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Уво дзі ны
Кам па нія «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» з'яў ля ец ца су мес най іні цы я ты вай Пра ва-

аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» і Рэс пуб лі кан ска га пра ва аба рон ча га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе-
ла рус кі Хель сінк скі ка мі тэт» (да лей — Бе ла рус кі Хель сінк скі ка мі тэт ці БХК), якая ажыц цяў-
ля ец ца пры ін фар ма цый най пад трым цы «Еў ра пей ска га аб ме на» («Europaіscher Austausch»). 
Мэ та кам па ніі — на зі ран не за вы ба ра мі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 2010 го да, ацэн ка вы-
бар ча га пра цэ су з пунк та гле джан ня бе ла рус ка га вы бар ча га за ка на даў ства і між на род ных стан-
дар таў сва бод ных і дэ ма кра тыч ных вы ба раў, ін фар ма ван не пра вы сно вы на зі ран ня бе ла рус кай 
гра мад скас ці і між на род най су поль нас ці. Кам па нія з'яў ля ец ца не за леж най і па лі тыч на не заа нга-
жа ва най.

80 доў га тэр мі но вых на зі раль ні каў кам па ніі ажыц цяў ля лі на зі ран не за ўсі мі ас пек та мі вы бар-
ча га пра цэ су з пер ша га дня вы бар чай кам па ніі (14 ве рас ня). Вы ні кі апра цоў кі іх што тыд нё вых 
спра ва здач рас паў сюдж ва лі ся на бе ла рус кай, рус кай і анг лій скай мо вах у фор ме тыд нё вых ана-
лі тыч ных агля даў і па пя рэд ніх спра ва здач па вы ні ках на зі ран ня за асоб ны мі эта па мі вы бар чай 
кам па ніі.

Пад час да тэр мі но ва га га ла са ван ня (14-18 снеж ня) і ў дзень га ла са ван ня (19 снеж ня), доў-
га тэр мі но выя на зі раль ні кі ка ар ды на ва лі і кант ра ля ва лі пра цу 600 ка рот ка тэр мі но вых на зі раль-
ні каў, якія вя лі што дзён нае на зі ран не за хо дам да тэр мі но ва га га ла са ван ня і га ла са ван ня ў дзень 
вы ба раў на 300 вы бар чых участ ках па ўсёй тэ ры то рыі Бе ла ру сі — у Мін ску, аб лас ных і ра ён ных 
цэнт рах, ін шых га рад скіх і сель скіх на се ле ных пунк тах. Спра ва зда чы ка рот ка тэр мі но вых на зі-
раль ні каў, якія прай шлі спе цы яль нае на ву чан не, з'яў ля юц ца рэ прэ зен та тыў ны мі (на зі ран нем 
бы ло ахоп ле на 4,7% ад 6 346 вы бар чых участ каў на тэ ры то рыі кра і ны), г. зн., да зва ля юць аца-
ніць агуль ныя тэн дэн цыі га ла са ван ня і вы явіць па ру шэн ні ў пе ры яд з 14 па 19 снеж ня ўключ на.
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Рэ зю мэ
Прэ зі дэнц кія вы ба ры 2010 го да не ад па вя да лі клю ча вым між на род ным стан дар там дэ ма кра-

тыч ных вы ба раў.
Пе рад вы бар чы пе ры яд быў ад зна ча ны шэ ра гам па зі тыў ных змен, у тым лі ку ў вы бар чым 

за ка на даў стве, і зні жэн нем уз роў ню рэ прэ сій, ад нак сі ту а цыя рэз ка па гор шы ла ся ў дзень вы-
ба раў і ад ра зу пас ля яго. У пры ват нас ці, пад лік га ла соў і пад вя дзен не вы ні каў га ла са ван ня ха-
рак та ры за ва лі ся шмат лі кі мі па ру шэн ня мі і не бы лі ні транс па рэнт ны мі, ні пад спра ва здач ны мі. 
Да дзе ныя на зі ран ня вы раз на свед чаць пра тое, што аб ве шча ныя вы ні кі вы ба раў не з'яў ля юц-
ца ад люст ра ван нем во ле вы яў лен ня вы бар шчы каў. Дзень вы ба раў быў азмро ча ны гвал тоў ным 
раз го нам мір ных дэ ман стран таў і за тры ман нем сот няў асоб, у тым лі ку ся мі кан ды да таў у прэ-
зі дэн ты.

Пра ва вая ба за
Нар ма тыў ная ас но ва вы бар ча га пра цэ су бы ла па леп ша на па праў ка мі не ка то рых па ла жэн няў 

Вы бар ча га ко дэк са, якія ўсту пі лі ў сі лу 4 сту дзе ня 2010 го да, а так са ма зме на мі, уне се ны мі ў па-
ста но вы ЦВК, пры ня ты мі ў ве рас ні 2010 го да (аб ме жа ван не коль кас ці дзяр жаў ных слу жа чых у 
скла дзе вы бар чых ка мі сій; ска ра чэн не коль кас ці гра ма дзян і коль кас на га скла ду пра цоў ных ка-
лек ты ваў, не аб ход ных для вы лу чэн ня прэ тэн дэн та ў склад ка мі сіі; маг чы масць су до ва га аб скар-
джан ня ра шэн няў аб утва рэн ні ка мі сій; га ран тыя ўклю чэн ня ў склад ка мі сій не менш за тра ці ну 
прад стаў ні коў па лі тыч ных пар тый і гра мад скіх аб' яд нан няў; маг чы масць ства рэн ня кан ды да та мі 
ўлас ных вы бар чых фон даў для да дат ко ва га фі нан са ван ня пе рад вы бар чай агі та цыі ды інш). Ад нак 
не аб ход най асно вы для дэ ма кра тыч ных вы ба раў — увя дзен не норм, якія за бяс печ ва юць рэ аль-
ную не за леж насць і зба лан са ва насць вы бар чых ка мі сій, дак лад на рэг ла мен ту юць па ра дак пад лі-
ку га ла соў і спры я юць эфек тыў нас ці пра цэ су аб скардж ван ня ра шэн няў, да тыч ных вы ба раў — 
ство ра на не бы ло.

Вы бар чыя ка мі сіі
Служ бо выя асо бы, якія ма юць да чы нен не да вы ба раў, пра вя лі тэх ніч ную пад рых тоў ку вы-

ба раў у ад па вед нас ці з вы бар чым за ка на даў ствам. Ад на ча со ва склад вы бар чых ка мі сій усіх уз-
роў няў не га ран та ваў іх бес ста рон нас ці і не за леж нас ці ад вы ка наў чай ула ды. Ня гле дзя чы на 
тое, што вы бар чае за ка на даў ства га ран туе прад стаў ле насць па лі тыч ных пар тый і гра мад скіх 
ар га ні за цый у скла дзе вы бар чых ка мі сій, на прак ты цы прад стаў ні кі апа зі цый ных па лі тыч ных 
пар тый скла лі менш за адзін пра цэнт ад сяб роў тэ ры та ры яль ных і ўчаст ко вых вы бар чых ка-
мі сій. Гэ та му спры я ла ад сут насць у за ка на даў стве кры тэ ры яў, якім па він ны ад па вя даць прэ-
тэн дэн ты, якія вы лу ча юц ца ў склад ка мі сій, і аб ме жа ва ная праз рыс тасць пра цэ су вы лу чэн ня і 
ад бо ру прэ тэн дэн таў.

У вы ні ку боль шасць сяб роў ТВК і УВК — не за леж на ад спо са бу іх вы лу чэн ня — ужо ха ця 
б раз бы лі сяб ра мі вы бар чых ка мі сій на па пя рэд ніх мяс цо вых, пар ла менц кіх ці прэ зі дэнц кіх 
вы ба рах, якія не бы лі ні сва бод ны мі, ні спра вяд лі вы мі. Як пра ві ла, у склад ка мі сій ува хо дзі лі 
па 3—4 дзяр жаў ныя слу жа чыя, у тым лі ку су пра цоў ні кі вы кан ка маў і Са ве таў дэ пу та таў, г. зн., 
тых струк тур, якія іх фар мі ра ва лі, а так са ма прад стаў ні кі праў ра да вых па лі тыч ных пар тый і 
гра мад скіх ар га ні за цый, а так са ма кі раў ні кі і су пра цоў ні кі дзяр жаў ных уста ноў і прад пры ем-
стваў.

Рэ гіст ра цыя кан ды да таў
Умо вы для збо ру под пі саў і рэ гіст ра цыі кан ды да таў да лі маг чы масць па тэн цый ным кан ды да-

там у прэ зі дэн ты за рэ гіст ра вац ца без знач ных па раш код. Уся го бы ло за рэ гіст ра ва на 10 кан ды-
да таў у прэ зі дэн ты. Ад нак пры гэ тым ме ла мес ца праз мер нае вы ка ры стан не ад мі ніст ра цый на га 
рэ сур су для збо ру под пі саў на ка рысць дзе ю ча га Прэ зі дэн та, роў на як і фак ты ціс ку на пра цаў-
ні коў бюд жэт най сфе ры пад час збо ру под пі саў. Не праз рыс тасць пра цэ ду ры пра вер кі под пі саў і 
да ку мен таў, прад стаў ле ных кан ды да та мі ў вы бар чыя ка мі сіі, дае пад ста вы раз гля даць вы нік рэ-
гіст ра цыі хут чэй як па лі тыч на ма ты ва ва ны, а не юры дыч на аб грун та ва ны.
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Спі сы вы бар шчы каў
Як і пад час па пя рэд ніх вы ба раў, спі сы гра ма дзян, якія ме лі пра ва ўдзель ні чаць у вы ба рах, 

скла да лі ся на кож ным вы бар чым участ ку асоб на, а іх агуль ная коль касць указ ва ла ся толь кі ў 
вы ні ко вых пра та ко лах пас ля за кан чэн ня га ла са ван ня. На зі раль ні кі бы лі па збаў ле ны маг чы мас ці 
азна ям лен ня са спі са мі. Усё гэ та ства ры ла маг чы мас ці для ма ні пу ля цый як са спі са мі вы бар шчы-
каў, так і з агуль най коль кас цю вы бар шчы каў, за рэ гіст ра ва ных на асоб ных участ ках. Да дзе ныя 
пе ра пі су на сель ніц тва 2009 го да да зва ля юць мер ка ваць, што 300-350 ты сяч асоб, што ма юць вы-
бар чае пра ва, не бы лі ўклю ча ны ў спі сы вы бар шчы каў, і што рэ аль ная коль касць вы бар шчы каў 
Бе ла ру сі пад час вы ба раў скла да ла 7,4-7,45 млн. ча ла век.

Агі та цый ная кам па нія
Агі та цый ная кам па нія пра хо дзі ла знач на больш сва бод на, чым пад час мі ну лых вы ба раў: кан-

ды да ты ме лі больш маг чы мас цяў су стра кац ца з вы бар шчы ка мі, дру ка ваць і рас паў сюдж ваць агі-
та цый ныя ма тэ ры я лы, а так са ма вы сту піць у пра мым эфі ры на тэ ле ба чан ні пад час спе цы яль ных 
тэ ле пра грам, пры све ча ных вы ба рам. Ад нак праз мер на вя лі кая ўва га, якая на да ва ла ся ў элект-
рон ных і дру ка ва ных СМІ асо бе дзе ю ча га Прэ зі дэн та, асаб лі ва ў апош нія два тыд ні пе рад днём 
вы ба раў, па ста ві ла ін шых кан ды да таў у ня роў ныя ўмо вы — іх дзей насць аль бо зу сім не асвят ля-
ла ся, аль бо асвят ля ла ся ў пе ра важ на ад моў ным свят ле.

Cкаргі і ін шыя зва ро ты, звя за ныя з вы ба ра мі
З 240 скарг (пра якія ста ла вя до ма на зі раль ні кам кам па ніі), што бы лі па да дзе ны кан ды да-

та мі і іх да вера ны мі асо ба мі, а так са ма ін шы мі суб' ек та мі вы бар ча га пра цэ су да па чат ку га ла са-
ван ня, толь ко тры бы лі за да во ле ны. Шмат лі кія скар гі, да тыч ныя па ру шэн няў вы бар ча га за ка-
на даў ства з бо ку іні цы я тыў най гру пы А.Лу ка шэн кі, бы лі ад хі ле ны без пра вя дзен ня на леж на га 
да след ван ня. З 85 скарг на не ўклю чэн не 413 прэ тэн дэн таў у склад УВК, су ды не за да во лі лі 
ні вод най.

Пад час га ла са ван ня і пад лі ку га ла соў толь кі на вы бар чых участ ках, ахоп ле ных на зі ран нем кам-
па ніі, бы ло па да дзе на больш за 250 за яў і скарг. Боль шасць з іх раз гля да ла ся фар маль на, а за яў ні кі 
атры ма лі ад ка зы аб ад сут нас ці якіх-не будзь па ру шэн няў у дзе ян нях УВК. Толь кі адзін ка выя скар-
гі і за явы бы лі за да во ле ны. Не ка то рыя скар гі не раз гля да лі ся зу сім. Гэ тыя фак ты свед чаць пра 
прак тыч ную не маг чы масць вы ра шэн ня спрэ чак, звя за ных з вы ба ра мі, пра ва вы мі срод ка мі.

На цы я наль ныя і між на род ныя на зі раль ні кі
Па да дзе ных ЦВК, на вы ба рах бы ло акрэ ды та ва на 1 036 між на род ных і 39 619 на цы я наль ных 

на зі раль ні каў. Ся род на цы я наль ных на зі раль ні каў вы ключ ную боль шасць скла да лі прад стаў ні кі 
праў лад ных гра мад скіх аб' яд нан няў і ла яль ных ула дзе па лі тыч ных пар тый, а так са ма на зі раль ні-
кі, вы лу ча ныя гра ма дзя на мі і пра цоў ны мі ка лек ты ва мі па іні цы я ты ве ўла даў. Ім ста ві ла ся за да ча 
пе ра шка джаць дзей нас ці не за леж ных на зі раль ні каў і жур на ліс таў. Не вя до ма ні вод на га ак та аб 
па ру шэн нях пад час вы ба раў, скла дзе на га та кі мі на зі раль ні ка мі, аль бо якой-не будзь спра ва зда чы, 
аб на ро да ва най імі па вы ні ках на зі ран ня.

Боль шасць між на род ных на зі раль ні каў дзей ні ча ла ў скла дзе мі сій БДІПЧ/AБСЕ і СНД. 
Не за леж нае ад ула даў на цы я наль нае на зі ран не бы ло прад стаў ле на кам па ні яй «Пра ва аба рон-
цы за сва бод ныя вы ба ры», кам па ні яй пар тый на га на зі ран ня «За спра вяд лі выя вы ба ры», а 
так са ма на зі ран нем «Ру ху «За Сва бо ду» і пра ек там «На зі ран не за вы ба ра мі: тэ о рыя і прак-
ты ка». Акра мя та го, Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на ліс таў ажыц цяў ля ла ма ні то рынг асвят лен-
ня вы ба раў у СМІ.

Да тэр мі но вае га ла са ван не
Ула ды шы ро ка вы ка рыс тоў ва лі ад мі ніст ра цый ны рэ сурс для за бес пя чэн ня ма са ва га да тэр-

мі но ва га га ла са ван ня, у пер шую чар гу та кіх ка тэ го рый вы бар шчы каў, як сту дэн ты і пра цаў ні кі 
дзяр жаў ных уста ноў і прад пры ем стваў. На зі раль ні кі су ты ка лі ся з пе ра шко да мі і аб ме жа ван ня мі, 
уклю ча ю чы ад мо вы ў акрэ ды та цыі і прад стаў лен ні да дзе ных аб коль кас ці вы бар шчы каў, за рэ-
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гіст ра ва ных на ўчаст ках. На вы бар чых участ ках бы ла ад зна ча на пры сут насць сяб роў УВК і ін-
шых асоб у па мяш кан нях, дзе за хоў ва лі ся скры ні для га ла са ван ня, у га дзі ны, ка лі га ла са ван не не 
ад бы ва ла ся. На ўчаст ках, ахоп ле ных на зі ран нем, яў ка на да тэр мі но вае га ла са ван не, па пад лі ках 
на зі раль ні каў, у цэ лым ад па вя да ла яў цы, аб ве шча най вы бар чы мі ка мі сі я мі, за вы клю чэн нем шэ-
ра гу ўчаст каў, на якіх на зі ра лі ся сур' ёз ныя ра зы хо джан ні.

Дзень вы ба раў: га ла са ван не па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў
Знач ная коль касць па ру шэн няў пад час га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў бы-

ла звя за на са скла дан нем ад па вед ных спі саў. Як пра ві ла, вы бар шчы кі ўно сі лі ся ка мі сі я мі ў спі сы, 
зы хо дзя чы з мер ка ван няў уз рос ту і ад да ле нас ці ад вы бар чых участ каў (асаб лі ва ха рак тэр на для 
сель скай мяс цо вас ці), а не па вод ле просьб вы бар шчы каў. Стар шы ні ка мі сій ня рэд ка ад маў ля лі 
на зі раль ні кам у маг чы мас ці азна ё міц ца з гэ ты мі спі са мі. На мно гіх участ ках коль касць вы бар-
шчы каў, якія пра га ла са ва лі па мес цы зна хо джан ня, бы ла не пра пар цый на вя лі кай — да 30% (у 
ся рэд нім па кра і не — 7,61%).

Дзень вы ба раў: га ла са ван не на вы бар чых участ ках
Га ла са ван не на вы бар чых участ ках у дзень вы ба раў пра хо дзі ла ў асноў ным без знач ных па ру-

шэн няў. На шэ ра гу ўчаст каў бы лі вы яў ле ны за хо ды ў ка бін кі для га ла са ван ня па не каль кі ча ла-
век, га ла са ван не не аса біс тае, а за род ных па прад' яў лен ні іх паш пар тоў ды інш. Як і пад час да тэр-
мі но ва га га ла са ван ня, на шэ ра гу ўчаст каў на зі раль ні кам не пра да стаў ля лі звес так пра агуль ную 
коль касць вы бар шчы каў у спі се, пра коль касць атры ма ных бю ле тэ няў ды інш.

Дзень вы ба раў: пад лік га ла соў
Як і пад час па пя рэд ніх прэ зі дэнц кіх вы ба раў, пад лік га ла соў быў не транс па рэнт ным. Ня гле-

дзя чы на тое, што на зі раль ні кі бы лі да пу шча ны да на зі ран ня за пад лі кам га ла соў, ад лег ласць, з 
якой ім бы ло да зво ле на на зі раць, у боль шас ці вы пад каў не да зва ля ла ба чыць змес ту бю ле тэ няў. 
Пры гэ тым сяб ры ка мі сій у боль шас ці вы пад каў шчыль на ста я лі ва кол ста ла і не да ва лі маг чы-
мас ці на зі раль ні кам рэ аль на ба чыць пра цэ ду ру пад лі ку.

На боль шас ці ўчаст каў пад лік га ла соў ажыц цяў ляў ся ўсі мі сяб ра мі УВК ад на ча со ва. Пры гэ-
тым кож ны сяб ра УВК пад ліч ваў толь кі свой стос бю ле тэ няў, моўч кі пе ра да ючы па пер ку з вы ні-
ка мі пад лі ку стар шы ні ка мі сіі. Агуль ны вы нік га ла са ван ня пры та кім па рад ку за ста ваў ся не вя до-
мым ні на зі раль нікам, ні кож на му з сяб роў УВК па асоб ку. У шэ ра гу вы пад каў УВК ус кры ва лі ўсе 
скры ні ад ра зу і лі чы лі бю ле тэ ні, якія там зна хо дзі лі ся, ад на ча со ва. На мно гіх участ ках, дзе асоб ны 
пад лік ажыц цяў ляў ся, яго вы ні кі не ага лош ва лі ся. На зі раль ні кі ад зна чы лі, што на 49% вы бар чых 
участ каў, ахоп ле ных на зі ран нем, пад лік га ла соў пра хо дзіў са знач ны мі па ру шэн ня мі ў цэ лым.

Вы ні кі вы ба раў
Па да дзе ных ЦВК, у вы ба рах узя лі ўдзел 6 441 031 вы бар шчы каў (90,65% ад 7 105 660 вы-

бар шчы каў, уне се ных у спі сы), з якіх 5 130 557 (79,65%) ад да лі свае га ла сы за А.Лу ка шэн ку 
(67,65% у Мін ску і 82,15% у аб лас цях). Ад нак да дзе ныя на зі ран ня да зва ля юць мер ка ваць, што 
ўдзел у га ла са ван ні як мі ні мум 350—400 ты сяч вы бар шчы каў мог быць пры пі са ны вы бар чы мі 
ка мі сі я мі. Акра мя та го, не ка то рая коль касць «да дат ко вых» бю ле тэ няў маг ла быць укі ну тая ў 
скры ні для да тэр мі но ва га га ла са ван ня і га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў. Та кім 
чы нам, вель мі ве ра год на, што рэ аль ны ўдзел у вы ба рах узя лі не больш за 6,05-6,1 млн. ча ла век, 
што скла дае 85-86% ад коль кас ці вы бар шчы каў, уне се ных у спі сы.

Ска заць, ці з'яў ля лі ся бю ле тэ ні, якія зна хо дзі лі ся ў скры нях да па чат ку пад лі ку га ла соў, ты мі 
са мы мі бю ле тэ ня мі, што бы лі ўкі ну ты вы бар шчы ка мі, не маг чы ма, па коль кі пад час да тэр мі но ва га 
га ла са ван ня і га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў до ступ да ад па вед ных скрынь у 
ад сут насць на зі раль ні каў і ін шых све дак ме лі як сяб ры вы бар чых ка мі сій (якія не з'яў ля лі ся не за-
леж ны мі і плю ра ліс тыч ны мі), так і па боч ныя асо бы, а кан струк цыя боль шас ці скрынь і спо саб іх 
апя чат ван ня не з'яў ля лі ся іс тот най пе ра шко дай для маг чы мых ма ні пу ля цый з іх змес ці вам. Уся го 
ў «зо не вя лі кай ма ні пу ля цый най ры зы кі» зна хо дзі лі ся ка ля 2,2 млн. бю ле тэ няў (коль касць вы-
бар шчы каў, пра га ла са ваў шых да тэр мі но ва, па мес цы зна хо джан ня і на за кры тых участ ках).
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Ана ліз афі цый ных да дзе ных УВК, ТВК і ЦВК і іх су па стаў лен не са спра ва зда ча мі ка рот ка-
тэр мі но вых на зі раль ні каў кам па ніі ўказ ва юць на вя лі кую ве ра год насць та го, што толь кі пад час 
пад лі ку га ла соў і ўста наў лен ня вы ні каў га ла са ван ня на ка рысць дзе ю ча га Прэ зі дэн та бы лі «пе-
ра раз мер ка ва ны» як мі ні мум 20-25% га ла соў у Мін ску і 10-15% га ла соў у аб лас цях. Най больш 
ве ра год на, што гэ та ра бі ла ся на тых вы бар чых участ ках, дзе да дзе ныя пад лі ку на яў ных бю ле-
тэ няў сяб ра мі ка мі сій не ад па вя да лі па жа да ным для дзе ю чай ула ды вы ні кам і «ка рэк та ва лі ся» 
стар шы ня мі УВК. Кан чат ко вае «ўдак лад нен не» вы ні каў га ла са ван ня ажыц цяў ля ла ся, хут чэй за 
ўсё, на ўзроў ні ТВК — у тых вы пад ках, ка лі прос тае су ма ван не ліч баў з пра та ко лаў УВК не да-
цяг ва ла да па жа да ных вы ні каў.

Рэ аль ную коль касць га ла соў, ад да дзе ных вы бар шчы ка мі за кан ды да таў, вы зна чыць не маг чы-
ма ў су вя зі з тым, што пад вя дзен не вы ні каў га ла са ван ня бы ло не транс па рэнт ным, а ма ні пу ля цыі 
з бю ле тэ ня мі і ліч ба мі маг лі ад бы вац ца на ўсіх эта пах га ла са ван ня і пад лі ку га ла соў і «на слой-
вац ца» ад на на дру гую. Ві да воч на, што ліч бы, аб ве шча ныя ЦВК, не ад па вя да юць рэ аль на му 
во ле вы яў лен ню вы бар шчы каў.

Пас ля вы бар чыя па дзеі
Спа кой ная ат мас фе ра пра вя дзен ня вы ба раў бы ла азмро ча на ўве ча ры асноў на га дня га ла са-

ван ня, 19 снеж ня, ка лі спец пад раз дзя лен ні мі лі цыі гвал тоў на ра за гна лі ўдзель ні каў мір най ак-
цыі пра тэс ту су праць не спра вяд лі ва га пра вя дзен ня вы ба раў, якія са бра лі ся на Каст рыч ніц кай 
пло шчы г. Мін ска, а да лей пе ра мяс ці лі ся на пло шчу Не за леж нас ці. Да ра ні цы 20 снеж ня бы лі 
за тры ма ны ка ля 700 ча ла век, у тым лі ку сем кан ды да таў у прэ зі дэн ты. Мно гія з арыш та ва ных 
бы лі збі тыя, уклю ча ю чы трох кан ды да таў у прэ зі дэн ты. За тры ман ні і арыш ты ўдзель ні каў ак-
цыі і пры хіль ні каў аль тэр на тыў ных кан ды да таў пра цяг ва лі ся і ў на ступ ныя дні. Аб ві на ва чан не 
ў ар га ні за цыі і ўдзе ле «ма са вых бес па рад каў» па чч. 1 і 2 арт. 293 Кры мі наль на га ко дэк са (так 
бы лі ква лі фі ка ва ны дзе ян ні дэ ман стран таў) бы ло прад' яў ле на 43 асо бам, ся род якіх — шэсць 
кан ды да таў у прэ зі дэн ты, 13 асо баў з'яў ля лі ся па да зра ва ны мі, ся род якіх — яшчэ адзін кан ды дат 
у прэ зі дэн ты. У са ка ві ку-кра са ві ку 2011 го да аб ві на ва чан не ў ад но сі нах да 10 фі гу ран таў кры-
мі наль най спра вы (у тым лі ку двух кан ды да таў у прэ зі дэн ты) бы ло пер ак ва лі фі ка ва на на ч.1. 
арт. 342 Кры мі наль на га ко дэк са «Ар га ні за цыя і пад рых тоў ка дзе ян няў, якія гру ба па ру ша юць 
гра мад скі па ра дак, аль бо ак тыў ны ўдзел у іх». Акра мя та го, во быс кам і до пы там бы лі пад верг-
ну ты дзя сят кі пра ва аба рон цаў, жур на ліс таў і гра мад скіх ак ты віс таў, а так са ма офі сы гра мад скіх 
аб' яд нан няў і не за леж ных СМІ.

Аб скар джан не вы ні каў вы ба раў
Толь кі адзін кан ды дат у прэ зі дэн ты, Ры гор Кас ту сёў, аб скар дзіў вы ні кі вы ба раў (ён зра біў 

гэ та і ад імя арыш та ва ных кан ды да таў). У сва ёй скар зе ён пра сіў пры знаць аб ве шча ныя вы ні-
кі не са праўд ны мі з-за шмат лі кіх гру бых па ру шэн няў, якія ме лі мес ца пад час вы бар чай кам па-
ніі. ЦВК ад мо ві ла ў за да валь нен ні скар гі ў су вя зі з тым, што «вы ні кі пра вер кі пры кла дзе ных 
да скар гі ак таў на зі раль ні каў па ка за лі, што аб са лют ная боль шасць звес так, што ўтрым лі ва юц ца 
ў гэ тых ак тах, з'яў ля юц ца не аб грун та ва ны мі», а Вяр хоў ны Суд ад мо віў ся рас па чаць спра ву па 
скар зе з пры чы ны «ад сут нас ці пад ста вы» для гэ та га. Скар га, па да дзе ная БХК па вы ні ках на зі-
ран ня кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры», бы ла па кі ну та без раз гля ду.

Рэ ка мен да цыі
Пры ўня сен ні зме наў у Вы бар чы ко дэкс у сту дзе ні 2010 го да бы ла ўлі ча на толь кі част ка рэ ка-

мен да цый АБ СЕ і Ве не цы ян скай ка мі сіі, якія бы лі зроб ле ны па вы ні ках на зі ран ня за па пя рэд ні-
мі вы бар чы мі кам па ні я мі, у тым лі ку вы ба ра мі Прэ зі дэн та ў 2001 і 2006 га дах. Боль шасць гэ тых 
рэ ка мен да цый не стра ці ла сва ёй ак ту аль нас ці і пас ля вы ба раў 2010 го да. Акра мя та го, вы ба ры 
па ка за лі, што без дэ та лё вай рэг ла мен та цыі па рад ку фар мі ра ван ня вы бар чых ка мі сій, га ла са ван ня 
і пад лі ку га ла соў не маг чы ма за бяс пе чыць пра вя дзен не вы ба раў, якія б ад па вя да лі між на род ным 
стан дар там у га лі не сва бод ных і спра вяд лі вых вы ба раў. Вы бар чая кам па нія так са ма за свед чы ла 
не аб ход насць за бес пя чэн ня рэ аль най роў на сці кан ды да таў у сфе ры до сту пу да срод каў ма са вай 
ін фар ма цыі і па шы рэн ня пра воў на зі раль ні каў.
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1. Пры зна чэн не вы ба раў
Згод на з Кан сты ту цы яй, Прэ зі дэнт абі ра ец ца на пяць га доў не па срэд на на ро дам Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь на асно ве ўсе агуль на га, сва бод на га, роў на га і пра мо га вы бар ча га пра ва пры та ем ным 
га ла са ван ні. Вы ба ры Прэ зі дэн та пры зна ча юц ца Па ла тай прад стаў ні коў не паз ней чым за пяць 
ме ся цаў і пра вод зяц ца не паз ней чым за два ме ся цы да за кан чэн ня тэр мі ну паў на моц тваў па пя-
рэд ня га Прэ зі дэн та. Апош нім маг чы мым днём пра вя дзен ня вы ба раў бы ло 6 лю та га 2011 го да, 
а апош нім маг чы мым днём іх пры зна чэн ня — 6 ліс та па да 2010 го да. Пры зна чэн не вы ба раў ад-
бы ло ся 14 ве рас ня 2010 го да, на па за чар го вай се сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду. 
Вы ба ры бы лі пры зна ча ны на 19 снеж ня 2010 го да. 

Пра па но ва аб пра вя дзен ні вы ба раў 19 снеж ня 2010 го да бы ла ўне се на стар шы нёй Па ста ян-
най ка мі сіі па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг ла мен це Ва сі лём Бай ко-
вым. Дэ ба ты па гэ тым пы тан ні цяг ну лі ся ка ля дзе ся ці хві лін. Акра мя ва ры ян та, пра па на ва на га 
В. Бай ко вым, пад час аб мер ка ван ня быў пра па на ва ны яшчэ толь кі адзін ва ры янт — 6 лю та га 2010 
го да. Ас тат нія мер ка ван ні ты чы лі ся зруч нас ці ці ня зруч нас ці пра вя дзен ня вы ба раў ме на ві та 19 
снеж ня 2010 го да. У вы ні ку ўсе 108 дэ пу та таў, якія пры ма лі ўдзел у па ся джэн ні, пра га ла са ва лі 
«за» пра вя дзен не вы ба раў 19 снеж ня 2010 го да. Та кім чы нам, усе ба ко ва га раз гля ду пы тан ня аб 
пры зна чэн ні да ты вы ба раў пра ве дзе на не бы ло.

Уклю чэн не пы тан ня «Аб пра ек це Па ста но вы Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб пры зна чэн ні вы ба раў прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь» ра зам з яшчэ 
не каль кі мі ў па вест ку дня се сіі бы ло зроб ле на Са ве там Па ла ты ў той жа дзень, 14 ве рас ня 2010 
го да, па рэ ка мен да цыі «па ста ян ных ка мі сій Па ла ты прад стаў ні коў».

З та го, што пра па но ва аб пра вя дзен ні вы ба раў 19 снеж ня 2010 го да бы ла ўне се на стар шы нёй 
Па ста ян най ка мі сіі па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг ла мен це, вы ні кае, 
што ме на ві та па пра па но ве гэ тай ка мі сіі пы тан не аб пры зна чэн ні вы ба раў бы ло ўклю ча на Са ве-
там Па ла ты ў па вест ку дня се сіі. Між тым, афі цый ны сайт Па ла ты прад стаў ні коў не да ваў ні я кай 
ін фар ма цыі аб пра вя дзен ні па ся джэн няў Па ста ян най ка мі сіі па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс-
цо вым са ма кі ра ван ні і рэг ла мен це па між 7 і 14 ве рас ня 2010 го да (7 ве рас ня Па ла та прад стаў-
ні коў пер шы раз раз гле дзе ла і за цвер дзі ла па вест ку дня сва ёй пя тай па за чар го вай се сіі). Мож на 
мер ка ваць, што ка мі сія пы тан не аб пры зна чэн ні вы ба раў прэ зі дэн та або не аб мяр коў ва ла, або 
пра во дзі ла яго ў за кры тым па рад ку, што не ад па вя дае арт. 2 За ко на «Аб На цы я наль ным схо дзе 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь», згод на з якім дзей насць На цы я наль на га схо ду грун ту ец ца на прын цы пе 
га лос нас ці.

Та кім чы нам, вы шэй зга да ныя дзе ян ні Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду не ад па-
вя да юць арт. 65 Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, згод на з якім «пад рых тоў ка і пра вя дзен не 
вы ба раў пра вод зяц ца ад кры та і га лос на».

Ра зам з не пад рых та ва ным, ад на ба ко вым і па спеш лі вым аб мер ка ван нем Па ла тай прад стаў ні-
коў пра па но вы пра вес ці вы ба ры ме на ві та 19 сту дзе ня 2010 го да, сло вы Л.Яр мо шы най аб тым, 
што абра ная да та — «праг на за ва ная не ча ка насць», і што «бы ло тры ва ры ян ты: 12 снеж ня, 19 
снеж ня, 6 лю та га. Мы ад пра цоў ва лі ўсе. Але сне жань — доб ры»1 з'яў ля юц ца ўскос ным све д-
чан нем та го, што ра шэн не аб пра вя дзен ні вы ба раў 19 снеж ня 2010 го да пры ма ла ся не Па ла-
тай прад стаў ні коў (якая толь кі імі та ва ла аб мер ка ван не), а ней кай ін шай ар га ні за цы яй ці асо бай, 
што з'яў ля ец ца па ру шэн нем арт. 81 Кан сты ту цыі і арт. 56 Вы бар ча га ко дэк са.

Сва ім ра шэн нем аб пры зна чэн ні вы ба раў на 19 снеж ня 2010 го да Па ла та прад стаў ні коў ска-
ра ці ла тэр мін зна хо джан ня на па са дзе дзейс на га Прэ зі дэн та да 4 га доў і 9 ме ся цаў. Гэ та не ад па-
вя дае За ко ну «Аб Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь» (арт. 8), згод на з якім «тэр мін паў на моц-
тваў прэ зі дэн та — пяць га доў».

1  «Советская Белоруссия», 15 верасня 2010 года. 
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2. Пра ва вая ба за
Пра ва вую асно ву вы бар чай сіс тэ мы Бе ла ру сі скла да юць Кан сты ту цыя, Вы бар чы ко дэкс і ін-

шыя ак ты за ка на даў ства, а так са ма па ста но вы і ра шэн ні ЦВК.
Па пя рэд нія прэ зі дэнц кія вы ба ры (у 2001 і 2006 га дах) пра хо дзі лі на пад ста ве рэ дак цыі Вы-

бар ча га ко дэк са ад 4 лі пе ня 2000 го да (з ня знач ны мі зме на мі). АБ СЕ не ад на ра зо ва ад зна ча ла 
«шмат лі кія іс тот ныя не да хо пы» Ко дэк са і пра па ноў ва ла рэ ка мен да цыі па яго ўдас ка на лен ні. 
Акра мя та го, у 2007 і 2008 га дах Ге не раль ная Асамб лея ААН на кі роў ва ла Бе ла ру сі «на стой лі вы 
за клік пры вес ці вы бар чы пра цэс і за ка на даў чую ба зу ў ад па вед насць з між на род ны мі стан дар та-
мі і па зба віц ца ад не да хо паў вы бар ча га пра цэ су»2.

4 сту дзе ня 2010 го да ў Вы бар чы ко дэкс быў уне се ны шэ раг зме наў і да паў нен няў, у тым лі ку — 
не ка то рыя з ра ней шых рэ ка мен да цый АБ СЕ. Пры гэ тым ула ды ад хі лі лі боль шасць пра па ноў аб 
зме нах вы бар ча га за ка на даў ства, якія бы лі вы лу ча ны прад стаў ні ка мі апа зі цый ных па лі тыч ных 
пар тый. Асноў ныя зме ны да ты чы лі ся пра цэ дур рэ гіст ра цыі і збо ру под пі саў за вы лу чэн не кан-
ды да таў у прэ зі дэн ты, пра вя дзен ня агі та цыі кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты, фар мі ра ван ня вы бар чых 
ка мі сій і аб скар джан ня ра шэн няў аб іх фар мі ра ван ні ў су до вым па рад ку.

У цэ лым да дзе ныя зме ны ме лі ста ноў чы ха рак тар, ад нак не пры вя лі да вы ра шэн ня сіс тэм ных 
праб лем вы бар ча га за ка на даў ства Бе ла ру сі: не за бяс пе чы лі фар мі ра ван не не за леж ных і зба лан-
са ва ных вы бар чых ка мі сій; не за ма ца ва лі за ка на даў ча дэ та лі за цыю пра цэ ду ры пад лі ку га ла соў; 
не га ран та ва лі роў насць усіх кан ды да таў, якія пры ма юць удзел у вы ба рах. Па вод ле мер ка ван ня 
АБ СЕ і Ве не цы ян скай ка мі сіі Са ве та Еў ро пы, «гэ тыя зме ны ўяў ля юць са бой крок на пе рад на 
шля ху да лік ві да цыі асоб ных не да хо паў у вы бар чым за ка на даў стве Бе ла ру сі, ад нак яны на ўрад 
ці вы ра ша юць фун да мен таль ную праб ле му, якая за клю ча ец ца ў тым, што пра ва выя рам кі для 
пра вя дзен ня вы ба раў у Бе ла ру сі па-ра ней ша му не да зва ля юць ства рыць асно ву для са праў ды 
дэ ма кра тыч ных вы ба раў»3.

15 ве рас ня ЦВК пры ня ла па кет па ста ноў і ін шых да ку мен таў па ар га ні за цыі і пад рых тоў-
цы вы ба раў, якія не ўтрым лі ва лі іс тот ных ад роз нен няў ад ана ла гіч на га па ке та, за цвер джа на га 
на пя рэ дад ні вы ба раў 2006 го да. У да лей шым ЦВК пры ня ла не ка то рыя па праў кі да Ме та дыч-
ных рэ ка мен да цый па ар га ні за цыі вы ба раў, пра па на ва ныя апа зі цый ны мі па лі тыч ны мі пар ты я мі 
і не ка то ры мі кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты. Гэ тыя па праў кі ты чы лі ся да дат ко вых мер па аба ро не 
га ла са ван ня ад маг чы мых фаль сі фі ка цый: «пра да стаў лен не на зі раль ні кам рэ аль най маг чы мас ці 
ажыц цяў ляць на зі ран не ва ўмо вах, якія за бяс печ ва юць бач насць пра цэ ду ры пад лі ку га ла соў», 
за клей ван не шчы лін скры няў на пе ры яд, ка лі не ажыц цяў ля ец ца да тэр мі но вае га ла са ван не, і па-
тра ба ван не за ха ван ня бю ле тэ няў у апя ча та ных сей фах. Акра мя та го, ЦВК да зво лі ла кі ру ю чым 
ор га нам па лі тыч ных пар тый і рэс пуб лі кан скіх гра мад скіх аб' яд нан няў на кі роў ваць на зі раль ні-
каў у вы бар чыя ка мі сіі ўсіх уз роў няў (як гэ та бы ло ў 2001 і 2006 га дах, але вы клю ча ла ся па ста-
но вай ЦВК ад 15 ве рас ня).

У той жа час ЦВК не пры ня ла ін шых пра па ноў, рэа лі за цыя якіх спры я ла б транс па рэнт нас ці 
і спра вяд лі вас ці вы бар ча га пра цэ су, та кія як: фар мі ра ван не УВК у пер шую чар гу з прад стаў ні-
коў па лі тыч ных пар тый, аба ро на бю ле тэ няў для га ла са ван ня ад пад ро бак ды інш. Акра мя та го, 
ЦВК ад мо ві ла ў маг чы мас ці круг ла су тач най пры сут нас ці на зі раль ні каў на вы бар чых участ ках 
пад час да тэр мі но ва га га ла са ван ня і не каль кі ра зоў ад хі ля ла пра па но ву аб рас тлу ма чэн ні па рад-
ку пад лі ку га ла соў, г. зн., іг на ра ва ла ўрэ гу ля ван не тых ба коў вы бар ча га пра цэ су, якія най больш 
спры яль ныя для фаль сі фі ка цый.

2   A/RES/62/169, para 2 (e), і A/RES/61/175, para. 2 (a).
3  htt p://www.osce.org/documents/odihr/2010/06/44755_ru.pdf
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3. Вы бар чыя ка мі сіі
Згод на з арт. 25 Вы бар ча га ко дэк са, пад рых тоў ку і пра вя дзен не вы ба раў прэ зі дэн та за бяс-

печ ва юць Цэнт раль ная ка мі сія, а так са ма ад па вед ныя вы бар чыя ка мі сіі. У ад па вед нас ці з арт. 27 
Вы бар ча га ко дэк са, та кі мі ка мі сі я мі з'яў ля юц ца тэ ры та ры яль ныя — аб лас ныя, Мін ская га рад-
ская, ра ён ныя, га рад скія (у га ра дах аб лас но га пад па рад ка ван ня, акра мя га ра доў з ра ён ным дзя-
лен нем), ра ён ныя ў га ра дах і ўчаст ко выя. Та кім чы нам, згод на з за ка на даў ствам, ар га ні за цы яй 
вы ба раў зай ма лі ся Цэнт раль ная вы бар чая ка мі сія (ЦВК), 155 тэ ры та ры яль ных вы бар чых ка мі-
сій (ТВК) і 6 390 участ ко вых вы бар чых ка мі сій (УВК), у тым лі ку 44 — за мя жой.

У сту дзе ні 2010 го да ў Вы бар чы ко дэкс бы лі ўне се ны зме ны, да тыч ныя фар мі ра ван ня вы бар-
чых ка мі сій.

Асноў ныя з іх:
1) у арт. 34 бы ло ўста ноў ле на, што, як пра ві ла, не менш тра ці ны ка мі сій па він ны скла даць 

прад стаў ні кі па лі тыч ных пар тый і гра мад скіх аб' яд нан няў;
2) уста ноў ле на за ба ро на на ўклю чэн не ў склад вы бар чых ка мі сій кі раў ні коў мяс цо вых вы ка-

наў чых і рас па рад чых ор га наў, суд дзяў і пра ку ро раў, а так са ма па ла жэн не аб тым, што дзяр жаў-
ныя слу жа чыя не па він ны скла даць больш тра ці ны скла ду ка мі сіі;

3) у но вай рэ дак цыі арт. 35 зме не на коль касць гра ма дзян, які мо гуць вы лу чыць свай го прад-
стаў ні ка ў склад тэ ры та ры яль най ка мі сіі — 10 ча ла век (у па раў на нні з 30 у ста рой рэ дак цыі). 
Тое ж да ты чыц ца пра цоў ных ка лек ты ваў — яны па він ны быць коль кас цю не менш за 10 ча ла век 
(у па раў на нні з 30 у ста рой рэ дак цыі);

4) іс тот ны мі з'яў ля юц ца зме ны ў арт. 34, якія за ма ца ва лі пра ва прад стаў ні коў суб' ек таў, якія 
вы лу чы лі сва іх прад стаў ні коў у склад ка мі сій, пры сут ні чаць пад час па ся джэн няў ор га наў, якія 
ўтва ра юць ка мі сіі;

5) но вая рэ дак цыя арт. 34 дае маг чы масць су до ва га аб скар джан ня ра шэн ня ор га на аб фар мі ра-
ван ні ка мі сіі. Суб' ек ты, якія вы лу чы лі свай го прад стаў ні ка ў склад ка мі сіі, атры ма лі пра ва аб скар-
дзіць ра шэн не ад па вед на га ор га на ў аб лас ным, Мін скім га рад скім, ра ён ным, га рад скім су дзе;

Гэ тыя па зі тыў ныя зме ны, ад нак, амаль не змя ні лі сут насць фар мі ра ван ня ТВК і УВК. Па-
коль кі, як і ў па пя рэд няй рэ дак цыі Вы бар ча га ко дэк са, кры тэ рыі ад бо ру прэ тэн дэн таў у склад 
ка мі сій не бы лі ўста ноў ле ны, іх ад сут насць да зво лі ла ор га нам, якія ўтва ра юць ка мі сіі, пры маць 
ад воль ныя ра шэн ні аб уклю чэн ні ці не ўклю чэн ні ў склад ка мі сій тых ці ін шых вы лу ча ных асоб. 
Зме ны, уне се ныя ў Вы бар чы ко дэкс, не за бяс пе чы лі га ран тый праз рыс тас ці на эта пе вы лу чэн ня 
кан ды да тур у склад ка мі сій і за ха ва лі аб ме жа ван ні ў маг чы мас ці на зі раць за пра цэ сам за цвяр-
джэн ня скла ду ка мі сій.

3.1. Цэнт раль ная ка мі сія
Цэнт раль ная ка мі сія па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў (ЦВК) дзей-

ні чае на ста лай асно ве. У яе ўва хо дзяць 12 сяб роў, 6 з якіх пры зна чае Прэ зі дэнт, 6 — вы лу чае 
Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду з кан ды да тур, рэ ка мен да ва ных прэ зі ды у ма мі аб лас ных, 
Мінск ага га рад ско га Са ве таў дэ пу та таў і ад па вед ны мі вы ка наў чы мі ка мі тэ та мі. Стар шы ня ка мі-
сіі (Лі дзія Яр мо шы на) і яе сак ра тар (Мі ка лай Ла за вік) пра цу юць на пра фе сій най асно ве, ас тат-
нія сяб ры су мя шча юць пра цу ў ЦВК з асноў най. Пры гэ тым у дзе ю чым скла дзе ка мі сіі, сфар-
мі ра ва ным 22 сту дзе ня 2007 го да, шмат сяб роў зай ма юць вы со кія па са ды ў ор га нах вы ка наў чай 
ула ды. Па ра дак фар мі ра ван ня ЦВК і яе склад, а так са ма не ад на ра зо выя пра явы ла яль нас ці да 
дзе ю ча га Прэ зі дэн та з бо ку яе сяб роў, да зва ля юць мер ка ваць, што ЦВК не з'яў ля ец ца не за леж-
ным ор га нам. Яск ра вым па цвер джан нем гэ та га з'яў ля ец ца пры знан не кі раў ні ка ЦВК Л. Яр мо-
шы най у ін тэр в'ю «Еў ра пей ска му ра дыё для Бе ла ру сі» 19 сту дзе ня 2010 го да (htt p://euroradіo.
fm/node/6980), у якім яна за яві ла, што не збі ра ец ца сы хо дзіць са сва ёй па са ды ў па лі ты ку па 
на ступ ных пры чы нах: «Я не ўмею ся бе рэ кла ма ваць, а вы ба ры — гэ та заў сё ды са ма рэ кла ма. Да 
та го ж я член ка ман ды дзе ю ча га кі раў ні ка дзяр жа вы. А член ка ман ды не пры мае са ма стой на-
га ра шэн ня ад нос на та го, коль кі яму зай маць тую ці ін шую па са ду. Та му столь кі, коль кі па лі чыць 
па трэб ным кі раў нік дзяр жа вы, я бу ду зай маць гэ ту па са ду».

Так са ма на ста дыі рэ гіст ра цыі іні цы я тыў ных груп прэ тэн дэн таў у кан ды да ты на па са-
ду прэ зі дэн та пад час он лайн-кан фе рэн цыі на сай це navіny.by 21 ве рас ня Лі дзія Яр мо шы на за-
яві ла, што ве рыць у пе ра мо гу А.Лу ка шэн кі на бу ду чых вы ба рах (htt p://navіny.by/rubrіcs/
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polіtіc/2010/09/21/іc_artіcles_112_170510/). Гэ тая за ява стар шы ні Цэнт рвы бар ка ма ад на-
знач на не ад па вя дае прын цы пам не заа нга жа ва нас ці і бес ста рон нас ці, які мі па він ны кі ра вац ца 
вы бар чыя ад мі ніст ра цыі.

3.2. Тэ ры та ры яль ныя ка мі сіі
Па вод ле Ка лян дар на га пла на ар га ні за цый ных ме ра пры ем стваў па пад рых тоў цы і пра вя дзен-

ні вы ба раў прэ зі дэн та, за цвер джа на га Па ста но вай ЦВК №43 ад 15 ве рас ня 2010 го да, вы лу чэн не 
прад стаў ні коў у склад тэ ры та ры яль я ных ка мі сій па він на бы ло за вяр шыц ца не паз ней за 26 ве-
рас ня ўключ на, а за цвяр джэн не пер са наль на га скла ду ТВК — не паз ней за 29 ве рас ня ўключ на.

Пра ва вая рэг ла мен та цыя
Згод на з арт. 34 Вы бар ча га ко дэк са, ка мі сіі па вы ба рах прэ зі дэн та скла да юц ца з прад стаў ні коў 

па лі тыч ных пар тый, ін шых гра мад скіх аб' яд нан няў, пра цоў ных ка лек ты ваў, а так са ма прад стаў ні-
коў гра ма дзя наў, якія вы лу ча ны ў склад ка мі сій шля хам збо ру под пі саў. Вы лу чаць сва іх прад стаў-
ні коў у склад вы бар чых ка мі сій (па 1 прад стаў ні ку ў ад па вед ную ка мі сію) ма юць пра ва:

1) кі ру ю чыя ор га ны аб лас ных, Мін скай га рад ской, ра ён ных, га рад скіх (у га ра дах аб лас но га 
пад па рад ка ван ня), ра ён ных у га ра дах ар га ні за цый ных струк тур па лі тыч ных пар тый, ін шых 
гра мад скіх аб' яд нан няў — у ад па вед ныя аб лас ныя, Мін скую га рад скую, ра ён ныя, га рад скія 
(у га ра дах аб лас но га пад па рад ка ван ня), ра ён ныя ў га ра дах тэ ры та ры яль ныя ка мі сіі, а так са-
ма ва ўчаст ко выя камісіі4;
2) схо ды пра цоў ных ка лек ты ваў ці ка лек ты вы іх струк тур ных пад раз дзя лен няў, якія раз ме-
шча ныя на тэ ры то рыі ра ё на, го ра да, ра ё на ў го ра дзе, і якія на ліч ва юць не менш за 10 пра цоў-
ных, ма юць пра ва вы лу чаць сва іх прад стаў ні коў у склад ад па вед ных тэ ры та ры яль ных ка мі сій. 
Згод на з аб за цам 5 ч.2 арт. 35 Вы бар ча га ко дэк са, пра цоў ныя ка лек ты вы ма юць пра ва на кі роў-
ваць сва іх прад стаў ні коў толь кі ў склад ра ён ных, га рад скіх і ўчаст ко вых вы бар чых ка мі сій;
3) гра ма дзя не — шля хам па да чы за явы. За ява па він на быць пад пі са на не менш чым 10 гра ма-
дзя на мі, якія ва ло да юць вы бар чым пра вам і пра жы ва юць на ад па вед най тэ ры то рыі.

Тэ ры та ры яль ныя вы бар чыя ка мі сіі фар мі ру юц ца на ступ ны мі ор га на мі:
� аб лас ныя, Мін ская га рад ская ка мі сіі — прэ зі ды у ма мі аб лас ных, Мінск ага га рад ско га Са-
ве та дэ пу та таў і аб лас ны мі, Мін скім га рад скім вы ка наў чым ка мі тэ там у скла дзе 9-13 сяб роў 
ка мі сіі;
� ра ён ныя, га рад скія ка мі сіі — прэ зі ды у ма мі ра ён ных, га рад скіх Са ве таў дэ пу та таў і ра ён ны-
мі, га рад скі мі вы ка наў чы мі ка мі тэ та мі ў скла дзе 9-13 сяб роў ка мі сіі;
� ра ён ныя ў га ра дах ка мі сіі — прэ зі ды у ма мі га рад скіх Са ве таў дэ пу та таў і га рад скі мі вы ка-
наў чы мі ка мі тэ та мі ў скла дзе 9-13 сяб роў ка мі сіі.
Як пра ві ла, не менш ад ной тра ці ны скла да ка мі сіі па він ны скла даць прад стаў ні кі па лі тыч ных 

пар тый і ін шых гра мад скіх аб' яд нан няў. Дзяр жаў ныя слу жа чыя не мо гуць скла даць больш ад ной 
тра ці ны скла ду ка мі сіі. У склад ка мі сій не мо гуць ува хо дзіць суд дзі, пра ку ро ры, кі раў ні кі мяс цо-
вых вы ка наў чых і рас па рад чых ор га наў.

На па ся джэн нях ор га наў, якія фар мі ру юць ка мі сіі, ма юць пра ва пры сут ні чаць прад стаў ні кі 
суб' ек таў, якія вы лу чы лі сва іх прад стаў ні коў у склад ка мі сій (па лі тыч ных пар тый, гра мад скіх аб'-
яд нан няў, пра цоў ных ка лек ты ваў і гра ма дзя наў). Ра шэн не аб фар мі ра ван ні ка мі сій ў ся мі дзён ны 
тэр мін з мо ман ту яго пры няц ця змя шча ец ца ў дру ку.

Ра шэн не ор га на, які фар мі руе ка мі сіі, мо жа быць аб скар джа на у трох дзён ны тэр мін з мо-
ман ту яго пры няц ця ад па вед на ў аб лас ны, Мін скі га рад скі, ра ён ны, га рад скі суд суб' ек та мі, якія 
вы лу чы лі сва іх прад стаў ні коў у склад ка мі сіі. Суд раз гля дае скар гу на пра ця гу трох дзён, яго нае 
ра шэн не з'яў ля ец ца кан чат ко вым.

Та кім чы нам, згод на з Вы бар чым ко дэк сам, фар мі ра ван нем ТВК зай ма юц ца вы кан ка мы, якія 
з'яў ля юц ца част кай улад най «вер ты ка лі» дзе ю ча га Прэ зі дэн та, і мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў, 
абра ныя ў хо дзе мяс цо вых вы ба раў 2010 го да, якія не з'яў ля лі ся ні сва бод ны мі, ні спра вяд лі вы мі.

4 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 Бела-
русь, які прадугледжвае вылучэнне прадстаўнікоў у склад камісій па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у 2010 г.”.
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Вы лу чэн не ў ТВК
Як і пад час па пя рэд ніх прэ зі дэнц кіх вы ба раў, пра цэс вы лу чэн ня кан ды да тур у склад тэ ры та-

ры яль ных ка мі сій ад бы ваў ся ва ўмо вах ін фар ма цый на га ва ку у му. Па чы на ю чы з мо ман ту аб вя-
шчэн ня вы ба раў (14 ве рас ня) і да апош ня га дня, ка лі бы ло маг чы мым вы лу чэн не кан ды да тур у 
склад ка мі сій (26 ве рас ня), ні ор га ны ўла ды, ад каз ныя за фар мі ра ван не ка мі сій, ні дзяр жаў ныя 
СМІ не па да лі ні я кай ін фар ма цыі на конт пра цэ су вы лу чэн ня кан ды да тур. Так са ма ні я кай ін-
фар ма цыі пра вы лу чэн не сва іх прад стаў ні коў у склад тэ ры та ры яль ных ка мі сій не агуч ва лі тыя 
гра мад скія аб' яд нан ні, прад стаў ні кі якіх бы лі ма са ва ўклю ча ныя ў склад тэ ры та ры яль ных ка мі-
сій пад час вы ба раў 2006 го да (БРСМ, ФПБ, Бе ла рус кі са юз жан чын, Бе ла рус кае гра мад скае аб'-
яд нан не ве тэ ра наў). На зі раль ні кам бы ла да ступ ная толь кі ін фар ма цыя аб вы лу чэн ні кан ды да таў 
ад не ка то рых апа зі цый ных пар ты яў (АГП, ПБНФ і г.д.), не за леж ных гра мад скіх аб' яд нан няў і 
груп вы бар шчы каў.

Па да дзе ных ЦВК, у склад 155 тэ ры та ры яль ных вы бар чых ка мі сій уся го быў вы лу ча ны 2 681 
прэ тэн дэнт. Па афі цый ных звест ках, па вод ле спо са бу вы лу чэн ня прэ тэн дэн ты раз мер ка ва лі ся 
на ступ ным чы нам:

Згод на па ве дам лен няў ЦВК, з 15 за рэ гіст ра ва ных у кра і не па лі тыч ных пар тый сва іх 
прад стаў ні коў у склад тэ ры та ры яль ных ка мі сій вы лу чы лі 10, у тым лі ку 4 апа зі цый ных: 
Бе ла рус кая пар тыя ле вых «Спра вяд лі вы свет» (36), Аб' яд на ная гра ма дзян ская пар тыя 
(24), Пар тыя БНФ (7), Бе ла рус кая са цы ял-дэ ма кра тыч ная пар тыя (Гра ма да) (4). Ад нак 
ка лі, па вод ле да дзе ных ЦВК, ад ча ты рох апа зі цый ных пар тый быў ра зам вы лу ча ны 71 прэ-
тэн дэнт, то па вод ле да дзе ных пар тый ных шта боў — 92. Гэ та зна чыць, што 21 пар тый ны 
кан ды дат вы лу чаў ся шля хам збо ру под пі саў гра ма дзян. Асноў най праб ле май, з якой су-
тык ну лі ся па лі тыч ныя пар тыі пры вы лу чэн ні сва іх прад стаў ні коў у склад тэ ры та ры яль ных 
ка мі сій, бы ла ад сут насць ар га ні за цый ных струк тур, за рэ гіст ра ва ных аль бо па стаў ле ных 
на ўлік на ра ён ным і га рад скім уз роў нях. На пра ця гу па пя рэд ніх га доў шмат лі кія ар га ні-
за цый ныя струк ту ры па лі тыч ных пар тый бы лі лік ві да ва ныя па вод ле іс каў упраў лен няў 
юс ты цыі ў су взяі з тым, што яны бы лі за рэ гіст ра ва ныя ў па мяш кан нях жы ло га фон ду. Гэ-
тая ака ліч насць ме ла ўплыў на маг чы мас ці вы лу чэн ня прад стаў ні коў па лі тыч ных пар тый у 
склад ад па вед ных ТВК.

Больш за тра ці ну прэ тэн дэн таў у ТВК скла лі вы лу чэн цы гра мад скіх аб' яд нан няў і праф са-
юзаў. Пры гэ тым уся го 5 ар га ні за цый — ГА «Бе лая Русь», ГА «Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз 
мо ла дзі», Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе ла ру сі, Бе ла рус кі са юз жан чын, і Бе ла рус кае гра мад скае 
аб'яд нан не ве тэ ра наў вы ста ві лі 79% ад усіх прэ тэн дэн таў ад гра мад скіх аб' яд нан няў і праф са-
юзаў:



-15- 

«Кон курс» у тэ ры та ры яль ныя ка мі сіі склаў у ся рэд нім 17 прэ тэн дэн таў на 13 мес цаў, пры 
гэ тым у аб лас ныя і Мін скую га рад скую ка мі сіі (7) — у ся рэд нім 32 прэ тэн дэн ты на 13 мес цаў; у 
га рад скія (у га ра дах аб лас но га пад па рад ка ван ня) і ра ён ныя ка мі сіі ў га ра дах (30) — у ся рэд нім 
19-20 прэ тэн дэн таў на 13 мес цаў; у ра ён ныя ка мі сіі (118) — у ся рэд нім 15 прэ тэн дэн таў на 13 
мес цаў. Та кім чы нам, коль касць прэ тэн дэн таў ня знач на пе ра вы сі ла коль касць мес цаў у ТВК, а 
ся рэд ні «кон курс» зна хо дзіў ся ў не па срэд най за леж нас ці ад уз роў ню ка мі сіі: чым вы шэй, тым 
мац ней шая кан ку рэн цыя.

За фік са ва на яшчэ ад на ха рак тэр ная асаб лі васць пры фар мі ра ван ні ТВК: ка лі ў склад ка мі сіі 
вы лу чаў ся прад стаў нік апа зі цый най пар тыі, то, як пра ві ла, коль касць прэ тэн дэн таў у ТВК пе-
ра вы ша ла мак сі маль ную коль касць мес цаў у ёй (13), але ка лі апа зі цый ныя пар тыі не вы лу ча лі 
сва іх прад стаў ні коў, то коль касць вы лу ча ных прэ тэн дэн таў амаль су па да ла з мак сі маль най коль-
кас цю мес цаў у ТВК. Най больш па ка заль най у гэ тым сэн се ста лі вы бар чыя ка мі сіі ў 22 ра ён ных 
тэ ры та ры яль ных ка мі сі ях Мін скай воб лас ці, дзе ся рэд ні кон курс склаў 13,4 прэ тэн дэн ты на 13 
мес цаў.

Вы лу чэн не, якое ме лі пра ва ажыц цяў ляць па лі тыч ныя пар тыі, гра мад скія аб' яд нан ні, пра-
цоў ныя ка лек ты вы і гру пы гра ма дзян, мож на аха рак тэ ры за ваць як сва бод нае. Па вод ле па ве дам-
лен няў на зі раль ні каў, фак тыч на ўсе суб' ек ты змаг лі па даць не аб ход ныя да ку мен ты і бы лі пра ін-
фар ма ва ны пра час і мес цы іх пры ёму. Быў за фік са ва ны толь кі адзін вы па дак ад мо вы ў пры няц ці 
за явы аб вы лу чэн ні ў склад тэ ры та ры яль най ка мі сіі — у г. Ма зы ры Го мель скай воб лас ці, дзе 
гру па гра ма дзян у коль кас ці 13 ча ла век вы лу чы ла ў склад Ма зыр скай тэ ры та ры яль най вы бар чай 
ка мі сіі Ула дзі мі ра Це ля пу на. 25 ве рас ня 2010 го да у 9.30—10.00 прад стаў нік гру пы гра ма дзян 
Р.Кры віц кі пры нёс у рай вы кан кам за яву, ад нак у ка бі не це №101, які пра цуе па прын цы пе «ад но 
акно», яе не пры ня лі і не па тлу ма чы лі пра цэ ду ры рэ гіст ра цыі за явы. Ахоў нік вы кан ка ма не пра-
пус ціў Р.Кры віц ка га ў пры ём ную рай вы кан ка ма, па тлу ма чыў шы, што «там ні ко га ня ма».

Па ся джэн ні па ўтва рэн ні ТВК
На па ся джэн нях ор га наў, якія ўтва ра юць ка мі сіі, не аб ход ны кво рум быў за бяс пе ча ны паў-

сюль, але са мі па ся джэн ні на сі лі вы ключ на фар маль ны ха рак тар і фак тыч на зво дзі лі ся да без-
аль тэр на тыў на га за цвяр джэн ня спі саў скла даў ка мі сій, ку лу ар на рас пра ца ва ных мяс цо вы мі 
ор га на мі ўла ды да гэ та га. Пра цяг ласць та кіх па ся джэн няў у мно гіх мес цах бы ла мі ні маль най. 
На прык лад, у Гро дзен скай воб лас ці, Гро дзен ская ра ён ная ВК, Мас тоў ская, Скі дзель ская ра ён-
ныя ВК бы лі сфар мі ра ва ны за 8 хві лін, Свіс лац кая ра ён ная ВК — за 13 хві лін. Каст рыч ніц кая і 
Ле нін ская ра ён ныя ВК г. Грод на бы лі сфар ма ва ныя ў ся рэд нім за 15 хві лін, Гро дзен ская аб лас-
ная ВК — за 20 хві лін. Ча ты ры ка мі сіі Цэнт раль на га, Са вец ка га, Чы гу нач на га, На ва бе ліц ка га 
ра ё наў г. Го ме ля бы лі сфар мі ра ва ны за 38 хві лін, што скла ла менш за 10 хві лін на кож ную. Не аб-
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ход на звяр нуць ува гу, што па вод ле слоў на чаль ні ка ад дзе ла ар га ні за цый на-кад ра вай ра бо ты Го-
мель ска га гар вы кан ка ма Іры ны Аб рам ца вай, у склад ра ён ных ка мі сій г. Го ме ля бы ло пра па на ва-
на ўся го 119 прад стаў ні коў. Гэ та пры не аб ход най коль кас ці 52 прад стаў ні коў скла да ла кон курс 
больш за 2 ча ла ве кі на мес ца.

Су мес нае па ся джэн не прэ зі ды у ма Ба ра на віц ка га га рад ско га Са ве та дэ пу та таў і вы ка наў ча га 
ка мі тэ та па ства рэн ні га рад ской ка мі сіі пра цяг ва ла ся 9 хві лін. У спі се вы лу ча ных бы ло 19 прэ-
тэн дэн таў, двое з якіх прад стаў ля лі га рад скую пар тый ную струк ту ру «Спра вяд лі вы свет» і гра-
мад скае аб' яд нан не «Та ва рыст ва бе ла рус кай мо вы імя Ф.Ска ры ны». Ад кры та га аб мер ка ван ня 
і га ла са ван ня па кан ды да ту рах у склад ка мі сіі не бы ло, су пра цоў ні кі гар вы кан ка ма і гар са ве та 
толь кі за цвер дзі лі за га дзя пра па на ва ны спіс ка мі сіі ў скла дзе 13 асоб, у які не тра пі лі ак ты віс ты 
апа зі цый най па лі тыч най струк ту ры і ТБМ.

На су мес ным па ся джэн ні Ар шан ска га гар вы кан ка ма і прэ зі ды у ма га рад ско га Са ве та дэ пу-
та таў, дзе раз гля да ла ся пы тан не фар мі ра ван ня га рад ской ка мі сіі, кан ды да ту ры на аб мер ка ван-
не не вы но сі лі ся. На чаль нік ад дзе ла ар га ні за цый на-кад ра вай пра цы Ар шан ска га гар вы кан ка-
ма Вік тар Ка ла чоў за чы таў удзель ні кам па ся джан ня пра па на ва ны спіс з 13 ча ла век, за які ўсе 
ад на га лос на пра га ла са ва лі. Аб тым, што ў склад ка мі сіі прэ тэн ду юць і ін шыя кан ды да ту ры, 
ся род якіх і 5 прад стаў ні коў апа зі цыі, на ват не агуч ва ла ся, ні вод ны з іх уклю ча ны ў ка мі сію не 
быў.

Ана ла гіч на ад бы ва ла ся па ся джэн не па фар мі ра ван ні Жло бін скай ра ён най вы бар чай ка мі сіі. 
На мес нік стар шы ні рай вы кан ка ма Вік тар Кас цяй коў па ве да міў, што на ўклю чэн не ў ка мі сію па-
сту пі ла 26 кан ды да тур, з якіх вы бра на 13, якія, па мер ка ван ні Прэ зі ды у ма ра ён на га Са ве та дэ пу-
та таў і ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та, най больш па ды хо дзяць. Усе 26 кан ды да тур не за чыт ва лі ся 
і не аб мяр коў ва лі ся (на сяб роў ства ў ка мі сіі прэ тэн да ваў і прад стаў нік апа зі цый най Аб' яд на най 
гра ма дзян скай пар тыі, які ў ка мі сію не быў уклю ча ны) — бы лі агу ча ны толь кі 13 кан ды да тур, і 
за іх пра га ла са ва лі спі сам.

У асоб ных вы пад ках за чыт ва лі ся спі сы пра па на ва ных у склад ка мі сіі асоб, што не мя ня-
ла сут нас ці пра цэ су. Так, на чаль нік ад дзе ла ар га ні за цый на-кад ра вай ра бо ты Мас тоў ска га 
рай вы кан ка ма Гро дзен скай воб лас ці Аляк сей Ра ху нак за чы таў коль касць і проз ві шчы вы-
лу ча ных асоб, спо саб іх вы лу чэн ня і пад крэс ліў, што спіс рэ ка мен да ва ны для пры няц ця, 
уклю чае ўсіх вы лу чэн цаў ад пар тый, праф са юзаў і ін шых гра мад скіх ар га ні за цый. Аляк сей 
Ша фа рэ віч, стар шы ня Мас тоў ска га рай вы кан ка ма, які вёў па ся джэн не, пра па на ваў пры-
сут ным пра га ла са ваць па скла ду спі са. Пра па но ва бы ла пад тры ма на, пра га ла са ва лі адзі на-
га лос на.

Прак тыч на не ха рак та ры за ва лі ся асо бы, вы лу ча ныя ў ка мі сіі, на па ся джэн нях ў Скі дзе лі, 
Свіс ла чы (Гро дзен ская вобл.), Сма ля ві чах (Мін ская вобл.), Ма зы ры (Го мель ская вобл.), На-
ва по лац ку (Ві цеб ская вобл.), Баб руй ску (Ма гі лёў ская вобл.), Пін ску (Брэсц кая вобл.) ды інш. 
Агуч ва ла ся толь кі, што ўсе, ка го пра па ну ец ца ўклю чыць, з'яў ля юц ца ста лы мі сяб ра мі вы бар чых 
ка мі сій, ма юць «да ста тко вы во пыт пра цы».

Ад сут насць вы раз на сфар му ля ва ных кры тэ ры яў да зво лі ла мяс цо вым ор га нам ула ды фар мі-
ра ваць ТВК вы ключ на сы хо дзя чы са сва іх мер ка ван няў. Прад стаў ні кі ор га наў ула ды, якія фар-
мі ра ва лі Свет ла гор скую ра ён ную ВК, ад мо ві лі ся на зваць кры тэ рыі, па якіх бы ло ад моў ле на ва 
ўклю чэн ні прад стаў ні ку іні цы я тыў най гру пы У. Ня кля е ва: «па вод ле за ко на мы не аба вя за ны 
вам тлу ма чыць свай го ра шэн ня».

Склад тэ ры та ры яль ных вы бар чых ка мі сій
У склад ТВК бы лі ўклю ча ны 2 000 сяб роў. 30 ве рас ня сак ра тар Цэнт раль най вы бар чай ка-

мі сіі М. Ла за вік за явіў, што «ак тыў насць па лі тыч ных пар тый на гэ тым эта пе бы ла не вы со кая, 
вы лу ча лі яны ня мно га. Амаль усе іх прад стаў ні кі ўвай шлі ў склад ка мі сій». Ад нак гэ та за ява ад-
па вя дае рэ ча іс нас ці толь кі ў да чы нен ні да шас ці пар тый, якія з'яў ля юц ца ла яль ны мі да дзе ю чай 
ула ды (КПБ, Рэс пуб лі кан ская пар тыя пра цы і спра вяд лі вас ці, Лі бе раль на-дэ ма кра тыч ная пар-
тыя, Аграр ная пар тыя, Рэс пуб лі кан ская пар тыя, Бе ла рус кая са цы яль на-спар тыў ная пар тыя). 
Са праў ды, са 121 прэ тэн дэн та, вы лу ча ных гэ ты мі пар ты я мі, у склад ТВК увай шлі 106 ча ла век 
(87,6% ад агуль най коль кас ці вы лу ча ных гэ ты мі пар ты я мі). А вось з 92 прад стаў ні коў ча ты рох 
апа зі цый ных пар тый, вы лу ча ных у склад тэ ры та ры яль ных вы бар чых ка мі сій, уклю ча ны ў ка мі сіі 
бы лі толь кі 14 прэ тэн дэн таў (15% ад агуль най коль кас ці вы лу ча ных прад стаў ні коў апа зі цый ных 
пар тый).
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Та кім чы нам, коль касць прад стаў ні коў апа зі цый ных пар тый, уклю ча ных у склад ТВК, скла ла 
14 ча ла век, ці 0,7% ад іх агуль най коль кас ці. «Пра ход насць» прэ тэн дэн таў ад апа зі цый ных па-
лі тыч ных пар тый скла ла 15% (14 з 70), у той час як ся рэд не ста тыс тыч ная «пра ход насць» усіх 
прэ тэн дэн таў скла ла 74,6% (2 000 з 2 681), а прэ тэн дэн таў ад ла яль ных дзе ю ча му прэ зі дэн ту 
пар тый — 87,6% (106 з 121).

Пе рад узя тае стаў лен не ор га наў, якія ўтва ра лі вы бар чыя ка мі сіі, да прад стаў ні коў апа зі цый ных 
па лі тыч ных пар тый, з'яў ля ец ца ві да воч ным: ка лі тры з ча ты рох ся рэд не ста тыс тыч ных кан ды да таў 
тра пі лі ў склад вы бар чых ка мі сій, то ў вы пад ку прад стаў ні коў апа зі цый ных па лі тыч ных пар тый — 
толь кі адзін з ся мі. А вось кан ды да ты ад ла яль ных ула дзе пар тый трап ля лі ў ка мі сіі ў 9 вы пад ках з 
10. У вы ні ку прад стаў ні кі апа зі цый ных пар тый пры сут ні ча лі толь кі ў 14 ка мі сі ях са 155.

У не ка то рых вы пад ках на зі раль ні кі за фік са ва лі схе му «дэ ма кра тыч най ад мо вы» апа зі цый-
ным прэ тэн дэн там у ТВК: у склад ТВК вы лу ча ец ца чы ноў нік до сыць вы со ка га ран гу, ор га ны, 
якія ўтва ра юць ка мі сіі, ад маў ля юць гэ та му чы ноў ні ку і прад стаў ні ку апа зі цыі на ад ноль ка вых 
пад ста вах. На прык лад, у Пін скую га рад скую ТВК бы лі ўклю ча ны 5 прад стаў ні коў гра мад скіх 
ар га ні за цый (га рад ской ар га ні за цыі «Бе ла рус кі праф са юз пра цаў ні коў дзяр жаў ных і ін шых 
уста ноў», га рад ской ар га ні за цыі ГА «Бе ла рус кае та ва рыст ва ін ва лі даў», га рад ской ар га ні за цыі 
ГА БРСМ, га рад ской ар га ні за цыі ГА «Бе ла рус кі са юз ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста не», га рад-
ской ар га ні за цыі ГА «Бе лая Русь»). Пры гэ тым на па ся джэн ні бы ло за яў ле на, што вы зна ча ная 
за ко нам кво та вы тры ма на, та му прад стаў ні кам апа зі цый най БПЛ «Спра вяд лі вы свет» і праў-
ра да вай КПБ ад маў ля ец ца. Не прай шоў шым ад КПБ быў пер шы на мес нік стар шы ні Пін ска га 
гар вы кан ка ма Аляк сандр Ка неў скі, у ка мі сію не ўвай шоў і прад стаў нік апа зі цыі.

Боль шасць сяб роў ТВК (ка ля 80%) — не за леж на ад спо са бу іх вы лу чэн ня — да гэ та га ха ця б 
раз бы лі сяб ра мі ТВК на па пя рэд ніх мяс цо вых, пар ла менц кіх ці прэ зі дэнц кіх вы ба рах. На прык-
лад, са 117 сяб роў ра ён ных ТВК у г. Мін ску як мі ні мум 88 ча ла век (75,2%) ува хо дзі лі ў склад 
вы бар чых ка мі сій на па пя рэд ніх вы ба рах. Шмат у якіх ТВК гэ ты па каз чык роў ны 100%.

Як пра ві ла, у склад ка мі сій увай шлі па 3—4 дзяр жаў ныя слу жа чыя, у тым лі ку су пра цоў ні кі 
вы кан ка маў і Са ве таў дэ пу та таў, гэ та зна чыць тых струк тур, якія іх фар мі ра ва лі. Ас тат нія — 
прад стаў ні кі праў ра да вых гра мад скіх ар га ні за цый, бюд жэт ных ар га ні за цый (перш за ўсё — 
уста ноў аду ка цыі і ахо вы зда роўя), а так са ма кі раў ні кі дзяр жаў ных (ці кант ра лю е мых дзяр жа-
вай) прад пры ем стваў.

Так, з 13 сяб раў Бя ро заў скай ра ён най вы бар чай ка мі сіі — 9 бы лі ў скла дзе ра ён най ка мі сіі 
пад час мяс цо вых вы ба раў 2010 го да, 3 — сяб ра мі акру го вай ка мі сіі па вы ба рах у аб лас ныя Са ве-
ты. У склад ра ён най вы бар чай ка мі сіі бы лі за цвер джа ны 4 су пра цоў ні кі Бя ро заў ска га рай вы кан-
ка ма, ас тат нія — кі раў ні кі роз на га звя на.
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Склад Го мель скай аб лас ной вы бар чай ка мі сіі, дзе 6 з 13 за цвер джа ных сяб раў ужо пра ца-
ва лі на мі ну лых вы ба рах у мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў, ці ка вы яшчэ і тым, што ён яск ра ва ад-
люст роў вае тэн дэн цыю «мас кі роў кі» прад стаў ні коў ор га наў, якія ўтва ра юць ка мі сіі, і дзярж-
слу жа чых пад вы лу чэн цаў ад гра мад скіх аб' яд нан няў, па лі тыч ных пар тый і гра ма дзя н шля хам 
збо ру под пі саў у су вя зі з уве дзе ны мі ў Вы бар чы ко дэкс аб ме жа ван ня мі. Пры ўваж лі вым ана лі зе 
пер са наль на га скла ду ка мі сіі вы свет лі ла ся, што, на прык лад, ад ГА «Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі 
са юз юрыс таў» тра пі ла ў ка мі сію Мар га ры та Жо ра ва, якая з'яў ля ец ца на мес ні кам на чаль ні ка 
га лоў на га ўпраў лен ня юс ты цыі Го мель ска га абл вы кан ка ма, чле нам Са ве та Рэс пуб лі кі, на мес-
ні кам стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са ве та рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду па за ка на даў ству і 
дзяр жаў на му бу даў ніц тву. Ад аб лас ной ар га ні за цыі Бе ла рус ка га праф са ю за пра цаў ні коў куль-
ту ры ў ка мі сію ўклю ча ны Мі ха іл Жу ке віч, мес ца пра цы яко га не агуч ва ла ся, але вя до ма, што 
да апош ня га ча су ён быў на мес ні кам на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты 
абл вы кан ка ма, а яшчэ ра ней уз на чаль ваў са вет па спра вах рэ лі гій і на цы я наль нас цяў. Рэк тар 
ін сты ту та ўдас ка наль ван ня на стаў ні каў На дзея Ко та ва тра пі ла ў ка мі сію як прад стаў нік гра-
мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая Русь». Як сяб ра КПБ тра піў у ка мі сію па «пар тый най кво це» 
пра рэк тар Го мель ска га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та імя Су хо га Ста ні слаў Пра ка пен ка. Як прад-
стаў ні кі гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі са юз жан чын» вы лу чы лі ся ў ка мі сію га лоў ны па-
за штат ны ва ле о лаг упраў лен ня ахо вы зда роўя Го мель ска га абл вы кан ка ма, за гад чык ад дзе ла 
гра мад ска га зда роўя Га лі на Са ла нец і на мес нік рэ дак та ра аб лас ной га зе ты «Го мель ская праў-
да» Ні на Злы дзен ка. У аб лас ной ка мі сіі пры сут ні чаў вы лу ча ны шля хам па да чы за явы гра ма-
дзян на мес нік на чаль ні ка ар га ні за цый на-кад ра ва га ўпраў лен ня абл вы кан ка ма Аляк сандр Усаў, 
як і ды рэк тар аг ра кам бі на та «Паў днё вы» Мі ха іл Кар на дуд (так са ма шля хам па да чы за яў гра-
ма дзян).

Ана ла гіч ная схе ма бы ла вы ка ры ста на і пры фар ма ван ні Са лі гор скай ра ён най ка мі сіі. На пер-
шы по гляд яе склад вы гля даў да во лі дэ ма кра тыч на: ся род 13 сяб раў — прад стаў ні кі пра цоў ных 
ка лек ты ваў, гра мад скіх аб' яд нан няў, праф са юзаў, пар тый і гра ма дзя не, вы лу ча ныя шля хам збо ру 
под пі саў. Ад нак пры ана лі зе мес цаў пра цы сяб раў ка мі сіі ста ла ві да воч на, што гэ та толь кі вон ка-
вы плю ра лізм: у ка мі сію ўвай шлі двое су пра цоў ні каў вы кан ка ма — за гад чык па ар га ні за цый най 
пра цы рай вы кан ка ма Ко хан Ві таль быў вы лу ча ны шля хам збо ру под пі саў, а на чаль нік ад дзе ла кі-
ра ван ня рай вы кан ка ма Свят ла на Ра дзюк вы лу ча на мяс цо вай струк ту рай праф са ю за ра бот ні каў 
дзяр жаў ных і ін шых уста ноў. Яшчэ ад ным прад стаў ні ком прэ зі дэнц кай «вер ты ка лі» ў скла дзе 
ка мі сіі ста ла стар шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Лі дзія Клі шэ віч, вы лу ча ная ад гра мад скай ар-
га ні за цы яі «Бе ла рус кі са юз жан чын».

