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УВО ДЗI НЫ 
Кам па нiя «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» — не за леж ная i па лi тыч на не заа нга жа ва-

ная су мес ная iнi цы я ты ва Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» i Рэс пуб лi кан ска га пра ва аба рон ча-
га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кi Хель сiнк скi ка мi тэт».

Мэ та кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» — на зi ран не за вы ба ра мi, ацэн ка 
вы бар ча га пра цэ су з пунк ту гле джан ня бе ла рус ка га вы бар ча га за ка на даў ства i мiж на род ных 
стан дар таў сва бод ных i дэ ма кра тыч ных вы ба раў, iн фар ма ван не бе ла рус кай гра мад скас цi i мiж-
на род най су поль нас цi пра вы нi кi на зi ран ня.

З пер ша га дня вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь пя та га склi кан ня ў ме жах кам па нii дзей нi ча ла 95 доў га тэр мi но вых на зi раль нi каў. Iх 
пра ца ахоп лi ва ла 106 са 110 вы бар чых акруг. Вы нi кi апра цоў кi што тыд нё вых спра ва здач на зi-
раль нi каў рас паў сюдж ва лi ся ў фор ме тыд нё вых спра ва здач i па пя рэд нiх спра ва здач па асоб ных 
эта пах вы ба раў.

Пад час да тэр мi но ва га га ла са ван ня i га ла са ван ня ў дзень вы ба раў на зi ран не ажыц цяў ля лi 295 
ка рот ка тэр мi но вых на зi раль нi каў на 150 вы бар чых участ ках па ўсёй тэ ры то рыi кра i ны, ся род 
якiх — 70 удзель нi каў пра ек та «На зi ран не за вы ба ра мi: тэ о рыя i прак ты ка». Iх спра ва зда чы 
апра цоў ва лi ся што дзён на, што да зво лi ла вы явiць агуль ныя тэн дэн цыi ў ар га нi за цыi вы бар ча га 
пра цэ су i за фiк са ваць уз ро вень па ру шэн няў ВК.
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ВЫ БАР ЧАЯ КАМ ПА НIЯ. 
ГРА МАД СКА-ПА ЛI ТЫЧ НЫ КАН ТЭКСТ

Пар ла менц кiя вы ба ры 2012 го да ўспры ма лi ся чар го вай ад мi нiст ра цый най пра цэ ду рай па вы-
зна чэн нi прад стаў нi коў дзяр жаў на га ор га на, якi даў но не мае са ма стой на га зна чэн ня ў пры няц цi 
важ ных для кра i ны ра шэн няў. Гэ тым част ко ва тлу ма чыц ца тая не вя лi кая цi ка васць да вы ба раў у 
Па ла ту прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду як з бо ку гра мад ства, так i з бо ку апа зi цый ных сiл.

Тра ды цый на бе ла рус кiя ўла ды пра вод зяць пар ла менц кiя вы ба ры ў «цi хiм рэ жы ме», каб па-
збег нуць не па жа да най ма бi лi за цыi пра тэст на га элек та ра ту. Вы ба ры 2012 го да не ста лi вы клю-
чэн нем. Шмат якiя за меж нi кi, якiя зна хо дзi лi ся ўлет ку 2012 года ў Бе ла ру сi, ад зна ча лi ад сут-
насць вон ка вых пры кмет вы бар чай кам па нii. Дзяр жаў ныя ме дыi амаль не асвят ля лi кам па нii 
кан ды да таў. Апа зi цыя ўцэ лым вы ка рыс тоў ва ла вы бар чую кам па нiю для вы ра шэн ня сва iх унут-
ра ных праб лем, а не ка му нi ка цыi з вы бар шчы ка мi. Ула ды аб на вi лi склад Па ла ты прад стаў нi коў, 
за ха ваў шы пры гэ тым яе поў ную ла яль насць, не вы ка рыс тоў ва ю чы пры гэ тым знач ных рэ прэ-
сiў ных за ха даў. Еў ра пей скi Са юз па-ра ней ша му раз гля даў вы ба ры ў Бе ла ру сi як маг чы масць для 
пе ра мен i як свое асаб лi вы iс пыт для афi цый на га Мiн ска.

Ра зам з за ха ва най з са вец кiх ча соў тра ды цы яй удзель нi чаць у вы ба рах бе ла рус кае гра мад ства 
ад на ча со ва да во лi рэа лiс тыч на ацэнь ва ла рэ аль ную пра цэ ду ру га ла са ван ня i сту пень важ нас-
цi пар ла мен та як ор га на ўла ды. Так, згод на з да дзе ны мi НI СЭПД, 54,5% рэ спан дэн таў лi чы лi, 
што вы нi кi вы ба раў не за ле жаць ад iх го ла са, су праць лег ла га мер ка ван ня пры трым лi ва лi ся толь-
кi 36,7%1. 39,6% у чэр ве нi 2012 мер ка ва лi, што вы ба ры не бу дуць сва бод ны мi i спра вяд лi вы мi 
(36,8% мер ка ва лi, што бу дуць). 46,9% (су праць 39,1%) бы лi ўпэў не ны ў тым, што на вы ба рах 
бу дзе толь кi iмi та цыя ба раць бы, а раз мер ка ван не мес цаў ужо за га дзя вы зна ча на ўла да мi. Ра зам з 
тым, ужо ў чэр ве нi 50,7% апы та ных па цвер дзi лi свой на мер удзель нi чаць у выбарах2. Як па каз вае 
прык лад у тым лi ку мi ну лых вы бар чых кам па нiй, па ме ры на блi жэн ня да дня га ла са ван ня гэ та 
лiч ба рас це. Тым не менш, у па раў на ннi з вы ба ра мi 2008 го да гэ та лiч ба па тэн цый ных вы бар-
шчы каў знач на знi зi ла ся, што свед чыць пра агуль нае па дзен не цi ка вас цi да вы ба раў.

У су вя зi з гэ тым вар та ад зна чыць, што па сту по вае знi жэн не цi ка вас цi да вы ба раў не бы ло 
звя за на з iдэ яй бай ко ту, якую на пя рэ дад нi вы бар чай кам па нii пад трым лi ва лi толь кi 14,2% апы-
та ных. Та кiм чы нам, па сiў насць част кi элек та ра ту тлу ма чыц ца не гра ма дзян скiм вы ба рам не 
ўдзель нi чаць у не сум лен ных вы ба рах па сцэ на ры ўла ды, а хут чэй ад сут нас цю ве ры ў тое, што 
Па ла та прад стаў нi коў мо жа вы ра шаць iх праб ле мы, а так са ма ад сут нас цю бач най, зра зу ме лай i 
пры ваб най аль тэр на тыў най па лi тыч най плат фор мы (за лi дараў апа зi цыi ў тым са мым апы тан нi 
вы ка за лi га тоў насць пра га ла са ваць толь кi 8,6% гра ма дзян).

Нi ад на з па лi тыч ных ар га нi за цый, што так цi iнакш удзель нi ча ла ў элек та раль най кам па нii, не ве-
ры ла ў спра вяд лi васць вы ба раў i ў маг чы масць хоць ней кiм чы нам паў плы ваць на ўнут ры па лi тыч ную 
сi ту а цыю праз iх пра вя дзен не. Гэ та па зi цыя, ад нак, не ста ла аб' яд наў чай для апа зi цыi. На ад ва рот, 
бы лi абра ны тры стра тэ гii: бай кот, удзел i аб умоў ле ны ўдзел (АГП i БНФ зня лi сва iх кан ды да таў з 
вы ба раў пе рад га ла са ван нем). Гэ та зра бi ла да дат ко вы ўнё сак у рас ча ра ван не элек та ра ту.

Вар та ад зна чыць, што, ня гле дзя чы на за пэў нi ван нi пры хiль нi каў бай кот на га сцэ на ру ў на-
ме ры ар га нi за ваць ак тыў ную кам па нiю, у рэ ча iс нас цi бы ло пра ве дзе на толь кi не каль кi пi ке таў, 
ас тат няя ак тыў насць аб ме жа ва ла ся вы сту па мi ў апа зi цый ных i не за леж ных ме ды ях. У вы нi ку на 
агуль ную кар цi ну элек та раль ных па во дзiн гэ тая кам па нiя не паў плы ва ла. Як па ка за лi пас ля вы-
бар чыя апы тан нi, до ля тых, хто за стаў ся ўпэў не ным у спра вяд лi вас цi вы ба раў, толь кi ўзрас ла.

Пар тыi i ру хi, што ста вi лi пе рад са бой больш рэа лiс тыч ныя мэ ты, — праз удзел у вы ба рах 
па шы рыць коль касць сва iх пры хiль нi каў, — па мен шай ме ры на га да лi гра мад ству пра сваё iс на-
ван не i пра па на ва лi пэў ныя пра гра мы. Але на ват гэ тая апа зi цый ная гру па ў боль шас цi пад час 
кам па нii па ды ма ла пы тан нi, якiя ма ла хва лю юць ся рэд не ста тыс тыч на га гра ма дзя нi на — праб ле-
мы пра воў ча ла ве ка, па лi тыч ных зня во ле ных, рэ фор мы дзяр жаў на га кi ра ван ня i г.д.

1 htt p://www.iiseps.org/press5.html
2 htt p://www.iiseps.org/press9.html
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У вы нi ку па лi тыч ная апа зi цыя вый шла з вы ба раў у вы гля дзе двух кан ку ру ю чых бло каў (пры-
хiль нi кi i пра цiў нi кi бай ко ту), якiя пра цяг ну лi вы свят лен не сту пе нi эфек тыў нас цi бай ко ту i ма-
раль насць удзе лу ў вы ба рах у iс ну ю чых па лi тыч ных умо вах.

Та кiм чы нам, па лi тыч ная апа зi цыя, на ват ка лi асоб ныя яе дзея чы iмк ну лi ся па шы рыць сваю 
са цы яль ную ба зу, вы ка рыс тоў ва ла элек та раль ную кам па нiю для пе ра фар ма та ван ня ста ту саў 
унут ры са мой апа зi цый най су поль нас цi. Боль шасць ло зун гаў i ак ту а лi за ва ных тэм апа зi цый ных 
кан ды да таў пад час вы бар чай кам па нii бы лi звя за ны най перш з апа зi цый ным дыс кур сам, а не з са-
цы яль ны мi цi эка на мiч ны мi праб ле ма мi ў кра i не, якiя най перш тур бу юць гра ма дзян. Боль шасць 
лi да раў i ак ты вiс таў пад час сва iх вы сту паў най перш ацэнь ва лi, што ска жуць iх ка ле гi-апа зi цы я не-
ры, а не вы бар шчы кi з iх акру гi.

Што да ты чыць мiж на род на га кан тэкс ту, то ён быў не на ка рысць лi бе раль най вы бар чай кам-
па нii, ад роз нi ва ю чы ся ў гор шы бок на ват у па раў на ннi з 2008 цi 2010 гг.

Вы ба ры 2012 го да ад бы ва лi ся на фо не сур' ёз на га дып ла ма тыч на га кры зi су ў бе ла рус ка-еў-
ра пей скiх ад но сi нах. Увес ну 2012 го да ЕС быў на ват вы му ша ны ад клi каць з Мiн ску ўсiх ам ба-
са да раў у знак са лi дар нас цi з фак тыч на вы да ле ны мi бе ла рус кiм бо кам ам ба са да ра мi Поль шчы 
i ЕС. Ад но сi ны яшчэ больш азмро чы лi ся так зва ным «швец кiм дэ сан там», ка лi су пра цоў нi кi 
швед скай пi я раў скай аген цыi рас кi да лi над Бе ла рус сю плю ша вых мядз ве дзi каў з лёг ка ма тор на га 
са ма лё та. Гэ та пры вя ло да за крыц ця швед скай мi сii ў Бе ла ру сi i бе ла рус кай — у Шве цыi.

Яшчэ ў са ка вi ку Еў ра са ю зам бы ла аб ве шча на но вая пра гра ма для Бе ла ру сi пад наз вай «Еў ра-
пей скi дыя лог пра ма дэр нi за цыю з Бе ла рус сю», якая ака за ла ся скi ра ва най на бе ла рус кую апа зi-
цыю i гра ма дзян скую су поль насць, па коль кi ўла ды Бе ла ру сi не мо гуць у ёй удзель нi чаць да вы-
зва лен ня ўсiх па лi тыч ных вяз няў. Гэ тыя дзе ян нi вы клi ка лi яшчэ вы шэй шы гра дус ан ты за ход няй 
ры то ры кi бе ла рус ка га кi раў нiц тва i афi цый ных СМI, што не маг ло не ад бiц ца на агуль най ха дзе 
вы бар чай кам па нii.

Па тра ды цыi Еў ра пей скi Са юз пры вя заў чар го вы пе ра гляд санк цый ад нос на кi раў нiц тва Бе-
ла ру сi да вы ба раў, за над та шмат зна чэн ня на да ючы гэ тай па дзеi, якая са ма па са бе не мо жа свед-
чыць пра на мер (або яго ад сут насць) афi цый на га Мiн ска па леп шыць ста сун кi з ЕС. Вы ба ры 
— гэ та заўж ды са мы не бяс печ ны i ўраз лi вы пе ры яд жыц ця аў та ры тар на га рэ жы му, бо ма бi лi зуе 
як пры хiль нi каў, гэ так i апа не нтаў. Та му на ту раль на, што падчас вы ба раў ула ды iмк нуц ца як ма га 
эфек тыў ней кант ра ля ваць пра ця кан не гэ та га пра цэ су. Ад сюль i ўзмац нен не рэ прэ сiй, i кант роль 
за СМI, i шчы ра ван не пра па ган ды. Ад па вед на, кож ны раз вы сно вы па Бе ла ру сi, пры вя за ныя да 
вы ба раў, не га тыў ныя i вы ма га юць па шы рэн ня санк цы яў, што ства рае сi ту а цыю кан сер ва ван ня 
бе ла рус ка-еў ра пей скiх ад но сiн. Але пры звы ча е ныя да дэ ма кра тыi еў ра пей цы пра цяг ва юць раз-
гля даць бе ла рус кiя вы ба ры як во ле вы яў лен не гра ма дзян, а не як ру цiн ную ад мi нiст ра цый ную 
пра цэ ду ру ў ме жах кад ра вай па лi ты кi.

Вар та ад зна чыць, што бе ла рус кiя ўла ды на пя рэ дад нi кам па нii ад чу ва лi ся бе да во лi ўпэў не-
на, каб не iс цi на сур' ёз ныя са ступ кi За ха ду i яшчэ па ча каць ад яго больш вы год ных пра па ноў i 
га ран тый. Та кую ўпэў не насць да ваў на дзей ны тыл у вы гля дзе Ра сii, якая не за цi каў ле на пса ваць 
свае ста сун кi з Бе ла рус сю да кан чат ко ва га фар мi ра ван ня Еў ра зiй ска га са ю за.

Па ла та прад стаў нi коў бы ла знач на аб ноў ле на, у ёй за ста ло ся толь кi 19% дэ пу та таў з па пя рэд-
ня га скла ду. Не вы клю ча на, што гэ та быў так тыч ны ход, на цэ ле ны на тое, каб рас па чаць ад но сi-
ны но ва га пар ла мен та з За ха дам з чыс та га ар ку ша. Ве ра год на, гэ тай мэ це слу жы ла i пры зна чэн-
не но вым мi нiст рам за меж ных спраў Ула дзi мi ра Ма кея, вя до ма га сва iм па раў наль ным лi бе ра лiз-
мам.

Ра зам з тым, ня гле дзя чы на та кую, зда ва ла ся б, фа таль ную пе рад вы зна ча насць бе ла рус кiх 
вы ба раў, ёсць пад ста вы ка заць, што гэ та ўсё ж не бес сэн соў ны ры ту ал. Удзель нi ча ю чы ў iх, вы-
бар чы пра цэс трэ ба ўваж лi ва ана лi за ваць i ра бiць вы сно вы. Фак ты, за фiк са ва ныя не за леж ны мi 
на зi раль нi ка мi — гэ та свое асаб лi вая хро нi ка па дзей, якая дае ма тэ ры ял для та ко га ана лi зу, асэн-
са ван ня не толь кi вы ба раў, але i ўво гу ле па лi тыч ных пра цэ саў у най ноў шай гiс то рыi Бе ла ру сi.
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ПРА ВА ВАЯ БА ЗА
Вы ба ры дэ пу та таў ППНС пя та га склi кан ня пры зна ча ны Ука зам Прэ зi дэн та ад 18 чэр ве ня 

2012 г. №276, згод на з якiм асноў нае га ла са ван не бы ло пры зна ча на на 23 ве рас ня. Вы ба ры пра-
во дзi лi ся ў 110 акру гах шля хам га ла са ван ня па вод ле ма жа ры тар най сiс тэ мы.

Пас ля пар ла менц кiх вы ба раў 2008 г. на цы я наль ны мi на зi раль нi ка мi, а так са ма на зi раль нi ка мi 
мi сiй БДIПЧ АБ СЭ бы лi рас пра ца ва ны рэ ка мен да цыi па рэ фар ма ван нi бе ла рус ка га вы бар ча га 
за ка на даў ства. Част ка гэ тых рэ ка мен да цый знай шла ўва саб лен не ў но вай рэ дак цыi ВК, пры ня-
тай 4 сту дзе ня 2010 г. Вы ба ры дэ пу та таў ППНС пя та га склi кан ня ста лi пер шы мi пар ла менц кi мi 
вы ба ра мi, пра вя дзен не якiх рэ гу ля ваў ВК са зме на мi i да паў нен ня мi 2010 i 2011 гг.3

Асноў ны мi з iх з'яў ля юц ца на ступ ныя:
� ор га ны, якiя ўтва ра юць ка мi сii, як пра вi ла, не менш за ад ну тра цi ну скла ду фар мi ру юць з 

прад стаў нi коў па лi тыч ных пар тый i iн шых гра мад скiх аб' яд нан няў; у склад ка мi сiй за ба ро не на 
ўклю чаць суд дзяў, пра ку ро раў, кi раў нi коў мяс цо вых вы ка наў чых i рас па рад чых ор га наў; дзяр-
жаў ныя слу жа чыя не мо гуць скла даць больш за тра цi ну скла ду ка мi сii.
� змен ша на коль касць гра ма дзян (з 30 у ста рой рэ дак цыi ВК да 10 — у рэ дак цыi 2010 г.), якiя 

мо гуць вы лу чаць свай го прад стаў нi ка ў склад АВК; так са ма змен ша на коль касць чле наў пра цоў-
на га ка лек ты ву, якiя дэ ле гу юць прад стаў нi ка ў склад ка мi сii (з 30 да 10); за ма ца ва на пра ва суб'-
ек таў, якiя вы лу чы лi сва iх прад стаў нi коў у склад ка мi сiй, пры сут нi чаць на па ся джэн нях ор га наў, 
якiя iх утва ры лi;
� для кан ды да таў у дэ пу та ты i iх да ве ра ных асоб уста ноў ле ны па ве дам ляль ны па ра дак пра вя-

дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў у мес цах, вы зна ча ных мяс цо вы мi вы ка наў чы мi i рас па рад чы мi 
ор га на мi;
� пры вы лу чэн нi кан ды да та ў дэ пу та ты ППНС па лi тыч най пар ты яй не па тра бу ец ца на яў-

насць ар га нi за цый най струк ту ры пар тыi на тэ ры то рыi акру гi, па якой вы лу ча ец ца кан ды дат;
� ра шэн нi ор га наў, якiя ўтва ры лi ка мi сii, мо гуць быць аб скар джа ны ў су до вым па рад ку суб'-

ек та мi, якiя вы лу чы лi сва iх прад стаў нi коў у склад ка мi сiй,
� кан ды да ты ў дэ пу та ты ППНС атры ма лi пра ва ства раць улас ныя вы бар чыя фон ды для фi-

нан са ван ня да дат ко вых вы дат каў па пе рад вы бар чай агi та цыi ў па ме ры не больш за 1 000 ба за вых 
ве лi чынь.

Зме ны i да паў нен нi ў ВК у асноў ным но сяць па зi тыў ны ха рак тар i, як ужо ад зна ча ла ся, част-
ко ва ўлi чы лi рэ ка мен да цыi экс пер таў БДIПЧ АБ СЕ. Ад нак мно гiя рэ ка мен да цыi за ста лi ся не 
рэа лi за ва ны мi, у пры ват нас цi тыя, што на кi ра ва ны на па вы шэн не транс па рэнт нас цi вы бар ча га 
пра цэ су. Так, не за ма ца ва ны нор мы, якiя за бяс печ ва юць га лос ны пуб лiч ны пад лiк га ла соў. Не 
за ма ца ва ны аба вя зак стар шы нi i сак ра та ра вы бар чай ка мi сii вы да ваць ко пii пра та ко ла аб вы нi ках 
га ла са ван ня тым асо бам, якiя ма юць пра ва пры сут нi чаць пад час пад лi ку га ла соў на ўчаст ку для 
га ла са ван ня. За хоў ва юц ца не да хо пы рэ гу ля ван ня тых пра цэ дур вы бар ча га пра цэ су, якiя ў най-
боль шай сту пе нi мо гуць вы ка рыс тоў вац ца для фаль сi фi ка цый i зло ўжы ван няў.

Па ста но вы Цэнт раль най ка мi сii так са ма з'яў ля лi ся важ най ме та дыч най кры нi цай, якая нар-
ма тыў на рэ гу ля ва ла i тлу ма чы ла шмат лi кiя ас пек ты вы бар чай кам па нii.

3 Избирательный ко декс Республики Бе ла русь. 11 фев ра ля 2000 г. № 370-З. Изменения и дополнения: За кон Республики Бе ла русь 
от 4 ян ва ря 2010 г. № 99-З; За кон Республики Бе ла русь от 8 но яб ря 2011 г. № 309-З
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ФАР МI РА ВАН НЕ ВЫ БАР ЧЫХ КА МI СIЙ
У ад па вед нас цi з арт. 28 ВК пад рых тоў ку i пра вя дзен не вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў-

нi коў за бяс печ ва юць акру го выя i ўчаст ко выя вы бар чыя ка мi сii.

1. Фар мi ра ван не акру го вых вы бар чых ка мi сiй 
Акру го выя вы бар чыя ка мi сii па вы ба рах дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў з'яў ля юц ца важ-

ным суб' ек там вы бар ча га пра цэ су. Да паў на моц тваў АВК ад не се ны, у пры ват нас цi, ар га нi за цыя 
пра вя дзен ня вы ба раў, кi раў нiц тва дзей нас цю УВК, рэ гiст ра цыя iнi цы я тыў ных груп гра ма дзян 
i кант роль за пра вя дзен нем агi та цыi, рэ гiст ра цыя кан ды да таў у дэ пу та ты i iх да ве ра ных асоб, 
кант роль за скла дан нем спi саў гра ма дзян, якiя ма юць пра ва ўдзель нi чаць у вы ба рах, раз гляд за яў 
i скар гаў на ра шэн нi i дзе ян нi ўчаст ко вых вы бар чых ка мi сiй.

АВК па вы ба рах дэ пу та таў ППНС фар мi ру юц ца прэ зi ды у ма мi аб лас ных, Мiнск ага га рад ско-
га Са ве таў дэ пу та таў i аб лас ны мi, Мiн скiм га рад скiм вы ка наў чым ка мi тэ та мi з прад стаў нi коў па-
лi тыч ных пар тый, iн шых гра мад скiх аб' яд нан няў, пра цоў ных ка лек ты ваў, а так са ма з прад стаў нi-
коў гра ма дзян, вы лу ча ных у склад ка мi сii шля хам па да чы за явы. Акру го выя ка мi сii фар мi ру юц ца 
ў скла дзе 9—13 сяб раў. Па ра дак вы лу чэн ня прад стаў нi коў у склад акру го вых вы бар чых ка мi сiй 
рэ гу ля ваў ся арт. 35 ВК i Па ста но вай Цэнт раль най ка мi сii ад 19 чэр ве ня 2012 г. № 22. Вы лу чаць 
у склад акру го вых вы бар чых ка мi сiй па ад ным прад стаў нi ку ма юць пра ва: кi ру ю чы ор ган па лi-
тыч най пар тыi, iн ша га гра мад ска га аб' яд нан ня (ва ўсе акру го выя ка мi сii); сход пра цоў на га ка-
лек ты ву ар га нi за цыi, ка лек ты ву струк тур на га пад раз дзя лен ня, якiя зна хо дзяц ца на тэ ры то рыi 
ра ё на, го ра да (у акру го выя ка мi сii, якiя ства ра юц ца ад па вед на на тэ ры то рыi ра ё на, го ра да, а ў 
га ра дах з ра ён ным дзя лен нем — у акру го выя вы бар чыя ка мi сii, якiя ства ра юц ца на тэ ры то рыi 
ад па вед на га ра ё на ў го ра дзе); вы ба ра шчы кi ў коль кас цi не менш за 10 ча ла век, якiя пра жы ва юць 
на тэ ры то рыi ад па вед най вы бар чай акру гi i пад пi саў шыя за яву аб вы лу чэн нi прад стаў нi коў (у 
склад акру го вай вы бар чай ка мi сii).

1.1. Вы лу чэн не ў склад АВК
Згод на з Ка лян дар ным пла нам ар га нi за цый ных ме ра пры ем стваў па пад рых тоў цы i пра вя-

дзен нi вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў пя та га склi кан ня, за цвер джа ным па ста но вай 
Цэнт раль най ка мi сii па пра вя дзен нi вы ба раў i рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў 19.06.2012 г. № 17, 
вы лу чэн не прад стаў нi коў у склад акру го вых вы бар чых ка мi сiй i пра да стаў лен не ў ор га ны, якiя iх 
фар мi ру юць, ад па вед ных да ку мен таў па вiн на бы ло ад быц ца не паз ней за 6 лi пе ня 2012 г.

У склад АВК бы ло вы лу ча на 2127 ча ла век. Ся род iх ад гра ма дзян шля хам па да чы за явы — 
639 ча ла век (25%), ад пра цоў ных ка лек ты ваў — 230 ча ла век (9%), ад гра мад скiх ар га нi за цый i 
аб' яд нан няў — 858 ча ла век (40%), ад па лi тыч ных пар тый — 400 ча ла век (19%).

Колькасць кандыдатаў па спосабу вылучэння
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Апа зi цый ныя пар тыi пры ня лi да во лi ак тыў ны ўдзел у гэ тым пра цэ се, вы лу чыў шы ўся го 199 
прэ тэн дэн таў, што скла дае 9,4% ад агуль най коль кас цi вы лу ча ных у АВК i 49,8% ад вы лу ча ных 
па лi тыч ны мi пар ты я мi. Бе ла рус кая пар тыя ле вых «Спра вяд лi вы свет» вы лу чы ла 88 ча ла век, 
Пар тыя БНФ — 57 ча ла век, АГП — 34 ча ла ве кi, БСДП (Г) — 6 ча ла век, Бе ла рус кая пар тыя 
«Зя лё ныя» — 5 ча ла век, Пар тыя «Бе ла рус кая са цы ял-дэ ма кра тыч ная Гра ма да» — 9 ча ла век. 
Для па раў на ння: пад час вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў 2008 г. апа зi цый ныя пар тыi 
вы лу ча лi 118 ча ла век, што скла да ла 31,9 % ад вы лу ча ных па лi тыч ны мi пар ты я мi на огул.

Як i пад час па пя рэд нiх вы ба раў, ак тыў на вы лу ча лi ся прад стаў нi кi праў лад ных гра мад скiх аб'-
яд нан няў Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе ла ру сi — 279 ча ла век (13,1%), Бе ла рус кае гра мад скае аб' яд-
нан не ве тэ ра наў — 98 ча ла век (4,6%), БРСМ — 108 ча ла век (5,1%), Бе лая Русь — 117 ча ла век 
(5,5%). Гэ тыя ча ты ры гра мад скiя аб' яд нан нi вы лу чы лi 28,3 % ад агуль най коль кас цi вы лу ча ных у 
склад АВК i 70 % ад вы лу ча ных гра мад скi мi i iн шы мi аб' яд нан ня мi ад па вед на.

Не ка то рыя апа зi цый ныя па лi тыч ныя пар тыi i ру хi, якiя пад трым лi ва лi iдэю бай ко ту вы ба раў, 
не вы лу ча лi сва iх прад стаў нi коў у склад акру го вых ка мi сiй. Гэ та Кан сер ва тыў на-Хрыс цi ян ская 
пар тыя — БНФ, не за рэ гiст ра ва ная пар тыя БХД, ПА ГА «Рух «За Сва бо ду». Ня знач ным бы ло 
вы лу чэн не ак ты вiс таў гра мад скай кам па нii «Га ва ры праў ду» (8 ча ла век). Ха ця нi ПА ГА «Рух 
«За Сва бо ду», нi «Га ва ры праў ду» не за яў ля лi пра пад трым ку бай ко ту вы ба раў.

Ся рэд нi кон курс на ад но мес ца ў акру го вай ка мi сii склаў 1,5 ча ла ве кi на мес ца. У Мiн ску i 
Го мель скай воб лас цi — 2 ча ла ве кi на мес ца. Уся го сфар мi ра ва на 110 акру го вых вы бар чых акру-
гаў. У тым лi ку: у Мiн ску — 20 ка мi сiй, у Мiн скай i Го мель скай аб лас цях — па 17, у Брэсц кай 
воб лас цi — 16, у Вi цеб скай — 14, у Ма гi лёў скай i Гро дзен скай — па 13 ка мi сiй.

1.2. Па ся джэн нi па ўтва рэн нi акру го вых вы бар чых ка мi сiй
Згод на з Ка лян дар ным пла нам ар га нi за цый ных ме ра пры ем стваў, па ся джэн нi прэ зi ды у маў 

аб лас ных, Мiнск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў i аб лас ных, Мiнск ага га рад ско га вы ка наў ча га 
ка мi тэ та прай шлi да 9 чэр ве ня 2012 г., ва ўста ноў ле ныя тэр мi ны.

Па ся джэн нi ор га наў, якiя ўтва ра юць ка мi сii, у пад аў ля ю чай боль шас цi на сi лi вы ключ на фар-
маль ны ха рак тар. Пры няц це ра шэн няў пра склад АВК ад бы ва ла ся шля хам спi сач на га га ла са-
ван ня, без аб мер ка ван ня вы лу ча ных кан ды да тур i фак тыч на зво дзi ла ся да без аль тэр на тыў на га 
за цвяр джэн ня скла даў ка мi сiй, па пя рэд не ку лу ар на рас пра ца ва ных ор га на мi ўла ды. Iн фар ма цыя 
аб мес цах пра цы i па са дах асоб, вы лу ча ных у склад ка мi сiй, на па ся джэн нях не ага лош ва ла ся, ха-
ця пры сут ныя за да ва лi ад па вед ныя пы тан нi.

На па ся джэн нi прэ зi ды у ма Брэсц ка га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў i аб лас но га вы ка наў ча га ка-
мi тэ та кан ды да таў на ўклю чэн не ў склад АВК пер са наль на не прад стаў ля лi i не аб мяр коў ва лi, агуч-
ва лi ся толь кi агуль ныя кры тэ рыi ўклю чэн ня ў ка мi сii (до свед пра цы, ад каз насць, ма са васць па лi-
тыч най пар тыi цi гра мад ска га аб' яд нан ня i iнш.). Пра ек ты ра шэн няў бы лi пад рых та ва ны за га дзя.

Пра цяг ласць па се джан няў у боль шас цi рэ гi ё наў бы ла мi нi маль най. У Мiн скай воб лас цi i ў го-
ра дзе Мiн ску пер са наль на кан ды да ту ры прад стаў нi коў у склад вы бар чых ка мi сiй не аб мяр коў-
ва лi ся, га ла са ван не так са ма iш ло па па пя рэд не пад рых та ва ных спi сах. Для пры няц ця ра шэн няў 
па пер са наль ным скла дзе 17 акру го вых ка мi сiй па Мiн скай воб лас цi прэ зi ды у ма Мiнск ага аб лас-
но га Са ве та дэ пу та таў i Мi набл вы кан ка ма ха пi ла ўся го 20 хвi лiн.

У Го мель скай воб лас цi па ся джэн не прэ зi ды у ма аб лас но га Са ве та дэ пу та таў i аб лас но га вы ка-
наў ча га ка мi тэ та пра цяг ва ла ся 13 хвi лiн. На чаль нiк упраў лен ня ар га нi за цый на-кад ра вай пра цы 
Дзмiт рый Раж коў па ве да мiў, што бы ла ство ра на ра бо чая гру па, якая зай ма ла ся пад рых тоў кай да 
фар ма ван ня ка мi сiй, i ўнёс на раз гляд пра цэ ду ру пры няц ця ра шэн ня: га ла са ваць па кож най акру-
го вай ка мi сii цi агу лам за ўвесь спiс. Пра га ла са ва лi за ўвесь спiс, i па се джан не скон чы ла ся.

Коль кас ны i прад стаў нi чы склад АВК Грод нен скай воб лас цi быў за цвер джа ны ўся го за 10 
хвi лiн.

Кан ды да ту ры на па се джан нi не аб мяр коў ва лi ся. Бы лi агу ча ны толь кi агуль ныя лiч бы — у 
склад 13 акру го вых ка мi сiй, якiя ўтво ра ны на тэ ры то рыi воб лас цi, бы ло пра па на ва на 243 ча ла-
ве кi. З iх у склад ка мi сiй уклю ча на 169 ча ла век, то бок, у кож най ка мi сii па 13 ча ла век. Прад стаў-
нi кi дэ ма кра тыч ных пар тый i аб' яд нан няў, якiя вы лу ча лi сва iх сяб раў у акру го выя ка мi сii, так i 
не змаг лi па вы нi ках па се джан ня да ве дац ца, цi тра пiў хто з iх вы лу чэн цаў у iх склад. Га ла са ван-
не пра хо дзi ла за сфар ма ва ны спiс, ад нак проз вi шчы, якiя зна хо дзяц ца ў гэ тым спi се, чы ноў нi кi 
агуч ваць ад мо вi лi ся. На ўсе пы тан нi на зi раль нi каў i прад стаў нi коў пар тый, ад каз ва лi: «Чы тай це 
«Гро дзен скую праў ду».
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Па се джан не прэ зi ды у ма Ма гi лёў ска га аб лас но га Са ве та i аб лас но га вы кан ка ма пра хо дзi ла 
больш за га дзi ну, i ўдзель нi кi ме лi маг чы масць за даць пы тан нi фар му ю чым ор га нам, ад нак га-
ла са ван не па пер са наль ным скла дзе не пра во дзi ла ся, сяб ры ка мi сiй за цвяр джа лi ся спi сач ным 
скла дам.

Толь кi на су мес ным па се джан нi прэ зi ды у ма аб лса ве та i Вi цеб ска га абл вы кан ка ма, у ад роз-
нен нi ад па се джан няў ас тат нiх аб лса ве таў, агуч ва лi ся проз вi шчы вы лу чэн цаў у акру го выя ка-
мi сii, а не пры ма лi ся за га дзя пад рых та ва ныя спi сы. Бы ло сфар ма ва на 14 акру го вых ка мi сiй, па 
13 сяб роў у кож най з iх. Бы ло за яў ле на 243 кан ды да ту ры на 162 ва кант ныя мес цы, 61 ча ла ве ку 
ад мо вi лi. Па сло вах Паў ла Ле вi на ва, якi вы лу чаў ся ад гру пы гра ма дзя наў па Чка лаў скай акру зе 
№18, нi хто з прэ зi ды у ма не па тлу ма чыў, па якiм прын цы пе фар ма ваў ся кан чат ко вы спiс, ча му 
ме на вi та гэ та му 61 ча ла ве ку ад мо вi лi ва ўклю чэн нi ў спiс. Хоць са мо га ла са ван не пра хо дзi ла не 
па спi сах, а iн ды вi ду аль на па кож най кан ды да ту ры.

1.3. Склад акру го вых вы бар чых ка мi сiй
Па вод ле звес так Цэнт раль най ка мi сii, 110 АВК бы лi ўтво ра ны з мак сi маль най коль кас цю 

чле наў — па 13 ча ла век у кож най. Прад стаў нiц тва апа зi цый ных пар тый у iх скла ла 3,3% (48 ча-
ла век з 1430) цi 24% ад вы лу ча ных апа зi цый ны мi пар ты я мi. Для па раў на ння: пад час па пя рэд нiх 
пар ла менц кiх вы ба раў 2008 го да коль касць вы лу ча ных апа зi цый ны мi пар ты я мi ў АВК скла да ла 
118 ча ла век. У склад ка мi сiй увай шло 38 ча ла век (2,2 % ад агуль най коль кас цi сяб раў АВК i 32% 
ад вы лу ча ных апа зi цый на мi пар ты я мi). Та кiм чы нам, у 2012 го дзе апа зi цый ныя пар тыi вы лу чы лi 
бо лей прад стаў нi коў у склад АВК, чым у 2008 г., але па тра пi ла ў склад вы бар чых ка мi сiй iх у пра-
пар цый ных ад но сi нах ме ней. Пад час вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў нi коў у 2004 г. коль-
касць вы лу ча ных у склад АВК ад апа зi цый ных пар тый скла ла 318 ча ла век, з iх 20 ча ла век ста лi 
сяб ра мi ка мi сiй (7 % ад коль кас цi вы лу ча ных i 2% ад агуль най коль кас цi сяб раў АВК).

Колькасць прадстаўнікоў апазіцыйных партый 
у складзе АВК (110 акругаў)

Асноў ны мi ар га нi за цы я мi, прад стаў ле ны мi ў скла дзе АВК, ста лi Фе дэ ра цыя праф са юзаў 
Бе ла ру сi, БРСМ, Бе лая Русь i Бе ла рус кае гра мад скае аб' яд нан не ве тэ ра наў. Толь кi ад РГА 
«Бе лая Русь» у склад АВК увай шлi 106 ча ла век (7,4 % ад агуль най коль кас цi сяб раў ка мi-
сiй). Та кiм чы нам, ня гле дзя чы на тое, што, у па раў на ннi з пар ла менц кi мi вы ба ра мi 2008 г., 
коль касць чле наў апа зi цый ных пар тый у скла дзе АВК ста ла ня знач на боль шай, коль касць ад-
моў з бо ку ор га наў, якiя ўтва ра юць ка мi сii, за ста ла ся вель мi вя лi кай. Вар та ад зна чыць, што ў 
2008 г. апа зi цый ныя пар тыi свя до ма аб ме жа ва лi сваё вы лу чэн не ў АВК, пра па на ваў шы ра зам 
ад усiх пар тый па ад ным прэ тэн дэн це ў кож ную ка мi сiю. У гэ тым го дзе та ко га ра шэн ня не бы-
ло, i роз ныя апа зi цый ныя пар тыi ча сам вы лу ча лi не каль кi прэ тэн дэн таў у ад ну ка мi сiю. Пры 
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гэ тым пра цэнт пра ход нас цi прад стаў нi коў праў лад ных ар га нi за цый стаў знач на вы шэй шым. 
На прык лад, 90,5% усiх прад стаў нi коў аб' яд нан ня Бе лая Русь увай шло ў склад АВК. Гэ та свед-
чыць пра дыс кры мi на цый нае стаў лен не ўлад ных струк тур да тых гра ма дзян, якiя бы лi вы лу-
ча ны ад апа зi цый ных пар тый.

Ня гле дзя чы на ўне се ныя ў ВК зме ны ў част цы фар мi ра ван ня вы бар чых ка мi сiй, за ка на-
даў ства не за бяс пе чы ла праз рыс тас цi i пра пар цый нас цi пра цэ су iх фар мi ра ван ня. Ад сут насць 
за ка на даў ча за ма ца ва ных аб' ек тыў ных кры тэ ры яў пры пры няц цi ра шэн няў аб уклю чэн нi гра-
ма дзя наў у акру го выя вы бар чыя ка мi сii, па кi ну ла за ор га на мi, якiя iх фар му юць, аб са лют нае 
пра ва вы зна чаць iх склад i ад воль на пры маць ра шэн нi аб уклю чэн нi цi не ўклю чэн нi пэў ных 
асоб.

На зi раль нi кi ад зна чы лi пе рад узя ты i суб' ек тыў ны ха рак тар пры няц ця ра шэн няў. На прык-
лад, прад стаў нi кам апа зi цый ных пар тый ад маў ля лi ва ўклю чэн нi ў склад ка мi сiй у су вя зi з па-
жы лым уз рос там, але пры гэ тым уклю ча лi ў склад АВК чле наў ве тэ ран скiх ар га нi за цый. Пад-
ста ва мi для ад мо вы, на якiя спа сы ла лi ся прад стаў нi кi ор га на, што фар мi руе ка мi сiю, слу жы лi 
ад сут насць до све ду пра цы ў ка мi сi ях, ста ла га мес ца пра цы, аў та ры тэт прэ тэн дэн та ў рэ гi ё не 
i iнш.

Так, у Ма гi лёў скай воб лас цi ў склад 13 акру го вых ка мi сi яў не па тра пiў нi вод ны з 9 вы лу-
чэн цаў Пар тыi БНФ. Прад стаў нi кi фар му ю чых ор га наў па тлу ма чы лi гэ та пен сiй ным уз рос там 
не ка то рых кан ды да тур, ад сут нас цю до све ду пра цы ў вы бар чых ка мi сi ях, а ад нос на стар шы нi 
Ма гi лёў скай аб лас ной ар га нi за цыi пар тыi Дзмiт рыя Са лаў ё ва пер са наль на бы ло за яў ле на, што 
ён «не зай ма ец ца гра мад скай дзей нас цю».

З Бя ро заў ска га ра ё на, якi ўпер шы ню быў па дзе ле ны на 2 акру гi (Iва цэ вi цкую №11 i Пру-
жан скую №9), у акру го выя ка мi сii не тра пiў нi во дзiн з 6 вы лу ча ных прад стаў нi коў ад дэ ма кра-
тыч най су поль нас цi. У ка мi сii бы ло вы лу ча на 2 п радс таў нi кi ад Аб' яд на най гра ма дзян скай пар-
тыi — Аляк сандр Ка се вiч i Анд рэй Мiх нюк, ад Пар тыi БНФ — Змi цер Трац цяк i тры ча ла ве кi 
шля хам збо ру под пi саў — Сяр гей Ру сец кi, Та ма ра Шча пёт кi на i Ана толь Са ха ру ша. На чаль нiк 
га лоў на га ўпраў лен ня ар га нi за цый на-кад ра вай пра цы Брэсц ка га абл вы кан ка ма Аляк сандр Ка ля-
да вы ка заў мер ка ван не, што гэ тыя лю дзi не спры я лi б пра цы ка мi сiй. Па яго ных сло вах, ка мi сii 
трэ ба каб пра ца ва лi, а не вы свят ля лi ад но сi ны.

Не ка то рыя ста ноў чыя зме ны ў вы бар чым за ка на даў стве, у пры ват нас цi, аб ме жа ван не ўдзе-
лу дзяр жаў ных слу жа чых у дзей нас цi акру го вых вы бар чых ка мi сiй, нi ве ля ва лi ся ад сут нас цю 
ме ха нiз му кант ро лю за iх вы ка нан нем. У боль шас цi аб лас цей спi сы сяб роў акру го вых ка мi сiй 
бы лi апуб лi ка ва ны без ука зан ня iх мес ца пра цы i служ бо вай па са ды (толь кi спо саб вы лу чэн-
ня), што па збаў ля ла маг чы мас цi мець дак лад ныя лiч бы, на коль кi вы ка на ны па тра ба ван нi ВК 
у да дзе най част цы, а так са ма на коль кi ўтво ра ныя ка мi сii з'яў ля юц ца не за леж ны мi ад улад най 
вер ты ка лi. Ад нак агуль ныя тэн дэн цыi мож на па ба чыць па тых рэ гi ё нах, дзе та кiя звест кi ака-
за лi ся да ступ ны мi.

Ад на з вы яў ле ных тэн дэн цый — свое асаб лi вая «мас кi роў ка» прад стаў нi коў ор га наў, якiя 
ўтва ра юць ка мi сii, i дзярж слу жа чых пад вы лу чэн цаў ад па лi тыч ных пар тый, гра мад скiх аб' яд нан-
няў i гра ма дзян шля хам збо ру под пi саў. Гэ тую тэн дэн цыю вы раз на дэ ман стру юць да дзе ныя з 
Го ме ля i Го мель ска га ра ё на:

У склад АВК Го мель скай Юбi лей ная акру гi № 31 на мес нiк кi раў нi ка ад мi нiст ра цыi Чы гу нач-
на га ра ё на На тал ля Ка ва лё ва тра пi ла ад праф са ю за. Яе ка ле га, на чаль нiк ад дзе ла са цы яль най 
пад трым кi на сель нiц тва ад мi нiст ра цыi Чы гу нач на га ра ё на Аляк санд ра Ка лен чыц прай шла ў 
акру го вую ка мi сiю «ад гра ма дзян шля хам па да чы за явы». «Ад гра ма дзян» па тра пi ла ў да дзе-
ную АВК i стар шы ня пра фка ма Чы гу нач най ар га нi за цыi пра цаў нi коў аду ка цыi i на ву кi Тац ця на 
Стры жак, якая ра ней уз на чаль ва ла ад дзел аду ка цыi ад мi нiст ра цыi Чы гу нач на га ра ё на Го ме ля. 
Ад праф са ю за тра пi ла ў ка мi сiю яшчэ ад на дзярж слу жа чая — на мес нiк ды рэк та ра прад пры ем-
ства «Цу кар ган даль» Але на Ба бок.

Го мель ская Сель ма шаў ская акру га № 32. На чаль нiк ад дзе ла ар га нi за цый на-кад ра вай пра цы 
ад мi нiст ра цыi Чы гу нач на га ра ё на Го ме ля Люд мi ла Мяш ко ва тра пi ла ў ка мi сiю ад праф са ю за. 
Люд мi ла Рас ка за ва, на мес нiк кi раў нi ка ад мi нiст ра цыi Чы гу нач на га ра ё на Го ме ля, вы лу ча на ў 
акру го вую ка мi сiю гра ма дзя на мi. На чаль нiк ад дзе ла куль ту ры ад мi нiст ра цыi Чы гу нач на га ра ё на 
Го ме ля Ма рыя Фа ме нок ста ла сяб рам акру го вай ка мi сii «ад праф са ю за». На мес нiк ды рэк та ра 
дзяр жаў на га пра фе сiй на-па лi тэх нiч на га лi цэя Ха ры то на ва На тал ля тра пi ла ў акру го вую ка мi сiю 
як прад стаў нiк гра мад скас цi «Бе лай Ру сi».
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Го мель ская Цэнт раль ная акру га №33. На тал ля Ана нiч, на чаль нiк ад дзе ла ар га нi за цый на-кад-
ра вай пра цы ад мi нiст ра цыi Цэнт раль на га ра ё на Го ме ля, вы лу ча ла ся «ад гра ма дзян». Ды рэк тар 
ся рэд няй шко лы Ала Нi кi фа ра ва вы лу чы ла ся ў ка мi сiю «ад гра ма дзян». Яе ка ле га, ды рэк тар 
гiм на зii Вiк тар Пе ту хоў, тра пiў у ка мi сiю ад праф са ю за. Га лоў ны бух гал тар упраў лен ня са цы яль-
най аба ро ны ад мi нiст ра цыi Са вец ка га ра ё на Го ме ля На тал ля Са чы ло вiч вы лу чы ла ся «ад гра ма-
дзян».

Го мель ская Са вец кая акру га №34. На мес нiк кi раў нi ка ад мi нiст ра цыi Са вец ка га ра ё на Але на 
Ге ра шчан ка па тра пi ла ў ка мi сiю як вы лу чэ нец «ад гра ма дзян». Ды рэк тар ся рэд няй шко лы №33 
Iн на Цi ма шэн ка — ад ГА «Бе лая Русь». Га лоў ны спе цы я лiст ад дзе ла аду ка цыi ад мi нiст ра цыi 
Са вец ка га ра ё на Го ме ля На тал ля Ша па ра ва вы лу чы ла ся ў ка мi сiю «ад гра ма дзян».

Го мель ская Пра мыс ло вая акру га №35. На чаль нiк ар га нi за цый на-кад ра ва га ад дзе ла ад мi нiст-
ра цыi Са вец ка га ра ё на Го ме ля Ала Анд ру шчэн ка вы лу ча ла ся «ад гра ма дзян». У гэ тай жа акру-
го вай ка мi сii як вы лу чэ нец ад гра мад ска га аб' яд нан ня «Чыр во ны Крыж» за цвер джа ны i яе ка ле-
га — на чаль нiк ад дзе ла ар га нi за цый на-кад ра вай пра цы ад мi нiст ра цыi На ва бе лiц ка га ра ё на Але-
на Ха мец. Бан да рэн ка Анд рэй — вы лу чэ нец ад гра ма дзян, пра цуе га лоў ным юрыс кон суль там 
ад мi нiст ра цыi Са вец ка га ра ё на Го ме ля.

Го мель ская На ва бе лiц кая акру га №36. Кi раў нiк спра ва мi ад мi нiст ра цыi На ва бе лiц ка га ра ё на 
Го ме ля Аляк сей Ва сю чэн ка вы лу чыў ся ў ка мi сiю «ад гра ма дзян», як i на мес нiк ды рэк та ра ся-
рэд няй шко лы №27 Ак са на Ге ра шчан ка. Ад Бе лай Ру сi тра пi ла ў акру го вую ка мi сiю ды рэк тар 
Цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва Люд мi ла Грыц ко ва. Ды рэк тар лi кё ра-га рэ лач-
на га за во да, яна ж i дэ пу тат гар са ве та Га лi на Кар да сё ва вы лу ча на ў акру го вую ка мi сiю пра цоў-
ным ка лек ты вам бух гал тэ рыi за во да. На мес нiк кi раў нiка ад мi нiст ра цыi На ва бе лiц ка га ра ё на Го-
ме ля Ула дзi мiр Пры ва лаў прад стаў ляў у акру го вай ка мi сii праф са юз.

Го мель ская Сель ская акру га №37. Ды рэк тар Цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва 
Доб руш ска га ра ё на Але на Алей нi ка ва вы лу чы ла ся ў акру го вую ка мi сiю ад гра ма дзян. Кi раў нiк 
спра ва мi Го мель ска га рай вы кан ка ма Ана то лiй Ке до тра пiў у ка мi сiю як прад стаў нiк праф са ю-
за. «Ад гра ма дзян» вы лу ча на ў ка мi сii на чаль нiк ар га нi за цый на-кад ра ва га ад дзе ла Го мель ска га 
рай вы кан ка ма Ка ця ры на Лос кая, а яе пад на ча ле ная, га лоў ны спе цы я лiст ад дзе ла Ала Ткач прай-
шла ў ка мi сiю ад гра мад скас цi — ГА «Бе лая Русь».

У да лей шым су пра цоў нi кi вы кан ка маў i кi раў нi кi дзяр жаў ных прад пры ем стваў i ўста но ваў у 
боль шас цi АВК за ня лi клю ча выя па са ды. Так, на мес нiк кi раў нi ка ад мi нiст ра цыi Са вец ка га ра ё на 
Го ме ля Але на Ге ра шчан ка ўзна ча лi ла акру го вую ка мi сiю Го мель скай Са вец кай акру гi №34, сак-
ра та ром абра на га лоў ны бух гал тар упраў лен ня са цы яль най аба ро ны ад мi нiст ра цыi На тал ля Са-
чы ло вiч. Стар шы нёй акру го вай ка мi сii Го мель скай-Пра мыс ло вай акру гi №35 абра на на чаль нiк 
ад дзе ла ар га нi за цый на-кад ра вай пра цы Ала Анд ру шчан ка, на мес нi кам стар шы нi — ды рэк тар 
шко лы Iн на Цi ма шэн ка, сак ра та ром — га лоў ны спе цы я лiст ад дзе ла аду ка цыi ад мi нiст ра цыi На-
тал ля Ша па ра ва. Вы бар чую акру го вую ка мi сiю Ка лiн ка вiц кай акру гi №41 уз на ча лiў Алег Ма ку-
шын скi — на мес нiк стар шы нi рай вы кан ка ма, на мес нi кам стар шы нi стаў ды рэк тар упраў лен ня 
ка пi таль на га бу даў нiц тва Ка лiн ка вiц ка га ра ё на Дзмiт рый Гай ке вiч, а сак ра та ром — на чаль нiк 
ад дзе ла ар га нi за цый на-кад ра вай пра цы Але на Дзер гач. На чаль нiк ад дзе ла аду ка цыi Хой нiк ска-
га рай вы кан ка ма Люд мi ла Ку ла коў ская ўзна ча лi ла акру го вую ка мi сiю Хой нiц кай акру гi №47. 
Стар шы нёй акру го вай ка мi сii Ра га чоў скай акру гi №45 стаў на мес нiк стар шы нi рай вы кан ка ма 
Ва сiль Ка раль чук, на мес нi кам стар шы нi ка мi сii аб ра лi дэ пу та та ра ён на га Са ве та, ды рэк та ра фi-
лi яла «Го мель абл газ» Ва сi ля Ба ра на ва, а сак ра та ром — на чаль нi ка ад дзе ла ар га нi за цый на-кад-
ра вай пра цы Iры ну Ша цi ла. Стар шы нёй акру го вай ка мi сii Ма зыр скай вы бар чай акру гi №42 быў 
абра ны кi раў нiк спра ва мi Ма зыр ска га рай вы кан ка ма Мi ха iл Па шын скi (вы лу ча ны ад бе ла рус ка-
га праф са ю за су пра цоў нi каў дзяр жаў ных i iн шых уста ноў), на мес нi кам стаў Аляк сандр Шуль га 
ад бе ла рус ка га праф са ю за пра цаў нi коў бу доў лi i пра мыс ло вас цi бу даў нi чых ма тэ ры я лаў, ге не-
раль ны ды рэк тар «Ма зыр сель буд», а сак ра та ром — на чаль нiк ад дзе ла ар га нi за цый на-кад ра вай 
пра цы рай вы кан ка ма Ве ра нi ка Бай ко ва, абра ная ад гру пы гра ма дзян. У акру го вай ка мi сii Пру-
жан скай вы бар чай акру гi №9 стар шы нёй ка мi сii быў абра ны Ана толь Лап та но вiч, на кi ра ва ны 
ад гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая Русь», ды рэк тар дзяр жаў най уста но вы аду ка цыi «Пру жан-
скi мiж школь ны ву чэб на-вы твор чы кам бi нат пра цоў на га на ву чан ня i пра фе сiй най ары ен та цыi 
вуч няў», яго ным на мес нi кам — Са чэў ка Iван Ва сiль е вiч, вы лу ча ны ад Ка му нiс тыч най пар тыi 
Бе ла ру сi, стар шы ня ра ён на га ка мi тэ та Бе ла рус ка га праф са ю за пра цаў нi коў аду ка цыi i на ву кi, 
сак ра та ром — Свят ла на Яфi ма ва — га лоў ны спе цы я лiст ад дзе ла ар га нi за цый на-кад ра вай пра-
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цы Пру жан ска га рай вы кан ка ма. У АВК Iва цэ вiц кай акру гi №11 стар шы нёй ка мi сii стаў Ула дзi-
мiр Бурдзь —ды рэк тар Iва цэ вiц ка га фi лi яла ЖКГ «Рай во да ка нал», на мес нi кам стар шы нi ка-
мi сii Iры на Бач ка ле вiч — ра бот нi ца Iва цэ вiц ка га рай вы кан ка ма, сак ра та ром Але на Ла кi шык — 
юрыст Iва цэ вiц ка га рай вы кан ка ма. Та кiм чы нам, вi да воч най з'яў ля ла ся за леж насць сфар ма ва ных 
акру го вых вы бар чых ка мi сiй ад вы ка наў чай ула ды.

Яшчэ ад ной з вы раз ных тэн дэн цы яй, за фiк са ва ных на эта пе фар ма ван ня АВК, ста ла «пе ра-
ем насць» скла ду ка мi сiй ад па пя рэд нiх вы ба раў. Боль шасць сяб роў АВК, не за леж на ад спо са бу 
iх вы лу чэн ня, да гэ та га з'яў ля лi ся сяб ра мi цi акру го вых ка мi сiй, цi тэ ры та ры яль ных пад час мяс-
цо вых цi прэ зi дэнц кiх вы ба раў. У акру го вых ка мi сi ях, сфар ма ва ных у Грод нен скай воб лас цi, па-
пя рэд нi во пыт пра цы ў вы бар чых ка мi сi ях ме лi 89% за цвер джа ных кан ды да тур, пра што яшчэ на 
па се джан нi па фар ма ван нi АВК за явiў стар шы ня аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Анд рэй На ву мо вiч. 
Ана ла гiч ная сi ту а цыя бы ла ха рак тэр ная для ўсiх АВК, сфар ма ва ных па кра i не.

