэферэндуму складаюцца з прадстаўнікоў палітычных партый,
іншых грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў, а таксама
прадстаўнікоў грамадзянаў, якія вылучаны ў склад камісій шляхам збору
подпісаў за месяц да рэферэндуму.
Органы, якія ўтвараюць камісію, як правіла, не менш адной трэці яе складу
фарміруюць з прадстаўнікоў палітычных партый і іншых грамадскіх
аб'яднанняў. Дзяржаўныя служачыя не могуць складаць больш за адну трэць
складу камісіі. Гэтыя палажэнні не ўжываюцца пры ўтварэнні ўчастковых
камісій за межамі Рэспублікі Беларусь. У склад камісіі не могуць уваходзіць
суддзі, пракуроры, кіраўнікі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў.
Фарміраванне ТК адбываецца па правілах, устаноўленых Выбарчым кодэксам
(далей - ВК). Асобныя пытанні фарміравання ТК урэгуляваны Пастановай
Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенню
рэспубліканскіх рэферэндумаў (ЦВК) 21 студзеня 2022 г. № 2 “Аб
растлумачэнні парадку прымянення палажэнняў Выбарчага кодэкса
Рэспублікі Беларусь, якія рэгулююць пытанні ўтварэння камісій па
рэферэндуму”.
Вылучаць сваіх прадстаўнікоў у склад камісій (па аднаму прадстаўніку ў
адпаведную камісію) маюць права:
- кіруючыя органы абласных, Мінскай гарадской, раённых, гарадскіх (у
гарадах абласнога падпарадкавання), раённых у гарадах арганізацыйных
структур палітычных партый, іншых грамадскіх аб'яднанняў - з ліку
сваіх сябраў у адпаведныя абласныя, Мінскую гарадскую, раённыя,
гарадскія (у гарадах абласнога падпарадкавання), раённыя ў гарадах
тэрытарыяльныя камісіі;
- сходы працоўных калектываў ці калектывы іх структурных
падраздзяленняў, якія размешчаны на тэрыторыі раёна, горада, раёна ў
горадзе і якія налічваюць не менш за 10 працуючых;
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- не менш чым 10 грамадзян, якія валодаюць правам удзельнічаць у
рэферэндуме і пражываюць на адпаведнай тэрыторыі;
- арганізацыйныя структуры палітычных партый, іншых грамадскіх
аб'яднанняў,
працоўныя
калектывы
арганізацый,
калектывы
структурных падраздзяленняў арганізацый вылучаюць прадстаўнікоў у
склад камісій з ліку сваіх сяброў.
ТК у складзе 9-13 сябраў камісіі фармуюцца наступнымі органамі:
- абласныя, Мiнская гарадская камiсii - прэзідыумамі абласных, Мінскага
гарадскога Савета дэпутатаў і абласнымі, Мінскім гарадскім
выканаўчым камітэтам;
- раённыя, гарадскія камісіі - прэзідыумамі раённых, гарадскіх Саветаў
дэпутатаў і раённымі, гарадскімі выканаўчымі камітэтамі;
- раённыя ў гарадах камісіі - прэзідыумамі гарадскіх Саветаў дэпутатаў і
гарадскімі выканаўчымі камітэтамі.
Тэрытарыяльныя камісіі ўтвараюцца не пазней чым за месяц да рэферэндуму.
У адпаведнасці з ВК, рашэнне аб фарміраванні камісій у сямідзённы тэрмін з
моманту яго прыняцця публікуецца ў друку. Пастановы ЦВК, якая бы
рэгулявала парадак інфармаванні грамадзян выбарчымі камісіямі і мясцовымі
выканаўчымі і распарадчымі органамі аб працы па падрыхтоўцы і правядзенні
рэферэндума, не прынята. Такім чынам, правілы выкарыстоўвання
афіцыяльных сайтаў выканаўчых камітэтаў, а таксама мясцовых
адміністрацый раёнаў у гарадах у мэтах інфармавання аб рэферэндуму не
вызначаны.
Вылучэнне прадстаўнікоў у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі
У адпаведнасці з Каляндарным планам арганізацыйных мерапрыемстваў па