У да лей шым боль шасць су пра цоў ні каў вы кан ка маў за ня лі клю ча выя па са ды ў ТВК: іх до ля ў 
кі раў ніц тве ка мі сій скла ла 40-70%, а до ля тых, хто ра ней ува хо дзіў у склад ТВК (і, час цей за ўсё, 
зай маў у іх кі ру ю чыя па са ды) — амаль 100%. На прык лад, кі раў ні чы склад Ма зыр скай ра ён най 
вы бар чай ка мі сіі не змя ніў ся з вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты: стар шы ня — кі раў нік спра ва мі рай-
вы кан ка ма Мі хал Па шын скі, на мес нік — ды рэк тар ме ды цын ска га ка ле джа Юлія Пры ходзь ка і 
сак ра тар ка мі сіі — за гад чы ца ад дзе ла ар га ні за цый на-кад ра вай ра бо ты рай вы кан ка ма Ве ра ні ка 
Бай ко ва. У Брэсц кай воб лас ці ўся го бы ла сфар мі ра ва на 21 тэ ры та ры яль ная ка мі сія. Стар шы-
ня мі ста лі: 12 чы ноў ні каў вы кан ка маў; 7 кі раў ні коў прад пры ем стваў і ўста ноў; 1 стар шы ня аб-
лас ной ар га ні за цыі праф са юзаў; 1 пен сі я нер. На мес ні ка мі стар шы няў ста лі: 6 вы кан ка маў скіх 
чы ноў ні каў; 10 кі раў ні коў прад пры ем стваў і ўста ноў; 3 прад стаў ні кі праф са юзаў; 1 пен сі я нер; 
1 ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік. Сак ра та ра мі ка мі сі яў бы лі абра ныя: 14 чы ноў ні каў вы кан ка-
маў; 3 пен сі я не ры; 3 прад стаў ні кі прад пры ем стваў і ўста но ваў; 1 прад стаў нік аб лас ной ар га ні-
за цыі БРСМ.

Та кім чы нам, за леж насць ТВК ад ор га наў вы ка наў чай ула ды, а так са ма пе ра ем насць тра ды-
цый фар мі ра ван ня ТВК з па пя рэд ніх вы ба раў на гэ тым эта пе вы ба раў з'яў ля ла ся ві да воч най.

Згод на з Ка лян дар ным пла нам, на пра ця гу 7 дзён з мо ман ту ўтва рэн ня ТВК мяс цо выя ўла ды 
па він ны бы лі аб на ро да ваць да дзе ныя аб іх скла дзе. Гэ та бы ло вы ка на на свое ча со ва, але прак тыч-
на паў сюль дзяр жаў ная прэ са апуб лі ка ва ла спі сы сяб роў тэ ры та ры яль ных ка мі сій без ука зан ня 
іх мес ца пра цы і служ бо вай па са ды. Гэ та не да зво лі ла па цвер дзіць афі цый ныя да дзе ныя ЦВК аб 
тым, што ў склад ка мі сій увай шло 408 дзяр жаў ных слу жа чых (20,4% ад 2 000 сяб роў ТВК; Вы-
бар чы ко дэкс да зва ляе «не больш тра ці ны» дзяр жаў ных слу жа чых у скла дзе ка мі сій). Усе спро-
бы вы свет ліць ін фар ма цыю пра мес цы пра цы сяб раў ТВК, каб спраў дзіць, на коль кі вы ка на на 
да дзе нае па тра ба ван не за ко на, аказ ва лі ся бес па спя хо вы мі.
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Так, ба ра на віц кія пра ва аба рон цы Сяр гей Гоў ша і Кар ней Пят ро віч на кі ра ва лі зва рот на мес-
ні ку стар шы ні гар вы кан ка ма Дз. Кас цю ке ві чу, у якім пра сі лі прад ста віць звест кі пра мес ца пра-
цы і зай ма е мую па са ду кож на га сяб ра Ба ра на віц кай га рад ской ка мі сіі, бо па ін фар ма цыі, апуб лі-
ка ва най у га зе це «Наш край», не маг чы ма бы ло вы зна чыць, хто з іх з'яў ля ец ца дзярж слу жа чым. 
Пры гэ тым за яў ляль ні кі ад зна чы лі, што ка лі гар вы кан кам па лі чыць ня мэ та згод ным пуб лі ка ваць 
за пыт ва е мыя да дзе ныя пра сяб роў ка мі сіі, то пра сі лі па ве да міць ім аса біс та. У сва ім ад ка зе Дз. 
Кас цю ке віч ад мо віў прад ста віць за пыт ва е мую ін фар ма цыю, на пі саў шы, што та кія па тра ба ван-
ні вы хо дзяць за ме жы Вы бар ча га ко дэк са і не звя за ны з пад рых тоў кай і пра вя дзен нем вы ба раў. 
У су вя зі з атры ма най ад мо вай пра ва аба рон цы на кі ра ва лі скар гу ў пра ку ра ту ру го ра да, ад куль 
прый шоў ад каз за под пі сам вы кон ва ю ча га аба вяз кі пра ку ро ра Мі ха і ла Кваш ні на, які па ве да міў, 
што пра ку ра ту ра пра ве ры ла склад га рад ской тэ ры та ры яль най вы бар чай ка мі сіі. М. Кваш нін 
не прад ста віў пра ва аба рон цам за пыт ва е май ін фар ма цыі, але ад зна чыў, што ў склад ка мі сіі не 
ўклю ча ны суд дзі, пра ку ро ры, стар шы ні мяс цо вых вы ка наў чых ор га наў, дзяр жаў ныя слу жа чыя 
скла да юць у ка мі сіі 1/6 част ку, а прад стаў ні кі па лі тыч ных пар тый і ар га ні за цый — 2/3 ад уся-
го скла ду, што зна чыць, што склад га рад ской вы бар чай ка мі сіі ў поў най ме ры ад па вя дае па тра-
ба ван ням Вы бар ча га ко дэк са РБ. Са вет нік юс ты цыі М.Кваш нін да даў, што Вы бар чы ко дэкс не 
пра ду гледж вае пры раз мя шчэн ні ў дру ку ўка зан ня ін фар ма цыі пра мес цы пра цы і зай ма е мыя 
па са ды сяб раў ка мі сіі. Та му па тра ба ван не Сяр гея Гоў шы і Кар нея Пят ро ві ча бы ло ква лі фі ка ва на 
як не аб грун та ва нае і ад хі ле на.

Транс па рэнт насць пры фар ма ван ні ТВК
Па ся джэн ні ор га наў, якія фар мі ра ва лі ТВК, ад бы ва лі ся ва ўмо вах аб ме жа ва най ін фар ма цыі 

аб іх мес цы і ча се і аб ме жа ва на га до сту пу для на зі раль ні каў. На зі раль ні кі кам па ніі «Пра ва аба-
рон цы за сва бод ныя вы ба ры» бы лі вы му ша ныя ад мыс ло ва звяр тац ца ў мяс цо выя ор га ны ўла ды 
з за пы та мі на гэ ты конт5, але і пас ля гэ та га яны час та су ты ка лі ся з ад мо ва мі ў пра ве пры сут ні-
чаць на іх па ся джэн нях па ства рэн ні вы бар чых ка мі сій. Свае ад мо вы ор га ны ўла ды ма ты ва ва лі 
тым, што прад стаў ні кі гра мад скіх аб' яд нан няў, якія пра вод зяць ма ні то рынг вы бар чай кам па ніі, 
не прад стаў ля юць суб' ек таў, якія вы лу чы лі прад стаў ні коў у склад вы бар чай ка мі сіі. З па доб ны мі 
ад мо ва мі ў пра ве пры сут ні чаць на па ся джэн нях су ты ка лі ся і прад стаў ні кі Бе ла рус ка га Хель сінк-
ска га ка мі тэ та, ха ця ад ным з ві даў ста тут най дзей нас ці БХК з'яў ля ец ца ажыц цяў лен не на зі ран ня 
за вы ба ра мі. Трэ ба ад зна чыць, што згод на з арт. 20 за ко на «Аб гра мад скіх аб' яд нан нях» гра-
мад скае аб' яд нан не мае пра ва бес пе ра шкод на атрым лі ваць ін фар ма цыю, да тыч ную іх дзей нас-
ці. Фар мі ра ван не вы бар чых ка мі сій, без умоў на, не па срэд на да ты чыц ца ар га ні за цыі вы ба раў і 
з'яў ля ец ца важ ным эта пам вы бар чай кам па ніі. Пра цэс фар мі ра ван ня ка мі сій па ві нен ад бы вац ца 
мак сі маль на праз рыс та і па ся джэн ні дзяр жаў ных ор га наў, на якіх фар мі ру юц ца ка мі сіі, па він ны 
ад бы вац ца ў пры сут нас ці ўсіх за ці каў ле ных суб' ек таў, у тым лі ку прад стаў ні коў гра мад скіх аб' яд-
нан няў, якія ажыц цяў ля юць ма ні то рынг вы ба раў.

Ня гле дзя чы на тое, што ў па раў на нні з па пя рэд ні мі прэ зі дэнц кі мі вы ба ра мі, ор га ны, якія 
ўтва ра юць ТВК, больш уваж лі ва ста ві лі ся да асоб, якія вы ка за лі жа дан не пры сут ні чаць у якас ці 
на зі раль ні каў на па ся джэн нях, і боль шасць з іх бы лі да пу шча ны на па ся джэн ні, свое ча со ва пра-
ін фар ма ва на пра час і мес ца пра вя дзен ня па ся джэн няў, за фік са ва ны шэ раг вы пад каў, ка лі на зі-
раль ні кі не здо ле лі па тра піць на па ся джэн ні па пры чы не не жа дан ня чы ноў ні каў. На зі раль ні ка мі 
ад зна ча ны роз ныя ме та ды, які мі ка рыс та лі ся чы ноў ні кі, каб ства рыць пе ра шко ды пры сут нас ці 
на зі раль ні каў на па ся джэн нях ТВК.

Час цей за ўсё на зі раль ні кам на столь кі поз на па ве дам ля лі пра час пра вя дзен ня па ся джэн ня, 
што гэ та ра бі ла іх пры сут насць фі зіч на не маг чы май. На прык лад, у г. Ор ша прад стаў ні кі гар-
вы кан ка ма па ве да мі лі пра па ся джэн не на зі раль ні ку ад БХК Іга ру Каз мер ча ку за га дзі ну да яго 
па чат ку, а ў Ар шан скім рай вы кан ка ме на зі раль ні ку ад БХК Ва сі лю Леў чан ка ву — уво гу ле за 35 
хві лін да па чат ку па ся джэн ня. У г. Ма зыр афі цый ная ін фар ма цыя пра час па ся джэн ня з'я ві ла ся 
толь кі ў вы гля дзе аб вест кі, вы ве ша най на стэн дзе ў бу дын ку вы кан ка ма. Пры гэ тым, аб вест ка 
з'я ві ла ся на стэн дзе толь кі ў 9.00 27 ве рас ня, та ды як па ся джэн не бы ло за пла на ва на на 10.00 та-
го ж дня.

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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У не ка то рых вы пад ках на зі раль ні кі зу сім не па пя рэдж ва лі ся пра пра вя дзен не па ся джэн-
ня, і яны пра хо дзі лі амаль та ем на. Так, у г. Ма ла дзеч на не быў па пя рэ джа ны Эду ард Ба-
лан чук, на кі ра ва ны БХК на па ся джэн не па ўтва рэн ні Ма ла дзе чан скай га рад ской вы бар чай 
ка мі сіі.

У не ка то рых вы пад ках на зі раль ні кі прос та не да пус ка лі ся на па ся джэн ні без тлу ма чэн-
няў. Так, на чаль ні кам ад дзе ла ар га ні за цый на-кад ра вай ра бо ты Баб руй ска га гар вы кан ка ма 
Сяр ге ем Біт кі ным на су мес нае па ся джэн не прэ зі ды у ма га рад ско га Са ве та дэ пу та таў і га рад-
ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та па фар мі ра ван ні тэ ры та ры яль най ка мі сіі фі зіч на не быў да пу-
шча ны на зі раль нік ад БХК Ігар Ходзь ка. Гэ так жа фі зіч на з да па мо гай мі лі цы я не ра спра ба ва-
лі не да пус ціць на су мес нае па ся джэн не прэ зі ды у ма Брэсц ка га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
і Брэсц ка га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та на зі раль ні ка Ула дзі мі ра Вя ліч кі на. На зі раль нік 
усё ж на па ся джэн не па тра піў. Пры гэ тым на мес нік на чаль ні ка ар га ні за цый на га ад дзе ла га-
лоў на га ўпраў лен ня ар га ні за цый на-кад ра вай пра цы Брэсц ка га абл вы кан ка ма На тал ля Гры-
гор' е ва, якая на па ся джэн ні бы ла абра на сяб рам Брэсц кай аб лас ной тэ ры та ры яль най ка мі-
сіі, пра па на ва ла У.Вя ліч кі ну на пі саць на яго рэ гіст ра цый най за яве з прось бай да пус ціць на 
па ся джэн не, што «па ся джэн не пра хо дзі ла ад кры та, га лос на і бес пе ра шкод на» і па ста віць 
аса біс ты под піс.

Шэ раг гра ма дзян звяр та лі ся з за ява мі да пус ціць іх да на зі ран ня за пра цэ сам фар мі ра ван ня 
ТВК як гра ма дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Усе яны атрым лі ва лі ад мо вы са спа сыл ка мі на арт. 13 
Вы бар ча га ко дэк са, які на дум ку ор га наў, якія фар мі руць ка мі сіі, не да зва ляе ша ра го вым гра ма-
дзя нам быць на зі раль ні ка мі. Та кая сі ту а цыя скла ла ся ў Гро дзен скім, Бе рас та віц кім і Ваў ка выс-
кім ра ё нах Гро дзен скай воб лас ці. Так, Але на Пры га ра звяр ну ла ся вус на і пісь мо ва ў Гро дзен скі 
рай вы кан кам з прось бай прад ста віць ёй маг чы масць пры сут ні чаць на па ся джэн ні па фар мі ра-
ван ні ТВК у якас ці на зі раль ні ка, ад нак атры ма ла ад каз ад на чаль ні ка ад дзе ла ар га ні за цый на-кад-
ра вай ра бо ты Ва ле рыя Ба ла шо ва, што зра біць гэ та га яна не мо жа, па коль кі ні ко га не прад стаў-
ляе. Пы тан не А.Пры га ры, ці іс нуе ме ха нізм, які да зва ляе ёй па тра піць на па ся д жэн не прос та 
як гра ма дзян цы, за ста ло ся без ад ка зу. Ана ла гіч ную ад мо ву ў Бе рас та віц кім ра ё не атры маў Іван 
Кур чэў скі. На зі раль ні ку Ля во ну Кар по ві чу бы ло ад моў ле на ў пра ве пры сут нас ці на па ся джэн-
ні на пад ста ве та го, што «на зі раль ні кам мо гуць быць толь кі прад стаў ні кі ад тых струк тур, чые 
прад стаў ні кі па да дзе ны кан ды да та мі ў склад ТВК» (сло вы стар шы ні Ваў ка выс ка га ра ён на га са-
ве та дэ пу та таў С. Прад ко).

3.3. Участ ко выя вы бар чыя ка мі сіі
Участ ко выя вы бар чыя ка мі сіі (УВК), згод на з арт. 27 Вы бар ча га ко дэк са, ра зам з тэ ры та ры-

яль ны мі вы бар чы мі ка мі сі я мі (ТВК), за бяс печ ва юць пад рых тоў ку і пра вя дзен не вы ба раў прэ зі-
дэн та. Ме на ві та УВК ар га ні зу юць га ла са ван не, пад лік га ла соў і ўста наў лен не вы ні каў га ла са ван-
ня на вы бар чых участ ках, што ро біць іх ад ным з клю ча вых ме ха ніз маў вы бар ча га пра цэ су.

Згод на з Ка лян дар ным пла нам ар га ні за цый ных ме ра пры ем стваў па пад рых тоў цы і пра вя-
дзен ні вы ба раў, вы лу чэн не прад стаў ні коў у склад УВК і прад стаў лен не ад па вед ных да ку мен таў 
у ор га ны, якія іх ўтва ра юць, па він на бы ло ад бы вац ца не паз ней за 31 каст рыч ні ка ўключ на, а 
ўтва рэн не УВК — не паз ней за 3 ліс та па да ўключ на.

Уся го, па вод ле ін фар ма цыі ЦВК, бы ло ўтво ра на 6 390 участ ко вых ка мі сій, у тым лі ку, 280 — у 
ста цы я нар ных ля чэб ных і ля чэб на-пра фі лак тыч ных уста но вах, 52 — у вай ско вых част ках і 44 — 
у дып ла ма тыч ных прад стаў ніц твах Бе ла ру сі за мя жой.

Пра ва вая рэг ла мен та цыя
Вы лу чаць сва іх прад стаў ні коў у склад УВК мо гуць па лі тыч ныя пар тыі, гра мад скія аб' яд нан-

ні (кі ру ю чыя ор га ны іх струк тур ных ар га ні за цый ных струк тур), пра цоў ныя ка лек ты вы і гра-
ма дзя не, якія ма юць пра ва на кі ра ваць свай го прад стаў ні ка ў склад участ ко вай ка мі сіі. За ява аб 
та кім на кі ра ван ні па він на быць пад пі са на не менш чым 10 гра ма дзя на мі, якія ва ло да юць вы бар-
чым пра вам і пра жы ва юць на тэ ры то рыі ўчаст ка для галасавання6. УВК фар мі ру юц ца ра ён ны мі, 

6 Парадак накіравання прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій таксама растлумачаны пастановай ЦВК № 48 ад 15 верасня 2010 
года “Аб растлумачэнні выкарыстання часткі другой артыкула 35 Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь, які прадугледжвае вылучэн-
не прадстаўнікоў у склад камісій па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у 2010 годзе”.
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га рад скі мі вы ка наў чы мі ка мі тэ та мі, а ў га ра дах з ра ён ным дзя лен нем — мяс цо вы мі ад мі ніст ра-
цы я мі ў скла дзе 5-19 сяб роў.

Маг чы масць вы лу чэн ня ў склад УВК ад па лі тыч ных пар тый і ін шых гра мад скіх аб' яд-
нан няў, як і ра ней, аб мя жоў ва ла ся па тра ба ван нем на яў нас ці іх ар га ні за цый ных струк тур. 
Вы лу чаць прад стаў ні коў у склад УВК ма юць пра ва кі ру ю чыя ор га ны аб лас ных, Мін скіх 
га рад скіх, ра ён ных, га рад скіх (у га ра дах аб лас но га пад па радк ван ня), ра ён ных у га ра дах 
ар га ні за цый ных струк тур па лі тыч ных пар тый і ін шых гра мад скіх аб' яд нан няў. Та кім чы-
нам, рэс пуб лі кан скія гра мадс кія аб' яд нан ні, якія не ма юць ар га ні за цый ных струк тур, уво-
гу ле па збаў ле ны маг чы мас ці вы лу чаць сва іх прад стаў ні коў у склад участ ко вых вы бар чых 
ка мі сій.

Вы лу чэн не ў склад участ ко вых вы бар чых ка мі сій
Ад мо ваў у пры ёме да ку мен таў па вы лу чэн ні прад стаў ні коў у склад УВК за фік са ва на не 

бы ло. Усе за ці каў ле ныя асо бы здо ле лі па даць не аб ход ныя да ку мен ты і бы лі пра ін фар ма ва ныя 
пра час і мес цы іх пры ёму. Так, у Го мель скай воб лас ці шэ раг сай таў рай вы кан ка маў змяс ці-
лі аб' явы, ку ды не аб ход на па да ваць ад па вед ныя да ку мен ты. Лепш за ўсіх пра ін фар ма ваў па 
гэ тым пы тан ні сайт Ма зыр ска га рай вы кан ка ма: ука за ны ну мар ка бі не та рай вы кан ка ма, час 
пра цы. Акра мя та го, тут жа бы ла зме шча на ін фар ма цыя аб тым, што па се джан не Ма зыр ска га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та па пы тан ні ўтва рэн ня ўчаст ко вых вы бар чых ка мі сій па вы ба рах прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь «ад бу дзец ца 2 ліс та па да 2010 го да ў ма лой за ле рай вы кан ка ма (3 
па верх) у 9.00». Сайт Жыт ка віц ка га рай вы кан ка ма ін фар ма ваў, што «ў су вя зі з на блі жэн нем 
за кан чэн ня тэр мі на, уста ноў ле на га Вы бар чым ко дэк сам для вы лу чэн ня прад стаў ні коў у склад 
участ ко вых ка мі сій па вы ба рах прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 30 і 31 каст рыч ні ка 2010 го да 
ўста ноў ле на дзя жур ства су пра цоў ні каў ар га ні за цый на-кад ра вай пра цы рай вы кан ка ма» і па-
даў ну ма ры двух ка бі не таў і час іх пра цы, ку ды трэ ба зда ваць да ку мен ты. Пры клад на та ко га ж 
змес ту аб' яву змяс ціў на сва ім сай це Пет ры каў скі рай вы кан кам, дзе па ве да міў ну мар ка бі не та, 
дзе вя дзец ца пры ём да ку мен таў, час яго пра цы. Праў да, ні Жыт ка віц кі, ні Пет ры каў скі рай вы-
кан камы не змяс ці лі ін фар ма цыю, ка лі ад бу дзец ца па седжан не па пы тан ні ўтва рэн ня ўчаст ко-
вых вы бар чых ка мі сій.

Ад на ча со ва ін фар ма цыя пра ход па да чы да ку мен таў вы да ва ла ся мяс цо вы мі ад мі ніст ра цы я мі 
не ах вот на, а ў боль шас ці вы пад каў не вы да ва ла ся зу сім.

З 84 024 прад стаў ні коў, вы лу ча ных у склад УВК па лі тыч ны мі пар ты я мі, гра мад скі мі аб' яд нан-
ня мі, пра цоў ны мі ка лек ты ва мі і гру па мі гра ма дзян, толь кі 1 073 бы лі вы лу ча ны апа зі цый ны мі 
па лі тыч ны мі пар ты я мі. Вы лу чэн не ас тат ніх кан ды да тур ад бы ва ла ся пад кі раў ніц твам мяс цо вых 
ула даў, якія вы зна ча лі ад па вед ныя «кво ты» для праў ра да вых гра мад скіх аб' яд нан няў, па лі тыч-
ных пар тый, дзяр жаў ных прад пры ем стваў і ўста но ваў, і ўзгад ня лі пра па на ва ныя кан ды да ту ры 
яшчэ да за кан чэн ня пра цэ су вы лу чэн ня.

Так, 22 каст рыч ні ка на дзвя рах у ак та вую за лу ад мі ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на г. Ма гі лё-
ва на зі раль ні ка мі быў вы яў ле ны да ку мент «Спіс прад пры ем стваў, што вы лу ча юць прад стаў-
ні коў у склад участ ко вых ка мі сій» (ДА КУ МЕНТ 1). Спіс утрым лі ваў пе ра лік участ каў, іх 
мес ца зна хо джан не, а так са ма — наз вы прад пры ем стваў і ўста но ваў, якія па він ны вы лу чыць 
прад стаў ні коў ва ўчаст ко выя ка мі сіі, з ука зан нем кво ты кож на га з гэ тых прад пры ем стваў. 
На прык лад, у склад УВК участ ка №9, што раз мя шча ец ца ў 35-й ся рэд няй шко ле Ма гі лё ва, 
15 прад стаў ні коў па ві нен вы лу чыць ка лек тыў гэ тай шко лы. А ў склад УВК 21-га ўчаст ку, 
раз ме шча на га ў ін тэр на це ЗАТ «Ма гі лёў скі КСВ», 5 ча ла век па ві нен вы лу чыць ДУКДБП 
«УМ-106», 8 — ЗАТ «Ма гі лёў скі КСВ», і 2 — МДУКДВП «За вод ЭМІС». Усе ўчаст ко выя 
ка мі сіі, згод на з гэ тым да ку мен там, па він ны на ліч ваць па 15 сяб раў, акра мя тых участ каў, 
што ўтво ра ны ў баль ні цах і вай ско вых част ках. У цы ту е мым да ку мен це не ўказ ваў ся спо саб 
вы лу чэн ня ў склад ка мі сій, што азна чае, што гэ тае пы тан не бы ло па кі ну та на раз гляд са міх 
прад пры ем стваў і ўста но ваў, якія са мі па він ны вы ра шаць, якім шля хам ім вы лу чаць сва іх 
прад стаў ні коў.

У вы ні ку больш за тра ці ну прэ тэн дэн таў у сяб ры УВК скла лі вы лу чэн цы гра мад скіх аб' яд нан-
няў і праф са юзаў. Пры гэ тым уся го 5 ар га ні за цы яў — ГА «Бе лая Русь», ГА «Бе ла рус кі рэс пуб-
лі кан скі са юз мо ла дзі», Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе ла ру сі, Бе ла рус кі са юз жан чын і Бе ла рус кае 
гра мад скае аб' яд нан не ве тэ ра наў вы лу чы лі 84,8% ад усіх прэ тэн дэн таў ад гра мад скіх аб' яд нан-
няў і праф са юзаў.
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Ін фар ма цыя, атры ма ная на зі раль ні ка мі, дае пад ста вы мер ка ваць, што ў не ка то рых на се ле-
ных пунк тах склад УВК быў за цверж да ны яшчэ да скан чэн ня тэр мі на вы лу чэн ня кан ды да таў у 
ка мі сіі (31 каст рыч ні ка). На прык лад, 21 каст рыч ні ка ў Ар шан скім гар вы кан ка ме на на ра дзе, 
пры све ча най фар мі ра ван ню ўчаст ко вых ка мі сій, стар шы ня гар вы кан ка ма Мі ка лай Лі соў скі 
па ве да міў, што на ўсіх участ ках ка мі сіі ўжо га то вы. Пры су стрэ чы на зі раль ні ка Мі ка лая Пет-
ру шэн кі з ды рэк та рам Ко ха наў ска га прад пры ем ства жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Мі ха і-
лам Гаў ры чэн кам, якая ад бы ла ся 14 каст рыч ні ка, апош ні за явіў, што бу дзе стар шы нёй ка мі сіі 
ўчаст ка для га ла са ван ня № 24 у г.п. Ко ха на ва (Та ла чын скі р-н Ві цеб скай воб лас ці). У Свет ла-
гор ску за фік са ва на не каль кі вы пад каў, ка лі да фар мі ра ван ня УВК па ква тэ рах і да мах ха дзі лі 
асо бы, на зы ва ю чы ся прад стаў ні ка мі ўчаст ко вых вы бар чых ка мі сій, і звя ра лі спі сы вы бар шчы-
каў.

Па ся джэн ні па ўтва рэн ні УВК
Па ся джэн ні вы кан ка маў і мяс цо вых ад мі ніст ра цый па фар мі ра ван ні УВК ад бы лі ся ў ад па вед-

нас ці з Ка лян дар ным пла нам па ар га ні за цыі вы ба раў — да кан ца дня 3 ліс та па да. Ін фар ма цыя 
пра тое, ка лі і дзе яны бу дуць пра хо дзіць, бы ла, як пра ві ла, да ступ най. На прык лад, Ба ра на віц кі і 
Пін скі гар вы кан ка мы (Брэсц кая вобл.), Гро дзен скі, Ар шан скі (Ві цеб ская вобл.) рай вы кан ка мы, 
ад мі ніст ра цыя Ле нін ска га ра ё на г. Грод на ды ін шыя свое ча со ва раз мяс ці лі на сва іх сай тах не аб-
ход ную ін фар ма цыю.

Пры гэ тым са мі па ся джэн ні ў пад аў ля ю чай боль шас ці на сі лі вы ключ на фар маль ны ха рак тар 
і зво дзі лі ся да хут ка га і без аль тэр на тыў на га за цвяр джэн ня спі саў скла ду ка мі сій, пад рых та ва-
ных на пя рэ дад ні ў за кры тым рэ жы ме. Пра ек ты рэ за лю цый па скла ду УВК рых та ва лі спе цы яль-
ныя «пра цоў ныя гру пы». Так, 2 ліс та па да ў Ма зыр скім рай вы кан ка ме ад бы ло ся па ся джэн не 
пад стар шын ствам Ула дзі мі ра Двор ні ка па фар мі ра ван ні ўчаст ко вых вы бар чых ка мі сій ра ё на, на 
якім пры сут ні чаў пра ва аба рон ца Ула дзі мір Це ля пун. Дак лад чы кам вы сту па ла на чаль нік ар га ні-
за цый на-кад ра вай ра бо ты рай вы кан ка ма і ад на ча со ва сак ра тар ТВК Ве ра ні ка Бай ко ва, якая ў 
сва ім вы сту пе спа сла ла ся на тое, што ўсе па да дзе ныя ў вы кан кам да ку мен ты па вы лу чэн ні прад-
стаў ні коў у склад участ ко вых вы бар чых ка мі сі й бы лі раз гле джа ны і аб мер ка ва ны «пра цоў най 
гру пай». З яе слоў ста ла вя до ма, што ме на ві та гэ тай «пра цоў най гру пай» бы ло пад рых та ва-
на ра шэн не рай вы кан ка ма па скла ду ўчаст ко вых вы бар чых ка мі сій Ма зыр ска га ра ё на. Ула дзі мір 
Це ля пун у су вя зі з гэ тым на кі ра ваў за яву на імя стар шы ні рай вы кан ка ма Ула дзі мі ра Двор ні ка з 
прось бай азна ё міць яго з ад па вед ным да ку мен там аб ства рэн ні «пра цоў най гру пы», ра шэн нем 
аб яе скла дзе, кам пе тэн цы ях і паў на моц твах. Вы свет лі ла ся, што «пра цоў ныя гру пы» бы лі ўтво-
ра ны згод на з ра шэн нем Ма зыр ска га рай вы кан ка ма №1202 ад 28.09.2010 «Аб пад рых тоў цы і 
пра вя дзен ні вы ба раў прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь». У п. 5 ра шэн ня ска за на, што «пра цоў-
ная гру па» ство ра на «для ар га ні за цый на га і ма тэ ры яль на-тэх ніч на га за бес пя чэн ня дзей нас ці 



-23- 

Ма зыр скай ра ён най вы бар чай ка мі сіі», ад нак там ні чо га не ка за ла ся, што да дзе ная гру па на дзя-
ля ец ца паў на моц тва мі вы зна чаць склад вы бар чых ка мі сій, аб мяр коў ваць якас ці вы лу ча ных у іх 
склад прад стаў ні коў. Зва ро ты У. Це ле пу на ў пра ку ра ту ру, да стар шы ні ЦВК, а так са ма ў Го мель-
скую аб лас ную вы бар чую ка мі сію, да стар шы ні Го мель ска га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та і 
Го мель ска га аб лас но га ўпраў лен ня юс ты цыі ад нос на пе ра вы шэн ня паў на моц тваў «пра цоў най 
гру пай» пад час фар мі ра ван ня УВК за ста лі ся без на леж на га за кон на га рэ ага ван ня.

Пра цяг ласць па ся джэн няў у мно гіх мес цах бы ла мі ні маль най. Так, па ся джэн не ад мі ніст ра-
цыі Цэнт раль на га ра ё на г. Го ме ля доў жы ла ся 14 хві лін, за якія з 1 124 прад стаў ні коў, вы лу ча ных 
у склад УВК, бы ло ўклю ча на 626. Па ся джэн не Гро дзен ска га рай вы кан ка ма — 7 хві лін, за якія 
бы ло «раз гле джа на» 485 кан ды да тур і за цвер джа ны 471 ся бар УВК. Ад мі ніст ра цыя Ле нін ска га 
ра ё на г. Мін ска сфар мі ра ва ла УВК за 5 хві лін (з 1 101 кан ды да ту ры — 950 сяб роў ка мі сій). Для 
ства рэн ня 69 участ ко вых ка мі сій Жло бін ска му вы кан ка му ха пі ла 11 хві лін. У Ба ры саў скім ра ё не 
на ства рэн не 112 участ ко вых вы бар чых ка мі сій спат рэ бі ла ся ўся го 12 хві лін. У Ле нін скім ра ё не 
Брэс та 44 ка мі сіі бы лі сфар мі ра ва ны за 10 хві лін — па се джан не пра во дзі ла ся на столь кі ў спеш-
ным па рад ку, што мно гія з пры сут ных не ад ра зу зра зу ме лі, ка го ўсё ж уклю чы лі ў склад вы бар-
ка маў. У ад каз на прэ тэн зіі ад нос на гэ та га кі раў ніц тва ра ё на пра па на ва ла да ча кац ца афі цый най 
пуб лі ка цыі поў на га спі су сяб раў участ ко вых ка мі сій у га рад скіх га зе тах.

Ана ла гіч на, без агуч ван ня і аб мер ка ван ня скла ду УВК, ад бы ва ла ся боль шасць па ся джэн няў 
вы ка наў чых ка мі тэ таў ці мяс цо вых ад мі ніст ра цый, прак тыч на ні дзе не ха рак та ры за ва лі ся асо бы, 
вы лу ча ныя ў ка мі сіі. На па ся джэн нях агуч ва ла ся толь кі, што ўсе, ка го пра па ну ец ца ўклю чыць, 
з'яў ля юц ца ста лы мі сяб ра мі вы бар чых ка мі сій, ма юць «да ста ко вы во пыт пра цы», пра ноў ва ла ся 
пра га ла са ваць за за га дзя вы зна ча ны спіс.

На прык лад, пра цяг ласць па се джан ня Ар шан ска га гар вы кан ка ма скла ла не больш за 5 
хві лін. Вёў яго пер шы на мес нік стар шы ні гар вы кан ка ма Мі ка лай Сак со наў, які пра па на ваў 
пры сут ным чле нам вы кан ка ма пра га ла са ваць за за га дзя раз дру ка ва ны і раз да дзе ны пра ект 
ра шэн ня аб за цвяр джэн ні скла ду 62 ка мі сій. Гэ та ад на га лос на і бы ло зроб ле на. Ні ад ной 
кан ды да ту ры на гэ тым па се джан ні не бы ло агу ча на, ні па ад ной кан ды да ту ры не бы ло пер-
са наль на га га ла са ван ня. Не ўда ло ся на ват вы свет ліць, коль кі на огул ча ла век прэ тэн да ва ла ў 
склад ка мі сій, і які мі струк ту ра мі яны бы лі вы лу ча ны. Та ям ні цаю за ста ла ся ін фар ма цыя пра 
тое, ці па тра пі лі ў склад ка мі сій прад стаў ні кі апа зі цыі. Пры сут на му на па се джан ні пер ша-
му сак ра та ру Ар шан скай га рад ской пар тыі «Спра вяд лі вы свет» Мі ка лаю Дзя мі да ву па ра і лі 
атры маць гэ тую ін фар ма цыю з мяс цо вай га зе ты, дзе склад участ ко вых ка мі сій па ві нен быць 
апуб лі ка ва ны.

У не ка то рых вы пад ках пры чы ны не ўклю чэн ня прэ тэн дэн таў у склад УВК на зы ва лі ся, і да-
ты чы ла ся гэ та ў пер шую чар гу вы лу чэн цаў ад апа зі цый ных па лі тыч ных пар тый і не за леж ных 
ар га ні за цый. Так, су пра цоў ні кі ад мі ніст ра цый Пер ша май ска га і Ле нін ска га ра ё наў Баб руй ска 
ад мо ві лі ва ўклю чэн ні ў склад УВК 30(!) прад стаў ні кам Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыі, па-
тлу ма чыў шы гэ та іх ня во пыт нас цю. Пры фар ма ван ні ўчаст ко вых ка мі сій Рэ чыц кім рай вы кан-
ка мам бы лі агу ча ныя кры тэ рыі, па якіх ад бі ра лі ся сяб ры ка мі сій — во пыт удзе лу ў па пя рэд ніх 
вы бар чых кам па ні ях, коль касьць ка лек ты ву, які вы лу чыў свай го прад стаў ні ка, дзе ла выя якас ці 
прэ тэн дэн таў. Ад нак на пы тан не, ча му не ўклю чы лі ў ка мі сію прад стаў ні ка ад ГА БНФ «Ад-
ра джэн не», які мае во пыт пра цы ў ка мі сіі на апош ніх пар ла менц кіх вы ба рах, ды рэк та ра пры-
ват на га прад пры ем ства Ша бет ні ка А.В., стар шы ня Рэ чыц ка га рай вы кан ка ма Шос так П.Н. 
ад ка заў: «З ім не маг чы ма да мо віц ца». Ад мо ву ўклю чыць ва ўчаст ко вую ка мі сію прад стаў ні-
цу «Спра вяд лі ва га све ту» Ін эсу Ту ба лец на чаль нік ад дзе ла ар га ні за цый на-кад ра вай ра бо ты 
Жло бін ска га рай вы кан ка ма Сяр гей Ма ру ко віч па тлу ма чыў тым, што на мі ну лых вы ба рах яна 
пра ца ва ла ў ка мі сіі і «ства ра ла кан флік тую сі ту а цыю — га ла са ва ла су праць, па тра ба ва ла за пі-
саць у пра та кол яе асаб лі вае мер ка ван не». На чаль нік ад дзе ла ар га ні за цый на-кад ра вай пра цы 
Ма ла дэ чан ска га рай вы кан ка ма Ігар Га ра но віч, які пры маў не па срэд ны ўдзел у ства рэн ні так 
зва на га пра ек та скла ду ка мі сій, агу чыў на ступ ны кры тэ рый: сяб ры ка мі сій па він ны быць най-
перш ма ла ды мі і зда ро вы мі. Ча му та ды ў ка мі сіі бы ло ўклю ча на 47 сяб роў аб' яд нан ня ве тэ ра-
наў, ён рас тлу ма чыць не змог. Так са ма за ста ло ся не зра зу ме ла, ча му ў склад ка мі сій не ўвай шлі 
прад стаў ні кі Пар тыі БНФ і ГА БНФ «Ад ра джэн не», ся род якіх ёсць і ма ла дыя, і ква лі фі ка-
ва ныя.

У вы ні ку ад сут насць вы раз на сфар му ля ва ных кры тэ ры яў да зва ля ла мяс цо вым ор га нам ула ды 
фар мі ра ваць УВК вы ключ на сы хо дзя чы са сва іх мер ка ван няў.
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Склад участ ко вых вы бар чых ка мі сій
У склад 6 346 УВК, раз ме шча ных на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, бы лі ўклю ча ныя 70 815 сяб роў ці 

84,3% ад агуль най коль кас ці прэ тэн дэн таў (84 024). Ся рэд не ста тыс тыч ная «пра ход насць» усіх 
кан ды да таў у склад УВК скла ла 84,3% (70 815 з 84 024 прэ тэн дэн таў); прад стаў ні коў ад ла яль-
ных ула дзе пар тый — 87,7% (1 586 з 1808), а прад стаў ні коў ад 4 буй ней шых праў ра да вых гра-
мад скіх аб' яд нан няў і 1 праф са ю за — 93,2% (23 689 з 25 419).

У той жа час з 1 073 прэ тэн дэн таў ад апа зі цый ных па лі тыч ных пар тый у склад УВК увай шлі толь-
кі 183 ча ла ве кі, ці 17,1%, што скла ла 0,25% ад агуль най коль кас ці сяб роў УВК і прад стаў ніц тва менш 
чым у 3% УВК. Та кім чы нам, дыс кры мі на цый нае стаў лен не ор га наў, якія ўтва ра лі УВК, да прад стаў-
ні коў апа зі цый ных па лі тыч ных пар тый з'яў ля ец ца ві да воч ным: у ся рэд нім, толь кі адзін з шас ці прэ-
тэн дэн таў ад гэ тых пар тый тра піў у склад УВК, у той час як з кож ных дзе ся ці прэ тэн дэн таў ад праў-
лад ных пар тый і гра мад скіх аб' яд нан няў ва ўчаст ко выя вы бар чыя ка мі сіі тра пі лі дзе вяць.

Най больш «без аль тэр на тыў най» ака за ла ся Мін ская воб ласць, у якой з 11 747 прэ тэн дэн таў 
у склад 1 085 УВК увай шлі 11 253 ча ла ве кі (95,8% ад агуль най коль кас ці прэ тэн дэн таў). Пры 
гэ тым «пра ход насць» прад стаў ні коў ад «Бе лай Ру сі» і Бе ла рус ка га са ю за жан чын скла ла 100% 
(808 з 808 і 869 з 869 ад па вед на), а з 69 прад стаў ні коў, вы лу ча ных ча тыр ма апа зі цый ны мі пар ты-
я мі, у склад УВК Мін скай воб лас ці тра пі лі толь кі 7 ча ла век (10,1%).

У вы ні ку больш за 99% сяб роў участ ко вых вы бар чых ка мі сій, не за леж на ад спо са бу іх вы лу-
чэн ня, з'яў ля лі ся прад стаў ні ка мі ад дзе ю чай ула ды. Гэ та, га лоў ным чы нам, су пра цоў ні кі вы кан-
ка маў і ін шых дзяр жаў ных уста ноў (перш за ўсё — уста ноў аду ка цыі і ахо вы зда роўя), а так са ма 
прад стаў ні кі праў ра да вых гра мад скіх аб' яд нан няў.

Пры ана лі зе скла ду УВК бы ла вы яў ле на тая ж тэн дэн цыя, якая за фік са ва на і пры фар мі ра-
ван ні ТВК: дзе ля вы ка нан ня па тра ба ван ня Вы бар ча га ко дэк са аб аб ме жа ван ні коль кас ці дзярж-
служ боў цаў у ка мі сіі ад ной трэ цяй част кай, а так са ма з мэ тай ства рэн ня імі та цыі «шы ро ка га 
гра мад ска га прад стаў ніц тва», знач ная част ка чы ноў ні каў вы лу ча ла ся ва УВК ад гра мад скіх аб'-
яд нан няў і шля хам збо ру под пі саў вы бар шчы каў. На прык лад, па афі цый ных звест ках дзяр жаў-
ныя слу жа чыя атры ма лі ў ство ра ных УВК Го мель скай воб лас ці зу сім ма лы пра цэнт — 5,2%, што 
знач на менш на ват за ўста ноў ле нае за ко нам аб ме жа ван не тра ці най. Але ка лі па гля дзець, хто на-
са мрэч ха ва ец ца за «прад стаў ні ка мі гра мад скіх аб' яд нан няў», то вы ма лёў ва ец ца су праць лег лая 
кар ці на. Праў да, у су вя зі з тым, што спі сы сяб раў УВК тра ды цый на пуб лі ка ва лі ся без ука зан ня 
іх мес цаў пра цы, знай сці звест кі, дзе пра цуе той ці ін шы ча ла век, ня прос та. Ад нак, у гэ тым да па-
маг лі сай ты рай вы кан ка маў і ра ён ных га зет, дзе час та міль га юць проз ві шчы мяс цо вых на чаль ні-
каў. Так, коль кі на са мой спра ве ва ўчаст ко вых ка мі сі ях Ло е ва чы ноў ні каў, якія за мас кі ра ва лі ся 
пад «гра мад скасць», ака за ла ся маг чы мым вы зна чыць дзя ку ю чы сай ту ра ён най га зе ты «Ло еў-
скі край» і мяс цо ва га рай вы кан ка ма. На прык лад, у Са вец кую ўчаст ко вую ка мі сію №1 Ва лян-
ці на Анісь ко ва бы ла вы лу ча на праф са юзам ра бот ні каў дзяр жаў ных уста ноў, а мес ца яе пра цы 
— на чаль нік ад дзе ла ста тыс ты кі рай вы кан ка ма. Сяб ра ка мі сіі Ка ця ры на Ка до шчан ка вы лу ча-
на ад гра ма дзя наў, шля хам па да чы за явы, а пра цуе яна ды рэк та рам му зыч най шко лы. Свят ла на 
Кар на у шан ка вы лу ча на гра мад скім аб' яднан нем «Бе ла рус кі са юз жан чын», а пра цуе за гад чы-
кам ад дзе ла ЗАГС. Сяб ра ка мі сіі Тац ця на Ла гу та вы лу ча на праф са юзам ра бот ні каў аду ка цыі і 
на ву кі, а пра цуе вя ду чым спе цы я ліс там ад дзе ла аду ка цыі рай вы кан ка ма. Ге надзь Мі са чэн ка вы-
лу ча ны гра ма дзя на мі, а з'яў ля ец ца на чаль ні кам ад дзе ла ўпраў лен ня сель скай гас па дар кі рай вы-
кан ка ма. Гра ма дзя на мі ж вы лу ча на і член ка мі сіі Та ма ра На умен ка, якая з'яў ля ец ца ды рэк та рам 
ра ён най біб лі я тэ кі. Яе пад на ча ле ная, біб лі я тэ кар Ак са на Сі ні ла, так са ма вы лу ча на гра ма дзя на мі. 
У Ле нін скую ўчаст ко вую ка мі сію №2 Ло е ва Тац ця на Ва ло хі на і Ге надзь Бліз нец бы лі вы лу ча ны 
гра ма дзя на мі, а пра цу юць ад па вед на на мес ні кам стар шы ні рай спа жыў та ва рыст ва і ды рэк та рам 
ся рэд няй шко лы. Га лі на Вай ця шэн ка вы лу ча на праф са юзам, а пра цуе за гад чы цай дзі ця чай біб лі-
я тэ кі. Гра ма дзя на мі вы лу ча ны Сяр гей Кар на у шан ка, які пра цуе ды рэк та рам дзі ця чай спар тыў-
най шко лы. Праф са юзам вы лу ча ны Вік тар Ка зу ля — на чаль нік упраў лен ня па пра цы, за ня тас-
ці і са цы яль най аба ро не на сель ніц тва рай вы кан ка ма. Су пра цоў ні ца ра ён на га са ве та дэ пу та таў 
На тал ля Лы ся нок вы лу ча на гра ма дзя на мі, га лоў ны рэ дак тар ра ён най га зе ты Свят ла на Ма тор-
ная — ГА «Бе ла рус кі са юз жан чын». За вуч ся рэд няй шко лы Ала Ма тор ная вы лу ча на ГА «Бе-
лая Русь». Вя ду чы спе цы я ліст ад дзе ла эка но мі кі рай вы кан ка ма Анд рэй На ву мен ка вы лу ча ны 
БРСМ. Праф са юзам вы лу ча на на мес нік за гад чы ка дзі ця ча га са да Люд мі ла Чыч кан. Як вы нік — 
10 з 13 сяб раў ка мі сіі з'яў ля юц ца дзяр жаў ны мі слу жа чы мі плюс трое, мес цы пра цы якіх вы явіць 
не ўда ло ся. Бег лы по зірк на УВК, ство ра ныя ў На роў лі, дае та кі ж вы нік, як і ў Ло е ве. На прык-
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лад, сяб ры роз ных участ ко вых ка мі сій з'яў ля юц ца на чаль ні ка мі, а прад стаў ле ны як гра мад скасць. 
На прык лад, гра ма дзя на мі вы лу ча ны ва УВК у На роў лі на чаль нік На раў лян ска га ўчаст ка «Энер-
га збыт» Іван Ма лі ноў скі, на чаль нік На раў лян ска га ад дзе ла аб лас но га ўпраў лен ня ФСЗН Але на 
Гаў ры лоў ская, на чаль нік ра ён на га ад дзе ла па над звы чай ных сі ту а цы ях Юрый Баг да нік. А на-
чаль нік ра ён на га ад дзе ла аду ка цыі Але на Кір га на ва вы лу ча на як прад стаў нік «Бе ла рус ка га са ю-
за жан чын». На чаль нік ад дзе ла ЖКГ На раў лян ска га рай вы кан ка ма Ма рат Дзя цел пры сут ні чае 
ў ка мі сіі як прад стаў нік ГА «Бе ла рус кі са юз афі цэ раў».

Яшчэ ад на з тры ва лых тэн дэн цый фар мі ра ван ня ўчаст ко вых ка мі сій, якая фік су ец ца на зі-
раль ні ка мі пад час элек та раль ных кам па ній роз ных уз роў няў і якая яск ра ва ад люст ра ва на пры 
ства рэн ні УВК па вы ба рах прэ зі дэн та — прын цып вы твор чай пад па рад ка ва нас ці сяб раў ка мі сій. 
Так, пін скія ўчаст ко выя ка мі сіі бы лі сфар ма ва ны ў асноў ным з прад стаў ні коў пра цоў ных ка лек-
ты ваў, на прад пры ем ствах якіх бы лі раз ме шча ны вы бар чыя ўчаст кі. Для пры кла ду мож на пры-
вес ці склад участ ко вай ка мі сіі №57. З 13 сяб раў ка мі сіі 12 — ра бот ні кі роз ных ад дзе лаў фі лі ала 
РУП «Брэс тэ нер га» Пін скія элект рыч ныя сет кі, а яшчэ адзін — вы лу чэ нец ад БРСМ, які так-
са ма пра цуе на гэ тым прад пры ем стве. У вы ні ку атры ма ла ся цал кам пад кант роль ная кі раў ніц тву 
прад пры ем ства вы бар чая ка мі сія.

Участ ко вая ка мі сія № 57 — 
ад мі ніст ра цый ны бу ды нак фі лі яла РУП «Брэс тэ нер га» Пін скія элект рыч ныя сет кі

1. Ба ла шо ва 
На тал ля Ры го раў на

— ад пра цоў на га ка лек ты ва служ бы аў та ма ты за ва ных сіс тэм 
упраў лен ня фі лі яла рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем-
ства «Брэс тэ нер га» Пін скія элект рыч ныя сет кі

2. Яр мо лен ка 
Аляк сандр Ула дзі мі ра віч

— ад пер ша снай ар га ні за цыі Пін скай га рад ской ар га ні за цыі 
рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая Русь» фі-
лі яла рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства «Брэс тэ-
нер га» Пін скія элект рыч ныя сет кі

3. Яф рэ маў 
Аляк сей Вя ча сла ва віч

— ад Пін скай га рад ской ар га ні за цыі гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі»

4. Зуб ко 
Ва дзім Пят ро віч

— ад пра цоў на га ка лек ты ва служ бы срод каў дыс пет чар ска га і 
тэх на ла гіч на га ўпраў лен ня фі лі яла рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га 
прад пры ем ства «Брэс тэ нер га» Пін скія элект рыч ныя сет кі

5. Клі мо віч 
Юрый Аляк се е віч

— ад пра цоў на га ка лек ты ва служ бы ўпраў лен ня фі лі яла рэс-
пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства «Брэс тэ нер га» 
Пін скія элект рыч ныя сет кі

6. Ка валь чук 
Рус лан Але га віч

— ад пра цоў ных ка лек ты ваў ад дзе ла на гля ду за экс плу а та цы-
яй, ахо вай пра цы і па жар най бяс пе кай і вы твор ча-тэх на ла гіч-
на га ад дзе ла фі лі яла рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем-
ства «Брэс тэ нер га» Пін скія элект рыч ныя сет кі

7. Ка пыр кін 
Ба рыс Аляк се е віч

— ад пер ша снай ар га ні за цыі Пін скай га рад ской ар га ні за цыі 
Бе ла рус ка га гра мад ска га аб' яд нан ня ве тэ ра наў фі лі яла рэс-
пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства «Брэс тэ нер га» 
Пін скія элект рыч ныя сет кі

8. Кас це е ва 
Іры на Ар сеньеў на

— ад пра цоў на га ка лек ты ва сель ска га ра ё на элект рыч ных 
се так фі лі яла рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства 
«Брэс тэ нер га» Пін скія элект рыч ныя сет кі

9. Лю ка вец 
Ва ле рый Ва сіль е віч

— ад пра цоў на га ка лек ты ва служ бы рэ лей най аба ро ны і 
элект ра аў та ма ты кі фі лі яла рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад-
пры ем ства «Брэс тэ нер га» Пін скія элект рыч ныя сет кі

10. Мі ніч 
Га лі на Мі ка ла еў на

— ад пра цоў на га ка лек ты ва служ бы лі ній фі лі яла рэс пуб лі-
кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства «Брэс тэ нер га» Пін скія 
элект рыч ныя сет кі
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11. Пет ру шэн ка 
Ган на Якаў леў на

— ад пер ша снай ар га ні за цыі Пін скай га рад ской ар га ні за цыі 
рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі са юз 
жан чын» фі лі яла рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем-
ства «Брэс тэ нер га» Пін скія элект рыч ныя сет кі

12. Ту раў 
Ры гор Іволь е віч

— ад пер ша снай ар га ні за цыі пра фе сій на га са ю за ра бот ні каў 
фі лі яла рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства «Брэс-
тэ нер га» Пін скія элект рыч ныя сет кі

13. Ха ра вец 
Люд мі ла Ва сіль еў на

— ад пра цоў ных ка лек ты ваў бух гал тэ рыі і кан цэ ля рыі фі лі яла 
рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства «Брэс тэ нер га» 
Пін скія элект рыч ныя сет кі

Пад аў ля ю чая боль шасць лю дзей, якія бы лі ўклю ча ны ў склад УВК, ха ця б ад ной чы бы лі ў 
скла дзе вы бар чых ка мі сій на мі ну лых мяс цо вых, пар ла менц кіх ці прэ зі дэнц кіх вы ба рах. На прык-
лад, пры па раў на нні пер са наль на га скла ду ўчаст ко вых ка мі сій у Ба ры са ве і Ба ры саў скім ра ё не 
па вы ба рах прэ зі дэн та са скла дам ка мі сій на мяс цо вых вы ба рах, якія прай шлі ў кра са ві ку 2010 
го да, вы яў ле на на ступ нае: у больш чым па ло ве УВК (у 63 з 112) на 80-100% склад сяб раў за стаў-
ся тым жа, толь кі ў ад ной участ ко вай ка мі сіі — у вёс цы Іка ны Ба ры саў ска га ра ё на — склад змя-
ніў ся цал кам; у адзін ка вых вы пад ках ад со так зме ны скла ду УВК ва га ец ца ад 42 да 45; у ас тат ніх 
ка мі сі ях гэ ты па каз чык склаў ка ля 65-75%. Амаль у ня змен ным ста не за стаў ся склад участ ко вых 
вы бар чых ка мі сій у Бра гін скім ра ё не з вы ба раў у мяс цо выя са ве ты: на прык лад, Но ва ёл чан ская 
ка мі сія №13 ні бы та і не рас пус ка ла ся, бо ўсе тыя ж чле ны яе ў поў ным скла дзе пры сут ні ча лі і 
ў ка мі сіі па вы ба рах прэ зі дэн та; толь кі па ад на му чле ну ка мі сіі знай шлі за ме ну ў Кі раў скай №3, 
Аса рэ віч скай №4, Ма лей каў скай №6, Ся лец кай №7, Крас нен скай №12, Дуб лін скай №15, Шку-
ра тоў скай №17, Хра ка віч скай №18 і Но ва граб лян скай №19 участ ко вых вы бар чых ка мі сі ях.

Ана ліз утво ра ных у Свет ла гор ску ўчаст ко вых ка мі сій па ка заў, што ства рэн не «пра цоў ных 
груп», якія «рых та ва лі пра ек ты» скла даў УВК, бы ло ў прын цы пе мар на ван нем ча су, бо та кую 
пра цу мог вы ка наць на ват школь нік, які ўмее раз дру ка ваць да ку мент, на прык лад, ра шэн не Свет-
ла гор ска га рай вы кан ка ма ад 10.03.2010 аб утва рэн ні ўчаст ко вых ка мі сій па вы ба рах у мяс цо выя 
Са ве ты. Гэ та звя за на з тым, што ва ўчаст ко вых ка мі сі ях па вы ба рах прэ зі дэн та за ста лі ся тыя ж 
са мыя лю дзі, і ра шэн ні вы кан ка ма аб утва рэн ні ка мі сій — на мяс цо вых вы ба рах і прэ зі дэнц кіх — 
прак тыч на ідэн тыч ныя. Так, участ ко вая ка мі сія Пра ле тар ска га ўчаст ка №1 за цвер джа на ў коль-
кас ці з 13 ча ла век, з мяс цо вых вы ба раў у ёй змя ніў ся толь кі адзін ча ла век. Ін тэр на цы я наль ны 
ўчас так №2: коль касць сяб раў ка мі сіі — 15, з якіх 11 бы лі ў гэ тай жа ка мі сіі на мяс цо вых вы ба-
рах. Кам са моль скі ўчас так №3: на мі ну лых вы ба рах ка мі сія скла да ла ся з 15 ча ла век — усе яны 
пры сут ні ча юць і ў гэ тай ка мі сіі, але па коль кі за раз ка мі сія скла да ец ца з 19 ча ла век, да да лі ся 4 
но выя сяб ры. Пер ша май скі ўчас так №4: на вы ба рах у мяс цо выя са ве ты ка мі сія скла да ла ся з 13 
ча ла век, з якіх 10 пры сут ні ча юць і ў гэ тай ка мі сіі, але па коль кі ка мі сія па вя лі чы ла ся да 15 ча ла-
век, то з'я ві лі ся «но выя» асо бы. Бу даў ні чы ўчас так №5: з 15 сяб раў ка мі сіі 11 пра ца ва лі ў гэ тай 
жа ка мі сіі на мяс цо вых вы ба рах. Пуш кін скі ўчас так №6: з 11 сяб раў ка мі сіі 10 за ста лі ся з мяс-
цо вых вы ба раў. Каст рыч ніц кі №7: з 13 сяб раў ка мі сіі 12 пра ца ва лі тут жа на мяс цо вых вы ба рах. 
Юбі лей ны №8: з 13 сяб раў ка мі сіі 11 пра ца ва лі ў гэ тай жа ка мі сіі на вы ба рах у мяс цо выя са ве ты. 
Кі раў скі ўчас так №9: ка мі сія ў скла дзе 13 ча ла век ні бы та і не рас пус ка ла ся з мяс цо вых вы ба-
раў, бо на ват ні вод на га проз ві шча ў ка мі сіі не змя ні ла ся. Са вец кі №10: з 13 сяб раў ка мі сіі 10 — 
тыя ж са мыя лю дзі, што і на мяс цо вых вы ба рах. Па лес кі №11: з 15 сяб раў ка мі сіі 10 пра ца ва лі 
на мі ну лых вы ба рах, толь кі на мяс цо вых вы ба рах ка мі сія скла да ла ся з 13 ча ла век. Ма ла дзёж ны 
ўчас так №12: на мі ну лых вы ба рах ка мі сія скла да ла ся з 9 ча ла век, і ўсе яны за раз у «но вай» ка-
міс іі, да да лі ся 2 ча ла ве кі, та му за раз ка мі сія скла да ец ца з 11 ча ла век. Чыр во на ар мей скі №13: з 9 
сяб раў ка мі сіі 8 пра ца ва лі тут жа на вы ба рах у мяс цо выя са ве ты. Са цы я ліс тыч ны №14: з 13 сяб-
раў ка мі сіі 11 пра ца ва лі ў ёй на мі ну лых вы ба рах у мяс цо выя са ве ты. Пі я нер скі №15: з 19 сяб раў 
ка мі сіі 16 пра ца ва лі на мі ну лых вы ба рах у мяс цо выя са ве ты.

Та кім чы нам, пра цэс фар мі ра ван ня ТВК і УВК амаль ні чым не ад роз ні ваў ся ад пра цэ су іх 
фар мі ра ван ня пад час па пя рэд ніх прэ зі дэнц кіх (2006), пар ла менц кіх (2008) і мяс цо вых (2010) 
вы ба раў. З пунк ту гле джан ня ад па вед нас ці на цы я наль на му за ка на даў ству гэ ты пра цэс ад бы ваў-
ся без знач ных па ру шэн няў, але яго вы нік не да зва ляе лі чыць ство ра ныя ка мі сіі бес ста рон ні мі і 
не пе рад узя ты мі.
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Транс па рэнт насць фар мі ра ван ня УВК
Па ся джэн ні вы кан ка маў і мяс цо вых ад мі ніст ра цый па фар мі ра ван ні ўчаст ко вых вы бар чых 

ка мі сій ад бы ва лі ся ва ўмо вах ад нос най ад кры тас ці. У цэ лым, у па раў на нні з вы ба ра мі 2006 го да, 
вы кан ка мы больш уваж лі ва ста ві лі ся да асоб, якія вы ка за лі жа дан не пры сут ні чаць на па ся джэн-
нях па ўтва рэн ні УВК.

У той жа час вя до мы вы пад кі, ка лі па пры чы не не жа дан ня чы ноў ні каў на па ся джэн ні не здо-
ле лі па тра піць не толь кі на зі раль ні кі, але і прад стаў ні кі суб' ек таў, якія вы лу ча лі сва іх прэ тэн-
дэн таў у склад ка мі сій. Так, прад стаў ні кі апа зі цый ных па лі тыч ных пар тый, якія вы лу чы лі сва іх 
прад стаў ні коў, не бы лі за про ша ны і не бы лі па пя рэ джа ны пра час і да ту па ся джэн ня вы кан ка ма 
ў г. Кры ча ве (Ма гі лёў ская вобл.), Са лі гор ску (Мін ская воб ласць), Бя ро зе (Брэсц кая воб ласць) 
і інш. У Бя ро зе не быў свое ча со ва апа ве шча ны і, ад па вед на, не змог пры сут ні чаць на па ся джэн ні 
па фар ма ван ні ўчаст ко вых вы бар чых ка мі сій у якас ці прад стаў ні ка Пар тыі БНФ Сяр гей Ру сец кі. 
Па ве дам лен не пра па ся джэн не Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма, на якім фар мі ра ва лі ся ўчаст ко выя 
ка мі сіі, з'я ві ла ся на афі цый ным сай це 1 ліс та па да ў 8.15, і ў гэ ты ж час па ча ло ся па ся джэн не; ін-
шай жа маг чы мас ці да ве дац ца пра час і мес ца па ся джэн ня не бы ло. У Са лі гор ску прад стаў ні ку 
АГП Ла ры се На са но віч у рай вы кан ка ме ад маў ля лі ся па ве да міць час па ся джэн ня: спа чат ку да 
абе ду ў пры ём най сцвяр джа лі, што ні я кіх па се джан няў не за пла на ва на, а пас ля абе ду па ве да мі лі, 
што яно ўжо ад бы ло ся зран ку.

Трэ ба ад зна чыць, што прад стаў ні кі праў ра да вых струк тур, вы лу чыў шых сва іх прад стаў ні коў 
у ка мі сіі, на па ся джэн ні па іх утва рэн ні тра піць не імк ну лі ся, што дае да дат ко выя пад ста вы мер-
ка ваць як пра іх упэў не насць у за цвяр джэн ні вы зна ча ных кан ды да тур, так і пра тое, што спі сы 
сяб роў УВК скла да лі ся за га дзя па вод ле раз на рад кі.

Пры сут ныя на па ся джэн нях па ўтва рэн ні УВК прад стаў ні кі апа зі цый ных па лі тыч ных пар-
тый, як пра ві ла, не ме лі маг чы мас ці за да ваць пы тан ні, ім не пра да стаў ля лі ся вы ні ко выя пра та-
ко лы для азна ям лен ня. Умо вы пра вя дзен ня па ся джэн ня, ство ра ныя ад мі ніст ра цы яй Каст рыч-
ніц ка га ра ё на г. Ма гі лё ва, на прык лад, не да зво лі лі прад стаў ні кам па чуць і ўба чыць неш та — іх 
раз мяс ці лі ў апош ніх шэ ра гах вя лі кай за лы, гу ка ўзмац няль ная апа ра ту ра не вы ка рыс тоў ва ла ся.

У рэ жы ме сак рэт нас ці ад на зі раль ні каў бы лі сфар мі ра ва ны УВК Ле нін ска га ра ё на г. Ма гі лё-
ва, Са вец ка га ра ё на г. Мін ска, Пер ша май ска га і Ле нін ска га ра ё наў г. Баб руй ска, у Жо дзі не. Так, 
кі раў нік спра ва мі Ад мі ніст ра цыі Ле нінс ка га ра ё на Баб руй ска Га лі на Хар ха лё ва ў ад мо ве прад-
стаў ні ку БХК на за пыт аб пры сут нас ці на па ся джэн ні па фар мі ра ван ні УВК спа сла ла ся на ар ты-
кул 34 ВК Бе ла ру сі, ад зна ча ю чы, што пры сут насць на зі раль ні каў на па се джан ні ад мі ніст ра цыі 
ра ё на не пра ва моц ная. У гэ тым жа ад ка зе Г. Хар ха лё ва ад на ча со ва ўзга да ла арт.13 ВК, які га ран-
туе ад кры тасць і га лос насць вы бар ча га пра цэ су. У Жо дзі не Аляк сей Ла піц кі атры маў ад мо ву на 
прось бу аб пры сут нас ці на па ся джэн ні па фар мі ра ван ні УВК у якас ці гра ма дзя ні на Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, ха ця ана ла гіч ны за пыт, да тыч ны пры сут нас ці пры фар мі ра ван ні Жо дзін скай га рад-
ской ка мі сіі, быў за да во ле ны. Стар шы ня Жо дзін ска га вы кан ка ма Мі хал Амель ян чук у сва ёй ад-
мо ве спа слаў ся на арт. 13 ВК, які рэг ла мен туе пра вы на зі раль ні каў. У Са лі гор ску на зі раль ні ку ад 
БХК у рай вы кан ка ме прос та не па ве да мі лі пра час і мес ца пра вя дзен ня па ся джэн ня, ня гле дзя чы 
на ад мыс ло вы пісь мо вы за пыт.
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4. Рэ гіст ра цыя кан ды да таў
Кан ды да там у прэ зі дэн ты мо жа стаць лю бы гра ма дзя нін Рэс пуб лі кі Бе ла русь па на ра-

джэн ні, не ма ла дзей шы за 35 га доў, які ва ло дае вы бар чым пра вам і ста ла пра жы вае на тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі не менш за дзе сяць га доў не па срэд на пе рад вы ба ра мі. Асо ба, якая пра па-
ну ец ца на вы лу чэн не кан ды да там у прэ зі дэн ты мо жа быць вы лу ча на гра ма дзя на мі Бе ла ру сі 
пры на яў нас ці не менш за 100 000 под пі саў. Кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты не мо гуць быць вы-
лу ча ны гра ма дзя не, якія не мо гуць зай маць па са ды ў дзяр жаў ных ор га нах у су вя зі з на яў-
нас цю су дзі мас ці.

Пра ва вая рэг ла мен та цыя
Рэ гіст ра цыя кан ды да таў у прэ зі дэн ты ажы ццяў ля ец ца Цэнт раль най вы бар чай ка мі сі яй 

(ЦВК). Ра шэн не аб рэ гіст ра цыі кан ды да таў у прэ зі дэн ты пры ма ец ца пры на яў нас ці на ступ ных 
да ку мен таў, якія па він ны па сту піць у ЦВК да па чат ку рэ гіст ра цыі: пра та ко лаў аб лас ных, Мін-
скай га рад ской ка мі сіі, якія па цвяр джа юць на яў насць не менш за 100 000 под пі саў у пад трым ку 
вы лу чэн ня прэ тэн дэн та, за ява прэ тэн дэн та аб зго дзе ба ла та вац ца, а так са ма яго бія гра фіч ныя 
да дзе ныя і дэк ла ра цыя аб пры быт ках і ма ё мас ці.

У рэ гіст ра цыі кан ды да та мо жа быць ад моў ле на ў на ступ ных вы пад ках:
1) ка лі не ад па вед насць звес так, прад стаў ле ных у дэк ла ра цыі аб пры быт ках і ма ё мас ці асо бы, 

вы лу ча най кан ды да там у прэ зі дэн ты, ці ін шых бліз кіх яго асо баў, пра жы ва ючых ра зам з ім (бліз-
кіх сва я коў, му жа (жон кі)), мае іс тот ны ха рак тар;

2) ка лі ў цэ лым па кра і не больш за 15% ад агуль най коль кас ці пра ве ра ных под пі саў пры зна-
ныя не са праўд ны мі;

3) пры па ру шэн ні іні цы я тыў ны мі гру па мі па вы лу чэн ні кан ды да таў у прэ зі дэн ты па тра ба-
ван няў ч. 8 арт. 61, арт. 73 Вы бар ча га ко дэк са (ВК): у вы пад ках удзе лу ад мі ніст ра цыі ар га ні за-
цый у збо ры под пі саў, а так са ма пры му су пры збо ры под пі саў ці ўзна га родж ван ня вы бар шчы-
каў пры збо ры под пі саў; пры цяг нен ня не па срэд ных пад на ча ле ных ці асо баў, якія зна хо дзяц ца 
ў ін шай служ бо вай за леж нас ці, для ажыц цяў лен ня ў пра цоў ны час дзей нас ці, якая спры яе вы-
лу чэн ню.

Ра шэн не ЦВК аб ад мо ве ў рэ гіст ра цыі кан ды да та мо жа быць аб скар джа на ў Вяр хоў ны Суд 
у трох дзён ны тэр мін з мо ман ту яго вы ня сен ня. Вяр хоў ны Суд раз гля дае скар гу ў трох дзён ны 
тэр мін, яго ра шэн не з'яў ля ец ца кан чат ко вым.

Асноў ныя зме ны ў ВК у част цы пра цэ ду ры рэ гіст ра цыі кан ды да таў у прэ зі дэн ты, у па раў-
на нні з мі ну лы мі вы ба ра мі, да ты чы лі ся дэк ла ра цыі аб пры быт ках і ма ё мас ці, якія прад стаў-
ля юц ца кан ды да та мі ў ЦВК. Ра ней згод на з арт. 68 ВК у рэ гіст ра цыі кан ды да та ў прэ зі дэн ты 
ад маў ля ла ся пры прад стаў лен ні лю бых не дак лад ных звес так у да ку мен тах для рэ гіст ра цыі ў 
ЦВК, у тым лі ку бія гра фіч ных. Згод на з но вай рэ дак цы яй арт. 68 ВК у рэ гіст ра цыі ад маў ля-
ец ца толь кі пры пра да стаў лен ні не дак лад ных звес так у дэк ла ра цыі аб пры быт ках і ма ё мас ці 
і пры ўмо ве, што гэ тыя не дак лад нас ці ма юць іс тот ны ха рак тар. Рас тлу ма чэн не та го, якія не-
да хо пы ў дэк ла ра цыі мо гуць мець іс тот ны ха рак тар ад не се на да кам пе тэн цыі ЦВК7.

Акра мя та го, пад час вы ба раў прэ зі дэн та ў 2001 і 2006 га дах пы тан не прад стаў лен ня дэк ла-
ра цый аб пры быт ках і ма ё мас ці прэ тэн дэн та мі і ін шы мі асо ба мі, якія з'яў ля лі ся яго ны мі (яе) 
сва я ка мі ці жон кай (му жам), рэ гу ля ва ла ся Дэ крэ там Прэ зі дэн та №20 ад 26 снеж ня 2001 го да. 
Згод на з Дэ крэ там, та кія дэк ла ра цыі му сі лі прад ста віць не толь кі прэ тэн дэн ты, але і іх нія бліз-
кія сва я кі пры чым не за леж на ад мес ца іх пра жы ван ня ці зна хо джан ня. Пас ля ўня сен ня зме наў у 
арт.68 ВК та кія дэк ла ра цыі, акра мя са мо га кан ды да та, прад стаў ля юц ца яго ны мі паў на га до вы мі 
сва я ка мі, му жам (жон кай), толь кі пры ўмо ве, што яны су мес на пра жы ва юць з кан ды да там і вя-
дуць су мес ную гас па дар ку.

7 Згодна з пастановай ЦВК №83 ад 14 кастрычніка 2010 года, пад істотным характарам неадпаведнасці звестак разумеецца: дэкла-
раванне ў меншым памеры агульнай сумы гадавога прыбытку, калі неадпаведнасць складае больш за 20% ад агульнай сумы гадавога 
прыбытку; адсутнасць звестак аб нерухомай маёмасці, якая належыць на праве ўласнасці (дом, кватэра, гараж, дача, пакой, зямельны 
ўчастак); адсутнасць звестак аб транспартных сродках, якія належаць на праве ўласнасці; адсутнасць звестак аб долі ў статутным 
фондзе юрыдычнай асобы; адсутнасць звестак аб каштоўных паперах
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4.1. Рэ гіст ра цыя іні цы я тыў ных груп
Згод на з за ка на даў ствам, асо бы, якія ма юць на мер вы лу чыц ца кан ды да там у прэ зі дэн ты Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь, па він ны бы лі па даць у ЦВК за яву пра рэ гіст ра цыю сва іх іні цы я тыў ных груп 
ра зам са спі са мі сяб роў гэ тых груп не паз ней за 85 дзён да вы ба раў, г. зн., не паз ней за 24 ве рас ня 
2010 го да. Іні цы я тыў ныя гру пы па він ны быць коль кас цю не менш за 100 ча ла век кож ная.

Па да ча ад па вед ных да ку мен таў ад бы ва ла ся не раў на мер на па ча се, боль шасць прэ тэн дэн таў 
па да лі свае за явы ў апош нія два дні пры ёму да ку мен таў, пры гэ тым у апош ні дзень — 12 ча ла век. 
За явы па да лі 19 ча ла век (па вод ле чар го вас ці па да чы да ку мен таў, у дуж ках па зна ча на коль касць 
сяб роў іні цы я тыў най гру пы на мо мант па да чы за явы):
1. Вік тар Ця рэ шчан ка, стар шы ня ра ды Аса цы я цыі ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва (1 301);
2. Ула дзі мір Ня кля еў, лі дар гра ма дзян скай кам па ніі «Га ва ры праў ду!» (2 575);
3. Ула дзі мір Пра валь скі, ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік (202);
4. На тал ля Ста ры ка ва, са ні тар ка гра зе ля чэб ні цы пры ват на га ўні тар на га прад пры ем ства «Са на-
то рый «Чон кі» (30);
5. Яра слаў Ра ман чук, на мес нік стар шы ні Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыі (1 423);
6. Юрый Глу ша коў, пер шы на мес нік стар шы ні Бе ла рус кай пар тыі «Зя лё ныя» (244);
7. Сяр гей Ры жоў, на чаль нік сек та ра знеш не эка на міч най дзей нас ці Ад кры та га ак цы я нер на га та-
ва рыст ва «Ві цеб скі пло да а га род нін ны кам бі нат» (112);
8. Анд рэй Сан ні каў, лі дар кам па ніі «Еў ра пей ская Бе ла русь» (1 831);
9. Алесь Мі ха ле віч, стар шы ня арг ка мі тэ та па ства рэн ні са ю за «За ма дэр ні за цыю» (1 778);
10. Дзміт рый Ус, ды рэк тар Та ва рыст ва з да дат ко вай ад каз нас цю «Тры ві ум» (1 325);
11. Ры гор Кас ту сёў, на мес нік стар шы ні Пар тыі БНФ (1 307);
12. Сяр гей Гай ду ке віч, лі дар Лі бе раль на-дэ ма кра тыч най пар тыі (10 483);
13. Ві таль Ры ма шэў скі, су стар шы ня арг ка мі тэ та па ства рэн ні пар тыі «Бе ла рус кая хрыс ці ян ская 
дэ ма кра тыя» (1 704);
14. Мі ко ла Стат ке віч, лі дар арг ка мі тэ ту па ства рэн ні Бе ла рус кай са цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыі 
(На род ная Гра ма да) (1 517);
15. Ілья Даб ра твор, бес пра цоў ны (1);
16. Сяр гей Іва ноў, ча со ва не пра цуе (129);
17. Аляк сандр Лу ка шэн ка, дзе ю чы Прэ зі дэнт (8 403);
18. Іван Ку лі коў, за гад чык ла ба ра то рыі аб ста ля ван ня ядзер ных энер ге тыч ных уста но вак Аб' яд-
на на га ін сты ту та энер ге тыч ных і ядзер ных да сле да ван няў «Сос ны» На цы я наль най ака дэ міі на-
вук Бе ла ру сі (108);
19. Пётр Ба ры саў, пен сі я нер (114).

Пры гэ тым не ўсе па тэн цый ныя кан ды да ты вы ка на лі нор му, якая рэг ла мен туе коль касць 
сяб роў іні цы я тыў най гру пы. Так, у скла дзе іні цы я тыў най гру пы На тал лі Ста ры ка вай бы ло ўся-
го 30 ча ла век, а іні цы я тыў ная гру па Ільі Даб ра тво ра скла да ла ся толь кі з яго са мо га. Ві да воч на, 
што рэ гіст ра цыя та кіх іні цы я тыў ных груп бы ла не маг чы мая. Па сло вах І.Даб ра тво ра, да ку мен-
ты бы лі па да дзе ны ім у знак пра тэс ту су праць та го, «што па да юць да ку мен ты ней кія не зра зу ме-
лыя лю дзі — як, да пры кла ду, тая са ні тар ка». І.Даб ра твор не раз гля даў ва ры ян та, што за ява на 
рэ гіст ра цыю іні цы я тыў най гру пы бу дзе за да во ле на.

За явы на рэ гіст ра цыю іні цы я тыў ных груп па вы лу чэн ні асоб, якія вы ка за лі на ме ры ўдзель ні-
чаць у вы ба рах у якас ці кан ды да таў, бы лі раз гле джа ныя ЦВК ва ўста ноў ле ны Ка лян дар ным пла-
нам вы ба раў тэр мін. Іні цы я тыў ная гру па В.Ця рэ шчан кі бы ла за рэ гіст ра ва на 20 ве рас ня, за явы 
пра рэ гіст ра цыю іні цы я тыў ных груп ас тат ніх прэ тэн дэн таў на па са ду прэ зі дэн та — 27 ве рас ня. 
ЦВК ад мо віў у рэ гіст ра цыі Н.Ста ры ка вай і І.Даб ра тво ру на пад ста ве та го, што іх іні цы я тыў ныя 
гру пы на ліч ва юць менш сяб роў, чым та го па тра буе за ка на даў ства. Да та го ж, І.Даб ра твор не меў 
35 га доў, што па тра буе нор ма Кан сты ту цыі. Та кім чы нам, уся го па свед чан ні пра рэ гіст ра цыю 
іні цы я тыў ных груп атры ма лі 17 гра ма дзян.

Пры раз гля дзе спі саў асоб ных кан ды да таў ЦВК пра дэ ман стра ва ла вы ключ ную па мяр коў-
насць да не да хо паў у па да дзе ных да ку мен тах.