На прык лад, у скла дзе акру го вай ка мi сii Ба ры саў скай га рад ской вы бар чай акру гi №62 дзе-
вяць з тры нац ца цi сяб роў ува хо дзi лi ў склад Ба ры саў скай тэ ры та ры яль най ка мi сii па вы ба рах 
прэ зi дэн та ў 2010 го дзе, уклю ча ю чы стар шы ню Ва сi ля Ба ран нi ка. А чац вё ра «на вiч коў»: Воль-
га Буф цяк з юры дыч на га ад дзе ла Ба ры саў ска га рай вы кан ка ма, вы лу ча ная РГА «Бе лая Русь», 
дру гi сак ра тар Ба ры саў ска га рай ка ма БРСМ Нi на Глiн ская, га лоў ны спе цы я лiст ад дзе ла куль ту-
ры Ба ры саў ска га рай вы кан ка ма Ган на Жа ры ка ва (вы лу ча ла ся ГА «Бе ла рус кi Чыр во ны Крыж» 
i на чаль нiк зя мель на бу даў нi чай служ бы Ба ры саў ска га рай вы кан ка ма Па вел Цыр лiн (вы лу чаў ся 
гра ма дзя на мi шля хам збо ру под пi саў).

Акру го вая ка мi сiя Ма ла дэ чан скай га рад ской вы бар чай акру гi №72 у асноў ным так са ма скла-
да ла ся з пра ве ра ных не ад ны мi вы ба ра мi кад раў: 10 ча ла век з 13. З пер ша га по гля ду гэ та ка мi сiя 
бы ла сфар ма ва на вы ключ на на дэ ма кра тыч ных прын цы пах: у скла дзе, акра мя на чаль нi каў, iдэ-
о ла гаў i пра цаў нi коў вы кан ка ма, ёсць прос ты ла ба рант уста но вы аду ка цыi, пен сi я нер кi i на ват 
вар таў нiк. Але на спра ве ла ба рант Апя цё нак Ак са на аказ ва ец ца сак ра та ром БРСМаў скай пяр-
вiч кi, пен сi я нер ка Жаў ня ро вiч Нi на — бы лы iдэ о лаг СПК «Крас нае», а пен сi я нер ка Ар ло вiч 
Лю цыя — бы лая стар шы ня мяс цо ва га Са ве та дэ пу та таў, бы лая стар шы ня акру го вых ка мi сiй на 
не каль кiх вы ба рах. А прос ты вар таў нiк Люд мi ла Мяс тоў ская — гэ та бы лы вя ду чы спе цы я лiст па 
ахо ве дзяр жаў ных сак рэ таў бы ло га за во да-гi ган та «Спа да рож нiк».

Па Го мель скай Юбi лей най акру зе №31 з 13 сяб роў АВК 9 ужо пра ца ва лi на вы ба рах у ка мi сi-
ях — на мi ну лых пар ла менц кiх вы ба рах, а не ка то рыя «на ва бран цы» ўдзель нi ча лi ў пра цы ўчаст-
ко вых ка мi сiй на прэ зi дэнц кiх вы ба рах. На прык лад, па моч нiк ды рэк та ра па iдэа ла гiч най пра цы 
ААТ «Элект ра апа ра ту ра» Свят ла на Ста i на на прэ зi дэнц кiх вы ба рах тра пi ла ва ўчаст ко вую ка-
мi сiю як прад стаў нiк гра мад ска га аб' яд нан ня — «Бе лай Ру сi», а за раз — як вы лу чэ нец ад гра-
ма дзян. Дэ пу тат Го мель ска га гар са ве та, упраў ля ю чая ад дзя лен нем «Бел прам буд бан ка» Га лi на 
Ка са вер ская на мi ну лых пар ла менц кiх вы ба рах пра ца ва ла ў акру го вай ка мi сii, але не Юбi лей най 
акру гi, а Сяль ма шаў скай №32. Ка му нiст Вiк тар За бар ны на мi ну лых пар ла менц кiх вы ба рах пра-
ца ваў у АВК Юбi лей най акру гi, а за раз пе рай шоў у Сяль ма шаў скую. Так са ма ў АВК Юбi лей най 
акру гi на мi ну лых вы ба рах пра ца ваў Сяр гей Кар не еў, на мес нiк ды рэк та ра КЖРЭ УП «Чы гу нач-
нае», вы лу ча ны «ад гра ма дзян». У склад АВК Сяль ма шаў скай акру гi тра пi ла i Тац ця на Ка жа-
мя кi на, якая на мi ну лых вы ба рах у пар ла мент пра ца ва ла ў Юбi лей най вы бар чай акру зе.

Во сем з тры нац ца цi сяб роў АВК Го мель скай Цэнт раль най акру гi № 33 ме лi прак тыч ны до-
свед пра цы на вы ба рах у ка мi сi ях. Ана толь Кар не еў на мi ну лых пар ла менц кiх вы ба рах пра ца ваў 
у АВК Са вец кай вы бар чай акру гi №34, за раз пе ра мяс цiў ся ў Цэнт раль ную. Iры на Кузь мiц кая 
пра ца ва ла ва ўчаст ко вай ка мi сii на прэ зi дэнц кiх вы ба рах. Ды рэк тар гiм на зii Вiк тар Пе ту хоў так-
са ма пра ца ваў у ка мi сii на прэ зi дэнц кiх вы ба рах, як i Ва лян цi на Па лон ская — стар шы ня ра ён най 
ар га нi за цыi Чыр во на га Кры жа. У акру го вай ка мi сii Са вец кай акру гi на мi ну лых вы ба рах у пар-
ла мент пра ца ва ла ве тэ ран Аляф цi на Свi ры да ва, якая пе ра мяс цi ла ся ва АВК Цэнт раль най акру гi. 
Га лоў ны бух гал тар упраў лен ня са цы яль най аба ро ны ад мi нiст ра цыi Са вец ка га ра ё на Го ме ля На-
тал ля Са чы ло вiч пра ца ва ла ў АВК Пра мыс ло вай акру гi №35, за раз — у Цэнт раль най. Ды рэк тар 
до ма дзi ця чай твор час цi Та ма ра Чар няк так са ма пра ца ва ла ра ней у акру го вай ка мi сii, толь кi ў 
Са вец кай, а не Цэнт раль най, як пад час гэ тых вы ба раў.

1.4. Транс па рэнт насць пры фар ма ван нi АВК
Па вод ле на зi раль нi каў, iн фар ма цыя пра час i мес ца па ся джэн няў дзяр жаў ны мi СМI i iн тэр-

нэт-рэ сур са мi аб лас ных i Мiнск ага га рад ско га вы ка наў ча га ка мi тэ та ў боль шас цi вы пад каў не 



-17- 

па да ва ла ся. Прад стаў нi кi суб' ек таў, якiя вы лу чы лi сва iх прад стаў нi коў у акру го выя вы бар чыя 
ка мi сii, да вед ва лi ся аб мес цы i ча се па ся джэн ня шля хам аса бiс тых зва ро таў да прад стаў нi коў ор-
га наў вы ка наў чай ула ды.

У ад па вед нас цi з ч. 5 арт. 34 ВК на па ся джэн нi ор га наў, якiя ўтва ра юць ка мi сii, ма юць пра-
ва пры сут нi чаць прад стаў нi кi па лi тыч ных пар тый, iн шых гра мад скiх аб' яд нан няў, пра цоў ных 
ка лек ты ваў, гра ма дзян, якiя вы лу чы лi сва iх прад стаў нi коў у склад ка мi сiй. Удзел на зi раль нi каў 
не пра ду гле джа ны. На не маг чы мас цi пры сут нас цi на зi раль нi каў на па ся джэн нi па фар мi ра ван нi 
АВК асоб на фiк са ва ла ся ўва га фар мi рую чых ор га наў. Так, на афi цый ным сай це Вi цеб ска га абл-
вы кан ка ма бы ла раз ме шча на iн фар ма цыя, што «на су поль ным па ся джэн нi ма юць пра ва пры-
сут нi чаць прад стаў нi кi па лi тыч ных пар тый» i iн шых гра мад скiх струк тур, «не пра ду гле джа на 
на кi ра ван не на зi раль нi каў».

Сваю па зi цыю ор га ны ўла ды ма ты ва ва лi тым, што прад стаў нi кi гра мад скiх аб' яд нан няў, у 
тым лi ку i тыя, якiя пра вод зяць ма нi то рынг вы бар чай кам па нii, не прад стаў ля юць суб' ек таў, якiя 
вы лу чы лi прад стаў нi коў у склад вы бар чай ка мi сii. Ра зам з тым, ад ным з вi даў ста тут най дзей-
нас цi ар га нi за цыi-суб' ек та кам па нii «Пра ва аа ба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» — Бе ла рус ка га 
Хель сiнк ска га ка мi тэ та, з'яў ля ец ца ажыц цяў лен не на зi ран ня за вы ба ра мi. Трэ ба ад зна чыць, што 
згод на з арт. 20 за ко на «Аб гра мад скiх аб' яд нан нях», гра мад скае аб' яд нан не мае пра ва бес пе-
ра шкод на атрым лi ваць iн фар ма цыю, да тыч ную iх дзей нас цi. Фар мi ра ван не вы бар чых ка мi сiй, 
без умоў на, не па срэд на да ты чыц ца ар га нi за цыi вы ба раў i з'яў ля ец ца важ ным эта пам вы бар чай 
кам па нii. Пра цэс фар мi ра ван ня ка мi сiй па вi нен ад бы вац ца мак сi маль на праз рыс та, i па ся джэн нi 
дзяр жаў ных ор га наў, на якiх фар мi ру юц ца ка мi сii, па вiн ны ад бы вац ца ў пры сут нас цi ўсiх за цi-
каў ле ных суб' ек таў, у тым лi ку прад стаў нi коў гра мад скiх аб' яд нан няў, якiя ажыц цяў ля юць ма нi-
то рынг вы ба раў.

Не аб ход на за ўва жыць, што ня гле дзя чы на ад сут насць у Ко дэк се пра мой за ба ро ны на пры-
сут насць больш за ад на го прад стаў нi ка суб' ек та, якi вы лу чыў свай го прад стаў нi ка ў склад ка мi сii, 
прак ты ка ва ла ся аб ме жа ван не коль кас цi прад стаў нi коў — па ад ным ад кож на га суб' ек та. Ор га-
ны вы ка наў чай ула ды са ма стой на вы зна ча лi, хто мо жа пры сут нi чаць на па ся джэн нi ор га на, якi 
ўтва рае ка мi сii. У су вя зi з гэ тым не быў да пу шча ны на па ся джэн не Вi цеб ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў i Вi цеб ска га абл вы кан ка ма сяб ра пар тыi «Спра вядлі вы свет» Ана толь Ро дзiк, па коль-
кi ту ды ўжо быў за про ша ны iн шы прад стаў нiк гэ тай пар тыi.

Пры сут ныя на па ся джэн нi ў не ка то рых выпадках маг лi за да ваць пы тан нi аб пры чы нах пры-
няц ця та го цi iн ша га ра шэн ня, ад нак сам пра цэс пры няц ця ра шэн няў па кан крэт ных кан ды да тах 
ад бы ваў ся без пуб лiч на га асвят лен ня i аб мер ка ван ня. Пры сут ным прад стаў нi кам не да ва лi маг-
чы мас цi азна ё мiц ца з ма тэ ры я лы мi вы лу чэн ня ў склад акру го вых вы бар чых ка мi сiй (пра та ко ла мi 
схо даў, за ява мi гра ма дзя наў). На прык лад, пад час па се джан ня па фар мi ра ван нi акру го вых ка мi-
сiй па Грод нен скай воб лас цi прад стаў нiк БХК Ра ман Юр гель вы ка заў па жа дан не азна ё мiц ца з 
ма тэ ры я ла мi вы лу чэн ня ў склад АВК, але яму та кой маж лi вас цi не да лi.

2. Фар мi ра ван не ўчаст ко вых вы бар чых ка мi сiй
Згод на з ар ты ку ла мi 28 i 34 ВК пад рых тоў ку i пра вя дзен не вы ба раў дэ пу та таў Па ла ты 

прад стаў нi коў за бяс печ ва юць УВК. Яны ўдак лад ня юць спi сы вы бар шчы каў, за бяс печ ва юць 
да тэр мi но вае га ла са ван не i га ла са ван не па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы ка, ар га нi зоў ва юць 
га ла са ван не ў дзень вы ба раў, пра вод зяць пад лiк га ла соў i ўста наў лi ва юць вы нi кi га ла са ван ня 
па ўчаст ку.

УВК фар мi ру юц ца ра ён ны мi, га рад скi мi вы ка наў чы мi ка мi тэ та мi, а ў га ра дах з ра ён ным дзя-
лен нем — мяс цо вы мi ад мi нiст ра цы я мi. УВК скла да юц ца з прад стаў нi коў па лi тыч ных пар тый, 
iн шых гра мад скiх аб' яд нан няў, пра цоў ных ка лек ты ваў, а так са ма прад стаў нi коў гра ма дзя наў, 
якiя вы лу ча ны шля хам збо ру под пi саў. Не менш за ад ну тра цi ну яе скла ду фар мi ру ец ца з прад-
стаў нi коў па лi тыч ных пар тый i гра мад скiх аб' яд нан няў. У склад ка мi сiй не мо гуць ува хо дзiць 
суд дзi, пра ку ро ры, кi раў нi кi мяс цо вых вы ка наў чых i рас па рад чых ор га наў. Дзяр жаў ныя слу жа-
чыя не мо гуць скла даць больш за ад ну тра цi ну скла ду ка мi сii. Ра шэн не ор га наў, якiя ўтва ры лi 
ка мi сii, мо жа быць аб скар джа на ў су до вым па рад ку ў трох дзён ны тэр мiн з дня пры няц ця суб' ек-
та мi, якiя вы лу чы лi сва iх прад стаў нi коў у склад ка мi сiй.

Вы бар чае за ка на даў ства аб мя жоў вае маг чы мас цi па лi тыч ных пар тый i гра мад скiх аб' яд нан-
няў вы лу чаць прад стаў нi коў у УВК у па раў на ннi з вы лу чэн нем у акру го выя вы бар чыя ка мi сii 



-18- 

(АВК). Яно да ец ца толь кi тым ар га нi за цый ным струк ту рам пар тый i гра мад скiх аб' яд нан няў, 
якiя ма юць дзяр жаў ную рэ гiст ра цыю аль бо па стаў ле ны на ўлiк у мяс цо вых ор га нах ула ды. Та кiм 
чы нам, рэс пуб лi кан скiя гра мад скiя аб' яд нан нi, якiя не ма юць ар га нi за цый ных струк тур, на огул 
па збаў ле ны маг чы мас цi ўдзе лу ў вы бар чым пра цэ се ў скла дзе УВК.

На пя рэ дад нi вы ба раў не ка то рыя ар га нi за цыi (мiн ская га рад ская i аб лас ныя ар га нi за цыi 
РПГА «Рух за Сва бо ду», Гро дзен ская ар га нi за цыя Пар тыi БНФ) спра ба ва лi за рэ гiст ра ваць 
мяс цо выя ар га нi за цый ныя струк ту ры, але атры ма лi ад мо ву. У вы нi ку яны пад па лi пад аб ме жа-
ван не ВК i не атры ма лi пра ва вы лу чаць сва iх чле наў у склад УВК.

2.1. Вы лу чэн не ў склад УВК
Па вод ле звес так Цэнт раль най ка мi сii, у склад УВК бы ла вы лу ча на 84781 кан ды да ту ра: ад 

гра ма дзян шля хам па да чы за явы — 32 908 кан ды да тур (38,8%), ад пра цоў ных ка лек ты ваў — 15 
375 (18,1%), ад па лi тыч ных пар тый i iн шых гра мад скiх аб' яд нан няў — 36 498 (43%).

Лi да ра мi па вы лу чэн нi з'яў ля юц ца праў лад ныя гра мад скiя аб' яд нан нi: Фе дэ ра цыя праф са-
юзаў Бе ла ру сi (больш за 12%), Бе лая Русь (ка ля 6%), БРСМ (5%), Бе ла рус кi са юз жан чын (ка-
ля 5%) i iнш. На прык лад, у Вi цеб скай воб лас цi гэ тыя суб' ек ты ра зам з Бе ла рус кiм гра мад скiм 
аб' яд нан нем ве тэ ра наў вы лу чы лi ўся го 85% прэ тэн дэн таў ад гра мад скiх аб' яд нан няў або 32% ад 
агуль на га лi ку вы лу ча ных у УВК. Ак тыў насць гэ тых ар га нi за цый у па раў на ннi з прэ зi дэнц кi мi 
вы ба ра мi 2010 г. у пра цэнт ных су ад но сi нах прак тыч на не змя нi ла ся, але знач на па вя лi чы ла ся ў 
па раў на ннi з пар ла менц кi мi вы ба ра мi 2008 г.

Кан ды да ту ры ў склад УВК пра па на ва лi 10 па лi тыч ных пар тый з 15 за рэ гiст ра ва ных. Пры 
гэ тым ла яль ныя ўла дам па лi тыч ныя пар тыi i гра мад скiя аб' яд нан нi па вя лi чы лi сваю ак тыў насць. 
На прык лад, РППС вы лу чы ла 832 прэ тэн дэн ты, што ў два ра зы пе ра вы шае коль касць 2010 г.

У па раў на ннi з 2010 г. ак тыў насць апа зi цый ных пар тый знi зi ла ся. На прэ зi дэнц кiх вы ба рах 
2010 г. 1073 прэ тэн дэн ты ад апа зi цый ных па лi тыч ных пар тый скла да лi 1,3% ад агуль най коль-
кас цi кан ды да таў. У 2012 го дзе 664 кан ды да ту ры ад пя цi апа зi цый ных пар тый скла да лi толь кi 
ка ля 0,8% ад агуль на га лi ку вы лу чэн цаў.

Па вод ле звес так Цэнт раль най ка мi сii, БПЛ «Спра вяд лi вы свет» вы лу чы ла 216 ча ла век, 
БСДП (Г) — 30, АГП — 240, ПБНФ — 158, Бе ла рус кая пар тыя «Зя лё ныя» — 20. До ля апа зi-
цый ных ак ты вiс таў ся род усiх, хто вы лу чаў ся ад па лi тыч ных пар тый i гра мад скiх аб' яд нан няў, у 
2010 г. скла да ла 3,2%, у 2012 г. — толь кi 1,8%.

У цэ лым до ля вы лу ча ных у склад УВК прад стаў нi коў па лi тыч ных пар тый i гра мад скiх аб'-
яд нан няў уз рас ла да 42%. Пад час прэ зi дэнц кiх вы ба раў 2010 г. яна скла ла 39,1%4. Ад па вед на ў 
2012 г. ска ра цi ла ся коль касць кан ды да тур у УВК ад гра ма дзян i пра цоў ных ка лек ты ваў.

На зi ра ла ся ра зы хо джан не па мiж звест ка мi пра коль касць вы лу чэн цаў у склад УВК, агу ча ны-
мi апа зi цый ны мi пар ты я мi, i звест ка мi, якiя пры вя ла Цэнт раль ная ка мi сiя. На прык лад, АГП за-
явi ла пра вы лу чэн не ў склад УВК 296 сва iх сяб роў, а ў афi цый ных да ку мен тах ука за на лiч ба 2405. 
Ана ла гiч ныя ра зы хо джан нi ма юц ца ў афi цый най i пар тый най ста тыс ты цы вы лу чэн ня ад БПЛ 
«Спра вяд лi вы свет» i ПБНФ.

Не за рэ гiст ра ва ныя па лi тыч ныя суб' ек ты — пар тыя БХД i кам па нiя «Га ва ры праў ду» — для 
вы лу чэн ня сва iх прад стаў нi коў у склад УВК вы ка рыс тоў ва лi збор под пi саў вы бар шчы каў. БХД 
за явi ла пра вы лу чэн не 171 прад стаў нi ка.

2.2. Па ся джэн нi па ўтва рэн нi ўчаст ко вых вы бар чых ка мi сiй
На па ся джэн нi ор га наў, якiя ўтва ра юць УВК, ма юць пра ва пры сут нi чаць прад стаў нi кi па лi-

тыч ных пар тый, iн шых гра мад скiх аб' яд нан няў, пра цоў ных ка лек ты ваў, гра ма дзян, якiя пра дста-
вi лi сва iх прад стаў нi коў у склад ка мi сii. Пры гэ тым па ла жэн нi ар ты ку ла 13 ВК не ўтрым лi ва юць 
ука зан ня на паў на моц твы на зi раль нi каў на гэ тай ста дыi вы бар чай кам па нii, што вы ка рыс тоў ва-
ла ся для аб ме жа ван ня на зi ран ня за пры няц цем ра шэн ня па фар мi ра ван нi УВК. Мож на ка заць, 
што па ся джэн нi вы кан ка маў i мяс цо вых ад мi нiст ра цый па фар мi ра ван нi УВК ад бы ва лi ся ва ўмо-
вах ад нос най ад кры тас цi для на зi раль нi каў. 

4 4 Сборник элек то раль ной статистики «Вы бо ры Президента Республики Бе ла русь в 2010 го ду» [Элект рон ный ре сурс]. 
Рэ жым до сту пу: htt p://www.rec.gov.by/Elections-PRB
5 Сведения о выдвижении представителей в сос тав участ ко вых избирательных комиссий по вы бо рам де пу та тов Па ла ты представи-
телей Национального собрания Республики Бе ла русь пя то го со зы ва [Элект рон ный ре сурс]. 
Рэ жым до сту пу: htt p://www.rec.gov.by/Elections-PPNS5-Electoral



-19- 

Як i пры фар мi ра ван нi АВК, гэ тыя па ся джэн нi на сi лi вы ключ на фар маль ны ха рак тар, аб чым 
свед чыць ха рак тар iх пра вя дзен ня i пра цяг ласць. У аб са лют най боль шас цi рэ гi ё наў га ла са ван не 
зво дзi ла ся да хут ка га i без аль тэр на тыў на га за цвяр джэн ня спi саў скла ду ка мi сiй, пад рых та ва ных 
на пя рэ дад нi па ся джэн няў у за кры тым рэ жы ме.

Па вод ле звес так на зi раль нi каў, Бя ро заў скi рай вы кан кам за 6 хвi лiн за цвер дзiў 486 з 515 кан-
ды да тур. Пра цэ дур на гэ та вы гля да ла на ступ ным чы нам: на пы тан не на чаль нi ка ад дзе ла ар га-
нi за цый на-кад ра вай пра цы Вi та лiя Мша ра «Усе ма юць спi сы пад ру ка мi?» пра гу ча ла друж нае 
«усе». «Пра га ла су ем!» Нi ў ка го з пры сут ных не ўзнiк ла нi пя рэ чан няў на конт кан ды да тур у 
сяб ры ка мi сii, нi пы тан няў, нi асоб най дум кi. Бы ло агу ча на, што пры ад бо ры прэ тэн дэн таў пад 
ўва гу бра лi ся ўзрост, во пыт, пэў ны стаж i ўмен не пра ца ваць.

У Пру жан скiм рай вы кан ка ме па се джан не прай шло за 12 хвi лiн, пад час якiх бы ло за цвер джа-
на 558 кан ды да тур з 701 — без га ла са ван ня, прос та бы ло аб ве шча на, коль кi ча ла век уклю ча на ў 
ка мi сii, якiм шля хам яны вы лу ча лi ся.

На па ся джэн нi Сма ля вiц ка га рай вы кан ка ма ў дак ла дзе на чаль нi ка ад дзе ла ар га нi за цый на-
кад ра вай ра бо ты бы ла агу ча на толь кi коль касць па да дзе ных за яў i коль кас ны склад кож най ка-
мi сii.

Са лi гор скi рай вы кан кам на пра ця гу 15 хвi лiн за да во лiў 691 за яву з 741, пры гэ тым iн-
фар ма цыя пра спо са бы вы лу чэн ня ў склад УВК, наз вы пар тый i ар га нi за цый кан ды да таў не 
па ве дам ля лi ся, так са ма як i пры чы ны, па якiх ад ны кан ды да ту ры ўклю ча лi ся ў склад УВК, 
а iн шыя — не. Сяб ра са лi гор скай фi лii БХК Ула дзi мiр Шы ла ад зна чыў, што ўжо праз га дзi-
ну пас ля па ся джэн ня Са лi гор ска га вы ка на ў ча га ка мi тэ та быў пад пi са ны ў друк ну мар га зе ты 
«Шах цёр» з апуб лi ка ва ны мi скла да мi ка мi сiй. Гэ та свед чыць пра тое, што ра шэн не па скла дзе 
УВК бы ло га то ва  i пе ра да дзе на ў рэ дак цыю вы дан ня за га дзя, а па ся джэн не з'яў ля ла ся фар-
маль нас цю.

Па ся джэн нi ад мi нiст ра цый Ле нiн ска га ра ё на Грод на пра цяг ва ла ся 25 хвi лiн, Каст рыч нiц ка-
га — 20 хвi лiн, а ад мi нiст ра цыi Гро дзен ска га ра ё на — уся го 5 хвi лiн, скла ды ка мi сiй за цвяр джа-
лi ся спi сам i без аб мер ка ван ня кан ды да тур.

Па Сло нiм скiм ра ё не бы ло сфар ма ва на 49 участ ко вых вы бар чых ка мi сiй, коль кас ны склад 
якiх вар' i ра ваў ся ад 9 да 19 ча ла век. Хто кан крэт на стаў сяб рам участ ко вых вы бар чых ка мi сiй i цi 
тра пiў хоць адзiн прад стаў нiк ад дэ ма кра тыч ных сiл у iх склад, па вы нi ках па ся джэн ня так i за-
ста ло ся не вя до мым, бо проз вi шчы тых, ка го ўклю чы лi, не на зы ва лi ся. Бы ло толь кi ска за на, што 
ў ся мi дзён ны тэр мiн iн фар ма цыя з'я вiц ца ў мяс цо вым дру ку.

У Слуц кi рай вы кан кам па сту пi ла 754 за явы аб вы лу чэн нi ў 72 участ ко выя вы бар чыя ка мi сii, 
раз ме шча ныя на тэ ры то рыi ра ё на. 750 ча ла век бы лi ўклю ча ныя ў склад ка мi сiй. Па се джан не, на 
якiм быў за цвер джа ны склад участ ко вых вы бар ка маў, доў жы ла ся 14 хвi лiн. Аб мер ка ван ня кан-
ды да тур не бы ло, су пра цоў нi ца ад дзе ла ар га нi за цый на-кад ра вай ра бо ты Слуц ка га рай вы кан ка-
ма Свят ла на Чу бок за чы та ла за га дзя пад рых та ва ны спiс тых, ка го вы ра шы лi ўклю чыць у склад 
УВК. Чац вё ра ча ла век не ўвай шлi ва ўчаст ко выя вы бар чыя ка мi сii, па коль кi ў тра iх з iх бы лi да-
пу шча ныя па мыл кi ў пра та ко ле па вы лу чэн нi. Случ чан ка, якая вы лу ча ла ся ад Бе ла рус ка га са ю за 
жан чын, бы ла ад се я на з пры чы ны аб ме жа ва най коль кас цi сяб роў ка мi сii, але ча му ме на вi та ёй не 
ха пi ла мес ца ў УВК — па тлу ма ча на не бы ло.

Пра iмi та цый ны ха рак тар па се джан няў па ўтва рэн нi УВК у ра ён ных ад мi нiст ра цы ях Го ме ля 
свед чыць той факт, што iн фар ма цыя аб утва рэн нi ўчаст ко вых ка мi сiй з ука зан нем коль кас цi асо-
баў, якiя ўвай шлi ў iх склад, бы ла апуб лi ка ва на ў га зе це «Го мель скiя ве да мас цi» 7 жнiў ня, у той 
час як са мi па ся джэн нi ад бы лi ся толь кi 8 жнiў ня.

Яшчэ ад на не да рэ чнасць бы ла за фiк са ва ная на зi раль нi ка мi пры азна ям лен нi з вы нi ка мi па-
ся джэн няў па ўтва рэн нi УВК, якая па тра пi ла ў прэ су: у гар вы кан ка маў скай га зе це Баб руй ска 
ў спi се чле наў УВК №27 Баб руй скай сель скай ВА №80 у iн фар ма цыi пра Мар га ры ту Бя ля е ву 
ўказ ва ла ся, што яна вы лу ча ла ся гра ма дзя на мi шля хам па да чы за явы, а на су праць яе проз вi шча ў 
дуж ках ста яў за пiс — «да ня се».

На фо не ас тат нiх рэ гi ё наў вы лу ча лi ся па пра цяг лас цi па ся джэн нi па фар мi ра ван нi УВК Каст-
рыч нiц кай i Чы гу нач най ад мi нiст ра цый Вi цеб ска. Так, па ся джэн не ў Каст рыч нiц кай ра ён най 
ад мi нiст ра цыi 8 жнiў ня пра цяг ва ла ся амаль 10 га дзiн, у Чы гу нач най — больш за 6 га дзiн. Пры-
сут ны на па ся джэн нi стар шы ня аб лас ной ар га нi за цыi пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы свет» Мi-
ка лай Се лi ваш ка ад зна чыў, што ў га ла са ваў шых бы лi па пкi з па пе ра мi, якiя iм раз да лi па пя рэд-
не, каб па зна ё мiц ца з кан ды да ту ра мi. У вы нi ку га ла са ван не пра хо дзi ла па вы зна ча ным сцэ на ры: 
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пра га ла са ва лi за «па трэб ных лю дзей». М. Се лi ваш ка за пы таў ся, ча му не ка то рыя пра га ла са ва лi 
су праць яго, на што прад стаў нi кi ад мi нiст ра цыi ад ка за лi, што ўсе ад мо вы — «гэ та аса бiс тае 
мер ка ван не кож на га». Па доб ным чы нам — з па пка мi ў ру ках — га ла са ва лi i на па ся джэн нi ў 
Пер ша май скай ра ён най ад мi нiст ра цыi, i з тым жа вы нi кам: прад стаў нi коў апа зi цый ных пар тый 
у ка мi сii не ўклю чы лi.

2.3. Склад участ ко вых вы бар чых ка мi сiй
У пе ры яд з 6 па 8 жнiў ня 2012 го да на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь бы ла ство ра на 6301 

участ ко вая вы бар чая ка мi сiя (УВК), у якiя ўвай шлi 68 945 чле наў, за мя жой — 43 УВК. Не ад-
бы ло ся па ся джэн ня па фар мi ра ван нi УВК у Стак голь ме. У вы нi ку бе ла рус ка-швед ска га дып ла ма-
тыч на га кан флiк ту пер са нал Па соль ства Бе ла ру сi ў Шве цыi быў ад клi ка ны, а на зва ны вы бар чы 
ўчас так лiк вi да ва ны.

Прадстаўніцтва палітычных партый і ГА ў УВК

Прад стаў нi кi гра мад скiх аб' яд нан няў, у тым лi ку па лi тыч ных пар тый, у скла дзе УВК зай ма лi 
45,3%, прад стаў нi кi пра цоў ных ка лек ты ваў — 16,2%, вы лу ча ныя ад гра ма дзян шля хам па да чы 
за яў — 38,5%. Уве дзе ная ў 2010 г. у Вы бар чы ко дэкс (ВК) (ар ты кул 34) кво та не менш за ад ну 
тра цi ну для прад стаў нi коў гра мад скiх аб' яд нан няў i па лi тыч ных пар тый у скла дзе УВК за паў ня-
ла ся за кошт па вы шэн ня до лi прад стаў нiц тва праў лад ных гра мад скiх аб' яд нан няў i па лi тыч ных 
пар тый. Гэ та не ства ры ла боль ша га плю ра лiз му ў скла дзе УВК i па кi ну ла за вы ка наў чай ула-
дай маг чы масць поў на га кант ро лю за пад лi кам га ла соў. У па раў на ннi з прэ зi дэнц кi мi вы ба ра мi 
2010 г. ро ля пра цоў ных ка лек ты ваў як суб' ек таў вы бар ча га пра цэ су змен шы ла ся амаль на 4%, а 
ро ля гра мад скiх аб' яд нан няў уз рас ла на 3,5%.

Кон курс на мес ца ва УВК у ся рэд нiм па кра i не склаў 1,2 ча ла ве кі. Гэ ты па ка заль нiк iс тот на 
ад роз нi ва ец ца ў Мiн ску — 1,6. За фiк са ва ны i ну ля выя кон кур сы ў склад УВК на па ся джэн нях 
Ла гой ска га, Iва цэ вiц ка га, Верх ня дзвiн ска га рай вы кан ка маў i iнш.

У агуль най коль кас цi чле наў УВК до ля прад стаў нi коў ча ты рох апа зi цый ных пар тый скла ла 
ка ля 0,1% (61 ча ла век з 68945), яны ака за лi ся прад стаў ле ныя менш чым у 1% ка мi сiй. Гэ та вы-
клю чы ла апа не нтаў ула ды з ар га нi за цыi га ла са ван ня i пад лi ку га ла соў i та кiм чы нам, па зба вi ла 
маг чы мас цi ўплы ваць на пра цу УВК. На прэ зi дэнц кiх вы ба рах 2010 г. до ля прад стаў нi коў пя цi 
апа зi цый ных пар тый скла да ла 0,26% (183 ча ла ве кi з 70815).
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Прадстаўніцтва ў УВК

Па раў на нне «пра цэн та пра ход нас цi» праў лад ных i апа зi цый ных пар тый i ГА дае пад ста вы 
сцвяр джаць аб дыс кры мi на цый ным па ды хо дзе пры фар ма ван нi УВК.

№ Наз ва пар тыi/ГА Вы лу ча на 
ў УВК

Уклю ча на 
ў УВК

% 
пра ход нас цi

Праў лад ныя пар тыi i ГА
1. Бе ла рус кая аграр ная пар тыя 571 485 85%
2. Ка му нiс тыч ная пар тыя Бе ла ру сi 845 635 75%
3. Рэс пуб лi кан ская пар тыя 262 235 90 %
4. Рэс пуб лi кан ская пар тыя пра цы i спра вяд лi вас цi 832 704 85 %
5 Бе ла рус кая са цы яль на-спар тыў ная пар тыя 609 551 90 %
6. Бе лая Русь 4799 4189 87 %
7. БРСМ 4345 3674 85 %
8. Бе ла рус кi са юз жан чын 4037 3791 94 %
9. Бе ла рус кае ГА ве тэ ра наў 3138 2635 84 %
10. ФПБ 10400 9418 91 %
Апа зi цый ныя пар тыi
11. Бе ла рус кая пар тыя «Зя лё ныя» 20 0 0 %
12. Бе ла рус кая пар тыя «Спра вяд лi вы свет» 216 39 18 %
13. БСДП (Гра ма да) 30 5 17 %
14. АГП 240 5 2 %
15. Пар тыя БНФ 158 12 8 %

У Мiн ску, дзе тра ды цый на знач ная па лi тыч ная ак тыў насць, вы лу ча ла ся 186 прад стаў нi коў 
апа зi цый ных пар тый. У вы нi ку нi адзiн з iх не быў уклю ча ны ў склад УВК (пра цэнт пра ход нас-
цi — 0). У акру гах, дзе ба ла та ва лi ся лi да ры апа зi цый ных ар га нi за цый Аляк сандр Мi лi нке вiч, 
Аляк сей Яну ке вiч, Ула дзi мiр На ва сяд i iн шыя, апа зi цый ныя ак ты вiс ты не ўвай шлi ў склад УВК, 
ня гле дзя чы на ак тыў нае вы лу чэн не. Ад сут насць кры тэ ры яў для уклю чэн ня аль бо ад хi лен ня вы-
лу ча ных кан ды да тур да зва ля ла ор га нам вы ка наў чай ула ды ма нi пу ля ваць пра цэ сам.
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Пад аў ля ю чая боль шасць асоб, якiя бы лi ўклю ча ны ў склад УВК, ужо бы лi ў скла дзе вы-
бар чых ка мi сiй на мi ну лых мяс цо вых, пар ла менц кiх цi прэ зi дэнц кiх вы ба рах. Так, у склад 
УВК Сма ля вiц ка га ра ё на бы ло ўклю ча на на 80% асоб, за дзей нi ча ных на прэ зi дэнц кiх вы ба-
рах 2010 г. У Iва цэ вiц кiм ра ё не склад ка мi сiй на 90 % ака заў ся iдэн тыч ным скла ду, якi быў на 
апош няй прэ зi дэнц кай кам па нii 2010 го да. У Грод на ў Ле нiн скiм ра ё не ў склад участ ко вых 
ка мi сiй увай шло 85% «пра ве ра ных кад раў», у Каст рыч нiц кiм — 83,5%. У Сло нiм скiм ра ё не 
больш за 90% сяб раў сфар ма ва ных ка мi сiй ра ней ужо ме лi до свед пра цы ў ка мi сi ях. 86% сяб-
роў участ ко вых вы бар чых ка мi сiй на Случ чы не ра ней пра ца ва лi ў iх скла дзе. Ва ўчаст ко вых 
вы бар ка мах, ство ра ных на тэ ры то рыi Жа бiн каў ска га ра ё на, з за цвер джа ных у склад АВК 
247 ча ла век ра ней шы во пыт пра вя дзен ня вы ба раў ме лi 220 ча ла век (89%). У Го ме лi на вы-
ба рах прэ зi дэн та ў 2010 го дзе пра ца ва лi 9 з 12 сяб роў ка мi сii ўчаст ка №5 Са вец кай акру гi, 
у ка мi сii ўчаст ка №4 Са вец кай акру гi — 9 з 14, у ка мi сii ўчаст ка №7 Са вец кай акру гi — 10 
ча ла век з 14 i г.д.

У Са лi гор ску спiс за цвер джа ных сяб роў участ ко вых ка мi сiй так са ма ака заў ся прак тыч на 
iдэн тыч ным скла ду УВК на прэ зi дэнц кiх вы ба рах 2010 го да. Па вы нi ках ана лi зу сяб ра са лi гор-
скай фi лii БХК Ула дзi мi р Шы ла вы свет лiў, што, на прык лад, у склад ка мi сii №23 нi бы та вы лу чы-
лi ся аб са лют на но выя лю дзi, але хiт расць за клю ча ец ца ў тым, што склад ка мi сii №23 уз ору 2010 
го да — гэ та на 90% сяб ры ка мi сii №29 на вы ба рах 2012 г.

Пры ана лi зе скла ду УВК бы ла вы яў ле на тая ж тэн дэн цыя, якая за фiк са ва на i пры фар мi ра ван нi 
АВК: дзе ля вы ка нан ня па тра ба ван ня Вы бар ча га ко дэк са аб аб ме жа ван нi коль кас цi дзярж слу жа-
чых у ка мi сii ад ной трэ цяй част кай, а так са ма з мэ тай ства рэн ня iмi та цыi «шы ро ка га гра мад ска-
га прад стаў нiц тва», знач ная част ка дзярж слу жа чых вы лу ча ла ся ва УВК ад гра мад скiх аб' яд нан-
няў i шля хам збо ру под пi саў вы бар шчы каў. Гэ тым тлу ма чыц ца ўпар тае не жа дан не па ве дам ляць 
пра мес цы пра цы сяб роў УВК: у рэ гi я наль ным дру ку, на сай тах га рад скiх i ра ён ных вы ка наў чых 
ка мi тэ таў бы ла апуб лi ка ва на iн фар ма цыя пра пер са наль ны склад УВК, ку ды пе ра важ на ўвай шлi 
толь кi проз вi шча, iмя, iмя па баць ку i спо саб вы лу чэн ня. Iн фар ма цыя пра мес цы пра цы не ра бi-
ла ся пуб лiч най яшчэ i та му, што, як i пад час ра ней шых вы ба раў, ка мi сii бы лi сфар мi ра ва ны i кi ра-
ва лi ся па вы твор чым прын цы пе.

Гэ та цал кам па цвяр джа ец ца да дзе ны мi з рэ гi ё наў, дзе на зi раль нi кi змаг лi роз ны мi шля ха мi 
атры маць iн фар ма цыю пра мес цы пра цы сяб роў УВК. На прык лад, та кая iн фар ма цыя бы ла атры-
ма ная з част кi ўчаст каў Го мель скай Са вец кай вы бар чай акру гi №34.

УВК участ ка №2. Учас так раз ме шча ны ў бу дын ку ся рэд няй шко лы №3. З 14 сяб роў ка мi-
сii як мi нi мум 10 пра цу юць у гэ тай шко ле на стаў нi ка мi цi вы ха ва це ля мi. Але ў ка мi сiю тра пi лi 
цi ад гра ма дзян, цi ад праф са ю за, цi ад «Чыр во на га Кры жа» i «Бе ла рус ка га фон ду мi ру». 
Ды рэк тар шко лы Ка ця ры на Са вен ка прый шла ў ка мi сiю так са ма як прад стаў нiк гра мад скас-
цi — Бе ла рус ка га са ю за жан чын, а на мес нiк ды рэк та ра Люд мi ла Па ля ко ва — як прад стаў нiк 
Бе лай Ру сi.

УВК участ ка №5 у скла дзе 12 ча ла век утво ра на з кi раў нiц тва i су пра цоў нi каў ААТ «Ма лоч-
ныя пра дук ты», пры нам сi, во сем ча ла век дак лад на пра цу юць на да дзе ным прад пры ем стве. Не 
вы клю ча на, што i ўсе сяб ры ка мi сii пра цу юць на прад пры ем стве, але ўдак лад нiць гэ та ака за ла ся 
не маг чы ма. У склад ка мi сii ўвай шлi ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Ма лоч ныя пра дук ты» Ула дзi-
мiр Ко цур, яго на мес нi кi Лю боў Арэ шчан ка i Тац ця на Са ро кi на, стар шы ня пра фка ма Тац ця на 
Па ця рай ла, на чаль нiк кад ра ва га ад дзе ла Тац ця на Ад на оч ка. Праў да, прый шлi яны ў ка мi сiю як 
прад стаў нi кi гра мад скас цi — Бе лай Ру сi, Фон ду мi ру, Са ю за жан чын, i як вы лу чэн цы ад гра ма-
дзян.

Ка мi сiя ўчаст ка №4 прак тыч на цал кам (як мi нi мум 10 ча ла век з 14) утво ра на з су пра цоў нi-
каў КЖРЭ УП «Са вец кае» (ка му наль нае прад пры ем ства) i яго струк тур ных пад раз дзя лен няў. 
У склад ка мi сii ўвай шлi май стры ўчаст каў, ды рэк тар струк ту ры КЖРЭ УП — РЭУ (ра монт на-
экс плу а та цый ных упраў лен няў), вя ду чыя iн жы не ры РЭУ i iн шыя спе цы я лiс ты ка му наль на га 
прад пры ем ства. У ка мi сii ка му наль ныя спе цы я лiс ты i на чаль нi кi бы лi па зна ча ны як прад стаў нi кi 
гра мад скiх аб' яд нан няў — Чыр во на га Кры жа, фон ду мi ру, Бе лай Ру сi, а так са ма як вы лу чэн цы 
ад гра ма дзян. Прад стаў нi кi КЖРЭ УП кам пакт на раз мяс цi лi ся друж ным ка лек ты вам i ў ка мi сii 
ўчаст ка №11. З 14 сяб роў ка мi сii ўчаст ка дак лад на 11 пра цуе ў КЖРЭ УП «Са вец кае». Увай шоў 
у ка мi сiю i прад стаў нiк гра мад скас цi — Бе ла рус ка га фон ду мi ру Фё дар Хах лоў. Праў да, ака за ла-
ся, што ён пра цуе на мес нi кам ды рэк та ра КЖРЭ УП «Са вец кае», хоць гэ та i не па зна ча на ў спi се 
ка мi сii.



-23- 

Ка мi сiя ўчаст ка №7. Як мi нi мум во сем з'яў ля юц ца су пра цоў нi ка мi Бу даў нi ча-ман таж на га 
трэс ту №27 Го ме ля. Пры чым у ка мi сiю тра пi лi кi раў нi кi i пад на ча ле ныя: на мес нiк ге не раль на га 
ды рэк та ра трэс ту №27 Мi ка лай Су гак, праф са юз ны дзе яч трэс та Тац ця на Скi бу но ва, на чаль нiк 
ад дзе ла кад раў Ана то лiй Дро баў. На чаль нi кi бу даў нi ча га трэс та тут прад стаў ле ны як сяб ры Са-
ю за афi цэ раў ды Бе лай Ру сi. Пра на чаль нiц кiя па са ды — нi сло ва.

Ана ла гiч ная сi ту а цыя за фiк са ва на i на ўчаст ках Го мель скай Цэнт раль най акру гi №33.
УВК участ ка №32 скла да ла ся з 13 ча ла век, i толь кi адзiн сяб ра ка мi сii вы лу ча ны пра цоў ным 

ка лек ты вам шко лы №59. Ас тат нiя ж, ка лi ве рыць спi су ка мi сii — спрэс гра мад скасць: Бе ла рус-
кi фонд мi ру, Бе ла рус кi са юз жан чын, Чыр во ны Крыж, Бе лая Русь цi вы лу чэн цы ад гра ма дзян. 
Пра вер ка ж па ка за ла, што як мi нi мум 11 сяб роў ка мi сii пра цу юць на стаў нi ка мi ў да дзе най ся рэд-
няй шко ле №59. Ды рэк тар жа шко лы Аляк сандр Каль коў так са ма тра пiў у ка мi сiю як прад стаў-
нiк Бе ла рус ка га фон ду мi ру. Яшчэ як мi нi мум сем на стаў нi каў ся рэд няй шко лы №59 за ся да юць 
ва ўчаст ко вай ка мi сii №33.

Ва ўчаст ко вай ка мi сii ўчаст ка №30 лi та раль на ўсе сяб ры ка мi сii па спi се — прад стаў нi кi гра-
мад скас цi i вы лу чэн цы ад гра ма дзян. На са мой спра ве як мi нi мум 10 сяб роў ка мi сii — на стаў нi кi 
ся рэд няй шко лы №16 на ча ле з ды рэк та рам Iры най Сляп цо вай, якая прай шла ў ка мi сiю ад Бе ла-
рус ка га са ю за жан чын.

На ўчаст ку №17 у склад ка мi сii ўвай шлi пе да го гi гiм на зii №10, тра ды цый на на ча ле з ды рэк-
та рам, Iрэ най Бяс па лай. У ка мi сii з сям надцца цi сяб роў як мi нi мум 13 пра цуе ў гiм на зii №10. 
Пры чым нi вод на га ўпа мi нан ня, што гэ та — на стаў нi кi, у спi се ка мi сii ня ма, усе — прад стаў нi кi 
гра мад скас цi (БРСМ, Са юз жан чын, Бе лая Русь, праф са юз) цi вы лу чэн цы ад гра ма дзян.

Як мi нi мум 10 на стаў нi каў i ды рэк тар прай шлi ў ка мi сiю ўчаст ка №13, раз ме шча на га ў па-
мяш кан нi ся рэд няй шко лы №11 Го ме ля. Прак тыч на ўсе сяб ры ка мi сii пра цу юць у гэ тай шко-
ле ра зам з ды рэк та рам На тал ляй Лiт вi на вай. Тра ды цый на ўсе на стаў нi кi ў ка мi сii па зна ча ны як 
прад стаў нi кi гра мад скiх аб' яд нан няў.

Пiн скi гар вы кан кам сфар ма ваў 87 участ ко вых ка мi сiй Пiн скай га рад ской вы бар чай акру гi 
№14 так са ма па вы твор чым прын цы пе, ха ця фар маль на ўсё вы гля да ла без да кор на. Су пра цоў нi кi 
прад пры ем стваў i ўста но ваў, дзе мес цi лi ся вы бар чыя ўчаст кi, вы лу чы лi ся ў ка мi сii за мас кi ра ва-
на — ад та кiх праў лад ных гра мад скiх ар га нi за цы яў, як Бе лая Русь, Бе ла рус кi са юз жан чын, Бе-
ла рус кi Чыр во ны крыж, БРСМ, Бе ла рус кi фонд мi ру i ад праф са юзаў. Ха ця ча сам абы хо дзi ла ся 
i без па доб ных хiт ры каў. На прык лад, участ ко вая ка мi сiя №12, якая мес цi ла ся ў До ме куль ту ры 
ЗАТ «Хол дын га вая кам па нiя «Пiн скдрэў». У спi се гэ тай ка мi сii па зна ча на, што 10 з 13 яе сяб-
роў з'яў ля юц ца су пра цоў нi ка мi хол дын га вай кам па нii «Пiн скдрэў». Але, па iн фар ма цыi мяс-
цо вых на зi раль нi каў, ас тат нiя тры так са ма пра цу юць на «Пiн скдрэ ве», ха ця за мас кi ра ва лi ся за 
вы лу чэн нем ад пяр вi чак ве тэ ран скай ар га нi за цыi, БРСМ i Бе лай Ру сi.

Спiс сяб роў ка мi сii (па да дзе ны па-рус ку):

«Участ ко вая комиссия № 12 — Дом куль ту ры за кры то го акционерного общества 
«Холдинговая компания «Пинскдрев», тел. 35-67-75.

1. Бо тян 
Владимир Алексеевич

— от Пинской го род ской организации Бел орус ско го 
общественного объединения ве те ра нов

2. Диковицкая 
Свет ла на Ана толь ев на

— от тру до во го коллектива служ бы директора 
по ра бо те с пер со на лом за кры то го акционерного общества 
«Холдинговая компания «Пинскдрев»

3. Зем ля нско ва 
Юлия Оле гов на

— от Пинской го род ской организации общественного 
объединения «Белорусский республиканский со юз 
молодежи»

4. Каленик 
Лилия Николаевна

— от тру до во го коллектива яс лей-са да № 45 «Лесовичок» 
за кры то го акционерного общества «Холдинговая компания 
«Пинскдрев»

5. Коз ло ва 
Оль га Васильевна

— от первичной организации Пинской го род ской 
организации общественного объединения «Белорусский 
со юз женщин» за кры то го акционерного общества 
«Холдинговая компания «Пинскдрев»
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6. Короткевич 
Валентина Сер ге ев на

— от тру до во го коллектива участ ка сборки и отделки филиала 
за кры то го акционерного общества «Холдинговая компания 
«Пинскдрев» — за вод стро ган но го шпо на и мебели

7. Крупицкий 
Сер гей Леонидович

— от тру до во го коллектива управления технического 
развития служ бы глав но го инженера за кры то го акционерного 
общества «Холдинговая компания «Пинскдрев»

8. Полховский 
Иосиф Иванович

— от первичной проф со юз ной организации 
за кры то го акционерного общества 
«Холдинговая компания «Пинскдрев»

9. По ля ко ва 
Валентина Па влов на

— от тру до во го коллектива До ма куль ту ры 
за кры то го акционерного общества 
«Холдинговая компания «Пинскдрев»

10. Труш ко 
Николай Николаевич

— от Пинской го род ской организации республиканского 
общественного объединения «Бе лая Русь»

11. Савина 
Свет ла на Ва лерь ев на

— от тру до во го коллектива це ха паросилового хо зяй ства 
и вод оп ро во да и канализации част но го 
производственно-сервисного унитарного предприятия 
«Пинскдрев-Техэнергосервис»

12. Са фо нов 
Евгений Александрович

— от тру до во го коллектива управления экономики 
за кры то го акционерного общества 
«Холдинговая компания «Пинскдрев»

13. Юрашкевич 
Еле на Фе до ров на

— от тру до во го част но го транс порт но го унитарного 
предприятия «Пинскдрев-Авто парк»

Та кiм чы нам, пра цэс фар мi ра ван ня УВК амаль нi чым не ад роз нi ваў ся ад пра цэ су iх фар-
мi ра ван ня пад час па пя рэд нiх пар ла менц кiх (2008), мяс цо вых i прэ зi дэнц кiх (2010) вы ба раў. 
З пунк ту гле джан ня ад па вед нас цi 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 нiк не да зва ляе лi чыць ство ра ныя ка мi сii бес ста рон нi мi i не-
пе рад узя ты мi.

2.4 Транс па рэнт насць пры фар мi ра ван нi УВК
Па ся джэн нi вы кан ка маў i мяс цо вых ад мi нiст ра цый ад бы ва лi ся ва ўмо вах ад нос най ад кры-

тас цi для на зi раль нi каў. У пе ра важ най боль шас цi вы пад каў УВК фар мi ра ва лi ся не праз рыс та, у 
шэ ра гу вы пад каў на зi раль нi кi не ме лi маг чы мас цi на зi раць за пра цэ ду рай пры няц ця ра шэн няў.

Не ка то рыя на зi раль нi кi су тык ну лi ся з праб ле май до пус ку на па ся джэн нi ор га наў, якiя фар-
мi ру юць УВК. Па ру ша ю чы част ку 2 ар ты ку ла 39 За ко на «Аб мяс цо вым кi ра ван нi i са ма кi ра ван-
нi», не ка то рыя вы кан ка мы на огул ад мо вi лi на зi раль нi кам у пра ве пры сут нi чаць на па ся джэн-
нях. Па доб ная сi ту а цыя бы ла за фiк са ва на ў Глы боц кiм, Вi лей скiм, Ла гой скiм, Ма ла дзе чан скiм, 
Ар шан скiм, Вi цеб скiм рай вы кан ка мах i iнш.

Ме лi мес ца фак ты ўтой ван ня iн фар ма цыi пра час па ся джэн няў. Так, у рэ жы ме сак рэт нас цi ад 
на зi раль нi каў бы лi сфар мi ра ва ны УВК Ле нiн ска га ра ё на г. Ма гi лё ва. Па ся джэн не ад мi нiст ра цыi 
Ле нiн ска га ра ё на Ма гi лё ва ад бы ло ся зран ку 6 жнiў ня, ад нак пра гэ та на зi раль нi кi змаг лi да ве-
дац ца ўжо толь кi пас ля яго за кан чэн ня. Пра ва аба рон ца Ба рыс Бу хель 4 жнiў ня, пад час па да чы 
да ку мен таў на вы лу чэн не ў склад ад ной з участ ко вых ка мi сiй свай го ка ле гi Аляк сея Кол чы на, 
пра сiў су пра цоў нi каў ад дзе ла па ар га нi за цый на-кад ра вай пра цы Ад мi нiст ра цыi Ле нiн ска га ра ё-
на па ве да мiць да ту, мес ца i час пра вя дзен ня па ся джэн ня па фар мi ра ван нi ка мi сiй. 5 жнiў ня ў 8.30 
ён па тэ ле фа на ваў у гэ ты ад дзел ад мi нiст ра цыi i зноў за пы таў, ка лi ад бу дзец ца па ся джэн не, яму 
зноў ска за лi, што не ве да юць, бо па да дзе на вель мi шмат да ку мен таў i яны апра цоў ва юц ца. Так-
са ма пра ва аба рон цу па ве да мi лi, што i на чаль нiк ад дзе ла, i кi раў нiк спра ва мi ад мi нiст ра цыi ра ё на, 
якiя мо гуць ад ка заць на яго пы тан нi, зна хо дзяц ца на пла нёр цы. 6 жнiў ня ў 9.30 пра ва аба рон ца 
да тэ ле фа на ваў ся да кi раў нi ка спра ва мi Аляк санд ра Пад дуб на га, якi ска заў, што час пра вя дзен-
ня па ся джэн ня ад мi нiст ра цыi ра ё на не вя до мы, i пра па на ваў па тэ ле фа на ваць пе рад абе дам аль бо 
пас ля яго. Ка лi ж Ба рыс Бу хель да тэ ле фа на ваў ся да за гад чы цы ад дзе ла ар га нi за цый на-кад ра вай 
пра цы Ма ры ны Ха да нё нак, то яна па ве да мi ла, што па ся джэн не ўжо ад бы ло ся — у 10.00. Адзiн 
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з лi да раў Ма гi лёў скай ар га нi за цыi Бе ла рус кай пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы свет» Ана толь За ўя-
лаў апы нуў ся ў та кой жа сi ту а цыi. Ён быў у ад мi нiст ра цыi Ле нiн ска га ра ё на 6 жнiў ня з 7.45 да 
8.30, i нi я кай аб вест кi пра да ту i мес ца па ся джэн ня там не бы ло. На яго пы тан нi на мес нi ца стар-
шы нi АВК №85 Ма ры на Ха да нё нак i яе пад на ча ле ныя нi чо га не ад каз ва лi. Ка лi ў 15.00 ак ты вiст 
зай шоў да Ма ры ны Ха да нё нак i за пы таў, ча му за га дзя не па ве да мi лi пра да ту i мес ца пра вя дзен ня 
па ся джэн ня ад мi нiст ра цыi ра ё на, чы ноў нi ца па прос ту ад мо вi ла ся ад каз ваць на пы тан не. Вар та 
да даць, што пра ва аба рон ца Aляксей Кол чын вы лу чаў ся ў склад участ ко вай вы бар чай ка мi сiй вы-
ключ на для та го, каб па тра пiць на па ся джэн не ра ён най ад мi нiст ра цыi па фар ма ван нi ўчаст ко вых 
вы бар ка маў. Але зра бiць гэ та, як i пад час мi ну лых кам па нiй, не атры ма ла ся, як i па тра пiць у склад 
ка мi сii.