падрыхтоўцы і правядзенні рэспубліканскага рэферэндуму па пытанні
ўнясення змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь (далей
– Каляндарны план), вылучэнне прадстаўнікоў у склад ТК павінна было
завяршыцца не пазней за 22 студзеня 2022 года. Адметнай рысай цяперашняй
кампаніі стаў экстрэмальна кароткі тэрмін для вылучэння прадстаўнікоў
суб'ектаў у камісіі: Указ аб прызначэнні рэспубліканскага рэферэндуму быў
падпісаны 20 студзеня, пасяджэнне ЦВК, якім быў зацверджаны Каляндарны
план, адбылося ў 15.00 наступнага дня, а апошнім днём падачы дакументаў у
адпаведнасці з Календарным планам прызначана 22 студзеня 2022 г. Такім
чынам, на вылучэнне прадстаўнікоў і падачу дакументаў у суб’ектаў застаўся
1 поўны дзень. На прэзідэнцкіх выбарах 2020 года на гэта было адведзена 9
поўных дзён, на выбарах у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу - 24
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поўныя дні. Пры правядзенні рэферендуму 2004 года на гэта было адведзена 5
поўных дзён.
Парадку інфармавання пра час і месцы прыёму дакументаў па вылучэнні
прадстаўнікоў у склад ТК Цэнтральнай выбарчай камісіяй не вызначана. На
сайтах органаў мясцовай улады гэта інфармацыя была размешчана, але не на
ўсіх. Так, размешчаны звесткі у Мінску, ў Гродзенскай, Магілеўскай і
Гомельскай вобласці. У Віцебскай вобласці не было звестак на сайтах
Глыбоцкага, Расонскага, Талачынскага, Ушацкага раёнаў; у Брэсцкай вобласці
- на сайце Камянецкага раёна; ў Мінскай вобласці звесткі апублікаваў толькі
Мінаблвыканкам і Крупскі райвыканкам. У Гомельскай вобласці адначасова
былі размешчаны звесткі і аб часе пасяджэнняў органаў, якія ўтвараюць
камісіі.
Па дадзеных ЦВК1, у 153 тэрытарыяльныя камісіі было вылучана 1934
чалавекі.
З 15 зарэгістраваных у краіне палітычных партый сваіх прадстаўнікоў у склад
тэрытарыяльных камісій вылучылі восем з іх, у тым ліку 3 апазіцыйных:
Беларуская партыя "Зялёныя" (1 прадстаўнік), Беларуская партыя левых
«Справядлівы свет» (18 прадстаўнікоў) і Беларуская сацыял-дэмакратычная
партыя (Грамада) (1 прадстаўнік). Апазицыйныя Аб'яднаная грамадзянская
партыя і партыя БНФ не накіравалі сваіх прадстаўнікоў у тэрытарыяльныя
камісіі. Як і раней, працэс вылучэння прадстаўнікоў апазіцыйных партый і
іншых грамадскіх арганізацый ускладняецца тым, што ў адпаведнасці з ВК,
правам вылучэння сваіх прадстаўнікоў валодаюць толькі кіруючыя органы
абласных, Мінскіх гарадскіх, раённых, гарадскіх (у гарадах абласнога
падпарадкавання), раённых у гарадах арганізацыйных структур палітычных
партый і іншых грамадскіх аб'яднанняў. За перыяд з 2003 г. шматлікія
арганізацыйныя структуры палітычных партый былі ліквідаваныя ў сувязі з
рэгістрацыяй у памяшканнях жылога фонду. 8 кастрычніка 2021 года
Вярхоўны суд Беларусі па прапанове Мінюста прыняў рашэнне пазбавіць
рэгістрацыі грамадскае аб’яднанне “Гавары праўду”, а 19 лістапада 2021 года
пазбаўлен рэгістрацыі Рух "За свабоду", які раней актыўна ўдзельнічалі ў
электаральных кампаніях.
Усяго ад палітычных партый у ТК вылучана 120 прадстаўнікоў, што склала
толькі 6,2% ад усёй колькасці прэтэндэнтаў. Такое становішча сведчыць аб
захаванні невысокай ролі партый у палітычным жыцці дзяржавы.
Доля вылучэнцаў працоўных калектываў - 6,72% (130 прадстаўнікоў),
грамадзян - 34,33% (664 прадстаўніка).