Пра цэс па да чы ў ЦВК за яваў аб рэ гіст ра цыі іні цы я тыў ных груп ад асоб, якія вы ка за лі на мер 
стаць кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты, а так са ма спі саў сяб роў іні цы я тыў ных груп, ад быў ся ў ад па вед-
нас ці з Вы бар чым ко дэк сам, за ад ным вы клю чэн нем: дзе ю чы Прэ зі дэнт прад ста віў не аб ход ныя 
да ку мен ты не аса біс та, як та го па тра буе арт. 61 Ко дэк са, а праз кі раў ні ка свай го вы бар ча га шта ба, 
мі ніст ра аду ка цыі Аляк санд ра Радзь ко ва, які так са ма не быў за ўва жа ны на зі раль ні ка мі ў ЦВК.
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Ін фар ма цыя пра тое, што да ку мен ты А.Лу ка шэн кі па да дзе ны, з'я ві ла ся на стуж цы на він 
агенц тва Бел ТА ў 17.05 24 ве рас ня, у апош ні дзень па да чы да ку мен таў. Пры гэ тым, па вод ле афі-
цый най ін фар ма цыі ЦВК, рас паў сю джа най ін фар ма цый ны мі агенц тва мі, на мо мант 16.45 А.Лу-
ка шэн ка яшчэ не па даў да ку мен таў. Акра мя та го, жур на ліс ты і гра мад скасць у пе ры яд з 16 да 18 
га дзін, ка лі на ват утва ры ла ся чар га з прэ тэн дэн таў, па коль кі аб са лют ная боль шасць з іх па да ва ла 
да ку мен ты ў апош ні мо мант, не за ўва жы лі А.Радзь ко ва ні ў па мяш кан ні ЦВК, ні ка ля яго бу дын-
ку. Абод ва мо ман ты — па да ча да ку мен таў не аса біс та А.Лу ка шэн кам і не за ўваж насць па да чы — 
вы клі ка лі шэ раг за ка на мер ных пы тан няў пра за кон насць дзе ян няў А.Лу ка шэн кі. Не ўза ба ве 
агенц тва Бе ла ПАН рас паў сю дзі ла ка мен тар сак ра та ра ЦВК М.Ла за ві ка, які тлу ма чыў, што ў 
Радзь ко ва «бы ла афі цый ная да ве ра насць прэ зі дэн та на вы ка нан не ўсіх на та ры яль ных дзе ян-
няў... Лу ка шэн ка як фі зіч ная асо ба мо жа вы да ваць да ве ра насць, тут па ру шэн няў ня ма»8. Стар-
шы ня ЦВК Л.Яр мо шы на за пэў ні ла, што А.Лу ка шэн ка «ска рыс таў ся той фор май, якая ў нас 
пры мя ня ец ца на вы ба рах. Ён даў да ве ра насць кі раў ні ку іні цы я тыў най гру пы на па да чу да ку мен-
таў. На пад ста ве гэ тай да ве ра нас ці кі раў нік іні цы я тыў най гру пы па даў у ЦВК за яву кі раў ні ка 
дзяр жа вы, па даў так са ма ко пію паш пар та і спіс іні цы я тыў най гру пы ў па пя ро вым і элект рон ным 
вы гля дзе — усё, як па тра буе па ста но ва», ма ю чы на ўва зе Па ста но ву ЦВК № 46 ад 15 ве рас ня 
2010 го да пра тлу ма чэн не арт. 61 Кан сты ту цыі. Па вод ле мер ка ван ня Л.Яр мо шы най, вы ка за на га 
ў ін тэр в'ю «Еў ра ра дыё» «ака ліч нас ці бы ва юць роз ныя, і прак ты ка ў нас скла ла ся так, што мы 
пра ду гледж ва ем па да чу за явы не аса біс та. Вось, да пры кла ду, па да ве ра нас ці па да ва лі ся да ку мен-
ты на рэ гіст ра цыю юна га Фра на ка Вя чор кі, па коль кі ён слу жыў у ар міі, праз на чаль ні ка тур мы 
ў 2006 го дзе пе ра да ваў сваю за яву аб рэ гіст ра цыі іні цы я тыў най гру пы Скра бец. Та му мы пра-
ду гледж ва ем та кую маг чы масць: ка лі асо ба, якая збі ра ец ца вы лу чац ца, не мо жа аль бо не хо ча па 
якіх-не будзь аб ста ві нах (лю дзі хва рэ юць, едуць і гэ так да лей), ён мае пра ва даць да ве ра насць»9. 
Трэ ба ад зна чыць, што спа сыл ка на рэ гіст ра цыю іні цы я тыў най гру пы Ф.Вя чор кі пад час мяс цо-
вых вы ба раў 2010 го да з бо ку Л.Яр мо шы най вы гля дае не ка рэкт на, бо па вод ле арт. 65 Вы бар ча га 
ко дэк са асо ба, якая вы лу ча ец ца ў якас ці кан ды да та ў дэ пу та ты мяс цо ва га Са ве та дэ пу та таў, пры 
па да чы спі са іні цы я тыў най гру пы не па він на прад стаў ляць у ад па вед ную акру го вую ці тэ ры  та-
ры яль ную ка мі сію свой паш парт. У той жа час арт. 61 Вы бар ча га ко дэк са на ўпрост утрым лі вае 
па тра ба ван не аб тым, што пры па да чы да ку мен таў у ЦВК асо ба, якая мае на мер вы лу чыц ца кан-
ды да там у прэ зі дэн ты, прад' яў ляе паш парт.

4.2. Збор под пі саў
Збор под пі саў ад бы ваў ся з 30 ве рас ня па 29 каст рыч ні ка ў ад па вед нас ці з Ка лян дар ным пла-

нам вы бар чых ме ра пры ем стваў.

Пра ва вая рэг ла мен та цыя
Пад пі сац ца ў пад трым ку вы лу чэн ня пра па ноў ва е мых асоб мо жа кож ны, хто ва ло дае вы бар-

чым пра вам, г. зн. з'яў ля ец ца гра ма дзя ні нам Бе ла ру сі, які да сяг нуў 18 гадоў10. Вы бар шчык мае 
пра ва па ста віць под піс у пад трым ку не каль кіх кан ды да тур, але толь кі адзін раз у пад трым ку ад-
ной і той жа кан ды да ту ры. Вы барч шык так са ма мае пра ва зняць свой под піс з пад піс но га ліс та 
шля хам па да чы за явы ў ад па вед ную вы бар чую ка мі сію.

У пад піс ным ліс це ўказ ва юц ца (ру ка піс ным спо са бам) проз ві шча, імя і імя па баць ку, да та 
на ра джэн ня, мес ца жы хар ства, се рыя і ну мар паш пар та кож на га хто пад пі саў ся. Вы бар шчык 
улас на руч на ста віць у пад піс ным ліс це да ту і под піс.

Удзел ад мі ніст ра цый ар га ні за цый у збо ры под пі саў, гэ так жа як і пры мус у пра цэ се збо ру 
под пі саў і ўзна га ро да вы бар шчы кам за ўня сен не под пі саў, не да пус ка ец ца. Прэ тэн дэн ты на ста-
тус кан ды да та ў прэ зі дэн ты не ма юць пра ва пры цяг ваць асо баў, якія зна хо дзяц ца ў іх пад па рад-
ка ван ні ці ін шай служ бо вай за леж нас ці, для ажы цяў лен ня ў пра цоў ны час дзей нас ці, якая спры-
яе вы лу чэн ню. Па ру шэн не гэ тых па тра ба ван няў мо жа стаць пад ста вай для ад мо вы ў рэ гіст ра цыі 
кан ды да та ў прэ зі дэн ты.

8 БелаПАН, 24 верасня 2010 года.
9 Еўрарадыё, 24 верасня 2010 года.
10 У выбарах не ўдзельнічаюць грамадзяне, прызнаныя судом недзеяздольнымі, асобы, якія ўтрымліваюцца па прысудзе суда ў мес-
цах пазбаўлення волі, а таксама асобы, у адносінах да якіх мерай стрымання абрана ўтрыманне пад вартай.
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Пра вер цы пад ля га юць 20% под пі саў, зда дзе ных у ад па вед ную ка мі сію ў пад трым ку кож на га з 
прэ тэн дэн таў. У вы пад ку, ка лі коль касць зной дзе ных не са праўд ных под пі саў скла дзе больш 15% 
ад коль кас ці пра ве ра ных, пра во дзіц ца да дактко вая пра вер ка яшчэ 15% под пі саў. У вы пад ку, ка лі 
су мар ная коль касць не са праўд ных под пі саў, вы яў ле ных пры пра вер цы, скла дзе больш 15% ад коль-
кас ці пра ве ра ных под пі саў, пра вер ка спы ня ец ца і ўсе под пі сы вы бар шчы каў у зда дзе ных пад піс ных 
ліс тах не ўліч ва юц ца пры вы зна чэн ні вы ні ку збо ру под пі саў у ра ё не (го ра дзе, ра ё не ў го ра дзе).

Да дзе ныя аб пра вер цы под пі саў і пад піс ныя ліс ты пе ра да юц ца ра ён ны мі, га рад скі мі, ра ён-
ны мі ў го ра дзе ка мі сі я мі ў аб лас ныя, Мін скую га рад скую ка мі сіі, якія так са ма ма юць пра ва на 
пра ця гу пя ці дзён пра вес ці пра вер ку дак лад нас ці под пі саў. Аб лас ныя і Мін ская га рад ская ка мі сіі 
ўста наў лі ва юць коль касць вы бар шчы каў, якія па ста ві лі свае под пі сы, і пад вод зяць вы ні кі па воб-
лас ці і г. Мін ску, скла да юць аб гэ тым пра та ко лы і пе ра да юць іх у ЦВК.

У па раў на нні з па пя рэд ні мі вы ба ра мі Прэ зі дэн та, у Вы бар чы ко дэкс бы лі ўне се ны ста ноў чыя 
зме ны, да тыч ныя пра цэ ду ры збо ру і пра вер кі под пі саў, а ме на ві та:

1) у пад піс ным ліс це па він ны быць под пі сы вы бар шчы каў, якія пра жы ва юць на тэ ры то рыі 
ад на го го ра да аб лас но га пад па рад ка ван ня, ра ё на, а ў га ра дах з ра ён ным па дзе лам — ад на го ра ё-
на (а не ад на го на се ле на га пунк та, як у па пя рэд няй рэ дак цыі ВК);

2) атры ман не да зво лу на пра вя дзен не пі ке та ван ня для збо ру под пі саў вы бар шчы ка не па тра-
бу ец ца, ка лі яно пра во дзіц ца ў мес цах, не за ба ро не ных мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды;

3) пад піс ныя ліс ты за вя ра юц ца сяб рам іні цы я тыў най гру пы. За вя рэн не пад піс ных ліс тоў пя-
чат ка мі кі раў ні коў мяс цо вых ор га наў ула ды, на тэ ры то рыі якіх ажы ццяў ляў ся збор под пі саў, 
больш не па тра бу ец ца;

4) ка лі ў пад піс ных ліс тах, якія па сту пі лі ў ра ён ную, га рад скую, ра ён ную ў го ра дзе ка мі сіі, 
утрым лі ва юц ца под пі сы вы бар шчы каў, якія пра жы ваць на тэ ры то рыі роз ных ра ё наў, га ра доў аб-
лас но га пад па рад ка ван ня, ра ё наў у го ра дзе, пра вер цы і ўлі ку пад ля га юць толь кі под пі сы, са бра-
ныя на ад па вед най тэ ры то рыі. Ас тат нія под пі сы не пра вя ра юц ца і не ўліч ва юц ца. У па пя рэд няй 
рэ дак цыі ВК под пі сы вы бар шчы каў, якія пра жы ва лі не ў ад ным на се ле ным пунк це, пры зна ва лі-
ся не са праўд ны мі.

Акра мя ВК, па ра дак збо ру под пі саў і пра вер кі іх са праўд нас ці быў рас тлу ма ча ны ў Ме та дыч-
ных рэ ка мен да цы ях «Ар га ні за цый на-пра ва выя пы тан ні пад рых тоў кі і пра вя дзен ня вы ба раў», за-
цверджа ных па ста но вай ЦВК №43 ад 15 ве рас ня, а так са ма ў дзвюх ін шых яе па ста но вах (№47 ад 
15 ве рас ня і №96 ад 5 ліс та па да 2010 го да). На дум ку экс пер таў кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва-
бод ныя вы ба ры», асоб ныя па ла жэн ні гэ тых тлу ма чэн няў не ад па вя да юць арт. 61 Вы бар ча га ко дэк-
са. На прык лад, п. 6 па ста но вы ЦВК №47 пра ду гледж вае маг чы масць за паў нен ня пад піс ных ліс тоў 
не толь кі сяб ра мі іні цы я тыў ных груп і вы бар шчы ка мі, якія пад піс ва юц ца, але і ін шы мі асо ба мі (па 
прось бе вы бар шчы каў) — пры тым, што арт. 61 ВК утрым лі вае ім пе ра тыў нае па тра ба ван не аб збо-
ры под пі саў вы ключ на сяб ра мі іні цы я тыў ных груп і не пра ду гледж вае дэ ле га ван не паў на моц тваў 
сяб ра іні цы я тыў най гру пы трэ цім асо бам. Арт. 61 так са ма аба вяз вае вы бар чыя ка мі сіі пры зна ваць 
не са праўд ны мі ўсе под пі сы вы бар шчы каў у пад піс ным ліс це, ка лі яны бы лі са бра ныя асо бай, якая 
не з'яў ля ец ца сяб рам іні цы я тыў най гру пы. Акра мя та го, на су пе рак ка тэ га рыч най за ба ро не ўдзе лу 
ад мі ніст ра цый у збо ры под пі саў, якая ўтрым лі ва ец ца ў арт. 61, ЦВК да зво лі ла ўдзел прад стаў ні коў 
ад мі ніст ра цый ар га ні за цый у збо ры под пі саў у не пра цоў ны час (Ме та дыч ныя рэ ка мен да цыі).

Вы зна чэн не мес цаў, за ба ро не ных для збо ру под пі саў
Згод на з арт. 61 Вы бар ча га ко дэк са («збор под пі саў вы бар шчы каў мо жа ажыц цяў ляц ца ў 

фор ме пі ке та ван ня. Атры ман не да зво лу на пра вя дзен не пі ке та ван ня для вы шэй па мя нё ных мэ-
таў не па тра бу ец ца, ка лі яно пра во дзіц ца ў мес цах, не за ба ро не ных мяс цо вы мі вы ка наў чы мі і 
рас па рад чы мі ор га на мі»), га рад скія і ра ён ныя ад мі ніст ра цыі вы зна чы лі мес цы, за ба ро не ныя 
для пі ке та ван ня з мэ тай збо ру под пі саў вы бар шчы каў па вы лу чэн ні кан ды да таў у прэ зі дэн ты (у 
ад па вед нас ці з Ка лян дар ным пла нам ар га ні за цый ных ме ра пры ем стваў па пад рых тоў цы і пра вя-
дзен ні вы ба раў, гэ та бы ло зроб ле на да 24 ве рас ня).

За вы клю чэн нем Мін ска, дзе аб ме жа ван ні бы лі мі ні маль ны мі, пад за ба ро ну тра пі лі: аб' ек ты 
аў та ма біль на га, чы гу нач на га і вод на га транс пар ту; тэ ры то рыі, раз ме шча ныя на ад лег лас ці менш 
за 50-200 мет раў ад пад зем ных пе ша ход ных пе ра хо даў; па мяш кан ні тэ ле- і ра дыё цэнт раў, мяс цо-
вых прад стаў ні чых і вы ка наў чых ор га наў, су доў, пра ку ра ту ры; тэ ры то рыі ар га ні за цый, якія за-
бяс печ ва юць аба ро наз доль насць, бяс пе ку дзяр жа вы, а так са ма жыц ця дзей насць на сель ніц тва — 
гра мад скі транс парт, во да-, цеп ла- і энер га за бес пя чэн не, баль ні цы, па лі клі ні кі, дзі ця чыя да-
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школь ныя ўста но вы, шко лы і гім на зіі (Го мель скі, Гро дзен скі і Ма гі лёў скі гар вы кан ка мы); тэ ры-
то рыі ў ра ды у се 50 мет раў ад цэнт раль ных га рад скіх пло шчаў, прад пры ем стваў і ўста ноў, вак-
за лаў, ад мі ніст ра цый ных бу дын каў ды інш. (Па стаў скі і Кры чаў скі рай вы кан ка мы), ці ўво гу ле 
ўсе мес цы, «дзе функ цы я на ван не пі ке таў бу дзе чы ніць пе ра шко ды дзей нас ці прад пры ем стваў, 
ар га ні за цый, уста ноў ці мець не бяс пе ку для жыц ця і зда роўя ўдзель ні каў пі ке таў» (Ма зыр скі, 
Го мель скі, Кар мян скі, Бу да-Ка ша лёў скі, Ча чэр скі, Жыт ка віц кі, Пет ры каў скі і Бра гін скі рай вы-
кан ка мы). Апош няя фар му лёў ка да ва ла амаль не аб ме жа ва ныя маг чы мас ці для «за кон най» за ба-
ро ны пі ке таў па збо ры под пі саў дзе за ўгод на.

Па ста но вы вы кан ка маў па сва ім змес це бы лі фак тыч на ідэн тыч ныя па ста но вам, якія пры ма-
лі ся пад час пра вя дзен ня мяс цо вых вы ба раў у кра са ві ку 2010 го да. Яны знач на па гор шы лі ўмо вы 
збо ру под пі саў у па раў на нні з вы ба ра мі Прэ зі дэн та ў 2006 го дзе, ка лі збор под пі саў шля хам пі ке-
та ван ня не быў за ка на даў ча ўрэ гу ля ва ны, і сяб ры іні цы я тыў ных груп, у прын цы пе, маг лі збі раць 
под пі сы дзе за ўгод на.

Ад нак у да лей шым шмат якія вы кан ка мы пры ня лі но выя (ці ўнес лі зме ны ў ра ней пры ня тыя) 
ра шэн ні па гэ тым пы тан ні, што знач на па шы ры ла маг чы мас ці для збо ру под пі саў. Та кія ра шэн-
ні, у пры ват нас ці, бы лі пры ня тыя ў Брэс це, Бя ро зе, Пін ску (Брэсц кая вобл.), Ба ра ні (Ар шан скі 
р-н Ві цеб скай вобл.), Са лі гор ску (Мін ская вобл.), Рэ чы цы (Го мель ская вобл.), а ў ад па вед нае 
ра шэн не Ма гі лёў ска га гар вы кан ка ма бы лі ўне се ныя зме ны. Бы ла па шы ра на коль касць мес цаў, 
не за ба ро не ных для збо ру под пі саў іні цы я тыў ны мі гру па мі, вы кан ка ма мі Ба ра на ві чаў (Брэсц-
кая воб ласць), Ор шы, Па ста ваў, Ра со наў (Ві цеб ская воб ласць), Грод на, Слуц ка (Мін ская воб-
ласць) і інш. Гэ тыя тэн дэн цыі ме лі ста ноў чы ха рак тар і бы лі скі ра ва ныя на па ляп шэн не ўмо ваў 
для збо ру под пі саў іні цы я тыў ны мі гру па мі.

Умо вы збо ру под пі саў
Збор под пі саў шля хам пі ке та ван ня пра хо дзіў без знач ных пе ра шко даў з бо ку ўла даў і ў ад-

нос на роў ных умо вах для ўсіх прэ тэн дэн таў у кан ды да ты. Па сло вах мі ніст ра ўнут ра ных спраў 
Ана то ля Ку ля шо ва, су пра цоў ні кам МУС бы ло рэ ка мен да ва на не пе ра шка джаць збо ру под пі саў, 
на ват пры на яў нас ці ня зна ча на га па ру шэн ня за ко ну. І ўсё ж за фік са ва ны фак ты ства рэн ня пе ра-
шко даў пры пра вя дзен ні пі ке таў па збо ры под пі саў з бо ку МУС.

2 каст рыч ні ка ба ра на віц кая мі лі цыя ра за гна ла пі кет па збо ры под пі саў у пад трым ку прэ тэн-
дэн таў у кан ды да ты Ры го ра Кас ту сё ва і Яра сла ва Ра ман чу ка. Пі кет на цэнт раль ным кір ма шы 
пра во дзіў мяс цо вы прад пры маль нік Мі ка лай Чар на вус. Ён па спеў са браць толь кі 8 под пі саў, ка-
лі да яго па ды шлі су пра цоў ні кі мі лі цыі і ска за лі, што ў гэ тым мес цы збі раць под пі сы нель га і 
ва ўльты ма тыў най фор ме за па тра ба ва лі па кі нуць кір маш. Мі ка лай Чар на вус спра ба ваў па тлу-
ма чыць, што згод на з ра шэн нем Ба ра на віц ка га гар вы кан ка ма збі раць на гэ тым мес цы под пі сы 
да зва ля ец ца, але су пра цоў ні кі мі лі цыі яго не слу ха лі і ў гру бай фор ме лік ві да ва лі пі кет. Ад нак 
ужо на на ступ ны дзень Мі ка лай Чар на вус змог ад на віць збор под пі саў на тым жа мес цы, да яго 
так са ма да лу чыў ся Вік тар Сы ры ца, які збі раў под пі сы за Анд рэя Сан ні ка ва і Мі ка лая Стат ке ві ча. 
Мі лі цыя на гэ ты раз не ўмеш ва ла ся.

28 каст рыч ні ка ў Са лі гор ску су пра цоў ні кі па труль на-па ста вой служ бы за тры ма лі і да ста ві лі 
ў мя цо вы РА УС Анд рэя Ты чы ну, сяб ра іні цы я тыў най гру пы Ула дзі мі ра Ня кля е ва, які ла дзіў пі-
кет ка ля ўні вер ма гу «Са лі горск». Не за да во ле насць мі лі цы ян таў вы клі ка лі сцяг і стэнд з эмб ле-
ма мі кам па ніі Ула дзі мі ра Ня кля е ва. У па ста рун ку пе рад ма ла дым ча ла ве кам вы ба чы лі ся і ад вез лі 
на зад на мес ца пі ке та ван ня.

У Грод не 27 каст рыч ні ка сяб ры іні цы я тыў най гру пы Ула дзі мі ра Ня кля е ва Змі цер Бан дар чук 
і Алег Ка лін коў вы ве сі лі рас цяж ку з парт рэ там прэ тэн дэн та ў кан ды да ты на ста рым мос це, дзе 
збі ра лі под пі сы. Праз 15 хві лін да пі ке тоў шчы каў пад' еха ла 5 аў та ма шын, у якіх бы лі су пра цоў-
ні кі мі лі цыі з аў та ма та мі. Яны пра ве ры лі па свед чан ні і доў га па тэ ле фо нах ра і лі ся з на чаль ствам 
на конт сва іх да лей шых дзе ян няў. Урэш це да пі ке тоў шчы каў пры ехаў Ула дзі мір Хля біч, стар шы-
ня Каст рыч ніц кай ра ён най ка мі сіі Грод на. Ён зра біў за ўва гу збор шчы кам, што ін фар ма цый ныя 
стэн ды пе ра шка джа юць ру ху пе ша хо даў. Пі ке тоў шчы кі пры бра лі нож кі стэн даў з тра ту а раў, 
пас ля ча го пра цяг ну лі збор под пі саў.

Так са ма ме лі мес ца сі ту а цыі, ка лі су пра цоў ні кі мі лі цыі зна хо дзі лі ся не па срэд на на пі ке тах 
па збо ры под пі саў за вы лу чэн не аль тэр на тыў ных кан ды да таў. 15 каст рыч ні ка ў Лёз на Ві цеб скай 
вобласці пі ке ты па збо ры под пі саў за Але ся Мі ха ле ві ча і Ры го ра Кас ту сё ва з усіх ба коў ата чы лі 
су пра цоў ні кі мі лі цыі з ра цы я мі, гуч на пе ра маў ля ю чы ся, што тут «пі кет за БНФ». 16-17 каст-
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рыч ні ка ў г. Ган ца ві чы (Брэсц кая воб ласць) пад час збо ру под пі саў за вы лу чэн не У. Ня кля е ва 
мі лі цы я нер і ча ла век у цы віль ным на зі ра лі за раз мо ва мі пі ке тоў шчы каў з гра ма дзя на мі, што не 
са дзей ні ча ла іх сва бод на му во ле вы яў лен ню. Ста ліч ная мі лі цыя, па ацэн ках на зі раль ні каў, ста ві-
ла ся да ўдзель ні каў пі ке таў ла яль на. Што да ты чыць пі ке таў па збо ры под пі саў за А.Лу ка шэн ку, 
то не за фік са ва на пе ра шко даў іх пра цы з бо ку мі лі цыі.

У цэ лым іні цы я тыў ныя гру пы ўсіх прэ тэн дэн таў пра ца ва лі ў ня роў ных умо вах у па раў на нні 
з іні цы я тыў най гру пай дзе ю ча га Прэ зі дэн та. Яе сяб рам бы ла пра да стаў ле на маг чы масць збі раць 
под пі сы ў тых мес цах, дзе ін шыя іні цы я тыў ныя гру пы та кой маг чы мас ці не ме лі. На прык лад, у той 
час, ка лі гру па А. Лу ка шэн кі сва бод на збі ра ла под пі сы ў бу дын ку Мінск ага чы гу нач на га вак за ла, 
ад мі ніст ра цыя апош ня га не да зва ля ла ра біць гэ та ні вод най з ін шых іні цы я тыў ных груп. Гэ так жа 
не маг чы мы для іні цы я тыў ных груп быў збор под пі саў на тэ ры то рыі дзяр жаў ных прад пры ем стваў 
і ўста ноў, дзе, у той жа са мы час, ішоў ма са вы збор под пі саў у пад трым ку дзе ю ча га Прэ зі дэн та. 
Па ўсёй кра і не кі раў ніц тва сту дэнц кіх і пра цоў ных ін тэр на таў у аб са лют най боль шас ці вы пад каў 
ад маў ля ла сяб рам іні цы я тыў ных груп (акра мя гру пы А. Лу ка шэн кі) збі раць под пі сы ў ін тэр на тах, 
ма ты ву ю чы гэ та ад сут нас цю ад па вед на га да зво лу з бо ку кі раў ніц тва ўста но ваў, у ад мі ніст ра цый-
ным пад па рад ка ван ні якіх гэ тыя ін тэр на ты зна хо дзяц ца. У той жа час, у ад па вед нас ці з п. 9 па ста-
но вы ЦВК №47 ад 15 ве рас ня 2010 го да, пры збо ры под пі саў вы бар шчы каў, якія пра жы ва юць у 
ін тэр на тах, сяб ры іні цы я тыў ных груп па він ны вы кон ваць толь кі пра ві лы ўнут ра на га рас па рад ку 
ін тэр на та, які пра ду гледж вае па ра дак на вед ван ня ін тэр на та асо ба мі, якія ў ім не пра жы ва юць. Фак-
ты ня до пус ку сяб роў ін цы я тыў ных груп не ка то рых апа зі цый ных кан ды да таў у ін тэр на ты бы лі за-
фік са ва ны ў Са лі гор ску (Мін ская вобл.), По лац ку (Ві цеб ская вобл.), Мін ску (іні цы я тыў ная гру па 
У. Ня кля е ва) і Го ме лі (іні цы я тыў ная гру па В. Ры ма шэў ска га) і інш.

Так, 5-га каст рыч ні ка Ад рэй Ты чы на зай шоў у ін тэр нат Са лі гор ска га пе да га гіч на га ка ле джа 
з мэ тай збо ру под пі саў за вы лу чэн не кан ды да там у прэ зі дэн ты Ула дзі мі ра Ня кля е ва, ад нак яго 
ад мо ві лі ся пра пус ціць, за па тра ба ваў шы да звол кі раў ніц тва з ад мі ніст ра цыі ка ле джа. 7-га каст-
рыч ні ка ва лан цёр звяр нуў ся па да звол на про пуск у ін тэр нат да на мес ні цы кі раў ні ка па вы ха ваў-
чай пра цы (па су мя шчаль ніц тве ідэа ла гіч ны ра бот нік) ка ле джа Ру мян ца вай Л. П., але ў прось бе 
яму ад мо ві лі, спа слаў шы ся на за ба ро ну збо ру под пі саў ва ўста но вах аду ка цыі. Ана ла гіч ныя вус-
ныя ад мо вы на збор под пі саў у ін тэр на тах бы лі атры ма ны 6-га і 7-га каст рыч ні ка ад ды рэк та ра 
Са лі гор ска га пра фе сій на-тэх нічна га лі цэю №72 Піс ку но ва Ю. М. і ад на мес ні цы ды рэк та ра па 
вы ха ваў чай і ідэа ла гіч най пра цы Са лі гор ска га гор на-хі міч на га ка ле джа Вы ля жа ні най С. В.

23 каст рыч ні ка Тац ця ну Тха ро ву, сяб ра іні цы я тыў най гру пы Ві та ля Ры ма шэў ска га, вах цёр 
ін тэр на та ААТ «Брэсц кі за вод бы та вой хі міі» не пус ціў у бу ды нак для збо ру под пі саў. Пры гэ-
тым вах цёр рас тлу ма чыў, што яму да дзе на ўка зан не: да зво ліць сяб рам іні цы я тыў ных груп на вед-
ваць ін тэр нат з мэ тай збо ру под пі саў па вы лу чэн ні кан ды да таў толь кі ў буд нія дні з 8.00 да 17.00 
(г.з. у пра цоў ны час). Па ве ча рах і ў вы ход ныя дні гэ та ра біць за ба ро не на.

Агуль нае кі ра ван не збо рам под пі саў за дзе ю ча га Прэ зі дэн та ажыц цяў ля лі вы кан ка мы. Так, на-
прык лад, на мес нік стар шы ні Слуц ка га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та па пы тан нях са цы яль най сфе-
ры і ідэа ла гіч най пра цы Пётр Даў гу чыц пра па на ваў толь кі ад ну тэ му для аб мер ка ван ня на на ра дзе 
ідэа ла гіч ных пра цаў ні коў ра ё на — пра цэс збо ру под пі саў на прад пры ем ствах за дзе ю ча га Прэ зі дэн-
та. У г. Баб руй ску на сход, які ад быў ся ў ад мі ніст ра цыі Пер ша май ска га ра ё на, бы лі са бра ныя на стаў-
ні кі школ ра ё на. Да кож на га быў да ве дзе ны «план» у 300 под пі саў за А. Лу ка шэн ку. Па доб ны план 
быў да ве дзе ны і да на стаў ні каў г. Ба ра на ві чы. 7 каст рыч ні ка на мес ні ца на чаль ні ка ўпраў лен ня аду ка-
цыі Ба ра на віц ка га гар вы кан ка ма Ма рыя Свет ла ко ва пра вя ла тэр мі но вую на ра ду з на стаў ні ка мі, якія 
ўва хо дзі лі ў склад іні цы я тыў най гру пы А. Лу ка шэн кі, на якой яна ў ка тэ га рыч най фор ме за па тра ба-
ва ла ад на стаў ні каў са браць як мі ні мум па 200 под пі саў за дзе ю ча га Прэ зі дэн та.

За фік са ва ны фак ты збо ру под пі саў у пад трым ку вы лу чэн ня А. Лу ка шэн кі ў па мяш кан нях гра-
мад скіх пры ём ных, ство ра ных пры га рад скіх і ра ён ных вы кан ка мах з мэ тай «па ляп шэн ня якас ці 
аду ка цыі, жыл лё вай, са цы яль най, спар тыў най, куль тур най сфер жыц ця гра ма дзян»11. На прык-
лад, збор под пі саў вёў ся ў гра мад скай пры ём най Чы гу нач на га ра ё на г. Го ме ля, якая зна хо дзі ла-
ся ў Го мель скай аб лас ной біб лі я тэ цы. Ме на ві та ў каст рыч ні ку рэ жым пра цы мно гіх гра мад скіх 
пры ём ных быў па шы ра ны на вы ход ныя дні з 11.00 да 15.00.

Пры збо ры под пі саў у пад трым ку Лу ка шэн кі ма са ва вы ка рыс тоў ваў ся ад мі ніст ра цый ны рэ сурс. 
Най больш рас паў сю джа ны мі яго фор ма мі бы лі: удзел у збо ры под пі саў ад мі ніст ра цый дзяр жаў ных 

11 htt p://www.gorod.gomel.by/Main.aspx
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ар га ні за цый і прад пры ем стваў, якія пры му со ва збі ра лі под пі сы ў сва іх пад на ча ле ных; збор под пі саў 
сяб ра мі іні цы я тыў най гру пы Лу ка шэн кі ў іх пра цоў ны час; збор под пі саў асо ба мі, якія не з'яў ля лі ся 
сяб ра мі іні цы я тыў най гру пы Лу ка шэн кі (г. зв. «па моч ні ка мі сяб ра іні цы я тыў най гру пы»).

Ад каз ныя за ідэа ла гіч ную пра цу ва ўста но вах і на прад пры ем ствах і кі раў ні кі ўпраў лен няў 
аду ка цыі да ва лі пад на ча ле ным ука зан ні аб тым, коль кі под пі саў па він на быць са бра на, а так са ма 
кры ты ка ва лі за не вы ка нан не за дан няў. Пла на выя ліч бы скла да лі ад 16 да 500 под пі саў на кож на-
га на стаў ні ка ці ін ша га ра бот ні ка бюд жэт най сфе ры, за дзей ні ча на га ў збо ры под пі саў.

Ты по вым пры кла дам вы ка ры стан ня ад мі ніст ра цый на га рэ сур су ста ла ар га ні за цыя збо-
ру под пі саў на стаў ні ка мі Ле нін ска га р-на г. Мін ска. З 14 каст рыч ні ка на пра ця гу двух тыд няў 
Упраў лен не аду ка цыі ад мі ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на г. Мін ска за бяс печ ва ла ўдзел су пра цоў-
ні каў уста ноў аду ка цыі ў пі ке це па збо ры под пі саў у пад трым ку Лу ка шэн кі на пля цоў цы ка ля 
рын ка «Се раб ран ка». Да кі раў ні коў школ і дзі ця чых сад коў ра ё на быў да ве дзе ны гра фік удзе лу 
ў пі ке це, скла дзе ны, па вод ле кі раў ні ка ад дзе ла ідэа ла гіч най і вы ха ваў чай пра цы зга да на га Упраў-
лен ня Ан жэ лы На ско вай, па рэ ка мен да цыі і з удзе лам прад стаў ні ка шта ба Лу ка шэн кі. Пры гэ-
тым На ско ва сцвяр джа ла, што пад на ча ле ныя ўпраў лен ню пра цоў ныя ка лек ты вы і асоб ныя су-
пра цоў ні кі маг лі ад мо віц ца ад удзе лу ў пі ке це.

Як і пад час вы бар чай кам па ніі 2006 го да, іні цы я тыў ная гру па Лу ка шэн кі ла дзі ла пры му со вы 
збор под пі саў у дзяр жаў ных уста но вах і прад пры ем ствах, асаб лі ва ва ўста но вах аду ка цыі і ахо вы 
зда роўя, пры шы ро кім і не па срэд ным удзе ле ад мі ніст ра цый, што за ба ро не на за ка на даў ствам. 
На прык лад, у ся рэд няй шко ле № 12 г. Ві цеб ска за вуч «пра па на ва ла» пры хо дзіць з паш пар та мі, 
каб па ста віць под піс за дзе ю ча га Прэ зі дэн та. У г. Го ме лі Ла ры сай Шчы ра ко вай за фік са ва ны факт 
збо ру под пі саў ся род сту дэн таў пра рэк та рам па вы ха ваў чай пра цы Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та транс пар та і ад на ча со ва кі раў ні ком іні цы я тыў най гру пы А. Лу ка шэн кі па Чы гу нач ным 
р-не г. Го ме ля Га лі най Ча ян ко вай. У Баб руй скай га рад ской па лі клі ні цы №7 збор под пі саў ажыц-
цяў ляў ся пад час пры ёму ў ка бі не це флю а раг ра фіі. Пры чым, па свед чан нях жы ха роў 6-га мік ра-
ра ё на г. Баб руй ска, га то вым пад тры маць А. Лу ка шэн ку пра па ноў ва ла ся зра біць флю а раг ра фію 
па-за чар гой. Не па срэд на пас ля ра ніш ня га ме даг ля ду пе рад пра цоў най зме най збі ра ла под пі сы 
кі роў цаў мед ра бот нік ВУ «По лацк газ».

Рас паў сю джа ным з'яў ляў ся збор под пі саў сяб ра мі іні цы я тыў най гру пы А. Лу ка шэн кі ў пра-
цоў ны час. У Го мель скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це імя Ф. Ска ры ны под пі сы збі ра ла на мес нік 
на чаль ні ка Упраў лен ня вы ха ваў чай ра бо ты з мо ла ддзю Свят ла на Мі лё хі на ў буд нія дні з 8.00 да 
18.00, па су бо тах — у пер шай па ло ве дня. У г.п. Глус ку (Ма гі лёў ская воб ласць) сяб ра іні цы я тыў-
най гру пы А. Лу ка шэн кі, на мес нік га лоў на га ўра ча ра ён най баль ні цы А. Дзя дзю ля збі раў под пі-
сы ў пад трым ку дзе ю ча га кі раў ні ка дзяр жа вы на пра цоў ным мес цы ў пра цоў ны час.

За фік са ва ны вы пад кі збо ру под пі саў без паш пар тоў гра ма дзян, ка лі не аб ход ныя звест кі за но сі лі-
ся ў пад піс ныя ліс ты па вод ле ін фар ма цыі ад дзе лаў кад раў прад пры ем стваў і ўста ноў. Так, кі раў ніц тва 
прад пры ем ства «Мас тоў ская рай сель гас тэх ні ка» (Гро дзен ская воб ласць), збі ра ю чы под пі сы за вы-
лу чэн не А. Лу ка шэн кі ў пра цоў ны час, па пя рэд не ўня сло ў пад піс ныя ліс ты звест кі су пра цоў ні коў.

Под пі сы ў пад трым ку Лу ка шэн кі збі ра лі як сяб ры яго іні цы я тыў най гру пы, так і асо бы, якія 
ў яе не ўва хо дзі лі. Пры гэ тым збор под пі саў у пад трым ку Лу ка шэн кі асо ба мі, якія не з'яў ля лі-
ся сяб ра мі яго іні цы я тыў най гру пы, меў мес ца не толь кі ў па мяш кан нях дзяр жаў ных уста ноў і 
прад пры ем стваў, а на ват на ву ліч ных пі ке тах.

Стар шы ня Бок шыц ка га сель ска га вы кан ка ма (Слуц кі ра ён, Мін ская воб ласць) Ган на Шах-
но віч, якая не з'яў ля ла ся сяб рам іні цы я тыў най гру пы А. Лу ка шэн кі, аса біс та збі ра ла под пі сы ў 
яго пад трым ку, аб' яз джа ю чы не ка то рыя вёс кі сель са ве та. Не з'яў ля ю чы ся сяб рам іні цы я тыў най 
гру пы А. Лу ка шэн кі, вах цёр ін тэр на та №3 у г. Слуц ку, які на ле жыць УП «Мінск аб лсель буд», 
па тра ба ва ла ад жыль цоў па кі нуць под пі сы ў пад трым ку вы лу чэн ня Прэ зі дэн та.

У г. Мін ску Мі кі та Крас ноў за фік са ваў, што мно гія збор шчы кі под пі саў за А. Лу ка шэн ку не 
з'яў ля лі ся сяб ра мі іні цы я тыў най гру пы. З апы та ных ім удзель ні каў шас ці пі ке таў па збо ры под-
пі саў у ча ты рох лю дзі, што ўлас на руч на за паў ня лі пад піс ныя ліс ты, не ме лі ад па вед ных па свед-
чан няў. Ва ўсіх вы пад ках пі ке ты ста я лі ў цэнт ры Мін ска. Та кая сі ту а цыя на зі ра ла ся ка ля До ма 
мэб лі по бач са стан цы яй мет ро «Яку ба Ко ла са», на Ня мі зе ка ля ад най мен на га ганд лё ва га до ма, 
ка ля ГУ Ма і ў ін шых мес цах. Ка ля До ма мэб лі да пі ке ту пас ля тэ ле фа на ван ня збор шчы каў под-
пі саў тэр мі но ва пры быў Хмыль Аляк сандр Аляк санд ра віч (па вод ле да дзе ных ЦВК гэ ты ча ла век 
са праў ды ўва хо дзіў у іні цы я тыў ную гру пу Аляк санд ра Лу ка шэн кі пад ну ма рам 8240). По бач з 
ГУ Мам на вы клік лю дзей, што збі ра лі под пі сы без па свед чан няў, з'я віў ся Ата ма наў Ры гор Пят-
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ро віч (у спі се іні цы я тыў най гру пы ён ака заў ся пад ну ма рам 8339). Па ба чыў шы, як Крас ноў 
зды мае мі тус ню збор шчы каў под пі саў на ма біль ны тэ ле фон, Ры гор Ата ма наў вы біў яго з рук ма-
ла до га ча ла ве ка. Ён па тлу ма чыў, што ста рон нія лю дзі, якія не ўва хо дзяць у іні цы я тыў ную гру пу 
дзе ю ча га прэ зі дэн та, прос та за паў ня юць пад піс ныя ліс ты, а ён сам аса біс та по тым іх пад піс вае. 
Удзель ні кі пі ке та ка ля До ма мэб лі на ват не ха ва лі, што боль шасць з іх — сту дэн ты, якіх са гна лі 
сю ды на збор под пі саў і якія не ма юць ні я ка га да чы нен ня да іні цы я тыў най гру пы.

Па ўсёй кра і не ад мі ніст ра цыі прад пры ем стваў і ўста но ваў у ма са вым па рад ку, пад па гро-
зай зваль нен ня ці ад лі чэн ня, за ба ра ня лі пад піс вац ца і ўдзель ні чаць у збо ры под пі саў за ка-
го-не будзь, акра мя дзе ю ча га Прэ зі дэн та. Па доб ныя ўльты ма ту мы ад кры тым тэкс там гу ча лі з 
вус наў мно гіх кі раў ні коў. У шмат лі кіх вы пад ках, ка лі кі раў ні кам ста на ві ла ся вя до ма пра тое, 
што іх пад на ча ле ныя па ста ві лі свой под піс не за Лу ка шэн ку, то гэ так жа ўльты ма тыў на яны па-
тра ба ва лі гэ тыя под пі сы ад клі каць ці ад мо віц ца ад іх. Так, ды рэк тар Тэ ры та ры яль на га цэнт ра 
са цы яль на га аб лу гоў ван ня на сель ніц тва г. Слуц ка Іры на Пят ро віч, якая да та го ж з'яў ля ла ся 
сяб рам Слуц кай ра ён най ВК, пра вя ла на ра ду, на якой за па тра ба ва ла ад пад на ча ле ных пад піс-
вац ца толь кі за А. Лу ка шэн ку. Ды рэк тар По лац кай вя чэр няй шко лы № 1 Ва сіль Бу лян коў за-
ба ра ніў на стаў ні кам пад піс вац ца не за А. Лу ка шэн ку пад па гро зай зваль нен ня. У Ба ра на віц кім 
дзяр жаў ным уні вер сі тэ це сту дэнц кая ра да за яві ла, што для ўсіх, хто пад пі саў ся за «не за та-
го» кан ды да та, бу дуць зной дзе ны пры чы ны для вы клю чэн ня з уні вер сі тэ та. За ба ра ня лі пад-
піс вац ца за ка го-не будзь, акра мя дзе ю ча га Прэ зі дэн та ды рэк тар Амго віц кай ся рэд няй шко лы 
(Слуц кі р-н Мін скай вобл.) Та ма ра Жэн жэў ская, за гад чы цай яс ляў-са да №76 г. Ві цеб ска Воль-
га Бі ру ко ва і інш.

На зі раль ні кі ад зна чы лі асоб ныя вы пад кі ціс ку на сяб роў іні цы я тыў ных груп у су вя зі са зда чай 
под пі саў. У Слуц кім р-не (Мін ская вобл.) адзін з сяб роў іні цы я тыў най гру пы У. Ня кля е ва не здаў у 
ра ён ную вы бар чую ка мі сію ўжо за поў не ныя ім пад піс ныя ліс ты з пры чы ны ціс ку на яго з бо ку ды-
рэк та ра ся рэд няй шко лы, у якой ён пра цуе на стаў ні кам. У Ба ра на ві чах (Брэсц кая вобл.) сяб ру іні цы-
я тыў ных груп Мі ка лая Стат ке ві ча і Дзміт рыя Уса па тэ ле фа на ва ла не вя до мая асо ба, якая пры гра зі ла, 
што ў вы пад ку, ка лі под пі сы бу дуць зда дзе ныя, іх збор шчык не змо жа спа кой на жыць у кра і не.

Ме лі мес ца вы пад кі ад мо вы з бо ку ТВК пры маць ліс ты з под пі са мі, якія бы лі са бра ныя не 
ты мі асо ба мі, што зда ва лі ліс ты. На прык лад, Свіс лац кая ра ён ная вы бар чая ка мі сія (Гро дзен ская 
вобл.) ад мо ві ла ся пры маць под пі сы ў пад трым ку Ры го ра Кас ту сё ва ад сяб ра яго іні цы я тыў най 
гру пы Ана то ля Ва лю ка, ма ты ву ю чы ад мо ву тым, што ён пры нёс не толь кі свае под пі сы. Под пі сы 
бы лі пры ня тыя толь кі пас ля зва ро ту А. Ва лю ка у ЦВК.

Па ра дак пры ёму пад піс ных ліс тоў тэ ры та ры яль ны мі ка мі сі я мі рэ гу лю юць ме та дыч ныя рэ ка-
мен да цыі Цэнтрвыбаркама12, згод на з які мі ў жур на ле ўва ход ных да ку мен таў фік су ец ца толь кі 
коль касць пад піс ных ліс тоў, а не коль касць под пі саў: «пе ра лік коль кас ці зда ных пад піс ных ліс-
тоў ро біц ца ад ным з сяб роў ка мі сіі да ўня сен ня за пі су ў жур нал ува ход ных да ку мен таў. Вы да ча 
да ве дак аб пры ёме пад піс ных ліс тоў Вы бар чым ко дэк сам не пра ду гле джа на». Та кім чы нам, дзе-
ю чая пра цэ ду ра не вы клю ча ла маг чы мас ці ма ні пу ля цый з коль кас цю зда дзе ных под пі саў.

Пра цэ ду ра пра вер кі са праўд нас ці под пі саў
Пра вер ка са праўд нас ці под пі саў вы бар шчы каў у пад піс ных ліс тах пра во дзі ла ся ТВК на пра-

ця гу дзе ся ці дзён з мо ман ту за кан чэн ня збо ру под пі саў, з 5 па 15 ліс та па да.
На па чат ку пра вер кі стар шы ня ЦВК Лі дзія Яр мо шы на пуб ліч на вы ка за ла су мнен ні ў ад па-

вед нас ці мно гіх пад піс ных ліс тоў нор мам вы бар ча га за ка на даў ства: «За над та шмат па мы лак кі-
да ец ца ў во чы <...> Ёсць больш тон кія пад роб кі, ка лі част ка ты туль ная зроб ле на ру ка піс на. А 
ёсць гру бая пад роб ка, дзе ўсё ска пі я ва на. Част ка ліс тоў пой дзе на экс пер ты зу»13. Ад нак на-
пры кан цы эта пу пра вер кі Л. Яр мо шы на па ве да мі ла, што 10 з 11 прэ тэн дэн таў ма юць «рэ аль-
ныя шан цы быць за рэ гіст ра ва ны мі ў якас ці кан ды да таў»14. Сак ра тар Цэнт рвы бар ка ма Мі ка-
лай Ла за вік ад зна чаў: «не ка то рыя з па тэн цый ных кан ды да таў па-свой му зра зу ме лі лі бе раль ны 
па ды ход Цэнт рвы бар ка ма да пра цэ су збо ру под пі саў. Ёсць ве ра год насць, што не ка то рыя для 
пе ра адо лен ня жа да най мя жы ў 100 ты сяч вы ка рыс та лі роз ныя ба зы да дзе ных аб на сель ніц тве 

12 Методические рекомендации. Организационно-правовые вопросы подготовки и проведения выборов Президента Республики 
Беларусь в 2010 году (постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 
референдумов № 43 от 15 верасня 2010 года).
13 htt p://kp.by/daily/24584.5/754378/
14 БелТА 15.11.2010
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Бе ла ру сі для за паў нен ня пад піс ных ліс тоў»15. Ад нак паз ней ён за явіў, што «жорст кі па ды ход 
да эта пу рэ гіст ра цыі», ха рак тэр ны для мі ну лых вы бар чых кам па ній, у сё лет няй кам па ніі пры мя-
няц ца не будзе16.

Са праў ды, толь кі ў не каль кіх ра ён ных вы бар чых ка мі сі ях усе под пі сы за асоб ных прэ тэн дэн таў 
бы лі ска са ва ны. На прык лад, на па ся джэн ні Са лі гор скай ТВК 8 ліс та па да бы лі агу ча ны да дзе ныя, па-
вод ле якіх под пі сы толь кі за 5 з 9 прэ тэн дэн таў бы лі пры зна ны са праўд ны мі. Пас ля дзвюх пра ве рак 
18,9% пра ве ра ных под пі саў за Але ся Мі ха ле ві ча бы лі пры зна ны не са праўд ны мі; 16% — за Ула дзі мі ра 
Ня кля е ва; больш за 20% — за Анд рэя Сан ні ка ва; больш за 15% — Дзміт рыя Уса, што азна ча ла ска са-
ван не ўсіх под пі саў, са бра ных за пе ра лі ча ных прэ тэн дэн таў на тэ ры то рыі Са лі гор скай ТВК.

За фік са ва ны вы пад кі, ка лі под пі сы спа чат ку пры зна ва лі ся не са праўд ны мі, але праз ней кі час 
ра шэн не мя ня ла ся. Так, 9 ліс та па да прад стаў ні коў іні цы я тыў най гру пы Анд рэя Сан ні ка ва вы клі-
ка лі ў вы бар чую ка мі сію Ле нін ска га ра ё на г.Брэс та, па ве да міў шы, што ў пад піс ных ліс тах за гэ та га 
вы лу чэн ца коль касць па ру шэн няў пе ра вы шае ўста ля ва ны лі міт. Ад нак праз пэў ны час вы бар чая 
ка мі сія ад мо ві ла ся ад ану ля ван ня ўсіх под пі саў, са бра ных за гэ та га прэ тэн дэн та ў кан ды да ты.

На тое, што не вя до ма як ад бы ва ла ся пра вер ка і пад лік коль кас ці са бра ных под пі саў у ТВК 
Фрун зен ска га і Цэнт раль на га ра ё на ста лі цы, звяр ну лі ўва гу сяб ры Мін скай га рад ской ка мі сіі 
Га лі на Сям дзя на ва, Юрый Ха ды ка і Аляк сей Сі га еў. Яны ўка за лі ін шым сяб рам Мін скай га рад-
ской ка мі сіі аб тым, што ў гэ тых ка мі сі ях ак ты аб коль кас ці под пі саў, якія не пад ля га юць пра вер-
цы, бы лі скла дзе ныя не па фор ме, за цвер джа най ЦВК. Бы ло так са ма ад зна ча на, што да ку мен ты 
аб пра вер цы под пі саў ра ён ны мі ка мі сі я мі, пе ра да дзе ныя ў га рад скую ка мі сію, пры ма лі толь кі 
на мес нік яе стар шы ні і прад стаў ні ца Мін гар вы кан ка ма Т.Жда но віч, якая сяб рам ка мі сіі не з'яў-
ля ла ся. Мес ца, у якім яны зна хо дзі лі ся, Га лі не Сям дзя на вай не па ве да мі лі, і ёй уда ло ся тра піць 
на пры ём под пі саў толь кі пас ля тэ ле фа на ван ня стар шы ні га рад ской ка мі сіі і ў ЦВК. У вы ні ку 
ака за ла ся, што ў кож на га кан ды да та бы ла па зна ча ная коль касць под пі саў, мен шая за зда дзе ную. 
Да дзе ныя ра ён ныя ка мі сіі бы лі вы му ша ныя пе ра раб ляць ак ты і пра та ко лы, а га рад ская ка мі сія 
пе ра но сіць сваё па ся джэн не. Га лі на Сям дзя на ва вы ка за ла ўпэў не насць, што га рад ская ка мі сія 
фар маль на па ды шла да пра вер кі: не вы зна чы ла, якую коль касць под пі саў па він на пра ве рыць і 
за свед чыць іх са праўд насць. Па яе сло вах, пра вер ка под пі саў у ра ён ных ка мі сі ях пра во дзі ла ся без 
адзі на га па ды хо ду да прэ тэн дэн таў, без улі ку роў на сці прэ тэн дэн таў пе рад за ко нам. Не пра вя-
ра ла ся вы ка ры стан не ад мі ніст ра цый на га рэ сур са і вы ка ры стан не ксе ра ко пій за мест ары гі на лаў. 
Не ўліч ва лі ся вы пад кі, ка лі збор под пі саў пра во дзіў ся не сяб ра мі іні цы я тыў ных груп. У су вя зі з 
тым, што сяб ры Мін скай га рад ской ка мі сіі Г. Сям дзя на ва, Ю. Ха ды ка і А. Сі га еў не змаг лі пад-
цвер дзіць са праўд насць ліч баў, прад стаў ле ных ра ён ны мі вы бар чы мі ка мі сі я мі, яны ад мо ві лі ся 
пад пі саць ад па вед ныя пра та ко лы Мін скай га рад ской вы бар чай ка мі сіі. Акра мя та го, Г. Сям дзя-
на ва да лу чы ла да да дзе ных пра та ко лаў асаб лі вае мер ка ван не сяб ра вы бар чай ка мі сіі.

Пад час пра да стаў лен ня ў ЦВК да ку мен таў, не аб ход ных для рэ гіст ра цыі кан ды да там у прэ зі-
дэн ты, ад быў ся ін цы дэнт з под пі са мі ў пад трым ку У. Ня кля е ва. 1 ліс та па да стар шы ня ЦВК Л. 
Яр мо шы на па ве да мі ла, што за Ня кля е ва зда дзе ны 161 824 под пі сы, а ўжо 3 ліс та па да яна агу чы-
ла но вую ліч бу — 193 829 под пі саў. Гэ тая, па вод ле афі цый най вер сіі, тэх ніч ная па мыл ка (у гра фе 
«Ві цеб ская воб ласць» за стаў ся пра бел) вы яві ла іс тот ны не да хоп пра цэ ду ры пра вер кі под пі саў. 
Ад сут насць афі цый ных да дзе ных з тэ ры та ры яль ных вы бар чых ка мі сій аб коль кас ці атры ма ных 
імі под пі саў сур' ёз на зні зі ла ўзро вень да ве ру да вы ні ко вых ліч баў, агу ча ных ЦВК17.

Вы бар чыя ка мі сіі не да зво лі лі на зі раль ні кам пры сут ні чаць пры пра вер цы са праўд нас ці под-
пі саў, ма ты ву ю чы гэ та тым, што згод на з Вы бар чым ко дэк сам на зі раль ні кі ма юць пра ва пры сут-
ні чаць толь кі на па ся джэн нях ка мі сій, та ды як пра вер ка ад бы ва ец ца па-за па ся джэн ня мі. На-
прык лад, на зі раль ні кі не змаг лі пры сут ні чаць пры пра вер цы са праўд нас ці под пі саў ні ў ад ной 
з вы бар чых ка мі сій Гро дзен скай воб лас ці. Ня гле дзя чы на не ад на ра за выя афі цый ныя зва ро ты ў 
Са лі гор скую ра ён ную вы бар чую ка мі сію (Мін ская вобл.), на зі раль ні ка Ле а ні да Мар хот ку і сяб-
роў іні цы я тыў най гру пы У. Ня кля е ва не да пус ці лі на зі раць за пра вер кай под пі саў. Л. Мар хот ка 
змог пры сут ні чаць толь кі на вы ні ко вым па ся джэн ні ка мі сіі. Яму бы ло так са ма ад моў ле на ў прад-
стаў лен ні ма тэ ры я лаў пра вер кі пад піс ных ліс тоў.

У якас ці ты по вай ад мо вы ў маг чы мас ці на зі раць за пра вер кай са праўд нас ці под пі саў мож на 
пры вес ці сло вы стар шы ні Бя ро заў скай ра ён най вы бар чай ка мі сіі (Брэсц кая вобл.) Аляк санд ра Не-

15 www.belta.by.
16 БелаПАН 14.11.2010.
17 Сведения о количестве подписей избирателей в подписных листах, сданных в территориальные комиссии членами инициатив-
ных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь. htt p://www.rec.gov.by/elect/indexprb.html#prb2010mess.
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лі по ві ча, які спа слаў ся на арт. 13 ВК: «Вы, як за рэ гіст ра ва ны на зі раль нік у ра ён най вы бар чай ка мі-
сіі, ма е це пра ва пры сут ні чаць на па ся джэн нях ка мі сіі. Пра вер ка под пі саў па вы лу чэн ні кан ды да таў 
у прэ зі дэн ты Рэс пуб лі кі Бе ла русь <...> з'яў ля ец ца ра бо чым мо ман там ка мі сіі. Ма тэ ры я лы пра вер-
кі са праўд нас ці под пі саў вы бар шчы каў у пад піс ных ліс тах раз гля да юц ца на па ся джэн ні ра ён най 
ка мі сіі». Ана ла гіч на ма ты ва ваў ад мо ву на зі раль ні кам у маг чы мас ці пры сут ні чаць пры пра вер цы 
са праўд нас ці под пі саў стар шы ня Ба ры саў скай ТВК Ва сіль Ба ран нік: «ар ты ку лам 13 Вы бар ча га 
ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь не пра ду гле джа на пра ва на зі раль ні каў на зі раць за пра цэ ду рай пра-
вер кі са праўд нас ці под пі саў вы бар шчы каў у пад піс ных ліс тах, зда дзе ных сяб ра мі іні цы я тыў ных 
груп». ТВК Ле нін ска га ра ё на г. Грод на і ТВК Гро дзен ска га ра ё на так са ма ад мо ві лі на зі раль ні кам, 
ад зна чыў шы, што «ўдзел на зі раль ні каў у пра вер цы сяб ра мі ра ён най ка мі сіі са праўд нас ці под пі саў 
вы бар шчы каў у пад піс ных ліс тах за ка на даў ствам не пра ду гле джа ны».

Пры гэ тым трэ ба ад зна чыць, што арт. 13 ВК утрым лі вае вы чар паль ны пе ра лік аб ме жа ван няў 
пра воў на зі раль ні ка. За ба ро ны на ажы ццяў лен не на зі ран ня пры пра цэ ду ры пра вер кі под пі саў у 
тэ ры та ры яль ных ка мі сі ях да дзе ны ар ты кул не ўтрым лі вае. Пры ажыц цяў лен ні на зі ран ня ўдзель-
ні кі кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» зы хо дзі лі з прын цы пу транс па рэнт нас ці 
ўсіх эта паў вы бар чай ка мпа ніі, у тым лі ку і пра цэ ду ры пра вер кі под пі саў, якая ўста ля ва на ВК. У 
вы ні ку ад сут насць ад кры тас ці пры пра вер цы са праўд нас ці под пі саў да ла сур' ёз ныя пад ста вы для 
су мнен няў у аб' ек тыў нас ці яе вы ні каў.

Най больш за кры тым для на зі ран ня быў ад бор пад піс ных ліс тоў для вы ба рач най пра вер кі. 
На прык лад, у Ма зыр скай ра ён най вы бар чай ка мі сіі (Го мель ская вобл.) 20% под пі саў бы лі за-
га дзя ада бра ныя сак ра та ром і пе ра да дзе ны сяб рам ка мі сіі для пра вер кі ў асоб ным ка бі не це без 
удзе лу на зі раль ні ка.

У той жа са мы час, у асоб ных вы пад ках, ча го не фік са ва ла ся пад час ра ней шых вы бар чых кам-
па ній, на зі раль ні кі маг лі ба чыць не ка то рыя дзе ян ні ка мі сій па пра вер цы са праўд нас ці под пі саў. 
На прык лад, пра цэс вы бар кі ліс тоў для пра вер кі ў Пер ша май скай ра ён най вы бар чай ка мі сіі г. 
Мін ска на зі раль нік ба чыць не мог, але атры маў маг чы масць на зі раць за вы бра коў ван нем ліс тоў, 
вы ба рач ны мі тэ ле фа на ван ня мі вы бар шчы кам, на пі сан нем за яў вы бар шчы ка мі, за якіх па ста ві лі 
под пі сы, скла дан нем ак таў пра вер кі ды інш.

4.3. Сы ход з вы бар чай гон кі прэ тэн дэн таў у кан ды да ты
З 17 прэ тэн дэн таў у кан ды да ты, якія за рэ гіст ра ва лі іні цы я тыў ныя гру пы, 6 прэ тэн дэн таў 

вы ра шы лі доб ра ах вот на спы ніць свой удзел у вы ба рах.
Пер шым — 7 каст рыч ні ка — зняў ся з пе рад вы бар чай гон кі П. Ба ры саў, за явіў шы, што, па дзя-

ля ю чы каш тоў нас ці і ідэі хрыс ці ян скай дэ ма кра тыі, ро біць гэ та на ка рысць В. Ры ма шэў ска га.
8 каст рыч ні ка за явіў пра сваё зняц це, пад аў шы ад па вед ную за яву ў ЦВК, С. Гай ду ке віч, кан-

ды дат у прэ зі дэн ты на вы ба рах 2001 і 2006 га доў. Сваё ра шэн не С. Гай ду ке віч па тлу ма чыў тым, 
што «вы ба ры ў Бе ла ру сі — гэ та спек такль, вы ні кі яко га ўжо даў но ўсім вя до мыя».

21 каст рыч ні ка ад мо віў ся ад да лей ша га ўдзе лу ў вы бар чай кам па ніі С. Ры жоў, на зваў шы ад-
ной з пры чын ціск ула даў на асоб ных сяб роў яго іні цы я тыў най групы18.

На пя рэ дад ні за кан чэн ня тэр мі ну па да чы са бра ных под пі саў ад удзе лу ў вы бар чай кам па ніі 
ад мо віў ся Ю. Глу ша коў (з-за не маг чы мас ці збо ру 100 000 под пі саў), а ўжо пас ля за кан чэн ня гэ-
та га тэр мі на — С. Іва ноў і І. Ку лі коў.

У вы ні ку адзі нац цаць прэ тэн дэн таў за яві лі аб зда чы не аб ход ных 100 000 под пі саў на пра вер-
ку ў тэ ры та ры яль ныя вы бар чыя ка мі сіі: Р. Кас ту сёў, А. Лу ка шэн ка, А. Мі ха ле віч, У. Ня кля еў, У. 
Пра валь скі, Я. Ра ман чук, В. Ры ма шэў скі, А. Сан ні каў, М. Стат ке віч, Дз. Ус, В. Ця рэ шчан ка.

4.4. Па ся джэн не ЦВК па рэ гіст ра цыі кан ды да таў у прэ зі дэн ты
18 ліс та па да 2010 ад бы ло ся па ся джэн не ЦВК, пры све ча нае рэ гіст ра цыі кан ды да таў у прэ зі-

дэн ты. У па ся джэн ні пры ня лі ўдзел усе 12 сяб роў ЦВК, а так са ма асо бы, вы лу ча ныя кан ды да та-
мі ў прэ зі дэн ты, іх да ве ра ныя асо бы, на зі раль ні кі і жур на ліс ты.

Дак лад чы кам па пы тан ні ўста наў лен ня коль кас ці вы бар шчы каў, якія па да лі под пі сы за асо-
баў, якія вы лу ча юц ца кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты, вы сту піў сак ра тар ЦВК Мі ка лай Ла за вік. Ён 
за явіў, што пад час да дзе най вы бар чай кам па ніі бы лі ство ра ны ўсе не аб ход ныя ўмо вы для бес-

18 Варта дадаць, што ў далейшым С. Рыжоў быў звольнены з працы нібыта за прагул.
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пе ра шкод на га збо ру под пі саў. Па яго сло вах, су пра цоў ні кі пра ва ахоў ных ор га наў пра яў ля лі па-
мяр коў насць пры пра вя дзен ні пі ке таў, якія ў не ка то рых вы пад ках ме лі пры кме ты агі та цый ных 
ме ра пры ем стваў. М. Ла за вік пад крэс ліў, што сва бод нае і дэ ма кра тыч нае пра вя дзен не эта пу збо-
ру под пі саў да зво лі ла асо бам, якія вы лу ча юц ца кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты, са браць не аб ход ную 
коль касць под пі саў. Трэ ба ад зна чыць, што да дзе ныя, аб ве шча ныя М. Ла за ві ком, ня знач на ра зы-
шлі ся з ра ней шы мі звест ка мі ЦВК19 аб коль кас ці зда дзе ных под пі саў:

Асо ба, вы лу ча ная 
кан ды да там у прэ зі дэн ты

Коль касць зда дзе ных под пі саў Коль касць под пі саў, 
пры зна ных са праўд ны мі 
(агу ча на на па ся джэн ні)Па па пя рэд ніх 

звест ках ЦВК
Агу ча на 

на па ся джэн ні

Ры гор Кас ту сёў 107 083 107 085 100 870

Аляк сандр Лу ка шэн ка 1 113 014 1 113 938 1 110 000

Алесь Мі ха ле віч 120 531 120 554 111 699

Ула дзі мір Ня кля еў 193 829 194 953 180 073

Яра слаў Ра ман чук 128 699 127 229 123 206

Ві таль Ры ма шэў скі 105 318 107 493 102 817

Анд рэй Сан ні каў 150 168 151 558 142 023

Мі ка лай Стат ке віч 117 989 116 408 111 159

Дзміт рый Ус 110 753 109 091 104 102

Вік тар Ця рэ шчан ка 122 520 123 885 109 012

М. Ла за вік пад крэс ліў, што асноў ныя па ру шэн ні, да пу шча ныя сяб ра мі іні цы я тыў ных груп, 
якія пры вя лі да пры знан ня част кі под пі саў не са праўд ны мі, бы лі: под пі сы ад імя роз ных асоб, 
зроб ле ныя ад ной асо бай, под пі сы асоб, якія не ва ло да юць вы бар чым пра вам, прад стаў лен не ў 
пад піс ных ліс тах не дак лад ных да дзе ных аб вы бар шчы ках, пад піс ныя ліс ты, не за ве ра ныя сяб ра-
мі іні цы я тыў ных груп. Толь кі адзін прэ тэн дэнт не меў ні я кіх за ўва гаў з бо ку ЦВК — Аляк сандр 
Лу ка шэн ка (1 100 000 под пі саў).

У прэ тэн дэн та Ула дзі мі ра Пра валь ска га па вы ні ках пра вер кі са праўд ны мі бы лі пры зна ны 
толь кі 118 под пі саў, са бра ных у На ва по лац кім і Ві цеб скім р-нах (Ві цеб ская вобл.) і ў г. Ві цеб-
ску. Пры гэ тым іні цы я тыў ная гру па У. Пра валь ска га зда ла 6 798 пад піс ных ліс тоў, за ве ра ных 
тры ма сяб ра мі яго іні цы я тыў най гру пы. Пры пра вер цы са праўд нас ці под пі саў у сяб роў тэ ры та-
ры яль ных вы бар чых ка мі сій уз нік лі су мнен ні ў са праўд нас ці пад піс ных ліс тоў. У су вя зі з гэ тым 
да дзе ныя пад піс ныя ліс ты бы лі пе ра да дзе ныя ва ўпраў лен не ўнут ра ных спраў г. Ві цеб ска з за-
пы там на конт ары гі наль нас ці ліс тоў. Пас ля ад па вед най пра вер кі экс перт на-кры мі на ліс тыч ным 
цэнт рам усе пад піс ныя ліс ты, зда дзе ныя на экс пер ты зу, бы лі пры зна ныя ко пі я мі. Па да дзе ным 
фак це Пер ша май ская ра ён ная вы бар чая ка мі сія г. Ві цеб ска на кі ра ва ла ма тэ ры я лы ў пра ку ра-
ту ру з прось бай даць пра ва вую ацэн ку да дзе ным фак там. У вы ні ку ЦВК пры ня ла ад на га лос нае 
ра шэн не аб ад мо ве ў рэ гіст ра цыі кан ды да там у прэ зі дэн ты У. Пра валь ска га.

За ўва гі да ас тат ніх 9 прэ тэн дэн таў, якія зда лі больш за 100 000 под пі саў — Ры го ра Кас ту сё ва, 
Аляк сея Мі ха ле ві ча, Ула дзі мі ра Ня кля е ва, Яра сла ва Ра ман чу ка, Ві та ля Ры ма шэў ска га, Анд рэя 
Сан ні ка ва, Мі ка лая Стат ке ві ча, Дзміт рыя Уса і Вік та ра Ця рэ шчан кі — ты чы лі ся як па ру шэн няў 
пры збо ры под пі саў, так і не ад па вед нас ці звес так аб ма ё мас ці і пры быт ках. ЦВК па лі чы ла гэ тыя 
па ру шэн ні не пе ра шка джа ю чы мі рэ гіст ра цыі і за рэ гіст ра ва ла іх кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты.

* * *
У цэ лым, збор под пі саў і рэ гіст ра цыя кан ды да таў ад бы ва лі ся без знач ных аб ме жа ван няў. У той 

жа час за кры тасць пра цэ ду ры пра вер кі са праўд нас ці под пі саў, а так са ма да ку мен таў, па да дзе ных 
для рэ гіст ра цыі кан ды да таў, не вы клю чае ма ні пу ля цы яў з бо ку вы бар чых ка мі сій і дае пад ста вы 
раз гля даць вы нік рэ гіст ра цыі хут чэй як па лі тыч на ма ты ва ва ны, а не юры дыч на аб грун та ва ны.

19 htt p://www.rec.gov.by/pdf/prb2010/sved9.pdf
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5. Спі сы вы бар шчы каў
Пра ва абі раць ма юць гра ма дзя не Бе ла ру сі, якія да сяг ну лі 18 га доў. У вы ба рах не ўдзель ні ча-

юць гра ма дзя не, якія бы лі пры зна ны су дом не дзея здоль ны мі, асо бы, якія ўтрым лі ва юц ца згод на 
з пры су дам су да ў мес цах па збаў лен ня во лі, а так са ма асо бы, у да чы нен ні да якіх, згод на з кры мі-
наль на-пра цэ су аль ным за ка на даў ствам, абра ная ме ра стры ман ня — утры ман не пад вар тай.

Улік вы бар шчы каў за бяс печ ва юць вы ка наў чыя ка мі тэ ты і мяс цо выя ад мі ніст ра цыі, якія пе ра-
да юць спі сы гра ма дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якія пра жы ва юць на тэ ры то рыі ад па вед ных участ-
каў для га ла са ван ня і ма юць пра ва ўдзель ні чаць у вы ба рах, ад па вед ным участ ко вым ка мі сі ям. 
Та кім чы нам, цэнт ра лі за ва на га спі са вы бар шчы каў у кра і не ня ма — яны скла да юц ца на кож ным 
вы бар чым участ ку асоб на. Удак лад нен не спі саў вы бар шчы каў па кож ным участ ку для га ла са ван-
ня, а так са ма азна ям лен не з імі вы бар шчы каў ус кла дзе на на ўчаст ко выя вы бар чыя ка мі сіі (арт. 
44 Вы бар ча га ко дэк са).

Спі сы вы бар шчы каў зна хо дзяц ца вы ключ на ў сяб роў УВК і не вы веш ва юц ца на тэ ры то рыі 
ўчаст ка для га ла са ван ня. Згод на з арт. 21 ВК, кож ны гра ма дзя нін мае пра ва пра ве рыць, ці ўклю-
ча ны ён у спіс вы бар шчы каў і ці пра віль на ўка за ныя яго да дзе ныя. Зме ны ў спі сы вы бар шчы каў 
мо гуць уно сіц ца УВК фак тыч на да па чат ку пад лі ку га ла соў, у су вя зі з гэ тым кан чат ко вая коль-
касць вы бар шчы каў, за рэ гіст ра ва ных на ўчаст ку для га ла са ван ня, ста но віц цця вя до май толь кі з 
вы ні ко ва га пра та ко ла — пас ля за кан чэн ня га ла са ван ня.

Да дзе ныя пра ва выя нор мы на прак ты цы фак тыч на па збаў ля лі на зі раль ні каў маг чы мас ці азна-
ям лен ня са спі са мі вы бар шчы каў. Больш за тое, у не ка то рых вы пад ках гэ та пры во дзі ла да не маг-
чы мас ці пра вер кі ад па вед нас ці па тра ба ван ням Вы бар ча га ко дэк са фар ма ван ня са міх участ каў 
для га ла са ван ня ў част цы вы ка нан ня рэ гла мен та цыі па коль кас ці вы бар шчы каў — у част цы 2 ар-
ты ку ла 17 Вы бар ча га ко дэк са за ма ца ва на, што ўчаст кі для га ла са ван ня ўтва ра юц ца з коль кас цю 
не менш за 20 і не больш за 3000 вы бар шчы каў. Так, ка лі ў боль шас ці рэ гі ё наў пры фар ма ван ні 
вы бар чых участ каў бы лі апуб лі ка ва ны іх ме жы і коль касць вы бар шчы каў, то ў част цы рэ гі ё наў ін-
фар ма цыя пра коль касць вы бар шчы каў на ад па вед ных участ ках не бы ла аб на ро да ва на, а спро бы 
на зі раль ні каў вы свет ліць гэ тыя да дзе ныя аказ ва лі ся бес па спя хо вы мі. На прык лад, 15 каст рыч-
нік 2010 го да Са лі гор скім ра ён ны вы ка наў чы ка мі тэт пры няў ра шэн не № 1933 «Аб ства рэн ні 
ўчаст каў для га ла са ван ня па пра вя дзен ні вы ба раў прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь на тэ ры то-
рыі Са лі гор ска га ра ё на», якое бы ло раз ме шча на на афі цый ным сай це рай вы кан ка ма, а так са ма 
апуб лі ка ва на ў га зе це «Шах цёр». Да дзе ным ра шэн нем на тэ ры то рыі Са лі гор ска га ра ё на бы-
ло ство ра на 68 участ каў для га ла са ван ня, ад нак у ра шэн ні вы кан ка ма коль касць вы бар шчы каў 
на ўчаст ках не бы ла ўка за на. Та кім чы нам, ака за ла ся не маг чы мым вы зна чыць, ці ад па вя да юць 
ство ра ныя ўчаст кі па тра ба ван ням ар ты ку ла 17 Вы бар ча га ко дэк са. Та му, каб спраў дзіць ад па вед-
насць ра шэн ня №1933 Са лі гор ска га рай вы кан ка ма ар ты ку ла 17 Вы бар ча га ко дэк са, на зі раль ні-
кам Л.Мар хот кам бы ла на кі ра ва на прось ба ў вы ка наў чы ка мі тэт аб пра да стаў лен ні яму да дзе ных 
аб коль кас ці вы бар шчы каў на ўчаст ках для га ла са ван ня Са лі гор ска га ра ё на ў пісь мо вай фор ме. У 
ад каз прый шла ад піс ка: «Па ве дам ля ем, што ра шэн не Са лі гор ска га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі-
тэ та №1933... пры ня тая ў ад па вед нас ці з нор ма мі Вы бар ча га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Пры 
гэ тым да дзе ныя пра коль касць вы бар шчы каў на ўчаст ках так і не бы лі агу ча ны.

У мно гіх вы пад ках праў дзі вая ін фар ма цыя пра коль касць вы бар шчы каў у спі сах не да во дзі ла-
ся на ват да сяб роў участ ко вых вы бар чых ка мі сій, асаб лі ва ка лі ў скла дзе УВК бы лі вы лу чэн цы ад 
апа зі цый ных па лі тыч ных пар тый і не за леж ных ня ўра да вых ар га ні за цый. На гэ та звяр ну ла ўва гу 
ў сва ім «асаб лі вым мер ка ван ні» сяб ра Мін скай га рад ской вы бар чай ка мі сіі Га лі на Сям дзя на ва, 
ад мо віў шы ся пад пі саць вы ні ко вы пра та кол па вы ні ках вы ба раў у Мін ску: «Зве рыў шы спі сы вы-
бар шчы каў і пе ра даў шы гэ тыя звест кі ў ка мі сіі, гэ тыя сяб ры ка мі сіі, як пра ві ла, больш не ме лі 
до сту па да спі саў гра ма дзян, уне се ных для га ла са ван ня на ўчаст ках. Пры гэ тым на ўчаст ках №67 
Са вец ка га ра ё на і №№33,86 За вод ска га ра ё на сяб ры ка мі сій ад апа зі цый ных пар тый ад зна ча лі, 
што ў спі сах зна хо дзяц ца лю дзі, якія па мер лі 5-7 га доў та му, і не ўклю ча ныя ў спі сы тыя, якім 
18 га доў споў ні ла ся 5-6 га доў та му». Па ка заль ны прык лад па ды хо ду ка мі сій да вы вя рэн ня спі-
саў вы бар шчы каў пры во дзіць у сва ёй «асаб лі вай дум цы» яшчэ адзін сяб ра Мін скай га рад ской 
ка мі сіі Аляк сей Сі га еў: «Пра пу шча ны 2 да мы на 18 ква тэр (46 вы бар шчы каў) па ад ра се: вул. 
Адэ ская, да мы № 38, 40 участ ко вай ка мі сі яй №36 За вод ска га ра ё на». Ён так са ма ўка заў фак ты, 
ка лі гра ма дзя не ўклю ча лі ся ў спі сы ад ра зу на не каль кіх участ ках.
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Не транс па рэнт насць і не маг чы масць гра мад ска га кант ро лю за фар ма ван нем спі саў вы бар-
шчы каў ства ра ла маг чы мас ці для ма ні пу ля цый як з са мі мі спі са мі, так і з агуль най коль кас цю 
за рэ гіст ра ва ных вы бар шчы каў.

Згод на з пе ра пі сам на сель ніц тва каст рыч ні ка 2009 го да, на сель ніц тва Бе ла ру сі скла да ла 9 
503 807 ча ла век, у тым лі ку на сель ніц тва ва ўзрос це больш за 18 га доў — 7 609 438 ча ла век. 
Ка лі ад гэ тай коль кас ці ад няць гра ма дзя наў Бе ла ру сі ва ўз рос це больш за 18 га доў, па збаў ле ных 
вы бар ча га пра ва і за меж ні каў, якія ста ла пра жы ва лі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ці на хо дзі лі ся на яе 
тэ ры то рыі ча со ва, то атрым лі ва ец ца, што ў каст рыч ні ку 2009 го да на тэ ры то рыі Бе ла ру сі пра-
жы ва лі 7,4-7,45 міль ё наў ча ла век, што ва ло да юць вы бар чым пра вам. У пе ры яд з каст рыч ні ка 
2009 па сне жань 2010 го да коль касць гэ тых асо баў ня знач на змен шы ла ся ў су вя зі з агуль ным 
ска ра чэн нем на сель ніц тва кра і ны. У той жа час Цэнт раль ная ка мі сія ў звест ках пра вы ні кі га ла-
са ван ня на вы ба рах прэ зі дэн та пры во дзіць ін шую, больш ніз кую ліч бу коль кас ці вы бар шчы каў у 
кра і не — 7 105 660, што мо жа азна чаць, што 300-350 000 ты сяч жы ха роў Бе ла ру сі, якія ва ло да-
юць вы бар чым пра вам, не бы лі ўне се ны ў спі сы вы бар шчы каў.
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6. Пе рад вы бар чая агі та цыя
Пра ва вая рэг ла мен та цыя

Згод на з арт. 45 Вы бар ча га ко дэк са, гра ма дзя нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь, па лі тыч ным пар ты ям, 
ін шым гра мад скім аб' яд нан ням, пра цоў ным ка лек ты вам, да ве ра ным асо бам кан ды да таў у прэ-
зі дэн ты, іні цы я тыў ным гру пам, якія пра вод зяць агі та цыю за абран не кан ды да таў у прэ зі дэн ты 
прад стаў ля ец ца пра ва сва бод на га і ўсе ба ко ва га аб мер ка ван ня пе рад вы бар чых пра грам кан ды да-
таў, іх па лі тыч ных, дзе ла вых і аса біс тых якас цяў, пра вя дзен ня агі та цыі за ці су праць кан ды да та 
на схо дах, мі тын гах, у срод ках ма са вай ін фар ма цыі, а так са ма пад час су стрэч з вы бар шчы ка мі.

За меж ныя гра ма дзя не і асо бы без гра ма дзян ства не ма юць пра ва пры маць удзе лу ў агі та цыі.
Ар ты кул 47 ВК утрым лі вае па ла жэн ні, звя за ныя з не да пу шчаль нас цю зло ўжы ван ня пра вам 

на пра вя дзен не пе рад вы бар чай агі та цыі. Так, у ім га во рыц ца, што агі та цый ныя пе рад вы бар чыя 
ма тэ ры я лы, вы сту пы на схо дах, мі тын гах, у дру ку, па тэ ле ба чан ні, ра дыё не па він ны ўтрым лі-
ваць пра па ган ды вай ны, за клі каў да гвал тоў на га змя нен ня кан сты ту цый на га ла ду, па ру шэн ня 
тэ ры та ры яль най цэ лас нас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь, звя ваг і па клё пу ў ад но сі нах да служ бо вых асоб 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, кан ды да таў у прэ зі дэн ты. За ба ро не ны агі та цыя ці пра па ган да са цы яль най, 
ра са вай, на цы я наль най, рэ лі гій най ці моў най пе ра ва гі, вы пуск і рас паў сюд па ве дам лен няў і ма тэ-
ры я лаў, якія рас паль ва юць са цы яль ную, ра са вую, на цы я наль ную ці рэ лі гій ную ва раж не чу.

Кан ды да ты, іх да ве ра ныя асо бы, ар га ні за цыі і асо бы, якія агі ту юць за абран не кан ды да таў, не 
ма юць пра ва раз да ваць гра ма дзя нам гра шо выя срод кі, па да рун кі і ін шыя ма тэ ры яль ныя каш тоў-
нас ці, пра во дзіць іль гот ны рас про даж та ва раў, бяс плат на пра да стаў ляць лю быя па слу гі і та ва ры, 
акра мя агі та цый ных дру ка ва ных ма тэ ры я лаў, якія спе цы яль на вы раб ле ны для вы бар чай кам па ніі з 
вы ка нан нем па тра ба ван няў за ко на. Пры пра вя дзен ні пе рад вы бар чай агі та цыі за ба ра ня ец ца ўздзей-
ні чаць на гра ма дзян абя цан ня мі пе ра да чы ім гра шо вых срод каў, ма тэ ры яль ных каш тоў нас цяў.

Пры па ру шэн ні па тра ба ван няў ар ты ку ла 47 ВК па він ны прад пры мац ца ме ры па спы нен ні 
зло ўжы ван ня пра вам на пра вя дзен не агі та цыі, а ад па вед ныя ка мі сіі ма юць пра ва ад мя ніць ра-
шэн не аб рэ гіст ра цыі кан ды да та.