У не ка то рых ра ён ных, га рад скiх вы ка наў чых ка мi тэ тах, мяс цо вых ад мi нiст ра цы ях на зi раль-
нi кам бы ла да дзе на маг чы масць азна ё мiц ца з ма тэ ры я ла мi вы лу чэн ня ў склад УВК. Ад нак шмат 
дзе ор га ны, якiя ўтва ра юць ка мi сii, не да зво лi лi на зi раль нi кам i за цi каў ле ным асо бам азна ё мiц-
ца з па доб ны мi ма тэ ры я ла мi. Тым са мым на зi раль нi кi бы лi па збаў ле ны маг чы мас цi ўпэў нiц ца ў 
за кон на сцi вы лу чэн ня кан ды да тур у склад УВК. На прык лад, на па ся джэн нi Са лi гор ска га вы ка-
наў ча га ка мi тэ та 8 жнiў ня на зi раль нiк ад БХК Ле а нiд Мар хот ка спра ба ваў атры маць да ку мен ты 
па вы лу чэн нi кан ды да тур у склад участ ко вых ка мi сiй, ад нак стар шы ня вы кан ка ма Аляк сандр 
Ры ма шэў скi ад мо вiў ся пра да стаў ляць да дзе ную iн фар ма цыю.

Та кiм чы нам, у знач най сту пе нi прын цып ад кры тас цi i га лос нас цi ў пра вя дзен нi вы бар чых 
пра цэ дур не за бяс печ ваў ся.
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РЭ ГIСТ РА ЦЫЯ IНI ЦЫ Я ТЫЎ НЫХ ГРУП
Згод на з Ка лян дар ным пла нам, па да ча да ку мен таў у ад па вед ныя акру го выя ка мi сii i рэ гiст ра-

цыя iнi цы я тыў ных груп па збо ры под пi саў за вы лу чэн не кан ды да таў у дэ пу та ты ажыц цяў ля лi ся 
з 15 да 25 лi пе ня 2012 г.

Па вод ле ар ты ку ла 65 ВК, збор под пi саў вы бар шчы каў, якi ажыц цяў ля ец ца iнi цы я тыў най 
гру пай у коль кас цi не менш за 10 ча ла век, з'яў ля ец ца ад ным са спо са баў вы лу чэн ня кан ды да-
таў у дэ пу та ты. Асо бу, якую пра па ну юць для вы лу чэн ня кан ды да там у дэ пу та ты, па вiн ны пад-
тры маць не ме ней за 1000 вы бар шчы каў, што пра жы ва юць на тэ ры то рыi да дзе най вы бар чай 
акру гi.

Пад пi 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 нi нам Бе ла ру сi, якi да сяг нуў 18 га доў. Вы бар шчык мае 
пра ва па ста вiць под пiс у пад трым ку не каль кiх кан ды да тур, але толь кi адзiн раз у пад трым ку ад-
ной i той жа кан ды да ту ры. Па вод ле ар ты ку ла 4 ВК, у вы ба рах не ўдзель нi ча юць гра ма дзя не, 
пры зна ныя су дом не дзея здоль ны мi, асо бы, якiя па пры су дзе ад бы ва юць па ка ран не ў мес цах па-
збаў лен ня во лi, а так са ма асо бы, у ад но сi нах да якiх ме рай утры ман ня абра на ўтры ман не пад 
вар тай.

Вы лу чэн не шля хам збо ру под пi саў вы бар шчы каў вы ка рыс тоў ва ец ца як апа зi цый ны мi, так 
i праў лад ны мi кан ды да та мi ў якас цi сво е а саб лi вай фор мы да тэр мi но вай па пу ля ры за цыi асо бы 
кан ды да та.

Па вод ле звес так Цэнт раль най ка мi сii, уся го ў АВК бы ло па да дзе на 440 за яў аб рэ гiст ра цыi, 
што скла дае ча ты ры iнi цы я тыў ныя гру пы на кож ную акру гу. Але геа гра фiч нае раз мер ка ва н не 
ак тыў нас цi не бы ло раў на мер ным. Най боль шая коль касць за яў на рэ гiст ра цыю iнi цы я тыў ных 
груп па да дзе на ў Мiн ску: на 20 вы бар чых акруг — 142 за явы (у ся рэд нiм 7,1 за явы на акру гу). У 
Ма гi лёў скай воб лас цi на 13 акруг па да дзе ны 64 за явы на рэ гiст ра цыю iнi цы я тыў ных груп (4,9), 
у Вi цеб скай воб лас цi на 14 акруг — 52 за явы (3,7), у Брэсц кай воб лас цi на 16 акруг — 48 за яў 
(3), у Гро дзен скай воб лас цi на 13 акруг — 39 за яў (2,9), у Мiн скай воб лас цi на 17 акруг — 48 
за яў (2,8), у Го мель скай воб лас цi на 17 акруг — 47 за яў (2,8).

Уся го бы лi за рэ гiст ра ва ны 352 iнi цы я тыў ныя гру пы, якiя пла на ва лi вы лу чыць 330 асоб, па-
коль кi не ка то рыя прэ тэн дэн ты рэ гiст ра ва лi не каль кi iнi цы я тыў ных груп у роз ных акру гах. 
Уся го 12 гра ма дзян па да лi да ку мен ты ў дзве i больш ка мi сii. На прык лад, ад ра зу ў трох акру гах 
Мiн ска — Ста ра вi лен скай №105, Ясе нiн скай №100 i Ку па лаў скай №95 — бы лi за рэ гiст ра ва ны 
iнi цы я тыў ныя гру пы па вы лу чэн нi лi дара АГП Ана то ля Ля бедзь кi, у Грод на бы лi за рэ гiст ра ва ны 
ча ты ры iнi цы я тыў ныя гру пы кi раў нi ка Гро дзен скай аб лас ной ар га нi за цыi пар тыi Ва дзi ма Са-
ран чу ко ва. Пад час ра ней шых вы бар чых кам па нiй на зi раль нi ка мi не фiк са ва ла ся так ты ка рэ гiст-
ра цыi не каль кiх груп ад ной асо бай.

Апа зi цый ныя пар тыi за рэ гiст ра ва лi ўся го 58 iнi цы я тыў ных груп: БПЛ «Спра вяд лi вы свет» 
— 26, ПБНФ — 18, АГП — 4 , БСДП (Г) — 9, Бе ла рус кая пар тыя «Зя лё ныя» — 1. Не апа зi-
цый ныя пар тыi за рэ гiст ра ва лi 7 iнi цы я тыў ных груп: КПБ — 5, Бе ла рус кая аграр ная пар тыя — 
1, РППС — 1. Та кiм чы нам, 66 вы лу ча ных шля хам збо ру под пi саў гра ма дзян, або 20%, з'яў ля лi ся 
прад стаў нi ка мi па лi тыч ных пар тый. На вы ба рах 2008 го да бы лi за рэ гiст ра ва ны iнi цы я тыў ныя 
гру пы 115 сяб роў пар тый, па раў на нне з чым да зво лi ла стар шы нi ЦВК Л. Яр мо шы най за явiць, 
што «ак тыў насць па лi тыч ных пар тый знi зi ла ся прак тыч на ў два ра зы».

Бы ло ад моў ле на 85 гру пам, што ў пра цэнт ных ад но сi нах амаль у 4 ра зы пе ра вы шае коль-
касць ад моў на мi ну лых пар ла менц кiх вы ба рах. Ня гле дзя чы на гэ та, ня ма пад стаў кан ста та-
ваць, што прак ты ка ад моў асо бам, якiя ме лi на мер быць вы лу ча ны мi, ста ла больш жорст кай. У 
гэ ты раз ад моў ле на толь кi 15 прэ тэн дэн там, яшчэ трое са ма стой на ад клi ка лi да ку мен ты пас ля 
рэ гiст ра цыi. Што да ты чыць пры чын ад мо ваў, то, на прык лад, у Iва цэ вiц кай вы бар чай акру зе 
№11 сяб ру АГП Вiк то рыi Гры нюк бы ло ад моў ле на ў рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў най гру пы ў су вя зi 
з ад сут нас цю ў кi раў нi ка iнi цы я тыў най гру пы, якi па да ваў за яву, да ве ра нас цi ад са мо га па тэн-
цый на га кан ды да та ў дэ пу та ты. Двум ак ты вiс там Гра ма дзян скай кам па нii «Га ва ры праў ду» 
бы ло ад моў ле на ў рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў ных груп у су вя зi з тым, што прэ тэн дэн ты не па да ва лi 
за явы аса бiс та, а ад пра вi лi iх па по шце (Iван Амель чан ка, якi пла на ваў ба ла та вац ца ў ста лiч най 
Ка лi ноў ска га вы бар чай акру зе №108, i Пётр Ле бе дзеў, якi па да ваў за яву па Жло бiн скай акру зе 
№40).
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Год пра вя дзен ня 
вы ба раў Па да дзе на за явак Ад моў ле на ў рэ гiст ра цыi За рэ гiст ра ва на % ад мо вы

2004 635 71 564 11%
2008 455 23 423 5%
2012 440 85 354 19%

Вя лi кая коль касць iнi цы я тыў ных груп, якiя не атры ма лi рэ гiст ра цыю, тлу ма чыц ца яшчэ i 
тым, што гру пы Мi ка лая Стат ке вi ча i Але ся Мi ха ле вi ча спра ба ва лi за рэ гiст ра вац ца ад ра зу ў не-
каль кiх АВК (на рэ гiст ра цыю iнi цы я тыў ных груп Стат ке вi ча да ку мен ты бы лi па да дзе ны ў 56 
акру го вых ка мi сiй, Мi ха ле вi ча — у 20).

Стар шы ня Цэнт раль най ка мi сii па тлу ма чы ла пры чы ну ад мо вы ў рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў ных 
груп Мi ка лая Стат ке вi ча i Але ся Мi ха ле вi ча. Па вод ле Лi дзii Яр мо шы най, Стат ке вiч не пе ра да-
ваў нi я кiх лiс тоў у вы бар чыя ка мi сii праз ад мi нiст ра цыю па праў чай уста но вы, у якой ён ад бы вае 
тэр мiн зня во лен ня па кры мi наль най спра ве; Мi ха ле вiч зна хо дзiц ца ў мiж на род ным вы шу ку, да-
ку мен ты на рэ гiст ра цыю яго iнi цы я тыў най гру пы па да ва лi ся па пра тэр мi на ва най да ве ра нас цi.

Экс пер ты кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» не лi чаць, што ад мо вы ў рэ гiст-
ра цыi iнi цы я тыў ных груп па вы лу чэн нi кан ды да та мi ў дэ пу та ты А. Мi ха ле вi ча i М. Стат ке вi ча 
за сна ва ны на законе6, сы хо дзя чы з та го, што вы лу чэн не кан ды да та ў дэ пу та ты i зва рот за рэ гiст-
ра цы яй у якас цi суб' ек та вы бар ча га пра цэ су (iнi цы я тыў най гру пы) — гэ та фор ма рэа лi за цыi 
гра ма дзя на мi пра ва на ўдзел у вы ба рах. Аб ме жа ван не та ко га пра ва па вiн на грун та вац ца на за ко-
не. Аб ме жа ван нi вы бар ча га пра ва Мi ка лая Стат ке вi ча пра ду гле джа ны ар ты ку лам 57 ВК. Ад нак 
ка мi сii не за кон на аб ме жа ва лi пра вы гра ма дзян, якiя за ха це лi вы лу чыць вя до мых па лi ты каў, па-
коль кi за ба ро на на рэ гiст ра цыю гэ тых iнi цы я тыў ных груп ма ты ву ец ца ад воль ным тлу ма чэн нем 
ар ты ку ла 64 Кан сты ту цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь i ар ты ку лаў 4 i 65 ВК. Фак тыч на сва i мi ра шэн ня-
мi АВК аб ме жа ва лi не пра вы Мi ка лая Стат ке вi ча i Але ся Мi ха ле вi ча на ўдзел у вы ба рах, а пра вы 
гра ма дзян, якiя аб' яд на лi ся ў iнi цы я тыў ныя гру пы па iх вы лу чэн нi. АВК не ўлi чы лi, што, на прык-
лад, пад ста вы ад мо вы ў рэ гiст ра цыi Мi ка лая Стат ке вi ча мо гуць ад па сцi да мо ман ту рэ гiст ра-
цыi яго кан ды да там у дэ пу та ты. (На прык лад, за ка на даў ства Рэс пуб лi кi Бе ла русь пра ду гледж вае 
маг чы масць вы зва лен ня ад ад быц ця па ка ран ня са зняц цем су дзi мас цi цi апраў дан не ў па рад ку 
на гляд най су до вай вы твор час цi). У вы пад ку, ка лi та кiя пад ста вы не ад па дуць, АВК па вiн ны ад-
мо вiць у рэ гiст ра цыi кан ды да там у дэ пу та ты ўжо ме на вi та Мi ка лаю Стат ке вi чу.

6 6 Экс перт нае за клю чэн не аб не рэгістра цыі ініцы я тыў ных груп Міка лая Стат кевіча і Аляк сея Міха левіча [Элект рон ны рэ сурс]. 
Рэ жым до сту пу: htt p://spring96.org/be/news/55169
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ЗБОР ПОД ПI САЎ ЗА ВЫ ЛУ ЧЭН НЕ 
КАН ДЫ ДА ТАЎ У ДЭ ПУ ТА ТЫ

Згод на з Ка лян дар ным пла нам, збор под пi саў за вы лу чэн не кан ды да таў у дэ пу та ты ажыц цяў-
ляў ся з 25 лi пе ня да 13 жнiў ня 2012 г. Пра цэс збо ру под пi саў рэ гу ля ваў ся ар ты ку лам 65 ВК.

Пра цэ ду ры збо ру i пра вер кi под пi саў у но вай рэ дак цыi ВК ад 4 сту дзе ня 2010 г. ста лi больш 
лi бе раль ны мi. У пры ват нас цi дзей нi ча лi на ступ ныя нор мы:

ка лi ў пад пiс ных лiс тах, што па сту пi лi ў ад па вед ную ка мi сiю, ёсць под пi сы вы бар шчы каў, 
якiя пра жы ва юць на тэ ры то рыi 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, то пра вер цы i ўлi ку пад ля га юць толь кi под пi сы, са бра ныя на ад па вед най тэ ры то рыi (у 
па пя рэд няй рэ дак цыi ВК под пi сы вы бар шчы каў, якiя пра жы ва юць не ў ад ным на се ле ным пунк-
це, пры зна ва лi ся не са праўд ны мi);

у пад пiс ным лiс це па вiн ны быць под пi сы вы бар шчы каў, якiя пра жы ва юць на тэ ры то рыi 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 цыi ВК);

пад пiс ныя лiс ты за вя ра юц ца чле нам iнi цы я тыў най гру пы (а не кi раў нi ка мi мяс цо вых ор га-
наў ула ды, на тэ ры то рыi якiх ажыц цяў ляў ся збор под пi саў, як у па пя рэд няй рэ дак цыi ВК);

атры ман не да зво лу на пра вя дзен не пi ке та ван ня для збо ру под пi саў вы бар шчы каў не па тра-
бу ец ца, ка лi пi ке та ван не ад бы ва ец ца ў мес цы, не за ба ро не ным мяс цо вы мi ор га на мi ўла ды.

Пад пiс ныя лiс ты зда юц ца ў ад па вед ную АВК для пра вер кi дак лад нас цi под пi саў вы бар шчы-
каў i рэ гiст ра цыi кан ды да та ў дэ пу та ты.

Згод на з вы бар чым за ка на даў ствам, удзел ад мi нiст ра цый ар га нi за цый у збо ры под пi саў, так-
са ма як пры мус у пра цэ се збо ру под пi саў i ўзна га ро да вы бар шчы каў за ўня сен не под пi саў, не 
да пус ка ец ца. Прэ тэн дэн ты на ста тус кан ды да та ў дэ пу та ты не ма юць пра ва пры цяг ваць асо баў, 
якiя зна хо дзяц ца ў iх пад па рад ка ван нi цi iн шай служ бо вай за леж нас цi, для ажы цяў лен ня ў пра-
цоў ны час дзей нас цi, 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 гiст ра цыi кан ды да та ў дэ пу та ты.

Збор под пi саў ла дзiў ся як шля хам пi ке та ван ня, так i шля хам абы хо ду мес цаў жы хар ства вы-
бар шчы каў. Пры чым iх вы ка рыс тоў ва лi i сяб ры iнi цы я тыў ных груп праў лад ных, i сяб ры iнi цы я-
тыў ных груп апа зi цый ных кан ды да таў.

Уся го ў вы бар чыя ка мi сii па сту пi ла 223 кам плек ты под пi саў. Шэ раг прэ тэн дэн таў у кан ды-
да ты вы лу ча лi ся ад на ча со ва не каль кi мi спо са ба мi. З iх толь кi шля хам збо ру под пi саў — 123 прэ-
тэн дэн ты, ад на ча со ва шля хам збо ру под пi саў i пра цоў ны мi ка лек ты ва мi — 88, шля хам збо ру 
под пi саў i па лi тыч ны мi пар ты я мi — 8. Усi мi тры ма спо са ба мi бы ло вы лу ча на 4 прэ тэн дэн ты ў 
кан ды да ты. У па раў на ннi з па пя рэд нi мi пар ла менц кi мi вы ба ра мi 2008 го да за фiк са ва на змян шэн-
не коль кас цi ўдзель нi каў вы бар чай кам па нii, якiя ска рыс та лi ся шля хам збо ру под пi саў дзе ля вы-
лу чэн ня кан ды ды та мi ў дэ пу та ты.

Спо саб вы лу чэн ня кан ды да таў 2008 г. 2012 г.
Шля хам збо ру под пi саў 197 123
Шля хам збо ру под пi саў i пра цоў ны мi ка лек ты ва мi 93 88
Шля хам збо ру под пi саў i па лi тыч ны мi пар ты я мi 24 8
Шля хам збо ру под пi саў, па лi тыч ны мi пар ты я мi i пра цоў ны мi ка лек ты ва мi 4 4

1. Вы зна чэн не мес цаў, за ба ро не ных для збо ру под пi саў
Згод на з Ка лян дар ным пла нам, не паз ней за 10 лi пе ня 2012 го да мяс цо выя вы ка наў чыя i рас-

па рад чыя ор га ны ўла ды па вiн ны бы лi вы зна чыць мес цы, за ба ро не ныя для збо ру под пi саў у пад-
трым ку вы лу чэн ня кан ды да таў у дэ пу та ты сяб ра мi iнi цы я тыў ных груп. Па iн фар ма цыi на зi раль-
нi каў, ад па вед ныя ра шэн нi бы лi пры ня ты свое ча со ва.

У мно гiх рэ гi ё нах аб ме жа ван нi за кра ну лi знач ныя тэ ры то рыi ў ажыў ле ных кроп ках буй ных 
га ра доў, асаб лi ва — Мiн ску. Так, згод на з ра шэн нем Мiнг ар выкан ка ма ад 5 лi пе ня 2012 г., збор 
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под пi саў за ба ро не ны на асноў ных пло шчах го ра да (Каст рыч нiц кая, Пе ра мо гi, Не за леж нас цi, 
Пры вак заль ная), а так са ма на ад лег лас цi не менш 50 мет раў ад бу дын каў ор га наў дзяр жаў на га 
кi ра ван ня, да школь ных i школь ных аб' ек таў, прад пры ем стваў, якiя за бяс печ ва юць жыц ця дзей-
насць дзяр жа вы (гра мад скi транс парт, аб' ек ты во да за бес пя чэн ня i г.д.). Да зво ле на бы ло збi раць 
под пi сы ў пе ша ход ных пе ра хо дах мет ра па лi тэ на.

Вi цеб скi гар вы кан кам за ба ра нiў ар га нi зоў ваць пi ке ты ў са мых цэнт раль ных i шмат люд ных 
мес цах аб лас но га цэнт ра: гэ та пло шчы Пе ра мо гi, Ле нi на, Сва бо да, 1000-год дзя Вi цеб ску, у пар-
ках Пе ра мож цаў i iмя Шмы ро ва, а так са ма блi жэй як 150 мет раў ад ад мi нiст ра цый ных бу дын каў 
ор га наў ула ды, су да, пра ку ра ту ры i ар га нi за цый, якiя за бяс печ ва юць жыц ця дзей насць на сель-
нiц тва i бяс пе ку дзяр жа вы. Гэ так са ма ў Вi цеб ску нель га бы ло збi раць под пi сы на аб' ек тах ахо вы 
зда роўя, у пад зем ных пе ра хо дах, на мес цы пра вя дзен ня кiр ма шоў, спар то вых i куль тур нiц кiх 
ме ра пры ем стваў, у тым лi ку на «Сла вян скiм ба за ры».

Вар та ад зна чыць, што, вы зна ча ю чы за ба ро не ныя для збо ру под пi саў тэ ры то рыi, мяс цо выя 
ор га ны ўла ды не кi ра ва лi ся прын цы пам ад на стай нас цi, ча сам роз ны па ра дак вы ка рыс тоў ваў ся 
ў ме жах ад ной акру гi, якая ўклю ча ла ў ся бе роз ныя тэ ры та ры яль ныя адзiн кi. На прык лад, тэ ры-
то рыя Лю бан ска га ра ё на на гэ тых вы ба рах ува хо дзi ла ў склад Са лi гор скай сель скай вы бар чай 
акру гi №69. Па вод ле ра шэн ня Лю бан ска га вы кан ка ма, бы ло за ба ро не на пра вя дзен не пi ке та ван-
няў з мэ тай збо ру под пi саў на ад лег лас цi менш за 50 мет раў ад бу дын каў мяс цо вых прад стаў нi-
чых, вы ка наў чых i рас па рад чых ор га наў, су да, пра ку ра ту ры, тэ ры то рый ар га нi за цый, якiя за-
бяс печ ва юць аба ро наз доль насць, бяс пе ку дзяр жа вы i жыц ця дзей насць на сель нiц тва (гра мад скi 
транс парт, прад пры ем ствы во да-, цеп ла- i энер га збе ра жэн ня, баль нi цы, па лi клi нi кi, дзi ця чыя 
да школь ныя ўста но вы, агуль на аду ка цый ныя ўста но вы). Пры гэ тым на тэ ры то рыi Са лi гор ска га 
ра ё на, част ка яко га так са ма ўва хо дзi ла ў Са лi гор скую сель скую вы бар чую акру гу №69, пi ке-
ты па збо ры под пi саў ка ля ар га нi за цый, якiя за бяс печ ва юць жыц ця дзей насць на сель нiц тва, не 
з'яў ля лi ся за ба ро не ны мi. Сяб ра РПГА «Бе ла рус кi Хель сiнк скi Ка мi тэт» Ула дзi мiр Шы ла, спра-
бу ю чы ад сто яць роў ныя ўмо вы для прэ тэн дэн таў у кан ды да ты па збо ры под пi саў, па даў скар-
гу на ра шэн не Лю бан ска га вы кан ка ма ў Мiн скi аб лас ны вы ка наў чы ка мi тэт. Ад каз прый шоў за 
под пi сам га лоў на га iдэ о ла га Мi набл вы кан ка ма Рус ла на Тру ха на, якi ад зна чыў, што «мяс цо выя 
вы ка наў чыя i рас па рад чыя ор га ны са ма стой на вы зна ча юць мес цы, у якiх за ба ро не на пра во дзiць 
пi ке та ван нi з мэ тай збо ру под пi саў вы бар шчы каў». Ад па вед ныя ра шэн нi, па сло вах Р. Тру ха на, 
пры ма юц ца з улi кам спе цы фi кi та го цi iн ша га рэ гi ё на i пад ста ваў для ўня сен ня зме наў у ра шэн-
не Лю бан ска га рай вы кан ка ма i пры вя дзен ня ўмо ваў па збо ру подп iсаў на Са лi гор скай сель скай 
вы бар чай акру зе №69 да адзi най нор мы ня ма. Вар та за ўва жыць, што на прэ зi дэнц кiх вы ба рах 
2010 г. ме на вi та Мiн скi аб лас ны вы ка наў чы ка мi тэт быў ад ным з не шмат лi кiх ор га наў, якi пе ра-
гля даў ра шэн нi нi жэй шых вы кан ка маў на ка рысць па шы рэн ня да зво ле ных мес цаў.

У ра шэн нях па вы зна чэн нi мес цаў, за ба ро не ных для збо ру под пi саў, мяс цо выя вы кан ка мы 
вы ка рыс тоў ва лi вель мi не кан крэт ныя фар му лёў кi, якiя да ва лi маг чы масць над звы чай шы ро ка-
га трак та ван ня i ма нi пу ля цый: «iн шыя мес цы, якiя за бяс печ ва юць жыц ця дзей насць на сель нiц-
тва», «iн шыя мес цы, дзе функ цы я на ван не пi ке таў бу дзе пе ра шка джаць дзей нас цi прад пры ем-
стваў, ар га нi за цый, уста ноў», «ар га нi за цыi, якiя за бяс печ ва юць жыц ця дзей насць на сель нiц тва» 
i iнш. На прык лад, Ле пель скi рай вы кан кам за ба ра нiў збор под пi саў «у мес цах, якiя пе ра шка джа-
юць ру ху транс пар ту i люд скiх плы няў». Ся род iн шых за ба ро не ных мес цаў ра шэн не Го мель ска-
га гар вы кан ка ма №736 ад 6 лi пе ня ўтрым лi ва ла фар му лёў ку: а так са ма «мес цаў, дзе функ цы я на-
ван не пi ке таў бу дзе ства раць пе ра шко ды дзей нас цi ар га нi за цый цi ўяў ляць не бяс пе ку для жыц ця 
i зда роўя удзель нi каў пi ке таў». Ана ла гiч ная фар му лёў ка ўтрым лi ва ла ся ў ра шэн нi Ма зыр ска га 
рай вы кан ка ма: пi ке ты бы лi за ба ро не ны ў мес цах, дзе iх функ цы я на ван не «бу дзе пе ра шка джаць 
дзей нас цi ар га нi за цый аль бо ўяў ляць не бяс пе ку для жыц ця i зда роўя ўдзель нi каў пi ке таў», але 
кан крэт на гэ тыя мес цы не бы лi на зва ны, i за ста ва ла ся не зра зу ме лым, хто i якiм чы нам па вi нен 
вы ра шаць — пе ра шка джае пi кет «дзей нас цi ар га нi за цыi» цi не.

У не ка то рых вы пад ках не за да во ле ныя аб ме жа ван ня мi ак ты вiс ты аб скардж ва лi ра шэн нi вы-
кан ка маў аб вы зна чэн нi за ба ро не ных для збо ру под пi саў мес цах. Так, прад стаў нiк Пар тыi БНФ 
Вi таль Амяль ко вiч звяр нуў ся ў суд з па тра ба ван нем пры знаць ра шэн не Слуц ка га рай вы кан ка ма 
ад 6 лi пе ня 2012 го да №2090 не са праўд ным i аба вя заць вы ка наў чую ўла ду пры няць но вае ра-
шэн не дзе ля за бес пя чэн ня вы бар чых пра воў жы ха роў Слуц ка i Слуц ка га ра ё на. Па доб ная скар га 
бы ла па да дзе ная i ў Брэс це, дзе пра сто ра для маг чы ма га збо ру под пi саў знач на па меншы ла ся ў 
па раў на ннi з мi ну лы мi вы ба ра мi. Пас ля да дзе на га зва ро ту прад стаў нi коў апа зi цыi бы лi зня ты не-
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ка то рыя за ба ро ны , аднак у спi се мес цаў, за ба ро не ных для збо ру под пi саў, па кi ну та пе ша ход ная 
ву лi ца Са вец кая. У го ра дзе Сло нi ме Га ра дзен скай воб лас цi вы кан кам ад мя нiў сваё ра шэн не пра 
за ба ро не ныя для збо ру под пi саў мес цы, пры ня ўшы но вае праз ты дзень. На пы тан не, ча му вы-
кан кам ад мя нiў сваё ра шэн не аб мес цах, за ба ро не ных для пi ке та ван ня, якое бы ло апуб лi ка ва на 
ра ней у ра ён най га зе це «Сло нiм скi вес нiк», стар шы ня Сло нiм скай вы бар чай акру го вай ка мi сii 
№58 (яна ж кi раў нiк спра ва мi рай вы кан ка ма) Але на Ма ча лi на ска за ла: «Пе ра ду ма лi i ад мя нi-
лi!» Больш лi бе раль нае ў па раў на ннi з вы ба ра мi 2010 г. ра шэн не аб вы зна чэн нi мес цаў, за ба ро-
не ных для пi ке та ван ня, бы ло пры ня та Ба ра на вiц кiм гар вы кан ка мам.

2. Умо вы збо ру под пi саў
Пры збо ры под пi саў iнi цы я тыў ныя гру пы апа зi цый ных ак ты вiс таў бы лi па стаў ле ны ў ня-

роў ныя ўмо вы ў па раў на ннi з iнi цы я тыў ны мi гру па мi праў лад ных вы лу чэн цаў. На зi раль нi ка мi 
за фiк са ва ны вы пад кi, ка лi кi раў нiц тва сту дэнц кiх i пра цоў ных iн тэр на таў не да зва ля ла збi раць 
там под пi сы, ма ты ву ю чы гэ та ад сут нас цю да зво лу з бо ку кi раў нiц тва тых уста ноў, у ад мi нiст ра-
цый ным пад па рад ка ван нi якiх гэ тыя iн тэр на ты зна хо дзяц ца. Так, кi раў нiц тва iн тэр на таў ма гi-
лёў ска га за во да «Зе нiт» ма ты ва ва ла гэ та ад па вед ным рас па ра джэн нем на мес нi ка ды рэк та ра па 
iдэа ло гii Мi ка лая Мi ха ле нi. 31 лi пе ня пад час збо ру под пi саў у пад трым ку Ле а нi да Пад бя рэц ка га 
сяб ра яго iнi цы я тыў най гру пы Аляк сей Паў лоў скi быў за тры ма ны i да стаў ле ны ў апор ны пункт 
мi лi цыi для вы свят лен ня аб ста вiн. Пры гэ тым ка мен дант iн тэр на та за во да «Зе нiт» па вул. Кед-
ра вай, д. 11 збi раў под пi сы за праў лад на га прэ тэн дэн та — дзе ю ча га дэ пу та та Ула дзi мi ра Ва сi лен-
ку. Аляк сей Паў лоў скi спра ба ваў па тра пiць чар го вы раз 7 жнiў ня ў iн тэр нат па ву лi цы Цi мi ра зеў-
скай, 11, i зноў ку су тык нуў ся з не пра бiў ной сця ною з су пра цоў нiц.

За вы лу чэн не ў дэ пу та ты пра ку ро ра Ма гi лёў скай воб лас цi Эду ар да Сян ке вi ча збор под пi саў 
пра во дзi лi ка мен дант i вы ха ва цель ка iн тэр на та па ву лi цы Кас ма на ўтаў, 45 у Ма гi лё ве. Ка лi адзiн з 
жы ха роў iн тэр на та, ак ты вiст Бе ла рус кай са цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыi (Гра ма ды) Мi ка лай За-
лоз ны, якi пра цуе сле са рам-сан тэх нi кам у да дзе ным iн тэр на це, спы таў, цi ўва хо дзiць ка мен дант 
i вы ха валь нi ца ў склад iнi цы я тыў най гру пы, яны нi чо га не ад ка за лi. Але праз па ру дзён пас ля 
гэ та га Мi ка лая За лоз на га зноў вы клi ка лi ў ка бi нет да ка мен дан та i ска за лi пад пi сац ца за Эду ар-
да Сян ке вi ча. На за ўва гу Мi ка лая, што ён ужо пад пi саў ся, пры сут ныя ў ка бi не це ска за лi, што 
та ды под пi сы збi ра лi не сяб ры iнi цы я тыў най гру пы, та му яны не са праўд ныя i трэ ба пад пi сац ца 
яшчэ раз. На гэ ты раз пры са бе жан чы ны ме лi па свед чан нi сяб роў iнi цы я тыў най гру пы. Са мо му 
Мi ка лаю За лоз на му, якi з'яў ляў ся сяб рам iнi цы я тыў най гру пы апа зi цый на га кан ды да та Ле а нi-
да Пад бя рэц ка га, у iн тэр на це збi раць под пi сы за ба ра нi лi. «Вы пра цу е це ў сiс тэ ме ка му наль най 
гас па дар кi Рэс пуб лi кi Бе ла русь, аб слу гоў ва е це iн тэр на ты, дзе так са ма пра жы ва юць i не паў на-
га до выя дзе цi, i Ва шыя по гля ды, ка лi яны су пя рэ чаць дзяр жаў на му ла ду, мо гуць не га тыў на на 
iх ад бi вац ца», — па тлу ма чыў на чаль нiк жыл лё ва-экс плу а та цый на га прад пры ем ства Па вел Шы-
шоў. Так са ма збор шчык под пi саў быў па пя рэ джа ны П. Шы шо вым, што ў пад па рад ка ва ным яму 
iн тэр на тах дзей нi чае пра пуск ны рэ жым, i ста рон нiм лю дзям, у якiх там ня ма зна ё мых цi сва я коў, 
ту ды ў мэ тах за ха ван ня аса бiс тай ма ё мас цi i спа кою гра ма дзя наў, ува ход за ба ро не ны.

У Ба ра на вi чах за праў лад на га вы лу чэн ца ў дэ пу та ты Аляк санд ра Сцяц ко збi ра лi под пi сы вах-
цё ры iн тэр на та № 6 па ву лi цы Кi ра ва, д.73/2 у пра цоў ны час, на ват не пы та ю чы ся паш пар тоў. 
Скар гу на да дзе нае па ру шэн не на кi ра ваў у акру го вую ка мi сiю iн шы прэ тэн дэнт у кан ды да ты па 
Ба ра на вiц кай Ус ход няй вы бар чай акру зе №6 Ры гор Грык. У ад ка зе стар шы ня АВК Та ма ра Шу-
ка ла па ве да мi ла, што для раз гля ду за явы сяб ры акру го вай ка мi сii на ве да лi iн тэр нат i раз маў ля лi 
з за гад чы цай уста но вы, дзя жур ным вах цё рам, жыль ца мi, вы ву чы лi за пi сы у жур на ле рэ гiст ра-
цыi на вед валь нi каў, ад нак фак таў па ру шэн ня за ка на даў ства не вы явi лi. Тым не менш, у пунк це 
2 ра шэн ня АВК №6 ад 08.08.2012г. быў пры зна ны факт, што на ста ле ў вах цё ра iн тэр на та быў 
пад пiс ны лiст за Аляк санд ра Сцяц ко. У су вя зi з гэ тым АВК звяр ну ла ўва гу iнi цы я тыў най гру пы 
Аляк санд ра Сцяц ко «на не да пу шчэн не ха лат на га стаў лен ня да пад пiс ных лiс тоў».

У шмат лi кiх вы пад ках быў за дзей нi ча ны ад мi нiст ра цый ны рэ сурс (збор под пi саў у па мяш кан-
нях дзяр жаў ных ар га нi за цый у пра цоў ны час, пры цяг нен не служ бо вых асоб, якiя не з'яў ля юц ца 
сяб ра мi iнi цы я тыў ных груп, i iнш.). На прык лад, у г. Слуц ку на прад пры ем ствах «Слуцк меж-
рай газ» i «Слуц кi мя са кам бi нат» ар га нi за ва лi збор под пi саў за дзе ю ча га дэ пу та та Iн эсу Кля-
шчук. Су пра цоў нi кi ста вi лi свае под пi сы пад кант ро лем ад мi нiст ра цыi ў ад дзе ле кад раў у за га дзя 
пад рых та ва ных пад пiс ных ар ку шах з за поў не ны мi паш парт ны мi да дзе ны мi. За фiк са ва ны фак ты, 
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ка лi ад мi нiст ра цыi прад пры ем стваў i ўста ноў за ба ра ня лi сва iм пад на ча ле ным пад трым лi ваць вы-
лу чэн не апа зi цый на га кан ды да та ў дэ пу та ты цi па тра ба ва лi ад iх спы нiць сяб роў ства ў яго iнi цы-
я тыў най гру пе. Ад мi нiст ра цыя «Слуц ка га цук ро ва ра фi над на га кам бi на та» i Слуц кай цэнт раль-
най ра ён най баль нi цы, пра вод зя чы збор под пi саў за Iн эсу Кля шчук, ад на ча со ва ў вус най фор ме 
за ба ра нi ла су пра цоў нi кам ста вiць под пi сы ў пад трым ку аль тэр на тыў ных прэ тэн дэн таў у кан-
ды да ты. У г. Брэс це ў га рад ской па лi клi нi цы №6 па цы ен там на пры ёме пра па ноў ва лi пад пi сац-
ца ў пад трым ку праў лад на га вы лу чэн ца Ва лян цi на Мi ла шэў ска га. За iн ша га праў лад на га вы лу-
чэн ца   — ды рэк та ра Брэсц ка га цэнт раль на га ўнi вер ма га i ад на ча со ва кi раў нi ка ра ён най су пол кi 
РГА «Бе лая Русь» Вiк та ра Ва лю шыц ка га «па кла па цi ла ся» стар шы ня пад атко вай iн спек цыi 
Мас коў ска га ра ё на го ра да Брэс та Лi лiя Сi няк, якая па рэ ка мен да ва ла су пра цоў нi кам ад лу чыц-
ца ад пра цы i па ста вiць под пi сы. У вай ско вых част ках г. Брэс та кант ракт нi каў пры му ша лi пад-
пiс вац ца за вы лу чэн не Ва ен на га ка мi са ра Брэсц ка га аб лас но га ва ен на га ка мi са ры я та Ула дзi мi ра 
Ба за на ва. У г. На ва по лац ку ды рэк тар ад на го з га рад скiх рын каў збi ра ла под пi сы ў прад пры маль-
нi каў, якiя арэн ду юць мес цы на гэ тым рын ку, у пад трым ку стар шы нi га рад ско га ад дзя лен ня РГА 
«Бе лая Русь» Ва дзi ма Дзе вя тоў ска га. На пра цоў ных аб' ек тах прад пры ем ства «Рай во да ка нал» 
Iва цэ вiц ка га ЖКГ прад стаў нi кi ад мi нiст ра цыi збi ра лi под пi сы ў пад трым ку дэ пу та та ад Iва цэ-
вiц кай вы бар чай акру гi № 11 ге не раль на га ды рэк та ра гэ та га прад пры ем ства Ле а нi да Ка ва ле вi ча. 
Ка лек тыў ба ра на вiц ка га стан ка бу даў нi ча га за во да ЗАТ «Ат лант» вы лу чыў кан ды да там у дэ пу-
та ты Па лi ты ка Воль гу, якая кi руе на за вод зе ГА «Бе лая Русь». Збор под пi саў за яе ў пра цоў ны 
час су пра ва джаў ся агi та цы яй. Праз не каль кi дзён Воль га Па лi ты ка бы ла вы лу ча на яшчэ i ка лек-
ты вам Ба ра на вiц ка га аў та агрэ гат на га за во да. Iдэ о ла гi зга да ных прад пры ем стваў ар га нi зоў ва лi 
збор под пi саў за яе ў пра цоў ны час. За га лоў на га ўра ча Го мель ска га аб лас но га кар дыя ла гiч на га 
дыс пан се ра, дэ пу та та аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, чле на Са ве та Рэс пуб лi кi Ган ну Ла па цi ну, якая 
вы лу ча ла ся па Го мель скай Пра мыс ло вай акру зе, под пi сы збi ра лi ся ў на вед валь нi каў мяс цо вай 
па лi клi нi кi, пры чым ма ты ва ва ла ся гэ та тым, што трэ ба пад трым лi ваць ра бот нi каў ме ды цы ны, 
бо яна ў Бе ла ру сi бяс плат ная.

Пi ке ты па збо ры под пi саў ад бы ва лi ся пе ра ва жа на без пе ра шкод, за фiк са ва ны адзiн ка выя 
вы пад кi па доб ных дзе ян няў. Так, 27 лi пе ня ў Сло нi ме спа да ры ня Скок, ад мi нiст ра тар рын ка 
«Ко саў скi», ка ля ўва хо ду ў якi быў на ла джа ны пi кет па збо ры под пi саў за ле ка ра-траў ма то ла га, 
кi раў нi ка сло нiм скай су пол кi Пар тыi БНФ Iва на Шэ гу, па ча ла вы каз ваць сваё не за да валь нен не 
i за па тра ба ва ла згар нуць ме ра пры ем ства. Збор шчы кi под пi саў звяр ну лi ўва гу ад мi нiст ра та ра, 
што да дзе нае мес ца не ўклю ча на рай вы кан ка мам для пра вя дзен ня пi ке таў i па ра i лi спраў дзiць 
гэ та. Спа да ры ня Скок звяр ну ла ся ў Сло нiм скi рай вы кан кам, ад куль пры еха лi су пра цоў нi кi i па-
пра сi лi па ка заць па свед чан нi сяб роў iнi цы я тыў най гру пы ў збор шчы каў. Па коль кi з па свед чан ня-
мi ака за ла ся ўсё ў па рад ку, збор под пi саў пра цяг нуў ся да лей без пе ра шкод.

6 жнiў ня на пля цоў цы ка ля унi вер ма га «Го мель» ад бы ваў ся пi кет па збо ры под пi саў за вы-
лу чэн не кан ды да там у дэ пу та ты па Го мель скай Цэнт раль най акру зе Мi ха i ла Бяз но сен кi, ак ты-
вiс та гра ма дзян скай кам па нii «Га ва ры праў ду». Да збор шчы каў под пi саў па ды шлi су пра цоў нi кi 
ўнi вер ма гу i за га да лi адысцi да лей ад кра мы, бо, маў ляў, да дзе ная тэ ры то рыя на ле жыць унi вер-
ма гу, а ад мi нiст ра цыя ганд лё ва га прад пры ем ства су праць пi ке та. Збор шчы кi под пi саў на га да лi 
ад мi нiст ра цыi, што да дзе нае мес ца не за ба ро не нае для пi ке таў. Су пра цоў нi кi ўнi вер ма га абя ца лi 
вы клi каць мi лi цыю, але ка лi збор шчы кi под пi саў па ча лi тэ ле фа на ваць жур на лiс там, то прад стаў-
нi кi ад мi нiст ра цыi знiк лi ў бу дын ку.

На гэ тым эта пе на зi раль нi кi фiк са ва лi вы пад кi скла дан ня ак таў, вы ня сен ня пiсь мо вых па-
пя рэ джан няў i пры цяг нен ня да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi не ка то рых удзель нi каў вы бар чай 
кам па нii.

30 лi пе ня на па тэн цый на га кан ды да та ў дэ пу та ты ад Ку па лаў скай вы бар чай акру гі №95 
г.Мiн ска ак ты вiс та кам па нii «Га ва ры праў ду» Мi ха i ла Па шке вi ча быў скла дзе ны акт за па ру-
шэн не ВК. Мi ха iл Па шке вiч быў аб вi на ва ча ны ў да тэр мi но вай агi та цыi, якую знай шлi ў тэкс це 
бiя гра фii кан ды да та i ў вы ка ры стан нi iм сiм во лi кi кам па нii «Га ва ры праў ду». Паз ней АВК па-
ве да мi ла Мi ха i лу Па шке вi чу, што па ру шэн няў нор маў ВК у дзе ян нях яго iнi цы я тыў най гру пы 
не вы яў ле на.

Атры маў пiсь мо вае па пя рэ джан не АВК сло нiм скi ак ты вiст, сяб ра Пар тыi БНФ Iван Шэ га. 
У пра цы яго iнi цы я тыў най гру пы бы лi вы яў ле ны фар маль ныя па ру шэн нi. Ла гой ская акру го вая 
вы бар чая ка мi сiя №75 двой чы вы нес ла па пя рэ джан не Ва лян цi не Ка ля ка. Пер шае бы ло аб скар-
джа на ў ЦВК i ска са ва на.
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Ка ця ры не Са ка лоў скай, якая вы лу ча ла ся ў кан ды да ты ў дэ пу та ты ў ста лiч най Ма ту се вiц кай 
вы бар чай акру зе №103, бы ло вы не се на два па пя рэ джан нi ад акру го вай ка мi сii. Абод ва па пя рэ-
джан нi К.Са ка лоў ская атры ма ла за збор под пi саў не сяб ра мi яе iнi цы я тыў най гру пы. У пер шы 
раз на збо ры под пi саў «па па лi ся» тры ча ла ве кi, якiя не ме лi па свед чан няў сяб роў iнi цы я тыў най 
груп пы — яны пра ца ва лi ў пi ке це на пля цоў цы ка ля стан цыi мет ро Ка мен ная гор ка. У дру гi раз 
у гэ тым жа пi ке це быў за ўва жа ны адзiн ча ла век, якi збi раў под пi сы без па свед чан ня. К. Са ка-
лоў ская двой чы пры хо дзi ла на эк стран ныя па се джан нi ка мi сii, дзе ёй вы но сi лi ся па пя рэ джан нi, 
i абод ва ра зы вы ба ча ла ся i пры зна ва ла сваю вi ну. Ка мi сiя бы ла на стро е на да бес пар тый най прэ-
тэн дэнт кi ў дэ пу та ты мiр на i рэ ка мен да ва ла вы ву чаць за ка на даў ства.

Пры хiль нi кi бай ко ту вы ба раў, якiя за рэ гiст ра ва лi свае iнi цы я тыў ныя гру пы, так са ма пра во-
дзi лi пi ке ты па збо ры под пi саў, але не з мэ тай вы лу чэн ня ў якас цi кан ды да таў, а за бай кот i вы зва-
лен не па лiт вяз няў. 31 лi пе ня Ма ры на Хо мiч, ак ты вiст ка арг ка мi тэ та па ства рэн нi БХД, ла дзi ла 
пi кет у цэнт ры ста лi цы. На iн фар ма цый ных стэн дах бы ла зме шча на iн фар ма цыя пра па лiт вяз няў 
i ло зун гi «Вы ба раў ня ма!», «Не ха дзi це на вы ба ры — вас пад ма нуць!». Су пра цоў нi кi мi лi цыi 
па пя рэ дзi лi Ма ры ну Хо мiч, што яе ло зун гi не з'яў ля юц ца пе рад вы бар чы мi, а пi кет пад па дае пад 
дзе ян не За ко на «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах». Са праў ды, згод на з дзе ю чым за ка на даў ствам, 
пi ке ты ў пад трым ку бай ко ту вы ба раў мож на трак та ваць як да тэр мi но вую агi та цыю. Iнi цы я тыў-
ныя гру пы ма юць пра ва пра во дзiць пi ке ты для збо ру под пi саў вы ключ на за вы лу чэн не свай го 
прэ тэн дэн та i для iн фар ма ван ня аб iм вы бар шчы каў. Агi та цыя за бай кот вы ба раў, з'яў ля ец ца ад-
ным з вi даў пе рад вы бар чай агi та цыi, час якой па чы на ец ца з мо ман ту рэ гiст ра цыi кан ды да таў у 
дэ пу та ты. Для пра вя дзен ня пi ке таў з мэ та мi, не да тыч ны мi збо ру под пi саў за вы лу чэн не кан-
ды да таў, не аб ход на атры маць да звол Мiн гар вы кан ка ма ў ад па вед нас цi з За ко нам «Аб ма са вых 
ме ра пры ем ствах».

Вар та ад зна чыць, што ўла ды да во лi та ле рант на ста вi лi ся да па доб ных па ру шэн няў, па коль кi 
бы лi вi да воч на за цi каў ле ныя ў на яў нас цi кан ды да таў у дэ пу та ты, на ват ка лi iнi цы я тыў ныя гру пы 
агi та ва лi за бай кот вы ба раў, але фiк са ва лi ся i фак ты пры цяг нен ня да ад мi нiст ра цый най ад каз нас-
цi за падоб ныя дзе ян нi.

22 жнiў ня ў су дзе Са вец ка га ра ё на Мiн ска ад быў ся раз гляд ад мi нiст ра цый ных спраў ак ты-
вiс таў ства ра е май пар тыi БХД Га лi ны Кар жа неў скай i Iны Лой кi, якiя ўдзель нi ча лi ў пi ке тах па 
збо ры под пi саў з мэ тай за клi ку да бай ко ту вы ба раў. Суд вы нес ра шэн не аштра фа ваць ак ты вiс так 
на тры ба за выя ве лi чы нi кож ную.

Прэ тэн дэнт на дэ пу тац кi ман дат па Ба ры саў скай га рад ской вы бар чай акру зе №62, на мес нiк 
стар шы нi АГП Леў Мар го лiн i яго да ве ра ная асо ба Мi ха iл Ва сiль еў бы лi аштра фа ва ныя на 30 i 20 
ба за вых ве лi чынь ад па вед на за пра вя дзен не 4 жнiў ня пi ке та па збо ры под пi саў, якi быў ква лi фi-
ка ва ны як па ру шэн не арт. 23.34 Ка АП (па ру шэн не па рад ку ар га нi за цыi i пра вя дзен ня ма са ва га 
ме ра пры ем ства). На го дай па слу жыў над пiс на стэн дзе iнi цы я тыў най груп ы «За спра вяд лi выя 
вы ба ры без Лу ка шэн кi», пры гэ тым вы бар шчы каў пра сi лi ста вiць под пiс не «за» прэ тэн дэн та, а 
ме на вi та «за» спра вяд лi выя вы ба ры. Па ста но ва су да Ба ры саў ска га ра ё на аб скар джа на ў Мiн скi 
аб лас ны суд, але без вы нi ко ва.

У не ка то рых вы пад ках пi ке ты па збо ры под пi саў вы ка рыс тоў ва лi ся для пры цяг нен ня ўва-
гi гра мад скас цi да на яў нас цi па лi тыч ных зня во ле ных у Бе ла ру сi. Так, ак ты вiс ты гра ма дзян скай 
кам па нii «Га ва ры праў ду» i Ру ху «За сва бо ду» 12 жнiў ня пра вя лi ў Мiн ску су мес ны пi кет, 
пры све ча ны Дню на ра джэн ня экс-кан ды да та ў прэ зi дэн ты Мi ка лая Стат ке вi ча, якi зна хо дзiц ца 
ў тур ме. У ак цыi бра лi ўдзел род ныя па лiт зня во ле ных : жон ка Мi ка лая Стат ке вi ча — Ма ры-
на Ада мо вiч, ня вес та Дзмiт рыя Да шке вi ча — На ста Па ла жан ка, вя до мыя па лi ты кi i ак ты вiс ты: 
Аляк сандр Мi лi нке вiч, Аляк сандр Фя ду та, Анд рэй Дзмiт ры еў, Па вел Вi на гра даў i iн шыя. Ак цыя 
прай шла без экс цэ саў i на ступ стваў.
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РЭ ГIСТ РА ЦЫЯ КАН ДЫ ДА ТАЎ
Згод на з Ка лян дар ным пла нам, рэ гiст ра цыя кан ды да таў у дэ пу та ты ажыц цяў ла ся АВК не ра-

ней за 40 дзён i за вяр ша ла ся не паз ней за 30 дзён да па чат ку вы ба раў — з 14 да 23 жнiў ня 2012 г. 
ад па вед на.

1. Пра ва выя ас пек ты
Пра цэс рэ гiст ра цыi кан ды да таў рэ гу ля ваў ся ар ты ку лам 68 ВК, а так са ма ад па вед ны мi Па ста-

но ва мi Цэнт раль най камiсii7.
Уста ноў ле ны арт. 66 ВК пе ра лiк да ку мен таў, не аб ход ных для рэ гiст ра цыi кан ды да таў, уклю-

чае ся род iн ша га i дэк ла ра цыю аб да хо дах i ма ё мас цi асо бы, вы лу ча най кан ды да там у дэ пу та ты. 
Пры ўка зан нi ў дэк ла ра цыi аб да хо дах i ма ё мас цi звес так, не ад па вед насць якiх мае iс тот ны ха-
рак тар, АВК мо жа ад мо вiць у рэ гiст ра цыi кан ды да та.

Зме ны ВК, уне се ныя ў 2010 г., спрас цi лi пра цэ ду ры рэ гiст ра цыi кан ды да таў у дэ пу та ты. На 
спра шчэн не пра цэ дур рэ гiст ра цыi кан ды да таў бы ла на кi ра ва на i Па ста но ва Цэнт раль най ка мi сii 
№35, згод на з якой пад iс тот ным ха рак та рам не ад па вед ных рэ ча iс нас цi звес так ра зу ме ец ца дэк-
ла ра ван не мен ша га па ме ру агуль най су мы га да во га да хо ду, ка лi не ад па вед насць скла дае больш 
за 20% ад агуль най су мы га да во га да хо ду. Так са ма iс тот ны ха рак тар не ад па вед нас цi ў дэк ла ра цыi 
ства рае ад сут насць звес так пра не ру хо масць, якая на ле жыць асо бе па пра ве ўлас нас цi, пра аса-
бiс ты аў та транс парт, каш тоў ныя па пе ры (ак цыi) i iнш. Не ма ю чай iс тот на га ха рак та ру пры зна-
ец ца ад сут насць звес так аб да хо дах у вы гля дзе кош ту праф са юз ных пу цё вак, аб ма тэ ры яль най 
да па мо зе, кам пен са цы ях ды iнш.

Пад час вы ба раў Прэ зi дэн та ў 2010 г. пад знач ным ха рак та рам не ад па вед нас цi звес так, згод на 
з пэў ным тлу ма чэн нем Цэнт раль най ка мi сii, ра зу ме ла ся пе ра вы шэн не не дак лад нас цяў у дэк ла-
ра цыi на 10% ад агуль най су мы га да во га да хо ду.

Не дак лад насць под пi саў вы бар шчы каў у пад пiс ных лiс тах (больш за 15% ад агуль най коль-
кас цi пра ве ра ных под пi саў) з'яў ля ец ца ад ной з пад стаў для ад мо вы ў рэ гiст ра цыi кан ды да та. Гэ-
та ро бiць на зi ран не за ад па вед нас цю пра цэ ду ры iх пра вер кi па тра ба ван ням ВК ак ту аль най i важ-
най част кай гра мад ска га кант ро лю за вы бар чым пра цэ сам.

Пра цэ ду ра пра вер кi под пi саў АВК апi са на ў ар ты ку ле 67 ВК. Асноў ным з'яў ля ец ца тое, што 
пра вер цы пад вяр га ец ца не менш за 20% под пi саў у пад пiс ных лiс тах ад коль кас цi, не аб ход най 
для рэ гiст ра цыi кан ды да та ў дэ пу та ты, што скла дае не менш за 200 под пi саў. Ка лi не дак лад ных 
под пi саў вы бар шчы каў вы яў ле на больш за 15%, то пра во дзiц ца да дак то вая пра вер ка яшчэ 15% 
под пi саў ад коль кас цi, не аб ход най для рэ гiст ра цыi кан ды да та ў дэ пу та ты (150 под пi саў).

У вы пад ку, ка лi су мар ная коль касць не дак лад ных под пi саў, вы яў ле ных пры пра вер цы, скла-
дзе больш за 15% ад агуль най коль кас цi, да лей шая пра вер ка спы ня ец ца.