1 https://rec.gov.by/uploads/folderForLinks/elect1.pdf

4

Большасць прэтэндэнтаў у сябры ТК склалі вылучэнцы праўладных
грамадскіх аб'яднанняў і прафсаюзаў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі.
Колькасць вылучаных у камісіі прадстаўнікоў грамадскіх аб'яднанняў і
прафсаюзаў склала 52,74%, але ж гэта не сведчыць аб вялікім уплыве
грамадскасці на выбарчыя працэсы: ядро вылучэнцаў склалі прадстаўнікі 5
праўрадавых арганізацый - РГА "Белая Русь", РГА "Беларускі рэспубліканскі
саюз моладзі”, ГА “Беларускі саюз жанчын”, Беларускае грамадскае
аб'яднанне ветэранаў і ГА “Беларускі фонд міру” і прафсаюзаў, якія
ўваходзяць у Федэрацыю прафсаюзаў Беларусі, якія разам вылучылі 964
прадстаўнікоў - 94,5% ад прадстаўнікоў грамадскіх аб'яднанняў і 49,8% ад усіх
прэтэндэнтаў на месцы ў камісіях.

КОЛЬКАСЦЬ ВЫЛУЧАНЫХ У СКЛАД
ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫХ КАМІСІЙ АД РОЗНЫХ
СУБ'ЕКТАЎ
Палітычнымі партыямі (6,2%)
120

Грамадзянамі (34,33%)
664

Працоўнымі калектывамі
(6,72%)
Грамадскімі аб'яднаннямі
(52,74%)

1020
130

Астатнія 56 вылучэнцаў – таксама сябры праўладных грамадскіх аб’яднанняў,
напрыклад Беларускага саюза ветэранаў вайны ў Афганістане.
Пасяджэнні органаў, якія фарміруюць камісіі
Пасяджэнні органаў, якія фарміруюць камісіі, прайшлі ў адпаведнасці з
Каляндарным планам у тэрмін да 25 студзеня.
На паседжанні органаў, якія ўтвараюць камісію, у адпаведнасці з Пастановай
ЦВК № 2, павінна была прадстаўляцца інфармацыя аб асобах, вылучаных у
склад камісіі. Персанальнае галасаванне па кожнай кандыдатуры павінна
праводзіцца ў выпадках, калі колькасць прэтэндэнтаў у склад камісіі
перавышае прадугледжаную колькасць сябраў камісіі.
Варта адзначыць, што ЦВК неаднаразова мяняла сваю пазіцыю адносна таго,
як павінен адбывацца адбор сябраў камісіі. Так, на парламенцкіх выбарах 2016
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года прапаноўвалася абмяркоўваць пытанне аб "дзелавых і палітычных
якасцях асоб, вылучаных у склад камісіі". На прэзідэнцкіх выбарах 2020 года
прапаноўвалася перад прыняццем рашэння аб утварэнні камісіі на пасяджэнні
органаў, якія ўтвараюць камісію, выносіць на абмеркаванне пытанне аб
дзелавых і асабістых якасцях асоб, вылучаных у склад камісіі, а калі колькасць
прэтэндэнтаў у склад камісіі перавышае прадугледжаную колькасць сябраў
камісіі, заслухоўваць інфармацыю па кожнай кандыдатуры і праводзіць
персанальнае галасаванне.
На пасяджэннях органаў, якія ўтвараюць камісіі, у адпаведнасці са згаданай
пастановай ЦВК маюць права прысутнічаць асобы, указаныя ў частцы пятай
артыкула 34 Выбарчага кодэкса (прадстаўнікі арганізацыйных структур
палітычных партый, іншых грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў
арганізацый, калектываў структурных падраздзяленняў арганізацый,
грамадзян, якія вылучылі сваіх прадстаўнікоў у склад адпаведных камісій).
Такая норма ВК не адпавядае прынцыпу галоснасці, і назіральнікі, якія
праяўлялі цікавасць да гэтага этапу выбарчага працэсу, сутыкаліся з
супрацьдзеяннем з боку мясцовых уладаў. Так, на мясцовых выбарах 2014 года
на пасяджэнні органаў не патрапілі 43%, на прэзідэнцкіх выбарах 2015 года 20% назіральнікаў. Пазней сітуацыя палепшылася: на парламенцкіх выбарах
2016 г. і 2019 г. ЦВК сваімі пастановамі прадугледжвала магчымасць
прысутнічаць на пасяджэннях міжнародным назіральнікам, акрэдытаваным
Цэнтральнай камісіяй, а таксама прадстаўнікам палітычных партый, іншых
рэспубліканскіх грамадскіх аб'яднанняў, назіральнікі ад якіх акрэдытаваны ў
ЦВК. Для прысутнасці на пасяджэнні ім было неабходна прад'явіць ліст аб
накіраванні прадстаўніка на пасяджэнне органаў, якія ўтвараюць камісіі,
выраблены на бланку палітычнай партыі, іншага рэспубліканскага
грамадскага аб'яднання і падпісаны кіраўніком.
Падчас правядзення прэзідэнцкіх выбараў 2020 г. ЦВК упершыню апрабавала
і прымяніла практыку відэатрансляцый з пасяджэнняў органаў, якія ствараюць
камісіі, у мэтах прадухілення распаўсюджвання каранавіруснай інфекцыі.
Нягледзячы на розныя недахопы, якія адзначалі назіральнікі, у цэлым
практика была прагрэсіўнай і магла стаць асновай для забеспячэння галоснасці
ў рабоце органаў і камісій. У гэтым годзе ад трансляцый адмовіліся.
Такім чынам, назіранне за працэсам стварэння выбарчых камісій зноў
аказалася пад забаронай для назіральнікаў ад тых суб'ектаў, якія не вылучалі
сваіх прадстаўнікоў у камісіі. Разам з тым, напрыклад, у Гродне на паседжанні
прысутнічаў прадстаўнік А .Лукашэнкі па вобласці Ю. Караеў.
Між тым, парадак ажыццяўлення аднаго з найважнейшых этапаў правядзення
электаральнай кампаніі заўсёды крытыкаваўся кампаніяй “Праваабаронцы за
свабодныя выбары” з прычыны нявызначанасці прававога рэгулявання,
непублічнасці на этапе прыняцця рашэнняў аб уключэнні або неўключэнні
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таго ці іншага прадстаўніка, адсутнасці гарантый для роўнага прадстаўніцтва
розных палітычных і грамадскіх сіл. Пры фармаванні камісій назіраліся
селектыўныя і дыскрымінацыйныя падыходы да вылучэнцаў у залежнасці ад
іх прыналежнасці да той ці іншай палітычнай партыі, грамадскага аб'яднання
і г.д.
Склад камісій
Усяго сфарміравана2 153 тэрытарыяльныя камісіі, у якія ўвайшлі 1857 сябраў,
з іх - 89 прадстаўнікоў палітычных партый (4,79% ад агульнай колькасці). З 20
прэтэндэнтаў ад апазіцыйных партый у склад ТК не ўвайшоў ні адзін чалавек.
80 з 89 прадстаўнікоў партый (90%) - сябры Камуністычнай партыі Беларусі,
якія на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года складалі 58% ад сябраў
тэрытарыяльных камісій, вылучаных партыямі, а на парламенцкіх выбарах
2019 г. - 34% ад сябраў акруговых камісій, вылучаных партыямі.
У ТК увайшлі 956 прадстаўнікоў пяці праўрадавых грамадскіх аб'яднанняў і
прафсаюзаў ФПБ, што складае 54,39 працэнта ад усяго складу камісій. 636
чалавек прадстаўляюць групы грамадзян (34,25% ад агульнай колькасці), 122
- працоўныя калектывы (6,57% ад агульнай колькасці).