Тэр мі ны пра вя дзен ня пе рад вы бар чай агі та цыі
На пра вя дзен не пе рад вы бар чай агі та цыі кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты быў ад ве дзе ны адзін ме-

сяц — з 18 ліс та па да (дзень рэ гіст ра цыі кан ды да таў) па 18 снеж ня ўключ на. Ва ўмо вах аб ме жа-
ва на га до сту пу да дзяр жаў ных СМІ для ўсіх кан ды да таў, акра мя дзе ю ча га Прэ зі дэн та, і аб ме жа-
ва на га фі нан са ван ня пе рад вы бар чай агі та цыі (гл. ні жэй), гэ ты тэр мін з'яў ляў ся ві да воч на не да-
стат ко вым для атры ман ня вы бар шчы ка мі поў най ін фар ма цыі пра кан ды да таў і іх пра гра мы.

Апош нія 5 дзён агі та цыі (14—18 снеж ня) су па да лі з дня мі да тэр мі но ва га га ла са ван ня, што 
з'яў ля ец ца ві да воч най хі бай дзе ю ча га вы бар ча га за ка на даў ства.

Дзе ю чы Прэ зі дэнт меў не па раў наль на боль шыя маг чы мас ці для вя дзен ня пра мой ці сха ва-
най агі та цыі на сваю ка рысць, а так са ма агі та цыі за ўдзел вы бар шчы каў у да тэр мі но вым га ла са-
ван ні, пад час яко га на па пя рэд ніх пар ла менц кіх вы ба рах 2008 го да і прэ зі дэнц кіх вы ба рах 2006 
го да ме лі мес ца ма са выя па ру шэн ні.

Фі нан са ван не пе рад вы бар чай агі та цыі
Згод на з ВК, кож на му кан ды да ту бы лі вы дат ка ва ны срод кі з дзяр жаў на га бюд жэ та ў па ме-

ры 2 300 ба за вых ве лі чынь (? $26 000) на вы раб дру ка ва ных агі та цый ных ма тэ ры я лаў. Іс тот ных 
праб ле маў, звя за ных з до сту пам кан ды да таў да гэ тых срод каў, не на зі ра ла ся, ад нак шта бы амаль 
усіх кан ды да таў па ве дам ля лі аб за трым ках пры пе ра лі чэн ні гро шай.

Так, у кан ды да та ў прэ зі дэн ты Ры го ра Кас ту сё ва праб ле мы ўзнік лі пад час пад пі сан ня ў Цэнт раль-
най ка мі сіі да ку мен таў, да зва ля ю чых атры маць на ра ху нак вы дзе ле ныя срод кі. По тым бы ло яшчэ за-
ма рудж ван не з пра цэ сам пе ра лі ку гро шай на ра ху нак дру кар ні, чым зай маў ся спе цы я ліст з ЦВК. У 
вы ні ку та кой «руп лі вай» пра цы бы ло стра ча на сем дзён, а з улі кам ча су на друк — дзе сяць.

Ула дзі мір Ко бец, да ве ра ная асо ба кан ды да та Анд рэя Сан ні ка ва, па ве да міў аб сі ту а цыі, якая 
скла ла ся пад час пад пі сан ня трох ба ко вай да мо вы па між ЦВК, кан ды да там і вы да вец твам: «На 
пра ця гу дня прад стаў ні кі вы да вец тва вы му ша ны бы лі не каль кі ра зоў на вед ваць ЦВК, што раз 
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уно ся чы ў яго но выя па тра ба ван ні ЦВК. Толь кі пас ля 17 га дзін 19 ліс та па да мы атры ма лі па свед-
чан ні фі нан са ва га прад стаў ні ка кан ды да та ў прэ зі дэн ты. Пры чым ра шэн не ЦВК аб за цвя джэн ні 
фі нан са вых прад стаў ні коў бы ло пры ня та яшчэ 18 ліс та па да»20. У вы ні ку ад па вед ныя пла ця жы 
змаг лі быць пра ве дзе ны толь кі 22 ліс та па да.

Акра мя вы дзя лен ня срод каў з дзяр жаў на га бюд жэ ту, згод на з но вай рэ дак цы яй ВК, кан ды-
да ты атры ма лі пра ва ства раць улас ныя вы бар чыя фон ды для да дат ко ва га фі нан са ван ня пе рад-
вы бар чай агі та цыі. Та кім чы нам, у ад роз нен не ад вы ба раў 2001 і 2006 га доў, па лі тыч ныя пар тыі, 
ін шыя гра мад скія аб' яд нан ні і гра ма дзя не атры ма лі пра ва пе ра ліч ваць гра шо выя срод кі ў фон ды 
кан ды да таў. Кан ды да ты так са ма атры ма лі маг чы масць пе ра ліч ваць у гэ тыя фон ды ўлас ныя гра-
шо выя срод кі. Срод кі з вы бар ча га фон да не па він ны бы лі пе ра вы шаць 3 000 ба за вых ве лі чынь (? 
$34 000) і маг лі вы ка рыс тоў вац ца на апла ту эфір на га ча су і дру ка ва ных пло шчаў у СМІ, арэн ду 
бу дын каў і па мяш кан няў, аб ста ля ван ня, транс парт ных вы дат каў, па слу гаў су вя зі, агі та цый ных 
дру ка ва ных ма тэ ры я лаў, кан суль та цый ных па слуг, кан цы ляр скіх та ва раў і ін шых вы дат каў.

Згод на з да дзе ны мі ЦВК, 9 кан ды да таў (усе, акра мя Дзміт рыя Уса) ад кры лі ра хун кі ў бан ках для 
ах вя ра ван няў у кан ды дац кія вы бар чыя фон ды, 5 кан ды да таў змаг ла імі ска рыс тац ца, але не цал кам.

Кан ды дат Па сту пі ла, бе ла рус кіх руб лёў 
(до ла раў ЗША)

Па тра ча на, бе ла рус кіх руб лёў 
(до ла раў ЗША)

Ры гор Кас ту сёў 985 110 (? $326) 0

Аляк сандр Лу ка шэн ка 125 707 687 (? $41 625) 97 843 176 (? $32 398)

Аляк сей Мі ха ле віч 2 610 (? $1) 0

Ула дзі мір Ня кля еў 103 282 910 (? $34 200) 102 845 890 (? $34 055)

Яра слаў Ра ман чук 1 744 030 (? $578) 1 200 000 (? $397)

Ві таль Ры ма шэў скі 2 057 620 (? $681) 1 607 496 (? $532)

Анд рэй Сан ні каў 17 254 950 (? $5 713) 17 254 950 (? $5 713)

Мі ка лай Стат ке віч 370 500 (? $123) 0

Вік тар Ця рэ шчан ка 28 240 (? $ 9) 0

Та кім чы нам, маг чы масць ства рэн ня вы бар чых фон даў для боль шас ці кан ды да таў ня знач на 
па спры я ла па ве лі чэн ню аб' ёма фі нан са вых срод каў, якія маг лі вы дат коў вац ца ў мэ тах пе рад вы-
бар чай агі та цыі.

Па ка заль на, што ў бан каў скіх ад дзя лен нях у аб' явах аб маг чы мас ці пе ра лі чэн ня гра шо вых 
срод каў на ра хун кі аса біс тых вы бар чых фон даў кан ды да таў у прэ зі дэн ты РБ на пер шым мес цы, 
як пра ві ла, змя шча ла ся проз ві шча А. Лу ка шэн кі, ха ця роў насць кан ды да таў па тра буе па да ваць іх у 
ал фа віт ным па рад ку або па ме ры па ступ лен ня ін фар ма цыі аб ад крыц ці ра хун каў для збо ру ах вя ра-
ван няў. Ра ху нак жа дзе ю ча га прэ зі дэн та быў ад кры ты паз ней за ўсіх кан ды да таў — 30 ліс та па да.

Ад зна ча ны асоб ныя вы пад кі пе ра шко даў пад час уня сен ня срод каў у фон ды кан ды да таў. На-
прык лад, 26 ліс та па да вы бар шчык Дзміт рый Яў ла наў ў ад дзя лен ні Бе ла рус бан ка №633/11 г. Са-
лі гор ска (Мін ская вобл.) спра ба ваў пе ра вес ці гро шы на ра ху нак ад на го з кан ды да таў. Су пра-
цоў ні ка мі ад дзя лен ня яму бы ло двой чы ад моў ле на.

ВК за ба ра няе пра мы ці ўскос ны ўдзел у фі нан са ван ні і ін шую ма тэ ры яль ную да па мо гу пры 
пра вя дзен ні і пад рых тоў цы вы ба раў з бо ку за меж ных дзяр жаў і ар га ні за цый, між на род ных ар га ні-
за цый і за меж ных гра ма дзя наў. Вы ка ры стан не кан ды да там вы шэй зга да ных срод каў цяг не за са бой 
ад ме ну рэ гіст ра цыі. Ра зам з тым, у ін тэр в'ю га зе це «Фі га ро» дзе ю чы прэ зі дэнт аб ві на ва ціў кан-
ды да таў Ула дзі мі ра Ня кля е ва і Анд рэя Сан ні ка ва ў вы кры стан ні за меж ных срод каў. У. Ня кля еў, у 
сваю чар гу, аб вяс ціў аб на ме ры па даць на Аляк санд ра Лу ка шэн ку ў суд, ка лі апош ні не прад ста віць 
фак ты, якія па цвяр джа юць аб ві на вач ван не. Да дзе ным вы каз ван ням дзе ю ча га прэ зі дэн та так і не 
бы ла да дзе на ад па вед ная пра ва вая ацэн ка, а рэ гіст ра цыя на зва ных кан ды да таў не бы ла ад ме не на, 
што да зва ляе рас цэнь ваць сло вы А. Лу ка шэн кі як дыс крэ ды та цыю па лі тыч ных су пер ні каў.

20 htt p://charter97.org
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Агі та цыя ў элект рон ных срод ках ма са вай ін фар ма цыі
Кож на му кан ды да ту бы ла пра да стаў ле на ад на га дзі на (два вы ступ лен ні па паў га дзі ны) на 

тэ ле ба чан ні ў эфі ры Пер ша га ка на ла і ад на га дзі на (два вы ступ лен ні па паў га дзі ны) у эфі ры Бе-
ла рус ка га ра дыё. Вы сту пы ад бы ва лі ся ў пе ры яд з 22 ліс та па да па 3 снеж ня ў пра цоў ныя дні: па 
ра дыё — з 6.10 па 7.10, па тэ ле ба чан ні — з 19.00 па 20.00. Згод на з ра шэн нем ЦВК, вы сту пы ад-
бы ва лі ся ў пра мым эфі ры, што з'яў ля ец ца па зі тыў най зме най у па раў на нні з вы ба ра мі 2006 го да, 
ка лі вы сту пы транс ля ва лі ся ў за пі сы і бы лі цэн зу ра ва ныя.

Вы ступ лен ні кан ды да таў па тэ ле ба чан ні і на ра дыё ад бы ва лі ся без іс тот ных пе ра шко даў. Ад-
зна ча ны толь кі адзін ка выя вы пад кі, ка лі вы бар шчы кі бы лі па збаў ле ны маг чы мас ці па чуць кан-
ды да таў. На прык лад, пад час транс ля цыі вы сту пу кан ды да та Ула дзі мі ра Ня кля е ва ў мік ра ра ё не 
Ка ра ні г. Смар го ні (Гро дзен ская вобл.) ад бы ло ся рап тоў нае ад клю чэн не элект рыч нас ці.

9 снеж ня ЦВК раз гле дзе ла зва ро ты кан ды да таў Ня кля е ва і Сан ні ка ва аб пра да стаў лен ні ім 
да дат ко ва га бяс плат на га эфір на га ча су і ад мо ві ла ім. Як рас тлу ма чыў сак ра тар ЦВК Мі ка лай 
Ла за вік, на за пыт ЦВК аб маг чы мас ці пра да стаў лен ня да дат ко ва га ча су Бел тэ ле ра дыё кам па нія 
ад ка за ла ад мо вай, рэ ка мен да ваў шы кан ды да там звяр нуц ца ў ін шыя СМІ і на быць там да дат ко вы 
эфір ны час за кошт срод каў вы бар чых фондаў21.

Но вай у па раў на нні з вы ба ра мі 2006 го да з'яў ля ла ся маг чы масць удзе лу кан ды да таў і іх да ве-
ра ных асоб у тэ ле- і ра дыё дэ ба тах (пра цяг лас цю 1 га дзі на кож ныя) у пра мым эфі ры. Тэ ле дэ ба ты 
ад бы лі ся 4 снеж ня (з 17.00 да 18.00). У іх узя лі ўдзел усе кан ды да ты, за вы клю чэн нем Лу ка-
шэн кі. Бел тэ ле ра дыё кам па нія ад мо ві ла ся ўзяць на ро лю вя ду ча га кан ды да ту ру, пра па на ва ную 
ўдзель ні ка мі дэ ба таў. Дэ ба ты вя лі жур на ліс ты, вя до мыя сва ім удзе лам у пе ра да чах, скі ра ва ных 
на дыс крэ ды та цыю апа зі цыі. Змест не ка то рых рэп лік вя ду чых быў на кі ра ва ны на вы стаў лен не 
асоб ных удзель ні каў дэ ба таў у не га тыў ным свят ле. Ра дыё дэ ба ты ад бы лі ся 5 снеж ня (з 17.00 да 
18.00). У ад роз нен не ад тэ ле дэ ба таў, вя ду чы ра дыё дэ ба таў па во дзіў ся бе нейт раль на.

До ступ усіх кан ды да таў, за вы клю чэн нем дзе ю ча га Прэ зі дэн та, да дзяр жаў ных элект ро ных 
СМІ быў аб ме жа ва ны вы сту па мі і дэ ба та мі, уз га да ны мі вы шэй. Яны скон чы лі ся да 5 снеж ня і 
на пра ця гу 13 дзён да дня вы ба раў усе кан ды да ты, за вы клю чэн нем Лу ка шэн кі, бы лі па збаў ле ны 
дзяр жаў на га тэ ле- і ра дыё эфі ру.

Ня гле дзя чы на тое, што дзе ю чы Прэ зі дэнт ад мо віў ся ад маг чы мас ці ска рыс тац ца ад ве дзе-
ным яму ча сам для вы ступ лен няў па ра дыё і на тэ ле ба чан ні ў якас ці кан ды да та, яго пры сут насць 
у дзяр жаў ных СМІ пе ра ўзы хо дзі ла пры сут насць усіх ас тат ніх кан ды да таў ра зам узя тых. Гэ та 
пры зна ла і стар шы ня ЦВК Лі дзія Яр мо шы на: «Кан ды дат Лу ка шэн ка зна хо дзіц ца ў ня роў ных 
умо вах з ін шы мі кан ды да та мі. Кан ды дат Лу ка шэн ка пра цуе Прэ зі дэн там, на огул зна хо дзіц ца ў 
ня роў ных умо вах, у сі лу яго па са ды яго па ста ян на па каз ва юць па тэ ле ба чан ні, і ні хто не ад мя няў 
гэ тае ста но ві шча»22.

Для эфір на га ча су, пры све ча на га вы ба рам на дзяр жаў ных тэ ле ба чан ні і ра дыё, бы ло ха рак-
тэр на «па зі тыў нае па зі цы я на ван не дзе ю ча га Прэ зі дэн та, яго вы раз на да мі нант нае ста но ві шча... 
і мар гі на лі за цыя ўсіх ас тат ніх прэ тэн дэн таў»23. На прык лад, пад час сва іх вы ступ лен няў на Усе-
бе ла рус кім на род ным схо дзе (6—7 снеж ня), якія доў жы лі ся не каль кі га дзі наў і шы ро ка транс-
ля ва лі ся на цы я наль ны мі тэ ле- і ра дыё ка на ла мі як у пра мым эфі ры, так і ў за пі се, А. Лу ка шэн ка 
пад ра бяз на вы клаў сваю пе рад вы бар чую пра гра му.

Згод на з вы ні ко вым дак ла дам ме дыя-ма ні то рын га Бе ла рус кай аса цы я цыі жур на ліс таў 
«Асвят лен не прэ зі дэнц кіх вы ба раў 2010 г. у бе ла рус кіх СМІ», у асноў ных вы пус ках на він Пе р-
ша га на цы я наль на га тэ ле ка на ла і АНТ Лу ка шэн ка атры маў 62-66% эфір на га ча су, пры све ча на га 
вы ба рам, та ды як ас тат нім кан ды да там да ста ло ся ка ля 1%.

Та кая ня роў насць умо ваў вя дзен ня пе рад вы бар чай агі та цыі не вы клі ка ла за кла по ча нас ці На зі раль-
на га са ве ту па кант ро лі за ха ван ня па рад ку і пра ві лаў пра вя дзен ня пе рад вы бар чай агі та цыі ў СМІ.

Агі та цыя ў дру ка ва ных СМІ
Дзяр жаў ныя СМІ, а так са ма СМІ, якія част ко ва фі нан су юц ца з дзяр жаў на га бюд жэ ту ці за-

сна валь ні ка мі якіх з'яў ля юц ца дзяр жаў ныя ор га ны ўла ды, аба вя за ны за бяс пе чыць роў ныя маг-

21 www.belta.by
22 htt p://www.interfax.by/news/belarus/82511
23 Асвятленне прэзідэнцкіх выбараў 2010 г. у беларускіх СМІ. Бюлетэнь / ГА «Беларуская асацыяцыя журналістаў».
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чы мас ці ўсім кан ды да там. Ад нак на прак ты цы га ран та ва ная за ко нам роў насць не бы ла за бяс-
пе ча на: па да дзе ных ме дыя-ма ні то рын га БАЖ «Асвят лен не прэ зі дэнц кіх вы ба раў 2010 г. у бе-
ла рус кіх СМІ», най буй ней шыя дзяр жаў ныя га зе ты «Со вет ская Белоруссия» і «Рэс пуб лі ка» 
пры свя ці лі дзею ча му прэ зі дэн ту 50% пло шчы, ад ве дзе най асвят лен ню вы ба раў (і яшчэ 10% — 
«ула дзе»), та ды як ас тат нія кан ды да ты атры ма лі ўся го не каль кі ад сот каў (акра мя та го, 14% бы-
лі пры све ча ныя «апа зі цыі», якая ха рак та ры за ва ла ся ад моў на ці вель мі ад моў на).

Кан ды да ты ме лі пра ва бяс плат на раз мяс ціць свае пе рад вы бар чыя пра гра мы аб' ёмам не 
больш за пяць ма шы на піс ных ста ро нак у ча ты рох агуль на дзяр жаў ных га зе тах і ся мі рэ гі я наль-
ных: «Звяз да», «Со вет ская Белоруссия», «На род ная га зе та», «Рэс пуб лі ка», ста ліч най га-
зе це «Минский курь ер», аб лас ных га зе тах «За ря» (Брэст), «Го мель ская праў да», «Мін ская 
праў да», «Могилевская пра вда», «Гро дзен ская праў да» і «Ві цеб скі ра бо чы».

Не ка то рыя кан ды да ты су тык ну лі ся з не жа дан нем рэ дак цый га зет дру ка ваць пра гра мы ў 
пра да стаў ле ным вы гля дзе. На прык лад, у пра гра ме Р. Кас ту сё ва сло вы «лу ка шызм» і «лу ка-
шэн каў скі рэ жым» бы лі за ме не ныя на «адзі на асоб ны» і «аў та ры тар ны» рэ жы мы. У пра гра-
ме Дз. Уса вы клі ка ла пы тан не па раў на нне сён няш няй вы бар чай сіс тэ мы Бе ла ру сі з вы бар чай 
сіс тэ май Гер ма ніі 1930-х га доў. Стар шы ня ЦВК Л. Яр мо шы на пра ка мен та ва ла гэ тую сі ту а-
цыю на ступ ным чы нам: «Рэ дак цыі так па сту па юць толь кі та ды, ка лі ў іх [пра гра мах кан ды да-
таў — рэд.] утрым лі ва юц ца ві да воч ныя па ру шэн ні за ко на аб СМІ і вы бар ча га за ка на даў ства. 
На прык лад, адзін з кан ды да таў па ста ян на спра ба ваў за клі каць вы бар шчы каў на не санк цы я на-
ва ны мі тынг. На прось бы рэ дак цый СМІ вы клю чыць з сва ёй пра гра мы та кія за клі кі ён ад ка-
заў ад мо вай. Са мі рэ дак цыі па за ко не не мо гуць уно сіць па праў кі ў пе рад вы бар чыя пра гра мы 
кан ды да таў»24.

Як пра ві ла, пра гра ма Лу ка шэн кі дру ка ва ла ся на пер шай ста рон цы на цэ лую па ла су і су пра ва-
джа ла ся вя лі кі мі фо та парт рэ та мі кан ды да та. Пра гра мы ін шых кан ды да таў звы чай на раз мя шча-
лі ся на ўнут ра ных ста рон ках, час та ў кан цы ну ма ра.

На прык лад, у «Ві цеб скім ра бо чым» пра гра ма Аляк сан да ра Лу ка шэн кі бы ла на дру ка ва на 
не толь кі пер шай, але і на ўсю пер шую ста рон ку (ад 27.11.2010), з вя лі кім ка ля ро вым фо та-
здым кам і вы ка ры стан нем не каль кіх роз ных шрыф тоў для пры цяг нен ня ўва гі вы бар шчы каў. У 
на ступ ным ну ма ры гэ тай аб лас ной га зе ты (ад 30.11.2010) з'я ві лі ся пра гра мы яшчэ двух кан ды-
да таў — Яра сла ва Ра ман чу ка і Дзміт рыя Усс. На дру ка ва лі іх сціс ла, на ад ной ста рон цы, не вы-
ка рыс тоў ва ю чы ні я кіх ілюст ра тыў ных пры ёмаў ма ке та ван ня га зе ты — су цэль ным тэкс там. І не 
на пер шай ста рон цы — там раз ме шча ны ма тэ ры я лы пра ава рыі на да ро гах, юбі лей ВДУ і на ват 
на ві ны спор ту.

Пра ня роў насць умоў свед чыць так са ма і той факт, што ў ра ён ных га зе тах пра гра мы кан ды да-
таў не дру ка ва лі ся, за ка на даў ства не аба вяз вае ра біць гэ та. Ад нак амаль у кож най ра ён най дзяр-
жаў най га зе це быў на дру ка ва ны ар ты кул «Бе ла русь па він на быць па-са праўд на му моц най!», 
які фак тыч на з'яў ля ец ца пе ра ка зам пра гра мы Лу ка шэн кі, та ды як ана ла гіч ныя ма тэ ры я лы ін шых 
кан ды да таў ра ён ныя га зе ты не дру ка ва лі.

Асоб нае і вель мі знач нае мес ца на пра ця гу пе рад вы бар чай кам па ніі бы ло ад да дзе на Усе бе ла-
рус ка му схо ду. Пад гэ тай руб ры кай дру ка ва лі ся шмат лі кія спра ва зда чы аб да сяг нен нях ва ўсіх 
сфе рах, якія ад бы лі ся, як вы ні ка ла з пуб лі ка цый, вы ключ на дзя ку ю чы па лі ты цы прэ зі дэн та Лу-
ка шэн кі. У боль шас ці рэ гі ё наў га зе ты пра ца ва лі не як срод кі ма са вай ін фар ма цыі, а вы ключ на як 
пра па ган дыс ты да ся гнен няў дзе ю ча га кі раў ні ка дзяр жа вы.

Рэ дак цый ную па лі ты ку дзяр жаў ных га зет у да чы нен ні да ўсіх кан ды да таў, акра мя А. Лу ка шэн-
кі, кра са моў на ілюст ра ва лі за га лоў кі ар ты ку лаў: «Фальшивые люди», («Ма як», га зе та Бя ро заў-
ска га рай вы кан ка ма Брэсц кай вобл.), «По че му в армии не служил, кандидат?» («Ві цеб скі ра бо-
чы»), «Бе да, коль пироги нач нет печи сапожник...» («Адзін ства», га зе та Ба ры саў ска га рай вы-
кан ка ма Мін скай вобл.), «Тренируйся... на кош ках!» («Го мель ская праў да»), «Аль тэр на тыў ныя 
кан ды да ты ў прэ зі дэн ты не апраў да на за ха пі лі ся ша лё най кры ты кай» («Ка лін ка віц кія на ві ны»), 
«Па лі ты ка ро біц ца на пло шчах?» («Наш край», га зе та Ба ра на віц ка га гар вы кан ка ма).

За га лоў кі і змест ма тэ ры я лаў у пад трым ку А. Лу ка шэн кі ме лі су праць лег лую та наль насць: «Все 
для лю дей и во имя лю дей» («Ашмян скі вес нік», га зе та Ашмян ска га рай вы кан ка ма Гро дзен скай 
вобл.), «На вы бо ры на до идти с доб ром и на ро ду пред ла гать доб ро» («Адзін ства»), «Осоз нан-
ный вы бор» («Гомельские ведомости», га зе та Го мель ска га гар вы кан ка ма), «Выбираем то го, ко-
го хо ро шо зна ем» («Го мель ская праў да»), «Аль тэр на ты вы А.Лу ка шэн ку на па са ду прэ зі дэн та 

24 БелТА. 30 ноября 2010 года.



-45- 

Бе ла ру сі сён ня ня ма», «Офицеры вы ра жа ют доверие и под держ ку А. Лу ка шен ко» («Ка лін ка-
віц кія на ві ны»), «За сильную и процветающую Бе ла русь», «Ре зуль та ты го во рят сами за се бя» 
(«Ма як», га зе та Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма Брэсц кай вобл.), «К вы со ко му уров ню и ка чест ву 
жизни на ро да», «ФПБ пад тры мае А.Р.Лу ка шэн ку» («Іва цэ віц кі вес нік»).

Акра мя шаль ма ван ня апа не нтаў А. Лу ка шэн кі ў СМІ ад зна ча на і яшчэ ад на тэн дэн цыя: та-
таль нае за моўч ван не лю бой ін фар ма цыі пра ін шых кан ды да таў у прэ зі дэн ты, прад стаў лен не іх 
як без аб ліч най ад на род най ма сы. У мно гіх вы дан нях за ўвесь час вы бар чай кам па ніі так і не бы лі 
апуб лі ка ва ны проз ві шчы аль тэр на тыў ных кан ды да таў у прэ зі дэн ты або бы лі зме шча ны толь кі ў 
су вя зі з рэ гіст ра цы яй.

На прык лад, у га зе це Ба ры саў ска га рай вы кан ка ма «Адзін ства» толь кі адзін раз за ўсе тры 
ме ся цы пе рад вы бар чай кам па ніі ў дру ка ва най вер сіі вы дан ня бы лі ўзга да ны проз ві шчы дзе вя ці 
аль тэр на тыў ных кан ды да таў з пай мен ным пе ра лі кам — у пуб лі ка цыі ра шэн ня ЦВК аб рэ гіст ра-
цыі кан ды да таў у прэ зі дэн ты. У гэ тым жа вы дан ні рэ гу ляр ная змя шча лі ся ма тэ ры я лы не га тыў-
на га змес ту без удак лад нен ня проз ві шчаў тых, пра ка го яны бы лі на пі са ны. У са лі гор скай га зе це 
«Шах цёр» (№191-194) у ар ты ку ле пад наз вай «Толь кі кан ста та цыя фак таў» аў тар ак тыў на 
вы кры вае аль тэр на тыў ных кан ды да таў, не пры вод зя чы ні вод на га проз ві шча, на зы ва ю чы су пер-
ні каў Лу ка шэн кі «адзін з кан ды да таў», «адзін з іх». У ну ма ры за 14 снеж ня «Ка лін ка віц кія 
на ві ны» апуб лі ка ва лі ма тэ ры ял «Лёс ра дзі мы за ле жыць ад нас са міх», у якім уся аль тэр на ты ва 
дзе ю ча му прэ зі дэн ту паў стае ва ро жай без ука зан ня кан крэт ных проз ві шчаў. Ха ця аў тар не на зы-
вае ім ёнаў кан ды да таў у прэ зі дэн ты, не ка то рых з іх мож на па знаць, на прык лад: «Уво гу ле гэ ты 
кан ды дат ці ка вы хло пец. Не за доў га да вы ба раў у яго «свет лую» га ла ву ўна чы з'я віў ся сам Уся-
выш ні ў воб ра зе анё ла і ска заў, што «толь кі ён змо жа па зба віць лю дзей ад дык та ту ры». Та му ён 
і па чаў у тэр мі но вым па рад ку ства раць но вую пар тыю на хрыс ці ян скіх прын цы пах, пры сво іў шы 
аса біс та са бе зван не су стар шы ні. Як-ні як, прад стаў ля ю чы ся пе рад людзь мі, хоць ней кая па са да 
бу дзе, не тое што — ча ла век без пэў ных за ня ткаў» — з да дзе най ін фар ма цыі мож на зра зу мець, 
што раз мо ва ў ар ты ку ле ідзе пра кан ды да та ў прэ зі дэн ты Ві та ля Ры ма шэў ска га.

Аб са лют най боль шас цю дзяр жаў ных га зет у апош ні ме сяц вы бар чай кам па ніі бы лі пры ве-
дзе ны апы тан ні вы бар шчы каў, якія ўтрым лі ва лі вы ключ на па зі тыў ную ацэн ку А. Лу ка шэн кі і 
кры ты ку ўсіх ас тат ніх кан ды да таў. Пра «за мо ву» на пра вя дзен не гэ тых апы тан няў свед чыць 
ліст га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты Го мель ска га абл вы кан ка ма рэ дак цы ям дзяр жаў-
ных га зет, які па тра піў у не за леж ныя СМІ, з пра па но вай пра вес ці апы тан не жы ха роў воб лас ці на 
тэ му прэ зі дэнц кіх вы ба раў. З вя лі кай ве ра год нас цю мо жна сцвяр джаць, што ана ла гіч ныя ліс ты 
на кі роў ва лі ся дзяр жаў ным вы дан ням і ў ін шых рэ гі ё нах, па коль кі па доб ныя «апы тан ні» пуб-
лі ка ва лі ся ва ўсіх аб лас цях. У зга да ным ліс це ўпраў лен ня ідэа ло гіі бы лі не толь кі пра па на ва ныя 
для апы тан ня пы тан ні, але і пад рых та ва ныя «ідэа ла гіч на пра віль ныя» ад ка зы на іх. На прык лад, 
на пы тан не «Ці ад чу ва е це вы, што ў кра і не па ча ла ся вы бар чая кам па нія?» у якас ці ва ры ян та 
быў пад рых та ва ны «ад каз»: «Не, па куль ні чо га не ба чу, ду маў, кан ды да ты бу дуць ак тыў ней. 
Кан ды да ты пра цу юць сла ба — амаль ні дзе не ві даць ні пла ка таў, ні ўлё так». Яшчэ пра аль тэр-
на тыў ных кан ды да таў рэ спан дэн ты па за га ду ад дзе ла ідэа ло гіі па він ны бы лі ска заць, што «яны 
ўсе на адзін твар, і там ня ма ні чо га ра зум на га і ці ка ва га, ні хто з іх не ве дае, як кі ра ваць кра і най, 
усе га ва ры лі дрэн на і ня ўпэў не на, бы лі не пад рых та ва ныя, як быц цам лю дзі з ву лі цы. Ве чар са-
пса ва ны, лепш бы па ка за лі доб ры фільм».

У вы ні ку па ўсёй кра і не ў дзяр жаў ных СМІ бы лі раз ме шча ны ад на тып ныя вы ні кі «апы тан-
няў» гра ма дзян. На прык лад, у Бра гін скай ра ён най га зе це «Ма як Па лес ся» га лоў ны за ха валь-
нік фон даў Бра гін ска га гіс та рыч на га му зея з кар цін най га ле рэ яй На дзея Мя леш ка на па стаў-
ле ныя пы тан ні да ла стан дарт ны «пра віль ны» ад каз: «У ця пе раш ні час са чу за вы ступ лен ня мі 
кан ды да таў у прэ зі дэн ты, але па куль, на жаль, ні адзі н з іх жы вой ці ка вас ці не вы клі каў. Склад-
ва ец ца ўра жан не, што гэ та цал кам не пад рых та ва ныя і ня во пыт ныя лю дзі, якія не ма юць дак лад-
ных уяў лен няў аб да лей шым шля ху раз віц ця кра і ны. Мно гае зво дзіц ца толь кі да кры ты кі дзе ян-
няў ця пе раш ня га кі раў ні ка дзяр жа вы і абя цан ням усё змя ніць, хоць не зра зу ме ла, што збі ра юц ца 
«бу да ваць» са мі».

Агі та цыя шля хам рас паў сю ду дру ка ва ных ма тэ ры я лаў
Кан ды да ты ме лі пра ва на вы раб пе рад вы бар чых пла ка таў, за клі каў, за яваў, над пі саў, улё так, 

фо та ма тэ ры я лаў (пла ка таў), якія па він ны бы лі быць апло ча ны са срод каў, вы дат ка ва ных з бюд-
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жэ ту, або з улас ных вы бар чых фон даў. Агі та цый ныя ма тэ ры я лы па він ны вы раб ляц ца на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі і ўтрым лі ваць вы ход ныя да дзе ныя, рас паў сюд ана нім ных ма тэ ры я лаў за ба ро не ны.

За фік са ва ны вы пад кі, ка лі шта бы апа зі цый ных кан ды да таў су ты ка лі ся з пе ра шко да мі і скла-
да нас ця мі пры вы ра бе агі та цый ных ма тэ ры я лаў — та кі мі, як ад мо вы дру кар няў ці за трым кі з 
дру кам і ад груз кай за моў ле ных ма тэ ры я лаў. Так, кан ды дат у прэ зі дэн ты Яра слаў Ра ман чук су-
тык нуў ся з не ад на ра зо вы мі зры ва мі тэр мі наў па стаў кі дру ка ва най агітп ра дук цыі з бо ку дру кар-
няў без тлу ма чэн ня пры чын. Пры гэ тым у боль шас ці дру кар няў на огул ад мо ві лі ся пры няць за-
мо ву кан ды да та, ха ця гро шы на апла ту іш лі з афі цый на га фон ду ЦВК. Сяр гей Ла пу цін, су пра-
цоў нік шта ба Ула дзі мі ра Ня кля е ва (г. Ма гі лёў), па ве да міў, што на ват не дзяр жаў ныя дру кар ні 
Ма гі лё ва ад маў ля лі ся вы раб ляць агі та цый ныя ма тэ ры я лы, ма ты ву ю чы гэ та не жа дан нем «лез ці 
ў па лі ты ку». У той жа са мы час стар шы ня ЦВК Лі дзія Яр мо шы на за яві ла, што кан ды да ты «тыд-
ня мі не за бі ра юць вы раб ле ную пра дук цыю са скла доў»25.

Згод на з Вы бар чым ко дэк сам, мяс цо вы я вы ка наў чы я і рас па рад чы я ор га ны ўла ды па ўзгад-
нен ні з ад па вед ны мі ка мі сіямі па він ны бы лі вы дзе ліць на тэ ры то рыі ўчаст каў для га ла са ван ня 
мес цы, якія най больш на вед ва юц ца гра ма дзя на мі, для раз мя шчэн ня агі та цый ных дру ка ва ных 
ма тэ ры я лаў. ВК пра ду гледж вае так са ма, што вы ка наў чыя і рас па рад чыя ор га ны мо гуць за ба ра-
няць раз мя шчэн не агі та цый ных ма тэ ры я лаў у не ад ве дзе ных для іх мес цах.

У не ка то рых рэ гі ё нах мяс цо выя ор га ны ўла ды пры ня лі да во лі лі бе раль ныя ра шэн ні, да тыч-
ныя вы зна чэн ня мес цаў для раз мя шчэн ня агі та цый ных дру ка ва ных ма тэ ры я лаў (на прык лад, 
Шкло ўскі рай вы кан кам), але ў боль шас ці рэ гі ё наў ад па вед ныя ра шэн ні бы лі лі бе ра лі за ва ны 
пас ля па да чы скар гаў пра ва аба рон ца мі ці да ве ра ны мі асо ба мі кан ды да таў у прэ зі дэн ты. Так, кі-
раў нік пе рад вы бар ча га шта бу А. Сан ні ка ва па Ма зыр ска му ра ё ну Ры гор Кры віц кі аб скар дзіў 
ра шэн не Ма зыр ска га рай вы кан ка ма аб вы зна чэн ні мес цаў для ажыц цяў лен ня агі та цыі, ад зна-
чыў шы, у тым лі ку, што ў мік ра ра ё не «Чы гу нач ны», у Ба ра ві ках, у Це ле пу нах, па вул. Са вец кай 
не бы лі вы зна ча ны мес цы для раз мя шчэн ня дру ка ва ных ма тэ ры я лаў. Праб ле ма тыч на бы ло раз-
мяс ціць пла ка ты кан ды да таў на на яў ных у го ра дзе ін фар ма цый ных стэн дах: яны паў сюд на бы лі 
за леп ле ны афі ша мі кі на тэ ат раў і Да моў куль ту ры. У вы ні ку 30 ліс та па да Ма зыр скі рай вы кан кам 
знач на па шы рыў коль касць мес цаў для пра вя дзен ня пе рад вы бар най агі та цыі, унёс шы зме ны ў 
сваё па пя рэд няе ра шэн не №1386 ад 8 ліс та па да. Ад нак на прак ты цы гэ та не на шмат змя ні ла сі-
ту а цыю, па коль кі так і не бы лі да ве дзе ны да ла ду не ка то рыя мес цы для раз мя шчэн ня агі та цый-
ных ма тэ ры я лаў: стэнд для раз мя шчэн ня агі та цый ных ма тэ ры я лаў мік ра ра ё на «Ма ла дзёж ны», 
дош ка аб' яў у ра ё не кра мы «Род ная сто ро на» ААТ «Уні вер сам «Цэнт раль ны» і інш.

У не ка то рых рэ гі ё нах фік са ва лі ся фак ты не вы ка нан ня ўста но ва мі і ар га ні за цы я мі ра шэн няў 
ор га наў ула ды аб мес цах для агі та цыі. Ак ты віст пе рад вы бар чай кам па ніі кан ды да та ў прэ зі дэн ты 
Анд рэя Сан ні ка ва Ана толь Ас кер ка вы му ша ны быў на кі ра ваць скар гі ў Ба ры саў скі рай вы кан-
кам, тэ ры та ры яль ную вы бар чую ка мі сію і Ба ры саў скую ра ён ную пра ку ра ту ру ў су вя зі з тым, 
што ў Ба ры са ве не ўсю ды бы лі аформ ле ны мес цы для раз мя шчэн ня на гляд най агі та цыі, вы зна ча-
ныя ра шэн нем вы кан ка ма. У якас ці пры кла даў ён пе ра лі чыў: уні вер сам «Род ная сто ро на», дзе 
пла ка ты спа чат ку бы лі раз ме шча ны, а по тым зня тыя па за га ду кі раў ніц тва ад мі ніст ра цыі прад-
пры ем ства, пе да га гіч ны ка ледж, дзе ад мі ніст ра цыя за яві ла, што бу дзе кан суль та вац ца з ідэа-
ла гіч ным ад дзе лам рай вы кан ка ма і толь кі по тым раз мя шчаць агі та цый ныя ма тэ ры я лы. Ся род 
«пра штра фіў шых ся» прад пры ем стваў і ар га ні за цый фі гу ра ва лі ДВЛГУ «Ба ры саў скі во пыт ны 
ляс гас», уні вер сам «Паў ноч ны», га рад скі Па лац куль ту ры, СШ № 23, гім на зія № 1, ААТ «По-
лі міз», ААТ «Эк ран», Ба ры саў скі за вод гу ма тэх ніч ных вы ра баў, ААТ «Ба ры саў ская швей ная 
фаб ры ка «, Аў то бус ны парк № 3. Усе гэ тыя ўста но вы і прад пры ем ствы бы лі ўклю ча ны ў спіс 
да зво ле ных мес цаў для раз мя шчэн ня агі та цый ных ма тэ ры я лаў, за ма ца ва ных ра шэн нем № 1359 
ад 11.11.2010г. Ба ры саў ска га рай вы кан ка ма.

На зі раль ні кі ад зна ча лі ма са выя вы пад кі су праць дзе ян ня раз мя шчэн ню агі та цый ных пла ка-
таў кан ды да таў, а так са ма іх не за кон нае зняц цё.

Да пры кла ду пры вя дзем сі ту а цыю, якая скла ла ся ў г. Са лі гор ску (Мін ская вобл.). Так, у 
кра ме «Юбі лей ная» па вул. Ле ні на ва лан цё ру шта ба У. Ня кля е ва не да зво лі лі раз мяс ціць агі-
та цый ны пла кат кан ды да та, а у ста ло вай па вул. За сло на ва та кую ж ад мо ву па тлу ма чы лі так: 
«Мы бу дзем га ла са ваць за Лу ка шэн ку, та му ваш пла кат не бу дзем ве шаць». Ад мо ві лі ся раз-
мяс ціць агі та цый ны пла кат і ін фар ма цыю пра су стрэ чу з Ня кля е вым у кра ме «Гер мес» (пад-

25 БелТА. 30 ноября 2010 года.
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раз дзя лен не ААТ «Будт рэст №3»). У цэнт раль ным бу дын ку са мо га ААТ «Будт рэст №3» пас-
ля га дзін ных пе ра мо ваў пра гра ма Ня кля е ва бы ла зме шча на, але ўжо ўве ча ры яе зноў не ста ла. 
Яшчэ праз дзень, пас ля абя цан ня ва лан цё ра вы клі каць прад стаў ні коў АБ СЕ, пла кат зноў з'я-
віў ся на сва ім мес цы. Бы лі пры бра ныя «не вя до мы мі» агі та цый ныя ма тэ ры я лы У.Ня кля е ва 
так са ма ў «До ме бы ту» па ву лі цы Ле ні на і ў га лоў ным бу дын ку ААТ «Бе ла русь ка лій». У са лі-
гор скім ад дзя лен ні «Бе ла грап рам бан ку» па ву лі цы Каз ло ва прад стаў ні кам Мі ка лая Стат ке ві-
ча ў ка тэ га рыч най фор ме ад мо ві лі ў раз мя шчэн ні агі та цый ных ма тэ ры я лаў на ін фар ма цый ным 
стэн дзе ў су вя зі з ад сут нас цю на ім воль на га мес ца. Пра па но вы знай сці аль тэр на тыў нае мес-
ца ад хі ля лі ся ад каз ны мі су пра цоў ні ка мі бан ка. На аў та за пра ва чнай стан цыі «Газп рам наф та» 
па ву лі цы За сло на ва раз мяс ціць пе рад вы бар чую пра гра му кан ды да та Стат ке ві ча так са ма не 
да зво лі лі, ска заў шы «без на чаль ства нам за ба ра ня ец ца», ад нак кан так та ваць з на чаль ствам 
су пра цоў ні кі за праў кі не ста лі. У пунк це про да жу ма біль ных тэ ле фо наў «Еў ра сет ка» на пра-
спек це Мі ра ак ты віс ты шта ба Стат ке ві ча да зво лу на раз мя шчэн не агі та цый най пра дук цыі не 
атры ма лі на ват пас ля ад мыс ло вых кан суль та цый су пра цоў ні каў з мін скім кі раў ніц твам усёй 
ганд лё вай сет кі. У га лоў ным бу дын ку ААТ «Бе ла русь ка лій» каб змяс ціць пла кат кан ды да-
та на ін фар ма цый ным стэн дзе прад стаў ні ку М.Стат ке ві ча прый шло ся вы дат ка ваць больш за 
40 хві лін на яго ўзгад нен не з ідэа ла гіч ны мі служ ба мі прад пры ем ства. У буй ной кра ме «Буд-
мар кет» ад мі ніст ра цыя ўво гу ле вы ве сі ла агі та цый ны пла кат апа зі цый на га кан ды да та толь кі 
на дру гія су ткі пас ля пры хо ду ва лан цё раў. Пе рад вы бар чы пла кат Мі ка лая Стат ке ві ча ў ААТ 
«Ку па лін ка» раз мяс ці лі на ін фар ма цый ным стэн дзе, які зна хо дзіц ца ў ня бач ным мес цы. Агі-
та цый ную пра дук цыю, зме шча ную на ўва хо дзе ў прад пры ем ства, па сло вах са міх су пра цоў ні-
каў, зры вае аса біс та ды рэк тар. У кра ме «Вя сёл ка» па ву лі цы Пар ка вай пас ля доў гіх пе ра мо ваў 
агі та цый най пра дук цыя ў пад трым ку аль тэр на тыў на га кан ды да та бы ла зме шча на, але ад ра зу 
пас ля сы хо ду ва лан цё ра пла кат та ям ні чым чы нам знік. У «До ме бы та» па пра спек це Мі ра 
змяс ціць пра гра му Стат ке ві ча на бач ным мес цы по бач з афі цый най ін фар ма цы яй пра да ту пра-
вя дзен ня вы ба раў агі та та ру не да зво лі ла за гад чы ца.

З ана ла гіч ны мі праб ле ма мі су ты ка лі ся ка ман ды аль тэр на тыў ных кан ды да таў у прэ зі дэн ты 
па ўсёй кра і не.

Так, сло нім скія ак ты віс ты БХД і Пар тыі БНФ вы му ша ны бы лі звяр нуц ца з за ява мі ў Сло-
нім скі РА УС і Сло нім скую ра ён ную вы бар чую ка мі сію з па тра ба ван нем кант ро лю за вы ка нан-
нем ра шэн ня Сло нім ска га рай вы кан ка ма ад 22 ліс та па да 2010 го да № 967, да тыч на га мес цаў для 
раз мя шчэн ня агі та цый ных ма тэ ры я лаў. Яны пе ра лі чы лі на ступ ныя фак ты: 7 снеж ня ды рэк тар 
ганд лё ва га до ма «Прэ стыж» Га лі на Ка зя лец кая са рва ла ў кра ме пла ка ты Ры го ра Кас ту сё ва; 
за гад чы ца ап тэ кі № 5 на Чыр во на ар мей скай ву лі цы так са ма са рва ла і вы кі ну ла пла ка ты Ры го ра 
Кас ту сё ва; ад мо ві ла ся вы ве сіць агі та цый ныя ма тэ ры я лы Ві та ля Ры ма шэў ска га за гад чы ца дзі ця-
чай ра ён най па лі клі ні кі Люд мі ла Дзя гель, ска заў шы, што ёй за ба ра ніў гэ та на мес нік га лоў на га 
ўра ча баль ні цы Ігар Ка лі ні чаў, а яна яму пад па рад коў ва ец ца; за гад чы ца Сло нім скай цэнт раль-
най біб лі я тэч най сіс тэ мы Ла ры са Рэ пін ская так і не раз мяс ці ла пла ка ты Ві та ля Ры ма шэў ска га ў 
біб лі я тэ ках го ра да, па кі нуў шы іх у сва ім ка бі не це.

Ад на ча со ва агі та цый ныя пла ка ты і га зет ныя раз дру коў кі пе рад вы бар чай пра гра мы кан ды да-
та Аляк санд ра Лу ка шэн кі бес пе ра шкод на раз мя шча лі ся на ін фар ма цый ных стэн дах ар га ні за цый 
і прад пры ем стваў і ні ку ды не зні ка лі. Так са ма на зі раль ні кі не атры ма лі ні вод най скар гі ад ка-
ман ды Лу ка шэн кі аб цяж кас цях і ад мі ніст ра цый ных пе ра шко дах пры раз мя шчэн ні агі та цый ных 
ма тэ ры я лаў у пад трым ку кан ды да та.

Ня гле дзя чы на на ўпрос та вую за ка на даў чую за ба ро ну па шко джан ня агі та цый ных пла ка таў, 
та кія вы пад кі фік са ва лі ся ў роз ных рэ гі ё нах без на леж на га рэ ага ван ня ад па вед ных вы бар чых 
ка мі сій і ор га наў ула ды. На прык лад, у Ма гі лё ве, Слуц ку, Го ме лі, Ба ра на ві чах не ад на ра зо ва зры-
ва лі ся агі та цый ныя ма тэ ры я лы А. Сан ні ка ва, Р. Кас ту сё ва — у Бя ро зе (Брэсц кая вобл.) і Крас-
на пол лі (Ма гі лёў ская вобл.), В. Ры ма шэў ска га ў Мас тах і Сло ні ме (Гро дзен ская вобл.) і інш. 
У Слуц ку (Мін ская вобл.) да ве ра ная асо ба А. Сан ні ка ва Ула дзі мір Ле меш 9 снеж ня ка ля ўні-
вер са ма №32 па вул. Баг да но ві ча су тык нуў ся з ма ла ды мі людзь мі, якія за клей ва лі пла ка ты А. 
Сан ні ка ва вя лі кі мі рэ клам ны мі пла ка та мі «па за га ду на чаль ства». У На ва бе ліц кім ра ё не Го ме-
ля агі та цый ныя пла ка ты аль тэр на тыў ных кан ды да таў не вя до мыя асо бы рэ гу ляр на аб ма лёў ва лі 
на цыст скай сім во лі кай, га неб ны мі сло ва мі. На прык лад, на пры пын ку «ву лі ца Жар коў ска га» 
фо та зды мак Ві та ля Ры ма шэў ска га «ўпры го жы лі» над пі сы «Да лоў па ля ка!», ха ця вя до ма, што 
кан ды дат — бе ла рус.
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Ад моў ны фон агі та цый най кам па ніі і бес пад стаў нае на пру жан не ства ра лі ня рэд кія ў рэ гі ё нах 
за тры ман ні пры хіль ні каў аль тэр на тыў ных кан ды да таў, якія раз мя шча лі ма тэ ры я лы, вы раб ле ныя 
ў ад па вед нас ці з па тра ба ван ня мі за ко на, у да зво ле ных мес цах.

2 снеж ня ва лан цё ра пе рад вы бар ча га шта ба Анд рэя Сан ні ка ва Але сю Ясюк на вак за ле чы гу-
нач най стан цыі «Ба ры саў» за тры маў на рад транс парт най мі лі цыі, ка лі яна пры клей ва ла пла кат 
з парт рэ там кан ды да та ў да зво ле ным для агі та цыі мес цы. У апор ным пунк це, які зна хо дзіц ца 
ў бу дын ку вак за ла, ка ля паў га дзі ны доў жы ла ся раз бі раль ніц тва. Бы ла вы клі ка на дзя жур ная па 
вак за ле, якая ў сваю чар гу звя за ла ся з прад стаў ні ком ад мі ніст ра цыі. Прад стаў нік ад мі ніст ра цыі 
рас тлу ма чыў су пра цоў ні кам пра ва ахоў ных ор га наў, што А. Ясюк не ра бі ла ні чо га за ба ро не на га, 
пас ля ча го гэ та га ва лан цё ра ад пус ці лі.

9 снеж ня ў Са лі гор ску Анд рэй Ты чы на, член ка ман ды Ула дзі мі ра Ня кля е ва, быў за тры ма ны 
су пра цоў ні ка мі мі лі цыі і да стаў ле ны ў па ста ру нак. На го дай для гэ та га ста ла скар га ра бот ні ка 
ад ной з ганд лё вых кро пак го ра да, які па лі чыў не за кон ны мі дзе ян ні агі та та ра пры раз мя шчэн ні 
агі та цый най пра дук цыі на ад ным з аў то бус ных пры пын каў. Ма ла ды ча ла век пра вёў у ад дзя лен ні 
мі лі цыі ка ля 40 хві лін. Пас ля пісь мо вай да чы тлу ма чэн няў А.Ты чы на быў вы зва ле ны.

У Брас ла ве 2 снеж ня су пра цоў ні кі мяс цо ва га РА УС за тры ма лі ак ты віс та БХД Кас ту ся Шы-
та ля, які рас паў сюдж ваў агі та цый ныя ўлёт кі кан ды да та Ві та ля Ры ма шэў ска га. Спа чат ку ў ад-
дзя лен ні мі лі цыі скла лі пра та кол за не за кон ны рас паў сюд і на ват кан фіс ка ва лі дру ка ва ную пра-
дук цыю, але по тым на ўся ля кі вы па дак брас лаў скія мі лі цы я не ры па фак се да сла лі ўзор улёт кі 
ў аб лас ны УУС, ад куль па тэ ле фа на ва лі і за га да лі ад пус ціць хлоп ца. Пас ля гэ та га агі та цы йныя 
ма тэ ры я лы бы лі вер ну ты іх ула даль ні ку.

У Ма ла дэ чне 16 снеж ня ў па мяш кан ні мі ні-рын ка «1000 дро бя зяў» Уладзь Шуль жыц кі раз-
мяс ціў пла кат Ры го ра Кас ту сё ва, пас ля ча го быў за тры ма ны су пра цоў ні ка мі мі лі цыі з аў та ма-
та мі. У ад дзя лен ні мі лі цыі ахоў ні кі пра ва па рад ку ста лі спраў джаць, ці на за кон ных пад ста вах У. 
Шуль жыц кі раз мя шчаў агі та цый ныя ма тэ ры я лы. Пас ля та го, як вы свет лі ла ся, што мі ні-ры нак 
вы зна ча ны для раз мя шчэн ня агі та цыі рай вы кан ка мам, за тры ма на га ад пус ці лі. Уся го за час агі та-
цый най кам па ніі па доб ным чы нам трой чы за трым лі ва лі ся пры хіль ні кі кан ды да та ў прэ зі дэн ты 
ад Пар тыі БНФ.

Мі ха іл Кузь мян коў, сяб ра вы бар ча га шта ба кан ды да та ў прэ зі дэн ты Бе ла ру сі Анд рэя Сан ні-
ка ва, на па чат ку снеж ня быў за тры ма ны ар шан скі мі мі лі цы ян та мі. У мо мант за тры ман ня Мі ха іл 
рас клей ваў агі та цый ныя ма тэ ры я лы за свай го кан ды да та ў мес цах, якія афі цый на вы зна ча ны Ар-
шан скім гар вы кан ка мам. Ня гле дзя чы на тое, што агі та тар прад' явіў мі лі цы ян там свае да ку мен-
ты, а так са ма тэкст ра шэн ня гар вы кан ка ма, ён быў за тры ма ны і да стаў ле ны ў Ар шан скі ГА УС. 
Па коль кі ні чо га су праць за кон на га прад' явіць яму мі лі цэй скае на чаль ства не змаг ло, праз паў га-
дзі ны пас ля за тры ман ня ак ты віс та ад пус ці лі.

5 снеж ня ў Мас тах (Гро дзен ская вобл.) пад час рас клей кі агі та цый ных пла ка таў Ві та ля Ры ма-
шэў ска га ў кра ме буд ма тэ ры я лаў да ак ты віст кі шта ба гэ та га кан ды да та Але ны Да ві до віч па ча ла 
чап ляц ца ад на з ра бот ніц, па пра ка ю чы, што яна су праць ця пе раш няй ула ды, бы ла вы клі ка на 
мі лі цыя. У ад дзялен ні ў Але ны Да ві до віч узя лі пісь мо выя тлу ма чэн ні і, пе ра ка наў шы ся, што тая 
вы веш вае агі та цый ныя ма тэ ры я лы ў мес цах, вы зна ча ных рай вы кан ка мам, ад пус ці лі яе. На заўт-
ра, 6 снеж ня, з са май ра ні цы, на ква тэ ру да Але ны Да ві до віч прый шоў участ ко вы мі лі цы я нер, 
які за па тра ба ваў даць тлу ма чэн ні — хто і ад куль да стаў ляе агі та цый ныя ма тэ ры я лы кан ды да та ў 
прэ зі дэн ты Ві та ля Ры ма шэў ска га ў Мас ты.

Не па раў наль ны рэ жым спры ян ня рас паў сю ду агі та цый най пра дук цыі быў за бяс пе ча ны толь-
кі ад на му кан ды да ту ў прэ зі дэн ты — Аляк санд ру Лу ка шэн ку. Акра мя ад зна ча най ужо маг чы-
мас ці бес пе ра шкод на га раз мя шчэн ня ма тэ ры я лаў і воль на га іх рас паў сю ду, за фік са ва ны фак ты 
вы ка ры стан ня ма гут на га ад мі ніст ра цый на га рэ сур су.

Так, экс пер там кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» быў пе ра да дзе ны да ку-
мент, які свед чыць, што да 15 снеж ня ра бот ні кі РУП «Бел пош та» па він ны бы лі рас кі даць па 
паш то вых скры нях жы ха роў Бе ла ру сі 1 млн агі та цый ных паш то вак кан ды да та Аляк санд ра Лу-
ка шэн кі. Да ку мент, які па тра піў пра ва аба рон цам, — гэ та рас па ра джэн не ад 10 снеж ня 2010 го-
да, да сла нае ў Ма зыр скую фі лію РУП «Бел пош та» за под пі сам на мес ні ка на чаль ні ка Тац ця най 
Вік та раў най Мас ка лё вай (ДА КУ МЕНТ 2). У шап цы да да ку мен та ста іць над піс: «Всем ОН». 
«В ваш ад рес во вторник [14 снеж ня — удак лад нен не рэд.] по сту пят листовки по вы бо рам, сог-
лас но разнорядки Го мель ско го филиала РУП «Бел по чта». За 14-15 ян ва ря (не по зже) разнести 
листовки по абонентским ящикам [тут яў ная ці на ўмыс ная па мыл ка ў ме ся цы — ма ец ца на ўва-
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зе сне жань]», — па ве дам ля ец ца ў рас па ра джэн ні. Да лей вель мі стро га: «Всем отнестись очень 
от вет ствен но, что бы ни в ко ем слу чае не остались в сум ках по чталь о нов или в ка ком-нибудь 
дру гом мес те». У рас па ра джэн ні га во рыц ца, каб на чаль ні кі паш то вых ад дзя лен няў Ма зыр ска га 
ра ё на РУП «Бел пош та» ўзя лі гэ та пад улас ны кант роль і 15 снеж ня па ве да мі лі па тэ ле фо не аса-
біс та Тац ця не Вік та раў не Мас ка лё вай: «отчитаться о про де лан ной ра бо те». У рас па ра джэн ні 
не згад ва ец ца імя кан ды та та (кан ды да таў) у прэ зі дэн ты, чые ўлёт кі па він ны раз нес ці паш таль-
ё ны, ад нак ме на ві та паш тоў кі за А. Лу ка шэн ку 14-15 снеж ня знай шлі ў сва іх скры нях не толь кі 
жы ха ры Ма зыр ска ра ра ё на, але і ўсёй кра і ны. На паш тоў цы ёсць над піс «Будущее в наших ру-
ках» і аў то граф Лу ка шэн кі, а на ад ва рот ным ба ку на пі са на «Вмес те мы добъёмся боль ше го».

За фік са ва ны так са ма вы пад кі рас паў сю ду агі та цый най пра дук цыі і дру ка ва ных ма тэ ры я лаў з 
пе рад вы бар чай пра гра май Аляк санд ра Лу ка шэн кі, вы раб ле ных з па ру шэн нем уста ноў ле на га за-
ко нам па рад ку, а ме на ві та — без вы ход ных да дзе ных. Пры гэ тым ад па вед ныя вы бар чыя ка мі сіі, 
ку ды на кі роў ва лі ся скар гі на па доб ныя па ру шэн ні, ад маў ля лі ся да ваць пра ва вую ацэн ку па доб-
ным фак там.

Так, у Чы гу нач ным ра ё не Го ме ля, па чы на ю чы з 1 снеж ня, ак ты віс та мі БРСМ рас паў сюдж-
ва ла ся пе рад вы бар чая пра гра ма кан ды да та ў прэ зі дэн ты Аляк санд ра Лу ка шэн кі без не аб ход ных 
вы ход ных да дзе ных. Ня гле дзя чы на ві да воч на дру кар скі спо саб вы ра бу ма тэ ры я лаў, ак ты віс ты 
БРСМ сцвяр джа лі, што яны са мі рых ту юць, раз дру коў ва юць на ксе рак се гэ тую пра гра му, а за-
тым рас паў сюдж ва юць.

У Брэс це 18 снеж ня мяс цо выя ак ты віс ты рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая 
Русь» рас паў сюдж ва лі ка ля Цэнт раль на га рын ку на ву лі цы Пуш кін скай улёт кі з пра гра май кан-
ды да та ў прэ зі дэн ты Аляк санд ра Лу ка шэн кі без вы ход ных да дзе ных. Та кія жа ўлёт кі 17 снеж ня 
ка ля гэ та га рын ку рас паў сюдж ва лі прад стаў ні кі БРСМ.

У аду ка цый най уста но ве Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі — Між на род ным ін сты ту це пра-
цоў ных і са цы яль ных ад но сін быў зме шча ны зва рот Сяб раў Ра ды да вы клад чы каў, су пра цоў ні-
каў і сту дэн таў ін сты ту та з за клі кам «у дзень вы ба раў 19 снеж ня 2010 го да прый сці на вы бар чыя 
ўчаст кі і ад даць свае га ла сы за прад стаў ні ка на род ных мас, дзе ю ча га Прэ зі дэн та кра і ны Аляк-
санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн ку» і ўхва лен нем абра на га ім кур су раз віц ця кра і ны. На зва ро це бы-
ла зме шча на па зна ка пра тое, што зва рот «адзі на га лос на адоб ра ны Ра дай ін сты ту та 10 снеж ня 
2010», але ні я кіх вы ход ных да дзе ных не бы ло ўка за на.

Ад зна чым, што па вод ле ар ты ку ла 45 ВК, пе рад вы бар чыя пла ка ты кан ды да таў, вы раб ле ныя 
на бюд жэт ныя срод кі, па він ны ўтрым лі ваць та кія вы ход ныя звест кі, як наз ва і ад рас ар га ні за-
цыі (ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка), што вы раб ля ла дру ка ва ныя ма тэ ры я лы, ну мар лі цэн зіі 
на па лі гра фіч ную дзей насць і да ту яе вы да чы, ты раж і ну мар за ка зу. Ар ты кул за ба ра няе рас-
паў сюд ана нім ных агі та цый ных дру ка ва ных ма тэ ры я лаў. Ар ты кул 48 ВК да зва ляе ка рыс тац ца 
срод ка мі ар га ні за цый, гра мад скіх аб' яд нан няў і гра ма дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ад нак у та кім 
вы пад ку пе ра лі ча ныя суб' ек ты не са мі вы раб ля юць агі та цый ныя ма тэ ры я лы, а «мо гуць уно сіць 
свае гра шо выя срод кі ў па за бюд жэт ны фонд, утво ра ны Цэнт раль най ка мі сі яй для да дат ко ва га 
фі нан са ван ня вы дат каў па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні вы ба раў». Па лі тыч ныя пар тыі і ін шыя 
гра мад скія аб' яд нан ні, ін шыя ар га ні за цыі, гра ма дзя не Рэс пуб лі кі Бе ла русь не ма юць пра ва аказ-
ваць ін шую ма тэ ры яль ную да па мо гу, акра мя ўня сен ня гра шо вых срод каў у па за бюд жэт ны фонд 
і ў вы бар чыя фон ды кан ды да таў, пра ду гле джа ныя част кай 1 ар ты ку ла 48. Па ру шэн не па тра ба-
ван няў да дзе на га ар ты ку ла цяг не за са бой ад каз у рэ гіст ра цыі кан ды да та аль бо ад ме ну ра шэн ня 
пра яго рэ гіст ра цыю, ад нак да тыч на кан ды да та А. Лу ка шэн кі да дзе ная нор ма за ка на даў ства не 
пра ца ва ла.

Су стрэ чы з вы бар шчы ка мі і ін шыя ма са выя ме ра пры ем ствы
Згод на з Ка лян дар ным пла нам, да 12 ліс та па да вы ка наў чы мі і рас па рад чы мі ор га на мі па 

ўзгад нен ні з ад па вед ны мі вы бар чы мі ка мі сі я мі бы лі вы зна ча ны па мяш кан ні для пра вя дзен ня су-
стрэч кан ды да таў у прэ зі дэн ты і іх да ве ра ных асоб з вы бар шчы ка мі і пе рад вы бар чых схо даў, ар-
га ні за ва ных вы бар шчы ка мі — та кія па мяш кан ні прад стаў ля юц ца бяс плат на. Так са ма кан ды да ты 
ў прэ зі дэн ты ме лі пра ва за кошт срод каў улас на га вы бар ча га фон да арэн да ваць бу дын кі і па мяш-
кан ні для пра вя дзен ня су стрэч з вы бар шчы ка мі.

У гэ ты ж тэр мін бы лі вы зна ча ны мес цы для пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў (схо даў 
па-за па мяш кан ня мі, мі тын гаў, пі ке та ван няў) у мэ тах пе рад вы бар чай агі та цыі. Згод на з арт. 45.1 
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ВК, пра вя дзен не ма са вых ме ра пры ем стваў у мес цах, вы зна ча ных ра шэн ня мі мяс цо вых ула даў, 
ма юць па ве дам ляль ны ха рак тар. Ма са выя ме ра пры ем ствы, якія пра вод зяц ца па-за вы зна ча ны мі 
мес ца мі, па він ны ар га ні зоў вац ца і пра во дзіц ца ў ад па вед нас ці з За ко нам «Аб ма са вых ме ра пры-
ем ствах».

Мес цы для су стрэч з вы бар шчы ка мі бы лі вы зна ча ны вы кан ка ма мі ў тэр мі ны, уста ноў ле ныя 
вы бар чым за ка на даў ствам і ЦВК. Ад нак у аб са лют най боль шас ці рэ гі ё наў, за вы клю чэн нем Мін-
ска, бы лі вы зна ча ны ня зруч ныя (ад да ле ныя, ня доб ра ўпра рад ка ва ныя) ці не вя лі кія па мяш кан ні 
і мес цы для ма са вых ме ра пры ем стваў. Ра зам з тым, на зі раль ні кі ад зна чы лі, што коль касць та кіх 
мес цаў боль шая, чым пад час вы ба раў 2006 го да. Пры гэ тым ме лі мес ца па ру шэн ні арт. 45 ВК, гэ-
та зна чыць вы зна чэн не мес цаў вы кан ка ма мі без уз гад нен ня з ад па вед ны мі вы бар чы мі ка мі сі я мі. 
На прык лад, Мін гар вы кан кам пры няў ра шэн не аб вы зна чэн ні мес цаў без уз гад нен ня з Мін скай 
га рад ской вы бар чай ка мі сі яй. Ана ла гіч ным чы нам пры ма лі ра шэн ні і Ар шан скія гар- і рай вы-
кан ка мы (Ві цеб ская вобл.).

Як і ў вы пад ку з вы зна чэн нем мес цаў для пра вя дзен ня пі ке таў па збо ры под пі саў, мно гія вы-
кан ка мы паз ней унес лі зме ны ў свае ра шэн ні, па вя лі чыў шы коль касць мес цаў для су стрэч кан-
ды да таў і іх да ве ра ных асоб з вы бар шчы ка мі. Прак тыч на заў сё ды гэ та ад бы ва ла ся пад ціс кам або 
па скар гах пра ва аба рон цаў ці ак ты віс таў шта боў кан ды да таў.

Так, ак ты віс ты кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» да маг лі ся пе ра гля ду ра-
шэн няў Гро дзен ска га гар вы кан ка ма, Смар гон ска га рай вы кан ка ма (Гро дзен ская вобл.) і інш. У 
вы ні ку аб скар джан ня ра шэн ня аб вы зна чэн ні мес цаў для пра вя дзен ня агі та цыі Го мель скі гар вы-
кан кам унёс зме ны ў сваё ра шэн не ад 5 ліс та па да: за мест ра ней шых 9 пля цо вак у не шмат люд ных 
ра ё нах агі та цыя бы ла да зво ле на на тэ ры то рыі го ра да амаль паў сюд на. Да трох іс ну ю чых мес цаў 
для пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў у Ле нін скім ра ё не Ма гі лё ва да да ло ся яшчэ дзе вяць 
мес цаў. Ад па вед нае ра шэн не аб гэ тым бы ло пры ня та ад мі ніст ра цы яй Ле нін ска га ра ё на аб лас но-
ва цэнт ра пас ля та го, як у суд тры нац ца цю дэ ма кра тыч ны мі ак ты віс та мі бы лі па да дзе ны за явы 
аб тым, што коль касць мес цаў для вя дзен ня агі та цыі на тэ ры то рыі ра ё на не да стат ко вая.

Пас ля ўня сен ня Са лі гор скім рай вы кан кам зме наў у сваё ра шэн не «Аб вы зна чэн ні мес цаў 
для пра вя дзен ня кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты мас са вых ме ра пры ем стваў з мэ тай здзяйс нен ня пе-
рад вы бар чай агі та цыі» бы лі знач на па шы ра ны маг чы мас ці кан ды да таў па агі та цыі на ад кры тых 
пля цоў ках го ра да. Ка лі пер ша па чат ко ва пра ду гледж ва ла ся пра вя дзен не ву ліч ных пі ке таў толь кі 
на тэ ры то рыі ста ды ё на «Бу даў нік» на ўскрай ку го ра да, а так са ма на школь ных спар тыў ных 
пля цоў ках, што зна хо дзяц ца на ня зруч ных два ра вых тэ ры то ры ях, то по тым ста ла да зво ле на агі-
та цыя на пля цоў ках ка ля ганд лё вых аб' ек таў ра ё на. Так са ма бы лі ўне се ны зме ны ў ра шэн не аб 
мес цах пра вя дзен ня су стрэч кан ды да таў: у да зво ле ны спіс бы лі ўне се ны ак та выя за лы аду ка цый-
ных уста ноў Са лі гор ска і жыл лё ва-экс плу а та цый ных служб ЖКГ.

У Брэс це па ве лі чэн ня коль кас ці мес цаў для агі та цыі не ад бы ло ся, ха ця на су стрэ чы чы ноў ні-
каў Брэсц ка га гар вы кан ка ма з на зі раль ні ка мі мі сіі АБ СЕ на мес нік стар шы ні Брэсц ка га гар вы-
кан ка ма Вя ча слаў Ха фі заў на пы тан не ад нос на па ве лі чэн ня коль кас ці мес цаў для су стрэч вы бар-
шчы каў з кан ды да та мі ў Ле нін скім і Мас коў скім ра ё нах Брэс та даў ста ноў чы ад каз. Ад па вед ны 
за пыт у гар вы кан кам на кі ра ва лі брэсц кія пра ва аба рон цы. У пісь мо вым ад ка зе, які за яў ні кі атры-
ма лі за под пі сам та го ж В. Ха фі за ва, па ве дам ля ла ся, што для пра вя дзен ня агі та цыі за ста юц ца 
ра ней вы зна ча ныя мес цы.

Вар та ад зна чыць ад нос на лі бе раль ны па ды ход ула даў да су стрэч апа зі цый ных кан ды да таў з 
вы бар шчы ка мі і ін шых звя за ных з вы ба ра мі ма са вых ме ра пры ем стваў у па раў на нні з па пя рэд ні-
мі прэ зі дэнц кі мі вы ба ра мі.

Су стрэ чы ў па мяш кан нях ад бы ва лі ся без іс тот ных пе ра шко даў, ад нак не ка то рыя ўста но вы ад-
маў ля лі ў іх пра да стаў лен ні. На прык лад, Яра сла ву Ра ман чу ку бы ло ад моў ле на ў пра вя дзен ні су стрэ-
чы з вы бар шчы ка мі ў Го мель скім дзяр жаў ным тэх ніч ным уні вер сі тэ це, Бе ла рус кім ганд лё ва-эка-
наміч ным уні вер сі тэ це спа жы вец кай ка а пе ра цыі (Го мель) і Між на род ным ін сты ту це пра цоў ных 
і са цы яль ных ад но сі наў; У. Ня кля е ву — у Брэсц кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це. Юрый Клі мо віч, 
да ве ра ная асо ба кан ды да та ў прэ зі дэн ты Ві та ля Ры ма шэў ска га, атры маў рэз кую ад мо ву ад кі раў-
ніц тва Го мель ска га аб лас но га до ма тэх ніч най і мас тац кай твор час ці. Па сло вах Клі мо ві ча, ды рэк-
тар До ма твор час ці ўпер шы ню па чуў ад да ве ра най асо бы, што ўста но ва з'яў ля ец ца да зво ле ным для 
пра вя дзен ня агі та цыі мес цам, і да даў, што «На гі тут ні я кіх кан ды да таў не бу дзе!».

З пе ра шко да мі су тык нуў ся А. Сан ні каў пры ар га ні за цыі су стрэ чы з вы бар шчы ка мі 29 ліс та-
па да ў Мін скім дзяр жаў ным лінг віс тыч ным уні вер сі тэ це, які па лі тык у свой час скон чыў. За не-
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каль кі дзён ва ўні вер сі тэ це бы лі са рва ныя ўсе аб' явы, якія за пра ша лі на су стрэ чу з кан ды да там у 
прэ зі дэн ты. У дзень су стрэ чы ад мі ніст ра цыя ВНУ так са ма за ба ра ні ла раз мяс ціць за пра шэн не на 
дош цы аб' яваў. Вы клад чыц кі склад ВНУ па пя рэ дзі лі, што на су стрэ чу з апа зі цый ным па лі ты кам 
«лепш не ха дзіць». На мес нік рэк та ра па вы ха ваў чай пра цы Ігар Пу чэ ня да апош ня га не да зва-
ляў па ве сіць на сцэ не ба нэр з парт рэ там Сан ні ка ва і сло ва мі «Гіс то рыя ро біц ца сён ня». Уда ло ся 
па ве сіць транс па рант толь кі пас ля зван ка ў ЦВК. Ня гле дзя чы на ўсе пе ра шко ды, на су стрэ чу з 
кан ды да там са бра ла ся ка ля 500 ча ла век.

Су стрэ чы кан ды да таў і іх да ве ра ных асо баў з вы бар шчы ка мі ў боль шас ці рэ гі ё наў ад бы ва лі-
ся ва ўмо вах аб ме жа ва най ін фар ма цыі аб іх пра вя дзен ні. На прык лад, ін фар ма цыя аб су стрэ чы 
кан ды да та Мі ка лая Стат ке ві ча з жы ха ра мі г. Ба ра на ві чы (Брэсц кая вобл.) з'я ві ла ся ў мяс цо вай 
га зе це «Наш край» (на апош няй ста рон цы дроб ным шрыф там) і на сай це гар вы кан ка ма толь-
кі 2 снеж ня, у дзень су стрэ чы. Аб вест ка пра су стрэ чу з кан ды да там у прэ зі дэн ты Яра сла вам 
Ра ман чу ком «Ма ла дзе чан ская га зе та» на дру ка ва на на пят нац ца тай ста рон цы, пад аб' ява мі аб 
на яў нас ці ва кан сій на прад пры ем ствах.

У Брэс це Дзміт рый Шур хай, да ве ра ная асо ба кан ды да та ў прэ зі дэн ты Ві та ля Ры ма шэў ска га, 
8 снеж ня пад пі саў да мо ву з тэ ле ка на лам «Буг-ТБ» аб рэ кла ме ма ю чай ад быц ца су стрэ чы гэ та-
га кан ды да та з вы бар шчы ка мі. Мер ка ва ла ся, што рэ кла ма бу дзе раз ме шча на ў ін фар ма цый ным 
бло ку тэ ле ка на ла, ад нак ра ні цай 9 снеж ня Дзміт рыю Шур хаю па тэ ле фа на ва лі з «Буг-ТВ» і па-
ве да мі лі, што да мо ва ану лю ец ца, па коль кі для па доб най рэ кла мы «ня ма эфір на га ча су».

У Брэс це мяс цо выя ўла ды ўся ляк пе ра шка джа лі рас паў сю ду ін фар ма цыі і пра пры езд кан-
ды да та ў прэ зі дэн ты Яра сла ва Ра ман чу ка. Бес па спя хо вы мі ака за лі ся спро бы пра анан са ваць да-
дзе ны ві зіт у не ка то рых СМІ (там спа сла лі ся на тэх ніч ныя пры чы ны і не маг чы масць рас паў-
сюдж ваць та ко га ро ду ін фар ма цыю), а так са ма з да па мо гай аб вес так па ра дыё на рын ках го ра да 
і ў цэнт раль ным уні вер ма гу. Ак ты віс ты шта ба вы му ша ны вый сці на ву лі цы з пла ка та мі і ста яць 
уз доўж трас, каб пра яз джа ю чыя лю дзі змаг лі да ве дац ца, што та кая су стрэ ча ад бу дзец ца, так са ма 
раз да ва лі ся ўлёт кі і ра бі лі ся вус ныя за пра шэн ні.

Ар шан ская тэ ле кам па нія «Скіф», ула даль ні кам якой з'яў ля ец ца ТАА «Те ле ком — Га рант», 
ад мо ві ла ся пры няць аб' яву пра су стрэ чу з кан ды да там у прэ зі дэн ты Ула дзі мі рам Ня кля е вым, 
якая бы ла за пла на ва на 27 ліс та па да ў До ме куль ту ры Та ва рыст ва ін ва лі даў па зро ку. Ня гле дзя чы 
на тое, што да дзе ная су стрэ ча бы ла ўзгод не на з га рад ской ка мі сі яй і гар вы кан ка мам, тэ ле кам па-
нія за па тра ба ва ла вы даць пісь мо вы да звол гар вы кан ка ма, які ў сваю чар гу ад мо віў ся вы даць та кі 
да ку мент.

Ад нак у не ка то рых рэ гі ё нах ад зна ча лі ся і ста ноў чыя тэн дэн цыі: дзярж вы дан ні і ін шыя СМІ 
не ад маў ля лі ся ін фар ма ваць жы ха роў пра су стрэ чы з аль тэр на тыў ны мі кан ды да та мі. У Бя ро-
заў скай ра ён най га зе це «Ма як» на пер шай ста рон цы на ка ля ро вым фо не бы ла на дру ка ва на 
аб вест ка пра су стрэ чу кан ды да та ў прэ зі дэн ты Ры го ра Кас ту сё ва з вы бар шчы ка мі. Пра су стрэ-
чу гэ та га ж кан ды да та з вы бар шчы ка мі На ва по лац ку раз мяс ці лі аб вест кі мяс цо выя тэ ле ка на лы 
«Век тар» і «Лай нер». 25 ліс та па да ба ра на віц кая дзяр жаў ная га зе та «Наш край» на дру ка ва ла 
ін фар ма цыю пра су стрэ чы вы бар шчы каў з апа зі цый ны мі кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты Яра сла вам 
Ра ман чу ком і Анд рэ ем Сан ні ка вым, якія бы лі за пла на ва ны ад па вед на 26 і 28 ліс та па да. Гэ тая ж 
ін фар ма цыя бы ла раз ме шча на і на сай це Ба ра на віц ка га гар вы кан ка ма.

На зі раль ні кі ад зна чы лі да во лі вя лі кую за ці каў ле насць вы бар шчы каў да су стрэч з аль тэр на-
тыў ны мі кан ды да та мі ў роз ных рэ гі ё нах. Пры езд кан ды да та ў прэ зі дэн ты Анд рэя Сан ні ка ва ў 
Грод на вы клі каў са праўд ны ажы я таж. На су стрэ чу, якая пра хо дзі ла ў па мяш кан ні Гро дзен скай 
аб лас ной фі лар мо ніі, прый шло ка ля ты ся чы ча ла век, так што за ла гэ тай уста но вы не змаг ла 
змяс ціць усіх ах вот ных па слу хаць кан ды да та: лю дзі ста я лі ў пра хо дах і на ват фае. Анд рэй Сан-
ні каў са браў у Ма гі лёў скім па ла цы куль ту ры чы гу нач ні каў анш лаг: па слу хаць і па гля дзець на 
апа зі цый на га кан ды да та прый шло ка ля 500 ча ла век — у за ле не бы ло сва бод ных мес цаў, лю дзі 
ста я лі ў пра хо дах. У Ві цеб ску на су стрэ чу з гэ тым кан ды да там, якая пра хо дзі ла ў ак та вай за ле 
Цэнт ра твор час ці дзя цей і мо ла дзі Пер ша май ска га ра ё на, са бра ла ся больш за 250 ча ла век — гэ-
та най боль шая коль касць вы бар шчы каў, якія пры сут ні ча лі на па доб ных су стрэ чах у гэ тым аб лас-
ным цэнт ры. 9 снеж ня ў Ба ра на ві чах у га рад скія па ла цы афі цэ раў ад бы ла ся су стрэ ча вы бар шчы-
каў з кан ды да там у прэ зі дэн ты Ула дзі мі рам Ня кля е вым, на якую са бра ла ся поў ная за ла лю дзей, 
не ка то рыя бы лі вы му ша ны ста яць у ка лі до рах, а для ін шых да стаў ля лі да дат ко выя крэс лы. 11 
снеж ня ў Грод не ў за лу ААТ «Ра дыё хва ля» на су стрэ чу з гэ тым кан ды да там прый шло ка ля 600 
ча ла век. За ла Цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі ў Баб руй ску, у якой 12 снеж ня прай шла су стрэ ча з 
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кан ды да там у прэ зі дэн ты Яра сла вам Ра ман чу ком, бы ла пе ра поў не ная, ар га ні за та рам да вя ло ся 
пры но сіць на ват да дат ко выя крэс лы, каб раз мяс ціць усіх жа да ю чых. На су стрэ чу з гэ тым жа 
кан ды да там у Пін ску прый шло ка ля 300 вы бар шчы каў. У Го ме лі 14 снеж ня ў ву чэб на-ме та дыч-
ным цэнт ры на Га ла вац ка га ад бы ла ся су стрэ ча кан ды да таў у прэ зі дэн ты Мі ка лая Стат ке ві ча і 
Дзміт рыя Уса з вы бар шчы ка мі, на якую прый шлі больш за 350 ча ла век, у той час ка лі за ла бы ла 
раз лі ча на толь кі на 250 мес цаў. 10 снеж ня ў за ле га рад ско га Па ла ца куль ту ры Са лі гор ска су стрэ-
ча кан ды да таў у прэ зі дэн ты Мі ка лая Стат ке ві ча і Дзміт рыя Уса з жы ха ра мі го ра да са бра ла больш 
за 300 ча ла век.