Пры знан не дак лад ны мi под пi саў вы бар шчы каў у пад пiс ных лiс тах ад бы ва ец ца ў па рад ку, пра-
ду гле джа ным ч. 14, 16 i 17 арт. 61 ВК. Не са праўд ны мi под пi са мi лi чац ца: фiк тыў ныя под пi сы (вы-
ка на ныя ад iмя не iс ну ю чых асо баў i якiя вы да юц ца за са праўд ныя); под пi сы вы бар шчы каў, вы ка на-
ныя ад iмя роз ных асо баў ад ной асо бай цi ад iмя ад ной асо бы iн шай асо бай; под пi сы асо баў, якiя не 
ва ло да юць вы бар чым пра вам; под пi сы вы бар шчы каў, якiя ўка за лi ў пад пiс ным лiс це да дзе ныя, не-
ад па вя да ю чыя рэ ча iс нас цi; под пi сы вы бар шчы каў, са бра ныя да ўста ноў ле на га тэр мi ну вы лу чэн ня 
кан ды да таў; под пi сы вы бар шчы каў, ка лi ў звест ках пра iх ад сут нi ча юць ад но цi не каль кi да дзе ных, 
па тра ба ва ных Ко дэк сам; под пi сы вы бар шчы каў, ка лi да дзе ныя аб iх уне се ныя ў пад пiс ны лiст не ру-
ка пiс ным спо са бам цi алоў кам, а так са ма под пi сы, да та ўня сен ня якiх пра стаў ле ная вы бар шчы кам 
не ўлас на руч на; усе под пi сы вы бар шчы каў у пад пiс ным лiс це, ка лi под пi сы са бра ныя асо бай, якая 
не з'яў ля ец ца чле нам iнi цы я тыў най гру пы, цi ка лi пад пiс ны лiст не за ве ра ны чле нам iнi цы я тыў най 
гру пы аль бо за ве ра ны iн шым чле нам iнi цы я тыў най гру пы, не збi раў шым гэ тыя под пi сы; под пi сы 
вы бар шчы каў, са бра ныя з па ру шэн нем па тра ба ван няў ч.8 арт. 61 ВК.

7 Па ста но ва ад 19.06.2012 го да № 23 «О разъяснении применения положений Избирательного ко дек са Республики Бе ла русь, 
предусматривающих по ря док выдвижения кандидатов в де пу та ты пу тем сбо ра подписей избирателей при проведении вы бо ров де-
пу та тов Па ла ты представителей Национального собрания Республики Бе ла русь пя то го со зы ва»; Па ста но ва ад 05.07.2012 го да №35 
«О разъяснении применения положений Избирательного ко дек са Республики Бе ла русь, предусматривающих декларирование до хо-
дов и имущества лиц, выдвинутых кандидатами в де пу та ты Па ла ты представителей Национального собрания Республики Бе ла русь 
пя то го со зы ва»
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Па ста но ва Цэнт раль най ка мi сii №23 да зво лi ла ўно сiць у пад пiс ны лiст звест кi пра вы бар-
шчы ка не толь кi чле ну iнi цы я тыў най гру пы i са мо му вы бар шчы ку, але i iн шым асо бам. Гэ та фак-
тыч на з'я вi ла ся ле гi ты мi за цы яй ад мi нiст ра цый на га рэ сур су i ўсту пi ла ў су пя рэч насць з ар ты ку-
лам 61 ВК, якi ўста наў лi вае, што ўсе под пi сы ў пад пiс ным лiс це лi чац ца не са праўд ны мi, ка лi яны 
са бра ны асо бай, якая не з'яў ля ец ца сяб рам iнi цы я тыў най гру пы.

Згод на з арт. 68 ВК АВК пра вя рае ад па вед насць па рад ку вы лу чэн ня кан ды да та ў дэ пу та ты i 
пры мае ра шэн не аб яго рэ гiст ра цыi цi ад мо ве ў рэ гiст ра цыi. Ра шэн не мо жа быць аб скар джа на 
асо бай, якая бы ла вы лу ча на кан ды да там у дэ пу та ты, у Цэнт раль ную ка мi сiю i Вяр хоў ны Суд 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

2. Транс па рэнт насць пра цэ ду ры пра вер кi под пi саў
Боль шасць на зi раль нi каў кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры», за рэ гiст ра ва-

ных у АВК, не ме лi маг чы мас цi на зi раць за пра вя дзен нем пра вер кi дак лад нас цi под пi саў вы бар-
шчы каў у пад пiс ных лiс тах. Толь кi на ча ты рох акру гах 110 на зi раль нi кам да зво лi лi азна ё мiц ца з 
да ку мен та мi вы лу чэн цаў. Ка мi сii ма ты ва ва лi свае ад мо вы тым, што ў ар ты ку ле 13 ВК у пе ра лi ку 
пра воў на зi раль нi ка ня ма пра мо га ўка зан ня на та кое пра ва.

АВК ажыц цяў ля лi пра вер ку дак лад нас цi под пi саў вы бар шчы каў за га дзя па-за ме жа мi па се-
джан няў, хоць Вы бар чы ко дэкс не ўтрым лi вае та кую фор му пра цы, а на па ся джэн нях звы чай на 
толь кi агуч ва лi ся вы нi кi та кiх пра ве рак. Так, на прык лад, у ад ка зах на за явы на зi раль нi каў Ра ма-
на Юр ге ля i Свят ла ны Руд коў скай (г. Грод на), Ва сi ля Лiп ска га (г. Ма гi лёў), Ле а нi да Мар хот кi 
(г. Са лi горск) з прось бай пры сут нi чаць пры пра вер цы дак лад нас цi под пi саў указ ва ла ся, што за-
кон та ко га пра ва на зi раль нi кам не дае. А на зi раль нi цы па Гру шаў ска га акру зе № 98 Мiн ска На-
тал лi Мань коў скай уво гу ле ад ка за лi, што пры сут насць на зi раль нi ка пры пра вер цы са праўд нас цi 
под пi саў з'яў ля ец ца ўмя шаль нiц твам у пра цу ка мi сii.

Не ка то рыя ка мi сii не аспрэч ва лi пра ва на зi раль нiкаў пры стнi чаць на ад па вед ных па се-
джаннях. Так, у ад ка зе на зi раль нi ку па Паўд нё ва-За ход няй акру зе №99 Мiн ска Ва сi лю Сан ко вi чу 
ка мi сiя па ве да мi ла: «У ад па вед нас цi з част кай чац вёр тай ар ты ку ла 13 Вы бар ча га ко дэк са, вы як 
на зi раль нiк ма е це пра ва пры сут нi чаць на па се джан нi ка мi сii, дзе бу дзе вы зна чац ца па ра дак пра-
вер кi да ку мен таў, прад стаў ле ных для рэ гiст ра цыi кан ды да таў у дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў 
РБ, на па се джан нi ка мi сii, дзе бу дуць раз гля дац ца ма тэ ры я лы пра вер кi са праўд нас цi под пi саў 
вы бар шчы каў у пад пiс ных лiс тах, а так са ма на па се джан нi ка мi сii, дзе бу дзе раз гля дац ца пы тан не 
аб рэ гiст ра цыi кан ды да таў у дэ пу таты. Аб' явы аб тэр мi нах па се джан няў ка мi сii бу дуць за га дзя 
вы ве ша ны ў па мяш кан нi акру го вай ка мi сii». Тым не менш, Сан ко вi ча да пра вер кi под пi саў не 
да пус цi лi.

На зi раль нi ку па Жо дзiн скай вы бар чай акру зе №64 Аляк сею Ла пiц ка му ў пiсь мо вай ад мо ве 
на прось бу аб маг чы мас цi пры сут нi чаць пры пра вер цы под пi саў рас тлу ма чы лi, ча му гэ та не маг-
чы ма: «Пры пра вер цы дак лад нас цi под пi саў у пад пiс ных ар ку шах аль бо iн шых да дзе ных, якiя 
па зна ча ны ў ад но сi нах да вы бар шчы каў, сяб ры ка мi сi i ма юць пра ва для ўдак лад нен ня пы тан ня 
звяр тац ца не па срэд на да вы бар шчы каў па мес цы жы хар ства, аб тэ ле фа ноў ваць, а так са ма звяр-
тац ца ў ад па вед ныя дзяр жаў ныя ор га ны (пад раз дзя лен нi па гра ма дзян стве i мiг ра цыi ор га наў 
ГА УС, ЖЭУ). Сяб ры ка мi сii пра цу юць па iн ды вi ду аль ных пла нах на пра ця гу дня, а так са ма ў ве-
ча ро вы час, ка лi вы бар шчы кi пры хо дзяць з пра цы».

Вар та ад зна чыць, што Цэнт раль ная ка мi сiя цал кам пад тры ма ла дзе ян нi АВК па ня до пус ку 
на зi раль нi каў да пра цэ ду ры пра вер кi под пi саў. На зва ро ты на зi раль нi каў у ЦВК пры хо дзi лi 
iдэн тыч ныя ад ка зы. Так, пра ва аба рон ца з Ма гi лё ва Аляк сей Кол чын, за рэ гiст ра ва ны на зi раль-
нi кам у акру го вай вы бар чай ка мi сii №85, ха цеў на зi раць за пра цэ ду рай пра вер кi под пi саў вы-
бар шчы каў гэ тай ка мi сi яй, пра што i на пi саў ад па вед ную за яву. Ад нак ка мi сiя ў сва iм ад ка зе 
абы шла яго ную прось бу поў ным маў чан нем. Пас ля гэ та га Аляк сей Кол чын звяр нуў ся са скар-
гай у Цэнт рвы бар кам. У сва iм лiс це Лi дзiя Яр мо шы на ад зна чы ла, што на зi ран не за пра цэ ду рай 
пра вер кi под пi саў вы бар шчы каў «не мо жа быць за бяс пе ча на, па коль кi не за сна ва на на за ко-
не».

На зi раль нiк ад БХК у акру го вай ка мi сii Са лi гор скай га рад ской вы бар чай акру гi №68 Ле а нiд 
Мар хот ка звяр нуў ся ў ЦВК з па тра ба ван нем аба вя заць ад па вед ны вы бар кам за бяс пе чыць яму 
маг чы масць сва бод на га азна ям лен ня з да ку мен та мi аб вы лу чэн нi кан ды да таў у дэ пу та ты Па ла ты 
прад стаў нi коў. Са ма акру го вая вы бар чая ка мi сiя прад ста вiць та кую маж лi васць на зi раль нi ку ад-
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мо вi ла ся. У ад ка зе, якi прый шоў з Цэнт раль най вы бар чай ка мi сii, ад зна ча ла ся: «нор мы вы бар-
ча га за ка на даў ства не аба вяз ва юць стар шы ню, а так са ма чле наў (акру го вай) ка мi сii прад стаў ляць 
для азна ям лен ня на зi раль нi кам да ку мен ты, якiя тра пi лi ў (акру го вую) ка мi сiю».

Ра зам з тым у асоб ных, ха ця i адзiн ка вых, АВК кi раў нiц тва ства ры ла не аб ход ныя ўмо вы для 
на зi ран ня i кант ро лю на эта пе рэ гiст ра цыi кан ды да таў у дэ пу та ты. До пуск да ўсiх пра та ко лаў i 
пад пiс ных лiс тоў меў на зi раль нiк Днеп ра-Буг скай ВА №10, мог пры сут нi чаць на пра вер цы под-
пi саў на зi раль нiк Вi лей скай ВА №74 i iнш.

Не праз рыс тасць пра цэ дур пра вер кi да ку мен таў аб вы лу чэн нi кан ды да таў не дае маг чы мас цi 
ацэнь ваць, на коль кi пра цэ ду ры пра вер кi под пi саў вы бар шчы каў аб вы лу чэн нi кан ды таў у дэ пу-
та ты ад па вя да лi па тра ба ван ням вы бар ча га за ка на даў ства, цi з'яў лялi ся яны аб' ек тыў ны мi i цi не 
за ле жа лi ад па лi тыч на ма ты ва ва на га па ды хо ду з бо ку АВК.

3. Вы нi кi рэ гiст ра цыi кан ды да таў у дэ пу та ты
Згод на звес так Цэнт раль най ка мi сii, уся го па кра i не роз ны мi шля ха мi бы лi вы лу ча ны 494 

асо бы, з iх за рэ гiст ра ва ны 363 кан ды да ты, што на 90 ча ла век больш, чым бы ло ў 2008 го дзе, 122 
(24,6%) прэ тэн дэн таў атры ма лi ад мо ву ў рэ гiст ра цыi. 9 за рэ гiст ра ва ных АВК кан ды да таў ад мо-
вi лi ся ад да лей ша га ўдзе лу ў вы ба рах. У ча ты рох акру гах вы ба ры бы лi без аль тэр на тыў ны мi (дзве 
акру гi ў Мiн скай, ад на — у Брэсц кай i ад на — у Гро дзен скай воб лас цi). У 2008 го дзе бы ло 16 
без аль тэр на тыў ных акру гаў.

Прад стаў нi кi па лi тыч ных пар тый вы лу чы лi 204 кан ды да ты, што скла дае 41% ад агуль най 
коль кас цi вы лу ча ных, у 2008 го дзе iх бы ло 50. Стар шы ня ЦВК Л. Яр мо шы на па тлу ма чы ла па-
ве лi чэн не ак тыў нас цi на ступ ным чы нам: «Па зi тыў на спра ца ва лi ўсе но ва ўвя дзен нi 2010 го да. 
Быў спро шча ны па ра дак вы лу чэн ня ад па лi тыч ных пар ты яў, спро шча ны па ра дак збо ру под пi саў, 
зменшы лi ся па тра ба ван нi да па да чы дэк ла ра цыi».

Агу лам 8 пар ты й удзель нi ча лi ў пар ла менц кай кам па нii, столь кi ж удзель нi ча ла i на па пя рэд-
нiх пар ла менц кiх вы ба рах. Ад моў ле на ў рэ гiст ра цыi 23% вы лу чэн цаў ад па лi тыч ных пар тый, з iх 
19,5% — гэ та ад мо вы вы лу чэн цам ад апа зi цый ных пар тый.

Вы нi кi рэ гiст ра цыi пар тый ных кан ды да таў на ступ ныя:

Наз ва па лi тыч най пар тыi Коль касць 
вы лу ча ных

Коль касць 
за рэ гiст ра ва ных

Коль касць ад моў 
у рэ гiст ра цыi (%)

ПБНФ 33 30 3 (9%)
АГП 48 35 13 (27%)
БПЛ «Спра вяд лi вы свет» 32 26 5 (15%)
БСДП (Г) 15 11 4 (26%)
КПБ 23 21 2 (8,6%)
БССП 1 1
ЛДПБ 93 70 23 (24%)
РППС 19 9 10 (52,6%)

Боль шасць гра ма дзян, якiя атры ма лi ад мо вы, вы лу ча лi ся шля хам збо ру под пi саў (56%). 
Асноў ныя пад ста вы ад моў, ука за ныя АВК, — гэ та не дак лад насць под пi саў (больш за 15% ад 
пра ве ра ных) i па мыл кi ў дэк ла ра цы ях аб да хо дах. Гра ма дзян ская кам па нiя «Га ва ры праў ду» вы-
лу чы ла шля хам збо ру под пi саў 25 сва iх ак ты вiс таў, з якiх толь кi 13 (48%) бы лi за рэ гiст ра ва ны. У 
Мiн ску кам па нiя «Га ва ры праў ду» бы ла прад стаў ле на толь кi ад ным кан ды да там у дэ пу та ты. Не 
бы лi за рэ гiст ра ва ны лi дар Ру ху «За сва бо ду» Аляк сандр Мi лi нке вiч, сяб ра АГП, бы лы мi нiстр 
аба ро ны ге не рал Па вел Каз лоў скi i iнш.

Най мен шая коль касць ад моў тра ды цый на ў тых асоб, якiя iш лi ад пра цоў ных ка лек ты ваў: з 
19 вы лу ча ных не пра цяг ну лi ўдзел у вы бар чай кам па нii толь кi 3 (15%). Вы лу ча ных ад двух суб'-
ек таў (ад гра ма дзян шля хам збо ру под пi саў i ад пра цоў ных ка лек ты ваў) за рэ гiст ра ва лi 100% (89 
з 89). Вар та ад зна чыць, што ме на вi та та кiм шля хам вы лу ча юц ца кан ды да ты, якiх пад трым лi вае 
ўла да. Улiч ва ю чы кант роль вы ка наў чай ула ды над прад пры ем ства мi, зра зу ме ла, што апа зi цый-
ныя кан ды да ты не мо гуць вы лу чац ца ад пра цоў ных ка лек ты ваў.
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У якас цi кан ды да таў за рэ гiст ра ва ны 21 дзе ю чы дэ пу тат ППНС. Уся го ў вы бар чай кам па нii 
2012 г. бы ло вы лу ча на 60 асоб, якiя ў роз ныя га ды з'яў ля лi ся дэ пу та та мi ППНС. Усе гэ тыя прэ-
тэн дэн ты прай шлi рэ гiст ра цыю.

Стар шы ня ЦВК Л. Яр мо шы на ад зна чы ла, што кры тэ ры ад бо ру кан ды да таў на вы ба рах-2012 
бы лi больш стро гiя, чым на прэ зi дэнц кiх у 2010 го дзе. «Спра ва ў тым, што кан ды да таў у прэ зi-
дэн ты рэ гiст руе ЦВК, у дэ пу та ты — мяс цо выя акру го выя ка мi сii. У Цэнт рвы бар ка ме пра цу юць 
больш да свед ча ныя лю дзi, якiя трак ту юць усё вы ключ на па лi та ры за ко ну. У рэ гi ё нах лю дзi пад-
рых та ва ныя менш, та му яны больш стро га кант ра лю юць усё, па мыл кi ве ра год ныя больш».

На зi раль нi кi за фiк са ва лi вы пад кi цiс ку i за па лох ван ня ўдзель нi каў вы бар чай кам па нii з бо ку 
спец служ баў. 23 жнiў ня 2012 г. у г. Ра га чо ве пас ля ня ўда лай спро бы рэ гiст ра цыi ў якас цi кан ды-
да та Дзя нiс Да шке вiч i яго жон ка бы лi вы клi ка ны ў мяс цо вае ад дзя лен не КДБ. За пра шэн нi на 
раз мо ву ў КДБ па сту па лi так са ма да не ка то рых чле наў iнi цы я тыў най гру пы Да шке вi ча. Кан ды-
дат ад БПЛ «Спра вяд лi вы свет» Iо сiф Ма цэ юн пад час рэ гiст ра цыi ў АВК Вi лей скай ВА №74 
за явiў пра зняц це сва ёй кан ды да ту ры з-за цiс ку з бо ку КДБ. У вы нi ку гэ тая акру га ста ла ад ной з 
ча ты рох без аль тэр на тыў ных, кан ды да там па ёй iшоў на чаль нiк Га лоў на га ўпраў лен ня эка на мiч-
най бяс пе кi КДБ Вiк тар Ру сак.



-37- 

ПЕ РАД ВЫ БАР ЧАЯ АГI ТА ЦЫЯ
Згод на з Ка лян дар ным пла нам, этап пе рад вы бар чай агi та цыi пра цяг ваў ся адзiн ме сяц — з 

дня рэ гiст ра цыi кан ды да таў у дэ пу та ты 22 жнiў ня да 22 ве рас ня 2012 г. Кан ды да ты, за рэ гiст ра-
ва ныя пас ля аб скар джан ня ад моў у рэ гiст ра цыi, у па раў на ннi з ас тат нi мi кан ды да та мi, ме лi менш 
ча су для вя дзен ня агi та цый най кам па нii.

Апош нiя 5 дзён агi та цыi (18-22 ве рас ня) су па да лi з дня мi да тэр мi но ва га га ла са ван ня, што 
з'яў ля ец ца вi да воч най хi бай дзе ю ча га вы бар ча га за ка на даў ства.

1. Пра ва вая рэг ла мен та цыя
Пра ва вой ас но вай пра вя дзен ня пе рад вы бар най агi та цыi ста ла аб ноў ле ная рэ дак цыя ВК, зме-

ны i да паў нен нi ў якой па шы ры лi маг чы мас цi агi та цый най дзей нас цi ў па раў на ннi з пар ла менц-
кi мi вы ба ра мi 2008 г. Умо вы, па ра дак i фор мы пе рад вы бар чай агi та цыi рэ гу ля ва лi ся ар ты ку ла мi 
45, 45.1, 46, 47 гла вы 10 ВК i ад па вед ны мi Па ста но ва мi Цэнт раль най камiсii8.

Згод на з арт. 45 Вы бар ча га ко дэк са, гра ма дзя нам Рэс пуб лi кi Бе ла русь, па лi тыч ным пар ты-
ям, iн шым гра мад скiм аб' яд нан ням, пра цоў ным ка лек ты вам, да ве ра ным асо бам кан ды да таў 
у дэ пу та ты, iнi цы я тыў ным гру пам, якiя пра вод зяць агi та цыю за абран не кан ды да таў у дэ пу-
та ты, прад стаў ля ец ца пра ва сва бод на га i ўсе ба ко ва га аб мер ка ван ня пе рад вы бар чых пра грам 
кан ды да таў, iх па лi тыч ных, дзе ла вых i аса бiс тых якас цяў, пра вя дзен ня агi та цыi за цi су праць 
кан ды да та на схо дах, мi тын гах, у срод ках ма са вай iн фар ма цыi, а так са ма пад час су стрэч з вы-
бар шчы ка мi.

За меж ныя гра ма дзя не i асо бы без гра ма дзян ства не ма юць пра ва пры маць удзе лу ў агi та цыi.
Агi та цыя (у тым лi ку за клi кi да бай ка та ван ня вы ба раў) у дзень га ла са ван ня не да пус ка ец ца.
Ар ты кул 47 ВК утрым лi вае па ла жэн нi, 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 агi та цыi. Так, у iм га во рыц ца, што агi та цый ныя пе рад-
вы бар чыя ма тэ ры я лы, вы сту пы на схо дах, мi тын гах, у дру ку, па тэ ле ба чан нi, ра дыё не па вiн-
ны ўтрым лi ваць пра па ган ды вай ны, за клi 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 цi Рэс пуб лi кi Бе ла русь, звя ваг i па клё пу ў ад но сi нах да 
служ бо вых асоб Рэс пуб лi кi Бе ла русь, кан ды да таў у дэ пу та ты. За ба ро не ны агi та цыя цi пра па-
ган да са цы яль най, ра са вай, на цы я наль най, рэ лi гiй най цi моў най пе ра ва гi, вы пуск i рас паў сюд 
па ве дам лен няў i ма тэ ры я лаў, якiя рас паль ва юць са цы яль ную, ра са вую, на цы я наль ную цi рэ лi-
гiй ную ва раж не чу.

Кан ды да ты, iх да ве ра ныя асо бы, ар га нi за цыi i асо бы, якiя агi 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 кi, па да рун кi i iн шыя ма тэ ры яль ныя каш-
тоў нас цi, пра во дзiць iль гот ны рас про даж та ва раў, бяс плат на пра да стаў ляць лю быя па слу гi i та-
ва ры, акра мя агi та цый ных дру ка ва ных ма тэ ры я лаў, якiя спе цы яль на вы раб ле ны для вы бар чай 
кам па нii з вы ка нан нем па тра ба ван няў за ко на. Пры пра вя дзен нi пе рад вы бар чай агi та цыi за ба-
ра ня ец ца ўздзей нi чаць на гра ма дзян абя цан ня мi пе ра да чы iм гра шо вых срод каў, ма тэ ры яль ных 
каш тоў нас цяў.

Пры па ру шэн нi па тра ба ван няў ар ты ку ла 47 ВК па вiн ны прад пры мац ца ме ры па спы нен нi 
зло ўжы ван ня пра вам на пра вя дзен не агi та цыi, а ад па вед ныя ка мi сii ма юць пра ва ад мя нiць ра-
шэн не аб рэ гiст ра цыi кан ды да та.

У хо дзе на зi ран ня вы свет лi ла ся, што но выя нор мы ВК не бы лi рэа лi за ва ны ў поў най ме ры.

2. Вы вя дзен не за клi каў да бай ко ту за ме жы агi та цыi
5 лi пе ня 2012 г. Цэнт раль най ка мi сi яй ство ра ны На зi раль ны са вет па кант ро лi за вы ка нан нем 

па рад ку i пра вi лаў пра вя дзен ня пе рад вы бар най агi та цыi ў срод ках ма са вай iн фар ма цыi, у склад 
яко га ўвай шлi чы ноў нi кi Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi, Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та i су пра цоў нi кi 

8 Па ста но ва ад 05.07.2012 го да № 33 «Об утверждении Положения о по ряд ке использования средств мас со вой информации при 
под го тов ке и проведении вы бо ров де пу та тов Па ла ты представителей Национального собрания Республики Бе ла русь пя то го со зы-
ва»; Па ста но ва ад 05.07.2012 го да № 34 «О На блю да тель ном со ве те по контр олю за соблюдением по ряд ка и правил проведения 
пред вы бор ной агитации в сред ствах мас со вой информации»; Па ста но ва ад 05.09.2012 го да № 122 «О разъяснении применения 
положений Избирательного ко дек са Республики Бе ла русь, предусматривающих проведение де ба тов кандидатов в де пу та ты Па ла ты 
представителей Национального собрания Республики Бе ла русь пя то го со зы ва».
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дзяр жаў ных СМI. Гра ма дзян скую су поль насць у гэ тым ор га не прад стаў ля лi толь кi чле ны праў-
лад на га Бе ла рус ка га са ю за жур на лiс таў. Пра па но ва апа зi цый ных пар тый аб па шы рэн нi скла ду 
на зва на га ор га на за кошт уклю чэн ня ў яго прад стаў нi коў Бе ла рус кай аса цы я цыi жур на лiс таў i 
не за леж ных СМI Цэнт раль най ка мi сi яй не бы ла раг ле джа на.

У функ цыi НС ува хо дзi ла на зi ран не за вы ка нан нем СМI норм за ка на даў ства i за бес пя чэн нем 
роў ных маг чы мас цяў для пе рад вы бар ных вы сту паў кан ды да таў па тэ ле ба чан нi, ра дыё, у дру ку. 
Са вет так са ма на дзе ле ны кам пе тэн цы яй раз гля даць спрэч кi, звя за ныя з вы ка ры стан нем СМI ў 
пе ры яд пад рых тоў кi i пра вя дзен ня вы ба раў, пры па ступ лен нi зва ро таў ад кан ды да таў у дэ пу та-
ты i да ваць рэ ка мен да цыi, за клю чэн нi, якiя па вiн ны раз гля дац ца кi раў нi ка мi СМI.

27 жнiў ня 2012 г. На зi раль ны са вет раз гле дзеў зва ро ты тэ ле ка на ла «Бе ла русь-2», тэ ле ра-
дыё кам па нiй «Ста лiч нае тэ ле ба чан не», «Ма гi лёў» аб ад па вед нас цi па тра ба ван ням ВК вы-
сту паў кан ды да таў Нi ны Ка ля ды, Ар цё ма Ага фо но ва, Вiк та ра Ма лоч кi i Мац вея Ха та ры, сяб-
роў АГП, якiя за клi ка лi да бай ко ту вы ба раў. На зi раль ны са вет па ста на вiў, што гэ тыя вы сту пы 
не мо гуць быць ад не се ны да пе рад вы бар чай агi та цыi, а «пра ва на бяс плат ныя вы сту пы па 
дзяр жаў ным тэ ле ба чан нi i ра дыё пра да стаў ля ец ца кан ды да там у дэ пу та ты для вя дзен ня пе рад-
вы бар чай агi та цыi i вы ка ры стан не да дзе ных маг чы мас цей для iн шых мэт за ко нам не пра ду гле-
джа на»9.

Цэнт раль ная ка мi сi ся па га дзi ла ся з ра шэн нем НС. 28 жнiў ня сак ра тар Цэнт раль най ка мi сii 
Мi ка лай Ла за вiк за явiў жур на лiс там: «З бо ку дзяр жа вы бы ло б не ра зум на ар га нi зоў ваць вы-
бар чую кам па нiю, мар на ваць на гэ та ве лi зар ныя срод кi i да ваць маг чы масць апа не нтам вы ка-
рыс тоў ваць эфiр ны час для пра вя дзен ня агi та цыi су праць дзяр жаў на га ме ра пры ем ства»10. На 
яго дум ку, агi та цыя за бай кот не за ба ро не на за ка на даў ствам Бе ла ру сi, ад нак яна не ад па вя дае 
па няц цю пе рад вы бар най агi та цыi, да дзе на му ў п. 2 арт. 155 ВК, — «дзей насць, якая мае на мэ це 
за ах во цiць або за ах воч вае вы бар шчы каў да ўдзе лу ў вы ба рах, га ла са ван ня за тых цi iн шых кан-
ды да таў цi су праць iх».

На пад ста ве рэ ка мен да цый На зi раль на га са ве та Цэнт раль ная ка мi сiя пры ня ла Па ста но ву 
№9311, згод на з якой за клi кi да бай ко ту вы ба раў вы во дзi лi ся за ме жы пе рад вы бар чай агi та цыi. 
Гэ тае па ла жэн не Па ста но вы пя рэ чыць ар ты ку лам 45 i 47 ВК i фак тыч на ўвя ло цэн зу ру на агi-
та цый ныя вы сту пы кан ды да таў у срод ках ма са вай iн фар ма цыi, а ў шэ ра гу вы пад каў — i пад час 
пуб лiч ных вы сту паў.

У вы нi ку тэ ле ра дыё кам па нii па ча лi ма са ва ад маў ляць у эфiр ным ча се тым кан ды да там, якiя 
за клi ка лi да бай ко ту. 28 жнiў ня тэ ле ра дыё кам па нiя «Го мель» не па ка за ла вы ступ кан ды да та ад 
АГП па Го мель скай-Са вец кай ВА №34 Ва сi ля Па ля ко ва. 29 жнiў ня тэ ле ра дыё кам па нiя «Брэст» 
не да ла ў эфiр вы ступ кан ды да та ад АГП па Ба ра на вiц кай-За ход няй ВА №5 Ан жа лi кi Кам ба ла-
вай. У гэ ты ж дзень ра дыё «Ста лi ца» не транс ля ва ла кан ды да та ад АГП па Ба ры саў скай га рад-
ской ВА №62 Льва Мар го лi на. Тэ ле ка нал «Бе ла русь-2» не па ка заў вы сту пы кан ды да таў ад АГП 
Ада ма Ва ран ца (Го мель ская сель ская ВА №37) i Ма ра та Афа нась е ва (Бу да-Ка ша лёў ская ВА 
№38) ды iнш. Па вод ле па ве дам лен ня АГП, 33 з 68 маг чы мых вы сту паў па ра дыё i тэ ле ба чан нi 
кан ды да таў ад гэ тай пар тыi не па тра пi лi ў эфiр. За пi са ны вы ступ кан ды да та ад АГП па Брэсц кай 
Ус ход няй ВА №3 быў ад рэ да га ва ны i па ка за ны ў эфi ры на су пе рак во лi кан ды да та. Ра зам з тым 
ад зна ча ны вы пад кi, ка лi яны бы лi па ка за ны па тэ ле ба чан нi. Па ка на ле «Бе ла русь-2» за клi кi да 
ня ўдзе лу ў вы ба рах пра гу ча лi ад Ле а нi да Аў ту хо ва (Вi цеб ская Сель ская вы бар чая агру га №21), 
Iва на Шэ гi (Сло нiм ская вы бар чая агру га №58), Аляк санд ра Ра ма но вi ча (Пiн ская га рад ская вы-
бар чая агру га №14).

Не ка то рыя кан ды да ты ад зна ча лi, што пад час за пi су су пра цоў нi кi тэ ле кам па нiй за ба ра ня лi iм 
ужы ваць сло вы «бай кот», «пi кет» ды iнш.

На гэ тай жа пад ста ве цэн зу ра ва лi ся пра гра мы кан ды да таў. Так, рэ дак цыя ма гi лёў скай га-
зеты «Пры дняп роў ская нi ва» ад мо вi ла ся пуб лi ка ваць пра гра му кан ды да та ад АГП па Ма гi-
лёў скай Сель скай вы бар чай акру зе №88 Аляк санд ра Шаў цо ва. Са знач ны мi ку пю ра мi ў га зе це 

9 Выступления че ты рех кандидатов в де пу та ты не со от вет ству ют Избирательному ко дек су Беларуси. — Бел та, 28.08.2012. 
[Элект рон ный ре сурс]. Рэ жым до сту пу: htt p://www.belta.by/ru/all_news/politics/Vystuplenija-chetyrex-kandidatov-v-deputaty-ne-
sootvetstvujut-Izbiratelnomu-kodeksu-Belarusi—-TsIK_i_606655.html
10 Большинство кандидатов в де пу та ты Беларуси не на ме ре ны участ во вать в де ба тах.- Бел та, 28.08.2012. [Элект рон ный ре сурс]. 
Рэ жым до сту пу: htt p://www.belta.by/ru/all_news/politics/Bolshinstvo-kandidatov-v-deputaty-Belarusi-ne-namereny-uchastvovat-v-
debatax—-Lozovik_i_606703.html
11 Па ста но ва ад 29.08.2012 го да № 93 «О пра ве кандидатов в де пу та ты Па ла ты представителей Национального собрания Респу-
блики Бе ла русь на ведение пред вы бор ной агитации в сред ствах мас со вой информации».
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«Ма як» вый шаў ма тэ ры ял кан ды да та ад АГП па Пру жан скай вы бар чай акру зе №9 Аляк санд-
ра Ка ба на ва. З-за за клi каў да бай ко ту вы ба раў пра гра ма Юрыя Ха шча вац ка га, кан ды да та ад 
АГП па Каст рыч нiц кай ВА №7 г. Мiн ска, не бы ла апуб лi ка ва на ў га зе тах «Звяз да» i «Рэс пуб-
лi ка».

Пры хiль нi кi iдэi бай ко ту вы ба раў рэ гу ляр на су ты ка лi ся з пе ра шко да мi з бо ку пра ва ахоў ных 
ор га наў, асаб лi ва пры рас паў сюдж ван нi агi та цый най пра дук цыi. У г. Мiн ску быў за тры ма ны Ва-
ле ры Буй вал, якi быў аштра фа ва ны на 25 ба за вых ве лi чынь па вод ле ар ты ку ла 23.4 Ка АП. У г. Вi-
цеб ску за рас паў сюдж ван не агi та цый ных ма тэ ры я лаў быў асу джа ны на 7 су так арыш ту сяб ра 
БХД Яў ген Гу ца лаў. 5 ве рас ня за тры ма ны i паз ней асу джа ны на 7 су так ак ты вiст кам па нii «Га-
ва ры праў ду» Ягор Вi няц кi. 7 ве рас ня за тры ма ны ак ты вiс ты мо ла дзе ва га кры ла «Zмена» кам-
па нii «Га ва ры праў ду» Па вел Вi на гра даў i Аляк сандр Ар цы ба шаў (асу джа ныя ад па вед на на 5 i 
3 су так ад мi нiт ра цый на га арыш ту). 18 ве рас ня ў г. Мiн ску ка ля дзя сят ка ак ты вiс таў i жур на лiс-
таў, у тым лi ку не каль кi акрэ ды та ва ных Мi нiс тэр ствам за меж ных спраў ка рэс пан дэн таў вя ду чых 
СМI, бы лi за тры ма ны пад час пi ке ту за бай кот вы ба раў. За тры ман нi агi та та раў за бай кот ад бы-
лi ся на тэ ры то рыi Фрун зен скай ВА №101 г. Мiн ска, дзе ак тыў на дзей нi ча лi кам па нiя «Га ва ры 
праў ду», Рух «За сва бо ду» i ПБНФ.

Не ад на ра зо ва фiк са ва лi ся вы пад кi кан фiс ка цыi ўлё так за бай кот вы ба раў. 18 ве рас ня ка ля 
г. Лi да прад стаў нi кi пра ва ахоў ных ор га наў за тры ма лi ка ля 15 ты сяч улё так АГП. 6 ве рас ня ў офi-
се «Га ва ры праў ду» ад быў ся пе ра трус, пад час яко га кан фiс ка ва лi агi та цый ныя ма тэ ры я лы.

Трэ ба ад зна чыць, што ўсе за яў кi аб пра вя дзен нi ма са вых ме ра пры ем стваў з мэ тай агi та цыi за 
бай кот вы ба раў, якiя па да ва лi ся ў Мiн гар вы кан кам ак ты вiс та мi БХД i iн шых апа зi цый ных пар-
тый, не бы лi за да во ле ны.

Цэн зу ра, за ба ро на бяс плат ных вы сту паў у СМI тых кан ды да таў, якiя за клi ка лi да бай ко ту 
вы ба раў, не ад па вя да юць за ка на даў ству Рэс пуб лi кi Бе ла русь i мiж на род ным аба вя за цель ствам 
кра i ны, па ру ша юць прын цып роў на сцi кан ды да таў у дэ пу та ты i аб мя жоў ва юць як пра вы кан ды-
да таў на агi та цыю, так i пра вы вы бар шчы каў на атры ман не поў най i аб' ек тыў най iн фар ма цыi аб 
кан ды да тах i iх праграмах12.

Ад мо вы кан ды да там у бяс плат ным вы сту пе па тэ ле ба чан нi i ра дыё, у пуб лi ка цыi iх пра-
грам нель га пры знаць за кон ны мi i аб грун та ва ны мi. Згод на з п. 7.7 Ка пен га ген ска га да ку мен-
та АБ СЕ (1990)13, дзяр жа вы-ўдзель нi цы АБ СЕ за бяс печ ва юць та кiя ўмо вы, пры якiх за кон i 
дзяр жаў ная па лi ты ка да пус ка юць пра вя дзен не па лi тыч ных кам па нiй у ат мас фе ры сва бо ды i 
сум лен нас цi, дзе нi я кiя ад мi нiст ра цый ныя дзе ян нi, гвалт або за па лох ван нi не стрым лi ва лi б 
пар тыi i кан ды да таў ад воль на га вы яў лен ня сва iх по гля даў i ацэ нак, а так са ма не пе ра шка джа лi 
б вы бар шчы кам зна ё мiц ца з кан ды да та мi i аб мяр коў ваць iх, га ла са ваць сва бод на, не асце ра га-
ю чы ся па ка ран ня.

За клi кi да бай ко ту вы ба раў, кры ты ка вы бар ча га за ка на даў ства i прак ты кi яго пры мя нен ня 
ра зам з лю бой iн шай пе рад вы бар чай агi та цы яй за ка на даў ствам не за ба ро не ныя, кан ды да ты ў 
дэ пу та ты воль ныя ў вы кла дан нi сва iх по гля даў i пра грам, а вы бар шчы кi па вiн ны мець мак сi маль-
ныя маг чы мас цi атрым лi ваць iн фар ма цыю пра кан ды да таў, iх по гля ды i пра гра мы. Лю быя аб ме-
жа ван нi гэ тых пра воў, за вы клю чэн нем пра ду гле джа ных за ко нам i не аб ход ных у дэ ма кра тыч ным 
гра мад стве, вар та раз гля даць як не да пу шчаль нае аб ме жа ван не сва бод ных вы ба раў.

Во ле вы яў лен не вы бар шчы каў пад час вы ба раў ажыц цяў ля ец ца не толь кi праз га ла са ван не за 
ад на го з кан ды да таў, аль бо су праць усiх кан ды да таў. Ад мо ва ад га ла са ван ня — гэ та так са ма гра-
ма дзян ская па зi цыя, на якую вы бар шчык мае пра ва. Ён мае пра ва пад тры маць аль бо не пад тры-
маць па зi цыю кан ды да таў, якiя за клi ка юць да бай ко ту вы ба раў. Але для сва бод на га фар мi ра ван ня 
дум кi пра кан ды да таў, iх по гля ды i пра гра мы вы бар шчык па вi нен мець маг чы масць атрым лi ваць 
iн фар ма цыю пра iх. Та му за клi кi кан ды да таў не ўдзель нi чаць у вы ба рах i ў та кой фор ме рэа лi-
за ваць сваё пра ва на ўдзел у вы бар чым пра цэ се па вiн ны мець роў ныя маг чы мас цi да ня сен ня да 
вы бар шчы каў ра зам з iн шы мi за клi ка мi.

Ар ты ку лам 46 ВК пра ду гле джа на, што кан ды да ты ў дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў на роў-
ных пра вах ка рыс та юц ца дзяр жаў ны мi СМI, а дзяр жаў ныя СМI аба вя за ны за бяс печ ваць роў-
ныя маг чы мас цi для пе рад вы бар чых вы сту паў кан ды да таў. Вы сту пы кан ды да таў па вiн ны за бяс-
печ вац ца на роў ных пад ста вах.

12 Аб рэ аліза цыі пра ва кан ды да таў у дэ пу та ты на пе рад вы бар ную агіта цыю [Элект рон ны рэ сурс]. 
Рэ жым до сту пу: htt p://elections2012.spring96.org/be/news/56615
13 До ку мент Ко пен га ген ско го совещания Конференции по че ло ве чес ко му измерению ОБ СЕ. Ко пен га ген, 29 июня 1990 го да
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Вы чар паль ны пе ра лiк пад стаў для аб ме жа ван ня вы сту паў кан ды да таў у хо дзе пе рад вы бар чай 
агi та цыi уста ля ва ны арт. 47 ВК. Толь кi ў вы пад ку па ру шэн ня ўка за ных па тра ба ван няў вы бар чы-
мi ка мi сi я мi мо гуць пры мац ца ме ры аж да ад ме ны рэ гiст ра цыi кан ды да та. Не аб ход на так са ма 
ад зна чыць, што ч. 16 арт. 45 ВК за ба ра няе за клi кi да бай ка та ван ня вы ба раў, на роў нi з iн шы мi 
вi да мi агi та цыi, толь кi ў дзень га ла са ван ня. Iн шых аб ме жа ван няў на вы каз ван не за клi каў да бай-
ко ту вы ба раў за ка на даў ства не ўтрым лi вае. ЦВК, як i iн шыя ор га ны вы бар чай ад мi нiст ра цыi, не 
на дзе ле ны кам пе тэн цы яй па шы рэн ня аб ме жа ван няў, уста ноў ле ных ВК.

Та кiм чы нам, цэн зу ра, за ба ро на бяс плат ных вы сту паў у СМI тых кан ды да таў, якiя за клi-
ка юць да бай ко ту вы ба раў, не ад па вя да юць за ка на даў ству Бе ла ру сi i яе мiж на род ным аба вя-
за цель ствам, па ру ша юць прын цып роў на сцi кан ды да таў у дэ пу та ты i аб мя жоў ва юць як пра вы 
кан ды да таў на агi та цыю, так i пра вы вы бар шчы каў на атры ман не поў най i аб' ек тыў най iн фар-
ма цыi.

3. Агi та цыя ў элект рон ных срод ках ма са вай iн фар ма цыi
Кан ды да там бы ло да дзе на пра ва на пя цi хвi лiн ны вы ступ на дзяр жаў ным ра дыё i на пя цi-

хвi лiн ны вы ступ на дзяр жаў ным тэ ле ба чан нi. Кан ды да ты ме лi до ступ да тэ ле эфi ру ў больш 
рэй тын га вы час — з 19 да 20 га дзiн, у той час як ра ней вы сту пы транс ля ва лi ся з 18.00 да 18.30 
у рэ гi ё нах i з 17.30 да 18.30 у буй ных га ра дах i Мiн ску. Вы сту пы транс ля ва лi ся ў за пi се, пры 
гэ тым не да зва ля ла ся вы ка ры стан не па пя рэд не пад рых та ва ных кан ды да та мi аў дыё- цi вi дэа-
ма тэ ры я лаў.

За фiк са ва ны шмат лi кiя вы пад кi за ба ро ны транс ля цыi цi цэн зу ры вы сту паў кан ды да таў у 
дзяр жаў ных СМI, якiя най перш бы лi звя за ны з за клi ка мi да бай ко ту вы ба раў (гл. «Вы вя дзен не 
за клi каў да бай ко ту за ме жы агi та цыi»), утрым лi ва лi кры ты ку дзе ю чых ула даў цi пры цяг ва лi 
ўва гу да iс ну ю чых у кра i не вост рых праб лем.

Так, кан ды дат у дэ пу та ты ад Бе ла рус кай пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы свет» Вiк тар Бу ры не 
змог прад ста вiць вы бар шчы кам сваю пе рад вы бар чую пра гра му нi на бе ла рус кiм тэ ле ба чан нi, нi 
на ра дыё. Вы ступ В.Бу ра га па тэ ле ба чан нi па вiн ны бы лi транс ля ваць на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 
2» уве ча ры 3 ве рас ня, ад нак за пiс у эфiр не прай шоў. У сва iм тэ ле вы сту пе кан ды дат ха цеў рас-
ка заць бе ла ру сам пра фаль сi фi ка цыi на пар ла менц кiх вы ба рах 2008 го да, пра якiя ён да ве даў ся 
пад час пра цы на зi раль нi кам на вы бар чым участ ку ў Ка ло дзi шчах. Iн фар ма цыю пра фаль сi фi ка-
цыi кан ды дат спра ба ваў да нес цi i пад час ра дыё вы сту пу, але ўжо з агуч ван нем кан крэт ных проз-
вi шчаў. Вы ступ В.Бу ра га на ра дыё «Ста лi ца» быў за пла на ва ны на 12 ве рас ня, ад нак, па сло вах 
кан ды да та, яго «за бы лi ся за пра сiць на за пiс». «Яны ска за лi, што ўсiх па пя рэдж ва лi, але ў мя не 
не бы ло пра пу шча ных зван коў», — ад зна чыў ён.

Вi цеб ска га са цы ял-дэ ма кра та, кан ды ды та па Вi цеб скай Чка лаў скай вы бар чай акру зе №18, 
Аляк сея Гаў ру цi ка ва па пя рэ дзi лi, што яго ны тэ ле вы ступ мо жа быць зня ты з эфi ру, бо ён, па сло-
вах ды рэк та ра тэ ле ра дыё кам па нii «Вi цебск» Ана то ля Ка мо вi ча, «дэ ман стра ваў парт рэт «кры-
мi наль нi ка», што з'яў ля е цца не да пу шчаль ным пры ця пе раш нiм рэ жы ме». Па сло вах Аляк сея 
Гаў ру цi ка ва, пас ля за пi су яго на га тэ ле вы сту пу ў сту дыю за бег ча ла век, якi на зваў ся ды рэк та рам 
тэ ле ра дыё кам па нii, ды пра па на ваў усё пе ра за пi саць на но ва: «Я не каль кi ра зоў па каз ваў парт-
рэт Мi ка лая Стат ке вi ча, ка лi ка заў, што я пры хiль нiк ства рэн ня «На род най Гра ма ды» i што 
па тра бую вы зва лен ня i поў най рэ абi лi та цыi ўсiх па лiт вяз няў. На пры кан цы зноў на га даў, што 
я за вы зва лен не па лiт зня во ле ных, i ў тым лi ку Стат ке вi ча, якi зна хо дзiц ца ў тур ме за пра тэст 
су праць фаль сi фi ка цыi прэ зi дэнц кiх вы ба раў. Ды рэк тар Ана толь Ка мо вiч, якi з'я вiў ся ў сту дыi 
пас ля зды мак, за явiў, што гэ та не да пу шчаль на. Ад нак я ад пе ра за пi саў пра мо вы ад мо вiў ся, i спа-
дар Ка мо вiч ска заў, што будзе ра iц ца ў ЦВК, цi пус каць мой вы ступ у эфiр». Але да лей па гро заў 
спра ва не пай шла.

Маг чы масць пра вя дзен ня тэ ле- i ра дыё дэ ба таў кан ды да таў у дэ пу та ты бы ла ўве дзе на ў ВК 
у 2010 г. Ад нак на прак ты цы гэ ты сро дак агi та цыi быў ма ла эфек тыў ным. 5 ве рас ня ад бы ло ся 
па ся джэн не Цэнт раль най ка мi сii, на якiм бы ла пры ня та Па ста но ва з тлу ма чэн нем па ла жэн няў 
ВК ад нос на пра вя дзен ня дэ ба таў кан ды да таў у дэ пу та ты. Па ста но ва Цэнт раль най ка мi сii №122 
за ба ра нi ла ўдзель нi чаць у дэ ба тах тым да ве ра ным асо бам кан ды да таў у дэ пу та ты, якiя са мi з'яў-
ля лi ся кан ды да та мi. У аб грун та ван не свай го ра шэн ня Цэнт раль ная ка мi сiя спа сла ла ся на па ла-
жэн нi ВК, якiя га ран ту юць роў ныя пра ва выя ўмо вы для агi та цыi ўсiх кан ды да таў у дэ пу та ты. 
Па вод ле Л. Яр мо шы най, «кан ды да ты, за рэ гiст ра ва ныя да ве ра ны мi асо ба мi iн шых кан ды да таў, 
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па шы ра юць маг чы мас цi вя дзен ня сва ёй агi та цый най кам па нii <...> Ка лi пi са ла ся вы бар чае за-
ка на даў ства, мер ка ва ла ся, што кан ды дат сам бу дзе ўдзель нi чаць у дэ ба тах. Ка лi не мо жа гэ та га 
здзейс нiць фi зiч на — за мест яго мо жа вы сту пiць яго да ве ра ная асо ба. Нi ко му ў га ла ву не прый-
шло, што гэ та мо жа пе ра тва рыц ца ў маг чы масць для па шы рэн ня маг чы мас цяў агi та цыi на ка-
рысць ад на го кан ды да та.

На го дай для та ко га ра шэн ня ста лi дэ ба ты 4 ве рас ня на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 2», дзе ў якас цi 
да ве ра най асо бы кан ды да та Ула дзi мi ра Ра ма ноў ска га пры няў удзел лi дар АГП Ана толь Ля бедзь-
ка. Па ста но ва Цэнт раль най ка мi сii па слу жы ла пра ва вой ас но вай для ад мо вы ў транс ля цыi ўжо 
за пi са на га вы сту пу стар шы нi Пар тыi БНФ Аляк сея Яну ке вi ча ў якас цi да ве ра най асо бы кан ды-
да та Аляк санд ра Куз ня цо ва.

Ра шэн не ЦВК на ўпрост су пя рэ чыць ар ты ку лу 46 ВК, якi да зва ляе да ве ра ным асо бам кан-
ды да таў удзель нi чаць у дэ ба тах за мест кан ды да та без уся ля кiх умоў i аб ме жа ван няў i з'яў ля ец ца 
бес прэ цэ дэнт ным вы пад кам змя нен ня пра вi лаў пра вя дзен ня агi та цый най кам па нii не па срэд-
на пад час яе пра вя дзен ня. У вы нi ку, на су пе рак ма ты ва цыi ЦВК, Па ста но ва зра бi ла ад ва рот ны 
эфект: ад ны з да ве ра ных асо баў, што са мi з'яў ля юц ца кан ды да та мi, па спе лi вы сту пiць у дэ ба тах 
на ка рысць сва iх да вер нi каў, а дру гiя — не па спе лi. Гэ та па ру шае прын цып роў на сцi ў маг чы мас-
цях для агi та цыi.

У не ка то рых рэ гi ё нах кан ды да ты, у пер шую чар гу праў лад ныя, ад мо вi лi ся ад тэ ле дэ ба таў. У 
Ба ра на вiц кай За ход няй ВА №57 кан ды дат, дэ пу тат Ба ра на вiц ка га гар са ве та Воль га Па лi ты ка ад-
мо вi ла ся ўдзель нi чаць у тэ ле дэ ба тах з кан ды да там ад ПБНФ Мi ка ла ем Чар на ву сам i кан ды да там 
ад АГП Ан жэ лай Кам ба ла вай. Яна па ве да мi ла, што пас ля пра гля ду тэ ле вы ступ лен ня Мi ка лая 
Чар на ву са 28 жнiў ня ў яе ня ма нi я ка га жа дан ня спра чац ца з гэ тым кан ды да там у дэ пу та ты. За пiс 
тэ ле дэ ба таў пла на ва лi па ка заць па ка на ле «Бе ла русь 2» 12 ве рас ня.

Ана ла гiч ная сi ту а цыя скла ла ся ў Пiн скай га рад ской ВА №14. Стар шы ня пiн скай ар га нi за цыi 
ПБНФ Аляк сан др Ра ма но вiч не каль кi ра зоў бес па спя хо ва за пра шаў да дэ ба таў сваю кан ку рэнт-
ку — дзе ю чую дэ пу тат ку ПП НС Зi на i ду Манд роў скую. Ра бiў ён за клi кi на ват праз срод кi ма са-
вай iн фар ма цыi, ад нак так i не атры маў ад ка зу.

Рэ чыц кiя кан ды да ты ў дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў не пра во дзi лi тэ ле вi зiй ныя дэ ба ты 
з-за ад мо вы Ада ма Ваш ко ва, ды рэк та ра ме тыз на га за во да. Кан ды дат па тлу ма чыў не жа дан не 
ўдзель нi чаць у дэ ба тах тым, што для гэ та га трэ ба ехаць на тэ ле ба чан не ў Го мель, «ды i што мож-
на ска заць на дэ ба тах за 5 хвi лiн». Вы ка заў жа дан не ўдзель нi чаць у дэ ба тах толь кi кан ды дат Ан-
тон Ня фё даў, бес пар тый ны i ўдзель нiк гра мад скай кам па нii «Га ва ры праў ду». Трэ цi кан ды дат, 
сяб ра Лi бе раль на-дэ ма кра тыч най пар тыi з Го ме ля Iгар Каў бас ка на па се джан нi, ка лi вы ра ша ла ся 
пы тан не пра вя дзен ня тэ ле дэ ба таў, не пры сут нi чаў.

Тое, што не бу дзе тэ ледэ ба таў кан ды да таў па Пру жан скай ВА № 9, бы ло па ве дам ле на 30 
жнiў ня на па за чар го вым па се джан нi акру го вай ка мi сii. З за явы кан ды да та ў дэ пу та ты Аляк санд-
ра Юр ке вi ча — стар шы нi Пру жан ска га рай вы кан ка ма — вы нi ка ла, што ад маў ля ец ца ён ад тэ ле-
дэ ба таў з кан ды да там ад АГП Аляк санд рам Ка ба на вым, на якiя па га дзiў ся на па се джан нi ка мi сii 
22 жнiў ня (паз ней зго ду па цвер дзiў пiсь мо ва). Пры чы най ад ме ны сва ёй зго ды на тэ ле дэ ба ты 
Юр ке вiч на зваў iн фар ма цыю з iн тэр нэ та, што кан ды да ты ад АГП бу дуць зды мац ца з вы ба раў, а 
так са ма тое, што Ка ба наў ад мо вiў ся ад ра дыё вы сту пу. Ха ця, па сло вах Ка ба на ва, ён уся го па пра-
сiў ка мi сiю пе ра нес цi свой ра дыё вы ступ.

Абод ва кан ды да ты ў дэ пу та ты па Жо дзiн скай вы бар чай акру зе (вы лу чэ нец «Бе лАЗ» Дзмiт-
рый Ха ры тон чык i прад стаў нiк КПБ Сяр гей Ва сi леў скi) пра iг на ра ва лi маг чы масць пуб лiч на вы-
ка зац ца пе рад тэ ле гле да ча мi ў тэ ле дэ ба тах. 30 жнiў ня на па се джан нi стар шы ня акру го вай вы бар-
чай ка мi сii Сяр гей Афа на сен каў па ве да мiў, што нi адзiн з двух з кан ды да таў, якiя за ста лi ся на пе-
рад вы бар чай дыс тан цыi пас ля зняц ця прад стаў нi ка ад ЛДПБ, не вы ка заў жа дан ня ўдзель нi чаць 
у тэ ле дэ ба тах. Пры гэ тым ён па тлу ма чыў, што для дэ ба таў вы лу ча ец ца вель мi ма ла ча су, i «за 
ней кiя там 5-7 хвi лiн трэ ба ска заць са мае важ нае», а на гэ та не кож ны здоль ны, а доб ра пад рых-
та вац ца да вы сту пу — вель мi скла да на.

У не ка то рых акру гах кан ды да там, якiя за явi лi пра на мер удзель нi чаць у дэ ба тах, бы ло ад-
моў ле на ў рэа лi за цыi гэ та га пра ва. Так, у Сло нiм скай ВА №58 ад моў ле на ў пра вя дзен нi дэ ба таў 
кан ды да ту ад ПБНФ Iва ну Шэ га i кан ды да ту ад БПЛ «Спра вяд лi вы свет» Мi ха i лу Ка рат ке вi чу. 
Скар га, па да дзе ная Iва нам Шэ га ў Цэнт раль ную ка мi сiю, не бы ла за да во ле на. Та кiм чы нам, у 
Гро дзен скай воб лас цi не за фiк са ва на нi вод на га вы пад ку пра вя дзен ня ра дыё- аль бо тэ ле дэ ба таў. 
Сем дэ ба таў бы лi зня ты з эфi ру з-за та го, што кан ды да ты агi та ва лi за бай кот вы ба раў.
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Звест кi пра тэ ле- i ра дыё вы сту пы, тэ ле- i ра дыё дэ ба ты кан ды да таў *

№ 
п/п Рэ гi ён Коль касць 

акруг
Коль касць 

кан ды да таў
Тэ ле -

вы сту пы
Ра дыё-

 вы сту пы
Тэ ле-

 дэ ба ты
Ра дыё -
дэ ба ты

За яў ле ны
Ад бы лi ся

За яў ле ны
Ад бы лi ся

За яў ле ны
Ад бы лi ся

За яў ле ны
Ад бы лi ся

1 Брэсц кая 16 51 51 38 51 36 10 7 - -
2 Вi цеб ская 14 49 49 37 49 35 6 6 18 15
3 Го мель ская 17 53 53 41 53 46 2 1 - -
4 Гро дзен ская 13 34 34 28 33 24 - - - -
5 Мiн ская 17 42 42 23 42 28 2 2 - -
6 Ма гi лёў ская 13 46 46 41 44 35 4 4 11 10
7 г. Мiнск 20 89 78 72 89 72 15 10 12 12
Уся го 110 364 353 280 361 276 39 30 41 37

* Па вод ле звес так Цэнт раль най ка мi сii. Коль касць кан ды да таў пры во дзiц ца без улi ку ска са-
ван ня рэ гiст ра цыi кан ды да таў, вы лу ча ных АГП i ПБНФ.