СКЛАД ПАДСТАЎНІКОЎ РОЗНЫХ СУБ'ЕКТАЎ У
ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫХ КАМІСІЯХ
Ад палітычных партый
(4,79%)
Ад грамадзян (34,25%)

89
636

Ад працоўных калектываў
(6,57%)
Ад грамадскіх аб'яднанняў
(54,39%)

1010
122

Аб'ектыўным паказчыкам уключэння розных палітычных сіл у склад камісій
з'яўляецца суадносіны колькасці прадстаўнікоў камісій, якія ўвайшлі ў склад,
да колькасці вылучаных прадстаўнікоў.
У апазіцыйных палітычных партый гэты паказчык роўны нулю, у пяці
праўладных грамадскіх аб'яднанняў і прафсаюзаў ФПБ - 99,17%, у праўладных
2

https://rec.gov.by/uploads/folderForLinks/elect3.pdf
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палітычных партый - 74,16%, у груп грамадзян - 95,78%, у працоўных
калектываў - 93,85%
Абскарджванне рашэнняў аб стварэнні камісій
Суб'екты, якія вылучылі свайго прадстаўніка ў склад камісіі, маюць права
абскардзіць рашэнне адпаведнага органа ў судзе ў трохдзённы тэрмін з дня яго
прыняцця ў абласны, Мінскі гарадскі, раённы, гарадскі суд. Суд разглядае
скаргу ў трохдзённы тэрмін, ягонае рашэнне з'яўляецца канчатковым.
Аднак, як паказвае практыка назірання кампаніі падчас папярэдніх выбараў,
адсутнасць заканадаўча замацаваных крытэрыяў адбору прэтэндэнтаў у камісіі
робіць дадзеную норму неэфектыўнай. Пры разглядзе скаргаў суды не могуць
даць ацэнку, ці адпавядаў той ці іншы прэтэндэнт, вылучаны ў склад камісіі,
пэўным патрабаванням, і ацаніць прычыны, па якіх перавага была аддадзена
таму ці іншаму прэтэндэнту на месца ў выбарчай камісіі.
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