У той жа са мы час за фік са ва ны вы пад кі за па лох ван ня з бо ку ад мі ніст ра цый прад пры ем стваў 
і ўста ноў пад на ча ле ных з мэ тай, каб тыя не ўдзель ні ча лі ў су стрэ чах з аль тэр на тыў ны мі кан ды-
да та мі і іх да ве ра ны мі асо ба мі. На прык лад, па вод ле да ве ра най асо бы У. Ня кля е ва Пят ра Мі гур-
ска га, у Шкло ве на пя рэ дад ні су стрэ чы У. Ня кля е ва з вы бар шчы ка мі, якая ад бы ла ся 1 снеж ня, 
кі раў ніц тва не ка то рых прад пры ем стваў го ра да пад па гро зай зваль нен ня за ба ра ні ла сва ім ра бот-
ні кам удзель ні чаць у су стрэ чы з кан ды да там. У вы ні ку ў Дом куль ту ры г.Шкло ва на су стрэ чу з 
Ула дзі мі рам Ня кля е вым прый шло 60 ча ла век.

У пад аў ля ю чай боль шас ці вы пад каў ма тэ ры я лы пра ход су стрэч аль тэр на тыў ных кан ды да таў 
у прэ зі дэн ты і іх да ве ра ных асо баў у рэ гі ё нах не трап ля лі ў мяс цо выя срод кі ма са вай ін фар ма цыі. 
На прык лад, пра тое, што ў Сло ні ме 25 ліс та па да вы сту паў Па вел Се вя ры нец, да ве ра ная асо ба 
кан ды да та ў прэ зі дэн ты Ві та ля Ры ма шэў ска га, па ве да міў толь кі не за леж ны тыд нё вік «Га зе та 
Сло нім ская». Мяс цо вая ра ён ка «Сло нім скі вес нік» ін фар ма цыю пра гэ тую па дзею не раз мяс-
ці ла, ха ця на су стрэ чы пры сут ні чаў га лоў ны рэ дак тар вы дан ня Кі рыл Ля шчан ка і ўсю су стрэ чу 
зды маў на кі на ка ме ру. Жур на ліс ты з мяс цо ва га тэ ле ка на ла «Сло нім-ТВС» так са ма зды ма лі рэ-
пар таж з су стрэ чы, і ён быў пад рых та ва ны да вы пус ку ў эфір. Ад нак рэ дак цыю на ве даў ідэ о лаг 
са Сло нім ска га рай вы кан ка ма Ігар Ла пі каў, які скі нуў рэ пар таж са бе на флэш ку, а праз га дзі ну 
па сту піў за гад з рай вы кан ка ма рэ пар таж у эфір не ста віць.

Агі та цыя ў пад трым ку дзе ю ча га Прэ зі дэн та ажыц цяў ля ла ся прад стаў ні ка мі вы кан ка маў, 
кі раў ні ка мі ўста ноў, ар га ні за цый і прад пры ем стваў. Яны пра во дзі лі схо ды ў пра цоў ных ка лек-
ты вах і ар га ні зоў ва лі су стрэ чы з да ве ра ны мі асо ба мі А. Лу ка шэн кі. Звы чай на та кія су стрэ чы 
ад бы ва лі ся ў пра цоў ны час. Вы бар шчы каў збі ра лі пры му со ва. На прык лад, у г. Шкло ве (Ма гі-
лёў ская вобл.) на пя рэ дад ні 1 снеж ня, ка лі бы ла за пла на ва на су стрэ ча да ве ра най асо бы А. Лу-
ка шэн кі, рэк та ра Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та хар ча ван ня Вя ча сла ва Шар шу но ва, з 
вы бар шчы ка мі, ар га ні за цыі і прад пры ем ствы Шкло ва атры ма лі раз на рад ку, коль кі лю дзей яны 
па він ны на кі ра ваць на гэ тую су стрэ чу.

16 снеж ня ў Сло ні ме ў кі на тэ ат ры «Мір» вы сту паў рэк тар Гро дзен ска га дзяр жаў на га аграр-
на га ўні вер сі тэ та Ві тольд Пес ціс, да ве ра ная асо ба Аляк санд ра Лу ка шэн кі. Най больш у за ле бы-
ло су пра цоў ніц ра ён на га вуз ла су вя зі, што зна хо дзіц ца не да лё ка ад кі на тэ ат ра, якіх на кі ра ва лі на 
гэ тую су стрэ чу пад час іх абе дзен на га пе ра пын ку.

9 снеж ня ў па мяш кан ні Свіс лац кай жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі быў са бра ны ка лек тыў 
гэ тай уста но вы. У пра цоў ны час стар шы ня Свіс лац ка га рай вы кан ка ма Алег Тар гон скі, які вяр-
нуў ся з Усе бе ла рус ка га схо ду, ра зам з га лоў ным ле ка рам Свіс лац кай цэнт раль най ра ён най баль-
ні цы Іл лём Тур ком агі та ва лі га ла са ваць за Аляк санд ра Лу ка шэн ку. За ты дзень да гэ та га ў Свіс лач 
пры яз джаў Ва сіль Ра вя ка, стар шы ня СВК «Пра грэс-Вер ця ліш кі», да ве ра ная асо ба Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі, і вёў агі та цыю ў бу дын ку ра ён на га До ма куль ту ры, дзе па за га дзе мяс цо ва га на чаль-
ства ў пра цоў ны час бы лі са бра ны вы бар шчы кі.

У якас ці да ве ра най асо бы кан ды да та ў прэ зі дэн ты Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў пра цоў ны час 
пра во дзіў су стрэ чы з вы бар шчы ка мі Ра га чо ва ге не раль ны ды рэк тар «Гом сель ма шу» Ва ле рый 
Жмай лік: ён на ве даў пра цоў ныя ка лек ты вы ААТ «Ра га чоў скі МКК», хлеб за во да, між рай га зу, 
аб лаў трат ран су. На су стрэ чы з су пра цоў ні ка мі ААТ «Ра га чоў скі МКК», якую пра во дзіў Ва ле-
рый Жмай лік, пры сут ні ча лі так са ма ге не раль ны ды рэк тар гэ та га прад пры ем ства, стар шы ня Ра-
га чоў ска га рай вы кан ка ма, яго на мес нік, на мес нік ра ён най вы бар чай ка мі сіі і мяс цо вы ідэ о лаг.

2 снеж ня на па шы ра ным па ся джэн ні ка ле гіі Мінс тэр ства ляс ной гас па дар кі бы ла пры ня та 
рэ за лю цыя, якая за клі ка ла «ад даць свой го лас за да стой на га кан ды да та Аляк санд ра Ры го ра ві ча 
Лу ка шэн ку, які бу дзе га ран там рэа лі за цыі Пра гра мы са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь на 2011-2015 га ды».

2 снеж ня ў ДК «Бе лАЗ» пра хо дзі ла не анан са ва ная ў мяс цо вых СМІ агі та цый ная су стрэ ча 
стар шы ні Мі набл вы кан ка ма Ба ры са Ба ту ры з жо дзін ца мі. Апош ні вы сту паў у ро лі да ве ра най 
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асо бы кан ды да та А.Лу ка шэн кі. У да дзе ным ме ра пры ем стве ўдзель ні чаў прак тыч на ўвесь ад мі-
ніст ра цый ны ак тыў го ра да, а ада бра ныя лю дзі з роз ных прад пры ем стваў і ўста ноў спе цы яль на 
пры во зі лі ся ар га ні за ва ны мі для гэ та га аў то бу са мі: за ла на 419 мес цаў бы ла поў най. Усё гэ та ад-
бы ва ла ся ў пра цоў ны час. Ужо 3 снеж ня на сай це афі цый на га дру ка ва на га вы дан ня вы кан ка ма 
«Жо дзін скія На ві ны» з'я віў ся вя лі кі ма тэ ры ял па вы ні ках су стрэ чы Ба ры са Ба ту ры з жо дзін-
ца мі, пры гэ тым на сай це не бы ло раз ме шча на ні вод на га па ве дам лен ня пра су стрэ чы аль тэр на-
тыў ных кан ды да таў, якія ад бы ва лі ся ў Жо дзі не. У гэ ты ж дзень Жо дзін скі тэ ле ка нал «Сфе ра» 
так са ма апе ра тыў на прад ста віў жо дзін цам ін фар ма цыю пра су стрэ чу з да ве ра най асо бай А.Лу-
ка шэн кі.

Ні вод на га ра зу вы ка ры стан не ад мі ніст ра цый на га рэ сур су і па ру шэн ні пры пра вя дзен ні 
су стрэч з вы бар шчы ка мі не ста лі прад ме там для за кон на га рэ ага ван ня і пра ва вой ацэн кі ад па-
вед ны мі вы бар чы мі ка мі сі я мі. Па ка заль ным з'яў ля ец ца ад каз ЦВК на скар гу ба ры саў ска га пра-
ва аба рон цы Але га Мац ке ві ча ў су вя зі з пра вя дзен нем 1 снеж ня да ве ра най асо бай кан ды да та ў 
прэ зі дэн ты Аляк санд ра Лу ка шэн кі, ген ды рэк та рам ААТ «БА ТЭ» Ана то лем Кап скім су стрэ чы 
з вы бар шчы ка мі на тэ ры то рыі ААТ «Эк ран» у пра цоў ны час. Як вы ні кае з ад ка зу ЦВК, пад час 
пра вер кі бы ло ўста ноў ле на, што Ана толь Кап скі па да ваў за яву ге не раль на му ды рэк та ру ААТ 
«Эк ран» Ва ле рыю Кас пер ска му аб пра вя дзен ні су стрэ чы з вы бар шчы ка мі ў за ле па се джан няў 
гэ та га прад пры ем ства 1 снеж ня ў 15.00. «З ін фар ма цыі, прад стаў ле най у Цэнт раль ную ка мі сію, 
вы ні кае, што рэ жым пра цы на зва на га прад пры ем ства — двух змен ны. Як рас тлу ма чыў стар шы ня 
Ба ры саў скай ра ён най ка мі сіі па вы ба рах прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ба ран нік В.М., уліч-
ва ю чы рэ жым пра цы прад пры ем ства, з лі ку яго су пра цоў ні каў на су стрэ чы пры сут ні ча лі тыя, 
хто скон чыў пра цу ў пер шую зме ну, і тыя, хто не па чы наў пра цу ў дру гую зме ну. Акра мя та го, 
ува ход у па мяш кан не за лы па се джан няў ААТ «Эк ран» ажыц цяў ля ец ца як з тэ ры то рыі прад-
пры ем ства, так і з ву лі цы. І на ўка за най су стрэ чы пры сут ні ча лі не толь кі чле ны ка лек ты ва прад-
пры ем ства, але вы бар шчы кі, якія не з'яў ля юц ца су пра цоў ні ка мі ААТ «Эк ран». Што да са мо га 
ген ды рэк та ра «БА ТЭ» Ана то ля Кап ска га, то з 1 снеж ня, як вы ні кае з ад ка зу ЦВК, ён афі цый на 
зна хо дзіў ся ў пра цоў ным ад па чын ку. Пас ля атры ман ня та ко га ад ка зу Алег Мац ке віч на кі ра ваў 
скар гу ў Ба ры саў скую ра ён ную пра ку ра ту ру, спа дзе ю чы ся, што пра ку ро ры апы та юць су пра-
цоў ні каў ААТ «Эк ран», якія ім па ве да мяць, што пер шая зме на на прад пры ем стве скан ча ец ца 
не ра ней за 15.30. Ад нак пра ку рор не стаў пра во дзіць пра вер ку за кон на сці су стрэ чы, а прос та 
пе ра на кі ра ваў скар гу пра ва аба рон цы ў Ба ры саў скую ТВК, стар шы ня якой ужо да ваў тлу ма чэн ні 
ЦВК па гэ тай спра ве.

Ма са выя ме ра пры ем ствы (най перш пі ке ты) з'яў ля лі ся вель мі рас паў сю джа най фор май вя-
дзен ня агі та цыі кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты і іх пры хіль ні ка мі і, па ацэн ках на зі раль ні каў, для іх 
бы ло ха рак тэр на да во лі лі бе раль нае стаў лен не. Агі та цый ныя пі ке ты бы лі най больш рас паў сю-
джа ны ў ста лі цы, аб лас ных цэнт рах і буй ных га ра дах: у не ка то рых з іх бы лі ство ра ны ста ла дзей-
ні ча ю чыя пі ке ты, а ў Мін ску ка ман да мі кан ды да таў А. Сан ні ка ва і У. Ня кля е ва бы лі ар га ні за ва ны 
на ват круг ла су тка выя пі ке ты. У мно гіх рэ гі ё нах пі ке ты ар га ні зоў ва лі ся шта ба мі на пя рэ дад ні або 
пад час ві зі таў кан ды да таў у гэ тыя рэ гі ё ны.

На прык лад, з 23 ліс та па да ў Ба ра на ві чах ка ман да Анд рэя Сан ні ка ва ар га ні за ва ла па ста ян на 
дзе ю чы ін фар ма цый на-агі та цый ны пі кет у цэнт ры го ра да — ля цэнт раль на га кі на тэ ат ра «Каст-
рыч нік». У Брэс це рэ гу ляр на з кан ца ліс та па да пра во дзі лі ся пі ке ты ў пад трым ку кан ды да таў У. 
Ня кля е ва і В. Ры ма шэў ска га. У гэ тым жа аб лас ным цэнт ры ін фар ма цый на-агі та цый ныя пі ке ты 
бы лі на ла джа ны на пя рэ дад ні ві зі ту ў Брэст кан ды да та М. Стат ке ві ча 3 снеж ня. У Ві цеб ску ста-
ла пра ца ва лі два пі ке ты ў пад трым ку Ула дзі мі ра Ня кля е ва, пры чым адзін з іх быў уста ля ва ны на 
пло шчы Ле ні на — гэ тае мес ца ад мі ніст ра цыя Каст рыч ніц ка га ра ё на ўпер шы ню вы зна чы ла для 
агі та цый ных мэ таў, ін шыя пра па на ва ныя мес цы зна хо дзі лі ся да лё ка ад цэнт ра — пе ра важ на ва 
ўскра ін ных і ма ла люд ных пар ках. У буй ных га ра дах Ві цеб скай воб лас ці — Вор шы, По лац ку, На-
ва по лац ку і ў рай цэнт ры Глы бо кае — пра ца ва лі агі та цый ныя пі ке ты ў пад трым ку А.Сан ні ка ва, 
У.Ня кля е ва, Р.Кас ту сё ва, В.Ры ма шэў ска га. Вя лі кую ак тыў насць ка ман да кан ды да та У. Ня кля е ва 
пра яві ла і ў пра цы з сель скім на сель ніц твам: на прык лад, з 25 ліс та па да пры хіль ні кі гэ та га кан-
ды да та па ча лі пра во дзіць пі ке ты ў аг ра га рад ках і вёс ках Бя лы ніц ка га ра ё на Ма гі лёў скай воб лас ці 
(Ві шоў, Вя лі кая Ма шча ні ца і інш.).

На пі ке тах вы бар шчы кі маг лі да во лі сва бод на атры маць ін фар ма цый ныя ма тэ ры я лы пра 
кан ды да таў у прэ зі дэн ты, азна ё міц ца з іх пра гра ма мі, за даць пы тан ні. У не ка то рых вы пад ках 
агі та ра ры вы ка рыс тоў ва лі і да дат ко выя маг чы мас ці пры цяг нуць ува гу да сва іх кан ды да таў. На-
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прык лад, у По лац ку 27 ліс та па да ак ты віс ты з ка ман ды А. Сан ніка ва знай шлі маг чы масць уста ля-
ваць на пі ке це тэ ле ві зар і бес пе ра бой на кру ці лі за піс вы сту пу свай го кан ды да та па дзяр жаў ным 
тэ ле ба чан ні. У Брэс це агі та цыя за У. Ня кля е ва су пра ва джа ла ся аў ды ё за пі сам яго на га вы сту пу, 
які пра гу чаў па ра дыё, а так са ма пес ня мі на вер шы гэ та га кан ды да та ў прэ зі дэн ты. У Бя ро зе 10 
снеж ня пас ля пра вя дзен ня су стрэ чы з вы бар шчы ка мі да ве ра ныя асо бы кан ды да та У. Ня кля е ва 
ўста на ві лі ел ку на га рад скім рын ку і ўпры го жы лі яе не толь кі цац ка мі, але і агі та цый ны мі бук-
ле та мі кан ды да та. На агі та цый ным пі ке це ў пад трым ку У. Ня кля е ва ў Мін ску, уста ля ва ным у 
вы гля дзе на мё ту на чы гу нач ным вак за ле, бы ла раз ме шча на праз рыс тая скры ня для га ла са ван ня 
з над пі сам на дзвюх дзяр жаў ных мо вах: «Праз рыс тыя вы ба ры». 29 ліс та па да ў Ві цеб ску пад час 
пі ке ту з удзе лам кан ды да та ў прэ зі дэн ты Ры го ра Кас ту сё ва ка ля Лет ня га ам фі тэ ат ра мяс цо выя 
ак ты віс ты ўста ля ва лі стэнд з парт рэ там кан ды да та і вы ве сі лі на цы я наль ны бел-чыр во на-бе лы 
сцяг.

Ка ман да мі не ка то рых кан ды да таў у прэ зі дэн ты прак ты ка ва лі ся так са ма так зва ныя «ля ту-
чыя пі ке ты»: на пра ця гу дня агі та та ры па спя ва лі вы ста віць пі ке ты ў роз ных част ках го ра да. У 
Грод не та кую фор му пі ке таў най час цей вы ка рыс тоў ва лі прад стаў ні кі вы бар ча га шта ба Яра сла ва 
Ра ман чу ка. У Го ме лі сяб ры пе рад вы бар ча га шта ба Ня кля е ва ар га ні за ва лі «аў та-пі кет» — па го-
ра дзе ру хаў ся аў та ма біль з вы явай па лі ты ка і сця га мі — бел-чыр во на-бе лым і кам па ніі «Га ва ры 
праў ду!». Та кая ж прак ты ка вя дзен ня агі та цыі бы ла рас паў сю джа на ка ман дай У. Ня кля е ва і ў 
ін шым аб лас ным цэнт ры — Брэс це.

У боль шас ці вы пад каў пі ке ты ва ўсіх рэ гі ё нах ад бы ва лі ся без пе ра шко даў і ін цы дэн таў, але 
за фік са ва ны і фак ты ціс ку і ін шых форм уз дзе ян ня на ар га ні за та раў і ўдзель ні каў агі та цый ных 
ме ра пры ем стваў. Так, у Ві цеб ску ахо ва ганд лё ва га цэнт ра «Эві ком» не ад на ра зо ва вы да ля ла агі-
та та раў за А.Мі ха ле ві ча, У.Ня кля е ва і В.Ры ма шэў ска га з пры лег лай тэ ры то рыі. У Іва на ва (Брэсц-
кая воб ласць) 6 снеж ня да ўдзель ні каў пі ке ту ў пад трым ку А. Сан ні ка ва пад' еха ла гру па су пра-
цоў ні каў мі лі цыі, уз бро е ных аў та ма та мі; ахоў ні кі па рад ку за пра сі лі ўчаст ко ва га для пра вер кі 
да ку мен таў пі ке тоў шчы каў, але вы свет ліў шы, што ўсё за кон на, з'е ха лі. 7 снеж ня ў Баб руй ску 
су пра цоў ні кі мі лі цыі за га да лі прад ста віць паш пар ты і пе ра пі са лі да дзе ныя ўдзель ні каў пі ке та 
ў пад трым ку А. Сан ні ка ва, ар га ні за ва на га на рын ка вай пло шчы го ра да. 28 ліс та па да ў Бя лы ні-
чах (Ма гі лёў ская вобл.) мі лі цы яй і прад стаў ні ка мі мяс цо ва га рай вы кан ка ма пад час пра вя дзен ня 
пі ке та з удзе лам кан ды да та Ры го ра Кас ту сё ва быў за бла ка ва ны яго ны аў та ма біль. Так са ма быў 
скла дзе ны пра та кол аб па ру шэн ні па рад ку пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў, які ні ко му не 
дэ ман стра ваў ся і, ад па вед на, не пад піс ваў ся Р. Кас ту сё вым. Кан ды дат сцвяр джаў, што пі кет ад-
бы ваў ся ў да зво ле ным мес цы, та ды як мяс цо вая ад мі ніст ра цыя сцвяр джа ла, што на яго пра вя-
дзен не не аб ход на бы ло па да ваць за яў ку за два дні. У Баб руй ску сяб ра мі ТВК быў скла дзе ны акт 
аб па ру шэн ні па рад ку ар га ні за цыі агі та цый на га ма са ва га ме ра пры ем ства на да ве ра ную асо бу 
кан ды да та В. Ры ма шэў ска га — ні бы та за пра вя дзен не пі ке та ў ня вы зна ча ным мес цы без уве дам-
лен ня ад мі ніст ра цыі го ра да; ана ла гіч ны акт быў скла дзе ны на кан ды да та ў прэ зі дэн ты Р. Кас ту-
сё ва пас ля яго най су стрэ чы з вы бар шчы ка мі ў Дры бі не (Ма гі лёў ская воб ласць).

У той жа час тэ ры та ры яль ныя вы бар чыя ка мі сіі «за плюшч ва лі во чы» на пра вя дзен не агі-
та цый ных ме ра пры ем стваў у не да зво ле ных мес цах пры хіль ні ка мі толь кі ад на го з кан ды да таў у 
прэ зі дэн ты — Аляк санд ра Лу ка шэн кі, як гэ та бы ло, на прык лад, у Ма ла дэ чне, дзе ка ля Цэнт раль-
на га ўні вер ма га 11 і 12 снеж ня бы лі пра ве дзе ны пі ке ты з раз да чай улё так (у спі се да зво ле ных для 
пі ке та ван ня мес цаў пля цоў кі ка ля «Уні вер ма га» не бы ло). Так са ма не бы ла да дзе ная ад па вед ная 
пра ва вая ацэн ка дзе ян ням на мес ні ка стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма Пят ра Кі ры чэн кі, які 
4 снеж ня пад час кан цэр та «За моц ную і квіт не ю чую «Бе ла русь» на пло шчы Ле ні на ў Ма зы ры 
(мес ца не бы ло ў шэ ра гу да зво ле ных для агі та цыі) за клі каў жы ха роў го ра да пад тры маць курс 
ула ды і га ла са ваць за ця пе раш ня га прэ зі дэн та. Ад зна чым, што па фак ту да дзе най не за кон най 
агі та цыі ма зыр скі пра ва аба рон ца Ула дзі мір Це ля пун на кі роў ваў скар гі ў ра ён ную вы бар чую ка-
мі сію, рай вы кан кам і пра ку ра ту ру.

30 ліс та па да ЦВК вы нес ла па пя рэ джан ні кан ды да там В.Ры ма шэў ска му і М.Стат ке ві чу за па-
ру шэн не вы бар ча га за ка на даў ства пры пра вя дзен ні не санк цы я ва най пе рад вы бар чай ак цыі 24 
ліс та па да на Каст рыч ніц кай пло шчы г. Мін ска (мі тынг не быў ра за гна ны мі лі цы яй, ні хто не быў 
за тры ма ны). На пя рэ дад ні гэ тай ак цыі, 23 і 24 ліс та па да, Ге не раль ная пра ку ра ту ра вы нес ла В. 
Ры ма шэў ска му і М. Стат ке ві чу афі цый ныя па пя рэ джан ні аб не да пу шчаль нас ці па ру шэн ня за ка-
на даў ства, якое, па мер ка ван ні пра ку ра ту ры, вы яві ла ся ў за клі ках гэ тых кан ды да таў пад час іх тэ-
ле ві зій ных вы ступ лен няў узяць удзел у не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве. Экс пер ты 
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кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» ад зна ча юць, што за клік да ўдзе лу ў су стрэ чы 
з вы бар шчы ка мі ў мес цы, за ба ро не ным ула да мі, са праў ды з'яў ля ец ца фар маль ным па ру шэн нем 
за ко ну, але лі чаць, што сам факт за ба ро ны лю бых ма са вых ме ра пры ем стваў на Каст рыч ніц кай 
пло шчы з'яў ляц ца праз мер ным аб ме жа ван нем сва бо ды схо даў, па коль кі яе раз мя шчэн не і па ме-
ры да зва ля юць пра во дзіць на ёй мір ныя ак цыі без па ру шэн ня гра мад ска га па рад ку і пра воў ін-
шых гра ма дзян.

Най больш ма са вай бы ла ак цыя, ар га ні за ва ная 6 снеж ня кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты У. Ня кля е-
вым і А. Сан ні ка вым у Мін ску на Пры вак заль най пло шчы (са бра ла, па вод ле роз ных пад лі каў, ад 
ад ной да двух з па ло вай ты сяч ча ла век). Кан ды да ты за клі ка лі ўсіх бе ла ру саў ад мо віц ца ад да тэр-
мі но ва га га ла са ван ня і за пра сі лі на Пло шчу 19 снеж ня, у дзень вы ба раў прэ зі дэн та Бе ла ру сі.

Ка мен ту ю чы гэ тую су стрэ чу з вы бар шчы ка мі, а так са ма за клі кі кан ды да таў прый сці ў дзень 
вы ба раў на Каст рыч ніц кую пло шчу, сак ра тар Цэнт раль най вы бар чай ка мі сіі Мі ка лай Ла за вік 
у ін тэр вью Бе ла ПАН (htt p://navіny.by/rubrіcs/electіons/2010/12/07/іc_news_623_356725/ 
— вы нес ці як спа сыл ку) ад зна чыў: «Вель мі сум на, што кан ды да ты ў прэ зі дэн ты за мест та го, 
каб па ка заць ся бе за ко на па слух мя ны мі, за клі ка юць за кон па ру шаць. Ула дзі мір Ня кля еў і Анд рэй 
Сан ні каў 6 снеж ня пра вя лі су стрэ чу з вы бар шчы ка мі на Пры вак заль най пло шчы. Там да стат-
ко ва мес ца, што ха це лі — яны ска за лі. А яшчэ мож на бы ло б пра во дзіць та кія су стрэ чы ка ля 
Па ла ца чы гу нач ні каў, Па ла ца спор ту — там вя лі кія пля цоў кі». За мест гэ та га, за зна чыў Ла за вік, 
кан ды да ты ў прэ зі дэн ты за клі ка юць вы бар шчы каў са брац ца на Каст рыч ніц кай пло шчы, якая 
за ба ро не на для пра вя дзен ня агі та цый ных ме ра пры ем стваў. «На пэў на, гэ та «па дзя ка» за лі бе-
ра лі за цыю вы бар ча га за ка на даў ства і та ле рант насць ар га ні за та раў вы ба раў да сва воль стваў кан-
ды да таў у прэ зі дэн ты». Па вод ле слоў сак ра та ра ЦВК, «не пры го жа, што па тэн цый ныя га ран ты 
Кан сты ту цыі па ру ша юць за кон». Мі ка лай Ла за вік не змог ад ка заць, якой мо жа быць рэ ак цыя 
Цэнт рвы бар ка ма на за клі кі кан ды да таў у прэ зі дэн ты да вы бар шчы каў са брац ца 19 снеж ня на 
Каст рыч ніц кай пло шчы: «Для па чат ку па він ны даць пра ва вую ацэн ку пра ва ахоў ныя ор га ны, 
на прык лад, па пя рэ дзіць кан ды да таў аб ад каз нас ці за па ру шэн не за ка на даў ства».

Рэ ак цыя ор га наў ула ды не пры му сі ла ся бе доў га ча каць: 10 снеж ня Ге не раль ная пра ку ра ту ра 
вы нес ла пя ці кан ды да там у прэ зі дэн ты Бе ла ру сі афі цый ныя па пя рэ джан ні аб не да пу шчаль нас ці 
па ру шэн ня за ка на даў ства. Па пя рэ джан ні атры ма лі Ула дзі мір Ня кля еў, Ві таль Ры ма шэў скі, Мі-
ка лай Стат ке віч, Яра слаў Ра ман чук і Анд рэй Сан ні каў. У гэ ты ж дзень на чаль нік упраў лен ня па 
на гля дзе за вы ка нан нем за ка на даў ства і за кон на сці пра ва вых ак таў Генп ра ку ра ту ры Па вел Ра дзі-
во наў за явіў у эфі ры бе ла рус кіх тэ ле ка на лаў, што пад час вы ступ лен няў па ТБ і ра дыё «асоб ныя 
кан ды да ты ў прэ зі дэн ты, у пры ват нас ці Сан ні каў, Ня кля еў, Ра ман чук, Ры ма шэў скі і Стат ке віч» 
за клі ка лі сва іх вы бар шчы каў «пры быць 19-га чыс ла ў 20.00 для ўдзе лу ў ма са вым ме ра пры ем-
стве ў го ра дзе Мін ску». Па вод ле слоў Ра дзі во на ва, пра вя дзен не ма са ва га ме ра пры ем ства 19 
снеж ня рэг ла мен ту ец ца за ка на даў ствам аб ма са вых ме ра пры ем ствах, па коль кі «ўжо ня ма агі та-
цый най кам па ніі». Па вод ле за ко на аб ма са вых ме ра пры ем ствах, «ар га ні за та ры ма са ва га ме ра-
пры ем ства аба вя за ныя не менш чым за 15 дзён да яго пра вя дзен ня па даць ад па вед ную за яву ў 
Мін гар вы кан кам». «Ад нак да гэ та га ча су яна ў Мін гар вы кан кам так і не па сту пі ла, — ад зна чыў 
Ра дзі во наў. — Уліч ва ю чы та кую ака ліч насць, Ге не раль най пра ку ра ту рай аб' яў ле ны афі цый ныя 
па пя рэ джан ні пра не да пу шчаль насць па ру шэн ня за ка на даў ства аб ма са вых ме ра пры ем ствах». 
«Удзел у не санк цы я на ва ных ма са вых ме ра пры ем ствах мо жа цяг нуць ад каз насць у ад па вед нас ці 
з Ко дэк сам аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях, — пад крэс ліў прад стаў нік Генп ра ку ра ту-
ры. — Мэ та на ша га афі цый на га па пя рэ джан ня — як раз не да пус ціць па ру шэн ня за ка на даў ства, 
і мы за клі ка ем гра ма дзян стро га вы кон ваць дзе ю чае за ка на даў ства».
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7. Cкаргі і ін шыя зва ро ты 
да па чат ку га ла са ван ня

Згод на з вы бар чым за ка на даў ствам, ра шэн ні вы бар чых ка мі сій і ін шыя дзе ян ні, звя за ныя з 
вы ба ра мі, мо гуць аб скардж вац ца ў вы шэй ста я чыя вы бар чыя ка мі сіі і пра ку ра ту ру. Но вая рэ дак-
цыя Вы бар ча га ко дэк са (сне жань 2010 го да) так са ма на да ла маг чы масць су до ва га аб скар джан-
ня ра шэн няў ор га наў, якія фар мі ра ва лі ТВК і УВК. Так, у ад па вед нас ці з ч. 6 арт. 34 Вы бар ча га 
ко дэк са ра шэн не ор га наў, якія ўтва ры лі ка мі сію, мо жа быць аб скар джа на ў трох дзён ны тэр мін 
з дня яго пры няц ця ад па вед на ў аб лас ны, Мін скі га рад скі, ра ён ны, га рад скі суд суб' ек та мі, якія 
вы лу чы лі сва іх прад стаў ні коў у склад ка мі сіі. Скар га па він на быць пад пі са на ад па вед на кі раў ні-
ком па лі тыч най пар тыі (ар га ні за цый най струк ту ры), ін ша га гра мад ска га аб' яд нан ня (ар га ні за-
цый най струк ту ры), кі раў ні ком ін шай ар га ні за цыі (струк тур на га пад раз дзя лен ня), гра ма дзя-
на мі, якія вы лу чы лі прад стаў ні ка ў склад ка мі сіі шля хам па да чы за явы. Суд раз гля дае скар гу ў 
трох дзён ны тэр мін, яго ра шэн не з'яў ля ец ца кан чат ко вым.

Па вод ле пад лі каў на зі раль ні каў кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры», за пе ры-
яд да па чат ку га ла са ван ня бы ло па да дзе на 240 скар гаў і за яваў, 27 з іх — на эта пе фар мі ра ван ня 
ТВК. Боль шасць з іх да ты чы ла не ўклю чэн ня прад стаў ні коў апа зі цый ных пар тый і гра мад скіх ак-
ты віс таў у склад ка мі сій: 12 з гэ тых скар гаў бы лі па кі ну тыя без раз гля ду, ні вод ная з ас тат ніх за-
да во ле на не бы ла. Так, Ма гі лёў скім аб лас ным су дом не была за да во ле на скар га на ра шэн не Ма-
гі лёў ска га абл вы кан ка ма аб не ўклю чэн ні прад стаў ні ка Бе ла рус кай пар тыі ле вых «Спра вяд лі вы 
свет» Ана то ля За ўя ла ва ў склад аб лас ной вы бар чай ка мі сіі. Гэ ты ж суд не за да во ліў ана ла гіч ную 
скар гу аб лас ной ар га ні за цыі гра мад ска га аб' яд нан ня БНФ «Ад ра джэн не» аб не ўклю чэн нні ў 
склад ка мі сіі прад стаў ні ка гэ та га аб' яд нан ня Сяр гея Фа мі на. Гро дзен скі аб лас ны суд не за да во-
ліў скар гу на Гро дзен скі абл вы кан кам аб не ўклю чэн ні ў склад аб лас ной ка мі сіі прад стаў ні ка пар-
тыі «Спра вяд лі вы свет» Вік та ра Мі халь чы ка. Та кія ж ра шэн ні бы лі пры ня тыя су дом г. Ба ра на-
ві чы і Ба ра на віц ка га р-на (Брэсц кая вобл.), Ві цеб скім аб лас ным су дом, су дом Ар шан ска га р-на 
(Ві цеб ская вобл.), Смар гон ска га р-на (Гро дзен ская вобл.), су да мі Ба ры саў са га і Свет ла гор ска га 
р-наў (ад па вед на Мін ская і Го мель ская вобл.).

Асноў ная пры чы на ад мо ваў су доў у за да валь нен ні скар гаў на не ўклю чэн ні ў склад вы бар чых 
ка мі сій — гэ та ад сут насць вы зна ча ных Вы бар чым ко дэк сам кры тэ ры яў ад бо ру прэ тэн дэн таў у 
склад вы бар ка маў. Ад сут насць та кіх кры тэ ры яў свед чыць аб бес сэн соў нас ці нор мы Вы бар ча га 
ко дэк са, якая на дзя ляе суб' ек ты, якія вы лу ча лі сва іх прад стаў ні коў у склад вы бар чых ка мі сій 
пра вам су до ва га аб скар джан ня ад па вед ных ра шэн няў.

На прык лад, ад мо ва Він цу ку Вя чор ку на скар гу аб не ўклю чэн ні ў склад вы бар чай ка мі сіі 
бы ла аб грун та ва на на ступ ным чы нам: «Ка мі сія Цэнт раль на га ра ё на г. Мін ска сфар ма ва ная ў 
мак сі маль ным скла дзе з 13 сяб роў у ад па вед нас ці з па тра ба ван ня мі Вы бар ча га ко дэк са. Уся го 
ў склад ка мі сіі бы ло вы лу ча на 14 гра ма дзя наў. Па коль кі коль касць пра па но ваў аб уклю чэн ні ў 
склад ка мі сіі пе ра вы ша ла мак сі маль ны коль кас ны склад ка мі сіі, то не ўклю чэн не Вас у склад на-
зва най ка мі сіі не мо жа раз гля дац ца як па ру шэн не нор маў Вы бар ча га ко дэк са». Та кім чы нам, 
суд ад мо віў ся раз гля даць дыс кры мі на цый ны ха рак тар не ўклю чэн ня прад стаў ні ка апа зі цый най 
пар тыі ў склад вы бар чай ка мі сіі.

З 85 скар гаў на не ўклю чэн не 413 кан ды да таў у склад УВК су ды не за да во лі лі ні вод най (2 
скар гі за ста лі ся не раз гле джа ны мі). Су ды зноў, як і ў вы пад ку з ТВК, пра іг на ра ва лі до ва ды аб 
дыс кры мі на цый ным па ды хо дзе вы кан ка маў да прад стаў ні коў апа зі цый ных па лі тыч ных пар тый, 
гра мад скіх аб' яд нан няў і аб грун та ва лі свае ад мо вы тым, што фар маль ныя пра цэ ду ры ства рэн ня 
УВК бы лі вы ка на ны.

У боль шас ці ра шэн няў су доў указ ва ла ся, што УВК сфар мі ра ва ны ў стро гай ад па вед нас ці з 
арт. 34 ВК, па коль кі сфар мі ра ва ныя ка мі сіі на ад ну тра ці ну скла да юц ца з прад стаў ні коў пар тый 
і гра мад скіх аб' яд нан няў і ў іх не ўва хо дзяць суд дзі, пра ку ро ры, кі раў ні кі мяс цо вых вы ка наў чых 
і рас па рад чых ор га наў. Пры гэ тым у боль шас ці вы пад каў скар гі да ты чы лі ся не па ру шэн няў пра-
цэ ду ры ства рэн ня УВК, а дыс кры мі на цый на га па ды хо ду ў ад но сі нах да прад стаў ні коў апа зі цый-
ных пар тый і гра мад скіх аб' яд нан няў. Апош нія ў боль шас ці вы пад каў ме лі до свед пра цы ў вы бар-
чых ка мі сі ях роз на га ўзроў ню, ад нак у склад УВК уклю ча ны не бы лі. У той жа час, на прык лад, 
ва УВК уклю ча лі ся мно гія прад стаў ні кі «Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі», якія 
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та ко га до све ду не ме лі. До ва ды за яў ні каў аб дыс кры мі на цый ным ха рак та ры ра шэн няў аб утва-
рэн ні УВК су да мі па кі ну тыя без ува гі. Больш та го, у не ка то рых вы пад ках су да мі яны на огул не 
вы ву ча лі ся. Ні ў ад ным з су до вых ра шэн няў ня ма ні я кай згад кі пра тое, што скар гі да ты чы лі ся 
дыс кры мі на цыі прад стаў ні коў асоб ных пар тый і гра мад скіх аб' яд нан няў.

Па ка заль ным з'яў ля ец ца ра шэн не су да Цэнт раль на га ра ё на г. Мін ска ад 6 ліс та па да, пры ня-
тае па скар зе Мін скай га рад ской ар га ні за цыі БСДП (Гра ма да) на дзе ян ні ад мі ніст ра цыі Цэнт-
раль на га ра ё на г. Мін ска па фар мі ра ван ні УВК. У ра шэн ні су да ўка за на, што «ацэн ка ма ты ву 
ўклю чэн ня ці не ўклю чэн ня ў склад ка мі сій тых ці ін шых прад стаў ні коў пар тый і гра мад скіх аб'-
яд нан няў не ад но сіц ца да кам пе тэн цыі су да». Суд Ба ра на віц ка га ра ё на і г. Ба ра на ві чы (Брэсц кая 
вобл.) у сва ім ра шэн ні ад 9 ліс та па да па скар зе Ба ра на віц кай га рад ской ар га ні за цыі Та ва рыст ва 
бе ла рус кай мо вы імя Ф. Ска ры ны аб дыс кры мі на цый ным па ды хо дзе да яе прад стаў ні коў пры 
утва рэн ні УВК, за явіў, што «суд у ад па вед нас ці з Вы бар чым ко дэк сам не аб мяр коў вае пы тан ні 
аб пе ра ва зе ад на го кан ды да та пе рад ін шым».

Між тым, на зі раль ні кі кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» за фік са ва лі вы пад-
кі, ка лі мяс цо выя вы кан ка мы ад да ва лі пе ра ва гу пэў ным вы лу ча ным у склад вы бар чых ка мі сій 
асо бам, ме на ві та па ма ты вах іх па лі тыч най пры на леж нас ці і ла яль нас ці да іс ну ю чай ула ды.

На прык лад, сяб ра Пар тыі БНФ Вік тар Іваш ке віч па да ваў скар гу на дзе ян ні ад мі ніст ра цыі 
Пер ша май ска га ра ё на г. Мін ска, якая ад мо ві ла прад стаў ні ку Мін скай га рад ской ар га ні за цыі 
Пар тыі БНФ Сяр гею Шын ке ві чу ва ўклю чэн ні ў склад УВК. Ад мі ніст ра цыя не ўзя ла пад ува гу 
на тое, што С. Шын ке віч мае во пыт пра цы ў вы бар чых ка мі сі ях, і што ў склад УВК Пер ша май-
ска га ра ё на не ўклю ча ны ні во дзін з прэ тэн дэн таў ад Пар тыі БНФ. В. Іваш ке віч ад на знач на рас-
ца ніў ад мо ву як дыс кры мі на цый ную ў да чы нен ні да Пар тыі БНФ, якая прын цы по ва і вост ра 
кры ты куе дзе ю чую ўла ду.

Бы ла раз гле джа на су дом скар га гра ма дзян на не ўклю чэн не ў склад УВК №35 Пер ша май ска-
га ра ё на г. Ві цеб ска вы лу ча на га імі Паў ла Левінава26. Пад час раз гля ду скар гі бы лі ўста ноў ле ны 
шмат лі кія па ру шэн ні пры вы лу чэн ні прэ тэн дэн таў, якія бы лі ўклю ча ны ў склад камісіі27. Акра мя 
та го, пад час су до ва га па ся джэн ня за яў ні кі звяр ну лі ўва гу су да і пра ку ро ра на не ад па вед насць 
(пад роб ку) под пі саў у за явах гра ма дзян аб вы лу чэн ні на мес ні ка Ге не раль на га ды рэк та ра РУП 
«Ві цеб скхлебп рам» Анд рэя Мар коў ска га ў склад УВК. Ад нак суд дзя Воль га Іл лю шо нак ад мо-
ві ла ў за да валь нен ні скар гі, а над зор ная ін стан цыя па кі ну ла гэ тае ра шэн не без зме наў. І толь кі 
пас ля зва ро ту гра ма дзя наў у ЦВК і пра вя дзен ня апош няй пра вер кі з вы ез дам на мес ца зда рэн ня, 
ЦВК пра па на ва ла ад мі ніст ра цыі Пер ша май ска га ра ё на г. Ві цеб ска вы вес ці Мар коў ска га, які на 
той мо мант ужо быў абра ны стар шы нёй ка мі сіі, з яе скла ду. Ад нак Ле ві наў у склад УВК уклю ча-
ны так і не быў.

Юрыс ты кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» ад зна чы лі вы пад кі, ка лі ра шэн-
ні па роз ных скар гах з'яў ля лі ся прак тыч на ідэн тыч ны мі, ня гле дзя чы на тое, што раз гля да лі ся 
роз ны мі су да мі. Так, ві да воч ным з'яў ля ец ца па да бен ства фар му лё вак і струк ту ры ра шэн ня су да 
Каст рыч ніц ка га ра ё на г. Ві цеб ска па скар зе Ві цеб скай аб лас ной ар га ні за цыі БПЛ «Спра вяд лі вы 
свет» і ра шэн ня су да Пер ша май ска га ра ё на г. Ві цеб ска па ін шай скар зе гэ тай жа пар тыі, ня гле-
дзя чы на тое, што абод ва ра шэн ні пры ма лі ся ў адзін дзень, 9 ліс та па да. Мож на з вя лі кай до ляй 
упэў не нас ці мер ка ваць, што ўзо ры су до вых ра шэн няў па скар гах аб не ўклю чэн ні ў склад УВК 
бы лі пад рых та ва ныя за га дзя.

20 ве рас ня вя до мы юрыст Га ры Па га няй ла звяр нуў ся ў Цэнт раль ную вы бар чую ка мі сію з 
прось бай аб ад мо ве ў рэ гіст ра цыі іні цы я тыў най гру пы па вы лу чэн ні кан ды да там у прэ зі дэн ты 

26 Левінаў быў вылучаны 153 грамадзянамі. На пасяджэнні раённай адміністрацыі па фарміраванні УВК начальнік аддзела 
арганізацыйна-кадравай работы адміністрацыі Першамайскага р-на Віцебска Павел Сільчонак растлумачыў кіраўніку адміністрацыі 
Мікалаю Арлову, што ў аснову складу новаствораных камісій увайшлі прадстаўнікі камісій, якія паспяхова выканалі задачу пры 
правядзенні выбараў у мясцовыя Саветы ўвесну бягучага года. Арлоў на пасяджэнні пытанне аб фарміраванні УВК на галасаван-
не не ставіў, а толькі выказаў прапанову ўхваліць прапанаваныя спісы, што пацвярджаецца і выпіскай з пратакола пасяджэння 
адміністрацыі, у якой адсутнічаюць вынікі галасавання.
27 Напрыклад, у выпісцы з пратакола пасяджэння першаснай арганізацыі ГА «Белая Русь» не ўказана месца працы Т. Чэпікавай; 
у выпісцы з пратакола пасяджэння першаснай арганізацыі ГА «БРСМ» не ўказана колькасць сяброў аб’яднання і ўдзельнікаў 
сходу, адсутнічаюць і дадзеныя аб выніках галасавання за А. Міхайлава; ГА «Беларускі саюз жанчын» не ўказаў займаную пасаду 
і месца працы ўключанай у склад участковай камісіі І. Шыёнак; спецыялісты і рабочыя дапаможнай вытворчасці цэха № 2 РУП 
«Віцебскхлебпрам» вылучылі ў склад камісіі медсястру Л. Агееву, якая не з'яўлялася сябрам гэтага працоўнага калектыву, аналагічна 
дзейнічаў і калектыў бухгалтэрыі гэтага прадпрыемства, вылучыўшы ў склад камісіі В. Грахоўскую, што з’яўляецца парушэннем 
арт. 35 Выбарчага кодэкса. Адміністрацыяй у суд быў прадстаўлены пратакол працоўнага калектыву аб вылучэнні ў склад камісіі 
Валянціны Уладзіміраўны Фок, тады як у склад камісіі была ўключаная Алена Іванаўна Фок.
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А.Лу ка шэн кі. На дум ку Г.Па га няй лы, «ма юц ца ака ліч нас ці і пра ва выя пад ста вы, якія свед чаць 
аб не маг чы мас ці ба ла та вац ца кан ды да там у прэ зі дэн ты Лу ка шэн ку А.Р., а та му іні цы я тыў ная 
гру па вы бар шчы каў па яго вы лу чэн ні не мо жа быць за рэ гіст ра ва ная». Па вод ле мер ка ван ня 
Г.Па га няй лы, іні цы я цыя рэ фе рэн ду ма 2004 го да (які да зво ліў А.Лу ка шэн ку ба ла та вац ца на прэ-
зі дэнц кую па са ду больш двух ра зоў) бы ла не кан сты ту цый най, а сам рэ фе рэн дум прай шоў са 
шмат лі кімі па ру шэн ня мі, што ро біць яго вы ні кі юры дыч на нік чэм ны мі. Ана ла гіч ныя зва ро ты 
бы лі на кі ра ва ны і ін шы мі гра ма дзя на мі ў ЦВК, і ўсе за яў ляль ні кі атры ма лі фар маль ныя ад піс кі 
ад ЦВК. Ад мо ву Цэнт раль най ка мі сіі Га ры Па га няй ла спра ба ваў аб скар дзіць у Мас коў скім су дзе 
Мін ска, ад зна чыў шы, што скар га ў ЦВК, «у ад па вед нас ці з прад пі сан ня мі ч.2 арт. 33 Вы бар ча-
га ко дэк са, пад ля га ла раз гля ду Цэнт раль най ка мі сі яй ка ле гі яль на». «Ад нак, у па ру шэн не ўста-
ля ва на га па рад ку пы тан не не бы ло вы не се на на па се джан не Цэнт раль най ка мі сіі, а я атры маў 
фар маль ную ад піс ку за под пі сам стар шы ні Цэнт раль най ка мі сіі Яр мо шы най Л.М., — га ва ры ла ся 
ў зыс ка вой за яве ў Мас коў скі суд. — Як бач на з паш то вых ад знак, мой пісь мо вы зва рот па ста піў 
у Цэнт раль ную ка мі сію 20.09.2010 г., а ад каз да та ва ны 21.09.2010 г., г. зн. за доў га да раз гля ду пы-
тан ня аб рэ гіст ра цыі іні цы я тыў най гру пы вы бар шчы каў па вы лу чэн ні кан ды да там у прэ зі дэн ты 
А.Р.Лу ка шэн кі. Яно ад бы ло ся толь кі 27.09.2010 г.». 13 каст рыч ні ка Га ры Па га няй ла атры маў ад-
мо ву з Мас коў ска га су да ва ўзбу джэн ні спра вы па яго скар зе на дзе ян ні стар шы ні Цэнт рвы бар ка-
ма. Па та кім жа ўзо ры раз ві ва лі ся па дзеі і па скар гах ін шых за яў ляль ні каў па гэ тым пы тан ні.

На эта пе збо ру под пі саў, па вод ле да дзе ных на зі раль ні каў кам па ніі, бы ла па да дзе на 51 скар га 
(з іх 3 — за да во ле ны). Част ка гэ тых скар гаў да ты чы ла ся мес цаў для пра вя дзен ня пі ке та ван ня з 
мэ тай збо ру под пі саў, але асноў ная коль касць да ты чы ла ся фак таў па ру шэн няў вы бар ча га за ка на-
даў ства сяб ра мі іні цы я тыў най гру пы А. Лу ка шэн кі, удзе лу ад мі ніст ра цый ар га ні за цый у збо ры 
под пі саў у яго пад трым ку і ўдзе лу ў збо ры под пі саў за А. Лу ка шэн ку асо ба мі, якія не з'яў ля лі ся 
сяб ра мі яго іні цы я тыў най гру пы. ЦВК і тэ ры та ры яль ныя вы бар чыя ка мі сіі, як пра ві ла, не вы яў-
ля лі па ру шэн няў у дзе ян нях іні цы я тыў най гру пы А. Лу ка шэн кі або не да ва лі ад па вед най пра ва-
вой ацэн кі та кім дзе ян ням.

Так, 27 каст рыч ні ка ЦВК раз гле дзе ла скар гу Ва лян ці на Стэ фа но ві ча па фак це пуб лі ка цыі на 
сай це «Еў ра пей ска га ра дыё для Бе ла ру сі» гра фі ка ўдзе лу ў пі ке це па збо ры под пі саў у пад трым-
ку А. Лу ка шэн кі, які быў скла дзе ны і рас паў сю джа ны па аду ка цый ных уста но вах Ле нін ска га 
р-на г. Мін ска. Пад да дзе ным гра фі кам бы ло па зна ча на проз ві шча кі раў ні ка ад дзе ла ідэа ла гіч най 
і вы ха ваў чай пра цы Упраў лен ня аду ка цыі ад мі ніст ра цыі Ле нін ска га р-на Ан жэ лы На ско вай. На 
сай це «Еў ра ра дыё» так са ма бы ло зме шча на ін тэр в'ю з А. На ско вай, у якім апош няя па цвер дзі-
ла, што да вя ла на зва ны да ку мент да аду ка цый ных уста ноў, пад на ча ле ных Упраў лен ню. Па сло-
вах На ско вай, яна рас пра ца ва ла яго па ўка зан ні вы бар ча га шта ба А. Лу ка шэн кі. Па вод ле ЦВК 
(ДА КУ МЕНТ 3), да дзе ныя фак ты свед чаць толь кі пра пе ра вы шэн не служ бо вых паў на моц тваў з 
бо ку А. На ско вай, у су вя зі з чым ЦВК звяр ну ла ся да стар шы ні ад мі ніст ра цыі Ле нін ска га р-на г. 
Мін ска з прось бай раз гле дзіць пы тан не аб пры цяг нен ні А. На ско вай да дыс цып лі нар най ад каз-
нас ці. У той жа час ЦВК не ўгле дзе ла ў да дзе най сі ту а цыі па ру шэн ня арт. 61 Вы бар ча га ко дэк са, 
па коль кі «А. На ско ва не кі руе ўка за ны мі ў гра фі ку ўста но ва мі аду ка цыі і ў гэ ты пе ры яд у пра-
цоў ным ад па чын ку, а ў гра фі ку ў лі ку прад стаў ні коў іні цы я тыў най гру пы, якія пра во дзі лі пі кет 
па збо ры под пі саў, ука за ныя толь кі сяб ры іні цы я тыў най гру пы». У вы ні ку ЦВК не знай шла пад-
ста ваў для вы ня сен ня па пя рэ джан ня іні цы я тыў най гру пе А. Лу ка шэн кі.

Ле нін ская ра ё нная ка мі сія ў г. Ма гі лё ве не знай шла па цвяр джэн ня фак ту збо ру под пі саў за 
вы лу чэн не А. Лу ка шэн кі асо бай, якая не з'яў ля ла ся сяб рам яго іні цы я тыў най гру пы. Згод на з ад-
ка зам, атры ма ным пра ва аба рон цам А. Кол чы ным, ука за ная ў скар зе асо ба пры сут ні ча ла ў мес-
цы пра вя дзен ня пі ке та ў мэ тах ака зан ня «тэх ніч най да па мо гі», што не з'яў ля ец ца па ру шэн нем 
вы бар ча га за ка на даў ства.

Кра са моў ным пры кла дам па ды хо ду вы бар чых ка мі сій да раз гля ду скар гаў ста ла скар га Вя-
ча сла ва Дзі я на ва і Мі кі ты Крас но ва на конт удзе лу сту дэн таў БДУ ІР у пі ке це па збо ры под пі саў 
у пад трым ку Лу ка шэн кі ка ля кра мы «Дом мэб лі» па вул. Ве ры Ха ру жай (г. Мінск) у на ву чаль-
ны час. Да дзе ныя сту дэн ты не з'яў ля лі ся сяб ра мі іні цы я тыў най гру пы і «да па ма га лі» збі раць 
под пі сы вы бар шчы каў сяб ру іні цы я тыў най гру пы, пра рэк та ру па ву чэб най пра цы А. Хмы лю. 
Пры раз гля дзе скар гі ў Мін скай га рад ской вы бар чай ка мі сіі А. Хмыль па цвер дзіў, што ўдзел у 
пі ке це па збо ры под пі саў пры ма лі сту дэн ты БДУ ІР, а так са ма тое, што ў той мо мант ён не зна хо-
дзіў ся ў пра цоў ным ад па чын ку (ДА КУ МЕНТ 4). Ад нак, ЦВК не ўгле дзеў у да дзе ным вы пад ку 
якіх-не будзь па ру шэн няў вы бар ча га за ка на даў ства. На дум ку ЦВК, А. Хмыль не зна хо дзіц ца ў 
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не па срэд ным пад на ча лен ні ў асо бы, у пад трым ку яко га ажыц цяў ляў ся збор под пі саў вы бар шчы-
каў, і, ад па вед на, мог «за пра шаць» сту дэн таў для ўдзе лу ў пі ке це. Так са ма ЦВК ад зна чыў, што 
рас клад за ня ткаў у сту дэн таў мо жа мець свае асаб лі вас ці, і ў іх мо гуць быць сва бод ныя ад за ня-
ткаў дні. Пры гэ тым у ад ка зе на скар гі ні чо га не бы ло ска за на пра тое, ці бы лі кан крэт ныя сту-
дэн ты, якія пры ма лі ўдзел у пі ке це, воль ныя ад за ня ткаў ва ўні вер сі тэ це ў гэ ты дзень, а так са ма 
пра факт удзе лу А. Хмы ля ў пі ке це ў пра цоў ны час. Факт пра ва моц на сці збо ру под пі саў асо ба мі, 
якія не з'яў ля лі ся сяб ра мі іні цы я тыў най групы А.Лу ка шэн кі, ЦВК па тлу ма чыў тым, што за пі сы 
ў пад піс ны ліст ма юць пра ва ра біць яшчэ і «па моч ні кі сяб роў іні цы я тыў най гру пы». Пра гэ та 
ад кры та за явіў сак ра тар Цэнт раль най ка мі сіі Мі ка лай Ла за вік: «За паў няць пад піс ны ліст, пі саць 
проз ві шча, імя і імя па баць ку, паш парт ныя да дзе ныя мае пра ва і па моч нік сяб ра іні цы я тыў най 
гру пы». Та кім чы нам, сак ра тар ЦВК пры ўнёс у вы бар чыя пра цэ ду ры не пра ду гле джа нае за ка на-
даў ствам па няц це «па моч нік сяб ра іні цы я тыў най гру пы» і на дзя ліў яго на су пе рак за ка на даў-
ству пэў ны мі паў на моц тва мі. Та кая трак тоў ка су пя рэ чыць Вы бар ча му ко дэк су, які ўста наў лі вае 
ім пе ра тыў нае па тра ба ван не аб збо ры под пі саў за вы лу чэн не кан ды да таў у прэ зі дэн ты (дэ пу та-
ты) вы ключ на сяб ра мі іні цы я тыў ных груп. ВК не толь кі не пра ду гледж вае дэ ле га ван не трэ цім 
асо бам паў на моц тваў сяб ра іні цы я тыў най гру пы па збо ры под пі саў, але і аба вяз вае вы бар чыя 
ка мі сіі пры зна ваць не са праўд ны мі ўсе под пі сы вы бар шчы каў у пад піс ным ліс це, ка лі яны бы лі 
са бра ныя асо бай, якая не з'яў ля ец ца сяб рам іні цы я тыў най гру пы (п. 8 арт. 16 ВК).

Пры раз гля дзе скар гаў ЦВК дэ ман стра ва ла ві да воч на ня роў ны па ды ход да роз ных кан ды да-
таў. 14 каст рыч ні ка Цэнт раль ная ка мі сія раз гле дзе ла пы тан не пра па ру шэн ні вы бар ча га за ка на-
даў ства іні цы я тыў най гру пай У. Ня кля е ва. Па вод ле ін фар ма цыі, агу ча най сяб рам ЦВК На дзе яй 
Кі ся лё вай, у ЦВК па сту пі ла ін фар ма цыя ад ін спек цыі па спра вах не паў на га до вых За вод ска га 
РУ УС г. Мін ска пра за тры ман ні чац вя рых не паў на га до вых, якія збі ра лі под пі сы за вы лу чэн не гэ-
та га прэ тэн дэн та ў кан ды да ты. За тры ма ныя ме лі пры са бе ўзо ры за паў нен ня пад піс ных ліс тоў, 
ін струк цыю для збор шчы каў под пі саў, а так са ма за поў не ныя і чыс тыя пад піс ныя ліс ты. Акра мя 
та го, у не паў на га до вых бы лі па свед чан ні сяб роў іні цы я тыў най гру пы У. Ня кля е ва, вы да дзе ныя 
на імя ін шых асо баў, і ўлёт кі ў коль кас ці 50 асоб ні каў, якія па вод ле па зна ча ных вы ход ных звес так 
бы лі на дру ка ва ныя ў г. Са ма ры (Ра сій ская Фе дэ ра цыя). Збі раць под пі сы за гра шо вую ўзна га-
ро ду ім ні бы та пра па на ва ла не вя до мая асо ба. Кі раў нік іні цы я тыў най гру пы У. Ня кля е ва Анд-
рэй Дзміт ры еў па тлу ма чыў, што іні цы я тыў ная гру па не мае ні я ка га да чы нен ня да за тры ма ных 
не паў на га до вых і рас па ра джэн ня аб збо ры под пі саў у шта бе У. Ня кля е ва ім ні хто не да ваў. Па 
сло вах Дзміт ры е ва, не ка то рыя па свед чан ні сяб роў іні цы я тыў най гру пы вы да дзе ныя ЦВК бы лі 
згуб ле ныя, і ні я кіх за мо ваў на друк улё так у Ра сіі не бы ло. А. Дзміт ры еў на зваў усе аб ві на вач-
ван ні ў па ру шэн ні вы бар ча га за ка на даў ства пра ва ка цы яй. Стар шы ня ЦВК Лі дзія Яр мо шы на ў 
сваю чар гу за яві ла, што да дзе ныя фак ты з'яў ля юц ца ві да воч ным па ру шэн нем вы бар ча га за ка на-
даў ства: пры цяг нен не да збо ру под пі саў не паў на га до вых, пе ра да ча па свед чан няў сяб роў іні цы-
я тыў най гру пы трэ цім асо бам і збор под пі саў асо ба мі, якія не з'яў ля юц ца сяб ра мі іні цы я тыў най 
гру пы, вы раб агі та цый най пра дук цыі за ме жа мі Бе ла ру сі і яе рас паў сюд да па чат ку пе ры я да агі-
та цыі. ЦВК адзі на душ на пра га ла са ва ла за вы ня сен не па пя рэ джан ня іні цы я тыў най гру пе У. Ня-
кля е ва. Пры гэ тым Л. Яр мо шы на на зва ла гэ тую ме ру «за над та мяк кай» і па тлу ма чы ла, што пры 
вы ня сен ні ме на ві та та ко га ра шэн ня ЦВК кі ра ва ла ся жа дан нем зра біць вы ба ры «мак сі маль на 
плю ра ліс тыч ны мі і кан ку рэнт ны мі».

Кам па нія «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» лі чыць, што ка лі пры ве дзе ныя ЦВК фак-
ты ад па вя да юць рэ ча іс нас ці, то яны са праў ды свед чаць пра па ру шэн ні іні цы я тыў най гру пай У. 
Ня кля е ва вы бар ча га за ка на даў ства, тым больш, што тлу ма чэн ні яе кі раў ні ка не вы гля да юць пе-
ра ка наў чы мі. Пры гэ тым, ад нак, на зі раль ні кі кам па ніі ад зна ча юць, што знач ную коль касць скар-
гаў на па ру шэн ні за ка на даў ства іні цы я тыў най гру пай А. Лу ка шэн кі ЦВК не раз гля да ла, а на кі-
роў ва ла іх у ні жэй ста я чыя ТВК для «пра вя дзен ня пра вер кі і пры няц ця ра шэн ня па сут нас ці» 
(на прык лад, скар га Мі кі ты Крас но ва ў ЦВК бы ла на кі ра ва на ў Мін скую га рад скую вы бар чую 
ка мі сію), што свед чыць пра ня роў ны па ды ход да іні цы я тыў ных груп з бо ку ЦВК, ад сут нас ці 
бес ста рон нас ці і аб' ек тыў нас ці, бо па ру шэн ні з бо ку іні цы я тыў най гру пы А. Лу ка шэн кі, так са ма 
па тра бу юць пра ва вой ацэн кі не мен шай, чым у да чы нен ні да іні цы я тыў най гру пы У. Ня кля е ва і 
ін шых прэ тэн дэн таў.

Най больш па ка заль ным у пла не стаў лен ня вы бар чых ка мі сій да скар гаў на дзе ян ні іні цы я-
тыў най гру пы А. Лу ка шэн кі з'яў ля ец ца ад каз ЦВК на скар гу У. Ня кля е ва ад 25 каст рыч ні ка. У 
скар зе пры во дзі лі ся шмат лі кія фак ты збо ру под пі саў людзь мі, якія не ўва хо дзяць у іні цы я тыў-
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ную гру пу А. Лу ка шэн кі, збо ру под пі саў ў мес цах, дзе гэ та за ба ро не на за ка на даў ствам. ЦВК 
пры гэ тым вы ка за ла мер ка ван не, што ін фар ма цыя, вы кла дзе ная ў скар зе, «аль бо но сіць агуль ны 
ха рак тар і пра ве рыць яе не маг чы ма, аль бо не знай шла свай го па цвер джан ня ў хо дзе пра ве дзе-
ных пра ве рак».

На эта пе рэ гіст ра цыі кан ды да таў бы ла па да дзе на толь кі ад на скар га — Ула дзі мі рам Пра-
валь скім, яко му ЦВК ад мо ві ла ў рэ гіст ра цыі ў якас ці кан ды да та ў прэ зі дэн ты. Скар га на па-
ста но ву ЦВК бы ла па да дзе на У.Пра валь скім у Вяр хоў ны суд 19 ліс та па да. У ёй ён указ ваў, што 
Цэнт раль ная вы бар чая ка мі сія не пра вя ра ла ад па вед насць па рад ку вы лу чэн ня яго кан ды да там у 
прэ зі дэн ты, што, на яго дум ку, з'яў ля ец ца па ру шэн нем Вы бар ча га ко дэк са. Пра валь скі так са ма 
ін фар ма ваў Вяр хоў ны суд пра тое, што яму не вы да лі па ста но ву ЦВК аб ад мо ве ў рэ гіст ра цыі, 
ня гле дзя чы на вус ны зва рот у пры ём ную ка мі сію. На пад ста ве ар ты ку ла 68 Вы бар ча га ко дэк са 
ён па тра ба ваў ад мя ніць па ста но ву Цэнт рвы бар ка ма ад 18 ліс та па да. 22 ліс та па да Вяр хоў ны Суд 
па кі нуў скар гу без за да валь нен ня.

Агі та цый ная кам па нія ад зна чы ла ся да стат ко ва вя лі кай коль кас цю па да дзе ных скар гаў, знач-
ная част ка якіх да ты чы ла ся аб скар джан ня ра шэн няў мяс цо вых ад мі ніст ра цый аб вы зна чэн ні мес-
цаў для пра вя дзен ня агі та цыі, і скар гі гэ та га пла на ў мно гіх вы пад ках бы лі за да во ле ны. Скар гі 
ж, да тыч ныя па ру шэн ня за ка на даў ства пры ажыц цяў лен ні агі та цыі (вы ка ры стан не ад мі ніст ра-
цый на га рэ сур су, пра вя дзен не су стрэч з вы бар шчы ка мі ў пра цоў ны час, рас паў сюд агі та цый най 
пра дук цыі без вы ход ных да дзе ных і вы раб ле най з па ру шэн нем уста ноў ле на га за ко нам па рад ку і 
інш.), як пра ві ла, не атрым лі ва лі ад па вед най пра ва вой ацэн кі з бо ку ЦВК, ТВК і пра ку ра ту ры, 
па коль кі боль шасць та кіх скар гаў да ты чы ла ся агі та цыі за кан ды да та ў прэ зі дэн ты А. Лу ка шэн ку. 
Гэ та ў чар го вы раз пад крэс лі ва ла дыс кры мі на цый ны па ды ход да роз ных кан ды да таў у прэ зі дэн-
ты і дэ ман стра ва ла ня роў насць дзе ю ча га прэ зі дэн та і яго ных пры хіль ні каў у пы тан нях вы ка нан-
ня за ка на даў ства.

Яск ра вым пры кла дам не жа дан ня ЦВК за кон ным чы нам рэ ага ваць на па ру шэн ні па тра ба ван-
няў Вы бар ча га ко дэк са ста ла рэ ак цыя на пра вя дзен не шы ро ка маш таб най агі та цый най кам па-
ніі за А. Лу ка шэн ку за меж ны мі гра ма дзя на мі. 24 ліс та па да пра ва аба рон ца Ва лян цін Стэ фа но віч 
на кі ра ваў у ЦВК скар гу, у якой ука заў: «З пуб лі ка цыі жур на ліс та Ула дзі мі ра Стрэль ска га пад 
наз вай «Мы за баць ку!», якая бы ла раз ме шча на 19 ліс та па да бя гу ча га го да на ін тэр нэт-сай-
це га зе ты «Бе ла рус кая ні ва», ста ла вя до ма, што ў г. Санкт-Пе цяр бур гу стар та ваў аў та пра бег 
пад ло зун гам «Мы за баць ку!». Да дзе ны аў та пра бег ар га ні за ва ны ра сій скі мі гра мад скі мі аб' яд-
нан ня мі «Бра ты сла вя не» і «Аў та ра дыё клуб». Згод на са зме шча най ін фар ма цы яй, гра ма дзя не 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі збі ра юц ца пра ехаць з аў та пра бе гам па шэ ра гу га ра доў Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь — уся го па 24 на се ле ных пунк тах. Так са ма ў да дзе най пуб лі ка цыі ўка за на, што ўдзель ні кі 
аў та пра бе гу ру ха юц ца ар га ні за ва най ка ло най, упры го жа най сця га мі і ло зун га мі ў пад трым ку 
дзе ю ча га кі раў ні ка дзяр жа вы на бу ду чых вы ба рах Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Як мне ста ла 
вя до ма, да дзе ны аў та пра бег ужо па бы ваў у не каль кіх га ра дах Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Так, 20 ліс-
та па да 2010 г. удзель ні кі аў та пра бе гу на ве да лі г. Дуб роў на, дзе пра вя лі мі тынг на тэ му вы ба раў. 
За тым яны спы ні лі ся ў г. Сло ні ме. Як вы ні кае з фо та здым каў, зроб ле ных у г. Сло ні ме, на не ка то-
рых аў та транс парт ных срод ках удзель ні каў да дзен на га ме ра пры ем ства бы лі зме шча ны пла ка ты 
ў пад трым ку дзе ю ча га кі раў ніка дзяр жа вы А.Г. Лу ка шэн кі. Фо та здым кі і ін тэр в'ю з ад ным з ар-
га ні за та раў аў та пра бе гу, гра ма дзя ні нам Ра сій скай Фе дэ ра цыі, кі раў ні ком ра сій ска га гра мад ска-
га аб' яд нан ня «Бра ты сла вя не» і дэ пу та там Дзяр жаў най Ду мы Ра сій скай Фе дэ ра цыі Сяр ге ем 
Хар ланць е вым бы лі зме шча ны на сай це «Мой Сло нім». Як вы ні кае з ін тэр в'ю, мэ та аў та пра бе-
гу — пад трым ка па лі ты кі А.Г. Лу ка шэн кі. Ме на ві та та му, па сло вах С. Хар ланць е ва, аў та пра бе гу 
і бы ло вы ра ша на даць наз ву «Мы за баць ку!». Лі чу, што прад стаў ле ная інфа р ма цыя свед чыць 
аб тым, што мэ тай аў та пра бе гу з'яў ля ец ца пра вя дзен не агі та цыі ў пад трым ку ад на го з кан ды да-
таў у прэ зі дэн ты Рэс пуб лі кі Бе ла русь — дзе ю ча га кі раў ніка дзяр жа вы А.Г. Лу ка шэн кі. У той жа 
час, ч. 4 арт. 45 Вы бар ча га ко дэк са на ўпрост за ба ра няе за меж ным гра ма дзя нам пры маць удзел 
у пра вя дзен ні агі та цыі. Пад рых тоў ка і пра вя дзен не та ко га маш таб на га ме ра пры ем ства цяг не за 
са бой так са ма пэў ныя фі нан са выя вы дат кі: кошт па лі ва, ін шыя маг чы мыя вы дат кі па тэх ніч ным 
за бес пя чэн ні пра цы аў та трас пар та, вы дат кі на хар ча ван не і пра жы ван не ўдзель ні каў аў та пра бе-
гу і г.д. Між тым, ч.10 арт. 48 ВК за ба ра няе пра мы ці ўскос ны ўдзел за меж ных дзяр жаў і ар га ні-
за цый, за меж ных гра ма дзя наў у фі нан са ван ні і ін шай ма тэ ры яль най да па мо зе пры пад рых тоў цы 
і пра вя дзен ні вы ба раў. Згод на з ч.11 арт. 48 Вы бар ча га ко дэк са, вы ка ры стан не кан ды да там у 
прэ зі дэн ты гра шо вых срод каў і ін шай ма тэ ры яль най да па мо гі ў па ру шэн ні па тра ба ван няў ч.10 



-61- 

арт. 48 цяг не ад ме ну ра шэн ня аб рэ гіст ра цыі. Згод на з арт. 49 Вы бар ча га ко дэк са Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, асо бы, якія да пус ці лі не за кон нае вы ка ры стан не гра шо вых срод каў і ін шых ма тэ ры-
яль ных рэ сур саў пад час пад рых тоў кі і пра вя дзен ня вы ба раў, ня суць ад каз насць, уста ноў ле ную 
за ка на даў ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Пры гэ тым ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці за па ру шэн не за-
ка на даў ства аб вы ба рах, у тым лі ку за не за кон нае пры цяг нен не і вы ка ры стан не гра шо вых срод-
каў ці ін шых ма тэ ры яль ных рэ сур саў пры пад рых тоў цы і пра вя дзен ні вы ба раў, пад ля га юць і 
за меж ныя гра ма дзя не, ка лі яны здзейс ні лі пра ва па ру шэн не на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь». 
У су вя зі з гэ тым пра ва аба рон ца пра сіў «Пры няць ме ры па спы нен ні не за кон най агі та цыі на 
ка рысць кан ды да та ў прэ зі дэн ты Рэс пуб лі кі Бе ла русь А.Г. Лу ка шэн кі ўдзель ні ка мі аў та пра бе гу 
«Мы за баць ку!»; па ста віць пе рад кі раў ніц твам Сло нім ска га га рад ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та 
пы тан не аб пры цяг нен ні ар га ні за та раў аў та пра бе гу да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці ў су вя зі з 
да пу шча ны мі імі па ру шэн ня мі за ка на даў ства аб вы ба рах; пра ін фар ма ваць кі раў ні коў га рад скіх і 
аб лас ных вы ка наў чых ка мі тэ таў, на тэ ры то рыі якіх бу дзе пра хо дзіць аў та пра бег, аб не аб ход нас-
ці вы ка нан ня па тра ба ван няў дзе ю ча га вы бар ча га за ка на даў ства з бо ку ўдзель ні каў аў та пра бе гу 
пад час іх зна хо джан ня на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь». 6 снеж ня В.Стэ фа но віч атры маў ад-
каз ЦВК за под пі сам стар шы ні Лі дзіі Яр мо шы най (ДА КУ МЕНТ 5). «Ваш зва рот, у якім па-
ве дам ля ец ца аб пра вя дзен ні гра ма дзя на мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі аў та пра бе гу «Мы за баць ку», 
раз гле джа ны ў ме жах кам пе тэн цыі Цэнт раль най ка мі сіі, — га во рыц ца ў ад ка зе. — Па коль кі Ваш 
зва рот па сту піў у Цэнт раль ную ка мі сію пас ля скан чэн ня на зва на га ме ра пры ем ства, пры няць за-
ха ды па спы нен ні агі та цый най дзей нас ці за меж ных гра ма дзян не ўяў ля ец ца маг чы мым». У той 
жа час ЦВК ад зна чы ла, што «звяр ну ла ўва гу ні жэй ста я чых ка мі сій» на тое, што ўдзел за меж-
ных гра ма дзян і асо баў без гра ма дзян ства ў пе рад вы бар чай агі та цыі за ба ро не ны, і гэ та га трэ ба 
пры трым лі вац ца. Пры гэ тым ЦВК пад крэс лі ла, што ні кан ды дат у прэ зі дэн ты А.Лу ка шэн ка, ні 
яго штаб у па ру шэн ні ч.4 ар ты ку ла 45 Вы бар ча га ко дэк са не ві на ва тыя: «Лі чым не аб ход ным так-
са ма пра ін фар ма ваць, што ў хо дзе раз гля ду Ва ша га зва ро ту ўста ноў ле на, што ні хто з да ве ра ных 
асо баў кан ды да та ў прэ зі дэн ты Рэс пуб лі кі Бе ла русь А.Р.Лу ка шэн кі не пры маў ні я ка га ўдзе лу ў 
ар га ні за цыі зга да на га Ва мі аў та пра бе гу». Пры гэ тым ЦВК ухі лі ла ся ад ацэн кі дзе ян няў ад па-
вед ных тэ ры та ры яль ных ка мі сій і мяс цо вых ор га наў ула ды, пры па ту раль ніц тве якіх на тэ ры-
то рыі кра і ны на пра ця гу да во лі пра цяг ла га ча су (пры шы ро кім асвят лен ні ў СМІ) да пус ка ла ся 
па ру шэн не па тра ба ван няў вы бар ча га за ко на.

Пра ку ра ту ра ў боль шас ці вы пад каў ухі ля ла ся ад ажыц цяў лен ня пра ве рак па скар гах суб' ек-
таў вы бар ча га пра цэ су і пе ра праў ля ла іх ў вы бар чыя ка мі сіі. На прык лад, ме на ві та так па сту пі ла 
Брэсц кая аб лас ная пра ку ра ту ра са скар гай пра ва аба рон цы Ула дзі мі ра Ма лея, пе ра на кі ра ваў шяы 
яе ў Брэсц кую аб лас ную вы бар чую ка мі сію. Скар га да ты чы ла ся па дзе яў 21 ліс та па да, ка лі ў г. 
Брэс це пе рад па чат кам мат ча 33-га ту ра чэм пі я на та Бе ла ру сі па фут бо лу на по ле вый шлі фут ба-
ліс ты ў су пра ва джэн ні ка ля 30 не паў на га до вых пад лет каў, апра ну тых у фут бол кі з вы явай Лу ка-
шэн кі і над пі сам: «Наш прэ зі дэнт». У сва ёй скар зе Ула дзі мір Ма лей пра сіў уста на віць, хто з'яў-
ляў ся ар га ні за та рам ма са ва га агі та цый на га ме ра пры ем ства ў пад трым ку кан ды да та ў прэ зі дэн ты 
А. Лу ка шэн кі, з якіх срод каў, у якой коль кас ці, кім і дзе бы лі вы раб ле ны фут бол кі з вы явай гэ та га 
кан ды да та ў прэ зі дэн ты, а так са ма пры няць ме ры пра ку рор ска га рэ ага ван ня да асо баў, што да-
пус ці лі вы ка ры стан не срод каў, якія не бы лі ўне се ны ў паза бюд жэт ны фонд кан ды да та. Пра ва-
аба рон ца пра сіў так са ма вы свет ліць, ці ме лі ар га ні за та ры ак цыі ад па вед ныя да зво лы ад баць коў 
пад лет каў на ўдзел у агі та цый ным ме рып ры ем стве. Ад каз быў пад пі са ны на чаль ні кам ад дзе ла 
па на гля ду за вы ка нан нем за ка на даў ства і за кон на сці пра ва вых ак таў Аляк санд рам Ку лі чом. У 
вы ні ку ні пра ку ра ту ра, ні ад па вед ная ТВК так і не да лі ад па вед ную пра ва вую ацэн ку дзе ян ням 
ар га ні за та раў агі та цый на га ме ра пры ем ства, ха ця дак лад на бы ло ўста ноў ле на, што іні цы я та рам 
гэ тай ак цыі быў дэ пу тат Брэсц ка га гар са ве та Ге ор гій Да рбу аш ві лі.

У той жа са мы час пра ку ра ту ра стро га ад слеж ва ла вы ка нан не нор маў за ка на даў ства аль тэр-
на тыў ны мі кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты і вы нес ла па пя рэ джан ні пя ці з іх у су вя зі з за клі ка мі да вы-
бар шчы каў узяць удзел у ак цы ях на Каст рыч ніц кай пло шчы г. Мін ска, за ба ро не най ула да мі для 
лю бых ма са вых ме ра пры ем стваў.
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8. Між на род ныя і на цы я наль ныя 
на зі раль ні кі

Па да дзе ных ЦВК, на вы ба рах бы ло акрэ ды та ва на 1 036 між на род ных і 39 619 на цы я наль-
ных на зі раль ні каў. Боль шасць між на род ных на зі раль ні каў дзей ні ча ла ў скла дзе мі сій БДІПЧ/
AБСЕ і СНД.

Ся род на цы я наль ных на зі раль ні каў боль шасць скла да лі прад стаў ні кі пя ці най буй не шых 
праў лад ных гра мад скіх аб' яд нан няў («Бе лая Русь», Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі 
(БРСМ), Бе ла рус кі са ю за жан чын, Бе ла рус кае гра мад скае аб' яд нан не ве тэ ра наў і Фе дэ ра цыя 
праф са юзаў Бе ла ру сі) — 20 715 ча ла век, а так са ма 4 343 на зі раль ні кі ад ла яль ных ула дзе па лі-
тыч ных пар тый. Ся род 10 516 на зі раль ні каў, вы лу ча ных гра ма дзя на мі і пра цоў ны мі ка лек ты ва-
мі, і 3 051 на зі раль ні каў, вы лу ча ных ас тат ні мі гра мад скі мі аб' яд нан ня мі кра і ны (за вы клю чэн нем 
БХК), вы ключ ную боль шасць скла да лі на зі раль ні кі, вы лу ча ныя па раз на рад цы ўла даў. Апош нім 
ста ві ла ся за да ча пе ра шка джаць дзей нас ці не за леж ных на зі раль ні каў і журналістаў28.