Не ка то рыя экс пер ты рас ца нi лi бе ла рус кi фар мат тэ ле дэ ба таў толь кi як да дат ко вы час у тэ-
ле эфi ры, па коль кi на дэ ба тах кан ды да там да ва ла ся па пяць хвi лiн, са ма дыс ку сiя пра хо дзi ла не ў 
пра мым эфi ры i ўяў ля ла са бой, па сут нас цi, ад ка зы на пы тан нi вя ду чых, а не спрэч ку кан ку ру ю-
чых кан ды да таў. Так са ма пад час тэ ле дэ ба таў бы ла за ўва жа ная сха ва ная рэ кла ма, па коль кi ў прэ-
зен та цый ным ро лi ку аб вы бар чай акру зе шмат ува гi на да ва ла ся да сяг нен ням ця пе раш нiх ула даў 
па доб ра ўпа рад ка ван нi ра ё на.

I ўсё ж не ка то рыя ўдзель нi кi тэ ле дэ ба таў вы клi ка лi вя лi кi рэ за нанс сва i мi вы сту па мi. Най-
перш гэ та да ты чыць лi дэара АГП Ана то ля Ляб кедзь кi, якi двой чы браў удзел у тэ ле дэ ба тах — 
як да ве ра ная асо ба кан ды да та Ула дзi мi ра Ра ма ноў ска га i як кан ды дат. Пас ля вы ха ду тэ ле дэ-
ба таў, у якiх А. Ля бедзь ба вы сту паў у якас цi да вер най асо бы, пад па гро зай ака за ла ся яго нае 
ўлас нае вы ступ лен не як кан ды да та ў су вя зi з тым, што тэ ле ка нал «Бе ла русь-2» пе ра нёс за пiс 
дэ ба таў кан ды да таў у дэ пу та ты «з-за па лом кi аб ста ля ван ня». А. Ля бедзь ка вы ка заў мер ка-
ван не ад нос на са праўд ных пры чын пе ра но су: «На мi ну лым тыд нi я за пiс ваў дэ ба ты так са ма з 
дзей ным дэ пу та там Свят ла най Шы ла вай. У ма iм вы ступ лен нi не бы ло за клi каў да бай ко ту, але 
тое, што ў нас ня ма вы ба раў, ня ма пар ла мен та — гэ та я агу чыў, i на ша жорст кая па зi цыя бы-
ла вы кла дзе на. Шы ла ва, я мяр кую, у дэ ба тах вы гля да ла блед на ва та. Та му або за раз тэ ле ка нал 
тэр мi но ва ар га нi зуе кур сы па ву чо бе праў лад ных кан ды да таў па вы ступ лен нi пе рад ка ме рай, 
або ду мае, што на огул ра бiць з дэ ба та мi i як па зба вiц ца ад та кой не пры ем нас цi». На мес нiк 
стар шы нi Бел тэ ле ра дыё кам па нii Ма рат Мар каў у iн тэр в'ю на сай це НДТРК па тлу ма чыў пры-
чы ны iн шым чы нам: «Мы ўпер шы ню да ем маг чы масць для пра вя дзен ня кан ды да та мi маш-
таб ных агi та цый ных ме ра пры ем стваў на тэ ле ба чан нi. На ту раль на, што ў пра цэ се iх ар га нi за-
цыi ўзнi ка юць асоб ныя пы тан нi, якiя па тра бу юць ап ты мi за цыi. Зноў жа ме на вi та для та го, каб 
дэ ма кра тыч нае пра ва на агi та цыю кож на га прэ тэн дэн та на дэ пу тац кi ман дат бы ло без умоў на 
рэа лi за ва на. Спе цы яль на пад тэ ле дэ ба ты бы ло рас пра ца ва на пра грам нае за бес пя чэн не, i на мi-
ну лым тыд нi мы ўсё, што пла на ва лi, за пi са лi, i за пi са лi па спя хо ва. Ад нак у пра цэ се пад рых тоў-
кi да на ступ ных за пi саў пад час пра вя дзен ня рэг ла мент ных ра бот мы вы явi лi шэ раг мо ман таў, 
якiя не аб ход на на ла дзiць, каб не ўзнi ка ла пы тан няў нi ў кан ды да таў, нi ў нас. Та му мы пры ня лi 
ра шэн не пра вес цi ад па вед ную тэх нiч ную пра фi лак ты ку — не больш. Гэ та аб са лют на ша ра го-
вае пы тан не, якое, без умоў на, бу дзе вы ра ша на за адзiн-два днi». Са праў ды, ад кла дзе ныя тэ ле-
дэ ба ты бы лi за пi са ны i пра гу ча лi ў эфi ры «Бе ла русь-2».

4. Агi та цыя ў дру ка ва ных СМI
Згод на з арт. 46 ВК, дзяр жаў ныя СМI, а так са ма СМI, якiя част ко ва фi нан су юц ца з дзяр жаў-

на га бюд жэ ту цi за сна валь нi ка мi якiх з'яў ля юц ца дзяр жаў ныя ор га ны ўла ды, аба вя за ны за бяс-
пе чыць роў ныя маг чы мас цi ўсiм кан ды да там. Кан ды да ты ме лi пра ва бяс плат на апуб лi ка ваць у 
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ад па вед ных СМI сваю пра гра му аб' ёмам да двух ма шы на пiс ных ста ро нак, прад ста вiў шы тэкст 
не паз ней чым за 20 дзён да вы ба раў.

Ра зам з тым, 11 кан ды да таў ад АГП не здо ле лi апуб лi ка ваць свае па гра мы ў дзяр жаў ных вы дан-
нях. Пра гра мы кан ды да таў, пра па на ва ныя для дру ку ў дзяр жаў най прэ се, як i вы сту пы кан ды да таў 
у элект рон ных СМI, у не ка то рых вы пад ках цэн зу ра ва лi ся. Кан ды да та ад ПБНФ па Ба ра на вiц кай 
За ход няй ВА №5 Мi ка лая Чар на ву са ў га зе це «Наш край» па пра сi лi вы крас лiць тэ зi сы, якiя ты-
чы лi ся кры ты кi ўла ды. Рэ дак цыя га зе ты «Ма гi лёў скiя ве да мас цi» ад цэн зу ра ва ла пе рад вы бар ную 
пра гра му Лi лii Сi ва ко вай, кан ды да та ад БПЛ «Спра вяд лi вы свет» па Ма гi лёў скай-Каст рыч нiц-
кай ВА №86. Бя ро заў ская ра ён ная га зе та «Ма як» ад мо вi ла ў пуб лi ка цыi пра гра мы кан ды да ту па 
Iва цэ вiц кай ВА №11 ад БСДП (Г) Ва лян цi ну Ла за рэн ка ву. Гро дзен скiя дзяр жаў ныя вы дан нi ад-
мо вi лі ся дру ка ваць пра гра му кан ды да та ад ПБНФ Аляк санд ра Страль цо ва на мо вах на цы я наль-
ных мен шас цяў (поль скай i лi тоў скай), рас паў сю джа ных у па меж ных з Лiт вой i Поль шчай рэ гi ё нах 
Гро дзен скай сель скай ВА №52, дзе ба ла та ваў ся гэ ты кан ды дат. ПБНФ рас ца нi ла зга да ны вы па дак 
як па ру шэн не пра ва кан ды да та на агi та цыю i пра ва вы бар шчы каў на вы ка ры стан не род най мо-
вы. Урэш це пра гра ма Страль цо ва бы ла на дру ка ва на па-бе ла рус ку ў дзяр жаў най ра ён най га зе це 
«Перспектива». А тым ча сам пра гра ма iн ша га кан ды да та па Га ра дзен скай сель скай акру зе, ге-
не ра ла-ма ё ра Аляк санд ра Мя жу е ва, бы ла на дру ка ва на ў аб лас ной га зе це «Гро дзен ская праў да», 
га зе ты раз да ва лi ся за дар ма ў мно гiх паш то вых ад дзя лен нях Га род нi.

Кан ды да там, вы лу ча ным апа зi цый ны мi пар ты я мi, дзяр жаў ныя га зе ты прад' яў ля лi прэ тэн зii, 
што яны прад стаў ля юць для дру ку не ўлас ную пра гра му, а пра гра му пар тыi цi ўво гу ле ад маў ля лi 
ў тым, што прад стаў ле ныя тэкс ты з'яў ля юц ца пра гра май кан ды да та.

З га зе ты «Рэс пуб лi ка» кан ды да ту ў дэ пу та ты ад Бе ла рус кай пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы 
свет» Вiк та ру Бу ра му прый шоў лiст аб ад мо ве ў пуб лi ка цыi пе рад вы бар чай пра гра мы ў су вя зi 
з тым, што да сла ны тэкст, на дум ку рэ дак цыi, не з'яў ля ец ца агi та цый ным, а ўяў ляе са бой прос-
та вы каз ван не яго пунк ту гле джан ня па не ка то рых пы тан нях, ха ця ў за ко не ня ма шаб ло на, як 
па вiн на вес цi ся агi та цыя. У тэкс це, пры зна ча ным для пуб лi ка цыi ў га зе це, кан ды дат пра па ноў-
ваў унес цi зме ны ў вы бар чым за ка на даў стве ў част цы пра вя дзен ня да тэр мi но ва га га ла са ван ня. 
Акра мя та го, згод на з пра гра май Бу ра га, «кож ны за рэ гiст ра ва ны кан ды дат у дэ пу та ты лю бо га 
ўзроў ню па вi нен мець пра ва дэ ле га ваць у склад кож най участ ко вай ка мi сii ад на го свай го прад-
стаў нi ка ў якас цi яе паў на праў на га чле на».

Кан ды да ту ў дэ пу та ты ад АГП Мац вею Ха та ры з Баб руй ску га зе та «Баб руй скае жыц цё» 
ад мо вi ла ў маг чы мас цi бяс плат на апуб лi ка ваць пра гра му. Аляк сандр Ка зак, га лоў ны рэ дак тар 
«БЖ» за явiў, што «гэ та не пра гра ма, а агi та цый ны ма тэ ры ял», та му за тое, каб яго на дру ка-
ваць, кан ды дат му сiць за пла цiць. М. Ха та ры та кая па ста ноў ка пы тан ня не за да во лi ла, бо на дру-
ка ваць пра гра му ён мог бы толь кi за срод кi са свай го кан ды дац ка га ра хун ка, што ён вы ра шыў не 
ра бiць, бо пла на ваў зды мац ца з вы ба раў. Кан ды дат па спра ба ваў аб скар дзiць ра шэн не рэ дак та ра 
«Баб руй ска га жыц ця» ў ЦВК. Цэнт рвы бар кам скар гу не за да во лiў.

Ма гi лёў ская га рад ская га зе та «Вес нiк Ма гi лё ва» не на дру ка ва ла ра зам з пе рад вы бар чай пра-
гра май бiя гра фiю кан ды да та ў дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў па Шкло ўскай вы бар чай акру зе 
№90, сяб ра Бе ла рус кай пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы свет» Зi на i ды Мi ле шчан кi. Пас ля та го, як 
Зi на i да Мi ле шчан ка звяр ну ла ся ў рэ дак цыю га зе ты са скар гай, там па абя цал i вы пра вiць па мыл ку 
i на на ступ ным тыд нi апуб лi ка ваць бiя гра фiю кан ды дат кi ра зам з яе пе рад вы бар чай пра гра май 
цал кам.

Прад' яў ля ю чы не аб грун та ва ныя прэ тэн зii да пра грам апа зi цый ных кан ды да таў, срод кi ма-
са вай iн фар ма цыi ад на ча со ва ла яль на ста вi лi ся да змес ту пра грам iн шых прэ тэн дэн таў на дэ-
пу тац кi ман дат. Так, у «Мiн скiм кур' е ры» 4 ве рас ня бы ла апуб лi ка ва на пра гра ма кан ды да та ад 
Ка му нiс тыч най пар тыi Бе ла ру сi Жа на Со дзе ля, якi ба ла та ваў ся па Ка лi ноў скай вы бар чай акру зе 
№108 Мiн ска. У зва ро це да вы бар шчы каў ён за клi каў за ха ваць ста бiль насць у кра i не i вы сту-
пiць су праць «пра за ход нiх гран тас мо каў ад так зва най апа зi цыi». Жан Со дзель — адзiн з са мых 
ма ла дых кан ды да таў у вы бар чай кам па нii, апош нiм ча сам пра ца ваў жур на лiс там на тэ ле ка на-
ле АНТ. Тэ ле гледа чам ён за пом нiў ся сю жэ та мi, дзе не га тыў на рас па вя даў пра дзей насць апа зi-
цый ных пар тый. У сва ёй вы бар чай пра гра ме ён так са ма не аб мi нуў гэ тай тэ мы: «Нам да ра гiя 
ста бiль насць, мiр i гра ма дзян ская зго да ў на шым агуль ным до ме. I мы не мо жам i не па вiн ныя 
да зво лiць псеў да па тры ё там i лi бе ра лам роз ных мас цяў аб ры нуць кра i ну ў баг ну ха о са i бес па рад-
ку... Пра га ла са ваў шы за кан ды да та ад Ка му нiс тыч най пар тыi Бе ла ру сi, вы пад тры ма е це ста бiль-
насць i ўлас ны даб ра быт. I вы сту пi це су праць пра за ход нiх гран тас мо каў ад так зва най апа зi цыi, 
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якую ўтрым лi ва юць еў ра-аме ры кан скiя рас паў сюд нi кi дэ ма кра тыi». Да дзе ныя сло вы су пя рэ-
чы лi нор мам арт.47 Вы бар ча га ко дэк са, дзе ска за на, што агi та цый ныя ма тэ ры я лы «не па вiн ны 
ўтрым лi ваць аб ра заў i па клё пу ў да чы нен нi да ... кан ды да таў у дэ пу та ты».

Звест кi пра пуб лi ка цыi пра грам кан ды да таў у дзяр жаў ных га зе тах*

№ 
п/п Рэ гi ён

Коль-
касць 
акруг

Колькасць 
кан ды-

да таў

Коль касць 
кан ды да таў, 

чые пра гра мы 
бы лi 

апуб лi ка ва ны

Га зе ты, у якiх бы лi 
апуб лi ка ва ны пра гра мы

Рэс пуб -
лi кан скiя

Аб лас ныя 
(мiн ская 

га рад ская)

Ра ён ныя 
(га рад скiя) 

1 Брэсц кая 16 51 31 11 51
2 Вi цеб ская 14 49 26 2 1 31
3 Го мель ская 17 53 40 2 28
4 Гро дзен ская 13 34 32 5 29
5 Мiн ская 17 42 28 49
6 Ма гi лёў ская 13 46 32 7 54
7 г. Мiнск 20 89 33 15 35
Уся го 110 364 222 17 61 242

* Па вод ле звес так Цэнт раль най ка мi сii. Коль касць кан ды да таў пры во дзiц ца без улi ку ска са-
ван ня рэ гiст ра цыi кан ды да таў, вы лу ча ных АГП i ПБНФ.

5. Асвят лен не вы бар чай тэ ма ты кi ў СМI
Бе ла рус кiя ме дыя не на да юць сур' ёз най ува гi тэ ме пар ла менц кiх вы ба раў. Да та кой вы сно вы 

прый шла экс перт ная гру па Бе ла рус кай аса цы я цыi жур на лiс таў, якая зай ма ла ся ма нi то рын гам 
СМI пад час вы ба раў у Бе ла ру сi. «У пра вя дзен нi вы бар чай кам па нii ды ў яе асвят лен нi вы раз-
на пра гля да юц ца ры сы агуль на па лi тыч на га за стою, якiя ча сам ква лi фi ку юць як па лi тыч ную ста-
бiль насць», — ад зна чыў ана лi тык Алесь Ан цi пен ка.

Дзяр жаў ныя СМI, па вод ле ма нi то рын гу, ак цэнт ва ва лi ўва гу на ар га нi за цыю i тэх нiч ныя ас пек-
ты вы бар ча га пра цэ су. Га лоў най кры нi цай iн фар ма цыi для дзяр жаў ных ме дыя за ста ва лi ся ЦВК i 
акру го выя ка мi сii. На прык лад, на вiн ная пра гра ма «Па на ра ма» (Бе ла русь-1) ад вя ла ЦВК 50% ча-
су, пра гра ма «Ра дыё факт (1 ка нал) — 35%, тыд нё вiк «7 дней»- амаль 48% пло шчы па раў наль на 
з усi мi iн шы мi суб' ек та мi ма нi то рын гу. Ад нак ка заць, што вы бар чая тэ ма ты ка ў дзяр жаў ных СМI 
да мi нуе, не вы па дае. Для па раў на ння: у пра гра ме «Ра дыё факт» тэ ма «Спорт» атры ма ла 10,5%, 
«На двор'е» — 10,1% ча су пра гра мы, а тэ ма пар ла менц кiх вы ба раў — уся го 1,7% ча су.

Бы лi пра ана лi за ва ныя вы сту пы пер шых кан ды да таў у па раў на ннi з вы ба ра мi ў 2008 го дзе. 
Сё ле та кан ды да ты ма юць до ступу да тэ ле эфi ру ў больш рэй тын га вы час — з 19 да 20 га дзi наў 
(ра ней — 18.00-18.30 у рэ гi ё нах, 17.30-18.30 — у вя лi кiх га ра дах i Мiн ску). Не га тыў ныя тэн-
дэн цыi — вы ступ кан ды да таў транс лю юць у за пi се, што дае маг чы масць цэн зу ра ваць зва ро ты да 
вы бар шчы каў. Апроч та го, у тэ ле пра гра ме вы сту пы кан ды да таў анан су юць пад руб ры кай «Вы-
ба ры-2012», не ак цэн ту ю чы ўва гу на тым, хто ме на вi та бу дзе вы сту паць, iн та рэ сы якой пар тыi 
кан ды дат прад стаў ляе.

Та кое асвят лен не вы бар ча га пра цэ су доб ра тлу ма чыц ца ацэн кай ха рак та ру пар ла менц кай 
кам па нii, да дзе най стар шы нёй ЦВК Лi дзi яй Яр мо шы най: «Усё ж та кi гэ та не вы ба ры прэ зi дэн-
та, ка лi кан ды да ты, яны прад стаў ля юць усю кра i ну ў цэ лым, i, вi да воч на, прад стаў ля юць дастат-
ко ва роз ныя кроп кi гле джан ня. Што да ты чыц ца ця пе раш нiх вы ба раў, то тут бу дуць дэ ба та ваць 
перш за ўсё праб ле мы, цi ка выя для вы бар шчы каў кож най вы бар чай акру гi. Та му, цал кам маг-
чы ма, яны бу дуць на сiць да стат ко ва ка мер ны ха рак тар», — за явi ла яна ў iн тэр в'ю тэ ле ка на лу 
«Бе ла русь-1».
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«Я не ве даю, цi ўсве дам ля ла Лi дзiя Яр мо шы на, што яна ка за ла. Але сэнс яе сло ваў у тым, што 
пар ла менц кiя вы ба ры — гэ та не буй ная агуль на рэс пуб лi кан ская кам па нiя, а ка мер нае i ла каль-
нае ме ра пры ем ства, якiм зай ма ец ца Цэнт рвы бар кам,» — ад зна чыў Алесь Ан цi пен ка.

На огул экс пер ты прый шлi да вы сно вы, што ме дыi пра яў ля юць ма ла цi ка вас цi да вы бар чай 
тэ ма ты кi, вы клю чэн не — толь кi пар тал naviny.by. Гэ та бы ло ха рак тэр на i для пар ла менц кай кам-
па нii ў 2008 го дзе.

Алесь Ан цi пен ка так са ма даў па пя рэд нюю ацэн ку тэ ле дэ ба там, якiя транс ля ва лi дзяр жаў ныя 
ка на лы. «У кра i не ве лi зар ная праб ле ма — па лi ты кi не здоль ныя сва бод на ка му нi ка ваць, ус ту-
паць у дыя лог, вы каз ваць кры тыч нае мер ка ван не. У нас з са вец ка га ча су пе ра ва жае ма на ла гiч ная 
ка му нi ка цыя, што ха рак тэр на для та та лi тар на га i аў та ры тар на га гра мад ства».

6. Агi та цыя шля хам рас паў сю ду дру ка ва ных ма тэ ры я лаў
Кан ды да ты ме лi пра ва на вы раб агi та цый най дру ка ва най пра дук цыi (пла ка таў, улё так, над-

пi саў, за яў, фо та ма тэ ры я лаў) за кошт дзяр жаў ных срод каў у па ме ры 50 ба за вых ве лi чынь, а так-
са ма за кошт пры ват ных вы бар чых фон даў (да 1 000 ба за вых ве лi чынь) i за ўлас ны кошт (да 20 
ба за вых ве лi чынь). Тыя кан ды да ты, якiя ме лi на мер зняц ца з вы ба раў, у боль шас цi вы пад каў ус-
тры ма лi ся ад вы ка ры стан ня срод каў, што вы дзя ля лi ся для агi та цыi з дзяр жаў на га бюд жэ ту.

Ад зна ча ны пе ра шко ды з бо ку дру кар няў у вы ра бе агi та цый ных ма тэ ры я лаў кан ды да таў. 
Дзяр жаў ныя i пры ват ныя дру кар нi («Па лi гра фiч ны кам бi нат iмя Яку ба Ко ла са», «Мiн ская 
фаб ры ка ка ля ро ва га дру ку», «Чыр во ная зор ка» i iнш.) ад маў ля лi ся вы раб ляць ма тэ ры я лы, што 
фi нан са ва лi ся з пры ват ных вы бар чых фон даў апа зi цый ных кан ды да таў. Не ка то рыя з iх спа сы-
ла лi ся на за гру жа насць сва iх вы твор чых маг чы мас цей i прапаноўвалі на дру ка ваць ма тэ ры я лы 
толь кi пас ля 25 ве рас ня. Як за явi ла ПБНФ, 15 пры ват ных дру ка рань ад мо вi лi ся вы раб ляць iх 
пра дук цыю. Дзяр жаў ныя дру кар нi тлу ма чы лi ад мо вы i iн шы мi пры чы на мi. На прык лад, прад-
стаў нiк па лi гра фiч на га кам бi на ту iмя Яку ба Ко ла са па ве да мiў, што з-за тэх нiч ных ха рак та рыс тык 
аб ста ля ван ня яны мо гуць на дру ка ваць вы бар чыя ўлёт кi на кла дам не менш за 500 тыс. асоб нi каў. 
Ён так са ма звяр нуў ува гу, што вы бар ча га фон ду кан ды да та не хо пiць на апла ту та ко га на кла ду, а 
менш яны дру ка ваць не мо гуць. Шмат дзяр жаў ных дру кар няў спа сы ла лi ся на тое, што за ня тыя 
дру кам дзён нi каў. Па сло вах прад стаў нi ка Мiн скай фаб ры кi ка ля ро ва га дру ку, усе iх маг чы мас цi 
на да дзе ны мо мант скi ра ва ныя на друк ра ней атры ма ных за мо ваў. У вы нi ку толь кi 4 з 31 кан ды-
да та ад ПБНФ здо ле лi ска рыс тац ца сва i мi пе рад вы бар чы мi фон да мi i на дру ка ваць улёт кi.

Не ка то рыя з кан ды да таў здо ле лi на мес цах да мо вiц ца на лiч ба вы друк, якi знач на да ра жэй-
шы за аф сэт, i вы ра бiць аб ме жа ва ным на кла дам свае вы бар чыя ўлёт кi. У г. Рэ чы ца Го мель скай 
воб лас цi дзяр жаў нае па лi гра фiч нае прад пры ем ства «Ты тул» ад мо вi ла ся дру ка ваць 10 ты сяч 
адзi нак агi та цый най пра дук цыi кан ды да та па Рэ чыц кай ВА №44 Ан то на Ня фё да ва. Ка му наль-
нае па лi гра фiч нае ўнi тар нае прад пры ем ства «Ты тул» пад па рад коў ва ец ца рай вы кан ка му. Там 
А. Ня фё да ву ска за лi, што 10 ты сяч эк зэмп ля раў прад пры ем ства не на дру куе, та му што з-за та-
кой коль кас цi «зла ма ец ца прын тар». За мест гэ та га за каз пры ня лi толь кi на 5 ты сяч. Ад на ча со ва 
з па чат ку агi та цый на га пе ры я ду ў Рэ чы цы рас паў сюдж ва лi ся агi та цый ныя ма тэ ры я лы кан ды да та 
ад ула ды — ды рэк та ра ме тыз на га за во да Ада ма Ваш ко ва. Вi да воч на, прын та ры пры дру ка ван нi 
яго ных ма тэ ры я лаў не ла ма лi ся.

Кан ды дат па Вi цеб скай-Чка лаў скай ВА №18 Аляк сей Гаў ру цi каў i кан ды дат па Вi цеб скай 
Гор каў скай ВА №17 Але на Фа мi на не змаг лi ў тэр мiн атры маць на кла ды сва iх улё так з дзяр жаў-
най дру кар нi, што пе ра шко дзi ла вя дзен ню паў на вар тас най агi та цый най кам па нii. На 11 ве рас-
ня бы лi га то вы толь кi ка ля ро выя ўлёт кi для вон ка ва га раз мя шчэн ня ў вiт ры нах, уста но вах i г.д. 
Чор на-бе лыя ўлёт кi, якiя пла на ва ла ся раз да ваць вы бар шчы кам пад час су стрэч, не маг чы ма бы ло 
атры маць больш за пяць дзён ад вы зна ча най пер ша па чат ко вай да ты.

Дру кар нi ад маў ля лi ся дру ка ваць агi та цый ныя ўлёт кi кан ды да таў, у якiх утрым лi ваў ся за клiк 
да бай ко ту вы ба раў. Та кая сi ту а цыя скла ла ся з кан ды да там ад АГП з Ма гi лё ва Ула дзi мi рам Шан-
ца вым. Кан ды дат, якi збi раў ся зды мац ца з вы бар чай гон кi, каб не тра цiць срод кi, вы дат ка ва ныя 
яму дзяр жа вай, ства рыў свой улас ны фонд. «Я за нёс ма кет улёт кi ў ма гi лёў скую аб лас ную дру-
кар ню iмя Спi ры до на Со ба ля. Су пра цоў нi кi дру кар нi спа чат ку ма кет пры ня лi, ад нак, ка лi я ўжо 
быў у бан ку, каб пе ра вес цi iм срод кi на ра ху нак, то яны па тэ ле фа на ва лi мне i ад мо вi лi, спа слаў-
шы ся на тое, што iм за ба ра нi лi. Я прый шоў да iх i па пра сiў, каб мне да лi пiсь мо вы ад каз, ад нак 
гэ тае па тра ба ван не яны пра iг на ра ва лi», — ад зна чыў Ула дзi мiр Шан цаў. Пас ля дзяр жаў най дру-
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кар нi ма гi лёў скi кан ды дат ад АГП звяр нуў ся ў пры ват ную: «Там у мя не ма кет пры ня лi, ад нак 
ска за лi, што пе ра тэ ле фа ну юць i па ве да мяць, ка лi на дру ку юць. Там так са ма мне па ве да мi лi, што ў 
iх шмат за ка заў i друк ма ёй пра дук цыi мо жа рас цяг нуц ца на ней кi час».

За фiк са ва ны вы па дак цэн зу ры пры вы ра бе агуль на га iн фар ма цый на га пла ка та кан ды да таў. 
Так, фо та зды мак на пла ка це кан ды да таў па Го мель скай-На ва бе лiц кай вы бар чай акру зе №36 Ула-
дзi мi ра Ня пом ня шчых быў апра ца ва ны ў кам пу тар най пра гра ме з мэ тай вы да лен ня над пi су «За 
Бе ла русь без Лу ка шэн кi» на адзен нi: сло вы «без Лу ка шэн кi» знiк лi пад над пi сам «Кан ды да ты 
ў дэ пу та ты», за стаў ся толь кi над пiс «За Бе ла русь».

Звест кi пра вы ка ры стан не дзяр жаў ных срод каў, вы дзе ле ных кан ды да там*

№ 
п/п Рэ гi ён Коль касць 

акруг
Коль касць 

кан ды да таў

Кан ды да ты, якiя для вы ра бу агi та цый ных пла-
ка таў ска рыс та лi ся (цал кам / част ко ва) дзяр-

жаў ны мi срод ка мi
1 Брэсц кая 16 51 33
2 Вi цеб ская 14 49 41
3 Го мель ская 17 55 45
4 Гро дзен ская 13 34 26
5 Мiн ская 17 46 31
6 Ма гi лёў ская 13 46 33
7 г. Мiнск 20 89 64
Уся го 110 370 273

* Па вод ле звес так Цэнт раль най ка мi сii. Коль касць кан ды да таў пры во дзiц ца без улi ку ска са-
ван ня рэ гiст ра цыi кан ды да таў, вы лу ча ных АГП i ПБНФ.

Пас ля сы хо ду з вы бар чай гон кi трох кан ды да таў ад ПБНФ АВК за па тра ба ва лi кам пен са ваць 
па тра ча ныя на агi та цыю срод кi, вы дзе ле ныя з дзяр жаў на га бюд жэ ту.

Пра вам на ства рэн не пры ват ных вы бар чых фон даў ска рыс та ла ся менш за тра цi ну кан ды-
да таў. Уся го па кра i не iмi бы ло ад кры та 85 пры ват ных ра хун каў для збо ру срод каў. Кан ды да ты 
ад апа зi цыi за яў ля лi пра бю ра кра тыч ныя пе ра шко ды з бо ку ка мi сiй, што за ма ру дзi ла ад крыц цё 
ра хун каў. Апош нi з iх быў ад кры ты 18 ве рас ня, ужо пад час да тэр мi но ва га га ла са ван ня. Фак таў 
вы ка ры стан ня вы бар чых фон даў для апла ты вон ка вай рэ кла мы аль бо рэ кла мы на ра дыё i тэ ле-
ба чан нi ўво гу ле не за фiк са ва на.

Звест кi пра вы ка ры стан не пры ват ных вы бар чых фон даў*

№ 
п/п Рэ гi ён

Коль-
касць 
акруг

Коль касць 
кан ды да таў

Коль касць вы бар-
чых фон даў, ство ра-

ных кан ды да та мi

Коль касць вы бар чых 
фон даў, срод кi з якiх 
бы лi вы ка ры ста ны 

кан ды да та мi
1 Брэсц кая 16 51 15 14
2 Вi цеб ская 14 49 12 10
3 Го мель ская 17 53 16 14
4 Гро дзен ская 13 34 7 5
5 Мiн ская 17 42 4 4
6 Ма гi лёў ская 13 46 14 5
7 г. Мiнск 20 89 17 15
Уся го 110 364 85 67

* Па вод ле звес так Цэнт раль най ка мi сii. Коль касць кан ды да таў пры во дзiц ца без улi ку ска са-
ван ня рэ гiст ра цыi кан ды да таў, вы лу ча ных АГП i ПБНФ.
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Згод на з вы бар чым ко дэк сам, мяс цо вы мi вы ка наў чы мi i рас па рад чы мi ор га на мi ўла ды па 
ўзгад нен нi з ад па вед ны мi ка мi сi я мi бы лi вы зна ча ны мес цы для раз мя шчэн ня агi та цый ных дру-
ка ва ных ма тэ ры я лаў. У роз ных рэ гi ё нах ра шэн нi ад роз нi ва лi ся боль шай цi мен шай сту пен ню 
лi бе раль нас цi. Так, у Ма гi лё ве агi та цый ныя дру ка ва ныя ма тэ ры я лы кан ды да таў у дэ пу та ты мож-
на бы ло раз мя шчаць на дош ках аб' яў, iн фар ма цый ных стэн дах прад пры ем стваў пра мыс ло вых, 
ганд лё вых, жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кi, бы та во га аб слу гоў ван ня, бу даў нi чых ар га нi за цый, 
уста но ваў куль ту ры, аду ка цыi i ме ды цы ны, на iн фас тэн дах на тэ ры то рыi ЖЭУ, рэ клам ных тум-
бах на пры пын ках гра мад ска га транс пар ту i на iн фар ма цый ных стэн дах у па мяш кан нях, дзе 
раз ме шча ны ўчаст кi для га ла са ван ня. А вось у Пiн скiм ра ё не, згод на з ад па вед ным ра шэн нем 
рай вы кан ка ма, аў то бус ныя пры пын кi не ўвай шлi ў пе ра лiк мес цаў, дзе мо жа быць раз ме шча на 
агi та цый ная пра дук цыя.

У Баб руй ску на тэ ры то рыi Пер ша май ска га ра ё на для раз мя шчэн ня агi та цый ных ма тэ ры я лаў 
мяс цо вы мi ўла да мi бы лi вы зна ча ны не шмат люд ныя мес цы: iн фар ма цый ныя стэн ды на ўчаст ках 
для га ла са ван ня, iн фар ма цый ныя шчы ты ка ля ся мi ЖЭУ, рэ клам ныя шчы ты на скры жа ван нi ву-
лiц Ба та ва i Бу даў нi коў, на ка неч най аў то бу са №18, пры пы нак на скры жа ван нi ву лiц Уль я наў-
ская i Ар джа нi кi дзэ, пры пы нак на ву лi цы Ра ка соў ска га (аў та ка а пе ра тыў), пры пы нак Кi ся ле вi чы. 
Ад на ча со ва ў Ле нiн скiм ра ё не го ра да пе ра лiк та кiх мес цаў зву жаў ся ўся го стэн да мi ка ля шас цi 
ЖЭУ.

У Ма зы ры 11 з 13 вы зна ча ных ра шэн нем Ма зыр ска га рай вы кан ка ма мес цаў на тэ ры то рыi 
ўчаст каў для га ла са ван ня для раз мя шчэн ня агi та цый ных дру ка ва ных ма тэ ры я лаў аб кан ды да тах 
у дэ пу та ты — гэ та дош кi аб' яў, iн фар ма цый ныя стэн ды, дзе агi та цый ным ма тэ ры я лам тра ды-
цый на не ха па ла мес ца ся род афiш для До ма куль ту ры, кi на тэ ат ра, тэ ат ра. Агi та цый ныя ма тэ ры-
я лы за ста ва лi ся ма ла за ўваж ны мi. Мяс цо выя ак ты вiс ты не ад ной чы пра па ноў ва лi ўла дам Ма зы-
ра зра бiць ад мыс ло выя тум бы, стэн ды, пры мер ка ва ныя да вы бар чых кам па нiй, але вы нi каў гэ та 
не пры нес ла. Та кая ж сi ту а цыя з мес ца мi для агi та цый най пра дук цыi скла ла ся i ў Свет ла гор ску, 
дзе стэн даў для вы бар чых пла ка таў не бы ло, а за мест iх вы ка рыс тоў ва лi ся звы чай ныя афiш ныя 
тум бы i дош кi аб' яў. 7 ве рас ня на па дра па ныя пры ват ныя аб вест кi бы лi раз ве ша ны агi та цый ныя 
ўлёт кi стар шы нi рай са ве та Га лi ны Фi лi по вiч з абя цан нем «ра зам зра бiць на ша жыц цё лепш». У 
Го ме лi на пры пын ках гра мад ска га транс пар ту стэн ды для раз мя шчэн ня агi та цый ных ма тэ ры я-
лаў бы лi аформ ле ны з пла ка таў-рэ кла мы цыр ка, прос та пе ра вер ну тай на iн шы бок, i праз бе лую 
па пе ру пра свеч ва лi ся сло вы «Цырк» i «На бiс!», а так са ма фi зi я но мiя вя сё ла га кло у на.

Фiк са ва лi ся вы пад кi су праць дзе ян ня з бо ку афi цый ных асоб раз мя шчэн ню агi та цый ных ма-
тэ ры я лаў апа зi цый ных кан ды да таў. Брэсц кiя фi лi ялы РУП «Бел пош та» i РУП «Бел фар ма цыя» 
ад мо вi лi ся пра да стаў ляць мес ца для пе рад вы бар ных пла ка таў кан ды да таў ад БСДП (Гра ма да) ва 
ўсiх паш то вых ад дзя лен нях i ап тэ ках го ра да Брэс та.

Пра знiк нен не агi та цый ных ма тэ ры я лаў з вы бар чых участ каў у Хо цiм скiм ра ё не за яў ляў Ва-
ле рый Ка ран ке вiч, кан ды дат у дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў па Кры чаў скай вы бар чай акру зе 
№83: «19 ве рас ня мы ла дзi лi агi та цый ныя пi ке ты ў аг ра га рад ках Бя роз кi i За бя лы шы на Хо цiм-
ска га ра ё на. Пас ля гэ та га мы пра еха лi па пя цi вы бар чых участ ках у Хо цiм скiм ра ё не, i нi на ад-
ным не ака за ла ся ма iх агi та цый ных ма тэ ры я лаў. Са мае сум нае тое, што на пя рэ дад нi да тэр мi но-
ва га га ла са ван ня ўсе гэ тыя агi та цый ныя ма тэ ры я лы на вы бар чыя ўчаст кi бы лi за ве зе ны i раз ве-
ша ны ма i мi да ве ра ны мi асо ба мi».

Ад на ча со ва агi та цый ныя ма тэ ры я лы праў лад ных кан ды да таў раз мя шча лi ся ў не да зво ле ных 
мес цах, i афi цый ныя асо бы, ад каз ныя за вы ка нан не ра шэн няў мяс цо вых ор га наў ула ды, нi я кiм 
чы нам не рэ ага ва лi на па доб ныя па ру шэн нi. У Рэ чы цы ма тэ ры я лы кан ды да та ў дэ пу та ты, ды рэк-
та ра Рэ чыц ка га ме тыз на га за во да Ада ма Ваш ко ва мож на бы ло су стрэць, на прык лад, на стэн дах 
у па мяш кан нi ра ён най па лi клi нi кi. Ад каз насць за не да пу шчэн не раз мя шчэн ня агi та цыi ў за ба-
ро не ных мес цах бы ла ўскла дзе на на ад дзел унут ра ных спраў (на чаль нiк — Анд рэй Сiл коў), а 
кант роль за вы ка нан нем ра шэн ня — на на чаль нi ка ад дзе ла iдэа ла гiч най ра бо ты рай вы кан ка ма 
На тал лю Мар ка ву, але нi я кай рэ ак цыi з iх бы ку не бы ло.

Ана ла гiч ная сi ту а цыя бы ла за фiк са ва на i ў Свет ла гор ску, дзе агi та цый ная пра дук цыя стар-
шы нi Свет ла гор ска га рай са ве та Га лi ны Фi лi по вiч бы ла рас кле е на ў мес цах, не вы зна ча ных для 
раз мя шчэн ня ма тэ ры я лаў. Свет ла гор скi рай вы кан кам яшчэ 13 жнiў ня пры няў ра шэн не аб пе-
ра лi ку мес цаў для раз мя шчэн ня агi та цыi кан ды да таў у дэ пу та ты. Згод на ра шэн ню, агi та цый ныя 
ма тэ ры я лы мож на раз мя шчаць на iн фар ма цый ных стэн дах i тум бах, у па мяш кан нях для су стрэч 
кан ды да таў з вы бар шчы ка мi i на ўва хо дах у ганд лё выя прад пры ем ствы. Ад нак гэ та ра шэн не Га-
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лi на Фi лi по вiч iг на ра ва ла. Яе агi та цый ныя ўлёт кi бы лi рас кле е ны ў Свет ла гор ску на сце нах да-
моў, дзвя рах пад' ез даў i iнш.

У цэ лым, па вод ле на зi раль нi каў, па ўсёй кра i не агi та цый ныя дру ка ва ныя ма тэ ры я лы су стра-
ка лi ся ў ня знач най коль кас цi, iх пры сут насць бы ла ма ла за ўваж най, а iн фар ма ван не вы бар шчы-
каў — мi нi маль ным.

7. Су стрэ чы з вы бар шчы ка мi i iн шыя ма са выя ме ра пры ем ствы
Згод на з арт. 45 ВК, кан ды да ты ў дэ пу та ты за бяс печ ва юц ца маг чы мас цю пра во дзiць су стрэ-

чы са сва i мi вы бар шчы ка мi на схо дах цi ў iн шай зруч най для вы бар шчы каў фор ме.

7.1. Вы зна чэн не мес цаў для пра вя дзен ня су стрэч з вы бар шчы ка мi i ма са вых 
ме ра пры ем стваў па-за па мяш кан ня мi

Згод на з Ка лян дар ным пла нам, да 14 жнiў ня вы ка наў чы мi i рас па рад чы мi ор га на мi па ўзгад-
нен нi з ад па вед ны мi акру го вы мi вы бар чы мi ка мi сi я мi бы лi вы зна ча ны па мяш кан нi для пра вя-
дзен ня су стрэч кан ды да таў у дэ пу та ты i iх да ве ра ных асоб з вы бар шчы ка мi i пе рад вы бар чых 
схо даў, якi ар га нi зу юц ца вы бар шчы ка мi. Та кiя па мяш кан нi прад стаў ля юц ца бяс плат на ў па рад ку 
чар го вас цi па ступ лен ня пiсь мо вых зва ро таў. Так са ма кан ды да ты ў дэ пу та ты ме лi пра ва за кошт 
срод каў улас на га вы бар ча га фон ду арэн да ваць бу дын кi i па мяш кан нi для пра вя дзен ня су стрэч з 
вы бар шчы ка мi.

У гэ ты ж тэр мiн бы лi 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 мi, мi тын гаў, пi ке та ван няў) у мэ тах пе рад вы бар чай агi та цыi. Згод на з арт. 45.1 
ВК, пра вя дзен не ма са вых ме ра пры ем стваў у мес цах, вы зна ча ных ра шэн ня мi мяс цо вых ула даў, 
ма юць за яў ляль ны ха рак тар. Ма са выя ме ра пры ем ствы, якiя пра вод зяц ца па-за вы зна ча ны мi мес-
ца мi, па вiн ны ар га нi зоў вац ца i пра во дзiц ца ў ад па вед нас цi з За ко нам «Аб ма са вых ме ра пры ем-
ствах». У су вя зi з гэ тым не аб ход на ад зна чыць, што да зва ляль ны па ра дак пра вя дзен ня мi тын гаў, 
шэс цяў i пi ке таў, уста ноў ле ны за ко нам Рэс пуб лi кi Бе ла русь «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах у Рэс-
пуб лi цы Бе ла русь», даў но з'яў ля ец ца аб' ек там кры ты кi з-за не аб грун та ва на га зву жэн ня сва бо ды 
схо даў.

Мес цы для су стрэч з вы бар шчы ка мi бы лi вы зна ча на ны вы кан ка ма мi ў тэр мi ны, уста ноў ле-
ныя вы бар чым за ка на даў ствам i ЦВК. Ад нак у боль шас цi рэ гi ё наў бы ло вы зна ча на кры тыч на 
ма ла та кiх мес цаў, па мяш кан нi аказ ва лi ся ня зруч ны мi (ад да ле ны мi, ня доб ра ўпра рад ка ва ны мi) 
цi не вя лi кi мi, пля цоў кi — ма ла на вед ва е мы мi. А асаб лi ва гэ та бы ло ха рак тэр ным для рай цэнт раў 
i сель скiх на се ле ных пунк таў.

У Смар го нi рай вы кан кам вы дзе лiў для мэ таў агi та цыi толь кi ад но мес ца — лет нi ам фi тэ атр 
га рад ско га пар ку, дзе звы чай на ня ма мi на коў. Са мыя зруч ныя i шмат люд ныя пля цоў кi па цэнт-
раль най ву лi цы Ле нi на, дзе толь кi i ёсць сэнс ла дзiць пi ке ты цi мi тын гi — ака за лi ся гэ тым ра зам 
пад за ба ро най. Боль шасць вё сак Смар гон ска га ра ё на так са ма ака за лi ся па збаў ле ны мi маг чы мас-
цi ўба чыць пе рад вы бар чую агi та цыю. Ла дзiць ма са выя ме ра пры ем ствы да зво ле на толь кi ў дзе-
вя цi на се ле ных пунк тах, па-за ўва гай за ста лi ся не зу сiм ма лыя вёс кi, дзе ёсць для гэ та га зруч ныя 
мес цы ка ля куль тур ных цi аду ка цый ных ўста ноў i якiя з'яў ля юц ца цэнт ра мi для яшчэ мен шых 
на ва коль ных вё сак.

Згод на з ра шэн нем Бя лы нiц ка га рай вы кан ка ма, для пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў 
(схо даў па-за па мяш кан ня мi, мi тын гаў, пi ке та ван ня) бы ло вы зна ча на толь кi ад но мес ца — пля-
цоў ка пе рад сцэ най у Лi па вым гаi га рад ско га па сёл ка Бя лы нi чы. Пра во дзiць ма са выя ме ра пры-
ем ствы ў гэ тым мес цы кан ды да там не ме ла асаб лi ва га сэн су, бо звы чай на ту ды лю дзi пры хо дзяць 
толь кi на кан цэр ты аль бо на ней кiя свя ты. У па раў на ннi з прэ зi дэнц кi мi вы ба ра мi 2010 го да ўмо-
вы для пра вя дзен ня агi та цый ных пi ке таў рэз ка па гор шы лi ся, бо та ды iх пра вя дзен не бы ло да зво-
ле на ў знач на боль шай коль кас цi мес цаў — прак тыч на па ўсiм па сёл ку. Для пра вя дзен ня су стрэч 
кан ды да таў з вы бар шчы ка мi бы лi вы зна ча ны па мяш кан нi ра ён на га Цэнт ра куль ту ры i сель скiх 
уста ноў куль ту ры.

У Свет ла гор ску для схо даў па-за па мяш кан ня мi, мi тын гаў i пi ке та ван ня бы ло вы зна ча на 6 
пля цо вак. З больш чым 100 на се ле ных пунк таў Свет ла гор ска га ра ё на толь кi ў 18 бы ло да зво ле-
на пра во дзiць агi та цый ныя ме ра пры ем ствы па-за па мяш кан ня мi. Кан ды да там у дэ пу та ты Па-
ла ты прад стаў нi коў i iх да ве ра ным асо бам не да зва ля ла ся пра во дзiць пi ке ты i схо ды ў 83 вёс ках 
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i па сёл ках, у тым лi ку ў двух цэнт рах сель са ве таў — у вёс ках Да вы даў ка i Крас наў ка. У роз ных 
сель са ве тах коль касць мес цаў для агi та цыi за ўваж на ад роз нi ва ла ся. Так, у Мi ка ла еў скiм сель-
са ве це агi та цый ныя ме ра пры ем ствы мож на бы ло пра во дзiць у 4-х па се лi шчах, а ў Асташ ка вiц-
кiм — толь кi ў са мiх Асташ ка вi чах.

На тэ ры то рыi Пер ша май ска га ра ё на Баб руй ска для пра вя дзен ня су стрэч кан ды да таў у дэ-
пу та ты i iх да ве ра ных асо баў бы ла вы дзе ле на ак та вая за ла Цэнт ра гi гi е ны i эпi дэ мi я ло гii. Гэ-
тае па мяш кан не — не са мы гор шы ва ры янт, по бач пры пы нак гра мад ска га транс пар ту, гэ та 
фак тыч на цэнтр го ра да, ня гле дзя чы на тое, што на су праць зна хо дзяц ца га рад скiя мо гiл кi. А 
вось для ма са вых ме ра пры ем стваў на тэ ры то рыi ра ё на вы зна чы лi ня ўда лыя мес цы: тэ ры то-
рыю спар то вай ба зы ФК «Бел шы на» (зна хо дзiц ца на ўскрай ку ле са пар ку) i ад кры тая пля-
цоў ка пе рад спар то вай за лай ву чэль нi алiм пiй ска га рэ зер ву (зна хо дзiц ца на тэ ры то рыi бы ло га 
вай ско ва га га рад ка). На тэ ры то рыi Ле нiн ска га ра ё на Баб руй ска мес ца мi для пра вя дзен ня ма-
са вых ме ра пры ем стваў вы зна ча ны ад кры тыя пля цоў кi, пры лег лыя да фут боль на га по ля дзi ця-
ча-юнац кай спар то вай шко лы. Гэ та мес ца на ўскрай ку го ра да, ку ды да яз джае ўся го па ра га рад-
скiх аў то бус ных марш ру таў. У якас цi па мяш кан ня для пра вя дзен ня су стрэч з вы бар шчы ка мi 
вы зна чы лi ак та вую за лу Цэнт ра твор час цi дзя цей i мо ла дзi, якi зна хо дзiц ца ў два рах, i та му яго 
бы вае скла да на знай сцi баб руй ча нам.

На ват у ме жах ад на го на се ле на га пунк та ў роз ных ра ё нах за фiк са ва ны роз ныя па ды хо ды да 
вы зна чэн ня мес цаў для агi та цыi. Так, у Ма гi лё ве для агi та цыi бы ло вы зна ча на 18 ад кры тых пля-
цо вак, 12 з якiх — на тэ ры то рыi Ле нiн ска га ра ё на го ра да i роў на на па ло ву ме ней на тэ ры то рыi 
Каст рыч нiц ка га — толь кi 6. У Вi цеб ску са мыя леп шыя маг чы мас цi для агi та цыi бы лi вы зна ча ны 
ў са мым буй ным ра ё не — Пер ша май скiм, дзе бы ло прад стаў ле на 8 мес цаў для ву лiч най агi та-
цыi. «Па крыў джа ным» вы гля даў Чы гу нач ны ра ён — тут бы лi вы зна ча ны ўся го два мес цы для 
ву лiч най агi та цыi i толь кi тры за лы для су стрэч у па мяш кан нях. Ка лi быць больш дак лад ным, то 
ў са мiм Вi цеб ску мес ца для агi та цыi ў Чы гу нач ным ра ё не ўся го ад но — гэ та «Парк куль ту ры i 
ад па чын ку Чы гу нач нi каў у ра ё не цэнт раль най сцэ нiч най пля цоў кi», дру гое — гэ та ўжо «пля-
цоў ка ка ля «Па ла ца куль ту ры» ў га рад скiм па сёл ку Ру ба, якi фар маль на лi чыц ца тэ ры то ры яй 
Вi цеб ска, ха ця мес цiц ца да лё ка за га рад ской ры сай. На тэ ры то рыi Каст рыч нiц ка га ра ё на бы ло 
пра па на ва на 6 пля цо вак для агi та цыi, але ап ты мiс тыч ную кар цi ну азмроч ва ла тое, што гэ та 4 
агiтп ля цоў кi ў два рах жы лых да моў, а так са ма за га рад ны парк куль ту ры i ад па чын ку ў Ма зу ры на 
i пля цоў ка пе рад клу бам ААТ «Ке ра мi ка» на ўскра i не го ра да.

У Мiн ску ў спiс па мяш кан няў для пра вя дзен ня су стрэч кан ды да таў у дэ пу та ты i iх да ве ра ных 
асоб з вы бар шчы ка мi ўвай шлi 164 па мяш кан нi — у асноў ным, ак та выя за лы школ i жыл лё ва-экс-
плу а та цый ных ар га нi за цый. Най боль шая коль касць мес цаў для схо даў бы ло вы дзе ле на ў Аў та-
за вод скай вы бар чай акру зе №92 — 11 па мяш кан няў, ва Ус ход няй вы бар чай акру зе №107 та кiх 
мес цаў уся го пяць. У пе ра лiк мес цаў для пра вя дзен ня агi та цый ных ма са вых ме ра пры ем стваў у 
ста лi цы ўвай шлi ў асноў ным пля цоў кi пе рад кра ма мi i ганд лё вы мi цэнт ра мi — уся го 147, пры 
гэ тым най боль шая коль касць — 11 — вы зна ча на ў Каль ва рый скай вы бар чай акру зе №104, а ў 
Ка лi ноў скай вы бар чай акру зе №108 — уся го пяць.

У мно гiх рэ гi ё нах, дзе ра шэн нi аб вы зна чэн нi мес цаў для пра вя дзен ня су стрэч з вы бар шчы-
ка мi i ма са вых ме ра пры ем стваў па-за па мяш кан ня мi на сi лi знач на аб ме жа валь ны ха рак тар, яны 
аб скардж ва лi ся кан ды да та мi ў дэ пу та ты цi iн шы мi суб' ек та мi вы бар ча га пра цэ су. У шэ ра гу вы-
пад каў та кiя аб скар джан нi ме лi ста ноў чы вы нiк, але ў аб са лют най боль шас цi ака за лi ся бес па спя-
хо вы мi.

Адзiн са ста ноў чых пры кла даў меў мес ца ў Ма гi лё ве, дзе кан ды дат у дэ пу та ты па Ма гi лёў-
скай-Пра мыс ло вай вы бар чай акру зе №87 Ак са на За крэў ская да маг ла ся па ве лi чэн ня коль кас цi 
мес цаў для агi та цыi. Яна па да ла ад па вед ную за яву ў ад мi нiст ра цыю Каст рыч нiц ка га ра ё на го ра-
да, i мяс цо выя ўла ды пай шлi ёй на су страч. Згод на з пер ша па чат ко вым ра шэн нем ра ён най ад мi-
нiст ра цыi, агi та цый ны пi кет А. За крэў ская маг ла пра во дзiць толь кi ў адзi ным мес цы ў го ра дзе — 
у два ры до ма №14б па ву лi цы Ча люс кiн цаў, што, па ацэн цы прэ тэн дэнт кi на дэ пу тац кi ман дат, 
iс тот на сказ ва ла ся на эфек тыў нас цi агi та цыi. Пас ля за да валь нен ня зва ро ту кан ды да та ў пе ра лiк 
да зво ле ных мес цаў бы ло да да дзе на яшчэ пяць пля цо вак, ча ты ры з якiх — ка ля ганд лё вых цэнт-
раў i кра маў, а ад на — ка ля рын ку.

Не ўда ло ся да маг чы ся па ве лi чэн ня мес цаў для агi та цыi кан ды да ту ў дэ пу та ты па Брэсц кай 
Цэнт раль най вы бар чай акру зе №2 Iга ру Мас лоў ска му, якi аб скардж ваў ра шэн не гар вы кан ка ма 
ў Брэсц кiм абл вы кан ка ме (ко пiя яе бы ла на кi ра ва на так са ма ў Цэнт рвы бар кам). I. Мас лоў скi па-
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ве да мiў, што, згод на з ра шэн нем Брэсц ка га гар вы кан ка ма №1611 ад 09.08.2012 го да «Аб вы зна-
чэн нi мес цаў для пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў», ла дзiць су стрэ чы з вы бар шчы ка мi на 
тэ ры то рыi сва ёй акру гi ён мо жа толь кi ў двух мес цах — на ста ды ё не «Ла ка ма тыў» i спар тыў най 
пля цоў цы Цэнт ра алiм пiй ска га рэ зер ву па фут бо ле. Ас тат нiя мес цы, пе ра лi ча ныя ў зга да ным 
ра шэн нi гар вы кан ка ма, зна хо дзяц ца на тэ ры то рыi iн шых вы бар чых акру гаў. Акра мя та го, i гэ-
тыя дзве пля цоў кi зна хо дзяц ца на знач най ад лег лас цi ад мес цаў, дзе жы вуць вы бар шчы кi, i не за-
бяс пе ча ныя гра мад скiм транс пар там. Ад на ча со ва Iгар Мас лоў скi на гад ваў, што ра ней мяс цо выя 
ўла ды за ба ра нi лi ла дзiць пi ке ты для збо ру под пi саў па вы лу чэн нi кан ды да таў у дэ пу та ты на ўсiх 
цэнт раль ных ву лi цах Брэс та i змя нi лi свае ра шэн не толь кi пас ля ўмя шаль нiц тва абл вы кан ка ме, 
ку ды на кi ра ва лi скар гу прад стаў нi кi па лi тыч ных пар тый. У атры ма ным кан ды да там ад ка зе, якi 
пад пi саў на мес нiк стар шы нi абл вы кан ка ма Ле а нiд Цуп рык, сцвяр джа ла ся, што двух пля цо вак 
на тэ ры то рыi акру гi для су стрэч з вы бар шчы ка мi да стат ко ва, а так са ма ў iм пе ра лiч ва лi ся ўсе 
аў то бус ныя i тра лей бус ныя марш ру ты, а так са ма марш рут ныя так сi, якiя кур су юць на су сед нiх 
ву лi цах, хоць i да лё ка да мес цаў су стрэч. На пры кан цы на мес нiк стар шы нi абл вы кан ка ма пад су-
ма ваў, што па ру шэн няў за кон ных пра воў кан ды да таў у дэ пу та ты ў гэ тым ра шэн нi га рад скiх ула-
даў не зной дзе на, та му i ад мя няць яго цi ра бiць ка рэк ты вы ня ма сэн су. Iгар Мас лоў скi вы ра шаў 
на ўлас ным до све дзе да вес цi, што мес цы, якiя гар вы кан кам вы зна чыў для пра вя дзен ня су стрэч 
з вы бар шчы ка мi, не мо гуць быць вы ка ры ста ны пад час агi та цый най кам па нii. Ён ра зам са сва i мi 
пры хiль нi ка мi ар га нi за ва лi пi ке та ван нi ў абод вух вы зна ча ных мес цах i, пра ста яў шы на кож най з 
пля цо вак ка ля 20 хвi лiн, не рас паў сю дзi лi нi вод най пе рад вы бар чай улёт кi, бо за гэ ты час там так 
i не з'я вi лi ся лю дзi.

Бес па спя хо вы мi ака за лi ся спро бы i кан ды да таў з Грод на да маг чы ся па ве лi чэн ня коль кас цi 
мес цаў для агi та цыi. Пер ша па чат ко ва стар шы ня аб лас ной ар га нi за цыi Пар тыi БНФ Ва дзiм Са-
ран чу коў, кан ды дат у дэ пу та ты па Га ра дзен скай Цэнт раль най вы бар чай акру зе №50, звяр нуў ся 
да стар шы нi Га ра дзен ска га га рад ско га вы ка наў ча га ка мi тэ та з прось бай унес цi зме ны ў пункт 3 
ра шэн ня Га ра дзен ска га га рад ско га вы ка наў ча га ка мi тэ та №429 ад 09 жнiў ня 2012 г., да даў шы да 
пе ра лi ку мес цаў для пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў на тэ ры то рыi Ле нiн ска га ра ё на на-
ступ ныя кроп кi: пля цоў ку пры вак заль най пло шчы мяс цо ва га аў та вак за ла на су праць пры пын ку, 
пля цоў ку на па чат ку ву лi цы Па лi гра фiс таў, на су праць кра мы «Пра лес ка». Ад каз на гэ ты зва рот 
быў ад моў ны. Пас ля гэ та га кан ды да ты ад роз ных пар тый i ру хаў — Ва дзiм Са ран чу коў (ПБНФ), 
Дзмiт рый Бан дар чук (кам па нiя «Га ва ры праў ду»), Юрый Iс то мiн (АГП), Вiк тар Мi халь чык 
i Па вел Ста неў скi (абод ва «Спра вяд лi вы свет») звяр ну лi ся ў ЦВК з прось бай паў плы ваць на 
мяс цо выя ўла ды дзе ля па шы рэн ня коль кас цi мес цаў у го ра дзе, пры дат ных для агi та цыi. ЦВК за 
под пi сам стар шы нi Лi дзii Яр мо шы най у ад ка зе «эле гент на» спа сла ла ся на пунк ты 2, 3, 4 част кi 
шос тай ар ты ку ла 24 Вы бар ча га ко дэк са, згод на з якi мi «вы зна чэн не мес цаў для пра вя дзен ня ма-
са вых ме ра пры ем стваў у г. Грод на з'яў ля ец ца кам пе тэн цы яй Гро дзен ска га га рад ско га вы ка наў-
ча га ка мi тэ та, i Цэнт раль ная ка мi сiя не мае пра ва да ваць ацэн ку пры ня та му ра шэн ню».

За фiк са ва ны вы па дак, ка лi мяс цо выя ор га ны ўла ды са ма стой на пры ма лi ра шэн нi па па ве лi-
чэн нi коль кас цi мес цаў для агi та цыi i па ляп шэн нi ўмо ваў для яе ажыц цяў лен ня. Так, пер ша па-
чат ко ва ў Сло нi ме мяс цо вы мi ўла да мi бы лi вы зна ча ны толь кi 3 пля цоў кi для пра вя дзен ня ма са-
вых ме ра пры ем стваў, але кры ху паз ней Сло нiм скi рай вы кан кам унёс да паў нен не ў сваё ра шэн не 
i да даў яшчэ тры мес цы, дзе кан ды да ты маг лi ажыц цяў ляць агi та цый ныя ме ра пры ем ствы па-за 
па мяш кан ня мi. Так са ма ка лi па ра ней ша му вы зна чэн ні рай вы кан ка ма ў сель скай мяс цо вас цi ма-
са выя ме ра пры ем ствы агi та цый на га ха рак та ру мож на бы ло пра во дзiць толь кi ка ля клу баў (а яны 
ёсць не ва ўсiх вёс ках ра ё на), то па ўне се ных зме нах кан ды да ты маг лi вы сту паць пе рад вы бар-
шчы ка мi яшчэ i на пля цоў ках пе рад кра ма мi, ка вяр ня мi, у вяс ко вых скве рах.

7.2. Умо вы пра вя дзен ня агi та цый ных ме ра пры ем стваў
Ар ты кул 45.1 гла вы 10 ВК пра ду гледж вае за яў ляль ны па ра дак пра вя дзен ня агi та цый ных ме-

ра пры ем стваў. Рэа лi за цыя гэ тай нор мы ВК на прак ты цы ад бы ва ла ся не заў сё ды. Вi цеб скi рай-
вы кан кам не даў маг чы мас цi да ве ра най асо бе Ле а нi да Аў ту хо ва, кан ды да та ад ПБНФ, пра вес цi 
пi кет у в. Бу я ны Вi цеб ска га ра ё на ў па ве дам ляль ным па рад ку. Суд Чы гу нач на га ра ё на г. Вi цеб ска 
не раз гле дзеў скар гу па гэ тай спра ве ва ўста ноў ле ны за ко нам трох дзён ны тэр мiн.

11 ве рас ня ў г.п. Хо цiмск Ма гi лёў скай воб лас цi кан ды дат ад Пар тыi БНФ па Кры чаў скай вы-
бар чай акру зе №83 Ва ле рый Ка ран ке вiч пра во дзiў свой агi та цый ны пi кет у да зво ле ным мес цы. 
Ме ра пры ем ства бы ло спы не на су пра цоў нi ка мi мi лi цыi, а кан ды дат за тры ма ны i да стаў ле ны ў 
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ра ён нае ад дзя лен не мi лi цыi для да чы тлу ма чэн няў. Гэ ты ж кан ды дат су тык нуў ся i з за ба ро най 
пра вя дзен ня агi та цый на га пi ке та ў Клi ма вi чах у да зво ле ным ра шэн нем рай вы кан ка ма мес цы. Па 
да дзе ным фак це Ва ле рый Ка ран ке вiч па даў скар гу пра ку ро ру Клi ма вiц ка га ра ё на Аляк санд ру 
Зем ля ко ву на дзе ян нi на чаль нi ка iдэа ла гiч на га ад дзе ла Клi ма вiц ка га рай вы кан ка ма Ма рыi Пра-
коп чык. На чаль нiк iдэа ла гiч на га ад дзе ла спа чат ку ска за ла кан ды ды ту i яго най да ве ра най асо бе 
Аляк санд ру Ба ло бi ну, што не трэ ба нi я кiх пiсь мо вых уве дам лен няў аб пра вя дзен нi пi ке та ван ня, 
да стат ко ва та го, што яе па пя рэ дзi лi, а по тым за ба ра нi ла пi кет, бо яе не па пя рэ дзi лi пiсь мо ва. У 
Кры ча ве Ва ле рыю Ка ран ке вi чу 17 ве рас ня ўда ло ся пра вес цi агi та цый ны пi кет без iн цы дэн таў, 
але яго пра вя дзен не ў да зво ле ным ула да мi мес цы ка ля га рад ско га ста ды ё на «Сож» бы ло ма ла-
эфек тыў ным, па коль кi ў гэ тым мес цы лю дзi прак тыч на не хо дзяць. За цэ лы дзень да пi ке тоў шчы-
каў па ды шло толь кi два нац цаць ча ла век. За тое ўва га з бо ку пра ва ахоў ных ор га наў бы ла пад вы-
ша ная: па ста ян на не па да лёк ад пi ке та зна хо дзi ла ся не каль кi су пра цоў нi каў мi лi цыi, а двое не вя-
до мых у цы вiль най воп рат цы з ма шы ны вя лi вi дэа здым кi ўсiх, хто па ды хо дзiў да кан ды да та.

Ува гай мяс цо вых ула даў не быў аб дзе ле ны ў Баб руй ску пi кет кан ды да та ў дэ пу та ты ад АГП 
Мац вея Ха та ры, якi ад быў ся 14 ве рас ня на ста ды ё не па ву лi цы Урыц ка га. Вар та ад зна чыць, што 
мес ца, вы зна ча нае для пi ке та ван ня, бы ло вель мi ня ўда лае, лю дзi ту ды фак тыч на не хо дзяць, бо 
ста ды ён зна хо дзiц ца ў за кут ку го ра да. Пi ке тоў цы вы ра шы лi раз мяс цiц ца звон ку, ка ля са ма га 
пло та ста ды ё на, каб iх хоць нех та па ба чыў, але на ват за га дзi ну, якую яны пра ста я лi ў гэ тым 
мес цы, прай шло ўся го ка ля 20 ча ла век. Ад нак амаль ад ра зу пас ля пе ра мя шчэн ня пi ке та ў больш 
бач ную зо ну прый шлi су пра цоў нi кi мi лi цыi, КДБ, на мес нiк стар шы нi гар вы кан ка ма Аляк сандр 
Мар ка чоў i па ча лi агi та та раў пра га няць за плот. Су пра цоў нiк мi лi цыi Сяр гей Мар ке вiч па ка заў 
па пе ру, дзе бы ло па зна ча на, што пi ке тоў цы па вiн ны зна хо дзiц ца на пля цоў ках, пры лег лых да 
фут боль на га по ля. Маг чы ма, прад стаў нi кi ўла ды не ха це лi, каб жы ха ры Баб руй ска па ба чы лi рас-
цяж ку з вя до май цы та тай Аляк санд ра Лу ка шэн кi «Вы бо ры» — не пой ду, всё рав но об ма нут!». 
Асоб ных баб руй чан, якiя па ды хо дзi лi да пi ке тоў шчы каў, по тым у два рах су стра ка лi су пра цоў нi-
кi мi лi цыi: спа чат ку спы нi лi ад на го з мяс цо вых сяб раў БСДП «Гра ма да», кры ху паз ней — на зi-
раль нi ка ад БХК Сяр жу ка Ла цiн ска га, яко га спы нiў ста рэй шы лей тэ нант кры мi наль на га вы шу ку 
Ня га цiн «для ўста наў лен ня асо бы». Пра ве рыў паш парт, пра пiс ку, удак лад нiў, цi пра жы вае ён па 
гэ та му ад ра се, пе ра пi саў да дзе ныя ў на тат нiк.

Не пры ста са ва насць мес цаў для агi та цый ных ма са вых ме ра пры ем стваў у не ка то рых вы пад-
ках пры во дзi ла да кур' ё заў. Так, у Вi цеб скай Гор каў скай вы бар чай акру зе №17 не за леж ная кан-
ды дат ка Але на Фа мi на 11 ве рас ня спра ба ва ла знай сцi агiтп ля цоў ку, вы зна ча ную га рад скi мi ўла-
да мi. Ар га нi за та ры i ўдзель нi кi пi ке та не ад ра зу «па зна лi» гэ тае мес ца: у ра шэн нi вы кан ка ма 
бы ло па зна ча на, што пля цоў ка мес цiц ца ў два ры до ма №25 кор пус 1 па ву лi цы Чка ла ва, а на-
са мрэч яна зна хо дзi ла ся ў ад ным з су сед нiх два роў. I, па сут нас цi, агiтп ля цоў кай не з'яў ля ла ся: 
гэ та ўзго рак, за рос лы тра вой, схiл яко га му сiў бы быць «тры бу най» ка ля раз ме шча най унi зе 
бас кет боль най пля цоў кi. Там не ха дзi лi лю дзi, бо па блi зу ня ма на ват сце жак. Зрэш ты, на вед нi кi 
на пi ке це ўсё ж бы лi — двое мi лi цы ян таў у фор ме, якiя ха ва лi ся за ку том блi жэй шай кра мы,i ча-
ла век у цы вiль ным, якi зды маў пi ке тоў цаў на вi дэа ка ме ру i су пра ва джаў яшчэ ад ну за цi каў ле ную 
асо бу — на мес нi ка Пер ша май скай ра ён най ад мi нiст ра цыi. Прад стаў нiк ад мi нiст ра цыi па дышоў 
да пi ке тоў цаў, па ка заў па свед чан не i спы таў, што яны тут ро бяць без да зво лу. Кан ды дат у дэ пу-
та ты па ка за ла за яў ку ў гар вы кан кам. Удзель нi кi пi ке та спра ба ва лi ска рыс тац ца на го дай i ска за лi, 
што мес ца для агi та цыi вель мi не пры дат нае, i па пра сi лi да зво лу пе ра су нуц ца блi жэй да кiр ма ша 
«Паў днё вы», дзе ёсць лю дзi. Але чы ноў нiк ска заў, што раз гэ та мес ца вы зна ча на, зна чыць тут i 
трэ ба пра во дзiць.

Фак тыч на па ўсёй кра i не агi та цый ная кам па нiя пра хо дзi ла пры нiз кай цi ка вас цi да яе з бо ку 
вы бар шчы каў i сла бой ак тыў нас цi мно гiх кан ды да таў. На прык лад, у Ма гi лё ве толь кi два кан ды-
да ты ў дэ пу та ты, якiх пад трым лi ва ла гра ма дзян ская кам па нiя «Га ва ры праў ду», Ле а нiд Пад бя-
рэц кi i Ак са на За крэў ская, амаль што дзён на вы стаў ля лi свае агi та цый ныя пi ке ты ў да зво ле ных 
ула да мi мес цах, агi та цый ная дзей насць iн шых кан ды да таў амаль не фiк са ва ла ся. Ува га ўлад ных 
струк тур бы ла пры цяг ну тая ў пер шую чар гу да тых, хто спра ба ваў ажы вiць вы бар чую кам па-
нiю. Так, Ле а нiд Пад бя рэц кi быў за тры ма ны за пра вя дзен не пi ке та ў ня вы зна ча ным мяс цо вы мi 
ўла да мi мес цы i да стаў ле ны ў РА УС для раз бi раль нiц тва. Ужо ве ча рам та го дня ад мi нiст ра цый-
ная спра ва кан ды да та бы ла за кры та i праз не каль кi дзён за гэ ты iн цы дэнт ён атры маў афi цый нае 
па пя рэ джан не ад акру го вай ка мi сii. Кан ды дат Ак са на За крэў ская бы ла ўве дам ле на аб тым, што 
ка лi не пе ра ста не вы ка рыс тоў ваць герб го ра да ў сва iх пе рад вы бар чых агi та цый ных ма тэ ры я лах, 
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то атры мае штраф у па ме ры 20 ба за вых ве лi чынь. Пры чы най та ко га па тра ба ван ня стаў лiст з 
гар вы кан ка ма, якi быў на кi ра ва ны ў акру го вую ка мi сiю. Але А.За крэў ская ад мо вi ла ся пе ра раб-
ляць агi та цый ную пра дук цыю, бо боль шая част ка яе ўжо бы ла рас паў сю джа на. Па гро за штра фу 
за ста ла ся толь кi па гро зай на па пе ры. Су стрэ чы з вы бар шчы ка мi спра ба ва лi пра во дзiць кан ды-
да ты Тац ця на Кузь мян ко ва (спа рынг-парт нёр праў лад на га кан ды да та Эду ар да Сян ке вi ча) i Ле-
а нiд Пад бя рэц кi. На су стрэ чу з пер шай кан ды дат кай прый шло ка ля 10 ча ла век. На 4 су стрэ чы 
Ле а нi да Пад бя рэц ка га, якiя ад бы ва лi ся ў ак та вых за лах школ №15, 35, 40 i Па ла цы куль ту ры чы-
гу нач нi каў, не прый шоў нi адзiн ча ла век. Iн фар ма ван нем аб су стрэ чах з кан ды да та мi зай ма лi ся 
вы ключ на акру го выя ка мi сii.

У Вi цеб ску агi та цый ная кам па нiя так са ма пра хо дзi ла не вель мi ак тыў на. Толь кi два дэ ма кра-
тыч ныя кан ды да ты — Але на Фа мi на i Аляк сей Гаў ру цi каў — пра вя лi ў го ра дзе пi ке ты i су стрэ-
чы з вы бар шчы ка мi. Су стрэ ча з вы бар шчы ка мi ў ся рэд няй шко ле №45 кан ды да та па Вi цеб скай 
Гор каў скай акру зе №18 Аляк сея Гаў ру цi ка ва прай шла пры ўдзе ле 20-25 ча ла век, пры чым пе рад 
ме ра пры ем ствам бы ло рас паў сю джа на ка ля 1 800 за пра шэн няў.

Ад нак у не ка то рых рэ гi ё нах агi та цый ныя су стрэ чы кан ды да таў пра хо дзi лi пры да стат ко вай 
цi ка вас цi да iх з бо ку вы бар шчы каў. 5 ве рас ня ў Са лi гор ску ў «Клу бе бу даў нi коў» уве ча ры ад бы-
ла ся пе рад вы бар чая су стрэ ча з кан ды да там у дэ пу та ты па Са лi гор скай га рад ской вы бар чай акру-
зе №68 Вiк та рам Ма лоч кам. На ме ра пры ем стве ў якас цi да ве ра най асо бы так са ма пры сут нi чаў 
лi дар Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi Ана толь Ля бедзь ка. Па слу хаць прад стаў нi коў апа зi цыi 
са бра ла ся ка ля 70 ча ла век. Вы сту пы пра хо дзi лi пад пiль ным кант ро лем з бо ку пра ва ахоў ных 
ор га наў. У цэ лым ме ра пры ем ства прай шло ў спа кой най i доб ра зы чы лi вай ат мас фе ры. Кан ды-
дат Вiк тар Ма лоч ка i яго да ве ра ная асо ба Ана толь Ля бедзь ка рас па вя лi пра кам па нiю «За сва-
бод ныя вы ба ры без Лу ка шэн кi» i за клi ка лi вы бар цаў не ха дзiць на «псеў да вы ба ры ў iл жэ пар-
ла мент». Але не абы шло ся без экс цэ саў. Пад час ме ра пры ем ства ады ёз ны афi цэр са лi гор скай 
мi лi цыi Ге ор гiй Кры ва льцэ вiч, ад каз ны за шмат лi кiя за тры ман нi i пе ра след апа зi цыi ў рэ гi ё не, 
спра ба ваў арыш та ваць да ве ра ную асо бу Вiк та ра Ма лоч кi Iва на Шы лу, па гра жа ю чы яму дву ма 
су тка мi арыш ту. Пас ля кан суль та цый па тэ ле фо не Кры ва льцэ вiч ад спро баў за тры маць ма ла дзё-
на ад мо вiў ся.

У Ор шы ма са выя ме ра пры ем ствы агi та цый на га ха рак та ру пра во дзi лi ся бар пар тыi «Спра-
вяд лi вы свет» Мi ка лай Пет ру шэн ка i ак ты вiст кам па нii «Га ва ры праў ду» Кан стан цiн Ан таш-
ке вiч, чыя ка ман да амаль што дня вы стаў ля ла пi ке ты ў да зво ле ных мес цах. Су стрэ чы з вы бар-
шчы ка мi, якiя пра во дзiў Кан стан цiн Ан таш ке вiч, бы лi не шмат люд ны мi (ад 3-х да 50 чал.), i ў 
iх удзель нi ча лi iдэа ла гiч ныя ра бот нi кi, якiя iмк ну лi ся дыс крэ ды та ваць апа зi цый на га кан ды да та. 
Ся бар пар тыi «Спра вяд лi вы свет» Мi ка лай Дзя мi даў так са ма пра во дзiў су стрэ чы з вы бар шчы-
ка мi, пры чым ме на вi та вы бар шчы кi бы лi iнi цы я та ра мi су стрэч — за пра ша лi кан ды да та аб мер ка-
ваць праб лем ныя пы тан нi.

Ня гле дзя чы на iс на ван не кан ку рэн цыi па Ма ла дэ чан скай сель скай акру зе, пад час агi та цый-
най кам па нii ўсе кан ды да ты па во дзi лi ся бе да во лi па сiў на. Маг чы ма, што ах во ты ў пра вя дзен нi 
агi та цый ных пi ке таў не бы ло з-за та го, што са спi су да зво ле ных мес цаў рай вы кан кам вы крас-
лiў са праў ды пры дат ныя для гэ та га мес цы, па кi нуў шы толь кi мес ца ад па чын ку — ам фi тэ атр i 
за двор кi — школь ныя ста ды ё ны. Толь кi не па срэд на пе рад вы ба ра мi ка ля ам фi тэ ат ра быў пра-
ве дзе ны адзiн пi кет, на якiм сяб ры БРСМ раз да ва лi ўлёт кi праў лад най кан ды дат кi Га лi ны Ла-
зоў скай.

У Мiн ску не ка то рыя кан ды да ты пра во дзi лi агi та цыю шля хам су стрэч з вы бар шчы ка мi ў мес-
цах, вы зна ча ных Мiн гар вы кан камам у па рад ку арт. 45.1 ВК — гэ та да ты чы ла як праў лад ных, 
так i апа зi цый ных, i не за леж ных кан ды да таў. Пi ке ты ў пад трым ку праў лад ных кан ды да таў i су-
праць бай ко ту вы ба раў ла дзi лi ся ак ты вiс та мi РГА «Бе лая Русь» i БРСМ. 15 ве рас ня ў ста лi цы 
по бач з Ка ма роў скiм рын кам ад быў ся пi кет пад ло зун гам: «Па лiт вяз нi ёсць — вы ба раў ня ма» 
кан ды да таў ад Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi, да яко га да лу чы лi ся прад стаў нi кi Бе ла рус кай 
хрыс цi ян скай дэ ма кра тыi. У гэ ты час по бач пра хо дзiў пi кет га лоў на га док та ра 34-й га рад ской 
па лi клi нi кi i сяб ра Бе лай Ру сi Дзмiт рыя Шаў цо ва, якi ад маў ляў, што па лiт вяз нi ў Бе ла ру сi iс ну-
юць. Апа зi цый ныя кан ды да ты пад час пi ке та ста я лi з парт рэ та мi па лiт вяз няў. Ана толь Ля бедзь ка 
i Воль га Ка валь ко ва на гад ва лi вы бар шчы кам, што па куль апа не нты ўла ды зна хо дзяц ца за кра-
та мi, яны не збi ра юц ца ўдзель нi чаць у вы ба рах. Гу ча лi за клi кi бай ка та ваць вы ба ры i не ха дзiць  
га ла са ваць, а по бач пры хiль нi кi Дзмiт рыя Шаў цо ва за клi ка лi ў вы ба рах удзель нi чаць i га ла са ваць 
за iх кан ды да та.
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Тэ ма па лiт вяз няў вы ка рыс тоў ва ла ся да во лi ак тыў на дэ ма кра тыч ны мi кан ды да та мi пры пра-
вя дзен нi агi та цый ных ме ра пры ем стваў як у Мiн ску, так i ў рэ гi ё нах. 16 ве рас ня ка ля ганд лё ва га 
цэнт ра «Ка ро на» ў Мiн ску прай шоў пi кет у пад трым ку па лiт вяз няў кан ды да та ў дэ пу та ты па 
Каль ва рый скай акру зе №104 Тац ця ны Ка рат ке вiч (кам па нiя «Га ва ры праў ду»). Iн шы ак ты вiст 
гэ тай кам па нii Яра слаў Бер нi ко вiч, якi ба ла та ваў ся па На ва по лац кай вы бар чай акру зе №25, на 
агi та цый ных пi ке тах не толь кi агi та ваў за ся бе, але i на гад ваў на ва па ла ча нам пра тое, што ў Бе-
ла ру сi за ста юц ца па лiт вяз нi, i што кож ны ах вот ны мо жа вы ка заць iм са лi дар насць i пад трым ку. 
На пi ке це Яра сла ва Бер нi ко вi ча бы лi два стэн ды: адзiн — з парт рэ там кан ды да та i па ла жэн ня мi 
Гра ма дзян скай да мо вы, у ме жах якой пра цу юць удзель нi кi кам па нii «Га ва ры праў ду»; дру гi — з 
парт рэ та мi па лiт вяз няў i ад ра са мi ўста но ваў, дзе яны ад бы ва юць тэр мiн зня во лен ня. Ка лi ў Мiн-
ску ва ўдзель нi каў пi ке таў не ўзнi ка ла праб лем у су вя зi з ак ту а лi за цы яй праб ле мы па лiт вяз няў, 
то да дзе ным ас пек там агi та цый най дзей нас цi Я. Бер нi ко ва i ча цi ка вi лi ся су пра цоў нi кi мi лi цыi i 
спра ба ва лi да ста вiць яго ў акру го вую ка мi сiю для ацэн кi змес ту агi та цыi, але да санк цы яй так i 
не дай шло. У Пiн ску стар шы ня АВК Пiн скай га рад ской вы бар чай акру гi №14 Iгар Бе рас цень 
па гра жаў кан ды да ту ад ПБНФ Аляк санд ру Ра ма но вi чу раз гля дам пы тан ня аб ад па вед нас цi Вы-
бар ча му ко дэк су тэ мы па лiт вяз няў, якая за кра на ла ся пад час яго на га пе рад вы бар ча га пi ке та 16 
ве рас ня. Па мер ка ван нi стар шы нi АВК, iн фар ма цыя пра па лiт вяз няў не ты чыц ца вы ба раў, та му 
па во дзi ны кан ды да та бу дуць раз гле джа ны на чар го вым па се джан нi ка мi сii. Але санк цый у ад но-
сi нах А. Ра ма но вi ча не бы ло прад пры ня та, па коль кi кан ды дат зняў ся з вы бар чай гон кi.

Агi та цый ная кам па нiя па ўсёй кра i не не вы клi ка ла вя лi кай за цi каў ле нас цi ў на сель нiц тва. Ад-
ну з маг чы мых пры чын агу чыў кi раў нiк кам па нii «Га ва ры праў ду» Ула дзi мiр Ня кля еў пад час пi-
ке та ў Мiн ску ў пад трым ку кан ды да та Тац ця ны Ка рат ке вiч, якi прай шоў у цэнт ры ста лi цы по бач 
з фi лар мо нi яй 12 ве рас ня: «На ват ка лi па гля дзець, як пра хо дзiць наш сён няш нi пi кет... Лю дзi 
пра хо дзяць мi ма, кры ху за трым лi ва юц ца, але, па ба чыў шы тут акрэ ды та ва на га КДБ апе ра та ра, 
ду ма юць, цi вар та iм тут за ста вац ца, дый сы хо дзяць да лей. Гра мад ства за па ло ха нае».

Ор га ны мяс цо вай ула ды не са дзей нi ча лi пра вя дзен ню агi та цый ных ме ра пры ем стваў i рас-
паў сю ду iн фар ма цыi пра су стрэ чы кан ды да таў з вы бар шчы ка мi. За фiк са ва ны фак ты ўсклад нен ня 
вы ка ры стан ня па мяш кан няў, пры зна ча ных для су стрэч з вы бар шчы ка мi. Гас па да ры па мяш кан-
няў ад маў ля лi ся iх пра да ста вiць, ма ты ву ю чы за ня тас цю. I гэ та да ты чы ла ся не толь кi апа зi цый-
ных кан ды да таў, але i тых, у кiм ула ды бы лi прос та не за цi каў ле ны. Так, 11 ве рас ня ў жо дзiн скiм 
ДК «Бе лАЗ» па вiн на бы ла прай сцi за яў ле ная i ўзгод не ная з акру го вай ка мi сi яй су стрэ ча кан ды-
да та ў дэ пу та ты ад КПБ Сяр гея Ва сi леў ска га з вы бар шчы ка мi. Ад нак ма лая за ла ДК «Бе лАЗ» 
у вы зна ча ны час ака за ла ся пад зам ком. Нi вод най пры кме ты та го, што да су стрэ чы ў До ме куль-
ту ры нех та рых та ваў ся, не бы ло. Не бы ло нi вы бар шчы каў, нi прад стаў нi коў АВК, якiя звы чай на 
пры хо дзяць на па доб ныя су трэ чы, нi звы чай ных для па доб на га ме ра пры ем ства пры ла даў. Кан-
ды дат ад КПБ пры гэ тым у вы зна ча ны тэр мiн па да ваў за яў ку ў акру го вую ка мi сiю i ўлас на руч на 
рас кле iў 40 аб вес так па го ра дзе. 13 ве рас ня на су стрэ чу з Сяр ге ем Ва сi леў скiм у ДК «Ра вес нiк» 
у Жо дзi не прый шоў толь кi адзiн вы бар шчык, а ў афi цый на вы дзе ле ным па мяш кан нi пад шыр май 
«ра мон ту» ака за лi ся бан кет ныя ста лы пад бе лы мi вя сель ны мi аб ру са мi. Пры пад рых тоў цы да 
су стрэ чы кан ды дат па пя рэд не па да ваў за яў ку ў АВК акру гi №64, а га зе та гар вы кан ка ма «Жо-
дзiн скiя На вi ны» 12 ве рас ня на леж ным чы нам апуб лi ка ва ла ад па вед ную аб вест ку. Не маг чы ма 
бы ло зра зу мець, хто за га даў за чы нiць спе цы яль на вы дзе ле нае для су стрэч па мяш кан не, у якое 
праз аб вест ку ў афi цый най га зе це за пра ша лi ся жо дзiн цы. Ды рэк тар ДК Iры на Ан цi то вiч за явi ла, 
што па мяш кан не не пад рых та ва на да вы бар чай су стрэ чы, бо ў iм ро бiц ца ра монт.

Агi та цый ныя ме ра пры ем ствы апа зi цый ных кан ды да таў ня рэд ка су ты ка лi ся з пе ра шко да мi з 
бо ку ор га наў вы ка наў чай ула ды. У апош нiя днi агi та цый най кам па нii мяс цо выя ўла ды i кi раў нiц-
тва не ка то рых прад пры ем стваў ад мо вi лi кан ды да ту ў дэ пу та ты па Лу нi нец кай вы бар чай акру зе 
№13 Вi та лю Ка ра ты шу ў пра вя дзен нi су стрэч у пра цоў ных ка лек ты вах. Так, пас ля ад мо вы ў 
су стрэ чы з ра бо чы мi лу нi нец ка га прад пры ем ства «Па лес се э лект ра маш», ана ла гiч ным чы нам 
па во дзi ла ся бе i кi раў нiц тва аб' яд нан ня «Гра нiт» у Мi ка шэ вi чах. На тэ ры то рыю гэ та га прад-
пры ем ства В.Ка ра тыш тра пiў на служ бо ым аў то бу се i спра ба ваў пад час не фар маль ных гу та рак з 
ра бо чы мi рас паў сю дзiць свае iн фар ма цый ныя ма тэ ры я лы. Але пас ля ўмя шаль нiц тва кi раў нiц тва 
«Гра нi ту» су пра цоў нi кi служ бы ахо вы прад пры ем ства спы нi лi су стрэ чу i за га да лi кан ды да ту ў 
дэ пу та ты з'е хаць з тэ ры то рыi аб' яд нан ня.

7 ве рас ня па за га дзе кi раў нiц тва сель ска га пра мыс ло ва га комп лек су «Сла ву цi чы» Зэ львен-
ска га ра ё на бы ла спы не на су стрэ ча з вяс ко вы мi ме ха нi за та ра мi кан ды да таў у дэ пу та ты па Сло-
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нiм скай ВА № 58 Iва на Шэ гi (ПБНФ) i Мi ха i ла Ка рат ке вi ча (БПЛ «Спра вяд лi вы свет»). Кан-
ды да ты ра нi цай пе рад па чат кам пра цоў на га дня бы лi ўжо на тэ ры то рыi сель ска га комп лек су, 
са бра лi ся пра цоў ныя, ад нак пе рад са май су стрэ чай на чаль нiк мехд ва ра, якi атры маў за гад ад 
кi раў нiц тва гас па дар кi, спы нiў гэ та ме ра пры ем ства i за па тра ба ваў ад ме ха нi за та раў iс цi на пра-
цоў ныя мес цы. Та кая ж сi ту а цыя ме ла мес ца ў СВК «Сын ко вi чы» Зэ львен ска га ра ё на. На пя рэ-
дад нi кан ды да ты звяр ну лi ся да на чаль нi ка аў та ка ло ны i га лоў на га iн жы не ра на мехд ва ры СВК 
«Сын ко вi чы» з пра па но вай пра вес цi су стрэ чу з ме ха нi за та ра мi гас па дар кi. Бы ла да сяг ну та да-
моў ле насць, што 4 ве рас ня ў 07.45 мы змо жам яе пра вес цi. 4 ве рас ня, у да моў ле ны час, кан ды да-
ты пры еха лi на мехд вор, ад нак стар шы ня СВК «Сын ко вi чы» Дзмiт рый Дзеш ка ад мо вiў у пра-
вя дзен нi су стрэ чы, ар гу мен ту ю чы гэ та тым, што кан ды да ты не да мо вi лi ся аса бiс та з iм. Вар та 
ад зна чыць, што на тым жа мехд ва ры кан ды дат ад ула ды Ала Со пi ка ва бес пе ра шкод на пра во дзi ла 
сваю су стрэ чу 27 жнiў ня ў пра цоў ны час.

Агi та цыю ў пад трым ку кан ды да таў, ла яль ных ула дзе, ак тыў на ажыц цяў ля лi прад стаў нi кi вы-
кан ка маў, кi раў нi кi дзяр жаў ных уста ноў, ар га нi за цый i прад пры ем стваў. У мно гiх мес цах яны 
ства ра лi спры яль ныя ўмо вы для су стрэч праў лад ных кан ды да таў з вы бар шчы ка мi, прак тыч на 
паў сюль у гэ тых мэ тах вы ка рыс тоў ваў ся ад мi нiст ра цый ны рэ сурс. Пра во дзi лi ся схо ды ў ка лек-
ты вах i ар га нi зоў ва лi ся су стрэ чы з кан ды да та мi ад ула ды, ня рэд ка — у пра цоў ны час. Так, у 
пра цоў ны час у г. Бы ха ве ад бы ла ся су стрэ ча кан ды да та па Бы хаў скай ВА №81, стар шы нi Слаў га-
рад ска га рай са ве та i Слаў га рад скай ра ён най ар га нi за цыi Бе лая Русь Тац ця ны Ка нан чук з ка лек-
ты вам мяс цо ва га хле ба за во да. Ад мi нiст ра цыя СШ №9 г. Ма ла дэ чна ар га нi зоў ва ла пед ка лек тыў 
i баць коў вуч няў на су стрэ чу з кан ды да там па Ма ла дзе чан скай сель скай ВА №73, ды рэк та рам 
прад пры ем ства «Бя рэ зiн скае» Ста нi сла вам Ку ля шом. Ад мi нiст ра цый ны рэ сурс пры цяг ваў ся 
так са ма для пра вя дзен ня су стрэч з вы бар шчы ка мi кан ды да та па Ар шан скай Дняп роў скай ВА 
№27, стар шы нi Ар шан ска га ра ён на га вы ка наў ча га ка мi тэ та Ула дзi мi ра Дзе душ кi на. Дзяр жаў-
ныя струк ту ры за бяс печ ва лi пад трым ку ад на му з пя цi кан ды да таў па Брэсц кай За ход няй ВА 
№1, ге не раль на му ды рэк та ру прад пры ем ства «Брэсц кi цэнт раль ны ўнi вер маг» Вiк та ру Ва лю-
шыц ка му. Яго су стрэ чы з вы бар шчы ка мi ў пра цоў ных ка лек ты вах пра во дзi лi ся ў пра цоў ны час 
з удзе лам прад стаў нi коў Ле нiн ска га рай вы кан ка ма г. Брэс та. У баль нi цах i па лi клi нi ках ра ё на, у 
кра мах ганд лё вай сет кi «Сан тэ» вi се лi толь кi дру ка ва ныя агi та цый ныя ма тэ ры я лы толь кi гэ та га 
кан ды да та.

Пад час су стрэ чы кан ды да та ў дэ пу та ты, на мес нi ка стар шы нi Ка мi тэ та дзяр жаў на га кант ро-
лю Аляк санд ра Аге е ва з пра цаў нi ка мi прад пры ем ства «Бабушкина крын ка» апа зi цый на га кан-
ды да та, на мес нi ка стар шы нi ПБНФ Ры го ра Кас ту сё ва спра ба ва лi не да пус цiць на прад пры ем-
ства. Пра тое, што ў Аляк санд ра Аге е ва за пла на ва на гэ тая су стрэ ча з вы бар шчы ка мi, кан ды дат 
да ве даў ся ад сва ёй да ве ра най асо бы, бя лы нiц ка га ак ты вiс та Пар тыi БНФ Мi ка лая Мя це лi цы. 
Яму па ве да мi лi пра гэ та ра бот нi кi прад пры ем ства, ска заў шы, што ў 7-30 ра нi цы 11 жнiў ня ўсiм 
за га да на быць на су стрэ чы з А. Аге е вым. Р. Кас ту сёў са сва ёй да ве ра най асо бай вы ра шы лi так-
са ма паў дзель нi чаць у су стрэ чы, але ка лi ра нi цай пры еха лi на прад пры ем ства, то ахо ва iх не пра-
пус цi ла. Пас ля гэ та га з'я вi лi ся Аляк сандр Аге еў i су пра ва джа ю чыя яго прад стаў нiк акру го вай 
ка мi сii Шкло ўскай вы бар чай акру гi № 90, а так са ма ды рэк тар цэ ха па вы твор час цi сы роў ААТ 
«Бабушкиной крынки» Та ма ра Га лё та. Яны доў га ра i лi ся, ад нак урэш це-рэшт пас ля на стой лi-
вых па тра ба ван няў кан ды да та вы му ша ны бы лi пра пу цiсць. Су пра цоў нi кi прад пры ем ства ме лi 
маг чы масць па ба чыць, якiя ад но сi ны да апа зi цый на га кан ды да та, ка лi на су стрэ чу з вы бар шчы-
ка мi яму прый шло ся лi та раль на пра ры вац ца з бо ем.

Кан ды дат у дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў па Кры чаў скай вы бар чай акру зе №83 Ва ле рый 
Ка ран ке вiч 17 ве рас ня па даў скар гу на вы ка ры стан не ад мi нiст ра цый на га рэ сур су яго ным кан-
ку рэн там, пер шым на мес нi кам стар шы нi Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма Ула дзi мi рам Краў цо вым. 
У скар зе пры во дзi лi ся фак ты пра вя дзен ня У. Краў цо вым су стрэч з вы бар шчы ка мi на прад пры-
ем ствах Хо цiм ска га ра ё на ў пра цоў ны час (у СВК «Ак цябр-Бя роз кi», у Хо цiм скiм Рай ста), якiя 
ар га нi зоў ва лi пад на ча ле ныя яму ра бот нi кi Хо цiм ска га рай вы кан ка ма, у тым лi ку яго стар шы ня 
Фё дар Вiш неў скi. Ад па вед най за ко ну рэ ак цыi на скар гу Ва ле рыя Ка ран ке вi ча не бы ло.
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ЗНЯЦ ЦЕ КАН ДЫ ДА ТАЎ АГП I ПБНФ
15 ве рас ня АГП i Пар тыя БНФ ска са ва лi свае ра шэн нi пра вы лу чэн не кан ды да таў у дэ пу та-

ты, а 17 ве рас ня на кi ра ва лi ў АВК ад па вед ныя да ку мен ты. Пад ста вай для гэ та га пар тыi на зва лi 
на яў насць у кра i не па лiт вяз няў i ад сут насць па зi тыў ных зме наў ва ўмо вах вы бар ча га пра цэ су, у 
тым лi ку, не ўклю чэн не прад стаў нi коў апа зi цыi ў склад вы бар чых ка мi сiй. АГП ука за ла на тое, 
што ў ВК па-ра ней ша му за ста юц ца шы ро кiя маг чы мас цi ма нi пу ля ван ня вы нi ка мi вы ба раў пад час 
пя цi дзён на га да тэр мi но ва га га ла са ван ня.

У Рэ за лю цыi дру гой се сii па за чар го ва га XV З'ез да Пар тыi БНФ ад 15 ве рас ня ад зна ча ла ся: 
«На пад ста ве абра най Пар ты яй БНФ так ты кi аб умоў ле на га ўдзе лу ў вы бар чым пра цэ се па за чар-
го вы XV З'езд Пар тыi БНФ кан ста туе, што вы бар чая кам па нiя бы ла не сва бод най, не праз рыс тай, 
яна не да ва ла маг чы мас цяў кан ды да там на роў ных кан ку ра ваць за га ла сы вы бар шчы каў i не ад-
па вя да ла аба вя заль нiц твам Бе ла ру сi як кра i ны-удзель нi цы АБ СЕ, а ство ра ныя без удзе лу апа зi-
цыi ўчаст ко выя ка мi сii не мо гуць лi чыц ца ор га на мi, што сум лен на пад лiч ва юць га ла сы вы бар-
шчы каў. З улi кам вы кла дзе на га i кi ру ю чы ся па пя рэд нi мi ра шэн ня мi пра фар мат i ўмо вы ўдзе лу ў 
вы бар чай кам па нii, Пар тыя БНФ: ска соў вае сваё ра шэнне аб вы лу чэн нi кан ды да таў у дэ пу та ты 
Па ла ты прад стаў нi коў; за клi кае вы бар шчы каў ус тры мац ца ад удзе лу ў га ла са ван нi на пад ставе 
ад сут нас цi сум лен ных i спра вяд лi вых вы ба раў».

У да ку мен це АГП аб вы нi ках пер ша га эта пу кам па нii «За сум лен ныя вы ба ры без «Лу ка шэн кi»  
ад 15 ве рас ня ад зна ча ла ся: «На са ка вiц кiм з'ез дзе 2012 Аб' яд на ная гра ма дзян ская пар тыя пры ня-
ла стра тэ гiю ба раць бы «За сум лен ныя вы ба ры без «Лу ка шэн кi»!». Стра тэ гiя грун ту ец ца на тым 
фак це, што ў кра i не ня ма вы ба раў як та кiх: вы нi кi «на род на га во ле вы яў лен ня» прад ка заль ныя i не 
ма юць нi чо га агуль на га з рэ аль ным вы ба рам на ро да (...) АГП здо ле ла склас цi план дзе ян няў, на вя-
заць яго ўла дзе i па спя хо ва i пас ля доў на яго рэа лi за ваць. Упер шы ню бы ла ўжы тая так ты ка, якую 
мож на вы зна чыць як «кi ру е мы бай кот». Апа зi цый ная пар тыя здо ле ла пра рвац ца ў срод кi ма са вай 
iн фар ма цыi, якiя не за кон на ма на па лi за ва ны рэ жы мам (...) Сён ня ад бы ла ся дру гая се сiя па за чар го-
ва га з'ез да, якая зня ла ўсiх «кан ды да таў» ад АГП. Ад нак гэ та нi ў якiм вы пад ку не азна чае за кан-
чэн ня кам па нii «За сум лен ныя вы ба ры без «Лу ка шэн кi»!» (...) Пер шы этап гэ тай кам па нii бу дзе 
за вер ша ны ак тыў ным удзе лам у на зi ран нi за яў кай вы бар шчы каў на ўчаст кi для га ла са ван ня (...). 
Па чы на ю чы з пер ша га дня да тэр мi но ва га га ла са ван ня, мак сi маль ная коль касць участ каў па вiн на 
быць пад кант ро лем на зi раль нi каў, па жа да на, з фо та апа ра та мi, а лепш — вi дэа ка ме ра мi, каб за фiк-
са ваць рэ аль ную коль касць тых лю дзей, хто прый шоў на ўчаст кi. Мы ра зу ме ем, што ўла ды мо гуць 
«на ма ля ваць» лю бы не аб ход ны iм вы нiк, на ват пры на яў нас цi са мо га шчыль на га на зi ран ня. Але 
пры ўсiм гэ тым на зi раль нi кi бу дуць ве даць, што ўла ды хлу сяць (...)»

Ся род апа зi цый ных пар тый ме на вi та АГП i Пар тыя БНФ вы лу чы лi най боль шую коль касць 
кан ды да таў у дэ пу та ты — 35 i 31 ад па вед на. З апа зi цый ных пар тый у вы ба рах пра цяг ну лi ўдзел Бе-
ла рус кая пар тыя ле вых «Спра вяд лi вы свет» (29 кан ды да таў) i Бе ла рус кая са цы ял-дэ ма кра тыч ная 
пар тыя (Гра ма да) (11 кан ды да таў), 1 кан ды дат ад не за рэ гiст ра ва на га арг ка мi тэ та Пар тыi сва бо ды 
i пра грэ су, а так са ма кан ды да ты, што вы лу ча лi ся шля хам збо ру под пi саў пры пад трым цы не за рэ-
гiст ра ва най кам па нii «Га ва ры праў ду» i гра мад ска га аб' яд нан ня «Рух «За Сва бо ду».

З лi ку не апа зi цый ных пар тый вы бар чую кам па нiю пра цяг ну лi вы лу чэн цы ад Лi бе раль на-дэ-
ма кра тыч най пар тыi (70 кан ды да таў), Ка му нiс тыч най пар тыi Бе ла ру сi (21), Рэс пуб лi кан скай 
пар тыi пра цы i спра вяд лi вас цi (8), Аграр най пар тыi (1) i Са цы яль на-спар тыў най пар тыi (1).

У вы нi ку зняц ця кан ды да таў вя ду чы мi апа зi цый ны мi пар ты я мi 15 акру гаў ака за лi ся без аль-
тэр на тыў ны мi: Ба ра на вiч ская За ход няя акру га №5, Ба ра на вiч ская сель ская акру га №7, Бе ла веж-
ская акру га №8, Пру жан ская акру га №9, Пiн ская га рад ская акру га №14, Го мель ская Сель ма-
шаў ская акру га №32, Ваў ка выс кая акру га №48, Гро дзен ская сель ская акру га №52, Мас тоў ская 
акру га №56, На ва груд ская акру га №57, Смар гон ская акру га №59, Шчу чын ская акру га №60, Ба-
ры саў ская акру га №62, Вi лей ская акру га №74, За слаў ская акру га №77.

Та кiм чы нам, у Гро дзен скай воб лас цi з 13 акру гаў бы ло 6 без аль тэр на тыў ных, у Брэсц кай — 
5, у Мiн скай — 3, у Го мель скай воб лас цi — ад на. Iх су мар ная коль касць пры блiз на ад па вя дае 
коль кас цi без аль тэр на тыў ных акру гаў на пар ла менц кiх вы ба рах 2008 г. (16), але пе ра вы шае 
коль касць на пар ла менц кiх вы ба рах 2004 г. (8 без аль тэр на тыў ных акру гаў). Тра ды цый на без аль-
тэр на тыў насць акру гаў най больш ха рак тэр ная для рэ гi ё наў, асаб лi ва сель скiх. Ста лi цы ўлас цi вая 
кан ку рэн цыя на вы ба рах.
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ДА ТЭР МI НО ВАЕ ГА ЛА СА ВАН НЕ
Згод на з арт. 53 Вы бар ча га ко дэк са, да тэр мi 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 нi УВК у пры сут нас цi не менш за двух яе сяб-
роў з 10 да 14 i з 16 да 19 га дзiн. Афi цый на га па цвяр джэн ня не маг чы мас цi пра га ла са ваць у дзень 
вы ба раў ад вы бар шчы каў не па тра бу ец ца. У пер шы дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня плам бi-
ру юц ца i апя чат ва юц ца скры нi. УВК што дзён на скла дае i вы веш вае пра та кол, у якiм ука за на 
агуль ная коль касць атры ма ных бю ле тэ няў, коль касць вы бар шчы каў, якiя iх атры ма лi (у апош нi 
дзень — агуль ная коль касць за ўсе днi), коль касць са пса ва ных i асоб на — ня вы ка ры ста ных бю-
ле тэ няў. Пры мус да ўдзе лу ў да тэр мi но вым га ла са ван нi за ба ро не ны.

Згод на з Ка лян дар ным пла нам, да тэр мi но вае га ла са ван не пра во дзi ла ся з 18 да 22 ве рас ня 
2012 г. уключ на.

1. Пры мус да ўдзе лу ў да тэр мi но вым га ла са ван нi
Па чы на ю чы з пер шай дэ ка ды ве рас ня, фiк са ва ла ся iн тэн сiў нае вы ка ры стан не ад мi нiст ра-

цый на га рэ сур су для за бес пя чэн ня да тэр мi но ва га га ла са ван ня. Ад на ча со ва дзяр жаў ныя СМI 
раз гар ну лi ад кры тую пра па ган ду да тэр мi но ва га га ла са ван ня.

У ся рэ дзi не ве рас ня ад дзел iдэа ла гiч най пра цы Са лi гор ска га рай вы кан ка ма рас па чаў пра цу па 
ар га нi за цыi пры му со ва га да тэр мi но ва га га ла са ван ня. Ажыц цяў ляць цiск на жы ха роў рэ гi ё на iдэ-
о ла гi па ча лi праз ад мi нiст ра цыi мяс цо вых прад пры ем стваў. Пра гэ та не за леж ным на зi раль нi кам 
па ве да мi лi прад стаў нi кi ад ра зу не каль кiх дзяр жаў ных i пры ват ных уста ноў. Ад мыс ло выя iн фар-
ма цый ныя ма тэ ры я лы з'я вi лi ся на ста рон ках га зе ты «Шах цёр», у эфi ры мяс цо ва га ра дыё i на 
Са лi гор скiм тэ ле ка на ле. Што дня тэ ле ка нал СТК па да ваў звод кi з учас ко вых ка мi сiй пра пра цэнт 
вы бар шчы каў, пра га ла са ваў шых да тэр мi но ва, га зе та «Шах цёр» пуб лi ка ва ла не двух сэн соў ныя 
за клi кi мяс цо вых чы ноў нi каў i на чаль нi каў да ак тыў на га га ла са ван ня. Ак тыў ны ўдзел у па пу ля-
ры за цыi да тэр мi но ва га га ла са ван ня пры ня ла стар шы ня ка мi сii Са лi гор скай сель скай вы бар чай 
акру гi Тац ця на Яро та, якая на бы ла вя до масць пад час мi ну лых прэ зi дэнц кiх вы ба раў. Та ды на 
ўзна чаль ва е мым ёю ўчаст ку пры пад лi ку бю ле тэ няў са скры нi для да тэр мi но ва га га ла са ван ня за 
дзе ю ча га кi раў нi ка кра i ны бы ло «ад да дзе на» 98% га ла соў (гэ тая лiч ба знач на ад роз нi ва ла ся ад 
вы нi каў у асноў ны дзень га ла са ван ня).

У Пiн ску на пя рэ дад нi да тэр мi но ва га га ла са ван ня прай шоў адзi ны дзень iн фар ма ван ня з тэ ма-
ты кай «Вы бар чая сiс тэ ма Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Ай чын ны i су свет ны во пыт». У ме жах яго пра па-
ган дысц кiя гру пы Брэсц ка га абл вы кан кама на ве да лi буй ныя прад пры ем ствы ААТ «Па лес се» i 
ААТ «Кав лiц маш», а агi та та ры з гар вы кан ка ма — Па лес кi дзярж унi вер сi тэт, ся рэд нiя шко лы №3 
i №14, ААТ «Пi наг руз сер вiс» i пра ект на-кан струк тар скую май стэр ню МАРС. Пад час да тэр мi но-
ва га гала са ван ня «Пiн скi вес нiк» апуб лi ка ваў зва рот стар шы нi Пiн ска га гар вы кан ка ма Аляк санд-
ра Гор дзi ча да га ра джан вы кан аць свой гра ма дзян скi аба вя зак i пры няць удзел у вы ба рах. У гэ тым 
жа ну ма ры на пер шай па ла се «Пiн ска га вес нi ка» быў раз ме шча ны ма тэ ры ял аб узор ным да тэр-
мi но вым га ла са ван нi на ву чэн цаў Дзяр жаў на га мед ка ле джу, якiя, як заў сё ды, ак тыў ныя ў пра цэ се 
да тэр мi но ва га во ле вы яў лен ня та му, што «на пе ра дзе вы ход ныя i па езд кi да баць коў». Ма тэ ры я лы 
аб га ла са ван нi на ву чэн цаў гэ тай пiн скай на ву чаль най уста но вы зра бi лi i мяс цо выя тэ ле ка на лы.

«Ма ла дзе чан ская га зе та» ў ну ма ры за 19 ве рас ня на пi са ла пра ак тыў насць на ву чэн цаў по-
лi тэх нiч на га ка ле джа, якiя ўжо з пер ша га дня да тэр мi но ва га га ла са ван ня пра явi лi ак тыў насць i 
пры хо дзi лi на вы бар чыя ўчаст кi. Але на зi раль нi кам ста ла вя до ма, што гэ та не бы ло iнi цы я ты вай 
са мiх ма ла дых вы бар шчы каў. Пры няць удзел у га ла са ван нi як ма га ра ней iх па пра сi лi вы клад чы кi, 
i асаб лi ва на стой ва лi на гэ тым — у ка ле джаў скiм iн тэр на це.

Ня гле дзя чы на за ка на даў ча за ма ца ва ную за ба ро ну пры му су да ўдзе лу ў да тэр мi но вым га ла са-
ван нi, па доб ныя фак ты за фiк са ва ны ў ся рэд нiм на 16,8% ВУ, дзе ажыц цяў ля ла ся на зi ран не.

У асноў ным да тэр мi но ва га ла са ва лi асо бы, якiя за ле жаць ад дзяр жаў ных ог ра наў — iн ша-
га род нiя сту дэн ты, на ву чэн цы, жы ха ры iн тэр на таў, ва ен на слу жа чыя, су пра цоў нi кi дзяр жаў ных 
уста ноў, гра ма дзя не, асу джа ныя да аб ме жа ван ня во лi, i iнш. Пры кме та мi ад мi нiст ра цый на га 
пры му су да ўдзе лу ў да тэр мi но вым га ла са ван нi бы лi: прось ба вы бар шчы каў да чле наў УВК вы-
даць да вед ку пра ўдзел у га ла са ван нi, ар га нi за ва ны пры вод цi пры воз вы бар шчы каў на ўчас так 
для га ла са ван ня, iн фар ма ван не чле на мi УВК прад стаў нi коў ад мi нiст ра цыi аб удзе ле ў да тэр мi но-
вым га ла са ван нi i iнш. Фiк са ва лi ся шмат лi кiя вы пад кi ўдак лад нен ня сяб ра мi УВК i прад стаў нi ка-
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мi дзяр жаў ных прад пры ем стваў i на ву чаль ных уста ноў спi саў пра га ла са ваў шых i не пра га ла са-
ваў шых, што вi да воч на свед чыць пра кант роль за сi ту а цы яй.

21 ве рас ня ак тыў на iш ло да тэр мi но вае га ла са ван не на ўчаст ку №12 Го мель скай Цэнт раль най 
акру гi, дзе iш лi пра га ла са ваць у асноў ным сту дэн ты ме ды цын ска га ўнi вер сi тэ та. На пы тан не: 
«Ча му вы га ла су е це да тэр мi но ва?» боль шасць апы та ных сту дэн таў ад каз ва лi: «Нам ска за лi, каб 
пра га ла са ва лi», «Мне па тэ ле фа на ва лi з унi вер сi тэ та i ска за лi, каб я сён ня пра га ла са ва ла». На 
пы тан не: «А што бу дзе, ка лi не пра га ла су е це?», сту дэн ты ад каз ва лi: «На пэў на, мо гуць быць 
ней кiя праб ле мы, мы ду ма ем, што лепш пра га ла са ваць».