Па цвер джан нем сур' ёз на га па ды хо ду ўла даў да пад рых тоў кі «сва іх» на зі раль ні каў стаў так-
са ма «План ар га ні за цый на-ідэа ла гіч на га за бес пя чэн ня вы ба раў прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
19 снеж ня 2010 го да на тэ ры то рыі Са лі гор ска га ра ё на», за цвер джа ны 23 ве рас ня стар шы нёй 
рай вы кан ка ма Аляк санд рам Ры ма шэў скім. З гэ та га да ку мен та вы ні кае, што вы кан кам узяў на 
ся бе аба вяз кі за бяс пе чыць «ар га ні за цыю пра цы на зі раль ні каў у вы бар чых ка мі сі ях ад пра цоў-
ных ка лек ты ваў, па лі тыч ных пар ты яў, гра мад скіх аб' яд нан няў», фак тыч на пры свой ва ю чы са бе 
функ цыі, не пра ду гле джа ныя вы бар чым за ка на даў ствам.

Прад стаў ні кі пра дзяр жаў ных гра мад скіх аб' яд нан няў пад час хо ду ўсёй вы бар чай кам па ніі рэ-
аль на не ажыц цяў ля лі на зі ран ня. Так, на зі раль нік ад Бе ла рус ка га Хель сінк ска га ка мі тэ та Ві таль 
Амяль ко віч пры сут ні чаў 7 каст рыч ні ка на па ся джэн ні Слуц кай ра ён най ВК, на якім вы свет ліў, 
што ў да дзе най ка мі сіі на мо мант пра вя дзен ня па ся джэн ня акра мя яго са мо га бы ло за рэ гіст ра-
ва на яшчэ 5 на зі раль ні каў: ад Рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая Русь», Гра мад-
ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі», Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі, 
Гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі са юз жан чын» і Гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі са юз 
афі цэ раў», пры гэ тым на па се джан ні пры сут ні чаў толь кі В. Амяль ко віч. Паз ней пра ва аба рон ца 
на па ся джэн нях ка мі сіі толь кі двой чы су стра каў на зі раль ні каў — ад Бе ла рус ка га са ю за афі цэ раў 
і Бе ла рус ка га са ю за жан чын, у той час як у спі се на зі раль ні каў, акрэ ды та ва ных пры Слуц кай ра-
ён най вы бар чай ка мі сіі на па ча так снеж ня бы ло за рэ гіст ра ва на 11 ча ла век.

Кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» не вя до ма ні вод на га ак та аб па ру шэн нях 
пад час вы ба раў, які быў бы скла дзе ны на зі раль ні ка мі «ад ула ды», аль бо якой-не будзь спра ва зда-
чы, аб на ро да ва най імі па вы ні ках на зі ран ня.

Не за леж нае ад ула даў на цы я наль нае на зі ран не бы ло прад стаў ле нае кам па ні яй «Пра ва аба-
рон цы за сва бод ныя вы ба ры», кам па ні яй пар тый на га на зі ран ня «За спра вяд лі выя вы ба ры», 
а так са ма на зі ран нем «Ру ха «За Сва бо ду» і пра ек та «На зі ран не за вы ба ра мі: тэ о рыя і прак-
ты ка». Акра мя та го, Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на ліс таў ажыц цяў ля ла ма ні то рынг асвят лен ня 
вы ба раў у СМІ.

28 Аб тым, да якога назірання рыхтаваліся праўладныя назіральнікі, стала вядома 30 лістапада 2010 года падчас семінара-трэнінга 
для сяброў УВК Маскоўскага раёна г. Мінска. Намеснік старшыні раённай ТВК Аляксандр Кудзермаеў запатрабаваў ад старшыняў 
камісій забяспечыць прысутнасць «брыгадаў нашых назіральнікаў» колькасцю не менш за 10 чалавек на кожным выбарчым участку, 
якія павінны быць вылучаныя ад «Белай Русі», БРСМ і Беларускага саюза жанчын, а таксама ад працоўных калектываў і грамадзян. 
Кудзермаеў таксама абвясціў, што 2 снежня будзе праведзены трэнінг для старшых гэтых групп («брыгадзіраў») на тэму «як і што 
трэба рабіць у выніку ўзнікнення патавай сітуацыі на ўчастку», г. зн. як супрацьдзейнічаць незалежным назіральнікам і журналістам, 
у якіх могуць узнікнуць пытанні наконт працэсу падліку галасоў, і як хутка складаць акты аб тым, што падлік галасоў быў праведзены 
правільна (у выпадку, калі ў сяброў выбарчых камісій ад апазіцыйных партый узнікнуць сумневы наконт правільнасці падліку галасоў, 
ці яны адмовяцца падпісваць выніковыя пратаколы, ці захочуць аформіць асаблівае меркаванне).



-63- 

Коль касць 
доў га-

тэр мі но вых 
на зі раль -

ні каў

Коль касць 
ка рот ка-

тэр мі но вых 
на зі раль-

ні каў

Коль касць вы бар чых участ каў, 
ахоп ле ных на зі ран нем*

Да тэр мі-
новае 

га ласа ван не

Дзень вы ба раў
Га ла са
ван не

Пад лік 
га ла соў

Між на род нае на зі ран не**
Мі сія БДІПЧ/АБ СЕ 
па на зі ран ні за вы ба ра мі

40 452*** 860 960 162

Мі сія на зі раль ні каў ад СНД **** 42 294 678 2 906
На цы я наль нае на зі ран не, не за леж нае ад ула даў
Кам па нія «Пра ва аба рон цы 
за сва бод ныя вы ба ры»

80 600 300 300

Кам па нія пар тый на га на зі ран ня 
«За спра вяд лі выя вы ба ры»

- 1 000 250 250

На зі ран не «Ру ху «За Сва бо ду» - 650 - 634
Пра ект «На зі ран не за вы ба ра мі: 
тэ о рыя і прак ты ка»

- 94 - 55

* Агуль ная коль касць участ каў, ахоп ле ных між на род ным і не за леж ным на цы я наль ным на зі ран нем знач на мен шая, 
чым арыф ме тыч ная су ма ліч баў у кож най ка лон цы, па коль кі на вя лі кай коль кас ці ўчаст каў ста ла пры сут ні ча лі (ці 
ча со ва іх на вед ва лі) роз ныя між на род ныя і не за леж ныя на цы я наль ныя на зі раль ні кі.
** Ін шыя за меж ныя на зі раль ні кі — гэ та прад стаў ні кі Між пар ла менц кай асамб леі СНД, пар ла мен таў і вы бар чых 
ор га наў за меж ных дзяр жа ваў, дып ла ма тыч ных мі сій у Бе ла ру сі, а так са ма ін ды ві ду аль ныя за меж ныя на зі раль ні-
кі.
*** Уключ на з 63 на зі раль ні ка мі ад Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ.
**** Уключ на з 31 гра ма дзя ні нам Бе ла ру сі — су пра цоў ні кам Сак ра та ры я ту СНД.

Ад ной з пер шых сур' ёз ных па гро заў для ажыц цяў лен ня на цы я наль на га на зі ран ня ста ла Па-
ста но ва Цэнт раль най ка мі сіі №49 «Аб па рад ку пры мя нен ня част кі трэ цяй ар ты ку ла 13 Вы бар-
ча га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры пад рых тоў цы і пра вя дзен ні вы ба раў прэ зі дэн та Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь у 2010 г.», пры ня тая 15 ве рас ня, якая да ты чы ла па ра да ку на кі ра ван ня на зі раль ні каў 
на па ся джэн ні вы бар чых ка мі сій і ўчаст кі для га ла са ван ня. Сут насць праб ле мы за клю ча ла ся ў 
тым, што ка лі ў 2001 і 2006 га дах кі ру ю чыя ор га ны рэс пуб лі кан скіх гра мад скіх аб' яд на няў і па-
лі тыч ных пар тый ме лі пра ва на кі роў ваць на зі раль ні каў на па ся джэн ні ка мі сій усіх уз роў няў і на 
ўчаст кі для га ла са ван ня, то, згод на з Па ста но вай ЦВК, яны атры ма лі пра ва на кі ро ваў ваць сва іх 
прад стаў ні коў у якас ці на зі раль ні каў толь кі на па ся джэн ні Цэнт раль най ка мі сіі. На кі ра ваць на-
зі раль ні каў на па ся джэн ні тэ ры та ры яль ных ка мі сій (аб лас ных, га рад скіх, ра ён ных, ра ён ных у 
га ра дах) і ўчаст кі для га ла са ван ня атры ма лі пра ва толь кі струк ту ры гра мад скіх аб' яд нан няў і 
па лі тыч ных пар тый ад па вед на га ўзроў ню.

Трэ ба ад зна чыць, што гэ тую па ста но ву прад стаў ляў на па се джан ні ЦВК яе сак ра тар Мі ка лай 
Ла за вік, які пад крэс лі ваў, што пра цэ ду ра вы лу чэн ня на зі раль ні каў мак сі маль на спро шча на, і ўжо 
не па тра бу ец ца на яў насць ні жэй ста я чых струк ту раў, па коль кі вы лу чэн не ад бы ва ец ца ад кі ру-
ю чых ор га наў па лі тыч ных пар тый і гра мад скіх аб' яд нан няў. Гэ тыя сло вы бы лі рас ты ры жа ва ны 
на цы я наль ным тэ ле ба чан нем і ін шы мі СМІ, якія пры сут ні ча лі на па се джан ні, ад нак апуб лі ка ва-
ная на афі цый ным сай це ЦВК Па ста но ва №49 утрым лі ва ла су праць лег лае тлу ма чэн не па рад ку 
на кі ра ван ня на зі раль ні каў. У та кім вы гля дзе Па ста но ва ЦВК моц на аб ме жа ва ла пра вы на зі раль-
ні каў, знач на па гор шы ла па ра дак іх вы лу чэн ня на ват у па раў на нні з нор ма мі, якія дзей ні ча лі на 
па пя рэд ніх прэ зі дэнц кіх вы ба рах. На прык лад, Бе ла рус кі Хель сінк скі ка мі тэт, сяб ры якой ажыц-
цяў ля лі на зі ран не ў ме жах кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры», не меў пра ва вы-
лу чыць на зі раль ні каў у су вя зі з ад сут нас цю ні жэй ста я чых ар га ні за цый ных струк тур.

Бе ла рус кі Хель сінк скі ка мі тэт аб скар дзіў да дзе ную Па ста но ву Цэнт раль най ка мі сіі, і 5 ліс-
та па да ЦВК пры ня ла но вую Па ста но ву (№ 94), згод на з якой кі ру ю чыя ор га ны па лі тыч ных 
пар тый і рэс пуб лі кан скіх гра мад скіх аб' яд нан няў атры ма лі пра ва на кі роў ваць на зі раль ні каў на 
вы бар чыя ка мі сіі ўсіх уз роў няў. Та кім чы нам, толь кі пас ля скар гі пра ва аба рон цаў ЦВК зня ла 
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ні чым не аб грун та ва ныя аб ме жа ван ні і вяр ну ла ся да прак ты кі на кі ра ван ня на зі раль ні каў, якая 
іс на ва ла пры пра вя дзен ні вы ба раў прэ зі дэн та ў 2001 і 2006 га дах.

У якас ці ста ноў ча га мо ман ту Па ста но вы Цэнт раль най ка мі сіі №49 вар та ад зна чыць маг чы-
масць прад стаў ляць да ку мент аб на кі ра ван ні на зі раль ні ка ў дзень па ся джэн ня, дзень на зі ран ня. 
Ра ней на па ся джэн не вы бар чай ка мі сіі, на ўчас так для га ла са ван ня гэ ты да ку мент не аб ход на бы-
ло прад ста віць не паз ней за дзень, які па пя рэд ні чаў дню па ся джэн ня, дню га ла са ван ня.

5 ліс та па да Цэнт раль ная вы бар чая ка мі сія раз гле дзе ла шэсць пра ек таў па ста но ваў, пра па на-
ва ных кам па ні яй пар тый на га на зі ран ня «За спра вяд лі выя вы ба ры» і пяц цю прэ тэн дэн та мі ў 
кан ды да ты ў прэ зі дэн ты (Ры го рам Кас ту сё вым, Але сем Мі ха ле ві чам, Ула дзі мі рам Ня кляе вым, 
Ві та лём Ры ма шэў скім і Яра сла вам Ра ман чу ком). ЦВК па га дзі ла ся толь кі з ад ной з вы лу ча ных да-
дзе ны мі суб' ек та мі пра па но вай — «пра да стаў лен не на зі раль ні кам рэ аль най маг чы мас ці ажыц-
цяў ляць на зі ран не ва ўмо вах, якія за бяс печ ва юць бач насць пра цэ ду ры пад лі ку га ла соў». Згод на 
з Па ста но вай ЦВК № 95, ме на ві та та кой фар му лёў кай быў да поў не ны ад па вед ны аб зац Ме та-
дыч ных рэ ка мен да цы яў. Пры гэ тым трэ ба ад зна чыць, што гэ тае па ла жэн не ў су вя зі з ад сут нас-
цю дак лад на пра пі са най пра цэ ду ры (спо са бу) пад лі ку бю лэ тэ няў участ ко вы мі ка мі сі я мі не змаг-
ло га ран та ваць паў на вар тас на га ажыц цяў лен ня на зі ран ня за пад лі кам.

30 ліс та па да Цэнт раль ная вы бар чая ка мі сія (ЦВК) раз гле дзе ла зва рот стар шы ні Бе ла рус кай 
пар тыі ле вых «Спра вяд лі вы свет» Сяр гея Ка ля кі на, на мес ні ка стар шы ні Пра ва аба рон ча-асвет-
ніц ка га аб' яд нан ня «Рух «За сва бо ду» Вік та ра Кар ня ен кі і кан ды да таў у прэ зі дэн ты Ры го ра 
Кас ту сё ва, Аляк сея Мі ха ле ві ча, Ула дзі мі ра Ня кля е ва, Яра сла ва Ра ман чу ка, Ві та ля Ры ма шэў ска-
га, Анд рэя Сан ні ка ва і Мі ка лая Стат ке ві ча з пра па но ва мі па за бес пя чэн ні боль шай праз рыс тас ці 
вы бар ча га пра цэ су і мі ні мі за цыі ма ні пу ля цы яў пад час га ла са ван ня, асаб лі ва да тэр мі но ва га. Ад на 
з пра па ноў да ты чы ла ся маг чы мас ці ажыц цяў лен ня на зі ран ня на вы бар чых участ ках, у тым лі-
ку і ў нач ны час, на пра ця гу ўся го пе ры я ду да тэр мі но ва га га ла са ван ня (14—18 снеж ня). Гэ тая 
пра па но ва не бы ла пад тры ма на ЦВК. Па сло вах стар шы ні ЦВК Лі дзіі Яр мо шы най, ахо ву гра-
мад ска  га па рад ку і вы бар чых бю ле тэ няў у па мяш кан нях вы бар чых участ каў у нач ны час па він ны 
ажыц цяў ляць «бес ста рон нія» су пра цоў ні кі мі лі цыі.

На зі раль ні кі кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» ва ўсіх рэ гі ё нах з са мо га па-
чат ку вы бар чай кам па ніі ад зна ча лі больш ла яль нае стаў лен не да іх дзей нас ці з бо ку ула даў у па-
раў на нні з па пя рэд ні мі вы ба ра мі, ад нак на кож ным з эта паў яны су ты ка лі ся з пэў ны мі праб ле ма-
мі, най перш да тыч ны мі маг чы мас цяў атры ман ня ін фар ма цыі, до сту пу да да ку мен таў, да тыч ных 
вы ба раў, до сту пу на па се джан ні ка мі сій і інш. Ад ной з іс тот ных пе ра шко даў з'я ві ла ся кан фіс ка-
цыя да па мож ных ма тэ ры я лаў для ка рот ка тэр мі но вых на зі раль ні каў. Так, ноч чу 26 ліс та па да на 
бе ла рус ка-лі тоў скай мя жы су пра цоў ні кі бе ла рус кай мыт ні на 5 га дзін за тры ма лі прад стаў ні коў 
кам па ніі «Пра ва ба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» Ула дзі мі ра Лаб ко ві ча і Дзміт рыя Са лаў ё ва. З 
удзе лам су пра цоў ні каў КДБ у пра ва аба рон цаў бы ло кан фіс ка ва на 115 асоб ні каў ін струк цый 
для ка рот ка тэр мі но вых на зі раль ні каў кам па ніі. Да па мож ні кі не ўтрым лі ва лі ін фар ма цыі, якая 
б на но сі ла шко ду дзяр жаў на му або кан сты ту цый на му ла ду кра і ны, а змест іх быў скі ра ва ны вы-
ключ на на за бяс пя чэн не аб' ек тыў на га і не заа нга жа ва на га на зі ран ня за вы ба ра мі. Ана ла гіч ная 
сі ту а цыя ад бы ла ся 30 ліс та па да, ка лі пры пе ра ся чэн ні бе ла рус ка-лі тоў скай мя жы су пра цоў ні-
кі Ашмян скай мыт ні здзейс ні лі да гляд аса біс тых рэ чаў го мель ска га пра ва аба рон цы Ле а ні да Су-
да лен кі і кан фіс ка ва лі ў яго 10 «Ін струк цый для ка рот ка тэр мі но вых на зі раль ні каў на вы ба рах 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Ула ды ін спі ра ва лі па дзел на зі раль ні каў: вы лу ча ных «ад кан струк тыў ных сіл» (г.зн. — па іх 
раз на рад цы) і «апа ні ру ючых», да лі ку якіх бы лі ад не се ны не за леж ныя і між на род ныя на зі раль-
ні кі, а так са ма жур на ліс ты. 14 снеж ня на афі цый ным сай це Ня свіж ска га рай вы кан ка ма бы ла раз-
ме шча на «Па мят ка на зі раль ні ка», якая скла да ла ся з пят нац ца ці пунк таў, кож ны з якіх уяў ляе 
са бой пы тан не, як «кан струк тыў ныя сі лы» му сяць дзей ні чаць у кан крэт най сі ту а цыі. У пры-
ват нас ці, у Па мят цы ўказ ва ла ся: «Важ на: — скла даць ак ты аб па ру шэн нях з бо ку на зі раль ні каў 
ад апа ні ру ю чых сіл; — рых та ваць і па кі даць вод гу кі аб пра цы вы бар чай ка мі сіі ў пісь мо вым вы-
гля дзе; — у вы пад ку з'яў лен ня між на род на га на зі раль ні ка да вес ці да яго ва шу па зі цыю не толь кі 
вус на, але і пе ра даць пісь мо вую за яву з ацэн кай хо ду вы ба раў (па маг чы мас ці пад рых та ваць яе 
за га дзя); — ка лі за ўва жы лі з бо ку на зі раль ні ка ад апа ні ру ю чых сіл па ру шэн не, якое не па тра-
буе яго вы да лен ня з участ ку, за фік са ваць яго, не пры цяг ва ю чы за ліш няй ува гі; — без асаб лі вай 
не аб ход нас ці не ад лу чац ца з вы бар ча га ўчаст ку; фік са ваць (з ука зан нем ча су) зна хо джан не на 
ўчаст ку на зі раль ні каў ад апа ні ру ю чых сіл, між на род ных на зі раль ні каў, указ ва ю чы дак лад на, ка лі 
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яны пры бы лі і ад бы лі». Па ка заль ным з'яў ля ец ца сі ту а цыя, да тыч ная па во дзі наў «кан струк тыў-
ных» на зі раль ні каў пры з'яў лен ні на ўчаст ку між на род ных на зі раль ні каў. У Па мят цы ска за на: 
«Пы тан не 2. На вы бар чы ўчас так пры быў між на род ны на зі раль нік, прад ста віў ся, прад' явіў да-
ку мен ты, якія свед чаць пра яго ныя паў на моц твы і ста тус. Ва шы дзе ян ні? Ад каз: Не аб ход на за-
няць ак тыў ную па зі цыю, даць аб' ек тыў ную ацэн ку хо ду га ла са ван ня. Трэ ба ак тыў на, спа кой на і 
ар гу мен та ва на вес ці гу тар ку. Не га тыў ныя ацэн кі не аб ход на ад во дзіць. Рэ ка мен ду ец ца за вя заць 
з за меж ным на зі раль ні кам доб ра зыч лі вы дыя лог: да ве дац ца, з якой ён кра і ны, ска заць не каль-
кі доб рых слоў пра гэ тую дзяр жа ву, пад крэс ліць не аб ход насць раз віц ця ад но сін па між на шы мі 
кра і на мі або ўхва ліць су вя зі, якія ўжо скла лі ся. Ад знач це, што ўва га да на шай кра і ны, па лі тыч-
ных пра цэ саў, якія ад бы ва юц ца ў рэс пуб лі цы, вель мі важ ныя для яе гра ма дзян. Мы заў сё ды з 
вя лі кай ува гай ста вім ся да ўсіх кан струк тыў ных за ўваг і пра па но ваў, якія спры я юць раз віц цю 
дэ ма кра тыі і гра ма дзян скай су поль нас ці ў на шай кра і не». Пас ля та го, як у СМІ бы ла апуб лі ка-
ва на ін фар ма цыя пра да дзе ную Па мят ку, яна бы ла пры бра на з сай та вы кан ка ма (бы ла за ха ва на 
экс пер та мі кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» і змя шча ец ца ў ДА ДА ДКУ 4).

З мэ тай за бес пя чэн ня ла яль нас ці між на род ных на зі раль ні каў ула ды прад пры ня лі шэ раг кро-
каў дзе ля ства рэн ня «спры яль ных» умо ваў іх дзей нас ці. Так, для пры ёму між на род ных на зі-
раль ні каў Ма зыр скі рай вы кан кам 8 каст рыч ні ка вы даў рас па ра джэн не № 267-Р «Аб ства рэн ні 
ра ён най між ве да мас най пра цоў най гру пы для за бес пя чэн ня зна хо джан ня ў Ма зыр скім ра ё не 
за меж ных (між на род ных) на зі раль ні каў у пе ры яд пад рых тоў кі і пра вя дзен ня вы ба раў прэ зі дэн-
та Рэс пуб лі кі Бе ла русь», якое спа чат ку бы ло раз ме шча на на сай це рай вы кан ка ма. У між ве да мас-
ную гру пу ўвай шлі два на мес ні кі стар шы ні рай вы кан ка ма, стар шы ня Са ве та дэ пу та таў, кі раў нік 
спра ва мі, сем на чаль ні каў ад дзе лаў: ар га ні за цый на-кад ра вай ра бо ты, ідэа ла гіч на га, куль ту ры, 
фі нан са ва га, эка но мі кі, па над звы чай ных сі ту а цы ях, унут ра ных спраў; га лоў ны ле кар Ма зыр-
скай цэнт раль най га рад ской па лі клі ні кі, га лоў ны рэ дак тар дзяр жаў най га зе ты «Жыц цё Па лес-
ся», на чаль нік тэ ле ка на ла «Ма зыр», на чаль нік га рад ско га ад дзе ла КДБ і пра ку рор. Пра цоў ная 
гру па па він на бы ла пры няць не аб ход ныя ме ры «да ства рэн ня спры яль ных умо ваў для дзей нас-
ці» на зі раль ні каў: раз мя шчэн не, пра да стаў лен не транс парт ных срод каў і срод каў су вя зі, ме ды-
цын скае аб слу гоў ван не, куль тур ная пра гра ма, аса біс тая бяс пе ка, ін фар ма цый нае за бес пя чэн не 
і г. д. Упраў лен ню спра ва мі ра вы кан ка ма бы ло за га да на «за бяс пе чыць на зі раль ні каў транс пар-
там», а фі нан са вы ад дзел па ві нен быў «па крыць ва ўста ноў ле ным па рад ку ўпраў лен ні спра ва мі 
Ма зыр ска га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та вы дат кі на за бес пя чэн не на зі раль ні каў транс пар там, 
згод на з прад стаў ле най сме тай вы дат каў». Пас ля пуб лі ка цыі ана лі зу рас па ра джэн ня Ма зыр ска га 
вы кан ка ма экс пер та мі кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» да ку мент з афі цый на-
га сай та бяс след на знік, на за пыт па ссыл цы htt p://www.mozyrіsp.gov.by/rus/vіborі_2010/267/, 
дзе ён быў раз ме шча ны, па чаў з'яў ля ц ца над піс: «Вы ба чай це, за пыт ва е мая ста рон ка не зной дзе-
на на сер ве ры».
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9. Да тэр мі но вае га ла са ван не
Згод на з арт. 53 Вы бар ча га ко дэк са, да тэр мі но вае га ла са ван не па чы на ец ца не ра ней за пяць 

дзён да дня вы ба раў. Яно ад бы ва ец ца ў па мяш кан ні УВК у пры сут нас ці не менш за двух яе сяб роў 
з 10 да 14 і з 16 да 19 га дзін. Афі цый на га па цвяр джэн ня не маг чы мас ці пры сут ні чаць у дзень вы-
ба раў ад вы бар шчы каў не па тра бу ец ца. У пер шы дзень да тэр мі но ва га га ла са ван ня плам бі ру юц-
ца і апя чат ва юц ца скры ні. УВК што дзён на скла дае і вы веш вае пра та кол, у якім ука за на агуль ная 
коль касць атры ма ных бю ле тэ няў, коль касць вы бар шчы каў, якія іх атры ма лі (у апош ні дзень — 
агуль ная коль касць за ўсе дні), коль касць са пса ва ных і асоб на — ня вы ка ры ста ных бю ле тэ няў. 
Пры мус да ўдзе лу ў да тэр мі но вым га ла са ван ні за ба ро не ны.

Згод на з Ка лян дар ным пла нам ар га ні за цый ных ме ра пры ем стваў па пад рых тоў цы і пра вя-
дзен ні вы ба раў, да тэр мі но вае га ла са ван не ажыц цяў ля ла ся з 14 па 18 снеж ня ўключ на.

Пры мус да удзе лу ў да тэр мі но вым га ла са ван ні
Па чы на ю чы з апош няй дэ ка ды ліс та па да, ме ла мес ца ін тэн сіў нае вы ка ры стан не ад мі ніст ра-

цый на га рэ сур су для за бес пя чэн ня да тэр мі но ва га га ла са ван ня. Вы кан ка мы ін струк та ва лі ідэа-
ла гіч ных ра бот ні каў уста ноў і прад пры ем стваў, тыя ў сваю чар гу ўздзей ні ча лі на пад на ча ле ных. 
На мно гіх прад пры ем ствах ад мі ніст ра цыя вы зна ча ла, хто ме на ві та па ві нен пра га ла са ваць да-
тэр мі но ва, па тра ба ва ла пра да стаў лен ня па цвяр джэн няў да тэр мі но ва га га ла са ван ня. Ня рэд ка на 
схо дах ка лек ты ваў прад стаў ні кі ад мі ніст ра цый ад кры та за яў ля лі пра тое, што да тэр мі но вае га-
ла са ван не з'яў ля ец ца аба вяз ко вым для ўсіх.

Да «Пра ва аба рон цаў за сва бод ныя вы ба ры» тра пі лі да ку мен ты, якія свед чаць пра тое, што 
кі раў ніц тва не толь кі пры му шае сва іх ра бот ні каў га ла са ваць да тэр мі но ва, але і спраў джвае, на 
якім участ ку і ка лі пра га ла са ваў пад на ча ле ны. Так, яшчэ ў пер шы дзень да тэр мі но ва га га ла са ван-
ня пра га ла са ва лі 78% су пра цоў ні каў раз лі ко ва га цэнт ра ЖРЭТ Пер ша май ска га ра ё на Ві цеб ска. 
Па вод ле да ку мен та, які ві да воч на рых та ваў ся для спра ва зда чы ней ка му вы шэй ша му на чаль ству 
(ДА КУ МЕНТ 6), 14 снеж ня па спе лі пра га ла са ваць 14 з 18 су пра цоў ні каў. Пры чым па зна ча на, 
што з тых чац вя рых, якія не пра га ла са ва лі, ад на спа да ры ня хва рэе — зна чыц ца, мае важ кую 
пры чы ну не пай сці на ўчас так. Ну ма ры ўчаст каў па зна ча ны ў на ступ ным да ку мен це, дзе за фік са-
ва ны ім ёны, проз ві шчы, па са ды ра бот ні каў, а так са ма ўчаст кі, да якіх яны «пры пі са ны». Та кім 
чы нам, за ра бот ні ка мі гэ тай уста но вы быў на ла джа ны та таль ны кант роль, ад яко га не маг чы ма 
бы ло ўхі ліц ца.

На СП «Мін скі мэб ле вы цэнтр», якое зна хо дзіц ца ў Ма ла дэ чна па вул. Вя лі кі Гас ці-
нец, 31а, усім кі раў ні кам пад раз дзя лен няў прад пры ем ства (на чаль ні кам ад дзе лаў, ца хоў, 
май страм зме наў) раз да лі па пе ры для ўлі ку пра га ла са ваў шых — па мят ку «Па ра дак пра-
да стаў лен ня ін фар ма цыі пра ход га ла са ван ня па вы ба рах прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь» 
(ДА КУ МЕНТ 7) і «Узор за паў нен ня вы ні каў вы ба раў». Усе пра га ла са ваў шыя пра цаў ні кі 
прад пры емст ва аба вя за ны бы лі па тэ ле фа на ваць і па ве да міць пра гэ та сва ім не па срэд ным на-
чаль ні кам. Ар га ні за цы яй гэ та га пра цэ су зай маў ся на мес нік ген ды рэк та ра па ідэа ла гіч най 
пра цы, ён жа на чаль нік ад дзе ла кад раў і рэ жы му, Цю ра кін Мі ка лай Анд рэ е віч. Вар та ад-
зна чыць, што сп.Цю ра кін ува хо дзіў у іні цы я тыў ную гру пу па вы лу чэн ні кан ды да там у прэ-
зі дэн ты Аляк санд ра Лу ка шэн кі і на прад пры ем стве збі раў под пі сы ў пад трым ку дзе ю ча га 
прэ зі дэн та ў пра цоў ны час.

З Ві цеб ска пра ва аба рон цам быў да сла ны аў ды ё за піс ін струк та жу, пра ве дзе на га на пя рэ-
дад ні да тэр мі но ва га га ла са ван ня ў 103-яй асоб най ма біль най бры га дзе на мес ні кам ка ман дзі-
ра па ідэа ла гіч най пра цы. З мэ тай вы ра шэн ня «най важ ней шай за да чы на сне жань-ме сяц» 
ідэ о лаг, у пры ват нас ці, за га даў ад па чын кі ва ен на слу жа чым тэр мі но вай служ бы не пра да стаў-
ляць, каб «я пры маў ме ры для ар га ні за цыі да тэр мі но ва га га ла са ван ня тых ва ен на слу жа чых, 
у якіх на са мрэч уз ні кае не аб ход насць пай сці ў ад па чы нак па ся мей ных аб ста ві нах». Так са ма 
ад ка ман дзі раў ма біль на га ба таль ё на бы ло за па тра ба ва на пра да ста віць спі сы ўсіх, хто пра-
хо дзіць вай ско вую служ бу па кант рак це (афі цэ раў, пра пар шчы каў, сяр жан таў і асоб гра ма-
дзян ска га скла ду), з ука зан нем мес цаў іх рэ гіст ра цыі і участ каў, дзе яны па він ны га ла са ваць. 
Ва ен на слу жа чым, якія ма юць рэ гіст ра цыю па-за ме жа мі Ві цеб ска, па він ны бы лі пра да ста-
віць вы ход ны дзень, каб яны па еха лі і пра га ла са ва лі. Ці дру гі, «больш на дзей ны» ва ры янт 
(бо ідэ о лаг упэў не ны, што вай ско вец «пры е дзе, а ў спі сах яго не бу дзе, і вы ра шаць пы тан не 
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пра ўклю чэн не ў спі сы ён так са ма не бу дзе») — гэ тых ва ен на слу жа чых «прад ста віць пад-
пал коў ні ку Ка ва лё ву, ён уклю чыць іх у да дат ко вы спіс і ар га ні зуе іх да тэр мі но вае га ла са-
ван не». Па вод ле ін струк та жу, «гра фік да тэр мі но ва га га ла са ван ня бу дзе да ве дзе ны да ўсіх 
ка ман дзі раў пад раз дзя лен няў».

14 снеж ня на ўчас так для га ла са ван ня № 122, раз ме шча ны ў ся рэд няй шко ле №37 г.Ма гі-
лё ва, для да тэр мі но ва га га ла са ван ня ў су пра ва джэн ні кан вою бы лі да стаў ле ны зня во ле ныя, 
якія ад бы ва юць па ка ран не ў вы праў лен чай ка ло ніі ад кры та га ты пу. Да абе ду 14 снеж ня га ла-
са ваць пры кан ва і ра ва лі 50 ча ла век, пас ля абе ду — 45. У са мім па мяш кан ні вы бар чай ка мі сіі ім 
вы да ва лі паш пар ты, каб яны здо ле лі атры маць бю ле тэ ні, пас ля га ла са ван ня паш пар ты зноў ку 
за бі ра лі.

У Бя ро зе 13 снеж ня ды рэк тар ААТ «Бя ро за буд ма тэ ры я лы», дэ пу тат Брэсц ка га аб лас но-
га Са ве та Мі ка лай Жук на ра ніш няй на ра дзе за га даў сва ім пад на ча ле ным да ста віць ра бо чых на 
вы бар чыя ўчаст кі. У вы ка нан не гэ та га за га ду 14 снеж ня да вы бар ча га ўчаст ка № 10, раз ме шча-
на га ў спар тыў най за ле ААТ «Бя ро за буд ма тэрыя лы», у 11.15 пад' ехаў аў то бус з 10 ра бот ні ка мі 
прад пры ем ства. У гэ ты ж дзень на ўчас так бы ла да стаў ле на яшчэ ад на «пар тыя» су пра цоў ні каў 
«Бя ро за буд ма тэ ры я лаў» для га ла са ван ня.

15 снеж ня на зі раль ні кі на ўчаст ку №7, раз ме шча ным у СШ№16 го ра да Ба ры са ва, ста лі свед-
ка мі та го, што прый шоў шыя га ла са ваць да тэр мі но ва су пра цоў ні кі за во да БА ТЭ пра сі лі сяб роў 
вы бар чай ка мі сіі вы даць ім да вед кі, якія па цвяр джа юць факт да тэр мі но ва га га ла са ван ня. На пы-
тан не, для ча го па трэб ныя па доб ныя да ку мен ты, су пра цоў ні кі БА ТЭ ка за лі, што гэ та па тра ба-
ван не ды рэк та ра прад пры ем ства Ана то ля Кап ска га.

Для за бес пя чэн ня та таль на га да тэр мі но ва га га ла са ван ня кі раў ніц тва прад пры ем стваў і ўста-
но ваў час та вы ка рыс тоў ва ла ціск і па гро зу ска са ван ня пра цоў ных кант рак таў, па гро зу дэ прэ мі-
ра ван ня, а так са ма не грэ ба ва ла ад кры ты мі за па лох ван ня мі. Так, 15 снеж ня на ААТ «Ма гі лёў-
хім ва лак но» ў ад ным з ца хоў прад пры ем ства ад бы ла ся ін фар ма цый ная пя ці хві лін ка, на якой 
пе рад ра бо чы мі вы сту пі ла на чаль ства цэ ха з за клі кам да ра бо чых пра га ла са ваць да тэр мі но ва. 
Асноў ная пры чы на на вош та гэ та трэ ба ра біць — ча ка е мыя тэ рак ты і пра ва ка цыі апа зі цыі не па-
срэд на ў дзень вы ба раў, што мо жа дэ ста бі лі за ваць сі ту а цыю ў кра і не і са рваць пра цэс вы ба раў. 
Та кі ж ар гу мент на ка рысць да тэр мі но ва га га ла са ван ня быў вы ка ры ста ны ў дзяр жаў най уста но ве 
«Аб лспа жыў са юз», раз ме шча най па ву лі цы Вал ко ві ча ў Га род ні. 13 снеж ня Дзміт рый Кры жа-
ноў скі, на мес нік на чаль ні ка, а так са ма на чаль нік ад дзе ла кад раў Люд мі ла Дзья чэн ка гэ тай уста-
но вы ў пра цоў ны час са бра лі ка лек тыў і па ло ха лі тым, што асноў ны дзень га ла са ван ня — вель мі 
не бяс печ ны, па коль кі дзяр жаў ныя струк ту ры ін фар му юць пра маг чы мыя тэ рак ты, якія рых туе 
апа зі цыя.

Ад на ча со ва дзяр жаў ныя СМІ раз гар ну лі ад кры тую пра па ган ду да тэр мі но ва га га ла са ван ня. 
У эфі ры і на сва ім сай це Са лі гор скі тэ ле ка нал на зы ваў га ла су ю чых да тэр мі но ва са лі гор цаў не 
інакш як «раз важ лі вы мі бе ла ру са мі». 16 снеж ня га зе та «За ря», за сна валь ні ка мі якой з'яў ля-
юц ца Брэсц кі абл вы кан кам і аб лас ны Са вет дэ пу та таў, апуб лі ка ва ла ар ты кул «Да тэр мі но ва — 
зна чыць зруч на», які фак тыч на за клі каў вы бар шчы каў не ча каць 19 снеж ня, каб пра га ла са ваць. 
Аў тар пуб лі ка цыі Яў ген Літ ві но віч па чаў свой ар ты кул на ступ най фра зай: «Як вы ка рыс тоў ваць 
вы ход ную ня дзе лю ў аса біс тых мэ тах і пры гэ тым вы ка наць свой гра ма дзян скі аба вя зак? Зруч-
нае ра шэн не ды ле мы, якая час та ўзні ка ў сі лу жыц цё вых ака ліч нас цяў, свя до ма му вы бар шчы ку 
«пад каз вае» дзе ю чае не толь кі ў Бе ла ру сі, але і ў мно гіх кра і нах све ту пра ва га ла са ваць да тэр-
мі но ва».

Най боль шая коль касць вы пад каў пры му су да ўдзе лу ў да тэр мі но вым га ла са ван ні да ты чы ла ся 
на ву чэн цаў і сту дэн таў ССНУ і ВНУ з бо ку вы клад чы каў і ад мі ніст ра цый ад па вед ных уста ноў. 
Ад нос на гэ тай ка тэ го рыі вы бар шчы каў ужы ва лі ся ме та ды як «пер ні ка», так і «пу гі»: у не ка-
то рых на ву чаль ных уста но вах за ўдзел у да тэр мі но вым га ла са ван ні бы лі абя ца ны вы ход ныя дні, 
част ка сту дэнц тва пад вяр га ла ся ад кры та му ціс ку.

10 снеж ня ў Го мель скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це ім.Ф.Ска ры ны ад бы ла ся су стрэ ча рэк та ра 
Аляк санд ра Ра га чо ва са сту дэн та мі і вы клад чы ка мі ВНУ, пад час якой кі раў нік ВНУ за клі каў да 
ўдзе лу ў да тэр мі но вым га ла са ван ні і пра па на ваў ад мя ніць за ня ткі 18 снеж ня. Так са ма на схо дзе 
вы сту піў стар шы ня праф са ю за сту дэн таў Сяр гей Азяў чы каў, які па ве да міў, што ра іў ся са сту-
дэн та мі, і яны не су праць да тэр мі но ва га га ла са ван ня і ад ме ны за ня ткаў.

У ста ліч ным БНТУ 13 дэ ка нат эка на міч на га фа куль тэ та па абя цаў ад пус ціць да ха ты сту дэн-
таў, якія ад да дуць свой го лас на вы ба рах з 14 па 18 снеж ня, да па ня дзел ка 20 снеж ня. Та кім 
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чы нам, най вы год ней шае ста но ві шча пра па на ва на сту дэн там, якія пра га ла су юць 14 снеж ня: ім 
мож на быць воль ны мі ад за ня ткаў цэ лы ты дзень, ад па вед на, на дзень паз ней шае га ла са ван не 
ска ра чае не за пла на ва ныя «ка ні ку лы» на адзін дзень. Най больш гэ тая схе ма за ах воч ван ня бы ла 
раз лі ча на на ін ша га род ніх сту дэн таў, тым больш, што іх па пя рэ дзі лі, што на вы ход ныя ін тэр на ты 
бу дуць за чы не ныя «ў су вя зі з вы ба ра мі» і па дзец ца ня згод ным сту дэн там, якія пры еха лі з рэ гі-
ё наў, бу дзе ня ма дзе.

Кант роль за ажыц цяў лен нем да тэр мі но ва га га ла са ван ня ў мно гіх вы пад ках быў ус кла дзе ны 
на ку ра та раў груп і ка мен дан таў ін эр на таў, дзе пры жы ва юць ін ша га род нія сту дэн ты і на ву чэн-
цы. Так, 16 снеж ня ў Ма гі лё ве на ўчас так для га ла са ван ня №61 па ад ра се Цы ал коў ска га, 3, раз-
ме шча ным у ін тэр на це ка ле джа мас тац тваў, прый шла вы ха ва цель ні ца гэ та га ін тэр на та На тал ля 
Маг ноў ская і ці ка ві ла ся звест ка мі аб коль кі жы ха роў ін тэр на та, якія яшчэ не пра га ла са ва лі. У 
гэ ты ж дзень на ўчас так прый шла жан чы на і пры вя ла на га ла са ван не двух дзяў чын, каб тыя пра-
га ла са ва лі да тэр мі но ва. Са ма яна на зва ла ся ку ра та рам гру пы.

15 снеж ня ад мі ніст ра цыя Сло нім ска га дзяр жаў на га пра фе сій на-тэх ніч на га лі цэя тэкс тыль-
шчы каў ар га ні за ва ла цэнт ралі за ва ную да стаў ку сва іх на ву чэн цаў на вы бар чыя ўчаст кі. Для 
тых, ка му споў ні ла ся 18 га доў, быў вы дзе ле ны спе цы яль ны аў то бус, ку ды па са дзі лі дзяў чат і 
юна коў і раз вез лі па ўчаст ках. Для пра га ла са ваў шых да тэр мі но ва па ня дзе лак зра бі лі вы ход-
ным днём.

Шы ро кую вя до масць атры ма ла ві дэа, да сла нае «Пра ва аба рон цам за сва бод ныя вы ба ры» 
і рас паў сю джа нае ў сет цы Ін тэр нэт, якое фік суе факт ві да воч на га пры му су на ву чэн цаў ку ра-
та рам Мінск ага дзяр жаў на га тэх на ла гіч на га ка ле джа да ўдзе лу ў да тэр мі но вым га ла са ван ні. У 
сва ім зва ро це да пра ва аба рон цаў сту дэн ты ад зна чы лі: «Доб ры дзень! Пры му со вае да тэр мі но-
вае га ла са ван не за кра ну ла і Мін скі дзяр жаў ны тэх на ла гіч ны ка ледж. За ты дзень да да тэр мі но-
ва га га ла са ван ня ку ра та ры груп апа вяс ці лі сту дэн таў, якія пра жы ва юць у ін тэр на це, што яны 
аба вя за ныя пра га ла са ваць да тэр мі но ва 18 снеж ня, але паз ней вы свет лі ла ся, што гэ та не аб ход на 
зра біць яшчэ ра ней. 14 снеж ня ўда ло ся зра біць ві дэа за піс та го, як ку ра тар пры му шае іс ці на да-
тэр мі но вае га ла са ван не ў гэ ты ж дзень пас ля за ня ткаў. На на ступ ны дзень так са ма ўда ло ся зра-
біць ві дэа за піс та го, як ку ра тар ўжо ад зна чае ў спі сах тых, хто пра га ла са ваў. У спі се апы ну лі ся 
18 ча ла век, якія пра жы ва юць у ін тэр на це. Мін скіх сту дэн таў за па ло хаць бы ло ня ма чым, та му ў 
спі се іх проз ві шчаў не бы ло».

Аў тар па ве дам лен ня да слоў на пры вёў тэкст усёй раз мо вы.

Ві дэа ад 14.12.2010:
«Ку ра тар: Я яшчэ раз на гад ваю. Вы сён ня паш пар ты ўзя лі з са бой?
Сту дэн ты: Так.
Ку ра тар: Вы сён ня зой дзе це пас ля пар. У вас па ры за кан чва юц ца ...
Сту дэн ты: У 5:20.
Ку ра тар: Вось мне ўжо спіс да лі, 18 ча ла век. Заўт ра я прый ду да вас зноў на па рах, па стаў лю 
кры жы кі на су праць проз ві шча та го ча ла ве ка, які пра га ла са ваў.
Сту дэн ты: У нас яшчэ шмат ча су да су бо ты, мож на ў лю бы час прый сці.
Ку ра тар: Чым ра ней, тым лепш.
Сту дэн ты: А не па каз ва юць, за ка го га ла са ваць бу дзеш?
Ку ра тар: Не. Вы мо жа це га ла са ваць за ка го хо ча це, і не трэ ба та кім то нам са мной раз маў-
ляць.
Сту дэн ты: Не, ну прос та ...
Ку ра тар: У мя не так са ма па тра бу юць гэ тыя спі сы. Я кож ны раз пры хо джу і вы кож ны раз 
абу ра е це ся! Што гэ та та кое?!
Сту дэн ты: Не, ну ў са май спра ве, у нас жа ёсць час да су бо ты.
Ку ра тар: Вы па він ны ра ней пра га ла са ваць.
Сту дэн ты: Ча му па він ны?! Ча го па він ны? 19-га вы ба ры.
Ін шыя сту дэн ты: Не ты, гэ та ін тэр на ту толь кі.
Ку ра тар: Я з ва мі зай мац ца гэ тым больш не бу ду. Я прый ду сён ня і заўт ра. Вось сён ня прый-
шла і заўт ра ... Усё! Да лей бу дзе це ха дзіць са ма стой на і тлу ма чыц ца са ма стой на, што вы там 
мо жа це і не мо жа це, яс на?! Усё! Я ўсё ска за ла! Усё зра зу ме ла? Доб ра! Што гэ та та кое я не 
ра зу мею?! Я вас што, за руч ку вя ду? Ці ў ка бін кі ра зам з ва мі за хо джу, і паль цам ты чу ку ды 
ста віць? Прый шлі ву чыц ца? Так ву чы це ся!
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Ві дэа ад 15.12.2010:
«Ку ра тар пы та ец ца ці пра га ла са ва лі мы, і па чы нае пе ра пыт ваць па проз ві шчах. Толь кі адзін 

ча ла век не пра га ла са ваў, які за бі рае да ку мен ты з ка ле джа. У кан цы раз мо вы ку ра тар ка жа: «Ну, 
усё пра га ла са ва лі, ма лай цы! Я за ня су спіс, Ша па ва ла ва (ін тэр нэт-ка рыс таль ні кі ўдак лад ні лі: 
Ша па ва ла ва На тал ля Мі хай лаў на — на мес нік ды рэк та ра па ідэа ла гіч най і вы ха ваў чай пра цы) 
за цвер дзіць, ма лай цы вы ці не».

19 снеж ня ў пра мым эфі ры ток-шоу «Вы бар» на тэ ле ка на ле ОНТ пра гэ ты факт на га даў 
вя ду чы пра гра мы Сяр гей Да ра фе еў, за пы таў шы ў пры сут най у тэ ле сту дыі стар шы ні ЦВК Яр мо-
шы най: «Дык, зна чыць, вы ба ры прай шлі з па ру шэн ня мі?» Стар шы ня ЦВК на пы тан не ад ка за-
ла сы хо дам з пра мо га эфі ру і не жа дан нем «лі бе раль ні чаць» (яе сло вы). Сам Да ра фе еў не ўза ба-
ве быў ад хі ле ны ад эфі ру і за тым зволь не ны, а пе ра да ча «Вы бар» бы ла за чы не на.

Умо вы для на зі ран ня пад час да тэр мі но ва га га ла са ван ня
30 ліс та па да ЦВК ад мо ві ла ў маг чы мас ці круг ла су тка вай пры сут нас ці на зі раль ні каў на вы-

бар чых участ ках пад час да тэр мі но ва га га ла са ван ня. Та кім чы нам, на зі раль ні кі не ме лі эфек тыў-
най маг чы мас ці бес пе ра пын на на зі раць за скры ня мі і быць упэў не ны мі ў тым, што з імі не ад бы-
ва ец ца ні я кіх ма ні пу ля цый. Акра мя та го, ме лі мес ца на ступ ныя скла да нас ці:

14 
снеж ня

15
снеж ня

16 
снеж ня

17 
снеж ня

18 
снеж ня

У 
ся рэд нім

Коль касць вы бар чых участ каў, 
з якіх ёсць да дзе ныя 282 281 294 306 335 300

1. Ад со так вы бар чых участ каў, на 
якіх ме лі мес ца ад мо вы ў акрэ ды-
та цыі не за леж ным на зі раль ні кам

5,3% 1,8% 2,7% 0,3% 2,1% 2,4%

2. Ад со так вы бар чых участ каў, 
на якіх ства ра лі ся пе ра шко ды
не за леж ным на зі раль ні кам

8,9% 10,3% 8,2% 8,5% 5,7% 8,3%

1. Ад мо вы ў акрэ ды та цыі не за леж ным на зі раль ні кам. За фік са ва ны ў ся рэд нім на 2,4% участ каў, 
ахоп ле ных на зі ран нем. Прэ тэн зіі стар шынь ка мі сій да на зі раль ні каў час цей за ўсё да ты чы лі фар маль-
нас цяў — ад сут насць пя чат кі на пра та ко ле, які па цвяр джае вы лу чэн не ад гра мад ска га аб' яд нан ня, 
ад сут насць да таў на ра джэн ня гра ма дзян у за яве аб вы лу чэн ні ад гру пы вы бар шчы каў і г.д29. Гэ тыя ад-
мо вы, як пра ві ла, пе ра адоль ва лі ся пры дэ ман стра цыі на зі раль ні ка мі на ме раў іх аб скар дзіць або пас ля 
кан суль та цый стар шынь УВК з вы шэй ста я чы мі ка мі сі я мі і су пра цоў ні ка мі вы кан ка маў.

2. Пе ра шко ды не за леж ным на зі раль ні кам за фік са ва ныя ў ся рэд нім на 8,3% вы бар чых участ-
каў. У цэ лым, на зі раль ні кі ме лі маг чы масць увесь час зна хо дзіц ца на вы бар чых участ ках пад час 
афі цый ных га дзін пра цы і на зі раць за пра цэ сам га ла са ван ня. Пры гэ тым, сяб ры УВК па тра ба ва лі 
ад іх на зі раць толь кі з вы зна ча на га месца30. Ме лі мес ца вы пад кі за ба ро ны ка ры стан ня ма біль ны-
мі тэ ле фо на мі і фотаапаратурай31. Ад зна ча ны так са ма вы пад кі за ба ро ны вес ці пад лік коль кас ці 

29 У г.п. Глуск (Магілёўская вобл.) на выбарчым участку №2 было адмоўлена ў акрэдытацыі Ігару Кірыну на падставе таго, што 
ў пададзенай ім заяве адсутнічалі даты нараджэння выбаршчыкаў. У в. Абухава Гродзенскага р-на (Гродзенская вобл.) на участку 
№24 назіральніцы Алене Рапекце было адмоўлена ў акрэдытацыі са спасылкай на тое, што ў пратаколе яе вылучэння няма пячаткі. 
У Магілёве на ўчастку № 66 у акрэдытацыі адмовілі прадстаўнікам БХК і “Магілёўскага праваабарончага цэнтра” Аляксею Кажэку 
і Наталлі Самахвалавай, паведаміўшы ім, што паколькі памяшканне для галасавання маленькае і ўжо акрэдытавана 7 назіральнікаў, 
зарэгістраваць яшчэ двух не ўяўляецца магчымым.
30 На выбарчым участку № 12 г. Жодзіна (Мінская вобл.) назіральнікаў размясцілі ў калідоры па-за межамі бачнасці працэсу гала-
савання. У Гомелі на участку № 44 Чыгуначнага р-на размяшчэнне як скрыні, так і назіральнікаў было такім, што не дазваляла бачыць 
галасаванне.
31 У выбарчым участку № 122 Кастрычніцкага р-на г. Магілёва старшыня камісіі адмовіў назіральнікам у азнаямленні са спісамі 
выбаршчыкаў і акрэдытаваных назіральнікаў. У Брэсце на участку № 15 Ленінскага р-на старшыня камісіі не дазваляла назіральніцы 
Вользе Маслоўскай фатаграфаваць і нават прымяняла да яе сілу, каб перашкодзіць гэта рабіць, сцвярджаючы, што фатаграфаваць мож-
на толькі з яе дазволу. Аналагічная забарона была зафіксавана ў Мінску на участку 27 Савецкага р-на – назіральніку Андрэю Крэчку 
старшыня УВК забараніў фатаграфаваць пратакол і скрыню.
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пры ня ўшых удзел у га ла са ван ні ці раз маў ляць з вы бар шчы ка мі па-за ўчасткам32. Ня рэд ка ад зна-
ча лі ся вы пад кі псі ха ла гіч на га ціс ку і па гро заў33.

У на зі раль ні каў не бы ло маг чы мас ці на зі раць апя чат ван не скры няў у пер шы дзень га ла са ван-
ня на 2,6% вы бар чых участ каў. Ад зна ча ны вы пад кі апя чат ван ня скры няў да па чат ку га ла са ван ня, 
яшчэ да з'яў лен ня назіральнікаў34. Ад ной з асноў ных праб лем бы ло кеп скае апя чат ван не скры-
няў і за клей ван не іх шчы лін у на ступ ныя дні га ла са ван ня, што на зі ра ла ся на вя лі кай коль кас ці 
ўчаст каў. На прык лад, у Ба ра на ві чах на вы бар чым участ ку № 54 (Ба ра на віц кі ма лоч ны кам бі нат, 
вул. 50 год БССР, 51) ад на са скры няў для га ла са ван ня бы ла вель мі ста рая і аб шар па ная, але 
най больш ура зі ла на зі раль ні каў вя лі кая шчы лі на па між крыш кай і пя рэд няй сцен кай: яна та кая 
вя лі кая, што мож на бы ло ўкід ваць не толь кі бю ле тэ ні, але і пра су нуць ру ку, ня гле дзя чы на тое, 
што скры ня апя ча та на. Ін шыя скры ні на ўча стку бы лі хоць і но выя, але зма ца ва ны шу ру па мі, 
якія пры не аб ход нас ці вель мі лёг ка ад кру ціць.

Вы яў ле ныя па ру шэн ні пад час да тэр мі но ва га га ла са ва ння
На пра ця гу да тэр мі но ва га га ла са ван ня на зі раль ні кі за фік са ва лі шмат лі кія па ру шэн ні вы бар-

ча га за ка на даў ства. Агуль ная ста тыс ты ка най больш ты по вых з іх пры во дзіц ца ні жэй. На зі раль-
ні кі кам па ніі па да лі 125 скар гаў і за яваў па фак тах па ру шэн няў вы бар ча га за ка на даў ства ў ТВК 
і пра ку ра ту ру.

14 
снеж ня

15 
снеж ня

16 
снеж ня

17 
снеж ня

18 
снеж ня

У 
ся рэд нім

Коль касць вы бар чых участ каў, 
з якіх ёсць да дзе ныя 282 281 294 306 335 300

1. Ад со так вы бар чых участ каў, 
на якіх бы лі вы пад кі пра цы УВК 
не па рас кла дзе (10.00-14.00; 
16.00-19.00)

8,5% 6,8% 5,8% 3,6% 7,5% 6,4%

2. Ад со так вы бар чых участ каў, 
на якіх бы ло ўмя шаль ніц тва 
па боч ных асо баў у пра цу УВК

7,1% 8,9% 3,7% 5,6% 3,6% 5,8%

3. Ад со так вы бар чых участ каў, 
на якіх за фік са ва ны пры мус да 
ўдзе лу ў да тэр мі но вым га ла са ван ні

8,9% 14,2% 10,2% 12,4% 6,9% 10,5%

4. Ад со так вы бар чых участ каў, 
на якіх фік са ва лі ся вы пад кі вы да чы 
не каль кіх бю ле тэ няў ад ной асо бе

3,2% 2,1% 1,4% 1,6% 1,5% 2,0%

5. Ад со так вы бар чых участ каў, 
на якіх не вы веш ваў ся пра та кол 
з да дзе ны мі пас ля кож на га дня 
га ла са ван ня

2,5% 1,4% 0,3% 1,3% 0,9% 1,3%

32 На выбарчым участку № 4 Ленінскага р-на г. Гродна старшыня камісіі Леанід Валенцюкевіч зрабіў заўвагу, са складаннем акта, 
назіральнікам Людміле Сцярніцкай і Раману Бараноўскаму, што тыя падлічваюць колькасць людзей, якія прыйшлі галасаваць. 
Валенцюкевіч заявіў, што назіральнікі не маюць права рабіць гэта. На ўчастку № 57 Першамайскага р-на г. Мінска старшыня камісіі 
Анатоль Шабельнік забараняў назіральнікам размаўляць з выбаршчыкамі па-за памяшканнем для галасавання пад пагрозай выдален-
ня з участка.
33 У в. Абухава Гродзенскага р-на (Гродзенская вобл.) на участку № 24 на назіральнікаў Галіну Дзербыш і Алену Рапекту аказ-
вала псіхалагічны ціск, замінаючы працаваць, супрацоўніца райвыканкама Святлана Дабрыян, распытваючы хто яны такія, як 
і па якім праве патрапілі ў назіранне. На ўчастку № 67 Фрунзенскага р-на г. Мінска старшыня камісіі Роберт Хмара рэагаваў на 
заўвагі назіральнікаў пагрозамі выдалення з участка. Назіральніцу на ўчастку № 11 г. Жодзіна (Мінская вобл.) Святлану Лапіцкую 
спрабавалі адхіліць ад назірання тэрміновымі тэлефоннымі выклікамі на працу, спасылаючыся на ціск з боку высокага начальства.
34 У Брэсце на выбарчым участку № 4 Ленінскага р-на старшыня камісіі не дапусціў назіральніка Аляксандра Меляшчэню на апя-
чатванне скрыні. На ўчастку № 11 Навабеліцкага р-на г. Гомеля скрыня была апячатана да прыходу назіральнікаў, і старшыня камісіі 
Святлана Шаўцова не змагла патлумачыць, калі гэта было зроблена. На ўчастку № 26 г. Маладзечна (Мінская вобл.) сябры камісіі 
вынеслі ўжо апячатаную скрыню з кабінета старшыні (дырэктара школы) Зоі Кокаш.



-71- 

1. Пра ца УВК не па афі цый ным рас кла дзе. Ад зна ча на ў ся рэд нім на 6,4% вы бар чых участ каў. 
На зі раль ні кам да зва ля лі пры сут ні чаць у па коі для га ла са ван ня толь кі ў афі цый ныя га дзі ны пра-
цы УВК. Пры гэ тым імі ад зна ча юц ца шмат лі кія фак ты зна хо джан ня сяб роў ка мі сіі ў за чы не ным 
па коі для га ла са ван ня да 10.00, з 14 да 16.00 і пас ля 19.00, што тлу ма чы ла ся як «пра цоў ны мо-
мант» УВК, «пад рых тоў ка па коя да га ла са ван ня» ды інш.

2. Умя шаль ніц тва па боч ных асо баў у пра цу УВК. Ад зна ча на ў ся рэд нім на 5,8% вы бар чых 
участ каў. У асноў ным гэ ты мі па боч ны мі асо ба мі з'яў ля лі ся прад стаў ні кі мяс цо вых вы ка наў чых 
ор га наў ула ды ці прад стаў ні кі ад мі ніст ра цый ар га ні за цый і ўста ноў. Ма са ва за рэ гіст ра ва ны вы-
пад кі не па срэд на га кант ро лю, у тым лі ку, праз звер ку спі саў вы бар шчы каў, з бо ку прад стаў ні коў 
ад мі ніст ра цый на ву чаль ных уста ноў, ін тэр на таў ды інш., удзе лу сту дэн таў і на ву чэн цаў у да тэр-
мі но вым га ла са ван ні. УВК рэ гу ляр на пра да стаў ля лі кі раў ніц тву ад па вед ных уста ноў ці ад мі ніст-
ра цый ін фар ма цыю аб коль кас ці тых, хто ўзяў удзел у да тэр мі но вым га ла са ван ні.

3. Пры мус да ўдзе лу ў га ла са ван ні на ўчаст ку. Вы пад кі пры му су бы лі ў ся рэд нім за фік са ва ны 
на 10,5% вы бар чых участ каў. Як і пад час па пя рэд ніх вы ба раў, асноў ны мі ка тэ го ры я мі та кіх вы-
бар шчы каў з'яў ля лі ся: ін ша га род нія сту дэн ты, жы ха ры ін тэр на таў, ва ен на слу жа чыя, су пра цоў-
ні кі дзяр жаў ных прад пры ем стваў, гра ма дзя не, асу джа ныя да аб ме жа ван ня во лі, ды інш. Пры-
кме та мі ад мі ніст ра цый на га пры му су да ўдзе лу ў да тэр мі но вым га ла са ван ні бы лі: прось ба вы бар-
шы каў да сяб роў УВК вы даць да вед ку аб удзе ле ў га ла са ван ні, ар га ні за ва ны пры вод ці пры воз 
вы бар шчы каў на ўчас так для га ла са ван ня, ін фар ма ван не сяб ра мі УВК прад стаў ні коў ад мі ніст ра-
цыі аб удзе ле ў да тэр мі но вым га ла са ван ні ды інш.

4. Вы да ча не каль кіх бю ле тэ няў ад ной асо бе. У ся рэд нім на зі ра ла ся на 2,0% вы бар чых участ-
каў. Ся род вы яў ле ных фак таў пе ра ва жа юць вы пад кі вы да чы бю ле тэ няў род ным вы бар шчы каў.

5. Не вы веш ван не пра та ко лаў аб вы ні ках што дзён на га га ла са ван ня. У ся рэд нім ме ла мес ца на 
1,3% вы бар чых участ каў. На зі раль ні кам ня рэд ка да во дзі ла ся ўказ ваць сяб рам УВК на не аб ход-
насць па ве дам лен ня што дзён ных вы ні каў да тэр мі но ва га га ла са ван ня.

Удзел у да тэр мі но вым га ла са ван ні
Іс тот ную праб ле му для на зі раль ні каў скла даў до ступ да да дзе ных аб коль кас ці вы бар шчы каў, 

за рэ гіст ра ва ных на ўчаст ку. У ся рэд нім яго не бы ло на 1/3 участ каў. Ня рэд кі мі бы лі вы пад кі пра-
мой ад мо вы УВК прад ста віць гэ тыя да дзе ныя.

Дзень

Коль касць участ каў, 
на якіх бы лі да ступ ныя 
да дзе ныя аб коль кас ці 

вы бар шчы каў

Коль касць 
вы бар шчы каў 

на гэ тых 
участ ках

Коль касць 
вы бар шчы каў, 

пра га ла са ваў шых 
на гэ тых участ ках

Ад со так пра гала са-
ваў шых ад агуль най 

коль кас ці 
вы бар шчы каў

14 снеж ня 186 335 014 9 569 2,82%

15 снеж ня 204 368 302 14 431 3,92%

16 снеж ня 210 379 677 16 583 4,37%

17 снеж ня 224 403 780 20 964 5,19%

18 снеж ня 238 435 822 27 092 6,22%

Уся го: 22,52%

У боль шас ці вы пад каў да дзе ныя пад лі ку коль кас ці пра га ла са ваў шых, які ажыц цяў ляў ся на зі-
раль ні ка мі бес пе ра пын на, су па да лі (ці ад роз ні ва лі ся не іс тот на ў ме жах да пу шчаль най па грэш-
нас ці) з да дзе ны мі УВК аб вы ні ках кож на га дня да тэр мі но ва га га ла са ван ня. У ся рэд нім коль-
касць пра га ла са ваў шых вы бар шчы каў, па пад лі ках на зі раль ні каў, скла ла 97,2% ад коль кас ці пра-
га ла са ваў шых, аб' яў ле ных УВК на участ ках, ахоп ле ных на зі ран нем.

У той жа час на не ка то рых участ ках бы лі ад зна ча ны вы пад кі сур' ёз на га ра зы хо джан ня да-
дзе ных аб коль кас ці пра га ла са ваў шых за 5 дзён да тэр мі но ва га га ла са ван ня, аб' яў ле ных УВК (у 
боль шы бок), з пад лі ка мі на зі раль ні каў за гэ тыя дні. Так, на прык лад, у Са лі гор ску 16 снеж ня на 
ўчаст ку №9 (ся рэд няя шко ла №3) па пад лі ках на зі раль ні ка ўдзел у га ла са ван ні пры няў 131 ча-
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ла век, а ў вы ні ко вым пра та ко ле вы бар чай ка мі сі іі бы ла аб ве шча на ліч ба 179: та кім чы нам, бы ла 
вы яў ле на роз ні ца ў 48 ча ла век у бок па ве лі чэн ня ліч бы ўчаст ко вай ка мі сі яй (стар шы ня ка мі сіі — 
ды рэк тар шко лы Ана толь Са муй лаў). 17 снеж ня, па пад лі ках на зі раль ні каў, удзел у га ла са ван-
ні на гэ тым участ ку пры ня лі 146 ча ла век, што пры клад на су па да ла з ся рэд няй су тач най ліч бай 
га ла су ю чых на ін шых га рад скіх участ ках, ахоп ле ных на зі ран нем. Ка мі сія ж у сва ім пра та ко ле 
ад 17-га снеж ня за фік са ва ла ліч бу ў 223 вы бар шчы кі. Роз ніца па між да дзе ным на зі раль ні каў і 
ліч бай ка мі сіі на гэ тым участ ку скла ла ўжо 77 ча ла век або 53% ад рэ аль най коль кас ці пра га ла са-
ваў шых у гэ ты дзень. Та кім чы нам, толь кі на ад ным участ ку ўся го за два дні за вы шэн не рэ аль най 
коль кас ці вы бар шчы каў скла ла 125 ча ла век.

Ра зы хо джан ні па коль кас ці вы бар шчы каў, што пра га ла са ва лі да тэр мі но ва, вы яві лі ся па між 
да дзе ны мі на зі раль ні каў і афі цый ны мі ліч ба мі ўчаст ко вых ка мі сій у Ор шы. Так, на вы бар чым 
участ ку № 42, раз ме шча ным у шко ле № 13, за 17 снеж ня па да дзе ных на зі раль ні каў пра га ла са ваў 
101 ча ла век, а па да дзе ных участ ко вай ка мі сіі — 119. Яшчэ боль шая роз ні ца ў ліч бах па ўчаст ку № 
12, які зна хо дзіў ся ў 16-й шко ле. На зі раль ні кі на лі чы лі за 4 дні 304 пра га ла са ваў шых, ка мі сія — 
320. І ўжо зу сім знач нае ра зы хо джан не — па ўчаст ку № 16 (шко ла № 5). Па да дзе ных на зі раль-
ні каў там пра га ла са ва лі 283 ча ла ве кі, па да дзе ных ка мі сіі — 329.

На ўчаст ку №92 Ле нін ска га ра ё на г. Грод на, які быў раз ме шча ны ў па мяш кан ні ся рэд няй 
шко лы №31 па Ін дур скай ша шы, уве ча ры 18 снеж ня ў пры сут нас ці на зі раль ні каў Ге на дзя Гры-
галь ца і Ра ма на Юр ге ля бы ла афі цый на аб ве шча на коль касць пра га ла са ваў шых да тэр мі но ва — 
387 ча ла век. Ра ні цай 19 снеж ня стар шы ня ка мі сіі спра ба ва ла тлу ма чыць на зі раль ні кам, што ад-
бы ла ся па мыл ка і са праўд ная коль касць пра га ла са ваў шых да тэр мі но ва на гэ тым участ ку — 487 
вы бар шчы каў, гэ та зна чыць — на 100 больш, чым бы ло на зва на ра ней.

Ука за ныя фак ты, па мер ка ван ні на зі раль ні каў, свед чы лі пра імк нен не не ка то рых ка мі сій за-
вы сіць коль касць да тэр мі но ва пра га ла са ваў шых вы бар шчы каў.
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10. Дзень вы ба раў
Згод на з Па ста но вай Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 

14 ве рас ня 2010 го да «Аб пры зна чэн ні вы ба раў прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь», вы ба ры бы лі 
пры зна ча ны і ад бы лі ся 19 снеж ня 2010 го да. У гэ ты дзень вы бар шчы кі ме лі маг чы масць га ла са-
ваць як на ўчаст ках для га ла са ван ня, так і па мес цы свай го зна хо джан ня.

Га ла са ван не па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў
У ад па вед нас ці з Вы бар чым ко дэк сам, за бес пя чэн не га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня ў дзень 

вы ба раў ад бы ва ец ца вы ключ на па пісь мо вай ці вус най прось бе вы бар шчы ка, які не мо жа з'я віц ца 
на ўчас так. Ня гле дзя чы на тое, што ў арт. 54 Вы бар ча га ко дэк са га во рыц ца, што «ўчаст ко вая ка-
мі сія аба вя за на за бяс пе чыць маг чы масць удзель ні чаць у га ла са ван ні вы бар шчы кам, якія па ста не 
зда роўя ці па ін шых уваж лі вых пры чы нах не змо гуць прый сці ў дзень вы ба раў у па мяш кан не для 
га ла са ван ня», на прак ты цы тлу ма чэн ня пры чын не маг чы мас ці з'я віц ца на ўчас так для га ла са ван-
ня не па тра бу ец ца. УВК па він на ства рыць спе цы яль ны спіс вы бар шчы каў, якія вы ка за лі жа дан не 
га ла са ваць па мес цы свай го зна хо джан ня, вы піс ва ю чы ў яго звест кі з агуль на га. Для ар га ні за цыі 
та ко га га ла са ван ня ўчаст ко выя ка мі сіі па він ны мець не больш за тры пе ра нос ныя скры ні, якія па-
він ны су пра ва джац ца не менш як дву ма сяб ра мі УВК, што за га дзя атры моў ва юць та кую коль касць 
бю ле тэ няў, якая ад па вя дае коль кас ці вы бар шчы каў, уне се ных у спе цы яль ны спіс.

На зі ран не за га ла са ван нем па мес цы зна хо джан ня ча сам бы ло праб ле ма тыч ным, па коль кі 
сяб ры УВК ме лі ў сва ім рас па ра джэн ні транс парт ныя срод кі, а на зі раль ні каў час та не бра лі з 
са бой праз «не да хоп мес цаў». Ча сам упаў на ва жа ныя сяб ры УВК сы хо дзі лі для пра вя дзен ня та-
ко га га ла са ван ня та ем на, не афі шу ю чы. Та му на зі раль ні кі ў асноў ным фік са ва лі па ру шэн ні, якія 
да ты чаць фар маль ных ба коў ар га ні за цыі да дзе на га ві да га ла са ван ня.

Знач ная коль касць па ру шэн няў пад час га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў бы-
ла звя за ная са скла дан нем ад па вед ных спі саў. Як пра ві ла, вы бар шчы кі ўно сі лі ся ка мі сі я мі ў та-
кія спі сы зы хо дзя чы з мер ка ван няў уз рос ту, геа гра фіч най ад да ле нас ці (асаб лі ва ха рак тэр на для 
сель скіх участ каў), а не па вод ле прось баў выбаршчыкаў35. На мно гіх участ ках коль касць асоб, 
якія пра га ла са ва ла па мес цы зна хо джан ня, бы ла не пра пар цый на вя лі кай — да 30% (у ся рэд нім 
па кра ніе — 7,61%). Стар шы ні ка мі сій ня рэд ка ад маў ля лі на зі раль ні кам у маг чы мас ці азна ё міц-
ца са спі са мі выбаршчыкаў36.

Рас паў сю джа най прак ты кай бы ло ўня сен не ў спіс асо баў, якія пра гэ та не пра сі лі. На зі раль-
ні кам, якім уда ло ся па пры сут ні чаць пад час аб хо ду вы бар шчы каў са скры няй, за фік са ва на вя лі кая 
коль касць сі ту а цый, ка лі вы бар шчы кі ад маў ля лі ся га ла са ваць або вы каз ва лі здзіў лен не не ча ка на-
му з'яў лен ню сяб роў ка мі сіі. Ад зна ча лі ся так са ма і па ру шэн ні прын цы пу сва бо ды га ла са ван ня, 
вы пад кі пры му су, а так са ма га ла са ван ня ад ной асо бы за ін шых асоб. Так са ма бы лі за фік са ва ны 
вы пад кі, ка лі вы бар шчы кі ўжо пра га ла са ва лі да тэр мі но ва, але ў дзень вы ба раў да іх пры хо дзі лі 
да моў і пра па ноў ва лі прагаласаваць37.

На зі раць за пра цэ сам вы да чы сяб рам УВК бю ле тэ няў ча сам не бы ло маг чы мас ці, па коль кі 
бю ле тэ ні вы да ва лі ся або за га дзя, або та ем на, у ін шым па мяш кан ні. Вель мі час та на зі раль ні кам 
не пра да стаў ля ла ся ні я кай ін фар ма цыі па гэ тым ас пек це. Ра зам з тым, за фіс ка ва на вя лі кая коль-
касць вы да чы «круг лай» коль кас ці бю ле тэ няў — на прык лад, 100 — і вы да чы бю ле тэ няў сто са-
мі, без падліку38.

35 На ўчастку № 53 г. п. Барань Аршанскага р-на (Віцебская вобл.) у спіс былі аўтаматычна ўнесены асобы, старэйшыя за 70 год. На 
ўчастку № 45 г. Віцебска ў спіс аўтаматычна патрапілі ўсе інваліды і пенсіянеры.
36 Напрыклад, катэгарычныя адмовы мелі месца на выбарчых участках № 3 (старшыня Мішчук) і  № 48 (старшыня Фурманава) г. 
Пінска (Брэсцкая вобл.), участку № 20 Кастрычніцкага р-на г. Віцебска (старшыня Наследнікава), участку № 5 г. Ганцавічы (Брэсц-
кая вобл.) і шмат якіх іншых.
37 Напрыклад, на выбарчым участку № 9 г. Жодзіна (Мінская вобл.) выбаршчык Зубра не звярталася з просьбай аб галасаванні на 
даму. На ўчастку № 7 г. Салігорска (Мінская вобл.) выбаршчыца Шараварава нават не збіралася ўдзельнічаць у выбарах, але ў спісах 
галасавання на даму прысутнічала. На ўчастку № 16 Першамайскага р-на г. Віцебска маці выбаршчыка Муратава прагаласавала 
датэрмiнова, аднак да яе прышлi ў дзень выбараў i прапанавалi прагаласаваць яшчэ раз.
38 Так, на выбарчым участку № 66 Ленінскага р-на Магілёва, як стала вядома назіральнікам, падчас датэрміновага галасавання ў 
спіс для галасавання па месцы знаходжання запісалася 16 чалавек, аднак у дзень выбараў з участка выйшла тры групы сяброў камісіі 
са скрынямі для галасавання па месцы знаходжання са спісамі па 50 чалавек у кожным. Тлумачыць гэта  назіральнікам у камісіі 
адмовіліся.
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Ме лі мес ца і па ру шэн ні ўмо ваў за ха ван ня скры няў на ўчаст ку — не ў по лі зро ку на зі раль ні-
каў, ад нак, у па раў на нні з вы шэй на зва ны мі па ру шэн ня мі, не шмат лі кія.

Па ру шэн ні на 282 вы бар чых участ ках, ахоп ле ных на зі ран нем

Пы тан не Коль касць 
«ТАК»

Коль касць 
«НЕ»

Ад со так 
«ТАК»

Ад со так 
«НЕ»

1. Ці вёў ся на ўчаст ку спіс вы бар шчы каў, 
якія па жа да лі га ла са ваць па мес цы свай го 
зна хо джан ня?

274 8 97,16 2,84

2. Ці ўно сі лі ся ў гэ ты спіс асо бы, якія 
не звяр та лі ся ў УВК з ад па вед най прось бай? 52 230 18,44 81,56

3. Ці пра да стаў ляў стар шы ня УВК на зі раль ні кам 
ін фар ма цыю аб коль кас ці вы бар шчы каў, якія па-
жа да лі пра га ла са ваць па мес цы 
свай го зна хо джан ня?

237 45 84,04 15,96

4. Ці ад па вя да ла коль касць бю ле тэ няў, 
вы да дзе ных чле нам УВК для га ла са ван ня 
па мес цы зна хо джан ня, коль кас ці вы бар шчы каў 
у ад па вед ным спі се?

220 62 78,01 21,99

5. Ці да зво лі лі на зі раль ні кам пры сут ні чаць 
пры га ла са ван ні па мес цы зна хо джан ня 
вы бар шчы каў?

231 51 81,91 18,09

6. Ці бы лі вы пад кі, ка лі вы бар шчы кі за яў ля лі, 
што не вы каз ва лі жа дан ня га ла са ваць па мес цы 
свай го зна хо джан ня, ка лі да іх пры хо дзі лі 
чле ны УВК?

34 248 12,06 87,94

7. Ці ме лі мес ца вы пад кі пра мой ці пры ха ва най 
агі та цыі з бо ку чле наў УВК пад час ар га ні за цыі га-
ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў?

8 274 2,84 97,16

8. Ці ўно сі лі ся вы бар шчы кі ў спіс для га ла са-
ван ня па мес цы зна хо джан ня пас ля 18.00? 8 274 2,84 97,16

9. Ці за хоў ва лі ся скры ні для га ла са ван ня 
па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў 
у бач ным для на зі раль ні каў мес цы?

262 20 92,91 7,09

10. Ці пра хо дзі ла га ла са ван не па мес цы 
зна хо джан ня вы бар шчы каў са знач ны мі 
па ру шэн ня мі ў цэ лым?

49 233 17,38 82,62

Га ла са ван не на вы бар чых участ ках
Згод на з Вы бар чым ко дэк сам, га ла са ван не ў дзень вы ба раў ад бы ва ец ца на вы бар чых участ ках 

з 8 да 20 га дзін. На вы бар чых участ ках у за кры тых уста но вах яно мо жа быць скон ча на ра ней, ка-
лі свой го лас ад да лі ўсе вы бар шчы кі са спі са. Га ла са ван не ад бы ва ец ца ў спе цы яль на ад ве дзе ных 
па мяш кан нях з ка бі на мі ці па ко я мі для та ем на га га ла са ван ня. Скры ні для га ла са ван ня пра вя ра-
юц ца, плам бу юц ца ці апя чат ва юц ца да па чат ку га ла са ван ня ў пры сут нас ці не менш як 2/3 скла-
ду ка мі сіі. Бю ле тэнь вы да ец ца вы бар шчы ку пад под піс пас ля прад' яў лен ня ад па вед на га да ку мен-
та. Вы бар шчык га ла суе аса біс та.

У шэ ра гу вы бар чых участ каў на зі раль ні ка мі вы яў ле ны: за ход у ка бін кі для га ла са ван ня па 
не каль кі ча ла век, га ла са ван не не аса біс тае, а за ро дзі чаў па прад' яў лен ні іх паш пар тоў ды інш. 
Па вод ле на зі раль ні каў, на гэ тыя па ру шэн ні УВК не звяр та лі знач най ува гі. Як і пад час да тэр мі-
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но ва га га ла са ван ня, на шэ ра гу ўчаст каў на зі раль ні кам не пра да стаў ля лі звес так аб агуль най коль-
кас ці вы бар шчы каў у спі се, аб коль кас ці тых, хто га ла суе па мес цы зна хо джан ня, аб коль кас ці 
атры ма ных бю ле тэ няў ды інш.

Па ру шэн ні на 300 вы бар чых участ ках, ахоп ле ных на зі ран нем

Пы тан не Коль касць 
«ТАК»

Коль касць 
«НЕ»

Ад со так 
«ТАК»

Ад со так 
«НЕ»

1. Ці бы лі ад мо вы ў рэ гіст ра цыі на зі раль ні каў, 
якія вы ка за лі жа дан не пры сут ні чаць на ўчаст ку? 10 290 3,33 96,67

2. Ці прад ста ві лі на зі раль ні кам звест кі 
аб коль кас ці вы бар шчы каў на ўчаст ку? 278 22 92,67 7,33

3. Ці прад ста ві лі на зі раль ні кам звест кі 
пра коль касць атры ма ных бю ле тэ няў? 278 22 92,67 7,33

4. Ці маг лі на зі раль ні кі не па срэд на ба чыць 
пра цэ ду ру вы да чы бю ле тэ няў вы бар шчы кам? 257 43 85,67 14,33

5. Ці фік са ва лі ся фак ты вы да чы не каль кіх 
бю ле тэ няў ад ной асо бе? 29 271 9,67 90,33

6. Ці бы ла за бяс пе ча на та ем насць га ла са ван ня? 281 19 93,67 6,33

7. Ці ўмеш ва лі ся па боч ныя асо бы ў пра цу УВК? 28 272 9,33 90,67

8. Ці ме лі мес ца вы пад кі пра мой ці пры ха ва най 
агі та цыі на вы бар чым участ ку? 22 278 7,33 92,67

9. Ці па сту па лі скар гі пад час га ла са ван ня? 64 236 21,33 78,67

10. Ці пра хо дзі ла га ла са ван не на вы бар чым 
участ ку ў дзень вы ба раў са знач ны мі 
па ру шэн ня мі ў цэ лым?

60 240 20,00 80,00

Пад лік га ла соў
Асноў ным прын цы пам з'яў ля ец ца асоб ны пад лік га ла соў. Гэ та азна чае, што пас ля пад лі ку, 

ага лош ван ня коль кас ці і га шэн ня сяб ра мі УВК ня вы ка ры ста ных бю ле тэ няў ад бы ва ец ца пас ля-
доў нае ўскрыц цё скры няў для га ла са ван ня і пад лік бю ле тэ няў у іх. Спа чат ку пад ліч ва юц ца бю ле-
тэ ні, якія зна хо дзяц ца ў скры ні для да тэр мі но ва га га ла са ван ня, за тым — бю ле тэ ні ў скры нях для 
га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў, а пас ля — бю ле тэ ні, якія зна хо дзяц ца ў скры-
ні для га ла са ван ня ў па мяш кан ні ўчаст ка ў дзень вы ба раў. Пры гэ тым вы ні кі пад лі ку бю ле тэ няў 
з кож най скры ні па він ны ага лош вац ца стар шы нёй ка мі сіі. Пад лік га ла соў вя дзец ца не па срэд на 
сяб ра мі УВК без пе ра пын ку да пад вя дзен ня кан чат ко вых вы ні каў га ла са ван ня.

Па спі су вы бар шчы каў УВК уста наў лі вае агуль ную коль касць вы бар шчы каў на ўчаст ку, а так-
са ма коль касць вы бар шчы каў, якія атры ма лі бю ле тэ ні. На пад ста ве бю ле тэ няў, якія зна хо дзяц ца 
ў скры нях для га ла са ван ня, УВК спа чат ку асоб на, а за тым, скла да ю чыя да дзе ныя, уста наў лі вае 
агуль ную коль касць вы бар шчы каў. Яе скла да юць: коль касць вы бар шчы каў, якія пры ня лі ўдзел у 
га ла са ван ні, у тым лі ку, у да тэр мі но вым, па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў і на ўчаст ку для 
га ла са ван ня ў дзень вы ба раў. УВК пад ліч вае коль касць га ла соў за кож на га з кан ды да таў у прэ зі-
дэн ты, коль касць га ла соў «су праць усіх» і коль касць бю ле тэ няў, пры зна ных не са праўд ны мі.

Пас ля пад лі ку га ла соў УВК пра во дзіць па ся джэн не, на якім за цвяр джа юц ца вы ні кі га ла са-
ван ня, скла да ец ца пра та кол аб вы ні ках га ла са ван ня, раз гля да юц ца па сту піў шыя скар гі і асаб лі-
выя мер ка ван ні сяб роў УВК. Пра та кол пад піс ва ец ца ўсі мі сяб ра мі ка мі сіі і ад ра зу пе рад аец ца ў 
ТВК, а яго ко пія вы веш ва ец ца для агуль на га азна ям лен ня.

Ад сут насць дэ та лі за цыі спо са бу пад лі ку га ла соў у Вы бар чым ко дэк се за ста ла ся ад ной з 
асноў ных праб лем за ка на даў ства. Ня гле дзя чы на шмат лі кія зва ро ты роз ных суб' ек таў па лі тыч-
на га пра цэ су, ЦВК ад мо ві ла ся ўрэ гу ля ваць пра цэ ду ру пад лі ку праз свае па ста но вы ці Ме та дыч-
ныя рэ ка мен да цыі.
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Згод на з арт. 13 ВК, на зі раль нік мае пра ва пры сут ні чаць пад час пад лі ку га ла соў, ад нак ад-
лег ласць, з якой ён мо жа гэ та ра біць, за ка на даў ствам не вы зна ча на. Па ста но вай ЦВК № 95 бы лі 
ўне се ны зме ны ў Ме та дыч ныя рэ ка мен да цыі, згод на з які мі пры пад лі ку га ла соў на зі раль ні кам 
па він на бы ла быць за бяс пе ча ная рэ аль ная маг чы масць на зі раць ва ўмо вах бач нас ці пра цэ ду ры 
пад лі ку га ла соў. На прак ты цы на боль шас ці вы бар чых участ каў, дзе ажы ццяў ля ла ся на зі ран не, 
та кой маг чы мас ці на зі раль ні кам пра да стаў ле на не бы ло.

У боль шас ці вы пад каў на зі раль ні кі кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» бы лі 
да пу шча ныя да на зі ран ня за пад лі кам га ла соў. Ад нак пры гэ тым боль шасць на зі раль ні каў ад-
зна чы ла, што не ме ла маг чы мас ці эфек тыў на на зі раць за пад лі кам га ла соў па дзвюх асноў ных 
пры чы нах. Па-пер шае, у боль шас ці вы пад каў ад лег ласць, з якой на зі раль ні кам бы ло да зво ле на 
на зі раць за пад лі кам га ла соў, не да зва ля ла ба чыць змес ту бю ле тэ няў. Па-дру гое, пра цэ ду ра пад-
лі ку га ла соў, якую ў боль шас ці вы пад каў вы ка рыс тоў ва лі УВК (су поль ны і ад на ча со вы пад лік 
бю ле тэ няў ўсі мі сяб ра мі УВК), не да зва ля ла ба чыць змест усіх бю ле тэ няў і вес ці па ра лель ны 
пад лік на ват у вы пад ках, ка лі дыс тан цыя да ста ла, на якім ажыц цяў ляў ся пад лік га ла соў, бы ла 
мі ні маль най, і сяб ры УВК не пе ра шка джа лі на зі ран ню. У мно гіх вы пад ках на зі раль ні кам не бы ла 
вя до ма коль касць вы бар шчы каў, якія па жа да лі пра га ла са ваць па мес цы зна хо джан ня.

Як пра ві ла, кож ны ся б ра УВК пад ліч ваў толь кі свой стос бю ле тэ няў, пе ра да ючы вы ні кі на 
па пер цы стар шы ні ка мі сіі. Пры та кой сіс тэ ме пад лі ку га ла соў кож ны сяб ра УВК па асоб ку і на зі-
раль ні кі не маг лі ве даць агуль ны вы нік пад лі ку. Пры гэ тым сяб ры ка мі сі яў у боль шас ці вы пад каў 
шчыль на ста я лі ва кол ста ла і не да ва лі маг чы мас ці на зі раль ні кам у поў най ме ры ба чыць пра-
цэ ду ру пад лі ку. У шэ ра гу вы пад каў УВК ус кры ва лі ўсе скры ні ад ра зу і лі чы лі бю ле тэ ні з гэ тых 
скры няў ад на ча со ва. Акра мя та го, шмат на якіх участ ках, дзе асоб ны пад лік ажыц цяў ляў ся, яго 
вы ні кі не ага лош ва лі ся.

Ся рэд няя пра цяг ласць пад лі ку га ла соў на вы бар чых участ ках скла да ла паў та ры га дзі ны. Мі-
ні маль ны час пад лі ку — 18 хві лін, мак сі маль ны — 4 га дзі ны. У боль шас ці вы пад каў УВК вы веш-
ва лі вы ні ко выя пра та ко лы для азна ям лен ня, ад нак рэд ка зга джа лі ся за ве рыць (пад пі саць) ко піі 
пра та ко лаў, вы раб ле ныя назіральнікамі39.

Вы ні кі апра цоў кі спра ва зда чаў з 300 вы бар чых участ каў, ахоп ле ных на зі ран нем кам па ніі, 
пры вод зяц ца ні жэй (ад ка зы на зі раль ні каў на пы тан ні ад мыс ло вай ан ке ты, пры све ча най пад лі ку 
га ла соў):

Пы тан не Коль касць 
«ТАК»

Коль касць 
«НЕ»

Ад со так 
«ТАК»

Ад со так 
«НЕ»

1. Ці ўсе за рэ гіст ра ва ныя на зі раль ні кі бы лі 
да пу шча ныя да на зі ран ня за пад лі кам га ла соў? 294 15 95,15 4,85

2. Ці маг лі Вы ба чыць змест бю ле тэ няў? 79 230 25,57 74,43

3. Ці вы да ля лі ся на зі раль ні кі пад час 
пад лі ку га ла соў? 5 304 1,62 98,38

4. Ці быў за бяс пе ча ны та кі па ра дак пад лі ку 
га ла соў, пры якім усе сяб ры УВК маг лі ба чыць, 
за ка го быў ад да дзе ны го лас у кож ным бю ле тэ ні?*

108 201 34,95 65,05

5. Ці ажыц цяў ляў ся асоб ны пад лік бю ле тэ няў 
з роз ных скры няў (для да тэр мі но ва га га ла са ван ня, 
для га ла са ван ня на ўчаст ку 
і па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў)?

260 49 84,14 15,86

6. Ці ага лош ва лі ся вы ні кі асоб на га пад лі ку 
бю ле тэ няў з роз ных скры няў? 162 147 52,43 47,57

7. Ці па да ва лі ся скар гі, звя за ныя з пра цэ сам 
пад лі ку га ла соў? 70 239 22,65 77,35

39 Адмовы ці ніяк не тлумачыліся, ці назіральнікам паведамлялася, што сябры УВК не абавязаныя рабіць гэта, або што гэта не пра-
дугледжана Выбарчым кодэксам.
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8. Ці раз гля да лі ся па сту піў шыя скар гі 
на па ся джэн ні УВК? 29 280 9,39 90,61

9. Ці пі са лі сяб ры УВК асаб лі выя мер ка ван ні? 4 305 1,29 98,71

10. Ці быў вы ве ша ны вы ні ко вы пра та кол з вы ні-
ка мі га ла са ван ня для ўсе агуль на га азна ям лен ня? 288 21 93,20 6,80

11. Ці за да валь ня ла ся прось ба на зі раль ні каў 
аб за вя рэн ні ко піі вы ні ко ва га пра та ко лу сяб ра мі 
УВК?

78 229 25,41 74,59

12. Ці пра хо дзіў пад лік га ла соў са знач ны мі 
па ру шэн ня мі ў цэ лым? 151 158 48,87 51,13

* Пры ад ка зе на гэ тае пы тан не боль шасць на зі раль ні каў ме ла на ўва зе фі зіч ную маг чы масць для кож на га сяб ра 
УВК ба чыць, за ка го быў ад да дзе ны го лас у кож ным бю ле тэ ні, а не факт дэ ман стра цыі змес та кож на га бю ле тэ ня 
ўсім сяб рам УВК.
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11. Скар гі і за явы 
пад час га ла са ван ня і пад лі ку га ла соў

Пад час га ла са ван ня і пад лі ку га ла соў толь кі на вы бар чых участ ках, ахоп ле ных на зі ран нем 
кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры», бы ло па да дзе на больш за 250 за яваў і скар-
гаў. Боль шасць з іх ты чы лі ся па ру шэн няў пад час да тэр мі но ва га га ла са ван ня. Най больш ты по вы-
мі па ру шэн ня мі, па якіх па да ва лі ся скар гі, бы лі:
1) ня до пуск да на зі ран ня па роз ных пад ста вах;
2) за ба ро на ажыц цяў ляць фо та фік са цыю пя ча так на скры нях і па ру шэн няў на ўчаст ках 

для га ла са ван ня;
3) пра да стаў лен не на зі раль ні кам мес цаў, ня зруч ных для на зі ран ня;
4) вы ваз скры няў для да тэр мі но ва га га ла са ван ня з па мяш кан ня ўчаст ка ў ін шыя мес цы;
5) ар га ні за цыя пры му со ва га га ла са ван ня да тэр мі но ва;
6) ад сут насць асоб на га пад лі ку га ла соў, а так са ма не аб вя шчэн не вы ні каў пад лі ку га ла соў;
7) не маг чы масць на зі раль ні кам агля даць пра цэ ду ру пад лі ку га ла соў;
8) за ба ро ну пра во дзіць на зі ран не за пра цэ ду рай га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня 

вы бар шчы каў.
Пры гэ тым у не ка то рых вы пад ках на зі раль ні кам па гра жа лі вы да лен нем з участ ку і па збаў-

лен нем акрэ ды та цыі за па да чу не аб грун та ва ных, на дум ку УВК, скар гаў і заяваў40.
Боль шасць скар гаў бы ла раз гле джа на фар маль на, і па вы ні ках іх раз гля ду на зі раль ні кі атры-

ма лі фар маль ныя ад піс кі, у якіх аспрэч ва ец ца на яў насць якіх-не будзь па ру шэн няў з бо ку УВК. 
Толь кі ў адзін ка вых вы пад ках скар гі і за явы за да валь ня лі ся. У не ка то рых вы пад ках, у па ру шэн не 
па тра ба ван няў ВК, скар гі не раз гля да лі ся зу сім.

Пад час да тэр мі но ва га га ла са ван ня не каль кі на зі раль ні каў кам па ніі, вы лу ча ныя Бе ла рус кім 
Хель сінк скім ка мі тэ там, звяр ну лі ся да стар шы няў шэ ра гу УВК з пісь мо вы мі пра па но ва мі, у якіх 
пра сі лі за бяс пе чыць та кі па ра дак пад лі ку га ла соў, які да зво ліў бы кож на му сяб ру ка мі сіі не па-
срэд на агля даць кож ны бю ле тэнь і на яў ную ў ім ад зна ку вы бар шчы ка. Та кая пра цэ ду ра, на дум-
ку на зі раль ні каў, да зво лі ла б за бяс пе чыць на леж ны ўзро вень праз рыс тас ці пад лі ку га ла соў як 
для са міх сяб роў участ ко вых ка мі сій, так і для на зі раль ні каў. Усе пра па но вы бы лі па кі ну тыя без 
за да валь нен ня. Най больш рас паў сю джа най пры чы най ад мо вы бы ла праз мер ная пра цяг ласць 
пад лі ку га ла соў у вы пад ку пры мя нен ня па рад ку пад лі ку, пра па на ва на га на зі раль ні ка мі. На прык-
лад, «ка мі сія вы ра шы ла, што Ва ша пра па но ва па пад лі ку бю ле тэ няў з'яў ля ец ца не мэ та згод най. 
Ка лі пры трым лі вац ца Ва шай пра па но вы, то пад лік бю ле тэ няў мо жа пра цяг вац ца да ра ні цы, а 
па коль кі ка мі сія ўтво ра на ў скла дзе 13 ча ла век, кож ны бу дзе за дзей ні ча ны пры пад лі ку бю ле тэ-
няў. Сяб рам ка мі сіі 20 снеж ня 2010 го да трэ ба быць на пра цоў ных мес цах у 7.40»41. Прак тыч на 
ва ўсіх ад ка зах га ва ры ла ся, што пра цэ ду ра пад лі ку га ла соў вы раз на рэг ла мен та ва на Вы бар чым 
ко дэк сам.

Ана ла гіч ны ад каз атры ма ны і з ЦВК, якая на скар гу на зі раль ні ка БХК Ва сі ля Чы кі на па ве-
да мі ла, што «пра цэ ду ра пад лі ку га ла соў, пра ду гле джа ная ў ар ты ку ле 55 ВК, до сыць пад ра бяз на 
рас тлу ма ча на Цэнт раль най ка мі сі яй у Ме та дыч ных рэ ка мен да цы ях для ўчаст ко вых ка мі сій», і 
што «ўчаст ко выя ка мі сіі дзей ні ча юць у рам ках кам пе тэн цыі, якая да зва ляе сва і мі ра шэн ня мі 
вы зна чаць па ра дак пад лі ку га ла соў».

40 Напрыклад, у сувязі з неаднаразовымі абскарджваннямі парушэнняў, дапушчаных УВК № 48 г. Пінска (Брэсцкая вобл.), на 
назіральніка Целяхана С.В. быў складзены акт аб пісьмовай заўвазе за неабгрунтаваныя прэтэнзіі да камісіі. У акце ўказвалася, што 
«ніжэйпадпісаныя сябры ўчастковай камісіі робяць заўвагу назіральніку Целяхану С.В. за неаднаразовае прад’яўленне неабгрунтава-
ных прэтэнзій і ўмяшальніцтва ў працу ўчастковай камісіі і папярэджваюць аб тым, што пры далейшым ўмяшальніцтве ў працу камісіі 
Целяхан С.В. будзе выдалены з тэрыторыі выбарчага ўчастка № 48».
41 З адказу старшыні УВК № 3 Пінска (Брэсцкая вобл.).
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12. Вы ні кі га ла са ван ня
Пер шыя звест кі аб вы ні ках га ла са ван ня бы лі аб ве шча ны стар шы нёй ЦВК Л. Яр мо шы най у 

эфі ры Бе ла рус ка га тэ ле ба чан ня ў 4.30 ра ні цы 20 снеж ня. Гэ тыя ж звест кі — з не ка то ры мі ад-
роз нен ня мі — бы лі паў то ра ны на прэс-кан фе рэн цыі ў 10.00 ра ні цы 20 снеж ня і раз ме шча ны 
на сай це ЦВК («Па пя рэд нія звест кі аб вы ні ках га ла са ван ня па вы ба рах прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь»). Па ве дам лен не ЦВК аб вы ні ках вы ба раў бы ло пры ня тае 24 снеж ня і раз ме шча нае 
на сай це ЦВК, ра зам са «Звест ка мі аб хо дзе га ла са ван ня па вы ба рах прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь 19 снеж ня 2010 го да», у якіх утрым лі ва лі ся больш дэ та лё выя да дзе ныя аб га ла са-
ван ні.

Па пя рэд нія вы ні кі 
га ла са ван ня, аб ве шча ныя 

па тэ ле ба чан ні
ў 4.30 ра ні цы 

20 снеж ня 2010 го да

«Па пя рэд нія звест кі аб 
вы ні ках га ла са ван ня па 
вы ба рах прэ зі дэн та Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь» (20 
снеж ня 2010 го да)

«Звест кі аб хо дзе 
га ла са ван ня па вы ба рах 

прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі  Бе ла русь 

19 снеж ня  2010 го да» 
(24 снеж ня 2010 го да)

Коль касць % Коль касць % Коль касць %

Кас ту сёў 126 645 1,97 126 645 1,97 126 999 1,97

Лу ка шэн ка 5 122 866 79,67 5 122 866 79,67 5 130 557 79,65

Мі ха ле віч 65 598 1,02 65 598 1,02 65 748 1,02

Ня кля еў 113 747 1,77 113 747 1,77 114 581 1,78

Ра ман чук 126 986 1,97 126 986 1,97 127 281 1,98

Ры ма шэў скі 70 433 1,1 70 433 1,10 70 515 1,09

Сан ні каў «164 ты ся чы» 2,56 155 386 2,42 156 419 2,43

Стат ке віч «67 ты сяч» 1,04 67 036 1,04 67 583 1,05

Ус «31 ты ся ча» 0,48 31 009 0,48 25 117 0,39

Ця рэ шчан ка 69 653 1,08 69 653 1,08 76 764 1,19

Су праць усіх Не бы ла на зва-
ная

6,47 416 333 6,47 416 925 6,47

Не са праўд ныя 55 940* 0,87** 64 244*** 1,00%**** 62 542 0,97

Пра га ла са ва ла Не бы ла на зва-
ная

100,00 6 429 936 100,00 6 441 031 100,00

Коль касць 
вы бар шчы каў

Не бы ла на зва-
ная 7 092 168 7 105 660

Яў ка 90,66% 90,66% 90,65%

* Не бы ла на зва на, але вы ні кае з ад сот каў.
** Не быў на зва ны. Вы лі ча ны як роз ні ца па між 100% і ад сот ка мі за кан ды да таў і «су праць усіх».
*** Не бы ла пры ве дзе на, але вы ліч ва ец ца як роз ні ца па між агуль най коль кас цю пра га ла са ваў шых і га ла соў за усіх 
кан ды да таў і «су праць усіх».
**** Не быў пры ве дзе ны. Вы лі ча ны як роз ні ца па між 100% і ад сот ка мі за кан ды да таў і «су праць усіх».

Роз ні ца ў не ка то рых ліч бах, аб ве шча ных ЦВК, свед чыць аб маг чы мых ма ні пу ля цы ях з вы ні-
ка мі га ла са ван ня на ўзроў ні ЦВК: 1) змян шэн не коль кас ці га ла соў, па да дзе ных за А. Сан ні ка ва, 
больш чым на 8 000 і па ве лі чэн не коль кас ці не са праўд ных бю ле тэ няў больш чым на 8 000 у двух 
ва ры ян тах па пя рэд ніх вы ні каў вы ба раў, аб ве шча ных 20 снеж ня, і 2) іс тот ныя ра зы хо джан ні ў 
коль кас ці га ла соў, ад да дзе ных за Дз. Уса (змян шэн не з 31 009 да 25 177) і В. Ця рэ шчан ку (па ве-
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лі чэн не з 69 653 да 76 764) у звест ках аб вы ні ках вы ба раў, аб ве шча ных 24 снеж ня ў па раў на нні з 
па пя рэд ні мі звест ка мі, аб ве шча ны мі 20 снеж ня. Гэ тая роз ні ца не мо жа быць рас тлу ма ча на прос-
тым удак лад нен нем да дзе ных.

Да дзе ныя пра ўдзел вы бар шчы каў у да тэр мі но вым га ла са ван ні
19 cнежня ў 10.00 ра ні цы Л. Яр мо шы на аб вяс ці ла, што за 5 дзён да тэр мі но ва га га ла са ван-

ня ўдзел у ім пры ня лі 1 629 191 ча ла век (23,1% ад коль кас ці вы бар шчы каў, уне се ных у спі сы). 
Тыя ж са мыя звест кі — з раз біў кай па аб лас цях і г. Мін ску — бы лі раз ме шча ныя на сай це ЦВК 
(«Звест кі аб хо дзе да тэр мі но ва га га ла са ван ня на 18.12.2010 г.»). Акра мя та го, сяб ра ЦВК Аляк-
сандр Ка ля да агу чыў на прэс-кан фе рэн цыі 20 снеж ня ад со так пра га ла са ваў шых да тэр мі но ва ў 
Брэсц кай воб лас ці — 18,8% ад агуль най коль кас ці вы бар шчы каў. Стар шы ня аб лас ной вы бар-
чай ка мі сіі Грод нен скай воб лас ці Ва ле рый Са ўко на прэ са вай кан фе рэн цыі 22 снеж ня па ве да міў, 
што да тэр мі но ва ў вы ба рах узя лі удзел больш за 23% вы бар шчы каў воб лас ці. У той жа дзень, 
22 снеж ня, стар шы ня Ма гі лёў скай аб лас ной вы бар чай ка мі сіі Ва ле рый Бе рас таў аб вяс ціў, што 
да тэр мі но ва ў рэ гі ё не пра га ла са ва лі 26,4% вы бар шчы каў. Гэ тыя ад сот кі су па да юць з ад сот ка мі, 
пры ве дзе ны мі ў вы шэй зга да ных звест ках ЦВК ад 19 снеж ня.

Ад нак, згод на з вы ні ка мі вы ба раў, аб ве шча ны мі ЦВК 24 снеж ня, у да тэр мі но вым га ла са ван ні 
ўзя лі ўдзел 1 798 075 ча ла век (на 168 884 ча ла ве кі больш). Гэ тая ж ліч ба пры во дзіц ца ў «Звест-
ках аб хо дзе га ла са ван ня па вы ба рах прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 19 снеж ня 2010 го да», вы-
ве ша ных на сай це ЦВК. Ліч бы і, ад па вед на, ад сот кі вы бар шчы каў, да тэр мі но ва пра га ла са ваў шых 
у аб лас цях, якія ўтрым лі ва юц ца ў звест ках, так са ма іс тот на ад роз ні ва юц ца ад ліч баў і ад сот каў, 
аб ве шча ных ЦВК і стар шы ня мі аб лас ных вы бар чых ка мі сій 19-22 снеж ня:

«Звест кі аб хо дзе 
да тэр мі но ва га га ла са ван ня на 

18.12.2010 г.» 
(19 снеж ня 2010 го да)*

«Звест кі аб хо дзе га ла са ван ня 
па вы барах Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь 19 снеж ня 2010 го да» 
(24 снеж ня 2010 го да)

Коль касць
% ад коль кас ці 
вы бар шчы каў, 

уне се ных у спі сы
Коль касць

% ад коль кас ці 
вы бар шчы каў, 

уне се ных у спі сы

Брэсц кая воб ласць 190 629 18,8 275 216 26,66

Ві цеб ская воб ласць 309 022 34,6 308 762 34,41

Га ра дзен ская воб ласць 188 931 23,4 231 676 28,67

Го мель ская воб ласць 266 649 23,4 272 806 24,60

Ма гі лёў ская воб ласць 218 409 26,4 218 235 26,16

Мін ская воб ласць 224 472 20,4 247 027 22,37

Мінск 231 079 17,7 244 353 18,51

За ме жа мі Бе ла ру сі 2 478 28,2 - -

Уся го 1 629 191 23,1 1 798 075 25,30

* Да дзе ныя за ўсе 5 дзён да тэр мі но ва га га ла са ван ня.

Гэ тае ра зы хо джан не ліч баў свед чыць пра тое, што да дзе ныя аб удзе ле ў да тэр мі но вым га-
ла са ван ні маг лі быць сфаль сі фі ка ва ныя. БХК звяр нуў ся ў ЦВК з прось бай рас тлу ма чыць гэ-
тае ра зы хо джан не. У ад ка зе ад 23 лю та га 2011 го да (ДА КУ МЕНТ 8) Цэнт раль ная ка мі сія 
ад ка за ла, што да дзе ныя, аб ве шча ныя ра ні цай 19 снеж ня, на сі лі ха рак тар апе ра тыў на скла-
дзе ных і, як пра ві ла, пе ра да ва лі ся стар шы ня мі ўчаст ко вых ка мі сій вы шэй ста я чым ка мі сі ям 
па тэ ле фо не і та му не вы клю ча юць не ка то рых не дак лад нас цяў у кан чат ко вым вы ні ку. А вось 
но выя да дзе ныя, якія ста лі афі цый ным вы ні кам вы ба раў, «з'яў ля юц ца вы ні кам су ма ван ня ад-
па вед ных звес так з пра та ко лаў ні жэй ста я чых ка мі сій. «Ад нак на ват ка лі па га дзіц ца з ЦВК і 
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лі чыць роз ні цу ў 168.884 пра га ла са ваў шых «не ка то рай не дак лад нас цю» і не ста віць пы тан не 
аб тым, ча му ні жэй ста я чыя ка мі сіі па ве дам ля лі ЦВК на столь кі не дак лад ныя да дзе ныя, а ЦВК 
па ве дам ляў гэ тыя да дзе ныя без якіх-не будзь спа сы лак на іх «апе ра тыў насць»і «не афі цый-
насць», за ста ец ца яшчэ ад но іс тот нае пы тан не: ча му пад пі саў шы пра та ко лы, у якіх, па вод ле 
ЦВК, зна хо дзі лі ся афі цый ныя да дзе ныя аб га ла са ван ні ў аб лас цях, стар шы ні аб лвы бар ка маў і 
сяб ры ЦВК агуч ва лі на прэс-кан фе рэн цы ях 20-22 снеж ня не дак лад ныя да дзе ныя аб коль кас ці 
пра га ла са ваў шых да тэр мі но ва? Так, на прык лад, 21 снеж ня стар шы ня Гро дзен скай аб лас ной 
вы бар чай ка мі сіі В. Са ўка па ве да міў, што ў да тэр мі но вым га ла са ван ні ў воб лас ці пры ня лі ўдзел 
больш за 23% вы бар шчы каў («Гро дзен ская праў да» ад 22 снеж ня 2010 го да). Пры гэ тым у 
дэ за ву я ва ных ЦВК звест ках аб да тэр мі но вым га ла са ван ні, агу ча ных 19 снеж ня, га ва ры ла ся аб 
23,4% пра га ла са ваў шых (г.зн. «больш за 23%»), а ў звест ках ЦВК ад 20 снеж ня фі гу руе ін-
шая ліч ба: 26,1% (роз ні ца ў аб са лют ных ліч бах — 42 745 ча ла век). Ад куль жа яна ўзя ла ся? І 
ка му ве рыць: В. Са ўка або ЦВК? Мяр ку ю чы, што вы шэй па да дзе ныя фак ты мо гуць свед чыць 
аб фаль сі фі ка цыі вы ні каў да тэр мі но ва га га ла са ван ня, у са ка ві ку 2011 го да БХК звяр нуў ся ў 
Генп ра ку ра ту ру з прось бай пра вес ці пра вер ку па вы кла дзе ных фак тах. У кан цы кра са ві ка БХК 
атры маў цал кам прад ка заль ны ад каз аб тым, што «ін фар ма цы яй, якая свед чыць аб на ўмыс ным 
ска жэн ні звес так аб коль кас ці гра ма дзян, якія да тэр мі но ва пра га ла са ва лі на вы ба рах Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Ге не раль ная пра ку ра ту ра не ва ло дае», а вы сно вы, якія змя шча юц-
ца ў зва ро це БХК, «но сяць мер ка ва ны ха рак тар».

Ана ліз да дзе ных пра ўдзел у да тэр мі но вым га ла са ван ні, 
га ла са ван ні па мес цы зна хо джан ня і ўчаст ках для га ла са ван ня

Згод на з да дзе ны мі ЦВК ад 20 снеж ня, да тэр мі но ва пра га ла са ва лі 1 629 191 ча ла век; акра мя 
та го, 490 314 ча ла век пра га ла са ва лі па мес цы зна хо джан ня. Як пра ві ла, на ўчаст ках, ахоп ле ных 
на зі ран нем, ад со так пра га ла са ваў шых па мес цы зна хо джан ня быў знач на ні жэй шы, чым на ас-
тат ніх участ ках ад па вед ных ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль ных адзі нак.

По лацк, Ві цеб ская воб ласць (вы бар чыя ўчаст кі №№ 7, 12, 23, 28 і 32)*

Від га ла са ван ня 5 участ каў у По лац ку, 
ахоп ле ных на зі ран нем**

Увесь По лацк 
(ТВК)

Ві цеб ская воб ласць 
(ЦВК)

Ад со так вы бар шчы каў, што 
пра га ла са ва лі да тэр мі но ва 28,33 28,41 36,94

Ад со так вы бар шчы каў, што 
пра га ла са ва лі ў дзень вы ба раў 
на вы бар чым участ ку

67,32 62,56 51,66

Ад со так вы бар шчы каў, што 
пра га ла са ва лі ў дзень вы ба раў 
па мес цы зна хо джан ня

4,35 9,03 11,41

* Афі цый ныя да дзе ныя вы бар чых ка мі сій.
** Пад лік га ла соў на гэ тых участ ках быў не транс па рэнт ным.

На тых участ ках, дзе пад лік га ла соў вёў ся па асоб ных скры нях (і яго вы ні кі аб вя шча-
лі ся), ад со так га ла соў за Лу ка шэн ку пры да тэр мі но вым га ла са ван ні і пры га ла са ван ні па 
мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў быў знач ны вы шэй шы, чым пры га ла са ван ні на ўчаст ку. 
На шэ ра гу участ каў ён да ся гаў 100%. Ад па вед на, пад трым ка ін шых кан ды да таў бы ла знач на 
ні жэй шай.
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По лацк, Ві цеб ская воб ласць (вы бар чыя ўчаст кі №№ 7, 12, 23, 28 і 32)*

Да тэр мі но вае 
га ла са ван не

Га ла са ван не 
на ўчаст ку

Га ла са ван не 
па мес цы 

зна хо джан ня

Уся го 
на 5 участ ках 

(УВК)**

Увесь 
По лацк (ТВК)

Кольк. % Кольк. % Кольк. % Кольк. % Кольк. %

Кас ту сёў 8 0,39 24 0,49 0 0,00 32 0,44 250 0,5

Лу ка шэн ка 1 741 84,31 2 992 60,97 292 92,11 5 025 68,94 40 674 78,2

Мі ха ле віч 20 0,97 95 1,94 0 0,00 115 1,58 703 1,4

Ня кля еў 38 1,84 218 4,44 6 1,89 262 3,59 1 485 2,9

Ра ман чук 11 0,53 206 4,20 0 0,00 217 2,98 986 1,9

Ры ма шэў-
скі

12 0,58 92 1,87 2 0,63 106 1,45 567 1,1

Сан ні каў 89 4,31 700 14,24 1 0,34 790 10,84 3 748 7,2

Стат ке віч 20 0,97 123 2,51 2 0,63 145 1,99 610 1,2

Ус 4 0,19 13 0,26 0 0,00 17 0,23 125 0,2

Ця рэш-
чан ка

18 0,87 131 2,67 1 0,32 150 2,06 702 1,3

Су праць 
усіх

95 4,60 274 5,58 7 2,21 376 5,16 1 830 3,5

Не са праўд -
ныя

9 0,44 39 0,79 6 1,89 54 0,74 362 0,7

Уся го 2 065 100,00 4 907 100,00 317 100,00 7 289 100,00 52 042 100,00

* Афі цый ныя да дзе ныя вы бар чых ка мі сій.
** Пад лік га ла соў на гэ тых участ ках быў не транс па рэнт ным.

Та кая роз ні ца маг ла бы ла б па тлу ма ча на тым, што ме на ві та пры хіль ні кі Лу ка шэн кі, асаб лі-
ва лю дзі ста рэй ша га ўзрос ту, най больш ак тыў на га ла са ва лі да тэр мі но ва і па мес цы зна хо джан-
ня. Ад нак та кое тлу ма чэн не не па ды хо дзіць да вы ні каў га ла са ван ня на за кры тых участ ках, дзе 
га ла са ва лі вы бар шчы кі ўсіх уз рос таў — па цы ен ты ме ды цын скіх уста но ваў, на вед валь ні кі са-
на то ры яў і ва ен на слу жа чыя (67 937 ча ла век, ці 1,05% ад агуль най коль кас ці вы бар шчы каў). 
На та кіх участ ках Лу ка шэн ка так са ма атры маў знач на больш га ла соў (89,10% у па раў на нні з 
79,65% у ся рэд нім па кра і не), а яго кан ку рэн ты — у паў та ры-два ра зы менш, чым у ся рэд нім 
па кра і не.

Тры гэ тыя ві ды га ла са ван ня аб' яд ноў вае не транс па рэнт насць пра цэ су га ла са ван ня і за-
хоў ван ня скры няў. Ска заць, ці з'яў ля лі ся бю ле тэ ні, якія зна хо дзі лі ся ў скры нях да мо ман-
ту па чат ку пад лі ку га ла соў, ты мі са мы мі бю ле тэ ня мі, што бы лі ўкі ну ты мі вы бар шчы ка мі, 
не маг чы ма, па коль кі пад час да тэр мі но ва га га ла са ван ня і га ла са ван ня па мес цы зна хо джан-
ня вы бар шчы каў до ступ да ад па вед ных скры няў у ад сут насць на зі раль ні каў і ін шых све дак 
ме лі як сяб ры вы бар чых ка мі сій, так і па боч ныя асо бы, а кан струк цыя боль шас ці скры няў 
і спо саб іх апя чат ван ня не з'яў ля лі ся іс тот най пе ра шко дай для маг чы мых ма ні пу ля цый з 
іх змес ці вам. Што ты чыц ца га ла са ван ня на за кры тых участ ках, то яно бы ло поў нас цю ад-
кры тае для маг чы мых ма ні пу ля цы яй як з бю ле тэ ня мі, так і пад час пад лі ку га ла соў. Уся го ў 
«зо не вя лі кай ма ні пу ля цый най ры зы кі» зна хо дзі лі ся ка ля 2,2 млн. бю ле тэ няў (коль касць 
вы бар шчы каў, пра га ла са ваў шых да тэр мі но ва, па мес цы зна хо джан ня і на за кры тых участ-
ках).

На прык лад, на вы бар чым участ ку №57 Пер ша май ска га ра ё на г. Мін ска, які ўклю чаў у ся бе 
ін тэр на ты №№15-17 Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та, і на якім на зі раль ні кі 
бы лі свед ка мі ма са ва га дэ тэр мі но ва га га ла са ван ня (за 14-18 снеж ня на ўчаст ку пра га ла са ва лі 
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1 952 ча ла ве кі)42, Лу ка шэн ка атры маў 79,95%. Пры гэ тым вы ні кі пад лі ку га ла соў па асоб ных 
скры нях не аб вя шча лі ся, а з та го, што маг лі ба чыць на зі раль ні кі, з вя лі кай ве ра год нас цю вы-
ні кае, што боль шасць бю ле тэ няў за Лу ка шэн ку зна хо дзі лі ся ме на ві та ў скры ні для да тэр мі но-
ва га га ла са ван ня. На вы бар чым участ ку №14 у Са лі гор ску (Мін ская вобл.) ра ні цай 18 снеж ня 
(апош ні дзень да тэр мі но ва га га ла са ван ня) на зі раль ні кі за ўва жы лі, што скры ня для да тэр мі-
но ва га га ла са ван ня апя ча та на інакш, чым гэ та бы ло 17 снеж ня. На гэ тым участ ку да тэр мі но-
ва пра га ла са ва ла 776 ча ла век. З іх, згод на з УВК, свае га ла сы Лу ка шэн ку ад да лі 761 ча ла век 
(98,97%).

Пры кме ты маг чы мых фаль сі фі ка цый ва ўчаст ко вых 
і тэ ры та ры яль ных вы бар чых ка мі сі ях

Су па стаў лен не афі цый ных да дзе ных УВК, ТВК і спра ва здач на зі раль ні каў да зва ляе 
мер ка ваць, што да вы бар чых ка мі сій бы лі да ве дзе ны: а) па жа да ны ўзро вень яў кі на вы ба-
ры і б) ад сот кі, якія па він ны «атры маць» кан ды да ты. У вы пад ку, ка лі фак тыч ны ўдзел у 
да тэр мі но вым га ла са ван ні і ў га ла са ван ні ў дзень вы ба раў не да цяг ваў да за да дзе на га, УВК 
маг лі вы ка рыс тоў ваць на ступ ныя срод кі: пад час да тэр мі но ва га га ла са ван ня — укід ваць 
бю ле тэ ні ў скры ні для да тэр мі но ва га га ла са ван ня ці пры піс ваць коль касць пра га ла са ваў-
шых у што дзён ных пра та ко лах; у дзень га ла са ван ня — аб звонь ваць (абы хо дзіць) вы бар-
шчы каў з прось бай прый сці на выбары43, змянь шаць коль касць вы бар шчы каў на ўчастку44 і 
прос та пры піс ваць коль касць вы бар шчы каў, што ўзя лі ўдзел у вы ба рах. Згод на з пад лі ка мі 
на зі раль ні каў кам па ніі на 260 вы бар чых участ ках, апош няе скла ла ка ля 5% ад коль кас-
ці вы бар шчы каў, што пра га ла са ва лі ў дзень вы ба раў на вы бар чых участ ках. Та кім чы нам, 
толь кі пры піс ван не коль кас ці пра га ла са ваў шых на ўчаст ках у дзень га ла са ван ня маг ло да-
сяг нуць 200 000 вы бар шчы каў у маш та бах кра і ны. Ка лі ўлі чыць маг чы мую пры піс ку як 
мі ні мум 168 884 пра га ла са ваў шых да тэр мі но ва (гл. вы шэй), то гэ та азна чае, што рэ аль ны 
ўдзел у вы ба рах узя лі не больш за 6,05-6,1 млн ча ла век, ці 85-86% ад коль кас ці вы бар шчы-
каў, уне се ных у спі сы.

Бя ро заў ка, Лід скі ра ён Гро дзен ская воб ласць

Вы бар чы 
ўчас так

Да тэр мі но вае 
га ла са ван не

Га ла са ван не ў дзень 
вы ба раў на ўчаст ку

Га ла са ван не ў 
дзень вы ба раў 

па мес цы 
зна хо джан ня

Коль касць 
вы бар шчы каў, 
што ўзя лі ўдзел 

у вы ба рах

На зі раль ні кі УВК* На зі раль ні кі УВК* УВК* На зі раль ні кі УВК*

№ 69 323 385 932 1288 36 1 291 1 709

№ 71 230 284 584 909 65 879 1 258

Уся го 553 669 1 516 2 197 101 2 170 2 967

Яў ка, % ** 17,66 21,36 48,40 70,15 3,22 69,28 94,73

* Афі цый ныя да дзе ныя.
** Агуль ная коль касць вы бар шчы каў на двух участ ках — 3 132 ча ла ве кі.

42 Пры спробах назіральнікаў фатаграфаваць натоўпы датэрмінова галасуючых студэнтаў, старшыня УВК  пагражаў ім выдаленнем 
з участка.
43 Напрыклад, падчас датэрміновага галасавання сябры УВК №4 г. Глыбокага (Віцебская вобл.) тэлефанавалі выбаршчыкам і 
запрашалі іх прыходзіць галасаваць.
44 Напрыклад, на выбарчым участку №37 у Мазыры (Гомельская вобл.) падчас датэрміновага галасавання УВК паведамляла пра 2 
163 выбаршчыкі, зарэгістраваных на ўчастку, а ў пратаколы па выніках выбараў – 2 113.
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Ма гі лёў

Вы бар чы 
ўчас так*

Коль касць 
вы бар шчы каў 

на ўчаст ку (УВК)***

Коль касць вы бар шы каў, 
пры ня ўшых удзел у га ла са ван ні**

Па пад лі ках на зі раль ні каў УВК***

№ 60 1 725 1 144 1 583
№ 61 1 721 1 334 1 597
№ 66 657 410 555
№ 114 2 206 1 722 1 988
№ 122 2 471 2 194 2 249
№ 123 2 692 2 112 2 414
Уся го 11 472 8 916 10 386

Яў ка, % 100,00 77,72 90,53****

* Пад лік га ла соў на гэ тых участ ках быў не транс па рэнт ным.
** Да дзе ныя аб коль кас ці вы бар шчы каў, што пра га ла са ва лі да тэр мі но ва, якія аб вя шча лі ся УВК на што дзён най 
асно ве 14-18 снеж ня, ад па вя да лі коль кас ці вы бар шчы каў, пра га ла са ваў шых да тэр мі но ва па пад лі ках на зі раль ні каў 
у гэ тыя дні. У су вя зі з тым, што вы ні кі га ла са ван ня па асоб ных скры нях на гэ тых участ ках не аб вя шча лі ся, не маг-
чы ма вы зна чыць, ці ме ла мес ца ўкід ван не да дат ко вых бю ле тэ няў, ці коль касць пра га ла са ваў шых прос та пры піс-
ва ла ся (маг чы ма і тое, і дру гое).
***Афі цый ныя да дзе ныя.
**** Для па раў на ння: па афі цый ных да дзе ных, удзел у да тэр мі но вым га ла са ван ні ў Ма гі лё ве ўзя лі 91% вы бар шчы-
каў, уне се ных у спі сы.

На боль шас ці ўчаст каў, ахоп ле ных на зі ран нем, УВК упіс ва лі ў пра та ко лы вы ні кі, якія на зі раль ні кі 
не маг лі пра ве рыць, і якія час та су пя рэ чы лі та му, што на зі раль ні кі маг лі ба чыць (на прык лад, вы шы ні 
сто саў бю ле тэ няў, па да дзе ных за роз ных кан ды да таў). У не ка то рых вы пад ках ліч бы, агу ча ныя УВК 
пад час пад лі ку, ад роз ні ва лі ся ад тых, якія бы лі за фік са ва ныя ў вы ні ко вым пратаколе45. Вы клю чэн не 
скла лі ўчаст кі, на якіх пра цэ ду ра пад лі ку га ла соў бы ла праз рыс тай (ці част ко ва праз рыс тай), і дзе 
сяб ры УВК упіс ва лі ў пра та ко лы ліч бы, якія ві да воч на не ра зы хо дзіл ся з тым, што ба чы лі на зі раль ні-
кі. Іс тот ная роз ні ца ў вы ні ках га ла са ван ня на ўчаст ках у ме жах ад ной тэ ры та ры яль на-ад мі ніст ра цый-
най адзін кі ці на ват ад на го квар та ла, вы яў ле ная на зі раль ні ка мі, да зва ляе пры бліз на аца ніць маш таб 
маг чы ма га «пе ра раз мер ка ван ня» га ла соў вы бар шчы каў на ка рысць Лу ка шэн кі:

Мінск*

10 участ каў у роз ных 
ра ё нах Мін ска**

Учас так №23 
Пер шамай ска га 

ра ё на***

Учас так №110 
Фрунзен ска га 

ра ё на****

Увесь Мінск 
(ЦВК)

Кольк. % Кольк. % Кольк. % %

Кас ту сёў 98 0,82 52 3,31 51 3,25 3,47

Лу ка шэн ка 5 313 44,49 1 069 68,13 1 087 68,71 67,65

Мі ха ле віч 129 1,08 27 1,72 20 1,27 1,43

Ня кля еў 1 068 8,94 40 2,55 40 2,55 3,14

Ра ман чук 1 346 11,27 37 2,36 38 2,42 3,35

Ры ма шэў скі 267 2,24 10 0,64 11 0,70 1,35

Сан ні каў 2 163 18,11 39 2,49 37 2,36 3,42

45 Напрыклад, на выбарчым участку №41 Маскоўскага раёна г. Мінска.
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Стат ке віч 252 2,11 27 1,72 23 1,46 1,70

Ус 64 0,54 10 0,64 4 0,25 0,61

Ця рэ шчан ка 186 1,56 37 2,36 32 2,04 1,84

Су праць усіх 907 7,60 202 12,87 215 13,69 11,08

Не са праўд ныя 149 1,25 19 1,21 12 0,76 0,96

Уся го 11 942 100,00 1 569 100,00 1 570 100,00 100,00

* Афі цый ныя да дзе ныя вы бар чых ка мі сій.
** Вы бар чыя ўчаст кі №№1 і 27 Са вец ка га ра ё на, №№6, 8 і 34 Пар ты зан ска га ра ё на, №9 Пер ша май ска га ра ё на, 
№57 Каст рыч ніц ка га ра ё на, №№18 і 49 Ле нін ска га ра ё на і №11 Цэнт раль на га ра ё на. Пад лік га ла соў на 5 з гэ тых 
участ ках быў транс па рэнт ным і на 5 — част ко ва транс па рэнт ным.
*** На зі раль ні кі зна хо дзі лі ся на ад лег лас ці 4-5 мет раў ад мес ца пад лі ку га ла соў з-за та го, што, «стар шы ня і сяб-
ры ка мі сіі не да зва ля лі па ды хо дзіць да ста ла, пра сі лі ады сці за ка ло ны». Змест бю ле тэ няў на зі раль ні кі ба чыць не 
маг лі. Пад лік га ла соў ажыц цяў ляў ся на ступ ным чы нам: «сар ты роў ка бю ле тэ няў па стосах, асоб ны сяб ра ка мі сіі 
лі чыць асоб ны стос, да дзе ныя за піс ва юц ца на па пе ру і пе ра да юц ца стар шы ні ка мі сіі». Пад лік га ла соў пра цяг ваў-
ся ка ля 2,5 га дзін. «На па ся джэн ні ка мі сіі пас ля пад лі ку га ла соў усе пы тан ні раз бі ра лі ся шэп там. Пас ля пад лі ку 
га ла соў і па ся джэн ня ка мі сіі стар шыя Ру по саў 25 хві лін неш та вы ліч ваў на каль ку ля та ры. Толь кі пас ля гэ та га быў 
вы ве ша ны пра та кол».
**** На зі раль ні кі зна хо дзі лі ся на ад лег лас ці ў 4 мет ры ад мес ца пад лі ку га ла соў. Змест бю ле тэ няў яны ба чыць не 
маг лі. «Сяб ры ка мі сіі бра лі свой стос, рас кла да лі і пе ра да ва лі да дзе ныя стар шы ні». Па пад лі ках на зі раль ні ка, у 
дзень га ла са ван ня на вы бар чым участ ку пра га ла са ва ла 905 ча ла век, а ка мі сія аб вяс ці ла, што пра га ла са ваў 1 231 
ча ла век. Акра мя та го, «змя ні лі ліч бу пра га ла са ваў шых у асноў ны дзень за Лу ка шэн ку: агу чы лі 315, по тым 815».

Роз ні ца ў вы ні ках га ла са ван ня, у за леж нас ці ад та го, ці быў пад лік га ла соў транс па рэнт ным, 
доб ра ілюст ру ец ца вы ні ка мі га ла са ван ня на двух вы бар чых участ ках г. Грод на, якія бы лі раз ме-
шча ны ў ад ным бу дын ку — ся рэд няй шко ле №34, і на якіх га ла са ва лі жы ха ры з ад ных і тых жа 
ву ліц — ву лі цы Ка бя ка і пра спек та Кляц ко ва:

Грод на*

Учас так №101 
Каст рыч ніц ка га 

ра ё на** (УВК)

Учас так №100 
Каст рыч ніц ка га 
ра ё на*** (УВК)

66 участ каў 
Каст рыч ніц ка га 

ра ё на (ТВК)

Гро дзен ская 
воб ласць 

(ЦВК)

Кольк. % Кольк. % % %
Кас ту сёў 14 0,73 24 1,07 0,7 1,03
Лу ка шэн ка 1 008 52,42 1 632 72,63 75,2 81,37
Мі ха ле віч 30 1,56 19 0,85 1,1 0,85
Ня кля еў 53 2,76 68 3,03 2,5 1,89
Ра ман чук 215 11,18 121 5,38 5,3 2,91
Ры ма шэў скі 38 1,98 77 3,43 1,4 1,26
Сан ні каў 342 17,78 143 6,36 2,6 2,80
Стат ке віч 29 1,51 43 1,91 1,3 0,94
Ус 4 0,21 34 1,51 0,4 0,35
Ця рэ шчан ка 25 1,30 42 1,87 1,1 1,14
Су праць усіх 156 8,11 27 1,20 3,3 3,18
Не са праўд ныя 9 0,47 17 0,76 5,1 1,77
Уся го 1 923 100,00 2 247 100,00 100,0 100,00
Яў ка, % 85,43 91,16 88,6 90,90
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* Афі цый ныя да дзе ныя вы бар чых ка мі сій.
** На зі раль ні кі маг лі ба чыць змест бю ле тэ няў. Пры пад лі ку га ла соў быў за бяс пе ча ны та кі па ра дак, пры якім усе 
сяб ры УВК маг лі ба чыць, за ка го быў ад да дзе ны го лас у кож ным бю ле тэ ні. На ўчаст ку ажыц цяў ляў ся асоб ны пад-
лік га ла соў з роз ных скры няў, а вы ні кі пад лі ку аб вя шча лі ся сяб ра мі УВК.
*** «Пад лік вёў ся па не зра зу ме лых прын цы пах. Рас клад кі па кан ды да тах не бы ло. Пас ля «пад лі ку» бю ле тэ ні 
ад ра зу бы лі за гар ну тыя ў па пе ру і апя ча та ныя. На па тра ба ва нне па ка заць, якая коль касць га ла соў за яко га кан-
ды да та бы ла па да дзе ная, бы ла да дзе на ка тэ га рыч ная ад мо ва. На лю быя ін шыя па тра ба ван ні так са ма да ва лі ся ад-
мо вы, а мі лі цыя бы ла га то вая на кі нуц ца на лю бо га, хто блі жэй за 5 мет раў па ды дзе да ста ла. Пас ля апя чат ван ня 
бю ле тэ няў стаў вес ці ся пра цяг лы «пад лік» га ла соў».

Баб руйск, Ма гі лёў ская воб ласць*

Учас так №35 
Ле нін ска га ра ё на**

Учас так №14 
Ле нін ска га ра ё на***

Увесь Ле нін скі 
ра ён Баб руй ска 

(ТВК)

Ма гі лёў ская 
воб ласць 

(ЦВК)

Кольк. % Кольк. % % %

Кас ту сёў 6 0,38 2 0,20 0,4 0,93

Лу ка шэн ка 1 091 69,45 821 80,97 87,2 84,98

Мі ха ле віч 20 1,27 4 0,39 0,6 0,79

Ня кля еў 70 4,46 17 1,68 1,5 1,89

Ра ман чук 88 5,60 31 3,06 1,9 1,49

Ры ма шэў скі 24 1,53 6 0,59 1,1 0,93

Сан ні каў 116 7,38 22 2,17 2,4 2,69

Стат ке віч 21 1,34 6 0,59 0,8 0,95

Ус 5 0,32 4 0,39 0,2 0,24

Ця рэ шчан ка 24 1,53 16 1,58 0,8 1,13

Су праць усіх 86 5,47 82 8,09 2,2 3,22

Не са праўд ныя 20 1,27 3 0,30 0,9 0,78

Уся го 1 571 100,00 1 014 100,00 100,0 100,00

Яў ка, % 68,42 91,85 93,4**** 93,71

* Афі цый ныя да дзе ныя вы бар чых ка мі сій.
** На зі раль ні кі маг лі ба чыць змест бю ле тэ няў. Пры пад лі ку га ла соў быў за бяс пе ча ны та кі па ра дак, пры якім усе 
сяб ры УВК маг лі ба чыць, за ка го быў ад да дзе ны го лас у кож ным бю ле тэ ні. На ўчаст ку ажыц цяў ляў ся асоб ны пад-
лік га ла соў з роз ных скры няў, а вы ні кі пад лі ку аб вя шча лі ся сяб ра мі УВК.
*** На зі раль ні кі зна хо дзі лі ся на ад лег лас ці ў 10 мет раў ад мес ца пад лі ку га ла соў. Асоб ны пад лік з роз ных скры няў 
не ажыц цяў ляў ся. «Кож ны, хто лі чыў, лі чыў толь кі для ся бе бю ле тэ ні, проз ві шчы кан ды да таў не на зы ва лі — 
толь кі па рад ка выя ну ма ры — пас ля ней кія ліч бы пе ра да ва лі ся сак ра та ру, якая аб хо дзі ла ста лы для пад лі ку. Сак-
ра тар ней кія ліч бы пе ра да ва ла стар шы ні». «Сяб ры ка мі сіі, стар шы ня ка мі сіі і ўсе на зі раль ні кі, акра мя мя не — 
су пра цоў ні кі шко лы № 26. На пра ця гу 30 хві лін бю ле тэ ні бы лі пе ра лі ча ны без гу ку, усе да дзе ныя ін ды ві ду аль на 
за но сі лі ся на па пер ку... Больш за ўсіх па ча се пра ца ва ла (лі чы ла) стар шы ня. Асоб на яна ўсе ліч бы ўно сі ла ў пра-
та кол».
**** Увесь Баб руйск.

Вель мі па доб на на тое, што на ват у тых вы пад ках, ка лі УВК вы да ва лі зболь ша га «па жа да-
ныя» ліч бы, апош нія час та «ка рэк та ва лі ся» ў ТВК. Ліч бы, якія бы лі агу ча ны на тых участ ках, 
дзе пры сут ні ча лі на зі раль ні кі кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры», іс тот на ад роз-
ні ва юц ца ад ся рэд ніх па ра ё нах — і гэ та пры тым, што пад лік га ла соў на ват на гэ тых участ ках не 
быў трас па рэнт ным. У вы пад ку Ма ла дзе чан скай ТВК ка рэк та ван не бы ла на столь кі ра ды каль-
ным, что А. Сан ні каў атры маў менш га ла соў ва ўсім ра ё не (1 606), чым на 12 участ ках г. Ма ла-
дзеч на і г.п. Ра даш ко ві чы (1 937):
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Ма ла дзе чан скі ра ён, Мін ская воб ласць*

11 участ каў у Ма ла дзеч не**
 і ўчас так №76 у Ра даш ко ві чах 

(УВК)***

Увесь Ма ла дзе чан скі 
ра ён (ТВК)

Мін ская воб ласць 
(ЦВК)

Кольк. % Кольк. % %
Кас ту сёў 204 0,99 784 0,83 1,58
Лу ка шэн ка 13 529 65,85 73 736 78,06 80,71
Мі ха ле віч 318 1,55 1 247 1,32 1,03
Ня кля еў 901 4,39 1 228 1,30 1,22
Ра ман чук 730 3,55 1 417 1,50 1,68
Ры ма шэў скі 452 2,20 1 606 1,70 0,90
Сан ні каў 1 937 9,43 1 606 1,70 1,51
Стат ке віч 406 1,98 1 464 1,55 0,93
Ус 73 0,36 274 0,29 0,34
Ця рэ шчан ка 340 1,65 1 256 1,33 1,16
Су праць усіх 1 446**** 7,04 9 276 9,82 7,23
Не са праўд ныя 208**** 1,01 567 0,60 0,90
Уся го 20 544 100,00 94 461 100,00 100,00

* Афі цый ныя да дзе ныя вы бар чых ка мі сій.
** Вы бар чыя ўчаст кі №№ 4, 8, 10, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 36.
*** Толь кі на 4 з гэ тых участ каў пад лік га ла соў быў аль бо транс па рэнт ным, аль бо част ко ва транс па рэнт ным.
**** Без участ ка №25.

Мінск*

50 участ каў, 
на якіх пры сут ні ча лі на зі раль ні кі (УВК) Увесь Мінск (ЦВК)

Кольк. % %
Кас ту сёў 1 132 1,50 3,47
Лу ка шэн ка 47 619 63,05 67,65
Мі ха ле віч 948 1,26 1,43
Ня кля еў 3 806 5,04 3,14
Ра ман чук 4 001 5,30 3,35
Ры ма шэў скі 1 088 1,44 1,35
Сан ні каў 7 097 9,40 3,42
Стат ке віч 1 200 1,59 1,70
Ус 473 0,63 0,61
Ця рэ шчан ка 1205 1,60 1,84
Су праць усіх 6 343 8,40 11,08
Не са праўд ныя 609 0,81 0,96
Уся го 75 521 100,00 100,00

* Афі цый ныя да дзе ныя вы бар чых ка мі сій.
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Слуцк і Сма ля ві чы, Мін ская воб ласць*

Участ кі №№ 4, 5, 
9, 12 и 16 

Слуц ка** (УВК)

Увесь Слуц кі 
ра ён (ТВК)

Участ кі №№ 2, 3, 
5 і 6 Сма ляві чаў** 

(УВК)

Увесь 
Сма ля віц кі ра-

ён (ТВК)

Мін ская 
воб-

ласць 
(ЦВК)

Кольк. % Кольк. % Кольк. % Кольк. % %

Кас ту сёў 25 0,33 451 0,7 33 0,76 445 1,4 1,58

Лу ка шэн-
ка

5 678 75,22 53 708 81,0 3 144 72,58 24 983 79,6 80,71

Мі ха ле віч 80 1,06 597 0,9 38 0,88 327 1,0 1,03

Ня кля еў 246 3,26 1 131 1,7 114 2,63 329 1,0 1,22

Ра ман чук 215 2,85 1 242 1,9 130 3,00 596 1,9 1,68

Ры ма шэў-
скі

97 1,28 768 1,2 58 1,34 345 1,1 0,90

Сан ні каў 591 7,83 1 122 1,7 409 9,44 804 2,6 1,51

Стат ке віч 108 1,43 945 1,4 60 1,39 390 1,2 0,93

Ус 16 0,21 260 0,4 14 0,32 79 0,3 0,34

Ця рэ ш-
чан  ка

84 1,11 733 1,1 48 1,11 426 1,4 1,16

Су праць 
усіх

338 4,48 4 674 7,05 255 5,89 1 435 4,6 7,23

Не са-
праўд   ныя

71 0,94 230 0,35 29 0,67 1 237 3,9 0,90

Уся го 7 549 100,00 66 334 100,00 4 332 100,00 31 396 100,0 100,00

Яў ка, % 82,58*** 90,7 77,91**** 91,6 90,96

* Афі цый ныя да дзе ныя вы бар чых ка мі сій.
** Ні на ад ным з гэ тых участ каў пад лік га ла соў не быў цал кам транс па рэнт ным.
*** Агуль ная коль касць вы бар шчы каў на 5 участ ках — 9 141 ча ла век.
**** Агуль ная коль касць вы бар шчы каў на 4 участ ках — 5 560 ча ла век.

Та кім чы нам, ана ліз афі цый ных да дзе ных УВК, ТВК і ЦВК і іх су па стаў лен не са спра ва зда-
ча мі ка рот ка тэр мі но вых на зі раль ні каў кам па ніі ўказ ва юць на вя лі кую ве ра год насць та го, што 
толь кі пад час пад лі ку га ла соў і ўста наў лен ня вы ні каў га ла са ван ня на ка рысць А.Лу ка шэн кі бы лі 
«пе ра раз мер ка ва ны» як мі ні мум 20-25% га ла соў у Мін ску і 10-15% га ла соў у аб лас цях. Най-
больш ве ра год на, што гэ та ра бі ла ся на тых вы бар чых участ ках, дзе да дзе ныя пад лі ку на яў ных 
бю ле тэ няў сяб ра мі ка мі сій не ад па вя да лі па жа да ным для дзе ю чай ула ды вынікам46 і «ка рэк та-
ва лі ся» стар шы ня мі УВК. Кан чат ко вае «ўдак лад нен не» вы ні каў га ла са ван ня ажыц цяў ля ла ся, 
хут чэй за ўсё, на ўзроў ні ТВК — у тых вы пад ках, ка лі прос тае су ма ван не ліч баў з пра та ко лаў 
УВК не да цяг ва ла да па жа да ных вы ні каў.

Рэ аль ную коль касць га ла соў, ад да дзе ных вы бар шчы ка мі за кан ды да таў, вы зна чыць не-
маг чы ма ў су вя зі з тым, што пад вя дзен не вы ні каў га ла са ван ня бы ло не транс па рэнт ным, 
а ма ні пу ля цыі з бю ле тэ ня мі і ліч ба мі маг лі ад бы вац ца на ўсіх эта пах га ла са ван ня і пад лі ку 
га ла соў і «на слой вац ца» ад на на дру гую. Ві да воч на, што ліч бы, аб ве шча ныя ЦВК, не ад-
па вя да юць рэ аль на му во ле вы яў лен ню вы бар шчы каў.

46 Падчас прэс-канферэнцыі для расійскіх журналістаў, якая адбылася 1 кастрычніка 2010 года, Лукашэнка заявіў наступнае: «Мне 
б хацелася, каб дзве траціны прагаласавалі за мяне – гэта канстытуцыйная большасць і выказванне найвышэйшага даверу, недзе 70-75 
адсоткаў». «Не трэба, як мінулым разам, больш 90 адсоткаў», -- сказаў ён.
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13. Пас ля вы бар чыя па дзеі
Ак цыя пра тэс ту су праць не спра вяд лі вых вы ба раў, якая ад бы ла ся ве ча рам 19 снеж ня, анан-

са ва ла ся аль тэр на тыў ны мі кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты як вы ключ на мір ны ма са вы сход. У сва іх 
пе рад вы бар чых вы сту пах па дзяр жаў ным тэ ле ба чан ні боль шасць кан ды да таў за клі ка ла гра ма-
дзя наў да лу чыц ца да мер ка ва най ак цыі.

За ты дзень да ак цыі дзяр жаў ныя СМІ, а так са ма кі раў ні кі МУС і КДБ па пя рэдж ва лі аб пра-
ва ка цы ях і тэ ра рыс тыч ных ак цы ях, якія ні бы та рых туе апа зі цыя. 17 і 18 снеж ня па ча лі ся прэ-
вен тыў ныя за тры ман ні апа зі цый ных ак ты віс таў і да ве ра ных асоб кан ды да таў у прэ зі дэн ты: у 
Грод не быў за тры ма ны Кі рыл Се мян чук, у Го ме лі — Юрый Клі мо віч, Ва ле ры Сля пу хін, Юрый 
За ха ран ка і інш. На пя рэ дад ні дня вы ба раў бы лі за тры ма ныя ак ты віс ты за рэ гіст ра ва на га ў Чэ хіі 
«Ма ла до га фрон ту» Змі цер Да шке віч, Дзя ніс Ла зар і Эду ард Ло баў. Паз ней су праць Да шке ві ча 
і Ло ба ва бы ла рас па ча та кры мі наль ная спра ва па ч.3 арт. 339 Кры мі наль на га ко дэк са (злос нае 
ху лі ган ства).

У дзень вы ба раў свой на мер пра вя дзен ня ак цыі ў вы ключ на мір ным рэ чы шчы па цвер дзі лі 
кан ды да ты ў прэ зі дэн ты Ула дзі мір Ня кля еў, Ры гор Кас ту сёў, Ві таль Ры ма шэў скі, Аляк сей Мі-
ха ле віч і Яра слаў Ра ман чук. Іх зва рот да Ге не раль на га пра ку ро ра, пе ра да дзе ны апош ня му ў 16 
га дзін, утрым лі ваў па тра ба ван не спы ніць прэ вен тыў ныя за тры ман ні і пра па но ву Ге не раль на му 
пра ку ро ру са мо му прый сці на Каст рыч ніц кую пло шчу, каб даць ацэн ку дзе ян ням пра ва ахоў ных 
ор га наў і дэ ман стран таў.

У 19.10 быў здзейс не ны на пад су пра цоў ні ка мі спец служ баў у цы віль ным на ка ло ну пры хіль-
ні каў У.Ня кля е ва, якая ру ха ла ся ў бок Каст рыч ніц кай пло шчы. Пад час на па ду бы лі вы ка ры ста ны 
вы бу хо выя па ке ты. Усе пры сут ныя жур на ліс ты бы лі па кла дзе ны тва рам у снег, ві дэа апа ра ту ра 
бы ла на ўмыс на па шко джа ная. Сам кан ды дат быў збі ты і з траў ма мі да стаў ле ны ў Га рад скую клі-
ніч ную баль ні цу хут кай да па мо гі, ад куль паз ней быў вы ве зе ны асо ба мі ў цы віль ным. Бы ла ада-
бра ная гу ка ўзмац няль ная апа ра ту ра, якая мер ка ва ла ся быць вы ка ры ста най на ак цыі. Гэ та ста ла 
сур' ёз ным сіг на лам, што спец служ бы дзей ні ча юць па за га дзя вы пра ца ва ным сцэ на ры і га то вы 
да вы ка ры стан ня лю бых не за кон ных сі ла вых і пра ва ка цый ных дзе ян няў. Га лоў ны па сыл та ко га 
раз віц ця па дзе яў быў сфар му ля ва ны ў вы каз ван ні Лу ка шэн кі ўдзень 19 снеж ня: «Я з бан ды та мі 
і ды вер сан та мі ні я кай спра вы мець не ха чу».

Ак цыя пра тэс ту на Каст рыч ніц кай пло шчы, якая са бра ла па роз ных ацэн ках ад 20 да 40 ты-
сяч удзель ні каў, па ча ла ся ў за пла на ва ны час (20.00) і пра хо дзі ла вы ключ на ў мір ным рэ чы шчы. 
Су пра цоў ні кі мі лі цыі не пе ра шка джа лі яе пра вя дзен ню. Не ўмеш ва ла ся мі лі цыя ў дзе ян ні дэ-
ман стран таў на ват та ды, ка лі ка ло на пе ра кры ла пра спект Не за леж нас ці. Пад час ру ху ў на кі рун-
ку пло шчы Не за леж нас ці дэ ман стран ты скан да ва лі ло зун гі, тры ма лі ў ру ках сця гі і транс па ран-
ты, ні я кіх прад ме таў, якія б свед чы лі пра на ме ры гвал тоў ных дзе ян няў, у іх ру ках не бы ло за фік-
са ва на. На пло шчы Не за леж нас ці ка ля До ма ўра да ні во дзін з пры сут ных кан ды да таў і ін шых 
вы сту поў цаў не за клі каў да за хо пу бу дын ка ор га на дзяр жаў на га кі ра ван ня, вя ла ся раз мо ва пра 
пе ра мо вы і пра цяг ак цыі пра тэс ту 20 снеж ня на гэ тай жа пло шчы. Ра зам з тым, у 22 га дзі ны, ня-
гле дзя чы на вя лі кую кан цэнт ра цыю сі ла вых струк тур, не вя до мыя асо бы на пра ця гу больш чым 
паў га дзі ны бі лі дзве ры і вок ны ў До ме ўра да, пры гэ тым пра ва ахоў ныя ор га ны ні як не рэ ага ва лі 
на па во дзі ны лю дзей, якія здзяйс ня лі су праць праў ныя дзе ян ні, не спра ба ва лі іх спы ніць і іза ля-
ваць ад ін шых дэ ман стран таў. Па доб ныя дзе ян ні сіл пра ва па рад ку мо гуць свед чыць пра спла на-
ва ны і кі ру е мы ха рак тар здзейс не най пра ва ка цыі з мэ тай апраў дан ня да лей шых сі ла вых за ха даў 
су праць удзель ні каў ак цыі пра тэс ту.

Па мер ка ван ні су пра цоў ні каў Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» і БХК, якія ажы ццяў ля лі 
на зі ран не за пра вя дзен нем ак цыі на пло шчы Не за леж нас ці, дзе ян ні мі лі цыі па сі ла во му раз го-
ну мі тын гу ме лі ві да воч на не пра пар цый ны ха рак тар. У да чы нен ні да мір ных дэ ман стран таў, у 
тым лі ку жан чын, не паў на га до вых і асоб ста ла га ўзрос ту, ужы ва ла ся фі зіч ная сі ла і спе цы яль ныя 
срод кі (гу мо выя ду бін кі). Гэ та пры вя ло да вя лі кай коль кас ці траў ма ва ных і па ра не ных ся род 
удзель ні каў дэ ман стра цыі. Дзя сят кі лю дзей бы лі вы му ша ны звяр нуц ца па ме ды цын скую да па-
мо гу. Уся го бы ло за тры ма на больш за 700 ча ла век, пры чым боль шая част ка дэ ман стран таў за-
трым лі ва ла ся ўжо пас ля раз го ну мі тын гу на іс тот най ад лег лас ці ад мес ца яго пра вя дзен ня. Так-
са ма вя до мыя не каль кі вы пад каў за тры ман ня зу сім вы пад ко вых лю дзей.

Пад час сі ла во га раз го ну мі тын гу бы лі збі тыя і за тры ма ныя кан ды да ты ў прэ зі дэн ты Ві таль 
Ры ма шэў скі, Анд рэй Сан ні каў, Ры гор Кас ту сёў, яшчэ ча ты ры кан ды да ты ў прэ зі дэн ты — Ула-
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дзі мір Ня кля еў, Мі ка лай Стат ке віч, Аляк сей Мі ха ле віч і Дзміт рый Ус — бы лі за тры ма ны ў ноч з 
19 на 20 снеж ня. Пас ля за вяр шэн ня ак цыі мі лі цы яй быў за тры ма ны стар шы ня БХК Алег Гу лак, 
які вёў на зі ран не за пра вя дзен нем мі тын гу і меў ся ўзяць удзел у анан са ва най вы ні ко вай прэс-
кан фе рэн цыі кам па ніі «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» зран ку 20 снеж ня 2010 го да (ён 
быў вы зва ле ны толь кі ў 19.00 20 снеж ня). У 3 га дзі ны но чы з 19 на 20 снеж ня офіс пра ва аба-
рон ча га цэнт ра «Вяс на», ар га ні за цыі-удзель ні ка ма ні то рын га вай кам па ніі «Пра ва аба рон цы за 
сва бод ныя вы ба ры», пад верг ся на па ду з бо ку мі лі цыі і КДБ, у вы ні ку ча го бы лі ча со ва за тры ма-
ныя 10 су пра цоў ні каў, у тым лі ку ка ар ды на та ры ма ні то рын га вай кам па ніі Ула дзі мір Лаб ко віч і 
Ва лян цін Стэ фа но віч.

Усе за тры ма ныя ўдзель ні кі дэ ман стра цыі пра тэс ту бы лі пры цяг ну тыя да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці па арт. 23.34 Ко дэк са аб ад мі ніст ра цыйных пра ва па ру шэн нях. У вы ні ку, больш за 600 
ча ла век бы лі пад верг ну тыя ад мі ніст ра цый ным арыш там тэр мі нам ад 5 да 15 су так, ас тат нія — 
ад мі ніст ра цый ным штра фам. На зі раль ні кі ад зна чы лі фар маль ны ха рак тар су до вых пра цэ саў: су-
ды не імк ну лі ся да ўсе ба ко ва га і аб' ек тыў на га раз гля ду спра ваў, не вы клі ка лі ў су до выя па се джан-
ні свед каў, не рас тлу мач ва лі за тры ма ным іх пра вы, не пры ма лі ме раў для за бяс пя чэн ня пра ва на 
аба ро ну. У якас ці до ка заў ві ны вы ка рыс тоў ва лі ся вы ключ на пісь мо выя свед чан ні мі лі цы я не раў, 
якія на са мрэч не ба чы лі ўдзе лу как рэт ных асо баў у ак цыі пра тэс ту, а ра пар ты скла да лі ся «пад 
ка пір ку». Пра цэ сы пра хо дзі лі за 5-10 хві лі наў, усе вы не сныя су да мі па ста но вы вы гля да юць ад-
на тып на.

Пра ва аба рон цы ад зна чы лі фак ты не аб грун та ва на га пры мя нен ня гвал ту і ін шых ві даў жорст-
ка га і бес ча ла ве ча на га абы хо джан ня з за тры ма ны мі.

Па па дзе ях 19 снеж ня бы ла ўзбу джа ная кры мі наль ная спра ва па ч. 1, 2 арт. 293 Кры мі-
наль на га ко дэк са (ма са выя бес па рад кі). Аб ві на ва чан ні па да дзе най кры мі наль най спра ве бы-
лі прад' яў ле ны 43 ча ла ве кам, у тым лі ку шас ці кан ды да там у прэ зі дэн ты (Анд рэю Сан ні ка ву, 
Але сю Мі ха ле ві чу, Ула дзі мі ру Ня кля е ву, Мі ка лаю Стат ке ві чу, Дзміт рыю Усу, Ві та лю Ры ма-
шэў ска му), яшчэ адзін кан ды дат у прэ зі дэн ты — Ры гор Кас ту сёў — пра хо дзіў па спра ве ў 
якас ці па да зра ва на га. У ста ту се па да зра ва ных па кры мі наль най спра ве аб ма са вых бес па рад ках 
зна хо дзі лі ся яшчэ 12 удзель ні каў пас ля вы бар чай ак цыі. У са ка ві ку-кра са ві ку 2011 го да аб ві на-
ва чан не ў ад но сі нах да 10 фі гу ран таў кры мі наль най спра вы (у тым лі ку кан ды да таў у прэ зі дэн-
ты Ула дзі мі ра Ня кля е ва і Ві та ля Ры ма шэў ска га) бы ло пер ка ва лі фі ка ва на на ч.1. арт. 342 Кры-
мі наль на га ко дэк са «Ар га ні за цыя і пад рых тоў ка дзе ян няў, якія гру ба па ру ша юць гра мад скі 
па ра дак, аль бо ак тыў ны ўдзел у іх».

Кры мі наль ная спра ва бы ла вы ка ры ста на ўла да мі Бе ла ру сі як фар маль ная пад ста ва для па чат-
ку кам па ніі за па лох ван ня і ціс ку на струк ту ры апа зі цый на га ру ху, гра ма дзян скай су поль нас ці 
і не за леж ных СМІ. Сот ні ак ты віс таў пад верг лі ся пе ра тру сам і до пы там. У пры ват нас ці, КДБ 
пра вя ло пе ра тру сы ў офі сах БХК і Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» (у апош нім — трой чы, а 
так са ма ў офі сах рэ гі я наль ных ад дзя лен няў ар га ні за цыі). Так са ма пе ра тру сы бы лі пра ве дзе ныя 
ў пры ват ных ква тэ рах кі раў ні коў гэ тых ар га ні за цый Але га Гу ла ка і Але ся Бя ляц ка га.

На на ступ ны дзень пас ля бру таль на га пад аў лен ня пас ля вы бар чых пра тэс таў Лу ка шэн ка за-
явіў, што па дзеі на пл. Не за леж нас ці бы лі ні чым ін шым, як спро бай зме ны кан сты ту цый на га 
ла ду, і што «ўсе мы заўт ра маг лі пра чнуц ца ў ін шай кра і не». Вер сію змо вы за меж ных дзяр жа ваў 
Лу ка шэн ка агуч ваў не каль кі ра зоў. Так, 27 сту дзе ня 2011 го да пад час вы сту пу на ад крыц ці се сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў Лу ка шэн ка аб ві на ва ціў кра і ны За ха ду ў ства рэн ні «пя тай ка ло ны» ў Бе-
ла ру сі. «Гэ тая ка ло на ства ра ла ся пад Вар ша вай, Бер лі нам і Бру сэ лем», — за явіў Лу ка шэн ка.

Афі цый ную вер сію па дзе яў так са ма вы кла ла га зе та «Со вет ская Белоруссия». Па вод ле га-
зе ты, па дзеі 19 снеж ня бы лі ні чым ін шым, як змо вай з удзе лам Гер ма ніі, Поль шчы і спец служ-
баў За ха ду з мэ тай за хо пу ўла ды. Та кую ж вер сію па дзей пра па на ва ла і бе ла рус кае тэ ле ба чан-
не ў сва ім філь ме «Пло шча. Же ле зом по стек лу». 26 сту дзе ня 2011 го да мі ністр унут ра ных 
спра ваў Ку ля шоў за явіў на прэс-кан фе рэн цыі: «Я зра біў са сва і мі пад на ча ле ны мі ма ксі маль на 
ўсё, што ад нас за ле жа ла, каб не ад быў ся за хоп дзяр жаў най уста но вы, каб не ад быў ся ўзбро е-
ны пе ра ва рот».
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14. За явы і скар гі, зроб ле ныя пас ля вы ба раў
У ад па вед нас ці з Вы бар чым ко дэк сам, вы ба ры Прэ зі дэн та ў цэ лым па кра і не або па асоб ных 

участ ках для га ла са ван ня, ра ё нах, га ра дах, ра ё нах у га ра дах, аб лас цях, го ра дзе Мін ску мо гуць 
быць пры зна ны не са праўд ны мі з-за да пу шча ных пад час вы ба раў або пры пад лі ку га ла соў па ру-
шэн няў па тра ба ван няў ВК, ка лі яны паў плы ва лі на вы ні кі вы ба раў у цэ лым па кра і не. Ра шэн не 
аб пры знан ні вы ба раў не са праўд ны мі пры ма ец ца ЦВК. Скар га аб та кіх па ру шэн нях мо жа па-
да вац ца ў ЦВК толь кі кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты і не паз ней чым на трэ ці дзень пас ля вы ба раў. 
Ра шэн не ЦВК мо жа быць аб скар джа на ў Вяр хоў ны Суд на пра ця гу 10 дзён.

Толь кі адзін кан ды дат у прэ зі дэн ты, Ры гор Кас ту сёў, аб скар дзіў вы ні кі вы ба раў (ён зра біў 
гэ та і ад імя арыш та ва ных кан ды да таў). У сва ёй скар зе ён пра сіў пры знаць вы ба ры не са праўд ны-
мі з-за шмат лі кіх гру бых па ру шэн няў, да пу шча ных пад час вы бар чай кам па ніі.

Да дзе ная скар га бы ла раз гле джа на на па ся джэн ні ЦВК 24 снеж ня 2010 го да. У вы ні ку раз-
гля ду скаргі бы ла пры ня та па ста но ва аб ад мо ве ў яе за да валь нен ні. Як вы ні кае з па ста но вы ЦК, 
«вы ні кі пра вер кі пры кла дзе ных да скар гі ак таў на зі раль ні каў па ка за лі, што аб са лют ная боль-
шасць зме шча ных у іх звес так аб па ру шэн ні вы бар ча га за ка на даў ства з'яў ля юц ца не аб грун та-
ва ны мі, што па цвяр джа ец ца тлу ма чэн ня мі стар шы няў участ ко вых ка мі сій і ак та мі ін шых на зі-
раль ні каў. У знач най част цы ак таў пры во дзіц ца ін фар ма цыя, якая не свед чыць аб па ру шэн ні вы-
бар ча га за ка на даў ства: ахо ва па мяш кан няў для га ла са ван ня су пра цоў ні ка мі ор га наў унут ра ных 
спраў, ад мо вы ў пра да стаў лен ні на зі раль ні ку пра ва ста віць свой под піс пры за клей ван ні шчы-
лі ны для апус кан ня бю ле тэ няў у скры ні для га ла са ван ня ў пе ры яд да тэр мі но ва га га ла са ван ня, 
раз мя шчэн не на ўчаст ках для га ла са ван ня ўзо ру за паў нен ня бю ле тэ ня, ад сут насць на скры нях 
для га ла са ван ня стуж кі з под пі са мі сяб роў участ ко вых ка мі сій і інш. У не ка то рых ак тах звест кі 
аб па ру шэн ні вы бар ча га за ка на даў ства ма юць ве ра год ны аль бо не кан крэт ны ха рак тар, што не 
да зва ляе даць ім на леж ную пра ва вую ацэн ку».