Сту дэн ты По лац ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та па ве дам ля лi на зi раль нi кам, што iм на стой лi ва 
«па ра i лi» пра га ла са ваць да тэр мi но ва на ўзроў нi дэ ка наў i iх на мес нi каў. У дэ ка на ты што дня па-
сту па ла iн фар ма цыя з вы бар ча га ўчаст ка №9, на якiм га ла са ва ла боль шасць сту дэн таў, за рэ гiст-
ра ва ных у iн тэр на тах унi вер сi тэ та. Тым, хто не пра га ла са ваў да тэр мi но ва, на мя ка лi на маг чы-
масць не пры ем нас цяў. Не за ста ва ла ся ў ба ку i ад мi нiст ра цыя iн тэр на таў. Вы ха ва це лi абы хо дзi лi 
па коi i абя ца лi праб ле мы ў вы пад ку ня яў кi на да тэр мi но вае га ла са ван не. Ус кос ным свед чан нем 
не доб ра ах вот на га ўдзе лу сту дэн таў у вы ба рах слу жыць той факт, што на су сед нiх з 9 участ ках 
яў ка вы бар шчы каў бы ла знач на нi жэй шай.

У Грод на пры му сам да ўдзе лу ў да тэр мi но вым га ла са ван нi вы зна чы лi ся вы клад чы кi Гро дзен-
ска га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та iмя Ян кi Ку па лы. На фа куль тэ це гiс то рыi i са цы я ло гii гэ тай на-
ву чаль най уста но вы на мес нiк дэ ка на Мi ка лай Мыс лi вец i вы клад чык Сяр гей Амель ка са бра лi 
iн ша га род нiх сту дэн таў на за ня тках i па вя лi на да тэр мi но вае га ла са ван не на вы бар чы ўчас так. 
Ана ла гiч ная сi ту а цыя за фiк са ва на i ў Гро дзен скiм пе да га гiч ным ка ле джы. На ўчаст ку №13 Га-
ра дзен скай-Цэнт раль най акру гi №50, якi раз мя шчаў ся ў iн тэр на це Гро дзен ска га дзяр жаў на га 
ме ды цын ска га ка ле джа 20 ве рас ня не за леж ныя на зi раль нi кi за фiк са ва лi факт, як сту дэнт браў 
да вед ку ва ўчаст ко вай ка мi сii для прад стаў лен ня яе ў дэ ка нат сва ёй на ву чаль най уста но вы.

На ўчаст ку для га ла са ван ня №32 Брэсц кай-Ус ход няй акру гi №3, якi зна хо дзiў ся ў ка фэ «Зод-
чыя» (бы лая сту дэнц кая ста ло вая), i да яко га на ле жа лi вы бар шчы кi, пра пi са ныя ў блi жэй шых 
iн тэр на тах Брэсц ка га дзяр жаў на га тэх нiч на га ўнi вер сi тэ та, ужо 19 ве рас ня пра га ла са ваў 431 
вы бар шчык, што з'яў ля ла ся сво е а саб лi вым рэ кор дам. Амаль усе пра га ла са ваў шыя — сту дэн ты 
БДТУ, якiя, як пра вi ла, пры хо дзi лi га ла са ваць ар га нi за ва на i ў той час, ка лi у iх па вiн ны быць за-
ня ткi. Так са ма вель мi ак тыў на да тэр мi но вае га ла са ван не ад бы ва ла ся на ўчаст ку №15 гэ тай вы-
бар чай акру гi, раз ме шча ным на тэ ры то рыi iн тэр на та Брэсц ка га дзяр жаў на га ме ды цын ска га ка-
ле джа. Па вод ле да дзе ных не за леж ных на зi раль нi каў, 19 ве рас ня там пра га ла са ва лi 243 ча ла ве кi, 
у асноў ным прад стаў нi кi гэ тай на ву чаль най уста но вы.

У Сло нiмс кiм дзяр жаў ным ме ды цын скiм ка ле джы па за га ду ад мi нiст ра цыi на вы бар чы ўчас-
так сту дэн таў на кi роў ва лi гру па мi. Ка лi 18 ве рас ня да тэр мi но ва пра га ла са ва лi 30 ча ла век, то 19 
ве рас ня на вы бар чы ўчас так да ста вi лi ўжо 70 на ву чэн цаў.

У Мiн ску iн ша га род нiм сту дэн там Мiж на род на га дзяр жаў на га эка ла гiч на га ўнi вер сi тэ та iмя 
Са ха ра ва дэ ка нат «пра па на ваў» пра га ла са ваць да тэр мi но ва за мест за ня ткаў. Так са ма тым, хто 
пра га ла суе да тэр мi но ва, абя ца лi да па маг чы з атры ман нем па коя, а ка лi ад мо вяц ца га ла са ваць — 
па зба вiць iн тэр на та. У Бе ла рус кiм дзяр жаў ным унi вер сi тэ це куль ту ры i мас тац тва сту дэн там 
пра па ноў ва лi да дат ко выя вы ход ны за тое, што яны пра га ла су юць да тэр мi но ва: на за ня ткi мож-
на бу дзе не ха дзiць з 21 да 24 ве рас ня. На фа куль тэ це iн фар ма цый ных тэх на ло гi й i ро ба та тэх нi кi 
БНТУ так са ма вы ка рыс тоў ваў ся «мяк кi» ва ры янт за ах воч ван ня да ўдзе лу ў да тэр мi но вым га ла-
са ван нi. Афi цый на га за га ду рэк та ра ту БНТУ пра вы ход ныя днi ў пят нi цу i су бо ту (21 i 22 ве рас-
ня) не бы ло, але пра гу ча ла вус нае абя цан не ад ад мi нiст ра цыi ўнi вер сi тэ та. Сту дэн ты Мiнск ага 
iн сты ту та кi ра ван ня па ве да мi лi, што на мес нi кi дэ ка наў хо дзяць па гру пах са спi сам iн ша га род нiх 
сту дэн таў i ка жуць, каб яны аба вяз ко ва пра га ла са ва лi да тэр мi но ва. I ўсё ад бы ва ец ца пад кант-
ро лем рэк та ра ВНУ Мi ка лая Су шы. Ка лi ж нех та не пра га ла суе, а гэ та ўба чаць па спi сах, бу дуць 
«пры мац ца ме ры», але якiя — не ўдак лад ня ла ся.

У Го рац кай вы бар чай акру зе №83 на вы бар чым участ ку №3 18 ве рас ня ў Гор ках за паў га дзi ны 
пра га ла са ва ла ка ля 250 вы бар шчы каў, прак тыч на ўсе — сту дэн ты Бе ла рус кай сель ска гас па дар-
чай ака дэ мii. Не ка то рыя пры хо дзi лi са мi па ад на му, не ка то рых пры во дзi лi ку ра та ры груп, якiя 
на вы ха дзе з участ ка ча ка лi, па куль iх вы ха ван цы вы ка на юць «гра ма дзян скi аба вя зак».

Сту дэн таў Ба ра на вiц ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та на да тэр мi но вае га ла са ван не пры му ша лi iс-
цi ку ра та ры i прад стаў нi кi сту дэнц ка га ак ты ву. За тры днi на ўчаст ку №21 Ба ра на вiц кай Ус ход няй 
акру гi № 6 пра га ла са ва ла 801 ча ла век, што скла ла 31, 6% ад спi су. На гэ тым участ ку га ла са ва лi сту-
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дэн ты, якiя пра пi са ныя ва ўнi вер сi тэц кiх iн тэр на тах. Ся род ку ра та раў, якiя за бяс печ ва лi да тэр мi-
но вае га ла савн не, сту дэн ты на зы ва лi На тал лю Ма i се ен ка i Ган ну Ве ра мей ка, якiя па гра жа лi ў вы-
пад ку ад мо вы вы ся лен нем з iн тэр на та цi па збаў лен нем сты пен дыi. На скар гу на зi раль нi ка Сяр гея 
Гоў шы па да дзе ных фак тах стар шы ня акру го вай вы бар чай ка мi сii Ба ра на вiц кай За ход няй вы бар-
чай акру гi №5 Тац ця на Ла ты ша ва ад ка за ла, што «ку ра та ры Ба ра на вiц ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi-
тэ та На тал ля Ма i се ен ка i Ган на Ве ра мей ка не пры му ша лi сту дэн таў да да тэр мi но ва га га ла са ван ня, 
а толь кi iн фар ма ва лi iх аб маг чы мас цi та ко га га ла са ван ня на пра ця гу 18-22 ве рас ня».

У Iва цэ вi чах (Iва цэ вiц кая вы бар чая акру га №11) на мес нiк на чаль нi ка Iва цэ вi ка га РА УС па 
вы ха ваў чай пра цы i жон ка пра ку ро ра Iва цэ вiц ка га ра ё на Ла ры са Кол бiк да лi ка ман ду пра га ла-
са ваць кож на му су пра цоў нi ку рай ад дзе ла да абе да ў пер шы дзень га ла са ван ня, «каб па збег чы 
не пры ем нас цяў». Л.Кол бiк па пя рэ дзi ла, што пра кант ра люе.

У Бя ро зе 18 ве рас ня на вы бар чы ўчас так №57 Пру жан скай вы бар чай акру гi №9 у пер шы 
дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня пры вез лi з мяс цо вай вай ско вай част кi да абе да 12 сал дат тэр мi-
но вай служ бы, а за паў га дзi ны да за крыц ця, у 18.30 — 44 вай скоў цаў тэр мi но вай служ бы. Сал да-
ты ад зна ча лi, што да стаў ле ны яны пра га ла са ваць да тэр мi но ва па за га дзе на мпа лi та.

Ды рэк тар Сло нiм ска га ра ён на га ўнi тар на га прад пры ем ства жыл лё ва-ка му наль най гас па-
дар кi Ула дзi мiр Па ка ла ад сва iх ра бо чых за па тра ба ваў, каб усе яны пра га ла са ва лi да тэр мi но ва. 
Яго ная жон ка, якая пра цуе на гэ тым прад пры ем стве дыс пет ча рам, 19 ве рас ня тэ ле фа на ва ла на 
ма бiль ныя i хат нiя тэ ле фо ны ўсiм ра бот нi кам гас па дар кi i за гад ва ла ад iмя ды рэк та ра на пра ця гу 
блi жэй шых двух дзён прый сцi на свае вы бар чыя ўчаст кi i пра га ла са ваць да тэр мi но ва. На пы тан-
не ра бот нi каў РУП ЖКГ, што бу дзе, ка лi яны на огул не пой дуць на вы ба ры, дыс пет чар ад каз ва-
ла, што бу дуць не пры ем нас цi. Праў да, якiя бу дуць не пры ем нас цi — жан чы на не тлу ма чы ла.

На зi раль нiк ад КХП-БНФ Юлiя Ба ла кiр, якая пра ца ва ла на ўчаст ку №5 па Слуц кай вы бар чай 
акру зе №67, за фiк са ва ла на ступ ны факт. У дру гi дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня, 19 ве рас ня, на 
ўчас так прый шлi двое муж чын, у ад на го з якiх пры са бе не ака за ла ся паш пар та, i сяб ры ка мi сii 
ад мо вi лi ся вы даць яму бю ле тэнь. Муж чы на ад кры тым тэкс там за явiў: «Нас з пра цы на га дзi ну 
ра ней ад пус цi лi, ска за лi, што сён ня ўсiм пра га ла са ваць трэ ба, iнакш зволь няць». Яго ка ле га ад-
ра зу ж за шы каў на яго: «Маў чы!». Муж чы на ска заў, што пра цуе ў ПМК.

На зi раль нiк на са лi гор скiх сель скiх участ ках №76 i №77 Ула дзi мiр Шы ла па ве да мiў, што 19 
ве рас ня ад на жан чы на пас ля га ла са ван ня па пра сi ла ў ка мi сii да вед ку з пя чат кай аб тым, што яна 
пры ня ла ўдзел у да тэр мi но вым га ла са ван нi, каб па ка заць кi раў нiц тву на пра цы. У iн шай жан чы-
ны не бы ло паш пар та, толь кi ней кая па пер ка з пра цы, па якой ка мi сiя не да зво лi ла ёй пра га ла са-
ваць. Жан чы на ледзь не рас пла ка ла ся, ка жу чы, што не змо жа апраў дац ца пе рад на чаль нi кам за 
тое, што не пра гала са ва ла.

2. Умо вы для на зi ран ня пад час да тэр мi но ва га га ла са ван ня
Не ка то рыя на зi раль нi кi су тык ну лi ся з ад мо ва мi ў акрэ ды та цыi на ўчаст ках. Прэ тэн зii стар-

шынь ка мi сiй да на зi раль нi каў час цей за ўсё да ты чы лi фар маль нас цяў, а ў не ка то рых вы пад ках — 
не за кон ных па тра ба ван няў.

У Ма гi лёў скай Пра мыс ло вай вы бар чай акру зе №87 да на зi ран ня ў пер шы дзень да тэр мi но ва га 
га ла са ван ня не да пу сцi лi не ме ней за 30 ча ла век. Афi цый на гэ та бы ло па тлу ма ча на тым, што на пра-
та ко лах вы лу чэн ня на зi раль нi каў ад Ма гi лёў скай аб лас ной ар га нi за цыi Аб' яд на най гра ма дзян скай 
пар тыi ня ма пя чат кi. Лi дар ма гi лёў скай ар га нi за цыi АГП Ула дзi мiр Шан цаў ад зна чыў, што пя чат кi ў 
аб лас ной ар га нi за цыi АГП прос та ня ма. Пры гэ тым Цэнт раль ная вы бар чая ка мi сiя вы зна чы ла, што 
ў пра та ко ле па ся джэн ня струк тур на га пад раз дзя лен ня пар тыi цi гра мад скай ар га нi за цыi пя чат ка 
ста вiц ца толь кi пры яе на яў нас цi. Ад нак стар шы ня акру го вай вы бар чай ка мi сii сп.Ка жэ мя кiн ска заў 
пар тый на му лi да ру: ёсць пя чат ка — ня ма праб лем, i яму ўсё ад но, што рэ ка мен да ва ла Цэнт раль ная 
ка мi сiя, у яго на гэ та ёсць аса бiс тае мер ка ван не. Толь кi пас ля та го, як Цэнт рвы бар кам за га даў акру-
го вай вы бар чай ка мi сii №87 да пус цiць на зi раль нi каў, пы тан не бы ло вы ра ша на.

У Га род нi пер ша па чат ко ва ка мi сiя вы бар ча га ўчаст ку №15 Га ра дзен скай Цэнт раль най вы бар-
чай акру гi ад мо вi ла ся рэ гiст ра ваць на зi раль нi цу Але ну Ксенз на той пад ста ве, што яна не з'яў-
ля ец ца сяб рам Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi. Пры тым у дзяў чы ны па тра ба ва лi пар тый нае 
па свед чан не. Прый шло ся ў сi ту а цыю ўмя шац ца ка ар ды на та рам i юрыс там кам па нii «За спра-
вяд лi выя вы ба ры», якiя пры еха лi i да вя лi ўчаст ко вай ка мi сii, што яна па ру шае за ка на даў ства, 
па коль кi па лi тыч ная пар тыя мае пра ва вы лу чаць на зi раль нi ка мi як сва iх сяб раў, так i iн шых гра-
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ма дзян, якiя мо гуць быць яе прад стаў нi ка мi. Урэш це ўчаст ко вая ка мi сiя атры ма ла на свой за пыт 
жорст кае ўка зан не з Цэнт раль най вы бар чай ка мi сii i за рэ гiст ра ва ла на зi раль нi цу.

19 ве рас ня не бы лi да пу шча ны як мi нi мум ча ты ры на зi раль нi кi на вы бар чыя ўчаст кi на 
тэ ры то рыi Ма гi лёў скай-Пра мыс ло вай вы бар чай акру гi №87. Пер ша па чат ко вай пры чы най ня-
до пус ку на зi раль нi каў з'яў ля ла ся тое, што ў пра та ко лах вы лу чэн ня на зi раль нi каў ад аб лас ной 
ар га нi за цыi ГА БНФ «Ад ра джэнь не» не быў па зна ча ны юры дыч ны ад рас i тэ ле фон. Пас ля 
ад па вед ных вы праў лен няў у пра та ко лах бы ла агу ча на но вая пры чы на — што са ма ар га нi за цыя 
не раз ме шча на па ад ра се, па зна ча ным у па свед чан нi аб рэ гiст ра цыi, пры чым пы тан не аб не-
зна хо джан нi ар га нi за цыi па яе юры дыч ным ад ра се, па зна ча ным у па свед чан нi аб рэ гiст ра цыi, 
не ўва хо дзiць у кам пе тэн цыю акру го вай ка мi сii — гэ та кам пе тэн цыя Ма гi лёў ска га аб лас но га 
ўпра лен ня юс ты цыi.

21 ве рас ня ў Свет ла гор ску 8 ча ла ве кам ад мо вi лi ў пра ве пра цяг ваць на зi ран не на вы бар чых 
участ ках. Усе гэ тыя на зi раль нi кi бы лi на кi ра ва ны на вы бар чыя ўчаст кi ад Свет ла гор скай ра ён-
най ар га нi за цыi пар тыi «Спра вяд лi вы свет», кi раў нi ком якой з'яў ля ец ца на той час кан ды дыт 
у дэ пу та ты С. Дай не ка. Спа чат ку кi раў нiц тва ўчаст ко вых ка мi сiй па га дзi ла ся з паў на моц тва мi 
на зi раль нi каў, але за тым за явi ла, што ў iх да ку мен тах нi бы та ня пра вiль на на пi са ны ад рас пар-
тый най ар га нi за цыi. Па сло вах С. Дай не кi, у да ку мен тах быў па да дзе ны но вы ад рас, а кi раў нi кi 
ка мi сiй ме лi са ста рэ лыя звест кi. Толь кi пас ля не каль кiх скар гаў на зi раль нi кi змаг лi вяр нуц ца на 
вы бар чыя ўчаст кi.

На боль шас цi ўчаст каў на зi раль нi кi ўсё ж атры ма лi маг чы масць ажыц цяў ляць на зi ран не. Ад-
нак сяб ры УКВ пры гэ тым па тра ба ва лi ад iх на зi раць толь кi з вы зна ча ных мес цаў, што ча сам знi-
шча ла сам сэнс на зi ран ня цi ства ра ла знач ныя пераш ко ды. Так, стар шы ня ўчаст ко вай вы бар чай 
ка мi сii №52 Вi цеб скай Чка лаў скай вы бар чай акру гi Нi на Шу бi на не да пус цi ла на зi раль нi каў у 
па мяш кан не для га ла са ван ня. Стол для iх па ста вi лi ў су сед нiм па коi, ад куль не бы ло вi даць, як вы-
да юц ца бю ле тэ нi, i ўво гу ле нi я кiх дзе ян няў ка мi сii бы ло не маг чы ма ўба чыць. У Брэс це на ўчаст-
ку для га ла са ван ня № 44 вы бар чай акру гi №1 на зi раль нi кi так са ма не ме лi маг чы мас цi на зi раць за 
вы бар чым пра цэ сам — мес ца iм бы ло вы дзе ле на ў су сед нiм па коi ад па мяш кан ня, дзе га ла са ва лi 
вы бар шчы кi. У пер шы дзень ж да тэр мi но ва га га ла са ван ня ма зыр ска му на зi раль нi ку Ула дзi мi ру 
Це ля пу ну, вы лу ча на му гра ма дзя на мi на вы бар чы ўчас так №18, пры спро бе па ды сцi да скры нi, 
каб па гля дзець на якасць за клей ван ня шчы лi ны i пра ве рыць на яў насць под пi саў сяб раў ка мi сii, 
на мес нiк стар шы нi ка мi сii Iван На вiц кi за га даў: «На зi раль нiк па вi нен ся дзець на ад ве дзе ным 
мес цы, а не раз гуль ваць па па мяш кан нi».

У мно гiх вы пад ках на зi раль нi кi кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» не ме лi 
эфек тыў най маг чы мас цi бес пе ра пын на на зi раць за скры ня мi i быць упэў не ны мi ў тым, што з iмi 
не ад бы ва ец ца нi я кiх ма нi пу ля цый. На зi раль нi кам да зва ля лi пры сут нi чаць ў па коi для га ла са ван-
ня толь кi ў афi цый ныя ча сы пра цы УВК, пры гэ тым чле ны ка мi сii маг лi зна хо дзiц ца ў за чы не ным 
па коi для га ла са ван ня не толь кi ў вы зна ча ны за ко нам час. Гэ та тлу ма чы ла ся як «пра цоў ны мо-
мант УВК», «пад рых тоў ка па коя да га ла са ван ня» i г.д. У час пе ра пын каў i спы нен ня пра цы не 
ўсю ды апя чат ва лi ся па мяш кан нi для га ла са ван ня.

На 3,1% ВУ ства ра лi ся пе ра шко ды на зi раль нi кам кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя 
вы ба ры» пры пад лi ку iмi коль кас цi вы бар шчы каў, якiя пры ня лi ўдзел у да тэр мi но вым га ла са ван-
нi. У вы нi ку не прад стаў лен не звес так пра коль касць вы бар шчы каў, за рэ гiст ра ва ных на ўчаст ках 
у пер шы дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня i ў на ступ ныя днi, ра бi ла не маг чы мым аль тэр на тыў ны 
пад лiк вы бар шчы каў. Прык лад па доб най ад мо вы ў пра да стаў лен нi iн фар ма цыi за фiк са ва ны на 
ўчаст ку №30 Ле нiн скай акру гi Баб руй ска. На пы тан не на зi раль нi ка ад праф са ю за РЭП Дзмiт-
рыя Мар го лi на пра коль касць пра га ла са ваў шых да тэр мi но ва сяб ры ка мi сii ад ка за лi: «Гэ та не 
ва ша спра ва».

18 
ве рас ня

19 
ве рас ня

20 
ве рас ня

21 
ве рас ня

22 
ве рас ня У ся рэд нiм

Коль касць вы бар чых участ каў, 
з якiх па сту пi лi звест кi 151 158 156 158 165 157

% вы бар чых участ каў, 
дзе ства ра лi ся пе ра шко ды 
на зi раль нi кам

3% 3,6% 3,2% 2,5% 3% 3,1%
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Па ўсёй кра i не на вы бар чых участ ках сяб ры УВК па гра жа лi вы да лен нем на зi раль нi кам або 
вы да ля лi iх па роз ных пры чы нах, а так са ма аказ ва лi цiск у iн шых фор мах. У Баб руй ску па гро-
зы «вы гнаць на зi раль нi ка» пра гу ча лi на ўчаст ку №14 (САШ №26), дзе пра ца ва ла ак ты вiст-
ка кам па нii «Га ва ры праў ду» Ва лян цi на Глу ха ва. Гэ тая на зi раль нi ца за ўва жы ла не су па дзен нi 
ў коль кас цi пра га ла са ваў шых, аб ве шча ных сяб ра мi УВК з улас ным пад лi кам у шэсць ча ла век. 
Ана ла гiч ная пры чы на — агуч ван не не су па дзен ня прад стаў ле ных УВК да дзе ных па коль кас цi 
пра га ла са ваў шых i вы нi ка мi ўлас на га пад лi ку — ста ла пры чы най вы ня сен ня па пя рэ джан ня на-
зi раль нi ку — лi дэару Ма гi лёў скай аб лас ной ар га нi за цыi Бе ла рус кай пар тыi ле вых «Спра вяд лi-
вы свет» пра фе са ру Бе ла рус ка-Ра сiй ска га ўнi вер сi тэ та Ва ле рыю Бе ра зi ен ку. Стар шы нёй ка мi сii 
сп. Якi мен кам гэ та бы ло рас цэ не на як «ства рэн не кан флiкт най сi ту а цыi i на пру жа най ат мас фе-
ры на ўчаст ку». «Дэ стаб лi за цы яй пра цы ўчаст ко вай ка мi сii» стар шы ня Га га рын скай УВК №36 
Вi цеб скай Сель скай акру гi №21 Пётр Пра со лаў па лi чыў фа та гра фа ван не па на ра мы вы бар ча га 
ўчаст ка на зi раль нi кам БСДП(Гра ма да) Ле а нi дам Га ра вым. Стар шы ня ка мi сii за па тра ба ваў ад 
на зi раль нi ка вы да лiць з фо та апа ра та здым кi, а са мо га яго пры гра зiў ся вы да лiць з участ ка. Гэ та 
ад бы ло ся ў пер шы дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня, а ўжо на дру гi, 19 ве рас ня, сп. Га ра вы быў 
вы да ле ны з участ ка за спро бу на блi зiц ца да ка бi нак для га ла са ван ня. Па вод ле стар шы нi ўчаст ко-
вай ка мi сii Пят ра Пра со ла ва, гэ ты мi дзе ян ня мi на зi раль нiк «за мi наў га ла са ван ню».

20 ве рас ня з участ ка №3 Го мель скай Цэнт раль най акру гi №33 бы лi вы да ле ны два на зi раль нi-
кi — Анд рэй Ця ню та i Анд рэй Жа лез нi чэн ка, якiя пад лiч ва лi коль касць вы бар шчы каў, пры ня-
ўшых удзел у да тэр мi но вым га ла са ван нi. Ка лi на зi раль нi кi па спра ба ва лi зве рыць свае да дзе ныя з 
афi цый най iн фар ма цы яй i па дый шлi да сяб роў ка мi сii, тыя за га да лi iм па кi нуць учас так. За гад ад-
да ла аса бiс та на мес нiк стар шы нi ка мi сii Свят ла на Ку ха ра ва. Хоць аб яў цы пы таў ся толь кi адзiн 
на зi раль нiк — Анд рэй Жа лез нi чэн ка, вы да ле ны бы лi абод ва.

21 ве рас ня стар шы ня УВК участ ка №70 Ма гi лёў скай Цэнт раль най акру гi №85 Ве ра Цыр ку но-
ва вы нес ла пiсь мо вае па пя рэ джан не на зi раль нi ку ад АГП Юрыю Да ра шэн ку i ад на ча со ва па зба вi-
ла яго акрэ ды та цыi на ўчаст ку. Сваё ра шэн не яна ма ты ва ва ла тым, што ён «за мi нае пра цы вы бар-
чай ка мi сii». «Пе ра шко да мi» стар шы ня ка мi сii па лi чы ла вя дзен не па ра лель на га пад лi ку коль кас цi 
вы бар шчы каў i на пi сан не скар гаў на за фiк са ва ныя па ру шэн нi вы бар ча га за ка на даў ства.

3. Вы яў ле ныя па ру шэн нi пад час да тэр мi но ва га га ла са ван ня
Пад час да тэр мi но ва га га ла са ван ня на зi раль нi ка мi бы ла за фiк са ва на знач ная коль касць па ру-

шэн няў ВК. Агуль ная ста тыс ты ка най больш ты по вых пры во дзiц ца нi жэй:
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Па ру шэн не афi цый на га рас кла ду пра цы УВК ме ла мес ца ў ся рэд нiм на 4,5% ВУ. У 5,4% вы-
пад каў на зi раль нi кi ме лi за ўва гi да пра цэ ду ры апя чат ван ня скры нi для бю ле тэ няў у пер шы дзень 
да тэр мi но ва га га ла са ван ня. Не тры ва лае за ма ца ван не скры нi пя чат кай бы ло ад зна ча на на ВУ 
№412 Ма сю коў шчын скай ВА №103 i ВУ №594 Ус ход няй ВА №107 г. Мiн ска, ВУ №44 Брэсц кай-
За ход няй ВА №1 i iнш.

Умя шаль нiц тва па боч ных асоб у пра цу УВК ад зна ча на у ся рэд нiм на 20,9% ВУ. У асноў ным 
та кi мi асо ба мi з'яў ля лi ся прад стаў нi кi мяс цо вых вы ка наў чых ор га наў ула ды, прад стаў нi кi ад мi-
нiст ра цый ар га нi за цый i ўста ноў. Гэ тыя вы пад кi на зi ра лi ся на ВУ №14 Вi цеб скай Чы гу нач най 
ВА №19, ВУ №30 Глы боц кай ВА №22 i iнш. На мно гiх участ ках для га ла са ван ня бы лi за ўва жа ны 
асо бы ў цы вiль ным, якiя на пы тан нi на зi раль нi каў ад маў ля лi ся прад ста вiц ца. У Мiн ску па доб-
ныя вы пад кi ад бы лi ся на ВУ №572 Ус ход няй ВА №107, ВУ №№ 396, 397 Су ха раў скай ВА №102, 
ВУ №243 Гру шаў скай ВА №98 i iнш. Так са ма бы ла за фiк са ва на пры сут насць кi раў нi коў уста ноў 
унут ран ных спраў, якiя пра вя ра лi дзей насць мi лi цы я не раў на ўчаст ках для га ла са ван ня.

Чле ны УВК i прад стаў нi кi дзяр жаў ных прад пры ем стваў i на ву чаль ных уста ноў паў сюд-
на ўзгад ня лi спi сы тых, хто пра га ла са ваў, што свед чыць пра iмк нен не кант ра ля ваць сi ту а цыю. 
УВК рэ гу ляр на прад стаў ля лi кi раў нiц тву ад па вед ных уста ноў цi ад мi нiст ра цый iн фар ма цыю пра 
коль касць тых, хто ўзяў удзел у да тэр мi но вым га ла са ван нi: УВК №12 Ма гi лёў скай Ле нiн скай ВА 
№84, УВК №31 Брэсц кай Ус ход няй ВА №3 i iнш.

Не вы веш ван не пра та ко лаў аб вы нi ках што дзён на га га ла са ван ня ў ся рэд нiм ме ла мес ца на 1% 
вы бар чых участ каў. На зi раль нi кi ўказ ва лi чле нам УВК на не аб ход насць па ве дам лен ня што дзён-
ных вы нi каў да тэр мi но ва га га ла са ван ня.

3.1. Ра зы хо джан нi ў да дзе ных па коль кас цi пра га ла са ваў шых да тэр мi но ва
Па пад лi ках на зi раль нi каў кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры», у пер шыя днi 

да тэр мi но ва га га ла са ван ня коль касць вы бар шчы каў, якiя пра га ла са ва лi, ня знач на ад роз нi ва ла ся 
ад той, якую на зы ва лi УВК. Ад нак у апош нi дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня гэ тая роз нi ца скла-
ла ўжо 8,3%.

Так са ма ў кан цы да тэр мi но ва га га ла са ван ня па вя лi чы ла ся i коль касць тых ВУ, на якiх фiк са ва-
ла ся ад роз нен не афi цый ных звес так i звес так не за леж на га на зi ран ня. Ка лi ў пер шы дзень да тэр-
мi но ва га га ла са ван ня та кiх ВУ бы ло 30,7% , то ў апош нi — 39,5%.

Коль касць вы бар шчы каў, якiя пра га ла са ва лi датэрмiнова14

Дзень

Коль касць ВУ, 
дзе бы лi 

да ступ ныя звест кi 
пра коль касць пра-

га ла са ваў шых

Коль касць 
вы бар шчы каў, 

якiя пра га ла са ва лi 
да тэр мi но ва Роз нi ца

% ВУ, дзе фiк са ва ла ся 
ад роз нен не па мiж 

афi цый ны мi звест ка мi 
i звест ка мi на зi раль нi каў 

па коль кас цi 
пра га ла са ваў шых 

да тэр мi но ва за дзень
Звест кi 

УВК
Звест кi 

на зi раль нi каў

18 ве рас ня 137 6 357 6 074 -283 (2,3%) 30,7
19 ве рас ня 143 10 773 10 169 -604 (2,9%) 31,5
20 ве рас ня 142 13 968 12 889 -1 079 (4%) 28,47
21 ве рас ня 143 18 181 16 292 -1 889 (5,5%) 40,36
22 ве рас ня 154 24 989 21 158 -3 831 (8,3%) 39,5
Уся го (у ся рэд нiм) 74 608 66 926 -7 682 (5,4%) (34,2)

У асоб ных вы пад ках на зi раль нi ка мi фiк са ва ла ся знач нае ра зы хо джан не ў лiч бах пра га ла са-
ваў шых на пра ця гу дня з ты мi звест ка мi, якiя аб вя шча лi ся ў кан цы УВК.

На прык лад, у Го мель скай Са вец кай ВА №34 на ўчаст ках №№ 1, 2, 18, 23 амаль увесь час на-
зi ран ня фiк са ва ла ся ра зы хо джан не лiч баў у 2-3 ра зы i iнш. Так, 20 ве рас ня на вы бар чым участ ку 
№2, па да дзе ных на зi раль нi каў, пра га ла са ва лi 42 вы бар шчы кi, а ўчаст ко вая ка мi сiя па ве да мi ла 

14 Звесткі з 719 спра ва здач (з участ каў, дзе назіральнікі маглі атры маць ад УВК інфар ма цыю па коль касці пра га ла са ваў шых), апра ца-
ва ных за ўвесь пе ры яд да тэрміно ва га га ла са ван ня
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пра 123 пра га ла са ваў шых. Яшчэ боль шая роз нi ца бы ла за фiк са ва на на ўчаст ку 33, дзе вы ба ры 
ад бы лi ся да тэр мi но ва. Тут бы ло за рэ гiст ра ва на 800 вы бар шчы каў, да тэр мi но ва пра га ла са ва ла 
436 ча ла век, пры гэ тым на зi раль нi кi за фiк са ва лi ўся го толь кi 101 вы бар шчы кі. Вя лi кая роз нi ца 
па мiж афi цый ны мi да дзе ны мi ўчаст ко вых ка мi сiй i пад лi кам на зi раль нi каў пад час уся го ча су да-
тэр мi но ва га га ла са ван ня за ўва жа на i на iн шых участ ках 34 акру гi: так, на участ ку №1 на зi раль нi-
кi на лi чы лi 202 ча ла ве кi, а афi цый ныя да дзе ныя — 426 пра га ла са ваў шых, на ўчаст ку №2 — 192 
i 421 чалавекi ад па вед на, на участ ку №18 — 222 i 524 вы бар шчы кi.

У Баб руй ску на вы бар чым участ ку №12 (раз мя шчаў ся ў ЖЭУ №7, Ле нiн скi ра ён) не за леж-
ныя на зi раль нi кi ад са ма га па чат ку пра цы ад зна ча лi не су па дзен не ў сва iх пад лi ках па коль кас цi 
пра га ла са ваў шых з да дзе ны мi ка мi сii. У пер шыя днi да тэр мi но ва га га ла са ван ня яны фiк са ва лi 
не су па дзен нi ад 20 да 33 ча ла век, але з кож ным днём коль касць «фан то маў» на па пе ры пры баў-
ля ла ся. Па да дзе ных ка мi сii на гэ тым участ ку да тэр мi но ва пра га ла са ва ла 358 ча ла век, а на зi раль-
нi кi на лi чы лi 150.

На зi раль нi кi, за рэ гiст ра ва ныя на ўчаст ку для га ла са ван ня №45 Ма гi лёў скай Пра мыс ло вай 
вы бар чай акру гi №87, у пер шы дзень га ла са ван ня на лi чы лi толь кi 6 вы бар шчы каў, ад нак у пра та-
ко ле бы ло на пi са на 16. Тое са мае ад бы ло ся i ў дру гi дзень га ла са ван ня. Па пад лi ках на зi раль нi каў 
за дзень прый шло пра га ла са ваць уся го 14 ча ла век, у пра та ко ле ж бы ла па зна ча на лiч ба 98.

На Ка лi нiн скiм вы бар чым участ ку №55 Кры чаў скай вы бар чай акру гi №83 у Хо цiм ску на зi-
раль нiк Аляк сандр Ба ло бiн на лi чыў за пер шы дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня 27 ча ла век, але ў 
вы нi ко вым пра та ко ле бы ло ўка за на пра 57 вы бар шчы каў. На Ле нiн скiм вы бар чым участ ку №54 
гэ тай жа акру гi пры сут нi чаў на зi раль нiк Пётр Ба сей ка. Пер шы вы бар шчык 18 ве рас ня прый-
шоў не дзе праз га дзi ну пас ля ад крыц ця ўчаст ку, по тым на зi раль нiк ад сут нi чаў га дзi ну, а за тым 
за фiк са ваў з'яў лен не яшчэ 6 вы бар шчы каў. Ад нак у вы нi ко вым пра та ко ле бы ла ўка за на 107 пра-
га ла са ваў шых. На зi раль нiк вы ка заў не да вер та му, што ма на вi та за га дзi ну яго най ад сут нас цi 100 
жы ха роў Хо цiм ска пра га ла са ва лi да тэр мi но ва.

За фiк са ва на яшчэ ад на тэн дэн цыя: коль касць пра га ла са ваў шых да тэр мi но ва на ВУ, ахоп ле-
ных не за леж ным на зi ран нем, знач на ад роз нi ва ла ся ад ВУ, дзе не за леж ных на зi раль нi каў не бы ло. 
На са лi гор скiм участ ку №77 у су бо ту 22 ве рас ня пра га ла са ва ла 86 ча ла век, а ў су сед няй шко-
ле на ўчаст ку №78 у гэ ты дзень нi бы та прый шло пра гла са ваць 274 ча ла ве кi. Участ кi аб са лют-
на iдэн тыч ныя, але на апош нiм не за леж ных на зi раль нi каў не бы ло. Яў ка вы бар шчы каў на двух 
су сед нiх участ ках ста лiч най Свiс лац кай вы бар чай акру гi №94 ад роз нi ва ла ся больш чым у пяць 
ра зоў. У пер шы дзень да тэр мi но ва га га ла са ван ня на ўчаст ку №121 пра га ла са ва ла 68 ча ла век, на 
су сед нiм 122-м участ ку — 12.

Рэз кае ска ра чэн не коль кас цi вы бар шчы каў ад бы ло ся на ўчаст ку №613 Ка лi ноў скай вы бар чай 
акру гi №108 у апош нi дзень да тэр мi на ва га га ла са ван ня, ка лi там з'я вiў ся не за леж ны на зi раль нiк. 
Так, у пра та ко ле ка мi сii ад 21 ве рас ня бы ло па зна ча на, што на ўчас так прый шлi 270 вы бар шчы-
каў, а 22 ве рас ня — толь кi 25 ча ла век. Та кiм чы нам, яў ка за адзiн дзень знi зi ла ся ў 10 ра зоў, ка лi 
на зi раль нiк пры сут нi чаў на ўчаст ку, i яго пад лi кi су па лi з лiч ба мi ка мi сii ў гэ ты дзень.

Па доб ныя ры зы хо джан нi свед чаць пра iмк нен не ка мi сiй за вы сiць коль касць вы бар шчы каў, 
якiя пры ня лi ўдзел у га ла са ван нi да дня вы ба раў.
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ДЗЕНЬ ВЫ БА РАЎ
Згод на з Ука зам прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 18 чэр ве ня 2012 го да «Аб пры зна чэн нi 

вы ба раў у Па ла ту прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь пя та га склi кан ня», 
вы ба ры бы лi пры зна ча ны i ад бы лi ся 23 ве рас ня. У гэ ты дзень вы бар шчы кi ме лi маг чы масць га ла-
са ваць як на ўчаст ках для га ла са ван ня, так i па мес цы свай го зна хо джан ня.

1. Га ла са ван не па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў
Вы бар шчы кам, якiя па ста не зда роўя або па iн шых уваж лi вых пры чы нах не мо гуць прый сцi 

ў дзень вы ба раў у па мяш кан не для га ла са ван ня, УВК аба вя за на за бяс пе чыць маг чы масць га ла-
са ваць па мес цы зна хо джан ня. Афi цый на га па цвяр джэн ня не маг чы мас цi прый сцi на вы бар чы 
ўчас так не па тра бу ец ца. Ад нак па вод ле ар ты ку ла 54 гла вы 13 ВК вы бар шчык сам па вi нен звяр-
нуц ца ў ка мi сiю з ад па вед най прось бай (у вус най цi пiсь мо вай фор ме). УВК па вiн на ства рыць 
спе цы яль ны спiс вы бар шчы каў, якiя вы ка за лi жа дан не га ла са ваць па мес цы свай го зна хо джан ня, 
вы пiс ва ю чы ў яго звест кi з агуль на га. Для ар га нi за цыi та ко га га ла са ван ня ўчаст ко выя ка мi сii па-
вiн ны мець не больш за тры пе ра нос ныя скры нi, якiя па вiн ны су пра ва джац ца не меш як дву ма 
сяб ра мi ка мi сii, што за га дзя атрым лi ва юць та кую коль касць бю ле тэ няў, якая ад па вя дае коль кас-
цi вы бар шчы каў, уне се ных у спе цы яль ны спiс.

На зi раль нi кi фiк са ва лi вы ка нан не вы зна ча ных за ка на даў ствам пра цэ дур пад час пра вя дзен ня 
га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў. На пы тан не, цi вёў ся спiс вы бар шчы каў, якiя 
за явi лi пра жа дан не га ла са ваць па мес цы свай го зна хо джан ня, 90,6% на зi раль нi каў ад ка за лi, што 
та кi спiс вёў ся. На 79% ВУ стар шы нi ка мi сiй прад стаў ля лi на зi раль нi кам iн фар ма цыю пра коль-
касць тых, хто па жа даў пра га ла са ваць па мес цы свай го зна хо джан ня. На 70% участ каў, як свед-
чаць на зi раль нi кi, чле нам УВК, якiя ажыц цяў ля лi ар га нi за цыю га ла са ван ня па мес цы зна хо джан-
ня вы бар шчы каў, вы да ва ла ся коль касць бю ле тэ няў, што ад па вя да ла коль кас цi вы бар шчы каў у 
спi се. На 30% участ каў гэ тая нор ма па ру ша ла ся. Уня сен не вы бар шчы каў у спiс для га ла са ван ня 
па мес цы зна хо джан ня пас ля 18.00, што з'яў ля ец ца па ру шэн нем, ме ла мес ца на 3,6% участ каў. 
На боль шас цi ўчаст каў (79%) на зi раль нi кам да зво лi лi па ехаць ра зам з чле на мi ка мi сii для пры-
сут нас цi пры га ла са ван нi па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў.

За ста ла ся вель мi рас паў сю джа ная прак ты ка ўня сен ня ў спiс для га ла са ван ня па мес цы зна-
хо джан ня тых вы бар шчы каў, якiя па пя рэд не не вы каз ва лi та ко га жа дан ня. На зi раль нi кi за фiк са-
ва лi вя лi кую коль касць сi ту а цый, ка лi вы бар шчы кi ад маў ля лi ся га ла са ваць, ка лi сяб ры вы бар чых 
ка мi сiй пры хо дзi лi да iх да до му, вы каз ва лi здзiў лен не не ча ка на му iх з'яў лен ню або за яў ля лi, што 
ўжо пра га ла са ва лi на ўчаст ку цi збi ра юц ца са ма стой на на ве даць вы бар чы ўчас так. Так, на ВУ №9 
Ба ры саў скай га рад ской ВА № 62, па вод ле звес так ка мi сii, за яў кi на ўдзел у га ла са ван нi па мес цы 
зна хо джан ня па да лi 140 гра ма дзян. Абы ход 60 мес цаў пра жы ван ня вы бар шчы каў, якiх на ве да лi 
чле ны ўчаст ко вай ка мi сii ў пер шай па ло ве дня, вы явiў, што спiс гэ тых вы бар шчы каў быў скла-
дзе ны з па ру шэн ня мi. Так, 3 гра ма дзян ака за лi ся па мер лы мi (ад на з iх па мер ла 2 га ды та му), 2 
гра ма дзян, па сло вах сва я коў, зна хо дзi лi ся ў не пры том ным ста не i не маг лi звяр нуц ца да ка мi сii, 
5 гра ма дзян за явi лi, што ка мi сiю да моў не вы клi ка лi, у 11 мес цах жы хар ства вы бар шчы каў на 
мо мант абы хо ду з 10.00 да 13.30 нi ко га не бы ло до ма, 16 ча ла век ужо пра га ла са ва лi са ма стой на 
на ўчаст ку або за явi лi, што бу дуць га ла са ваць ме на вi та на ўчаст ку, 3 бы лi ў ад' ез дзе па роз ных 
пры чы нах (ад па чы нак, ля чэн не i iнш.).

Вы пад кi, ка лi вы бар шчы кi за яў ля лi чле нам УВК, што не вы каз ва лi жа дан ня га ла са ваць па 
мес цы свай го зна хо джан ня, ад бы лi ся на 20% участ каў. За фiк са ва ны так са ма вы пад кi, ка лi гра ма-
дзя не, да якiх пры еха лi чле ны ка мi сii, на огул ад маў ля лi ся га ла са ваць (ВУ №126 Свiс лац кай ВА 
№94, ВУ №571 Ус ход няй ВА г. Мiн ска, ВУ №1 Ар шан ска-Дняп роў скай ВА №27 i iнш.).

Яў ген Анi шчан ка, якi з'яў ляў ся на зi раль нi кам на ўчаст ку №8 па Ар шан скай га рад ской акру-
зе №26 з сяб ра мi ка мi сii аб' яз джаў га ла са ваў шых на да му. Як вы свет лi ла ся, з дзе ся цi ча ла век, 
да якiх за еха лi сяб ры ка мi сii са скры няй, толь кi адзiн па цвер дзiў, што звяр таў ся ў ка мi сiю з 
па доб най прось бай. А адзiн з вы бар шчы каў на огул ад мо вiў ся га ла са ваць i вы гнаў ня про ша ных 
сяб роў ка мi сii з ква тэ ры. Па доб ная сi ту а цыя скла да ла ся i на iн шых вы бар чых участ ках Ор-
шы. Ус кос на гэ та па цвяр джае той факт, што на су сед нiм участ ку №9 на зi раль нi ку Ула дзi мi ру 
Анi шчан ку на огул бы ло ад моў ле на ў пра ве на зi раць за га ла са ван нем па мес цы зна хо джан ня 
вы бар шчы каў.



-64- 

На зi раль нiк ад Бе ла рус кай пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы свет» То мас Яка вiц кi за фiк са ваў вы-
па дак, ка лi вы бар шчы кi прый шлi га ла са ваць i вы свет лi ла ся, што чле ны ўчаст ко вай вы бар чай ка-
мi сii ўжо пай шлi да iх да до му, бо, нi бы та, яны па да лi за яў ку на тое, што бу дуць га ла са ваць до ма. 
Вы бар шчы кi бы лi моц на абу ра ныя, бо нi ко му яны не тэ ле фа на ва лi i нi чо га не пра сi лi, i са мi ў 
ста не прый сцi i пра га ла са ваць. То мас Яка вiц кi ад зна чыў, што на яго ным участ ку, па да дзе ных 
ка мi сii, са 1800 вы бар шчы каў 360 нi бы та вы ра шы лi пра га ла са ваць на да му.

На мно гiх вы бар чых участ ках ка мi сii на зы ва лi не ве ра год на вя лi кiя лiч бы па коль кас цi вы-
бар шчы каў, якiя, па iх сло вах, вы ка за лi жа дан не га ла са ваць па мес цы свай го зна хо джан ня. Гэ та 
да ва ла пад ста ву мер ка ваць, што да дзе ны вiд га ла са ван ня вы ка рыс тоў ваў ся для ма нi пу ля цыi з 
га ла са мi вы бар шчы каў i па вы шэн ня яў кi.

Не за леж ны на зi раль нiк Га лi на Яра шэ вiч на вы бар чым участ ку №24 (Па лац дзi ця чай твор час-
цi, вул. Са вец кая, д. 136) Ба ра на вiц кай-Ус ход няй вы бар чай акру гi №6 за фiк са ва ла, што не ча ка на 
спiс гра ма дзян, жа да ю чых пра га ла са ваць па мес цы пра жы ван ня, па вя лi чыў ся ў дзень га ла са ван-
ня 23 ве рас ня з 47 да 362 ча ла век.

Па да дзе ных УВК №51 Ар шан скай Дняп роў скай акру гi №27, на ўчаст ку ў дзень вы ба раў 
пра га ла са ва лi 150 ча ла век на ўчаст ку i 448 ча ла век на да му; на ўчаст ку №12 у вёс цы Па нi зоўе 
Ар шан ска га ра ё на 344 ча ла ве кi на ўчаст ку i 236 на да му. На ўчаст ку №26 Ар шан ская га рад ской 
акру гi №26 у спi сах для га ла са ван ня на да му лi чы ла ся 157 ча ла век, але пры ад крыц цi ад па вед най 
скры нi ў ёй вы явi лi ся 283 бю ле тэ нi.

У Баб руй ску на ўчаст ку №44 па мес цы жы хар ства нi бы та пра га ла са ва ла 397 ча ла век, на 
ўчаст ку №38— 407 вы бар шчы каў, на ўчаст ку №11 — 121 ча ла век, на ўчаст ку №25 — 314. Усе 
не за леж ныя на зi раль нi кi сцвяр джа лi, што на ве даць па не каль кi со цень ква тэр за лi ча ныя га дзi ны 
прос та не рэ аль на. Па iх пад лi ках, мак сi маль ная рэ аль ная коль касць — 21 ква тэра ў га дзi ну. Ме-
на вi та та кiя вы нi кi бы лi i ў тых вы яз ных ка мi сiй, ра зам з якi мi iм да зво лi лi пры сут нi чаць.

2. Га ла са ван не на вы бар чых участ ках
Ар га нi за цыя i пра вя дзен не га ла са ван ня на ўчаст ку рэг ла мен та ва ны ар ты ку ла мi 51, 52 гл. 13 

ВК. Згод на з па ла жэн ня мi ВК, 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 дзiн. На вы бар чых участ ках у за кры тых уста но вах яно мо жа быць скон ча на ра ней, ка лi 
свой го лас адда лi ўсе вы бар шчы кi, уне се ныя ў спiс. Га ла са ван не ад бы ва ец ца ў па мяш кан ннях з 
ка бi на мi цi па ко я мi для та ем на га га ла са ван ня. Скры нi для га ла са ван ня пра вя ра юц ца, плам бу юц-
ца цi апя чат ва юц ца да па чат ку га ла са ван ня ў пры сут нас цi не менш як 2/3 скла ду ка мi сii. Бю ле-
тэнь вы да ец ца вы бар шчы ку пад под пiс пас ля прад' яў лен ня ад па вед на га да ку мен та. Вы бар шчык 
га ла суе аса бiс та.

Вы зна ча на, што скры нi для га ла са ван ня па вiн ны зна хо дзiц ца ў по лi зро ку чле наў УВК, на-
зi раль нi каў i прад стаў нi коў СМI. На пе ра важ най боль шас цi ўчаст каў (93,6%), дзе пры сут-
нi ча лi не за леж ныя на зi раль нi кi, гэ тая важ ная нор ма вы трым лi ва ла ся. Ад нак ад зна ча ны i яе 
па ру шэн нi (6,4% участ каў): ВУ №47 Аў та за вод скай ВА №92 i ВУ №211 Каст рыч нiц кай ВА 
№97 г. Мiн ска, ВУ №6 Iва цэ вiц кай ВА №11, ВУ №9 Смар гон скай ВА №59 i iнш., дзе урны 
раз мя шча лi ся вель мi да лё ка ад на зi раль нi каў або бы лi толь кi част ко ва да ступ ныя для на гля ду. 
Вы да чу не каль кiх бю ле тэ няў ад ной асо бе за ўва жы ла 5,3% на зi раль нi каў кам па нii. Агi та цыю 
на вы бар чым участ ку ад зна чы лi 2,1% з iх. За фiк са ва ны вы пад кi вы да чы бю ле тэ няў для га ла са-
ван ня без прад' яўлен ня ад па вед ных да ку мен таў, якiя па цвяр джа юць асо бу вы бар шчы ка. Га ла-
са ван не без паш пар ту ад бы ло ся на вы бар чым участ ку №3, якi ўва хо дзiў у склад Ма гi лёў скай 
Пра мыс ло вай вы бар чай акру гi №86. Ка мен дант ка iн тэр на та №17, жы ха ры яко га на ле жа лi да 
да дзе на га ўчаст ка, абы хо дзi ла па коi i па тра ба ва ла, каб усе прый шлi на ўчас так i пра га ла са ва-
лi — на ват ка лi не ма юць пры са бе да ку мен таў. Жы хар ка iн тэр на та Ла ры са Шус цi на рас па-
вя ла, што па пя рэ дзi ла ка мен дант ку, што ў яе ня ма паш пар та, ад нак тая ад ка за ла, што гэ та не 
праб ле ма, i па пра сi ла прый сцi пра га ла са ваць. Л. Шус цi на так i зра бi ла: пры вы да чы бю ле тэ ня 
пра да ку мен ты ў яе не пы та лi ся.

Па вод ле ар ты ку ла 21 ВК нi вы бар шчы кi, нi на зi раль нi кi не ма юць пра ва зна ё мiц ца з поў ны-
мi спi са мi вы бар шчы каў на ўчаст ку. Гэ тая нор ма тлу ма чыц ца не аб ход нас цю за ха ван ня та ям нi цы 
аса бiс та га жыц ця гра ма дзя нi на. Вы бар шчык мо жа пра ве рыць толь кi тое, цi ўклю ча ны ён сам у 
спiс i цi звест кi пра яго пра вiль ныя. Пры гэ тым бы ла рас паў сю джа на прак ты ка з бо ку чле наў 
УВК па ве дам ляць гра ма дзя нi ну звест кi пра чле наў яго сям'i.
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Спi сы вы бар шчы каў рэ аль на з'яў ля лi ся за кры тым да ку мен там, якi не маг лi кант ра ля ваць на-
зi раль нi кi. Яны рых та ва лi ся мяс цо вы мi ор га на мi ўла ды не па срэд на на кож ны вы бар чы ўчас так. 
Iх за кры тасць i шмат лi кiя фак ты не ад па вед нас цi рэ аль най коль кас цi вы бар шчы каў свед чы лi пра 
тое, што спi сы не пе ра пра вя ра юц ца ад ад ных вы ба раў да на ступ ных, не ўлiч ва юць зме наў, на-
кшталт смер цi вы барш чы каў цi та го, што знач ная част ка бе ла ру саў па эка на мiч ных пры чы нах 
з'е ха ла з кра i ны i не мо жа пры маць удзел у вы ба рах i iнш. Ня рэд ка ў спi сы за бы ва лi ўно сiць жы-
ха роў но вых да моў.

На зi раль нi кi на ўчаст ку №11 Брэсц кай-Ус ход няй акру гi №3 за фiк са ва лi вы па дак, ка лi ў спiс 
для га ла са ван ня бы ла ўклю ча на жан чы на, якая па мер ла во сем га доў та му. Муж чы на ста лага ве ку 
быў вель мi абу ра ны тым, што жон ка, якую ён па ха ваў, да гэ туль лi чыц ца вы бар шчы кам на гэ тай 
акру зе.

Участ ко вая ка мi сiя №1 па Ар шан скай га рад ской акру зе №26 у за пра шэн нi на вы ба ры, якi 
атры ма ла жы хар ка Ор шы Ган на Чу ма е ва, якая пра жы вае па ву лi цы 1-я Чыр во ная, унес ла ча ты-
рох ча ла век. Пры гэ тым двое з iх ужо па мер лi i не за рэ гiст ра ва ны па да дзе ным ад ра се, яшчэ адзiн 
ужо не каль кi га доў меў iн шае проз вi шча. У су сед нюю ква тэ ру чле ны ка мi сii пры нес лi за пра шэн-
не пры няць удзел у вы ба рах ня бож чы ку Мi ха i лу Аст роў ска му. Усе гэ тыя «мёрт выя ду шы» бы лi 
ўне се ны ў ад па вед ны спiс вы бар шчы каў на да дзе ным участ ку.

У спi се вы бар шчы каў зна хо дзi ла ся i проз вi шча зня во ле на га стар шы нi Пра ва аба рон ча га цэнт-
ра «Вяс на» Але ся Бя ляц ка га на ўчаст ку №607 (Ка лi ноў ская вы бар чая акру га №108). Ра зам з 
тым, згод на з Кан сты ту цы яй i Вы бар чым ко дэк сам Рэс пуб лi кi Бе ла русь, «у вы ба рах, рэ фе рэн-
ду ме не ўдзель нi ча юць гра ма дзя не, пры зна ныя су дом не дзея здоль ны мi, асо бы, якiя ўтрым лi ва-
юц ца па пры га во ру су да ў мес цах па збаў лен ня во лi. У га ла са ван нi не пры ма юць удзе лу асо бы, у 
да чы нен нi да якiх у па рад ку, уста ноў ле ным кры мi наль на-пра цэ су аль ным за ка на даў ствам, вы бра-
на ме ра стры ман ня — утры ман не пад вар тай».