У той жа час, ЦВК пры зна ла на яў насць фар маль ных па ру шэн няў пры пра вя дзен ні пад лі ку 
га ла соў. У пры ват нас ці, у па ста но ве ЦВК га во рыц ца, што «на асоб ных участ ках для га ла са ван ня 
не вы кон ва лі ся прад пі сан ні част кі дру гой ар ты ку ла 55 Вы бар ча га ко дэк са аб аб вя шчэн ні стар-
шы нёй участ ко вай ка мі сіі вы ні каў пад лі ку га ла соў. Ча сам стар шы ні ўчаст ко вых ка мі сій аб мя-
жоў ва лі ся аб' явай агуль на га вы ні ку пад лі ку га ла соў і вы веш ван нем ко піі пра та ко ла ўчаст ко вай 
ка мі сіі. У шэ ра гу вы пад каў ме лі мес ца і ін шыя па ру шэн ні вы бар ча га за ка на даў ства: ад на ча со вае 
зна хо джан не двух вы бар шчы каў у ка бі не для га ла са ван ня пры за паў нен ні бю ле тэ ня, не свое ча-
со вае ін фар ма ван не вы бар шчы каў пра час і мес ца га ла са ван ня, не на леж нае ўдак лад нен не спі саў 
вы бар шчы каў. Па цвер дзіў ся ў хо дзе пра вер кі факт вы да чы бю ле тэ ня гра ма дзя ні ну, які ўва хо-
дзіць у спіс вы бар шчы каў, пры прад' яў лен ні паш пар та, які на ле жыць ін ша му гра ма дзя ні ну. Ра зам 
з тым, пе ра лі ча ныя па ру шэн ні вы бар ча га за ка на даў ства ма юць пра цэ дур ны ха рак тар, не ска жа-
юць во ле вы яў лен ня вы бар шчы каў і не ўплы ва юць на вы ні кі вы ба раў у цэ лым па рэс пуб лі цы».

Гэ тую па ста но ву ЦВК Р. Кас ту сёў аб скар дзіў у Вяр хоў ны Суд, ад нак 11 сту дзе ня 2011 г. 
суд дзёй Вяр хоў на га Су да Жу коў скай ва ўзбу джэн ні спра вы па яго най скар зе бы ло ад моў ле на ў 
су вя зі з «ад сут нас цю пад ста ваў» для гэ та га.

Скар гу аб пры знан ні вы ба раў не са праўд ны мі па даў у ЦВК і Бе ла рус кі Хель сінк скі ка мі тэт 
(ДА КУ МЕНТ 9), аб грун тоў ва ю чы сваё пра ва на па да чу скар гі арт. 40 Кан сты ту цыі, якая га ран-
туе пра ва гра мад скіх аб' яд нан няў на кі роў ваць зва ро ты і скар гі ў лю быя дзяр жаў ныя ор га ны. У 
скар зе БХК ука заў, што ў хо дзе пад рых тоў кі і пра вя дзен ня вы ба раў да пус ка лі ся гру быя ад ступ-
лен ні ад дэ ма кра тыч ных прын цы паў і стан дар таў, і што пад лік га ла соў і ўста наў лен не вы ні каў 
га ла са ван ня су пра ва джа лі ся паў сюд ны мі па ру шэн ня мі ўста ля ва на га за ко нам па рад ку. У скар зе 
бы лі пры ве дзе ныя шмат лі кія фак ты па ру шэн няў Вы бар ча га ко дэк са, якія ме лі мес ца пад час вы-
бар чай кам па ніі.

На па ся джэн ні ЦВК, якое ад бы ло ся 24 снеж ня 2010 го да, Лі дзія Яр мо шы на за яві ла, што 
раз гляд скар гаў гра мад скіх аб' яд нан няў аб пры знан ні вы ба раў не са праўд ны мі не пра ду гле джа ны 
Вы бар чым ко дэк сам. 30 снеж ня 2010 БХК атры маў пісь мо вы ад каз ана ла гіч на га змес ту і аб скар-
дзіў яго ў Вяр хоў ны Суд, ад нак скар га бы ла па кі ну та без раз гля ду.
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15. Рэ ка мен да цыі
Пры ўня сен ні зме наў у Вы бар чы ко дэкс у сту дзе ні 2010 го да не бы ла ўлі ча ная боль шасць 

рэ ка мен да цый АБ СЕ і Ве не цы ян скай ка мі сіі, якія бы лі зроб ле ны па вы ні ках на зі ран ня за па пя-
рэд ні мі вы бар чы мі кам па ні я мі, у тым лі ку вы ба раў прэ зі дэн та ў 2001 і 2006 га дах. Боль шасць 
да дзе ных рэ ка мен да цый не стра ці ла сваю ак ту аль насць і пас ля вы ба раў 2010 го да.

Акра мя та го, вы ба ры па ка за лі, што без дэ та лё вай рэг ла мен та цыі па рад ку фар ма ван ня вы бар-
чых ка мі сій, га ла са ван ня і пад лі ку га ла соў не маг чы ма за бяс пе чыць пра вя дзен не вы ба раў, якія б 
ад па вя да лі між на род ным стан дар там у га лі не сва бод ных і спра вяд лі вых вы ба раў, у пры ват нас ці, 
Ка пен га ген ска му да ку мен ту АБ СЕ 1990 го да. Вы бар чая кам па нія так са ма за свед чы ла не аб ход-
насць за бес пя чэн ня рэ аль най роў на сці кан ды да таў у сфе ры до сту пу да срод каў ма са вай ін фар-
ма цыі і па шы рэн ня пра воў на зі раль ні каў.

Зме ны ў вы бар чым за ка на даў стве, пра па на ва ныя ні жэй, да зво ляць на блі зіць вы ба ры да між-
на род ных стан дар таў, а так са ма па вя лі чаць да вер да вы ні каў та кіх вы ба раў як у гра ма дзя наў Бе-
ла ру сі, так і ў між на род най су поль нас ці.

Вы бар чыя ка мі сіі
У Вы бар чым ко дэк се трэ ба за клас ці нор му, якая б лепш га ран та ва ла пры сут насць у вы бар-

чых ка мі сі ях прад стаў ні коў па лі тыч ных пар тый. Не аб ход на за бяс пе чыць, каб па лі тыч ныя пар-
тыі, якія пры ма юць удзел у вы бар чай кам па ніі, у тым лі ку і ў прэ зі дэнц кай кам па ніі, ме лі пра ва 
дэ ле га ваць ад на го прад стаў ні ка ў кож ную з тэ ры та ры яль ных, акру го вых і ўчаст ко вых вы бар чых 
ка мі сій, і толь кі ў вы пад ку, ка лі па лі тыч ная пар тыя не ска рыс та ла ся та кім пра вам, мяс цо выя рас-
па рад чыя і вы ка наў чыя ор га ны мо гуць са ма стой на за паў няць ва кант ныя мес цы ў вы бар чых ка-
мі сі ях. Ана ла гіч ным чы нам, пер ша чар го вае пра ва вы лу чаць сва іх прад стаў ні коў у вы бар чыя ка-
мі сіі па ві ны мець кан ды да ты ў прэ зі дэн ты. Акра мя та го, трэ ба за ка на даў ча вы зна чыць кры тэ ры 
для кан ды да таў у склад вы бар чых ка мі сій (дэ ле га ван не па лі тыч най пар ты яй, аду ка цыя, ін шыя 
пра фе сій ныя ве ды), якія б змен шы лі маг чы мас ці ад воль на га іх пры зна чэн ня і маг лі б ацэнь вац ца 
су дом пры раз гля дзе ад па вед ных скар гаў.

Рэ гіст ра цыя кан ды да таў
Не аб ход на вы клю чыць маг чы масць вы ка ры стан ня ад мі ніст ра цый на га рэ сур су пры збо ры 

под пі саў, у пры ват нас ці, за ба ра ніць збор под пі саў не сяб ра мі іні цы я тыў ных груп. Акра мя та-
го, трэ ба пра ду гле дзець пра ва на зі раль ні каў пры сут ні чаць пры пра вер цы под пі саў за вы лу чэн не 
кан ды да таў.

Спі сы вы бар шчы каў
Для па ве лі чэн ня праз рыс тас ці пад спра ва здач нас ці пра цэ су рэ гіст ра цыі вы бар шчы каў, не-

аб ход на ства рыць агуль на на цы я наль ны спіс вы бар шчы каў. Гра ма дзя нам і на зі раль ні кам (у тым 
лі ку да ве ра ным асо бам, прад стаў ні кам СМІ і між на род ным на зі раль ні кам) па ві нен быць прад-
стаў ле ны поў ны до ступ да спі саў. Кож ны гра ма дзя нін па ві нен мець пра ва зна ё міц ца са спі са мі 
вы бар шчы каў да па чат ку га ла са ван ня. Акра мя та го, на зі раль ні кі па він ны мець маг чы масць зна ё-
міц ца са спі са мі вы бар шчы каў пад час га ла са ван ня. Коль касць вы бар шчы каў, за рэ гіст ра ва ных на 
ўчаст ку для га ла са ван ня, па він на аб вя шчац ца вы бар чы мі ка мі сі я мі як на пя рэ дад ні га ла са ван ня, 
так і пас ля яго за кан чэн ня.

Фі нан са ван не вы ба раў
Прак ты ка фар мі ра ван ня і вы ка ры стан ня вы бар чых фон даў кан ды да таў па ка за ла не аб ход-

насць па ве лі чэн ня тэр мі ну фар мі ра ван ня та кіх фон даў. Не аб ход на да зво ліць асо бам, якія ма юць 
на мер вы лу чыц ца кан ды да та мі ў прэ зі дэн ты і па лі тыч ным пар ты ям, якія пры ня лі ра шэн не аб 
вы лу чэн ні кан ды да таў у дэ пу та ты, фар ма ваць вы бар чы фонд з мо ман ту пры зна чэн ня да ты вы-
ба раў. У вы пад ку не рэ гіст ра цыі та кіх кан ды да таў, гро шы вяр та лі ся б ах вя ра даў цам. Мэ та згод на 
пра ду гле дзець па ве лі чэн не мак сі маль на га па ме ру та кіх фон даў.
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Пе рад вы бар чая агі та цыя
За ка на даў ства пра ду гледж вае пра цяг ласць пе ры я ду пе рад вы бар чай агі та цыі не больш, як 

адзін ме сяц. Та кі тэр мін агі та цыі аб мя жоў вае як кан ды да таў у маг чы мас ці агі та цыі, так і гра ма-
дзя наў у атры ман ні поў най ін фар ма цыі аб кан ды да тах і іх пра гра мах. Та кім чы нам, пра па ноў-
ва ец ца па вя лі чыць тэр мін агі та цый най кам па ніі як мі ні мум да двух ме ся цаў. Акра мя та го, не-
аб ход на га ран та ваць суб' ек там, якія раз ме шча юць па лі тыч ную рэ кла му, не маг чы масць ня сен ня 
ад каз нас ці за змест рэ кла мы, якую ёй прад ста ві лі кан ды да ты ці па лі тыч ныя пар тыі.

Су до вае аб скардж ван не ра шэн няў, звя за ных з вы ба ра мі
Вы бар чы ко дэкс пра ду гледж вае аб ме жа ва ны пе ра лік пад ста ваў для зва ро ту ў су до выя ор га ны. 

Не аб ход на пра ду гле дзець маг чы масць су до ва га аб скар джан ня лю бых ра шэн няў вы бар чых ка мі сій 
і ін шых дзяр жаў ных ор га наў у пы тан нях, да тыч ных вы ба раў. У пер шую чар гу, не аб ход на за бяс пе-
чыць маг чы масць су до ва га аб скар джан ня па ста но вы ЦВК, якая за цвяр джае вы ні кі вы ба раў.

Да тэр мі но вае га ла са ван не
Пра цэ ду ра да тэр мі но ва га га ла са ва ня ў яго сён няш нім вы гля дзе да зва ляе ўла дам ажыц цяў-

ляць роз на га ро ду ма ні пу ля цыі. У су вя зі з гэ тым пра па ноў ва ец ца раз гле дзець маг чы масць поў-
най ад ме ны да тэр мі но ва га га ла са ван ня. У вы пад ку, ка лі да тэр мі но вае га ла са ван не не бу дзе ад ме-
не на, пра па ну юц ца на ступ ныя зме ны:

— увес ці кры тэ рыі, ад па вед насць якім дае вы бар шчы ку пра ва на да тэр мі но вае га ла са ван-
не. Та кі мі кры тэ ры я мі па він ны быць пад ста вы, якія ад на знач на свед чаць аб не маг чы мас ці для 
вы бар шчы ка ўзяць удзел у га ла са ван ні ў дзень вы ба раў, на прык лад, ад' езд за мя жу ці за ме жы 
вы бар чай акру гі, ад' езд на ля чэн не і ін шыя да ку мен таль на пад цвер джа ныя до ка зы не маг чы мас ці 
пры няць удзел у га ла са ван ні на ўчаст ку для га ла са ван ня ў дзень вы ба раў;

— за ка на даў ча дэ та лі за ваць пра цэ ду ры за ха ван ня вы бар чых скры няў пад час да тэр мі но ва га 
га ла са ван ня, апя чат ван ня па мяш кан няў, дзе зна хо дзіц ца вы бар чая скры ня. За ба ра ніць зна хо-
джан не па боч ных асо баў, у тым лі ку су пра цоў ні каў мі лі цыі, у па мяш кан нях для га ла са ван ня і 
па ко ях, у якіх за хоў ва юц ца вы бар чыя скры ні, бю ле тэ ні і ін шыя ма тэ ры я лы па вы ба рах. Пра ду-
гле дзець пра ва на зі раль ні каў зна хо дзіц ца ў па мяш кан нях для га ла са ван ня па-за ча сам пра цы вы-
бар чых ка мі сій (абе дзе ны пе ра пы нак, у пе ры яд ча су пас ля за кан чэн ня га ла са ван ня) у вы пад ках, 
ка лі там за ста юц ца сяб ры вы бар чых ка мі сій;

— за бяс пе чыць усе УВК праз рыс ты мі цэль ны мі вы бар чы мі скры ня мі з плас ты ка вы мі стуж-
ка мі для апя чат ван ня (з ін ды ві ду аль ным ну ма рам вы бар ча га ўчаст ка).

Га ла са ван не па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы ка
Вы зна чыць, што пра ва на та кое га ла са ван не ўзні кае ў вы бар шчы ка толь кі пас ля пе ра да чы 

пісь мо вай за явы аб не маг чы мас ці га ла са ван ня на вы бар чым участ ку ва ўчаст ко вую вы бар чую 
ка мі сію (не паз ней дня га ла са ван ня).

Пад лік га ла соў
Сё нняш няя пра цэ ду ра пад лі ку га ла соў не з'яў ля ец ца праз рыс тай. Ад ной з асноў ных пры чын 

гэ та га з'яў ля ец ца ад сут насць дэ та лі за цыі пра цэ ду ры пад лі ку га ла соў у Вы бар чым ко дэк се. У гэ-
тай су вя зі трэ ба за ка на даў ча за ма ца ваць на ступ ныя прын цы пы пра цэ ду ры пад лі ку га ла соў:

— пад лік га ла соў пра во дзіц ца га лос на ў пры сут нас ці на зі раль ні каў, якія мо гуць на зі раць 
пра віль насць пад лі ку во ле вы яў лен ня вы бар шчы каў у кож ным бю ле тэ ні (г.зн., ба чыць змест кож-
на га бю ле тэ ня);

— пад лік га ла соў пра во дзіц ца ад ным з сяб роў ка мі сіі, які агуч вае і дэ ман струе ўсім сяб рам 
ка мі сіі і на зі раль ні кам кож ны бю ле тэнь;

— пад лік га ла соў ажы ццяў ля ец ца асоб на па кож най скры ні для га ла са вання, вы ні кі та ко га 
асоб на га пад лі ку га ла соў асоб на па кож най скры ні ад люст роў ва юц ца ў вы ні ко вым пра та ко ле. 
Ко пія вы ні ко ва га пра та ко ла, за ве ра ная стар шы нёй і сак ра та ром ка мі сіі і за ма ца ва ная пя чат кай, 
вы да ец ца на зі раль ні ку па яго прось бе.
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Так са ма пра па ну ец ца за ма ца ваць пра ва на зі раль ні каў, за рэ гіст ра ва ных у тэ ры я та ры яль ных 
вы бар чых ка мі сі ях, і да ве ра ных асо баў кан ды та таў не па срэд на пры сут ні чаць і на зі раць за пра цэ-
ду ра мі пе ра да чы вы бар чых бю ле тэ няў і пра та ко лаў з вы ні ка мі га ла са ван ня з участ каў для га ла са-
ван ня ў вы шэй ста я чыя тэ ры та ры яль ныя ка мі сіі.

На зі ран не за вы ба ра мі
Для да ве ру да вы ба раў у Бе ла ру сі не аб ход на за ка на даў ча па шы рыць пра вы на зі раль ні каў. На-

зі раль ні кі па він ны мець маг чы масць бес пе ра шкод на зна ё міц ца з ма тэ ры я ла мі ка мі сій, да тыч ных 
іх скла ду, вы лу чэн ня ў склад ка мі сій, спі са мі вы бар шчы каў, умо ва мі за ха ван ня вы бар чых бю ле-
тэ няў і скры няў пад час да тэр мі но ва га га ла са ван ня.
Пасяджэнне ЦВК, на якім былі афіцыйна зарэгістраваныя кандыдаты ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, г. 
Мінск, 18 лістапада 2010 года. 
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Пасяджэнне ЦВК, на якім былі афіцыйна зарэгістраваны кандыдаты ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, 
г. Мінск, 18 лістапада 2010 года. 

Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына і намеснік старшыні Мікалай Лазавік, 
18 лістапада 2010 года.
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Подпісы 
за вылучэнне 

Аляксандра Лукашэнкі 
кандыдатам 

у прэзідэнты збіраюць 
каля Цэнтральнага 

ўнівермага ў Брэсце 
актывісты 

грамадскага аб'яднання 
«Белая Русь».

Старшыня 
ЦВК
 Лідзія Ярмошына, 
Мінск, 14 кастрычніка 2010 года. 

Мінскі намёт за Уладзіміра Някляева 
каля ГУМа. Збор подпісаў.
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Збор подпісаў за Р.Кастусёва ў Бабруйску.

Збор подпісаў за А. Лукашэнку ў Слоніме.

На тэрыторыі 
прадпрыемства «Віпра» 

таварыства глухіх (Гомель) 
подпісы 

за Аляксандра Лукашэнку 
збіраюць у працоўны час.
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Да слонімскага пікету па зборы 
подпісаў за Яраслава Раманчука 
20 кастрычніка 2010 года 
далучыўся сам прэтэндэнт 
у кандыдаты.

Андрэй Саннікаў падчас збору 
подпісаў у Гродне.
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23 кастрычніка 2010 года пікет каля гандлёвага цэнтру “Кантынент” у Віцебску наведаў Алесь Міхалевіч.

Збор подпісаў за У. Някляева і В. Рымашэўскага ў Брэсце, адзін з першых пікетаў.
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26 кастрычніка 2010 года
ў Брэст прыехаў 
Віталь Рымашэўскі. 
Збор подпісаў.

26 кастрычніка 
2010 года 

Магілёў наведаў 
прэтэндэнт 

на пасаду прэзідэнта 
Уладзімір Някляеў.
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Збор подпісаў «ад дзвярэй да дзвярэй» у Слуцку.

Супрацоўнік міліцыі правярае дакументы зборшчыка 
подпісаў за Кастусёва і Раманчука. Баранавічы.

24 кастрычніка 2010 года каля ўнівермага «Слуцк»
ініцыятыўная група Андрэя Саннікава 

праводзіць пікет па зборы подпісаў. 
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Аб'яднаны пікет патэнцыйных кандыдатаў 
у прэзідэнты ў цэнтры Мінска 29 кастрычніка 
2010 года. На фота: Уладзімір Някляеў (справа)
 і Віталь Рымашэўскі (злева).

Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў на прэс-
канферэнцыі ў Мінску 12 лістапада 2010 года 

абвесцілі аб супрацоўніцтве і каардынацыі дзеянняў.

Аб'яднаны пікет патэнцыйных кандыдатаў 
у прэзідэнты ў цэнтры Мінска 29 кастрычніка 
2010 года.  На фота: Уладзімір Някляеў (злева)
 і Рыгор Кастусёў (справа).
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«Самы незаўважны кандыдат у прэзідэнты». 
Віктар Цярэшчанка атрымлівае кандыдацкае 
пасведчанне. 
18 лістапада 2010 года, пасяджэнне ЦВК. 

Лідзія Ярмошына і кіраўнік штаба Аляксандра 
Лукашэнкі Мікалай Радзькоў на пасяджэнні 

ЦВК па рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты, 
18 лістапада 2010 года. 

Пасяджэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі 
18 лістапада 2010 года. 

На фота: Уладзімір Правальскі, 
якому адмоўлена ў рэгістрацыі 

кандыдатам у прэзідэнты.
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16 снежня 2010 года 
Гродна наведалі 
кандыдаты 
ў прэзідэнты 
Мікалай Статкевіч 
і Дзмітрый Ус. 
Фармат сустрэчы 
з выбаршчыкамі: 
мітынг, шэсце, 
сустрэча ў зале.

Сустрэча кандыдата 
ў прэзідэнты 

Яраслава Раманчука 
з выбаршчыкамі, 

Мінск, 13 снежня 
2010 года.

29 лістапада 2010 года. 
Рыгор Кастусёў
праводзіць 
агітацыйную сустрэчу 
з выбаршчыкамі 
ў Віцебску.
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Алесь Міхалевіч праводзіць сустрэчу 
выбаршчыкамі ў віцебскім краязнаўчым музеі.

17 снежня 2010 года.

Слонім: На сустрэчы з Андрэем Саннікавым 
12 снежня 2010 года быў аншлаг.

5 лістапада 2010 года, Магілёў. 
Падчас сустрэчы з выбаршчыкамі 
кандыдата ў прэзідэнты 
Уладзіміра Някляева.
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Баранавічы: Разарваны каляровы аітацыйны 
плакат кандыдата ў прэзідэнты А. Саннікава.

Гомель: партрэты дэмакратычных 
кандыдатаў абмаляваныя 
нацысцкімі сімваламі.

Перадвыбарчая агітацыя на гарадской вуліцы, 
Мінск, 16 снежня 2010 года.

Гомель, 25 лістапада 2010 года. «Аўта-пікет» з выявай 
Уладзіміра Някляева і сцягамі: бел-чырвона-белым 

і кампаніі «Гавары праўду».
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21 лістапада 2010 года, Брэст. На матчы паміж брэсцкім “Дынама” 
і бабруйскай “Белшынай” знаходзілася каля 30 дзяцей і падлеткаў, 
апранутых у рознакаляровыя майкі з партрэтам Лукашэнкі
і надпісам “Наш президент”. Ініцыятар акцыі – дэпутат 
Брэсцкаа гарсавету Георгій Дарубашвілі.

Аўтапрабег “Мы за Бацьку!”, арганізаваны грамадзянамі Расіі 
ў агітацыйных мэтах па рэгіёнах Беларусі. 
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Датэрміновае 
галасаванне, 

г. Мінск, 15 снежня 
2010 года.

Датэрміновае 
галасаванне 
на тэрыторыі 
вайсковай часткі, 
14 снежня 2010 года.
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У такіх умовах вымушаны былі працаваць назіральнікі 
на выбарчым участку № 31 Баранавічаў.

Брэст: назіральнікам даводзіцца карыстацца біноклямі.

Падчас датэрміновага галасавання на адным з выбарчых 
участкаў Жодзіна назіральнік быў змешчаны на калідоры.
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Скрыня для галасавання на выбарчым участку № 54 Баранавічаў: 
шчыліна такая вялікая, што можа пралезці нават рука.

Галасаванне на адным са сталічных выбарчых участкаў у дзень выбараў, 19 снежня 2010 года.
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Кандыдат у прэзідэнты 
Андрэй Саннікаў з сям’ёй 

галасуе на выбарчым участку, 
г. Мінск, 19 снежня 2010 года.

Збіццё 
і затрыманне 
кандыдата 
ў прэзідэнты 
Андрэя Саннікава 
і ягонай жонкі 
Ірыны Халіп.
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Кандыдат у прэзідэнты 
Уладзімір Някляеў 
галасуе на выбарчым участку, 
г. Мінск, 19 снежня. 2010 года

Збіты яшчэ да заканчэння 
галасавання кандыдат 

у прэзідэнты Уладзімір Някляеў.

Кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі з траўмай, атрыманай падчас акцыі пратэсту.
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Кандыдаты ў прэзідэнты Мікалай Статкевіч, Яраслаў Раманчук, Рыгор Кастусёў і Віталь Рымашэўскі 
на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску, 19 снежня 2010 года.

Акцыя пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў. Праспект Незалежнасці, Мінск, 19 снежня 2010 года
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АМАП разганяе ўдзельнікаў акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Мінску, 19 снежня 2010 года.

Збіццё і затрыманне ўдзельнікаў акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці. Мінск, 19 снежня 2010 года.
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Да кумент 2
Рас па ра джэн не ад 10 снеж ня 2010 го да, 
да сла нае ў Ма зыр скую фі лію РУП «Бел пош та».
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Да кумент 3
Ад каз ЦВК на зва рот В. Стэ фа но ві ча 
аб па ру шэн ні па рад ку збо ру под пі саў
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Да кумент 4
Ра шэн не Мін скай га рад ской ка мі сіі па зва ро ту М. Крас но ва 
і В. Дзія на ва аб па ру шэн ні па рад ку збо ру под пі саў
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Да кумент 5
Ад каз ЦВК на зва рот В. Стэ фа но ві ча 
аб па ру шэн ні за ко на пры пра вя дзен ні агі та цыі
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Да кумент 6
Да ку мент, які па цвяр джае кант роль ад мі ніст ра цыі раз лі ко ва га 
цэнт ра ЖРЭТ Пер ша май ска га ра ё на Ві цеб ска за да тэр мі но вым 
га ла са ван нем су пра цоў ні каў
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Да кумент 7
Па мят ка «Па ра дак пра да стаў лен ня ін фар ма цыі 
пра ход га ла са ван ня па вы ба рах Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь» 
на СП «Мін скі мэб ле вы цэнтр» у Ма ла дэ чне
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Да кумент 8
Ад каз ЦВК на зва рот Бе ла рус ка га Хель сінк ска га ка мі тэ та 
ад нос на ра зы хо джан ня ў да дзе ных пра пра га ла са ваў шых да тэр мі но ва
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Да кумент 9
Скар га Бе ла рус ка га Хель сінк ска га ка мі тэ та аб пры знан ні вы ба раў 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь не са праўд ны мі
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Да да так 1
Па ста но ва ЦВК ад па рад ку пры мя нен ня ч.3 арт. 13 
Вы бар ча га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 15.09.2010 г. №49.
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Да да так 1.2
Па ста но ва ЦВК аб уня сен ні зме наў у Па ста но ву ад 15.09.2010 г. №49
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Да да так 4
«Па мят ка на зі раль ні ка», рас пра ца ва ная і апуб лі ка ва ная на сай це 
Ня свіж ска га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та на пя рэ дад ні вы ба раў

ПА МЯТ КА НА БЛЮ ДА ТЕ ЛЯ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Глав ная за да ча — провести предстоящие президентские вы бо ры на вы со ком организационном 
уров не, не дать силам, заинтересованным в дестабилизации общества, ни ма лей ше го по во да сор-
вать избирательный про цесс или не признать итоги голосования.

Ва ша личная за да ча — приложить все усилия для то го, что бы обеспечить на избирательном 
участ ке атмос фе ру бесконфликтности, доброжелательности, максимальной комфортности для из-
бирателей, про яв ляя при этом необходимую принципиальность.

Ос нов ные принципы поведения:
активность;
коммуникабельность;
отк ры тость для диалога;
вежливость;
принципиальность;
бесконфликтность;
спо кой ный взве шен ный под ход.

Важ но:
сос тав лять ак ты о нарушениях со сто ро ны на блю да те лей от оппонирующих сил;
готовить и ос тав лять от зы вы о ра бо те избирательной комиссии в письменном виде;
в слу чае появления меж ду на род но го на блю да те ля довести до не го ва шу позицию не толь ко ус-

тно, но и пе ре дать письменное заявление с оцен кой хо да вы бо ров (по возможности подготовить его 
за бла гов ре мен но);

если заметили со сто ро ны на блю да те ля от оппонирующих сил нарушение, не требующее его уда-
ление с участ ка, зафиксировать его, не привлекая излишнее внимание;

без осо бой необходимости не от лу чать ся с избирательного участ ка; фиксировать (с указанием 
времени) нахождение на участ ке на блю да те лей от оппонирующих сил, меж ду на род ных на блю да те-
лей, ука зы вая точ но, ког да они прибыли и убыли.

ВОЗ МОЖ НЫЕ ПРОБ ЛЕМ НЫЕ СИТУАЦИИ
(воп ро сы и от ве ты)

Воп рос 1. В ос нов ной день вы бо ров на учас ток для голосования пришел избиратель, не уве рен-
ный в том, что это его учас ток для голосования. Видя боль шую оче редь, он решил подойти к од но му 
из на блю да те лей с прось бой проверить, если он в списках голосующих. Как се бя повести?
От вет: Необходимо направить избирателя к представителю избирательной комиссии, не вмешива-
ясь в ее ра бо ту. Если на блю да тель от оппонирующих сил ока зал содействие избирателю, зафикси-
ровать нарушение с его сто ро ны.

Воп рос 2. На избирательный учас ток прибыл меж ду на род ный на блю да тель, представился, предъ-
явил до ку мен ты, удостоверяющие его полномочия и ста тус. Ваши действия?
От вет: Необходимо за нять активную позицию, дать объективную оцен ку хо да голосования. Нуж но ак-
тивно, спо кой но и аргументировано вести бе се ду. Негативные оценки сле ду ет отводить. Ре ко мен ду ет ся 
за вя зать с иностранным на блю да те лем доб ро же ла тель ный диалог: уз нать, из ка кой он стра ны, ска зать 
не сколь ко доб рых слов об этом го су дар стве, под черк нуть необходимость развития отношений меж ду на-
шими странами, или же одобрительно оценить уже сложившиеся связи. От меть те, что внимание к на шей 
стра не, политическим про цес сам, ко то рые происходят в республике, очень важ ны для ее граж дан. Мы 
всег да с большим вниманием относимся ко всем конструктивным замечаниям и предложениям, ко то рые 
спо соб ству ют развитию демократии и граж дан ско го общества в на шей стра не.

Воп ро сы, ко то рые мо гут возникнуть в хо де диалога с оппонирующими наблюдателями:

1. Как Вы относитесь к то му, что Президент Республики Бе ла русь Алек сандр Лу ка шен ко из-
бирается на чет вер тый президентский срок?
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Это раз ре ше но Конституцией Республики Бе ла русь (ст. 81). Соответствующие изменения в Ос нов-
ной за кон были вне се ны на все на род ном ре фе рен ду ме 17 ок тяб ря 2004 г. Избираться на президент-
ский пост бо лее двух раз не запрещено и в не ко то рых других стра нах (например, во Франции).

Это важ но знать. Многие известные за пад ные политические деятели занимали пос ты глав 
го су дарств или правительств бо лее двух сро ков под ряд. Так, один из величайших президентов 
США Франклин Де ла но Руз вельт избирался че ты ре ра за под ряд (с 1932 г. по 1944 г.), че ты ре ра за 
возг лав лял фе де раль ное правительство и канц лер ФРГ Гель мут Коль (с 1982 г. по 1998 г.). В мире 
известна различная практика по это му по во ду.

2. По че му в Беларуси не используют проз рач ные урны для голосования?
Тип урн оп ре де ля ет ся соответствующими документами Центризбиркома. Кро ме то го, изби ра-

тельный учас ток комп лек ту ет ся за счет средств той организации, на территории ко то рой он нахо-
дится. В большинстве это учреждения образования, здравоохранения, социальной сфе ры. Они не 
на столь ко обес пе че ны деньгами, что бы в мас со вом по ряд ке закупить проз рач ные урны.

Отк ры тость и глас ность вы бо ров в Беларуси обеспечивается не какими-то формальными 
внешними признаками, как-то проз рач ные урны, а самими принципами избирательного мо мен-
та, в частности и че рез ра бо ту внутренних на блю да те лей, выдвигаемых не толь ко партиями 
и общественными объединения, но и трудовыми коллективами, а так же гражданами по мес ту 
жительства.

За ру бе жом, в частности в ря де стран Ев ро со ю за (например, Великобритании), практикуется за оч-
ное голосование (по по чте, в том числе элект рон ной). Во многих шта тах США го ло су ют при помощи 
соответствующих элект рон ных машин. Там об урнах, проз рач ных или нет. вообще речь не идет. Их 
там нет. Тем не ме нее, этим стра нам меж ду на род ное сообщество претензий не предъявляет. В не-
ко то рых стра нах Ев ро пы (например, Венгрии, Швеции) вмес то урн используют кар то нные коробки. 
По че му же тог да к Беларуси применяются двой ные стан дар ты?

3. Как Вы относитесь к предложению Владимира Не кля е ва обеспечить все избирательные 
участки прозрачными урнами?

Мы рассматриваем это как эле мент пред вы бор ной агитации. Он на пра влен не на улучшение из-
бирательного про цес са в Беларуси, а на соб ствен ную са мо рек ла му од но го из кандидатов в Прези-
денты. Так и сле ду ет оценивать его предложение.

4. По че му в Беларуси проводится до сроч ное голосование, не влияет ли оно на ко неч ный ре-
зуль тат вы бо ров?

До сроч ное голосование — общемировая практика. Оно применяется во многих европейских стра-
нах (например, Германии, Швеции) и США. Так, в США до сроч ное голосование на про ме жу точ ных 
вы бо рах в Конг ресс на ча лось за 45 дней до самих вы бо ров. На президентских вы бо рах в Соединен-
ных Шта тах 8 лет на зад до сроч но проголосовали 15 % американских избирателей, 4 го да на зад — 20 
%, на про ме жу точ ных вы бо рах в 2006 г. — око ло четверти всех избирателей.

5. Как Вы оцениваете избирательное за ко но да тель ство в Республике Бе ла русь? Чув ству е те 
ли какие-то изменения к луч ше му?

Ра бо та проходит в нор маль ной об ста нов ке. За ко но да тель ство не ху же, чем в других стра нах Ев-
ро пы. Вы это чув ству е те и по отношению со сто ро ны избирательной комиссии, и по настроению из-
бирателей, и по активности Ваших кол лег на блю да те лей.

Это важ но знать. О положительных изменениях в избирательном за ко но да тель стве и его при-
менении свидетельствуют следующие фак ты. В вы бо рах в мест ные Со ве ты де пу та тов, ко то рые 
прошли в этом го ду, принимали участие 513 кандидатов от политических партий, что в три ра за 
боль ше, чем в 2007 го ду. Все го же в этих вы бо рах участ во ва ло 12 политических партий вмес то 7 
в 2007 го ду. При этом депутатами стали 306 представителей политических партий, что сос тав ля ет 
1,5% от общего их числа. Еще боль шую активность представители политических партий про яв ля-
ют на нынешних президентских вы бо рах. Так, если в 2006 го ду в сос тав избирательных комиссий 
вошли 7,5 тыс. представителей политических партий и общественных объединений (око ло 10% от 
общего числа), то в 2010-м — 29,6 тыс. (око ло 42%), т.е. их число воз рос ло в 4 ра за. На прош лых 
вы бо рах в сос тав комиссий бы ло вклю че но 122 представителя политических партий, а сей час — 1 
760 (в 14,5 ра за боль ше). Из них 183 представителя оппозиции.

Независимому на блю да те лю, выдвинутому пу тем сбо ра подписей: мо жет по сле до вать воп рос 
«Ко го именно Вы предс тав ля е те, мо же те ли Вы говорить от имени всех жителей?» От вет: Все 
воп ро сы, касающиеся вы бо ров, мы де таль но обсудили, ког да мест ные жители направляли ме ня 
на блю да те лем. Я получил на каз следить за тем, что бы соб лю да лось пред вы бор ное за ко но да-
тель ство.
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Воп рос 3. На блю да тель от оппонирующих сил настойчиво всту па ет с Вами в кон такт, приглашает 
отойти в бу фет, вы зы ва ет на отк ро вен ный раз го вор.
От вет: Сле ду ет поддерживать конструктивный диалог. Ни в ко ем слу чае не уходить от раз го во ра, 
не нуж но де лать резких замечаний. Вмес те с тем необходимо воз дер жать ся от обсуждения конк рет-
ных тем. Внимание: лю бая информация мо жет быть использована для дискредитации Вас лично и 
избирательного про цес са в це лом~.
Воп рос 4. В день голосования на учас ток для голосования приходит на блю да тель, вклю ча ет ви-
деокамеру и начинает снимать все, что происходит на участ ке. На прось бу пред се да те ля комиссии 
убрать ка ме ру он говорит, что при выявлении нарушения, таким об ра зом, он смо жет лег ко это до ка-
зать. Пред се да тель настаивает на том, что бы ка ме ра бы ла убра на. Как до лжны вести се бя наблю-
датели от конструктивных сил?
От вет: В принципе, дан ные Действия не яв ля ют ся нарушением действующего за ко но да тель ства. 
Од на ко они мо гут быть рас це не ны как давление на чле нов избирательной комиссии и избирателей 
в день голосования. Кро ме то го, если на блю да тель предс тав ля ет од но го из кандидатов в Президен-
ты, его действия мож но расценить, как запрещенную агитацию в день вы бо ров. Дан ное поведение 
мож но (исходя из обстановки) фиксировать как нарушение, ко то рое мо жет по влечь, в том числе, 
удаление на блю да те ля с участ ка.

Воп рос 5. На блю да тель от оппонирующих сил идет на отк ры тый конфликт с представителями из-
бирательной комиссии, сос тав ля ет про то ко лы, предъявляет не обос но ван ные требования, гром ко 
кричит. Ваши действия?
От вет: Сле ду ет за нять активную позицию. Де лай те замечания на блю да те лю. Ссы ла ясь на из-
бирательное за ко но да тель ство укажите, что такие действия неприемлемы. В слу чае обострения кон-
фликта, говорите так .же гром ко, как и Ваш оп по нент. Ва ша за да ча не допустить дискредитации изби-
рательного про цес са, обеспечить бесконфликтную сре ду на участ ке. По это му луч ше пусть вас обоих 
уда лят с участ ка, чем оппонирующий на блю да тель до бьет ся сры ва вы бо ров на дан ном участ ке.

Это важ но знать. Вме ша тель ство лиц, ука зан ных в ч. 3 ст. 13 Избирательного ко дек са (на-
циональные наблюдатели, иностранные (меж ду на род ные) наблюдатели, де пу та ты Па ла ты 
представителей, чле ны Со ве та Республики, де пу та ты мест ных Со ве тов (на территории сво ей 
административно-территориальной единицы), до ве рен ные лица кандидатов в Президенты, пред-
ставители средств мас со вой информации, чле ны избирательных комиссий и избиратели), в ра бо ту 
комиссий вле чет удаление с заседаний и из помещений для голосования по распоряжению пред-
се да те ля соответствующих комиссий.

Воп рос 6. На од ном из участ ков для голосования мест ный и меж ду на род ный на блю да тель начали 
в го лос об суж дать меж ду со бой свои наблюдения за хо дом избирательной кампании. Пред се да тель 
комиссии под ошел к -ним и попросил прекратить обсуждение, т.к. посторонний шум отв ле ка ет чле-
нов комиссии. Ваши действия?
От вет: Необходимо, не за во дя раз го вор с пред се да те лем избирательной комиссии, подойти к бесе-
дующим и в кор рект ной фор ме попросить отойти чуть даль ше. При этом Вы до лжны заявить меж ду-
на род но му на блю да те лю, что так же рас по ла га е те объективной информацией о хо де вы бо ров.

Воп рос 7. На блю да тель от оппонирующих сил ока зы ва ет содействие лицам, ко то рые про во дят оп-
ро сы избирателей на вы хо де с участ ка (т.н. экзитпуллы). Как Вы до лжны поступить?
От вет: Дан ные действия мож но расценить как проведение агитации в день вы бо ров, пос коль ку 
от ве ты слы шат другие избиратели, ко то рые толь ко идут на учас ток, так и нарушение полномочий на-
блю да те ля, а так же создание условий, препятствующих нор маль ной ра бо те участ ко вой комиссии. Не-
обходимо сде лать замечание как на блю да те лю, так и лицам, проводящим оп рос, зафиксировать нару-
шение, в слу чае необходимости поставить воп рос об удалении на блю да те ля от оппонирующих сил.

Воп рос 8. Прибывший на учас ток иностранный на блю да тель от вел в сто ро ну на блю да те ля от оп-
понирующих сил и бе се ду ет с ним с гла зу на глаз. Ваши действия?
От вет: Это его пра во — проводить оп рос мест ных на блю да те лей наедине, без вме ша тель ства посто-
ронних лиц. Но Вы обя за тель но до лжны предложить меж ду на род но му на блю да те лю провести с Вами 
доверительную бе се ду, в ко то рой Вы мо же те изложить свое видение хо да вы бо ров на участ ке.

Воп рос 9. На избирательный учас ток прибыл один из кандидатов в Президенты и попросил предо-
ставить ему воз мож ность на блю дать за выборами. Ваши действия?
От вет: По за ко но да тель ству он имеет пра во присутствовать на участ ке для голосования при под-
сче те го ло сов. Од на ко он не до лжен бе се до вать с избирателями и, тем бо лее, вмешиваться в ра бо ту 
участ ко вой комиссии. Во избежание конфликта пред се да тель комиссии мо жет проинформировать 
кандидата в президенты о хо де голосования, но при этом объяснить, что до лгов ре мен ное пребыва-
ние его на участ ке яв ля ет ся нарушением за ко но да тель ства.
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Воп рос 10. На избирательный учас ток прибыл де пу тат мест но го Со ве та, но не из дан ной 
административно-территориальной единицы, и попросил воз мож ность осуществлять наблюдение 
за выборами. Ваши действия?
От вет: Если он не яв ля ет ся до ве рен ным лицом од но го из кандидатов в Президенты, то сле ду ет 
по тре бо вать его удаления с участ ка, пос коль ку в соответствии с за ко но да тель ством осуществлять 
наблюдение за выборами мо гут толь ко де пу та ты мест ных Со ве тов на дан ной административно-
территориальной единице.
Воп рос 11. В день голосования на участ ке для голосования возникла проб лем ная ситуация. Пред-
се да тель комиссии обращается к на блю да те лю с прось бой по мочь решить ситуацию таким об ра зом, 
что бы были соб лю де ны все нор мы за ко но да тель ства. Как Вы до лжны се бя повести?
От вет: В соответствии с за ко но да тель ством на блю да тель не имеет пра ва вмешиваться в ра бо ту 
избирательной комиссии, в том числе да вать им со ве ты, если его об этом не про сят. Если та кая 
прось ба поступит от чле нов участ ко вой комиссии, на блю да тель имеет пра во вы ска зать свою точ ку 
зрения.

Вonpoc 12. На избирательный учас ток приоыл дипломат (или представитель партии, обществен-
ного объединения) и просит разрешение по наблюдению за выборами. Как Вы до лжны поступить?
От вет: Они имеют пра во присутствовать на избирательном участ ке толь ко в том слу чае, если у них 
имеются на ру ках соответствующие до ку мен ты. Для иностранного на блю да те ля — это аккредитация 
Центризбиркома, для представителя партии (общественного объединения) — про то кол о направле-
нии на блю да те ля от политической партии (общественного объединения) или выписка из про то ко ла 
заседания руководящего ор га на политической партии (общественного объединения), собрания пер-
вичной организации. Если на ру ках этих до ку мен тов нет, то ни дипломат, ни представитель партии 
(общественного объединения) участ во вать в наблюдении не имеют пра ва.

Воп рос 13. По сле закрытия участ ка для голосования чле ны комиссии вскры ва ют ящики для го-
лосования и начинают подсчитывать го ло са. При этом пред се да тель настойчиво просит на блю да те-
лей, что бы они не подходили на расстояние ближе 3 мет ров к сто лу для под сче та го ло сов. Как Вы 
до лжны се бя вести?
От вет: При под сче те го ло сов избирателей на участ ке для голосования на блю да те лям до лжна быть 
пре дос тав ле на ре аль ная воз мож ность осуществлять наблюдение в условиях, обеспечивающих обо-
зримость про це ду ры под сче та бюл ле те ней. По это му Вы имеет пра во подойти ближе, од на ко, если 
ука зан ное расстояние обеспечивает об зор ность, то сле ду ет об этом заявить, что бы устранить воз-
мож ный конфликт с наблюдателями от оппонирующих сил.

Воп рос 14. На блю да тель от оппонирующих сил по тре бо вал от избирательной комиссии сде лать 
для не го копию про то ко ла о ре зуль та тах голосования.
От вет: На блю да тель впра ве изготовить копию про то ко ла участ ко вой комиссии, но толь ко своими 
силами и средствами.

Воп рос 15. На блю да тель от оппонирующих сил или меж ду на род ный на блю да тель по тре бо вал 
взять его с со бой в автомобиль при до став ке бюл ле те ней и про то ко ла участ ко вой комиссии в терри-
ториальную избирательную комиссию по сле завершения голосования.
От вет: Решение принимается пред се да те лем избирательной комиссии. Но в та ком слу чае Вы до-
лжны на сто ять на том, что бы Вам так же бы ла пре дос тав ле на воз мож ность соп ро вож дать до став ку 
бюл ле те ней.
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Да да так 5
Асвят лен не прэ зі дэнц кіх вы ба раў 2010 г. у бе ла рус кіх СМІ. 
Вы трым кі з ме дыя-ма ні то рын гу «Бе ла рус кай аса цы я цыі жур на ліс таў»

ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на ліс таў»

МЕ ДЫЯ-МА НІ ТО РЫНГ
Асвят лен не прэ зі дэнц кіх вы ба раў 2010 г. у бе ла рус кіх СМІ

(Вы ні ко вы дак лад)
(вы трым кі)

1. Пад су ма ван не вы ні каў

Як і пад час па пя рэд ніх вы бар чых кам па ній, дзяр жаў ныя ме дыя пра ца ва лі ў вы раз на ідэа ла гіч ным 
рэ жы ме, за бяс печ ва ю чы ін фар ма цый ную пад трым ку дзе ю ча му прэ зі дэн ту.

І ха ця (па раў наль на з па пя рэд ні мі кам па ні я мі) умо вы пра мо га до сту пу кан ды да таў у дзяр жаў ных 
ме дыя па леп шы лі ся, схе ма асвят лен ня вы бар ча га пра цэ су за ста ла ся ра ней шай. Гэ та азна чае, што 
дзяр жаў ныя ме дыя:

— фа ку са ва лі ўва гу толь кі на ад ным кан ды да це, дзе ю чым прэ зі дэн це кра і ны;
— у якас ці га лоў ных асо баў вы бар ча га пра цэ су рэ прэ зен та ва лі суб' ек таў, ро ля якіх (на прык лад, 

рэ гі я наль ных ка мі сій ці мяс цо вых ула даў) га лоў ным чы нам тэх ніч ная;
— ак тыў на мар гі на лі за ва лі апа зі цый ных кан ды да таў, іх нюю дзей насць, гэ так жа са ма як і дзей-

насць апа зі цый ных пар ты яў кош там як ад моў ных ацэ нак, так і на ўмыс най мі ні ма лі за цыі іх пры сут-
нас ці ў ін фар ма цый най пра сто ры кра і ны;

— на фо не не ад па вед най рэ прэ зен та цыі аль тэр на тыў ных кан ды да таў ства ра лі эфект ад сут нас ці 
вы ба ру ці, больш дак лад на, — эфект вы ба ру на ка рысць ад на го кан ды да та — дзе ю ча га прэ зі дэн та;

— змян ша лі знач насць вы ба раў за кошт ад соў ван ня вы бар чай тэ ма ты кі, што са сту па ла тэ ме 
«Спорт», па ка зу дзі ця ча га Еў ра ба чан ня ці тэ ма ты цы Усе бе ла рус ка га на род на га схо ду;

— тыя ж са мыя СМІ, па ве дам ля ю чы пра да дзе ныя са цы я ла гіч ных апы тан няў, ча сам без ука зан ня, 
хто іх пра во дзіў, ства ра лі эфект пе рад вы зна ча нас ці вы ні каў га ла са ван ня;

— на рэш це, за мест па да чы раз на стай ных мер ка ван няў вы бар цаў дзяр жаў ныя СМІ агуч ва лі ад но 
па ляр ныя апі ніі, а ме на ві та: ста ноў чыя і вель мі ста ноў чыя на ка рысць дзе ю ча га прэ зі дэн та і ад моў-
ныя ці над звы чай ад моў ныя да тыч на аль тэр на тыў ных кан ды да таў.
� Што да не дзяр жаў най прэ сы, то, па раў наль на з дзяр жаў ны мі ме дыя, яна ства ры ла іс тот на 

больш шы ро кую кар ці ну вы бар ча га пра цэ су. А кан ды да ты на па са ду прэ зі дэн та ця гам усёй вы-
бар чай кам па ніі за ста ва лі ся яе га лоў ны мі дзе ю чы мі асо ба мі. Да та го ж, па вод ле ад ве дзе най 
пло шчы, дзе ю чы прэ зі дэнт не толь кі не са сту паў аль тэр на тыў ным кан ды да там, але ж і ў не ка то-
рых вы пад ках быў яў ным лі да рам. Ацэн ка дзей нас ці кан ды да таў і іх ніх пра грам бы ла зболь ша га 
зба лан са ва най. У не дзяр жаў ных га зе тах, у ад роз нен не ад дзяр жаў ных ме дыя, не за фік са ва на 
вы пад каў аб раз лі ва га стаў лен ня да кан ды да таў ці вы раз най пра мо цыі ад на го з іх.

� У пас ля вы бар ны пе ры яд дзяр жаў ныя ме дыя рас паў сю дзі лі па зі тыў ную ацэн ку, што даў вы ба-
рам і вы ні кам га ла са ван ня на ноў абра ны прэ зі дэнт. А ацэн ку ка мі сіі БДІПЧ АБ СЕ яны па да ва лі 
пе ра важ на ў ін тэр прэ та цыі стар шы ні мі сіі на зі раль ні каў ад СНД Сяр гея Ле бе дзе ва, які пры знаў 
ад кры тасць і ле гі тым насць вы ба раў.

� Не дзяр жаў ныя га зе ты звяр ну лі ўва гу сва іх чы та чоў пе рад усім на ад моў ную ацэн ку пра ве дзе-
най кам па ніі ды не пры знан не вы ба раў з бо ку мі сіі БДІПЧ АБ СЕ.

� Па раў наль на з ра ней шы мі вы бар чы мі кам па ні я мі, у дзяр жаў ных СМІ на гэ ты раз прак тыч на 
ад сут ні ча лі пе ра мож на-тры ум фаль ныя жур на лісц кія ма тэ ры я лы. Пуб лі ка ва ныя імі вы каз ван ні 
да тыч на па зі тыў най ацэн кі вы ба раў і іх вы ні каў на ле жа лі га лоў ным чы нам дзе ю ча му кі раў ні ку 
кра і ны, стар шы ні мі сіі на зі раль ні каў ад СНД ці прад стаў ні кам ЦВК.

5. Вы сно вы

Дзяр жаў ныя ме дыя, фа ку су ю чы ўва гу на асо бе толь кі А. Лу ка шэн кі ды ад моў на ацэнь ва ю чы яго 
апа не нтаў, вы раз на пра ца ва лі на ка рысць пер ша га. Тым са мым яны па ру ша лі прын цып роў ных маг-
чы мас цяў і роў на га до сту пу да СМІ.

Тэн дэн цый на ацэнь ва ю чы пра гра мы аль тэр на тыў ных кан ды да таў, яны не за бяс пе чы лі ім пра ва на 
ад каз. Гэ так жа са ма як і па да ючы толь кі ад моў ныя вы каз ван ні на іх ні ад рас, гэ тыя ме дыя фак тыч на 
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цэн зу ра ва лі гра мад скую апі нію, не да ючы пра ва го ла су пры хіль ні кам аль тэр на тыў ных кан ды да таў. 
Гэт кім чы нам, пад час вы бар чай кам па ніі дзяр жаў ныя ме дыя не ад люст роў ва лі ін та рэ саў усіх са цы-
яль ных груп бе ла рус ка га на сель ніц тва. Больш за тое, яны ак тыў на дэ ман стра ва лі, што з'яў ля юц ца 
ін стру мен там ула ды і ідэа ла гіч на га ўплы ву на ка рысць ад на го кан ды да та, дзе ю ча га прэ зі дэн та.

Па ляп шэн не ўмо ваў пра мо га до сту пу ў дзяр жаў ных ме дыя іс тот на не змя ні ла агуль на га ха рак та ру 
асвят лен ня вы бар чай кам па ніі і бы ло фак тыч на зні ве ля ва на тым, што пас ля за вяр шэн ня сва іх вы-
сту паў аль тэр на тыў ныя кан ды да ты ця гам амаль двух тыд няў не ме лі ў іх свай го го ла су. На нейт ра лі-
за цыю эфек ту гэ тых вы сту паў бы ло скі ра ва нае і асвят лен не вы бар чай кам па ніі па вод ле схе мы, якой 
ад даў ня га ча су дзяр жаў ныя СМІ шы ро ка ка рыс та юц ца.

Як і пад час па пя рэд ніх вы бар чых кам па ній, дзяр жаў ныя ме дыя, ад соў ва ю чы тэ му вы ба раў на дру-
гі план ды мар гі на лі зу ю чы апа не нтаў дзе ю чай ула ды, фак тыч на дзей ні ча лі на па ні жэн не на па лу па-
лі тыч най ба раць бы і кан ку рэн цыі ідэй. Тым са мым яны вы клю ча лі вы бар цаў з па лі тыч най ба раць бы 
ці, пры нам сі, ад соў ва лі іх ад гэ тай ба раць бы (т. зв. фе но мен «ці хіх» бе ла рус кіх вы ба раў).

Шмат лі кія вы пад кі «эфек таў ме дыя», за фік са ва ныя ў дзяр жаў ных СМІ, свед чаць пра тое, што па-
да ва ныя імі жур на лісц кія ма тэ ры я лы, якія ўтрым лі ва юць та кія вы пад кі, не ад па вя да юць пра фе сій-
ным стан дар там, а аў та ры гэ тых ма тэ ры я лаў не пры трым лі ва юц ца прын цы паў жур на лісц кай эты кі.

Не дзяр жаў ныя га зе ты, хоць і па да лі шы ро кую кар ці ну вы бар ча га пра цэ су, ад нак з пры чы ны лі мі-
та ва на га рас паў сю ду не здо ле лі стаць кан ку рэнт най кры ні цай ін фар ма цыі. З той жа пры чы ны яны 
не змаг лі су праць ста яць іг на ра ван ню ці не га тыў най рэ прэ зен та цыі апа не нтаў ула ды ў дзяр жаў ных 
ме дыя.
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Да да так 6
Па ве дам лен не ЦВК 
пра вы ні кі вы ба раў Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
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Да да так 8
Па ста но ва ЦВК па скар зе Р. Кас ту сё ва 
аб пры знан ні вы ба раў не са праўд ны мі
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Да да так 9
Па пя рэд нія вы сно вы і за клю чэн ні па на зі ран ні 
за вы ба ра мі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
між на род най мі сіі БДІПЧ/АБ СЕ і ПА АБ СЕ
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Да да так 10
За ява Мі сіі на зі раль ні каў ад СНД па вы ні ках на зі ран ня 
за пад рых тоў кай і пра вя дзен нем 
вы ба раў Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Заявление Миссии на блю да те лей от Сод ру жест ва Независимых 
Го су дарств по ре зуль та там наблюдения за под го тов кой 
и проведением вы бо ров Президента Республики Бе ла русь

Организация мониторинга и условия для его проведения
Миссия на блю да те лей от Сод ру жест ва Независимых Го су дарств (да лее — Миссия) осуществляла 

мониторинг подготовки и проведения вы бо ров Президента Республики Бе ла русь (да лее — вы бо ры), 
состоявшихся 19 де каб ря 2010 го да.

Свое вре мен ное приглашение позволило сформировать оптимальную по сос та ву Миссию в коли-
честве 336 че ло век и приступить к мониторингу избирательной кампании 20 ок тяб ря 2010 го да.

В Миссии были предс тав ле ны 9 го су дарств — участников Сод ру жест ва, Меж пар ла мент ская 
Ассамб лея го су дарств — участников СНГ, Пар ла мент ское Собрание Со ю за Беларуси и России, 
Пост оян ный комитет Со юз но го го су дар ства, Комиссия Та мо жен но го со ю за, Исполнительный коми-
тет СНГ. В сос тав Миссии входили так же де пу та ты национальных пар ла мен тов, представители ди-
пломатического кор пу са, избирательных комиссий го су дарств — участников СНГ.

В го ро де Минске был отк рыт Штаб Миссии, ко то рый координировал ра бо ту на блю да те лей от СНГ, 
а в го ро дах Брес те, Витебске, Го ме ле, Грод но и Могилеве функционировали отделения Шта ба. До-
лгос роч ный мониторинг подготовки к вы бо рам осуществляли 42 на блю да те ля. Миссия оценивала 
ход избирательной кампании са мос то я тель но и независимо, ру ко вод ству ясь, вмес те с тем, избира-
тельным за ко но да тель ством Республики Бе ла русь.

При выполнении своих функций до лгос роч ные наблюдатели имели воз мож ность провести мони-
торинг всех эта пов избирательной кампании, обсудить воп ро сы подготовки и проведения вы бо ров с 
ру ко вод ством Цент раль ной комиссии Республики Бе ла русь по вы бо рам и проведению республикан-
ских ре фе рен ду мов (да лее — Цент раль ная комиссия, ЦК), Министерства иностранных дел Респу-
блики Бе ла русь, кандидатами в Президенты и их доверенными лицами.

На блю да те лям от СНГ бы ло пре дос тав ле но пра во бес пре пят ствен но го до сту па на избирательные 
участки, сво бод но го общения с участниками избирательного про цес са, представителями политиче-
ских партий и других общественных объединений, ор га нов исполнительной власти.

Продолжилось взаимодействие миссий на блю да те лей от СНГ и БДИПЧ ОБ СЕ. В день вы бо ров Гла-
ва Миссии на блю да те лей от СНГ С. Ле бе дев встретился с Гла вой Миссии БДИПЧ ОБ СЕ Г. Арен сом.

Миссия СНГ от ме ча ет, что в республике были соз да ны необходимые условия для меж ду на род-
но го наблюдения за выборами, что свидетельствует о демократичности, открытости и прозрачности 
избирательного про цес са.

За ко но да тель ная ба за для проведения вы бо ров
Вы бо ры проводились на ос но ве положений Конституции, Избирательного ко дек са Республики Бе-

ла русь (да лее — Ко декс), иных за ко но да тель ных ак тов Республики Бе ла русь, а так же постановле-
ний Цент раль ной комиссии.

В це лях даль ней шей демократизации избирательной системы в ян ва ре 2010 го да Пар ла мен том 
Республики Бе ла русь были приняты изменения и дополнения в Ко декс, в частности:

вве ден институт чле на Цент раль ной комиссии с пра вом совещательного го ло са;
уточ нен по ря док формирования территориальных и участ ко вых комиссий и пре дус мот ре на воз-

мож ность обжалования в су деб ном по ряд ке решений о их образовании;
упрощен по ря док сбо ра подписей избирателей в под держ ку лица, пред ла га е мо го для выдвижения 

кандидатом в Президенты;
уточ не ны пра ва на блю да те лей;
пре дус мот ре на воз мож ность создания кандидатами в Президенты индивидуальных избиратель-

ных фон дов для дополнительного финансирования рас хо дов на пред вы бор ную агитацию;
для кандидатов и их до ве рен ных лиц уста нов лен уведомительный принцип проведения мас со-

вых мероприятий по пред вы бор ной агитации в мес тах, оп ре де лен ных местными исполнительными 
и распорядительными органами;

пре дус мот ре на воз мож ность проведения де ба тов кандидатов в Президенты в рам ках времени, 
пре дос тав лен но го для пред вы бор ной агитации на телевидении и радио;
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усо вер шен ство ва ны нор мы, регламентирующие про це ду ру до сроч но го голосования, а так же нор-
мы, касающиеся про це ду ры под сче та го ло сов;

уточ не ны по ря док и сроки рассмотрения обращений о нарушении за ко но да тель ства о вы бо рах.
Миссия от ме ча ет, что изменения, вне сен ные в Ко декс, на пра вле ны на бо лее по лное обеспечение 

и дополнительную защиту избирательных прав граж дан. Соз дан ная в республике за ко но да тель ная 
ба за яв ля ет ся до ста точ ной пра во вой ос но вой для проведения сво бод ных, отк ры тых и демократиче-
ских вы бо ров.

Формирование комиссий 
по вы бо рам Президента Республики Бе ла русь и их де я тель ность
Проведение избирательной кампании обеспечивали Цент раль ная комиссия, территориальные и 

участ ко вые комиссии по вы бо рам Президента Республики Бе ла русь.
Цент раль ная комиссия об ра зу ет ся в сос та ве 12 че ло век из граж дан Республики Бе ла русь, имею-

щих, как правило, вы сшее юридическое образование и опыт ра бо ты в избирательной сфе ре, сро ком 
на 5 лет.

Шесть чле нов Цент раль ной комиссии на зна ча ют ся Президентом Республики Бе ла русь и шесть 
избираются Со ве том Республики Национального собрания Республики Бе ла русь из кандидатур, ре-
ко мен до ван ных президиумами об ласт ных, Минского го род ско го Со ве тов де пу та тов и соответствую-
щими исполнительными комитетами.

Территориальные комиссии об ра зу ют ся президиумами мест ных Со ве тов де пу та тов и соответству-
ющими исполнительными комитетами в сос та ве 9—13 чле нов, а участ ко вые комиссии — местными 
исполнительными органами в сос та ве 5—19 чле нов.

В уста нов лен ные Ко дек сом сроки были об ра зо ва ны 155 территориальных и 6390 участ ко вых ко-
миссий, в том числе 44 за ру бе жом.

В сос та ве комиссий всех уров ней широко предс тав ле ны политические партии, другие обществен-
ные объединения и тру до вые коллективы. Причем в сос тав комиссий вклю че но боль ше, по сравне-
нию с предыдущими избирательными кампаниями, представителей от оппозиционных партий.

Миссия констатирует, что при формировании комиссий бы ло соб лю де но требование Ко дек са о 
том, что, как правило, не ме нее 1/3 их чле нов до лжны сос тав лять представители политических пар-
тий и других общественных объединений, а го су дар ствен ные служащие — не бо лее 1/3 общего сос-
та ва комиссии.

До лгос роч ные наблюдатели от СНГ, посетив свы ше со ро ка рай о нов и го ро дов стра ны, от ме ча ют, 
что образование территориальных комиссий проходило в соответствии с Ко дек сом. Пре тен ден ты на 
включение в сос тав дан ных комиссий имели воз мож ность присутствовать на заседаниях ор га нов, 
образующих комиссии.

Миссия от ме ча ет, что заседания Цент раль ной комиссии проводились на ос но ве коллегиально-
сти, сво бод но го и отк ры то го обсуждения воп ро сов, относящихся к ее компетенции. В заседаниях, 
о ко то рых сообщалось за ра нее, принимали участие представители политических партий и других 
общественных объединений, журналисты, меж ду на род ные наблюдатели. Об итогах заседаний со-
общалось в сред ствах мас со вой информации.

Кандидатам в Президенты бы ла пре дос тав ле на воз мож ность направить по од но му свое му пред-
ставителю в Цент раль ную комиссию в ка чест ве ее чле нов с пра вом совещательного го ло са, чем и 
воспользовались 8 кандидатов.

В це лях повышения профессионализма чле нов участ ко вых комиссий, бо лее ка чест вен ной орга-
низации избирательного про цес са территориальные комиссии по поручению ЦК провели тренинги 
для чле нов участ ко вых комиссий.

В помощь территориальным и участ ко вым комиссиям для обеспечения единообразного примене-
ния норм Ко дек са и надлежащего оформления избирательных до ку мен тов Цент раль ной комиссией 
были изданы Методические рекомендации.

По мнению Миссии, Цент раль ная, территориальные и участ ко вые комиссии предприняли все не-
обходимые ме ры для подготовки и проведения вы бо ров на вы со ком организационном уров не, в це-
лях обеспечения сво бод но го волеизъявления избирателей.

Списки избирателей
Списки граж дан, имевших пра во участ во вать в вы бо рах, в соответствии с Ко дек сом составлялись 

по каж до му избирательному участ ку местными органами власти и передавались в участ ко вые ко-
миссии.

Чле ны участ ко вых комиссий пу тем посещения избирателей по мес ту их жительства и направ-
ления за про сов в ор га ны ЗАГС, во ен ные комиссариаты, жилищно-эксплуатационные организации, 
подразделения по граж дан ству и миграции ор га нов внутренних дел уточняли дан ные списки.

По информации Цент раль ной комиссии, количество избирателей на день вы бо ров составило око-
ло 7 млн 54 тыс. че ло век.
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Избиратели могли ознакомиться со списками за 15 дней до вы бо ров в помещениях участ ко вых 
комиссий. Каж до му гражданину пре дос тав ля лось пра во об жа ло вать невключение, неправильное 
включение в список или исключение из списка.

Граж да не, имевшие пра во участ во вать в вы бо рах, но поселившиеся на территории участ ка для 
голосования по сле предоставления списка для ознакомления, а так же граж да не, по ка кой-либо при-
чине не вклю чен ные в список, дополнительно включались участковыми комиссиями в списки на 
основании до ку мен тов, удостоверяющих личность и подтверждающих проживание на территории 
дан но го участ ка.

По мнению Миссии, про це ду ра составления списков избирателей в Республике Бе ла русь гаранти-
ровала реализацию принципа всеобщего избирательного пра ва.

Выдвижение и регистрация 
кандидатов в Президенты Республики Бе ла русь

Выдвижение кандидатов в Президенты Республики Бе ла русь осуществлялось инициативными 
группами избирателей в количестве не ме нее 100 че ло век. В под держ ку выдвижения кандидатом в 
Президенты необходимо бы ло соб рать не ме нее 100 000 подписей избирателей.

Цент раль ная комиссия зарегистрировала 17 инициативных групп избирателей по выдвижению 
кандидатов в Президенты.

Инициативные груп пы осуществляли сбор подписей в под держ ку лица, пред ла га е мо го для вы-
движения кандидатом в Президенты, пу тем об хо да квартир, использовали та кую фор му, как пикет на 
улице, не требующую разрешения мест ных исполнительных и распорядительных ор га нов.

Наблюдатели констатируют, что большинство инициативных групп вели ра бо ту по сбо ру подписей 
в соответствии с требованиями Ко дек са. В то же вре мя Цент раль ная комиссия вы нес ла предупре-
ждение инициативной груп пе В. Не кля е ва за привлечение к сбо ру подписей несовершеннолетних, 
пе ре да чу удостоверений чле нов инициативной груп пы третьим лицам и сбор подписей гражданами, 
не входившими в инициативную груп пу.

Наблюдатели присутствовали на заседаниях бо лее 40 территориальных комиссий при про вер ке 
достоверности соб ран ных подписей. По мнению представителей Миссии, под ход ко всем пре тен-
ден там был одинаковым и со от вет ство вал требованиям Ко дек са. Лю бые сомнения трактовались в 
поль зу потенциальных кандидатов в Президенты.

От участия в избирательной кампании отказались 6 пре тен ден тов: 3 — направив официальные 
заявления в Цент раль ную комиссию, 3 — не сдав подписные листы на про вер ку.

На заседании Цент раль ной комиссии 18 но яб ря 2010 го да были зарегистрированы 10 кандидатов 
в Президенты Республики Бе ла русь: Г. А. Кос ту сёв, А. Г. Лу ка шен ко, А. А. Михалевич, В. П. Не кля-
ев, Я. Ч. Ро ман чук, В. А. Рымашевский, А. О. Санников, Н. В. Статкевич, В. И. Терещенко, Д. И. Усс. 
Цент раль ная комиссия от ка за ла В. А. Про валь ско му в регистрации по причине боль шо го количества 
недействительных подписей избирателей. Под ан ная им в Вер хов ный Суд Республики Бе ла русь жа-
ло ба на от каз в регистрации не бы ла удо влет во ре на.

Миссия от ме ча ет, что про це ду ры выдвижения и регистрации кандидатов в Президенты были зна-
чительно упрощены и носили отк ры тый ха рак тер.

Пред вы бор ная агитация и освещение избирательной кампании
Этап пред вы бор ной агитации на чал ся 18 но яб ря, в день регистрации Цент раль ной комиссией 

всех кандидатов в Президенты, и проходил в соответствии с Ко дек сом.
По мнению Миссии, кандидатам в Президенты были пре дос тав ле ны необходимые возможности 

для ведения пред вы бор ной агитации.
Сог лас но Постановлению Цент раль ной комиссии «О по ряд ке использования средств мас со вой 

информации при под го тов ке и проведении вы бо ров Президента Республики Бе ла русь в 2010 го ду» 
кандидаты бес плат но опубликовали свои пред вы бор ные прог рам мы в республиканских («Со вет ская 
Белоруссия», «Рэс пуб лі ка», «На род ная га зе та», «Звяз да») и региональных («Минский курь ер», «За-
ря» (Брест ская об ласть), «Ві цеб скі ра бо чы», «Го мель ская праў да», «Гро дзен ская праў да», «Мін ская 
праў да», «Ма гі лёў ская праў да») га зе тах.

Цент раль ная комиссия 18 но яб ря 2010 го да утвердила график распределения бес плат но го эфир-
ного времени для выступлений кандидатов в Президенты: по рабочим дням с 22 но яб ря по 3 де каб-
ря 2010 го да по телевидению с 19.00 до 20.00, по радиовещанию — с 6.10 до 7.10. У каж до го канди-
дата бы ла воз мож ность дваж ды выступить (не бо лее 30 минут од но выступление) по телевидению 
в эфире «Пер во го ка на ла» и дваж ды в эфире «Пер во го национального ка на ла Бел орус ско го радио» 
Национальной го су дар ствен ной телерадиокомпании Республики Бе ла русь в пря мом эфире, а по 
желанию кандидата — в записи.

Впер вые на телевидении и радио были про ве де ны де ба ты кандидатов в Президенты в пря мом 
эфире со от вет ствен но 4 и 5 де каб ря 2010 го да.

Выступления и де ба ты кандидатов так же транслировались на пор та ле TUT.BY в режиме onlіne.
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Кро ме то го, для пред вы бор ной агитации кандидаты в Президенты могли приобрести эфирное 
вре мя и пе чат ную площадь в сред ствах мас со вой информации за счет средств соб ствен ных изби-
рательных фон дов.

При Цент раль ной комиссии был об ра зо ван На блю да тель ный со вет по контр олю за соблюдением 
по ряд ка и правил проведения пред вы бор ной агитации в сред ствах мас со вой информации, ко то рый 
рас смот рел 4 заявления кандидатов в Президенты и их до ве рен ных лиц.

На период агитационной кампании мест ные исполнительные и распорядительные ор га ны по со-
гласованию с соответствующими избирательными комиссиями определили мес та, где кандидаты 
в Президенты могли проводить мас со вые мероприятия. Количество таких мест бы ло значительно 
увеличено по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями. Для встреч с избирателями 
выделялись отк ры тые площадки, без воз мезд но предоставлялись помещения во двор цах и до мах 
куль ту ры, ак то вые за лы учеб ных заведений и предприятий.

В це лях пред вы бор ной агитации большинство кандидатов в Президенты значительную часть вре-
мени уделяли встре чам с избирателями в регионах, до ве рен ные лица кандидатов в Президенты 
посещали квартиры граж дан, проводили встречи с элек то ра том на улицах. Кандидаты и чле ны их 
шта бов вели активную агитационную ра бо ту в сети Интернет, распространяли листовки и другие 
агитационные материалы по по что вым ящикам граж дан и размещали пла ка ты в специально от ве-
ден ных мес тах.

В це лом, от ме чая спо кой ный ход агитационной кампании Миссия констатирует, что допускались 
от дель ные нарушения по ряд ка ведения пред вы бор ной агитации.

В го ро де Смолевичи на го род ском рын ке распространялись агитационные листовки кандидата в 
Президенты Я. Ро ман чу ка, на пе ча тан ные за пределами Республики Бе ла русь, что яв ля ет ся наруше-
нием Ко дек са.

Ге не раль ной про ку ра ту рой Республики Бе ла русь кандидатам в Президенты В. Ры ма шев ско му и Н. 
Статкевичу были вы не се ны официальные предупреждения о недопустимости нарушения за ко на за 
призывы к избирателям прибыть 24 но яб ря на встре чу с кандидатами в Президенты на Ок тябрь скую 
площадь го ро да Минска, ко то рая решением Мингорисполкома исключена из списка мест для пред вы-
бор ной агитации. Дан ные действия В. Ры ма шев ско го и Н. Статкевича так же были пред ме том рассмо-
трения Цент раль ной комиссии, ко то рая 30 но яб ря 2010 го да предупредила вы ше у ка зан ных кандида-
тов за нарушение по ряд ка проведения мас со вых мероприятий во вре мя пред вы бор ной агитации.

На встре чах с избирателями кандидаты в Президенты Н. Статкевич, В. Рымашевский, В. Не кля-
ев, Я. Ро ман чук и А. Санников призывали к мас со вым про тест ным акциям ве че ром 19 де каб ря на 
Ок тябрь ской площади Минска. В связи с этим Ге не раль ная про ку ра ту ра 9 де каб ря вы нес ла дан ным 
лицам официальные предупреждения о недопустимости нарушения за ко но да тель ства о по ряд ке 
проведения мас со вых мероприятий.

В Республике Бе ла русь ве лась ра бо та по информированию населения о предстоящих вы бо рах. 
В сред ствах мас со вой информации были опубликованы решения мест ных исполнительных и рас-
порядительных ор га нов о границах участ ков для голосования. Избирателям были на пра вле ны из-
вещения с указанием да ты вы бо ров, мес та и времени голосования. В на се лен ных пунк тах были 
вы ве ше ны информационные пла ка ты, растяжки, бан не ры. По за ка зу ЦК по ка на лам телевидения 
транслировался информационный ролик о дне вы бо ров, времени голосования и про це ду ре запол-
нения бюл ле те ней. На сай те Цент раль ной комиссии мож но бы ло получить по лную информацию, 
касающуюся избирательной кампании.

Ра бо та с жалобами и заявлениями
Штаб Миссии в рам ках мониторинга избирательной кампании взаимодействовал с республикан-

скими органами, в компетенцию ко то рых входит рассмотрение жа лоб и заявлений, свя зан ных с на-
рушениями избирательного за ко но да тель ства.

По состоянию на 17 де каб ря 2010 го да в Штаб Миссии поступили следующие сведения о жа ло бах 
и заявлениях.

По сведению Ге не раль ной про ку ра ту ры Республики Бе ла русь, в ор га ны про ку ра ту ры поступили 
92 обращения по воп ро сам нарушений за ко но да тель ства о вы бо рах. Ни од на жа ло ба о нарушениях 
за ко но да тель ства о вы бо рах не бы ла признана обос но ван ной.

По информации Вер хов но го Су да Республики Бе ла русь, в су ды поступили 123 жа ло бы на ре-
шения ор га нов, образовавших комиссии по вы бо рам, ко то рые были рас смот ре ны в уста нов лен ные 
сроки.

Министерство внутренних дел Республики Бе ла русь предоставило сведения о 92 слу ча ях право-
нарушений, свя зан ных с проведением избирательной кампании. В отношении нарушителей сос тав-
ле ны про то ко лы об административных правонарушениях, информация на пра вле на в территориаль-
ные комиссии по вы бо рам. Воз буж де но од но уго лов ное де ло.

В Цент раль ную комиссию поступили 558 обращений граж дан; из них 156 не были свя за ны с под-
го тов кой и проведением вы бо ров, 206 носили про це дур ный ха рак тер либо содержали прось бы о 
разъяснении избирательного за ко но да тель ства.
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Наблюдатели от СНГ констатируют, что про цесс рассмотрения жа лоб о нарушениях, допущенных 
в хо де избирательной кампании, осуществлялся в соответствии с за ко но да тель ством Республики 
Бе ла русь.

Наблюдение за голосованием и под сче том го ло сов избирателей
В соответствии с Ко дек сом избиратели, не имевшие возможности в день вы бо ров находиться 

по мес ту жительства, могли с 14 по 18 де каб ря про го ло со вать до сроч но в помещении участ ко вой 
комиссии с 10 до 14 ча сов и с 16 до 19 ча сов в присутствии не ме нее двух чле нов участ ко вой комис-
сии.

В Ко декс были вне се ны изменения, повышающие защищенность про цес са до сроч но го голосо-
вания и сохранности бюл ле те ней. В частности, в пер вый день до сроч но го голосования ящики для 
голосования до лжны опе ча ты вать ся в присутствии не ме нее двух тре тей общего сос та ва комиссии.

Кро ме то го, Цент раль ная комиссия приняла решение, что на вре мя пе ре ры вов и по сле закрытия 
участ ков для голосования прорези в урнах до лжны заклеиваться.

Представители Миссии имели воз мож ность на блю дать за про це ду рой до сроч но го голосования на 
678 избирательных участ ках и констатируют, что оно проходило в соответствии с Ко дек сом, в при-
сутствии национальных на блю да те лей.

В день вы бо ров, по дан ным Цент раль ной комиссии, наблюдение за голосованием осуществляли 
бо лее 39 000 национальных и свы ше 1 000 меж ду на род ных на блю да те лей.

Представители Миссии посетили 2 906 участ ков для голосования во всех го ро дах и рай о нах стра-
ны.

На участ ках, где побывали чле ны Миссии, голосование проходило в спо кой ной об ста нов ке, в при-
сутствии меж ду на род ных и национальных на блю да те лей, до ве рен ных лиц кандидатов в Президен-
ты, представителей политических партий и других общественных объединений. Все избирательные 
участки имели пре дус мот рен ные информационные материалы, необходимое оборудование и сред-
ства связи.

От дель ные недостатки технического ха рак те ра по замечаниям на блю да те лей устранялись члена-
ми участ ко вых комиссий незамедлительно.

Для оперативного информирования представителей средств мас со вой информации и меж ду на-
род ных на блю да те лей о хо де голосования и предварительных итогах вы бо ров был соз дан Инфор-
мационный центр Цент раль ной комиссии.

Пресс-конференции ру ко вод ства Цент раль ной комиссии размещались в onlіne-режиме на сай тах 
ЦК, Национального пресс-цент ра, УП «Бел ТА», РУП «Бел те ле ком». Транслировались видеоконфе-
ренции с представителями об ласт ных и Минской го род ской избирательных комиссий.

Чле ны Миссии СНГ наблюдали за под сче том го ло сов и отметили, что дан ная про це ду ра прово-
дилась отк ры то. На блю да те лям бы ла пре дос тав ле на ре аль ная воз мож ность осуществлять наблю-
дение в условиях, обеспечивающих обозримость про це ду ры под сче та бюл ле те ней.

Вы во ды
По мнению на блю да те лей от СНГ, комиссии всех уров ней по вы бо рам Президента Республики Бе-

ла русь обеспечили реализацию и защиту избирательных прав граж дан стра ны. От дель ные наруше-
ния и упущения в про цес се избирательной кампании не носили системного и мас со во го ха рак те ра и 
не оказали влияния на итоги вы бо ров.

Миссия от ме ча ет значительную ра бо ту избирательных ор га нов по под го тов ке и проведению вы-
бо ров и не обнаружила фак тов, ставящих под сомнение легитимность вы бо ров Президента Респу-
блики Бе ла русь.

Миссия на блю да те лей от Сод ру жест ва Независимых Го су дарств:
оценивает прошедшие 19 де каб ря 2010 го да вы бо ры как соответствующие избирательному за ко-

но да тель ству Республики Бе ла русь и общепризнанным демократическим нор мам;
по ла га ет, что прошедшие вы бо ры были свободными и открытыми и обеспечили сво бод ное воле-

изъявление граж дан Республики Бе ла русь.