У Вi цеб ску не бы лi ўне се ны ў спi сы вы бар шчы каў ка ля ты ся чы жы ха роў двух шмат па вяр хо-
вых ква тэр ных да моў па ву лi цы Броў кi, №37 i №39. Сак ра тар ка мi сii 44-га ўчаст ка па Вi цеб скай 
Чка лаў скай вы бар чай акру зе №18 ска заў, што гэ тых лю дзей, ка лi яны прый дуць га ла са ваць, бу-
дуць за но сiць у да дат ко вы спiс. Ка мi сiя вы бар ча га ўчаст ку №45 Каст рыч нiц кай вы бар чай акру гi 
Вi цеб ска на ад ва рот «знай шла» два да мы вы бар шчы каў: у ме жы участ ка бы лi ўклю ча ны да мы 
№22 i №24 па ву лi цы Ча па е ва, якiя знес лi паў та ры га ды та му. У вы нi ку скар гаў на ня дбай нае 
скла дан не спi саў вы бар шчы каў ЦВК зра бi ла за ўва гi ўчаст ко вым ка мi сi ям, а Каст рыч нiц кая i 
Пер ша май ская ра ён ныя ад мi нiст ра цыі змя нi лі ме жы вы бар чых участ каў, да лу чыў шы два ня ўлi-
ча ныя шмат па вяр хо выя да мы да ўчаст ку №44 у Вi цеб скай Чка лаў скай акру зе, i вы крас лi ла два 
не iс ну ю чыя да мы з ме жаў участ ка №45 у Вi цеб скай Каст рыч нiц кай акру зе.

Пры ад сут нас цi адзi на га рэ ест ра вы бар шчы каў i ад мо вах УВК да ваць кан крэт ную iн фар ма-
цыю пра агуль ную коль касць вы бар шчы каў на ўчаст ку ства ра юц ца пе рад умо вы для ма нi пу ля-
цый, асаб лi ва ка лi iс нуе па гро за зры ву яў кi. Ма нi пу ля цыi пры гэ тым мож на ажыц цяў ляць у роз-
ныя ба кi: аль бо па мян шаць коль касьць вы бар шчы каў, для та го каб вы ба ры ад бы лi ся, аль бо па вя-
лiч ваць, ка лi трэ ба да па маг чы вы зна ча на му кан ды да ту на браць па трэб ную коль касць га ла соў.

На зi раль нi кi ад зна чы лi не пас ля доў насць па зi цыi чле наў УВК i не дак лад нас цi ў iх пра цы са 
спi са мi вы бар шчы каў на ВУ №№ 572, 586, 594 Ус ход няй ВА №107 г. Мiн ска, ВУ №52 Вi цеб скай 
Чка лаў скай ВА №18, ВУ №5 Гро дзен скай Цэнт раль най ВА №50, ВУ №30 Гро дзен скай За нё ман-
скай ВА №49, ВУ №32 Гро дзен скай Паў ноч най ВА №51, ВУ №70 Пiн скай сель скай ВА №15, 
ВУ №8 Ма ла дзе чан скай га рад ской ВА №72 i iнш. На гэ тых вы бар чых участ ках на зi раль нi кам 
ад маў ля лi без тлу ма чэн няў, па ве дам ля лi «па пя рэд нiя да дзе ныя» коль кас цi вы бар шчы каў або ад-
каз ва лi, што «коль касць увесь час мя ня ец ца». Аб грун та ва насць змен коль кас цi вы бар шчы каў 
на зi раль нi кам пра ве рыць не ўда ло ся.

Ад каз насць за ар га нi за цыю га ла са ван ня на ўчаст ках ня суць УВК. На зi раль нi кi за ўва жы лi фак-
ты ак тыў на га ўмя шаль нiц тва ў iх пра цу па боч ных асоб. На ВУ №571 Ус ход няй ВА №107 г. Мiн ска 
ад да ваў рас па ра джэн нi не стар шы ня, а адзiн з на зi раль нi каў i ра зам з iм не каль кi ча ла век у цы вiль-
ным, якiя вы клi ка лi стар шы ню ў асоб ны па кой. На ВУ №39 Вi цеб скай Чка лаў скай ВА №18 ад зна-
ча на пры сут насць прад стаў нi коў ад мi нiст ра цыi Пер ша май ска га ра ё на i iн шых па боч ных асоб.

У Ма гi лё ве на мес цы стар шы нi ка мi сii на вы бар чым участ ку №54 Ма гi лёў скай Цэнт раль най 
вы бар чай акру гi №85 цэ лы дзень зна хо дзiў ся Аляк сандр Шэ пе леў, ды рэк тар за во да «Зе нiт». На 
пы тан не на зi раль нi каў, што ён ро бiць на ўчаст ку, ад ка заў, што гэ та яго ная ка мi сiя, яго ныя лю дзi 
тут пра цу юць, а ён на зi рае за пра цэ сам га ла са ван ня.
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26,8% на зi раль нi каў па ве да мi лi, што на пра цу чле наў УВК па сту па лi скар гi ад ра зу ад не каль-
кiх асоб. Бы лi вы пад кi цiс ку на на зi раль нi каў i не за кон на га вы да лен ня iх з вы бар чых участ каў.

У Хо цiм ску Пят ра Ба сей ку, якi меў акрэ ды та цыю на зi раль нi ка, не да пус цi лi да на зi ран ня на 
Ле нiн скi учас так №54 згод на з адзi на ла лос ным ра шэн нем ка мi сii «ў су вя зi з пе ра шко да мi пра цы 
ка мi сii».

На зi раль нi ка ад пар тыi «Спра вя лi вы свет» Але га Кас ту сё ва вы да лi лi з участ ка для га ла-
са ван ня №14 Жло бiн скай вы бар чай акру гi, аб вi на ва цiў шы ва ўмя шан нi ў пра цу. Ра нi цай, ка лi 
ўчас так па чаў пра цу i прый шлi пер шыя вы бар шчы кi, на зi раль нiк зра бiў за ўва гу стар шы нi ка мi сii 
Ган не Жыр ко, што скры нi з бю ле тэ ня мi для да тэр мi но ва га га ла са ван ня па вiн ны зна хо дзiц ца не 
ў асоб ным па мяш кан нi, а на бач ным мес цы. Скры нi вы нес лi, але праз га дзi ну стар шы ня ка мi сii 
за чы та ла Кас ту сё ву ра шэн не ка мi сii аб вы да лен нi яго з участ ка для га ла са ван ня за «не ад на ра зо-
выя па ру шэн нi, у тым лi ку за ўмя шан не ў пра цу сяб роў ка мi сii i iн шых на зi раль нi каў».

У Го ме лi ка ля 18.20 з участ ка №1 Го мель скай-Са вец кай акру гi №34 вы да лi лi на зi раль нi ка 
Ана то ля Па плаў на га. Ка мi сii не спа да ба ла ся, што ён ха цеў сфа та гра фа ваць скры нi для га ла са-
ван ня па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў. На зi раль нiк ад зна чыў, што ў гэ ты час усе скры нi 
для га ла са ван ня на да му па вiн ны быць на ўчаст ку. Iх бы ло ўся го тры, дзве з якiх бы лi на мес цы, а 
трэ цяя ад сут нi ча ла. Гэ та i спра ба ваў за фiк са ваць А. Па плаў ны.

З участ ка №449 Каль ва рый скай акру гi №104 Мiн ска ў кан цы дня вы ба раў бы лi вы да ле ны 
пяць на зi раль нi каў — два ад кам па нii «Га ва ры праў ду» Ан тон Жыл ко i Ста нi слаў Ра ма но вiч i 
яшчэ тры не за леж ных на зi раль нi кi. Ка ар ды на тар ГП па гэ тай акру зе Юрый Са лод кi ад зна чыў, 
што ўвесь дзень на зi раль нi кi пра ца ва лi да стат ко ва ак тыў на, за ўва жа лi па мыл кi ў пра цы ка мi сii, 
ка лi, на прык лад, бю ле тэнь спра ба ва лi вы даць ча ла ве ку без да ку мен таў, пры вы яз ным га ла са ван-
нi яны так са ма па каз ва лi на не да хо пы пра цы ка мi сii. Па вод ле яго слоў, ка ля 17 га дзiн на ўчас так 
пры еха лi двое муж чын га доў 30-35, «вель мi па доб ных на су пра цоў нi каў мi лi цыi ў цы вiль ным». 
Ма ла дыя лю дзi па ка за лi ней кiя па свед чан нi сяб рам ка мi сii, а ас тат нiм пры сут ным прад ста вi лi ся 
на зi раль нi ка мi ад Бе лай Ру сi. Пас ля та го як Ан тон Жыл ко спы таў у ка мi сii, цi мож на яму за ра-
дзiць ноў тбук, «прад стаў нiк Бе лай Ру сi» на пi саў скар гу на ўсiх пе ця рых не за леж ных на зi раль-
нi каў, за явiў шы, што яны пе ра шка джа юць яму пра во дзiць на зi ран не. Ка мi сiя пры ня ла ра шэн не 
вы да лiць з участ ка ўсiх не за леж ных на зi раль нi каў.

Упер шы ню на пар ла менц кiх вы ба рах-2012 бе ла рус кiя ўла ды вы ка рыс та лi «вы бар чыя ка ру-
се лi» — ар га нi за ва ныя гру пы лю дзей пе ра яз джа лi ад ад на го ўчаст ка да дру го га i, не бу ду чы 
вы бар шчы ка мi ўчаст ка, атрым лi ва лi бю ле тэ нi. На зi раль нi кi за фiк са ва лi не каль кi фак таў, ка лi вы-
бар шчы каў ар га нi за ва на пры во зi лi на аў то бу сах пра га ла са ваць. На ўчаст ках №373 i №374 101-й 
Фрун зен скай акру гi Мiн ска на зi раль нi кi ад Пар тыi БНФ Сяр гей Мар ца леў i ад Ру ху «За сва бо-
ду» Ары на Лi сец кая за фiк са ва лi фак ты «вы бар чых ка ру се ляў». Ка ля 13 га дзi наў Ары на Лi сец-
кая пай шла з участ ка, каб гэ та фа та гра фа ваць, па кi нуў шы свае рэ чы, i не вяр ну ла ся. Сяр гей Мар-
ца леў праз не ка то ры час пай шоў яе шу каць, але так са ма знiк. Ужо пас ля за вяр шэн ня га ла са ван ня 
вы свет лi ла ся, што абод ва на зi раль нi кi бы лi за тры ма ны i не каль кi га дзiн утрым лi ва лi ся ў РУ УС 
Фрун зен ска га ра ё на ста лi цы.

3. Пад лiк га ла соў
Згод на з ар ты ку лам 13 ВК пад лiк га ла соў па вi нен ад бы вац ца га лос на, на ВУ ма юць пра ва 

пры сут нi чаць акрэ ды та ва ныя на зi раль нi кi, прад стаў нi кi СМI, кан ды да ты ў дэ пу та ты па да дзе-
най ВА i iх да ве ра ныя асо бы. Пе рад ус крыц цём скрынь для га ла са ван ня пад лiч ва ец ца i агуч ва ец-
ца коль касць ня вы ка ры ста ных блю ле тэ няў.

Ус крыц цё скрынь i пад лiк га ла соў ажыц цяў лец ца па асоб на: спа чат ку пад лiч ва юц ца бю ле тэ нi, 
якiя зна хо дзi лi ся ў скры нi для да тэр мi но ва га га ла са ван ня, по тым тыя, што зна хо дзi лi ся ў пе ра-
нос ных скры нях для га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў. У апош нюю чар гу — 
тыя, якiя зна хо дзi лi ся ў скры нях у па мяш кан нях для га ла са ван ня. Вы нi кi кож на га пад лi ку га ла-
соў аб вя шча юц ца стар шы нёй ка мi сii.

Пры вы ба рах дэ пу та таў ППНС пад лiк га ла соў на ўчаст ку для га ла са ван ня ад бы ва ец ца асоб-
на па кож на му кан ды да ту ў дэ пу та ты.

На пад ста ве бю ле тэ няў, якiя зна хо дзяц ца ў скры нях для га ла са ван ня, ка мi сiя спа чат ку па-
асоб на, а по тым су мi ру ю чы звест кi, уста наў лi вае: агуль ную коль касць вы бар шчы каў, пры ня-
ўшых удзел у га ла са ван нi, у тым лi ку коль касць вы бар шчы каў, якiя пры ня лi ўдзел у да тэр мi но вым 
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га ла са ван нi; коль касць вы бар шчы каў, якiя га ла са ва лi па мес цы свай го зна хо джан ня; коль касць 
вы бар шчы каў, якiя пры ня лi ўдзел у га ла са ван нi ў дзень вы ба раў на ўчаст ку для га ла са ван ня; 
коль касць га ла соў, ад да дзе ных за кож на га кан ды да та ў дэ пу та ты, i коль касць га ла соў, ад да дзе-
ных су праць усiх кан ды да таў у дэ пу та ты (па без аль тэр на тыў най акру зе — коль касць га ла соў, 
па да дзе ных су праць кан ды да та); коль касць бю ле тэ няў, пры зна ных не са праўд ны мi.

Пас ля за вяр шэн ня пад лi ку га ла соў УВК пра во дзiць па ся джэн не, на якiм уста наў лi ва юц ца i 
за но сяц ца ў пра та кол вы нi кi пад лi ку га ла соў, раз гля да юц ца скар гi i зва ро ты, аса бiс тыя мер ка-
ван нi чле наў ка мi сiй (пры на яў нас цi). У пра та ко ле па ся джэн ня УВК так са ма па вiн ны быць ад-
люст ра ва ны вы нi кi па асоб на га пад лi ку га ла соў (скла да ец ца толь кi ў ад ным асоб нi ку i пе рад аец ца 
толь кi ў ор га ны, якiя ства ры лi ка мi сii, — рай вы кан ка мы цi ра ён ныя ад мi нiст ра цыi).

У пра та ко ле аб вы нi ках га ла са ван ня ўказ ва ец ца толь кi агуль ны вы нiк га ла са ван ня. Ко пiя пра-
та ко ла аб вы нi ках га ла са ван ня пас ля яго пад пi сан ня вы веш ва ец ца для ўсе агуль на га азна ям лен-
ня. Вы да ча на зi раль нi ку за ве ра най ко пii пра та ко ла аб вы нi ках га ла са ван ня на ўчаст ку за ка на даў-
ствам не пра ду гле джа на.

Вы бар чае за ка на даў ства пад ра бяз на апiс вае пас ля доў насць пра цэ дур пад лi ку га ла соў, не аб-
ход ных для га ран тый су праць фаль ксi фi ка цый. Ад нак на прак ты цы вы ка нан не гэ тых пра цэ дур 
не за бяс печ ва ла ся цi на зi раль нi кi бы лi па збаў ле ны маг чы мас цi ба чыць iх.

Маг чы масць пры сут нi чаць у па мяш кан нях для га ла са ван ня пад час пад лi ку га ла соў прад стаў-
ля ла ся. Ад нак пры гэ тым боль шасць з на зi раль нi каў (73,5%) ад зна чы лi, што пад лiк ад бы ваў ся 
не праз рыс та — усi мi чле на мi УВК ад на ча со ва, ка лi кож ны лi чыў толь кi свой стос вы бар чых бю-
ле тэ няў, пе ра да ючы атры ма ныя лiч бы стар шы нi ка мi сii. Пры та кой пра цэ ду ры нi на зi раль нi кi, нi 
кож ны асоб ны член УВК не маг лi ве даць агуль ны вы нiк пад лi ку га ла соў на ўчаст ку. У боль шас цi 
вы пад каў стар шы нi УВК не кi ра ва лi ся ў сва ёй дзей нас цi па ла жэн ня мi спе цы яль на га да па мож нi-
ка Цэнт раль най ка мi сii, якiя рэ ка мен ду юць за бяс пе чыць на зi раль нi кам рэ аль ную маг чы масць 
на зi раць за пра цэ ду рай пад лi ку галасоў1515. Акра мя гэ та га, на зi раль нi кам не да зва ля лi зна хо дзiц-
ца на той ад лег лас цi ад ста лоў, з якой бач на пра цэ ду ру пад лi ку, 79,5% з iх ука за лi, што не ме лi 
зруч на га мес ца для на зi ран ня за пад лi кам га ла соў вы бар шчы каў.

Ка мi сiя ўчаст ка №20 Го мель скай Цэнт раль най акру гi №33 вы зна чы ла для на зi раль нi каў мес-
ца, дзе яны му сяць зна хо дзiц ца пад час пад лi ку га ла соў — на ка лi до ры. Стар шы ня ка мi сii па тлу-
ма чыў, што па мяш кан не ўчаст ка не вя лi кае, мес ца ма ла, а на зi раль нi кi мо гуць пе ра шка джаць ка-
мi сii, i вы ра шыў, што яны бу дуць на зi раць за пад лi кам га ла соў праз ад чы не ныя дзве ры. На зi раль-
нi кам з участ ка №4 Го мель скай Цэнт раль най акру гi №33 са чыць за пад лi кам га ла соў прый шло ся 
за 11 мет раў ад ста ла, блi жэй па дысцi за ба ра ня ла ка мi сiя.

У Ма зы ры пад час пад лi ку га ла соў на вы бар чым участ ку №18 на зi раль нi каў па пра сi лi ады-
сцi ад ста ла з бю ле тэ ня мi на 5 мет раў, у су вя зi з чым на зi раль нiк Юрый Це ля пун зра бiў за ўва гу 
Iва ну На вiц ка му — на мес нi ку стар шы нi ўчаст ко вай ка мi сii. На вiц кi на гэ та нi як не ад рэ ага ваў, 
пас ля ча го Юрый сфа та гра фа ваў на тэ ле фон спi ны сяб роў ка мi сii, за якi мi рэ аль на не бы ло вi-
даць пад лi ку. Гэ тае дзе ян не на зi раль нi ка не за ста ло ся без ува гi. Фо та па пра сi лi сцер цi, а Юрыя 
ра шэн нем ка мi сii вы да лi лi з участ ка.

На зi раль нi кi кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» ў пiсь мо вай фор ме звяр та лi-
ся да стар шынь УВК з прось бай за бяс пе чыць праз рыс тасць пра цэ ду ры пад лi ку га ла соў, у пры-
ват нас цi, каб УВК да ру ча лi ажыц цяў ляць пад лiк га ла соў чле ну ка мi сii, якi б пры гэ тым агуч ваў 
вы нiк во ле вы яў лен ня вы бар шчы ка, ад люст ра ва ны ў кож ным бю ле тэ нi, i дэ ман стра ваў гэ ты бю-
ле тэнь усiм чле нам УВК i пры сут ным на зi раль нi кам.

На гэ тыя зва ро ты бы лi да дзе ны фак тыч на ад ноль ка выя ад ка зы стар шынь УВК: пад лiк га ла-
соў бу дзе ажыц цяў ляц ца чле на мi УВК згод на з ар ты ку лам 55 ВК, да па мож нi кам для пра цы УВК, 
рас пра ца ва ным Цэнт раль най ка мi сi яй. Указ ва ла ся, што пра цэ ду ры пад лi ку га ла соў i ўста наў лен-
ня вы нi каў га ла са ван ня бы лi ад пра ца ва ныя чле на мi ка мi сiй пры пра вя дзен нi трэ нiн гаў. Пры гэ-
тым не ўказ ва ла ся, якая кан крэт на пра цэ ду ра ад пра цоў ва ла ся на гэ тых трэ нiн гах.

На прык лад, у Грод на ў днi да тэр мi но ва га i асноў на га га ла са ван ня ка ля двац ца цi пра ва аба-
рон цаў з «Вяс ны» i БХК, якiя пра ца ва лi не за леж ны мi на зi раль нi ка мi, па да лi ва ўчаст ко выя ка-
мi сii за явы з пра па но вай ад кры та га i праз рыс та га пад лi ку га ла соў. Ана ла гiч ныя за явы па да ва лi 
i прад стаў нi кi кам па нii «За спра вяд лi выя вы ба ры». Але паў сюд на бы лi атры ма ныя ад моў ныя 
ад ка зы, пры чым ра шэн нi пры ма лi стар шы нi ка мi сiй фак тыч на ад на асоб на. На ўчаст ку №19 Гро-

15 Пособие для чле нов участ ко вых избирательных комиссий [Элект рон ный ре сурс]. 
Рэ жым до сту пу: htt p://www.rec.gov.by/Elections-PP5
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дзен скай Цэнт раль най акру гi стар шы ня ка мi сii спа чат ку вус на пад тры ма ла пра па но ву на зi раль-
нi каў па пад лi ку га ла соў, але ў апош нi мо мант пе ра ду ма ла — у 19.55 яны атры ма лi пiсь мо выя 
ад мо вы. У ад ка зе, атры ма ным назi раль нi цай Свят ла най Руд коў скай на ўчаст ку №43 Гро дзен скай 
сель скай акру гi, стар шы ня УВК Люд мi ла Мя чы на ся род iн ша га на пi са ла, што «пра цэ ду ра пад-
лi ку га ла соў i ўста наў лен не вы нi каў га ла са ван ня бы ла ад пра ца ва ная з чле на мi ка мi сii пры пра вя-
дзен нi трэ нiн гу».

Па ка заль ным з'яў ля ец ца ад каз стар шы нi УВК №287 Паўд нё ва За ход няй ВА №99 г. Мiн ска М. 
Г. Сi до ры ка на зi раль нi ку БХК Ва сi лю Сан ко вi чу. На прось бу на зi раль нi ка за бяс пе чыць праз рыс-
тасць пра цэ дур пад лi ку га ла соў ён ад ка заў: «Раз гле дзеў шы Ваш зва рот, па ве дам ляю, што ў су вя-
зi з тым, што Вы бар чым ко дэк сам Рэс пуб лi кi Бе ла русь пра цэ ду ра пад лi ку га ла соў не вы зна ча на, 
участ ко вая вы бар чая ка мi сiя №287 Паўд нё ва-За ход няй вы бар чай акру гi № 99 бу дзе пра во дзiць 
пра цэ ду ру пад лi ку га ла соў у ад па вед нас цi з за ка на даў ствам Рэс пуб лi кi Бе ла русь i ў фор ме, зруч-
най для чле наў ка мi сii».

У не ка то рых вы пад ках ад мо вы ў ад кры тас цi пад лi ку га ла соў утрым лi ва лi аб сурд ныя ма ты ва-
цыi, на прык лад, што маг чы масць ба чыць ад зна ку вы бар шчы ка ў бю ле тэ нi да зво лiць на зi раль нi-
кам «атрым лi ваць iн фар ма цыю, атры ман не якой Вы бар чым ко дэк сам не пра ду гле джа на» (стар-
шы ня ўчаст ко вай вы бар чай ка мi сii №18 па Са лi гор скай га рад ской вы бар чай акру зе №68 Ле а нiд 
За ва дэў кiн). Пры гэ тым, як вы свет лi ла ся, за явы ўчаст ко вы мi ка мi сi я мi не раз гля да лi ся ка ле гi я-
аль на. Ад ка зы пi са лi ся аса бiс та стар шы ня мi ка мi сiй, хоць гэ та му сi лi быць вы пiс кi з пра та ко лаў 
па се джан няў ад па вед ных вы бар ка маў.

40,4% на зi раль нi каў па ве да мi лi, што УВК не агуч ва лi вы нi кi па асоб на га пад лi ку га ла соў, а 
8,9% за явi лi пра ад сут насць па асоб на га пад лi ку га ла соў на огул. Гэ тыя фак ты свед чаць, што прак-
тыч на па ло ва УВК, на якiх ажыц цяў ля ла ся на зi ран не за пра цэ ду ра мi пад лi ку, пра во дзi лi iх з па ру-
шэн ня мi па тра ба ван няў ар ты ку ла 55 ВК.

Пас ля пад лi ку га ла соў мно гiя на зi раль нi кi ад зна ча лi, што коль касць вы бар шчы каў, якiя пра-
га ла са ва лi па мес цы зна хо джан ня вы бар шчы каў, скла да ла знач ную коль касць ад за рэ гiст ра ва ных 
на ўчаст ку вы бар шчы каў — да 10% i бо лей.

Пас ля азна ям лен ня з вы нi ко вы мi пра та ко ла мi УВК на зi раль нi кi кам па нii «Пра ва аба рон цы за 
сва бод ныя вы ба ры» вы явi лi не су па дзен нi звес так аб коль кас цi пра га ла са ваў шых вы бар шчы каў 
у ко пi ях пра та ко лаў аб вы нi ках га ла са ван ня, вы ве ша ных для азна ям лен ня ў па мяш кан нях УВК, з 
ты мi звест ка мi яў кi вы бар шчы каў, якiя атры ма лi яны са мi. Роз нi ца скла ла 18,1%.

У г. Мiн ску коль касць пра га ла са ваў шых на ВУ №34 па вод ле афi цый ных да дзе ных скла ла 
30 589 ча ла век, а па вод ле звес так на зi раль нi каў — 20 970 ча ла век. Роз нi ца — 9 619 ча ла век 
(31,4%). Пры гэ тым не аб ход на за ўва жыць, што да дзе ныя на зi раль нi каў не ўклю ча лi коль касць 
вы бар шчы каў, пра га ла са ваў шых па мес цы свай го зна хо джан ня. Та му пра ве рыць рэ аль ную коль-
касць вы бар шчы каў, якiя бра лi ўдзел у га ла са ван нi па мес цы свай го зна хо джан ня, не маг чы ма. 
Улiч ва ю чы за фiк са ва ныя на зi раль нi ка мi шмат лi кiя фак ты ма нi пу ля цый пры пра вя дзен нi гэ та га 
вi да га ла са ван ня, коль касць вы бар шчы каў, якiя пры ня лi ўдзел у га ла са ван нi, рэ аль на мо жа быць 
яшчэ мен шай.

Гэ тыя да дзе ныя, вя до ма, не мо гуць быць рэ прэ зен та тыў ны мi ў ме жах усёй кра i ны, ад нак 
свед чаць пра тое, што пад час пра вя дзен ня вы ба раў ме лi мес ца ма нi пу ля цыi з яў кай вы бар шчы каў 
у бок яе па ве лi чэн ня.

На прык лад, пад вя дзен не вы нi каў вы ба раў у г. Грод на ад бы ло ся з сур' ёз ны мi пры пiс ка мi з 
бо ку ка мi сiй. На роз ных ВУ у вы нi ко выя пра та ко лы бы ло да пi са на ад 100 да 500 га ла соў. Та кiя 
фак ты ад зна ча ны на зi раль нi ка мi на ВУ №№ 31, 32 Гро дзен скай-Паў ноч най ВА, на ВУ №№ 5, 10, 
19 Гро дзен скай Цэнт раль най ВА, на ВУ №30 Гро дзен скай За нё ман скай ВА.

На ўчаст ку №4 Го мель скай Цэнт раль най акру гi №33 да дзе ныя на зi раль нi каў ра зы хо дзi лi ся з 
пра та ко лам вы бар чай ка мi сii: на зi раль нi кi, якiя ўдвух цэ лы дзень не сы хо дзi лi з мес ца, на лi чы лi 
360 вы бар шчы каў, ка мi сiя на пi са ла ў пра та ко ле, што на ўчаст ку пра га ла са ва ла 507 ча ла век.

Не за леж ная на зi раль нi ца Ва лян цi на Шо рах, якая ра зам з iн шы мi ка ле га мi ўсе днi га ла са ван ня 
ад соч ва ла вы бар чы пра цэс на участ ку №31 Брэсц кай-За ход няй акру гi №1, за фiк са ва ла iс тот ныя 
ад роз нен нi ў лiч бах, да тыч ных яў кi вы бар шчы каў. Па яе сло вах, афi цый ныя да дзе ныя ўчаст ко-
вай вы бар чай ка мi сii па коль кас цi лю дзей, якiя прый шлi га ла са ваць, бы лi за вы ша ныя ў па раў на-
ннi з пад лi ка мi не за леж ных на зi раль нi каў на 467 асо баў.

На вы бар чым участ ку №31 Па лес кай акру гi №43 пры пiс ку ў 386 га ла соў за фiк са ваў на зi-
раль нiк Ва сi лiй Сi нiц кi. Па спi се бы ло за рэ гiст ра ва на 2550 вы бар шчы каў, 850 з iх пра га ла са ва лi 
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да тэр мi но ва, а 477 — у дзень вы ба раў — агу лам атрым лi ва ец ца 1327 пра га ла са ваў шых. У пра-
та ко ле бы ла па зна ча на iн шая лiч ба: 1861 ча ла век (з улi кам га ла са ван няў па мес цы жы хар ства). 
На зi раль нi кам да зво лi лi са чыць за пра цэ сам пад лi ку га ла соў на гэ тым участ ку на ад лег лас цi 10-
15 мет раў.

На вы бар чым участ ку №17 Лiд скай вы бар чай акру гi № 54 у спi се для га ла са ван ня на лiч ва ла-
ся 1468 ча ла век. На зi раль нiк Ле а нiд Анац ка лi чыў кож на га вы бар шчы ка, якi пры хо дзiў на ўчас-
так — 850 ча ла век, але ў пра та ко ле бы ла ўка за на лiч ба — 1006 ча ла век.

На зi раль нiк ад БХК Вiк тар Адзi но чан ка за фiк са ваў, што на ўчаст ку №23 Го мель скай Цэнт-
раль най акру гi на 20.00 ва ўсiх на зi раль нi каў бы ла лiч ба 218 ча ла век пра га ла са ваў шых за 23 ве-
рас ня. Але ў вы нi ко вым пра та ко ле ка мi сii бы ла ўка за на iн шая лiч ба — 295 — як раз, каб ха пi ла 
на тое, каб вы ба ры ад бы лi ся.

На зi раль нi кi па лi чы лi, што 23 ве рас ня на ўчас так №52 Вi цеб скай Чка лаў скай вы бар чай акру гi 
прый шлi 876 вы бар шчы каў, але ў вы нi ко вым пра та ко ле бы ла па зна ча ная коль касць 1599 ча ла-
век — на 723 вы бар шчы кi бо лей.

На зi раль нiк ад кам па нii «За спра вяд лi выя вы ба ры» Ва сiль Ла па цiн, якi пры сут нi чаў увесь 
дзень на ўчаст ку №25 Ба ры саў скай га рад ской вы бар чай акру гi №62, за фiк са ваў коль касць пра-
га ла са ваў шых на ўчаст ку ў 707 ча ла век, ка мi сiя жа «вы ве ла» лiч бу 770, за бяс пе чыў шы та кiм 
чы нам яў ку больш за 50 пра цэн таў.

На вы бар чым ўчаст ку №15 Са лi гор скай га рад ской вы бар чай акру гi №68 коль касць вы бар-
шчы каў, якiя пры ня лi ўдзел у га ла са ван нi 23 ве рас ня, бы ла штуч на за вы ша на ўчаст ко вай ка мi сi-
яй на 401 ча ла ве ка. У гэ ты дзень кан ды дат у дэ пу та ты Вiк тар Ма лоч ка, а так са ма яго да ве ра ная 
асо ба Аляк сандр Ма лоч ка аса бiс та пры сут нi ча лi на да дзе ным участ ку ў якас цi на зi раль нi каў i 
вя лi пад лiк вы бар шчы каў.

На ўчаст ку № 396 За ход няй акру гi №102 Мiн ска на зi раль нi ка Вiк та ра Бу ра га вы да лi лi пас ля 
та го, як ён па спра ба ваў на пi саць скар гу на ўчаст ко вую ка мi сiю на не су па дзен не коль кас цi пра-
га ла са ваў шых. Па пад лi ках на зi раль нi ка, на ўчаст ку пра га ла са ва лi 532 вы бар шчы кi, у той час як 
у пра та ко ле ка мi сii бы ла па зна ча на iн шая лiч ба — 566. Та кiм чы нам, ра зы хо джан не ў да дзе ных 
скла да ла 34 ча ла ве кi. В. Бу ры па спра ба ваў на пi саць скар гу, за што яго па пра сi лi вы да лiц ца з ка-
бi не та. Ка лi ён па кi нуў па мяш кан не для га ла са ван ня i вый шаў у хол, яго па пра сi лi зу сiм сыс цi са 
шко лы (СШ №23 Мiн ска), у якой зна хо дзiў ся вы бар чы ўчас так, у ад ва рот ным вы пад ку сяб ры 
ка мi сii пры гра зi лi на цiс нуць «тры вож ную кноп ку» i вы клi каць мi лi цыю. У гэ тай жа шко ле зна-
хо дзiў ся вы бар чы ўчас так №397, дзе на зi раль нi кi Вiк то рыя Бу рая i Анас та сiя Ахо бi на так са ма 
бы лi вы да ле ныя пас ля спро бы на пi саць скар гу. На гэ тым участ ку ра зы хо джан нi ў да дзе ных аб 
коль кась цi пра га ла са ваў шых вы бар шчы ках скла лi 157 ча ла век.

Так са ма ад зна ча лi ся вы пад кi ска ра чэн ня ў асноў ны дзень вы ба раў коль кас цi вы бар шчы каў, 
за рэ гiст ра ва ных на ўчаст ку для га ла са ван ня. Ма нi пу ля цыi са спi са мi бы лi так са ма на кi ра ва ны на 
за бес пя чэн не яў кi.

На ВУ №26 Га ра дзен скай За нё ман скай акру гi агуль ная коль касць вы бар шчы каў бы ла за нi жа-
на амаль на 90 ча ла век. Стар шы ня УВК Сяр гей Пят роў па тлу ма чыў, што ад ных вы клi каў ва ен ка-
мат, а iн шыя з'е ха лi ў ка ман дзi роў кi i на за роб кi. На гэ тым участ ку ве ча рам у су бо ту ў спi се бы ло 
2 262 вы бар шчы кi, а ў ня дзе лю iх за ста ло ся ўжо 2178.

У дзень га ла са ван ня ў Вi цеб ску амаль на кож ным вы бар чым участ ку ска ра цi лi ся спi сы вы бар-
шчы каў. У ка мi сi ях тлу ма чы лi гэ та тым, што гэ та лю дзi, якiя «па мер лi», «з'е ха лi ў Ра сiю», або 
«ўжо не жы вуць па гэ тым ад ра се». Пра ва аба ронца Па вел Ле вi наў за пы таў ся на 57-м вы бар чым 
участ ку Вi цеб скай Чка лаў скай акру гi, дзе ён быў акрэ ды та ва ны на зi раль нi кам, ку ды ж па дзе лi ся 
вы бар шчы кi. Стар шы ня ад ка заў: «Па мер лi!»

Стар шы ня АВК Тац ця ны Яро та Са лi гор скай сель скай вы бар чай акру гi №69 па тлу ма чы ла на-
зi раль нi ку Ула дзi мi ру Шы лу пры чы ну знiк нен ня 12% вы бар цаў на ўчаст ку для га ла са ван ня №76 
«удак ла ден ня мi». Як вы нi ка ла з яе ад ка зу, пер ша па чат ко вая коль касць вы бар шчы каў на ўчаст-
ку «на са мрэч скла да ла 3094 ча ла ве кi». Пас ля ўдак лад нен ня ў дзень вы ба раў спi су гра ма дзян, 
якiя ма юць пра ва ўдзель нi чаць у вы ба рах, гэ тая коль касць бы ла ска ро ча на да 2713 асо баў. Спiс 
змен шыў ся аж но на 381 вы бар шчы кі, што скла ла 12,3% ад пер ша па чат ко вай лiч бы. Па вод ле спн. 
Яро та, са спi су бы лi вы крас ле ны не гра ма дзя не Рэс пуб лi кi Бе ла русь, асо бы, якiя з'е ха лi за ме жы 
кра i ны, якiя ча со ва змя нi лi мес ца рэ гiст ра цыi, а так са ма па мер лыя. Але, па сцвер джан нi У. Шы-
лы, да па чат ку га ла са ван ня гэ тыя спi сы ўжо бы лi трой чы пра ве ра ны. Ка мi сiя ж кан чат ко ва iх 
«удак лад нi ла» ад ра зу на ча ты ры сот нi ча ла век у мен шы бок ча мусь цi ме на вi та ў апош нi дзень 
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вы ба раў, ка лi ста ла аб са лют на зра зу ме ла, што пры та кой яў цы вы ба ры не ад бу дуц ца. Пас ля гэт-
кiх ма нi пу ля цый сак ра тар ка мi сii i ад на ча со ва ды рэк тар шко лы ды на стаў нiк ма тэ ма ты кi спа дар 
Каш таль ян вы веў афi цый ны ўзро вень яў кi ў 50,3%. Пра ку рор Са лi гор ска га ра ё на В. Бель чын 
так са ма ўба чыў у знiк нен нi вы бар шчы каў са спi су для га ла са ван ня на пя рэ дад нi дня вы ба раў 
«удак лад нен не спi су вы бар шчы каў чле на мi ка мi сii на пя рэ дад нi кож на га ту ра га ла са ван ня». Па 
фак це не су па дзен ня звес так не за леж на га на зi раль нi ка з афi цый ны мi лiч ба мi вы бар чай ка мi сii, 
якое пе ра вы сi ла дзве сот нi га ла соў, у афi цый ным ад ка зе па ве дам ля ла ся, што на зi раль нiк ад БХК 
«не заў сё ды пры сут нi чаў у па мяш кан нi для га ла са ван ня, ча сам вы хо дзiў».

Па пад лi ках на зi раль нi каў, на не ка то рых участ ках яў ка вы бар шчы каў скла ла 45-47%. У не ка-
то рых вы пад ках гэ та вы клi ка ла нер во вую рэ ак цыю з бо ку сяб роў ка мi сiй, а ча сам i не адэ кват ныя 
дзе ян нi пры сут ных на вы бар чых участ ках. Так, на вы бар чым участ ку №594 Ус ход няй 107-й вы-
бар чай акру гi Мiн ска вы ба ры не ад бы лi ся — пра га ла са ва ла не бо лей за 32% вы бар шчы каў. Па 
iн фар ма цыi на зi раль нi ка Але ся Лу ка шэ вi ча, на ўчаст ку ўся го бы ло 1 150 бю ле тэ няў, 317 бы ло 
вы да дзе на для га ла са ван ня, 833 за ста лi ся ня вы ка ры ста ны мi. Ка лi гэ тыя да дзе ныя бы лi ўне се ны 
ў вы нi ко вы пра та кол, з рук стар шы нi ка мi сii яго вы рва ла на зi раль нi ца ад ад ной з праў лад ных ар-
га нi за цый i збег ла. Iн шыя на зi раль нi кi па ча лi кры чаць, каб мi лi цы янт яе ўтры маў, каб сяб ры ка-
мi сii так са ма зра бi лi неш та, але нi стар шы ня, нi сак ра тар ка мi сii, нi на ват мi лi цы янт не спра ба ва лi 
гэ та га зра бiць, а пры спро бе са мiх на зi раль нi каў да гнаць гэ ту жан чы ну, мi лi цы янт i кi раў нiц тва 
ўчаст ко вай ка мi сii за мi на ла iм. Не ўза ба ве стар шы ня, сак ра тар i мi лi цы янт так са ма па кi ну лi бу-
ды нак, дзе мес цi ла ся ка мi сiя, а атат нiя сяб ры ка мi сii па ча лi збi раць мэб лю, нi бы та нi чо га не звы-
чай на га не ад бы ло ся. На вы бар чым участ ку №594 бы ло за рэ гiст ра ва на 12 на зi раль нi каў, у тым 
лi ку два мiж на род ныя — ад мi сii БДIПЧ АБ СЕ. Яны так са ма здзi вi лi ся та ко му раз вiц цю па дзей, 
пе ра пыт ва лi ў прад стаў нi коў ка мi сii, ку ды пад зеў ся вы нi ко вы пра та кол.

На зi раль нi кi не ад на ра зо ва на кi роў ва лi зва ро ты ў ор га ны пра ку ра ту ры i Цэнт раль ную ка мi-
сiю з прось бай пра вес цi пра вер ку ў су вя зi з не су па дзен нем звес так аб яў цы вы бар шчы каў, уста-
ноў ле ны мi на зi раль нi ка мi, i да дзе ны мi УВК.

Так, Алi на Скра бу но ва звяр ну ла ся ў Цэнт раль ную ка мi сiю з прось бай не пры зна ваць вы нi-
кi га ла са ван ня на ВУ №48 Шкло ўскай ВА №90. У ад ка зе Лi дзii Яр мо шы най па ве дам ля ла ся, што 
ў ад па вед нас цi з ВК вы нi кi вы ба раў, у тым лi ку i пры знан не iх ад быў шы мi ся, уста наў лi ва юц ца 
ў цэ лым па акру зе, а не на асоб ных участ ках для га ла са ван ня. Акра мя гэ та га, як указ вае ста-
р шы ня Цэнт раль най ка мi сii, вi зу аль ны пад лiк га ла соў вы бар шчы каў не спа ра джае нi я кiх пра-
ва вых на ступ стваў, бо ў ад па вед нас цi з част ка мi 5 i 6 ар ты ку ла 55 ВК коль касць вы бар шчы каў, 
якiя атры ма лi бю ле тэ нi, уста наў лi ва ец ца па спi се вы бар шчы каў, а коль касць вы бар шчы каў, якiя 
пры ня лi ўдзел у га ла са ван нi, — па бю ле тэ нях, што апы ну лi ся ў скры нях для га ла са ван ня. Алi на 
Скра бу но ва ўка за ла, што пад лiк бю ле тэ няў з роз ных скрынь ад бы ваў ся не па асоб ку. Ад нак гэ та, 
на дум ку Цэнт раль най ка мi сii, маг ло свед чыць пра па ру шэн не пра цэ дур на га ха рак та ру, а не пра 
во ле вы яў лен не вы бар шчы каў. Та кiм чы нам, вi зу аль ны пад лiк га ла соў не мае пра ва во га зна чэн ня, 
па коль кi та кая пра цэ ду ра не пра ду гле джа на вы бар чым за ка на даў ствам.

4. Уста наў лен не вы нi каў вы ба раў
Як i пад час па пя рэд нiх вы бар чых кам па нiй, пад вя дзен не вы нi каў га ла са ван ня па акру зе за-

ста ва ла ся за кры тым для на зi раль нi каў. Тыя, хто быў за рэ гiст ра ва ны ў АВК, не заў сё ды маг лi 
пры сут нi чаць у сва iх ка мi сi ях пры пе ра да чы пра та ко лаў аб вы нi ках га ла са ван ня i бю ле тэ няў. 77% 
на зi раль нi каў не маг лi азна ё мiц ца з пра та ко ла мi, якiя па сту пi лi з УВК, а 22% — маг лi. Асноў ны-
мi пад ста ва мi для ад моў слу жы лi вус ныя i пiсь мо выя спа сыл кi ад па вед ных АВК i Цэнт раль най 
ка мi сii на ар ты кул 82 ВК, згод на з якiм вы нi кi вы ба раў уста наў лi ва юц ца на па ся джэн нях АВК i 
за но сяц ца ў пра та кол, якi пад пiс ва ец ца стар шы нёй ка мi сii, на мес нi кам стар шы нi, сак ра та ром, 
чле на мi АВК i не ад клад на пе рад аец ца ў Цэнт раль ную ка мi сiю.

Згод на з ар ты ку лам 13 ВК на зi раль нi кi ма юць пра ва пры сут нi чаць на па ся джэн нях ад па вед-
ных ка мi сiй, зна ё мiц ца з пра та ко ла мi. Па вод ле афi цый най па зi цыi Цэнт раль най ка мi сii, на зi раль-
нi кi ма юць пра ва пры сут нi чаць толь кi на тым па ся джэн нi АВК, на якiм за цвяр джа юц ца вы нi кi 
вы ба раў па акру зе.

У не ка то рых вы пад ках па тра ба ван нi на зi раль нi каў аб маг чы мас цi пры сут нi чаць пры пе ра-
да чы пра та ко лаў з участ ко вых ка мi сiй у акру го выя вы клi ка лi рэз ка не га тыў ную рэ ак цыю АВК. 
Так, 23 ве рас ня ўдзень на зi раль нiк ад БХК у Вi цеб скай Каст рыч нiц кай акру го вай ка мi сii №20 



-71- 

Ана толь Ро дзiк на пi саў за яву, што хо ча пры сут нi чаць пры пе ра да чы пра та ко лаў участ ко вых ка-
мi сiй. Стар шы ня ка мi сii спа дар Ка ня ва лаў за ба ра нiў яму гэ та — спа чат ку ў вус най, а по тым у 
пiсь мо вай фор ме. Сп. Ка ня ва лаў ска заў А. Ро дзi ку, што бе ла рус кiя на зi раль нi кi ма юць пра ва 
пры сут нi чаць толь кi на па ся джэн нi ка мi сii, а за меж ным — мож на пры сут нi чаць пры пе ра да чы 
пра та ко лаў. У гэ ты час як раз АВК на ве даў на зi раль нiк ад АБ СЕ, яко му А. Ро дзiк рас па вёў пра 
спрэч ную сi ту а цыю. Мiж на род ны на зi раль нiк ска заў, што ў яго ёсць Вы бар чы ко дэкс, ад мыс-
ло ва пе ра кла дзе ны на анг лiй скую мо ву, i там на пi са на, што ва ўсiх на зi раль нi каў роў ныя пра вы. 
Стар шы ня на гэ та за пя рэ чыў: «Гэ та ня пра вiль на. У нас дзей нi чае не толь кi Ко дэкс, але i па ста-
но вы ЦВК, дык вось ЦВК за ба ра няе бе ла рус кiм на зi раль нi кам пры сут нi чаць пад час гэ тай пра цэ-
ду ры». Вы свят лен нi тон ка сцяў ра зу мен ня бе ла рус ка га вы бар ча га за ка на даў ства ў пры сут нас цi 
мiж на род на га на зi раль нi ка аб васт ры ла сi ту а цыю, i Ана то ля Ро дзi ка прос та гвал там вы штур ха лi 
з па коя АВК у Каст рыч нiц кай ра ён най ад мi нiст ра цыi.

На зi раль нi ка Эду ар да Ба лан чу ка, акрэ ды та ва на га ў АВК Ма ла дэ чан скай га рад ской акру гi, 
якi ха цеў пра са чыць за пе ра да чай пра та ко лаў у акру го вую ка мi сiю, стар шы ня акру го вай ка мi сii 
вы ста вi ла за дзве ры: маў ляў, за раз ня ма па ся джэн ня, на якiм на зi раль нiк мае пра ва зна хо дзiц ца. 
Гэ та ад бы ло ся на ва чах мiж на род ных на зi раль нi каў.

Па ся джэн нi, на якiх за цвяр джа юц ца вы нi кi вы ба раў па акру зе, як пра вi ла, ад бы ва юц ца на 
пя ты дзень пас ля за кан чэн ня вы ба раў. Та кая iн тэр прэ та цыя норм ВК з бо ку ар га нi за та раў вы ба-
раў пры вя ла да та го, што пры ём бю ле тэ няў, пра та ко лаў аб вы нi ках га ла са ван ня, якiя па сту пi лi з 
УВК, пад су ма ван не i ўста наў лен не вы нi каў га ла са ван ня па акру зе ад бы ва ла ся па-за па ся джэн ня-
мi АВК у цал кам за кры тым для на зi раль нi каў рэ жы ме.

За фiк са ва ны вы пад кi, ка лi на ват са мi па ся джэн нi пра во дзi лi ся ў за кры тым для на зi раль нi каў 
рэ жы ме. Так, Мас тоў ская акру го вая ка мi сiя па ад най мен най вы бар чай акру зе №56 пра вя ла сваё 
па ся джан не па за цвяр джэн нi вы нi каў га ла са ван ня на акру зе та ем на. Ка лi 24 ве рас ня зра нi цы не-
за леж ны на зi раль нiк кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» Алег Ра маш ке вiч прый-
шоў у бу ды нак, дзе зна хо дзi ла ся ка мi сiя, яму па ве да мi лi, што па ся джан не ад бы ло ся яшчэ ўчо ра 
поз на ўве ча ры. Фак тыч на, ка лi яно са праў ды пра хо дзi ла, яно маг ло ад быц ца толь кi ноч чу. Вы-
даць Ра маш ке вi чу ко пiю пра та ко ла так са ма ад мо вi лi ся, па ра iў шы азна ё мiц ца з вы нi ка мi вы ба раў 
праз не каль кi дзён у га зе це. Ана ла гiч ная сi ту а цыя скла ла ся i ў АВК Гро дзен скай-сель скай акру гi, 
дзе на зi раль нi цай бы ла за рэ гiст ра ва на Свят ла на Руд коў ская. Ка лi яна зра нi цы 24 ве рас ня прый-
шла ў па мяш кан не АВК, вы явi ла ся, што вы нi ко вае па се джан не ўжо ад бы ло ся, а чле ны ка мi сii ў 
асоб ным па кой чы ку «свят ку юць» за кан чэн не вы бар чай кам па нii. Стар шы нi ка мi сii не бы ло, а 
сак ра тар не да ла маг чы мас цi азна ё мiц ца на зi раль нi цы з вы нi ко вым пра та ко лам на той пад ста ве, 
што ў яе яго не ака за ла ся.

Згод на з ар ты ку лам 55 ВК i да па мож нi кам для пра цы УВК ко пii пра та ко лаў аб вы нi ках га ла са-
ван ня, пра та ко лы па ся джэн няў УВК, дзе ад люст роў ва юц ца вы нi кi раз дзель на га пад лi ку га ла соў, 
пе ра да юц ца ў ор га ны, якiя ўтва ры лi ка мi сii (рай вы кан ка мы i ад мi нiст ра цыi ра ё наў у га ра дах). 
Па коль кi ВК не ўтрым лi вае пра мой нор мы, па вод ле якой на зi раль нi кi ма юць пра ва зна ё мiц ца 
з гэ ты мi пра та ко ла мi, на прак ты цы пра та ко лы бы лi не да ступ ны мi для на зi ран ня. Та кiм чы нам, 
ста ноў чае но ва ўвя дзен не аб аба вяз ко вай фiк са цыi вы нi каў раз дзель на га пад лi ку га ла соў фак тыч-
на не рэа лi за ва ла свой па зi тыў ны па тэн цы ял.

Пры ём пра та ко лаў i вы бар чых бю ле тэ няў АВК ад бы ваў ся ў бу дын ках мяс цо вых ор га наў вы-
ка наў чай ула ды. Так, Ба ра на вiц кая За ход няя АВК №5 на пра ця гу вы бар чай кам па нii зна хо дзi ла-
ся па ад ра се вул. Са вец кая, 79, па кой № 100. Ад нак 23 ве рас ня яна пе ра мяс цi ла ся ў па мяш кан не 
гар вы кан ка ма, дзе так са ма па ча ла пра ца ваць АВК № 6. Пра та ко лы з вы нi ка мi га ла са ван ня ў Го-
мель кай Юбi лей най ВА №31 пры ма лi ся АВК не па мес цы яе зна хо джан ня на вул. Кi ра ва, 34, а 
ў бу дын ку ад мiні стра цыi Чы гу нач на га ра ё на г. Го ме ля. Як пра вi ла, на ўва хо дзе рай вы кан ка маў 
дзя жу ры лi су пра цоў нi кi мi лi цыi, якiя не да пус ка лi на зi раль нi каў у бу дын кi.

На зва ныя ака лiч нас цi свед чаць пра гру бае па ру шэн не прын цы пу не за леж нас цi вы бар чых ка-
мi сiй ад мяс цо вых вы ка наў чых ор га наў ула ды, ства ра юць маг чы мас цi для кант ро лю пра цы ка мi-
сiй з бо ку прад стаў нi коў вы ка наў чай вер ты ка лi.

На зi ран не за пад лi кам га ла соў i ўста наў лен нем вы нi каў га ла са ван ня на вы ба рах-2012 яшчэ 
раз яск ра ва вы явi ла асноў ныя праб лем ныя мо ман ты дзе ю ча га вы бар ча га за ка на даў ства: ад сут-
насць рэг ла мен та цыi спо са бу пад лi ку вы бар чых бю ле тэ няў УВК, ад сут насць да дзе ных аб вы нi-
ках раз дель на га пад лi ку га ла соў у пра та ко ле аб вы нi ках га ла са ван ня i не да ступ насць гэ тай iн фар-
ма цыi для на зi раль нi каў, за кры тасць спi саў вы бар шчы каў, ад сут насць у ВК па ла жэн ня аб вы да чы 
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на зi раль нi кам за ве ра ных ко пiй пра та ко лаў пра вы нi кi га ла са ван ня, не маг чы масць пры сут нас цi 
за рэ гiст ра ва ных у АВК на зi раль нi каў пры пе ра да чы пра та ко лаў i бю ле тэ няў з УВК i ажыц цяў-
лен ня на зi ран ня за ўста наў лен нем вы нi каў га ла са ван ня па вы бар чай акру зе.

Гэ тыя сiс тэм ныя праб ле мы вы бар ча га за ка на даў ства ства ра юць шы ро кiя маг чы мас цi для ма-
нi пу ля цый з вы нi ка мi га ла са ван ня, яў кай вы бар шчы каў, ро бяць пра цэс пад лi ку га ла соў i ўста наў-
лен ня вы нi каў га ла са ван ня не праз рыс тым i за кры тым для на зi ран ня, што не ад па вя дае асноў-
ным прын цы пам пра вя дзен ня сва бод ных i дэ ма кра тыч ных вы ба раў, сур' ёз на пад ры вае да вер да 
вы нi каў вы ба раў i вы бар ча га пра цэ су ў цэ лым.

Па вод ле звес так Цэнт раль най ка мi сii аб вы нi ках вы ба раў дэ пу та таў ППНС пя та га склi кан-
ня, у спi сы гра ма дзян, якiя ме лi пра ва браць удзел у вы ба рах дэ пу та таў, бы ло ўклю ча на 7 030 430 
вы бар шчы каў. У га ла са ван нi пры ня лi ўдзел 5 245 459 вы бар шчы каў, цi 74,61% ад агуль най коль-
кас цi ўклю ча ных у спi сы вы бар шчы каў.

Вы ба ры ад бы лi ся ва ўсiх вы бар чых акру гах. У пер шым ту ры абра на 109 дэ пу та таў ППНС. 
У Го мель скай На ва бе лiц кай ВА №36, дзе ба ла та ваў ся адзiн кан ды дат, якi не на браў не аб ход най 
коль кас цi га ла соў вы бар шчы каў, па вiн ны быць пра ве дзе ны паў тор ныя вы ба ры.

Ра зам з тым, рэ аль ныя вы нi кi во ле вы яў лен ня вы бар шчы каў вы зна чыць не маг чы ма ў су вя зi з 
тым, што пад вя дзен не вы нi каў вы ба раў бы ло не транс па рэнт ным, а ма нi пу ля цыi з бю ле тэ ня мi i 
лiч ба мi маг лi ад бы вац ца на ўсiх эта пах га ла са ван ня i пад лi ку га ла соў i на слой вац ца ад на на дру-
гую. Гэ та азна чае, што лiч бы, аб ве шча ныя АВК i ЦВК не мо гуць быць па цвер джа ны, у вы нi ку 
ча го яны не вы клi ка юць да ве ру.

23 ве рас ня 2012 г. дзве мiж на род ныя мi сii па на зi ран нi за вы ба ра мi, АБ СЕ / БДIПЧ i Пар-
ла менц кай Асамб леi АБ СЕ, а так са ма гру пы на зi раль нi каў ад Мiж пар ла менц кай Асамб леi дзяр-
жаў-удзель нi каў Са друж нас цi Не за леж ных Дзяр жаў прад ста вi лi свае па пя рэд нiя за клю чэн нi па 
вы нi ках на зi ран ня за вы ба ра мi.

Мi сiя АБ СЕ ў сва iм па пя рэд нiм за клю чэн нi ў пры ват нас цi ад зна чы ла, што «на зi раль нi кам не 
бы ло да дзе на паў на вар тас най маг чы мас цi на зi раць за пад лi кам га ла соў, i яны не га тыў на аца нi лi 
гэ ты пра цэс на знач най коль кас цi вы бар чых участ каў, дзе пра во дзi ла ся на зi ран не. Ад сут насць 
дак лад на вы зна ча ных пра цэ дур пад лi ку га ла соў азна чае, што дак лад ны пад лiк га ла соў, як та го 
па тра буе п. 7. 4. Ка пен га ген ска га Да ку мен та АБ СЕ, пад пi са на га ў 1990 го дзе, не мо жа быць га-
ран та ва ны»16.

Мi сiя Мiж пар ла менц кай Асамб леi СНД ад зна чы ла, што ар га нi за цыя i пра вя дзен не вы ба раў 
дэ па ту таў «ад па вя да лi агуль на пры ня тым дэ ма кра тыч ным прын цы пам пра вя дзен ня сва бод ных i 
спра вяд лi вых вы ба раў, якiя ўтрым лi ва юц ца ў Кан сты ту цыi i вы бар чым за ка на даў стве Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь»17. Пры гэ тым мi сiя Мiж пар ла менц кай Асамб леi СНД ука за ла, што «не дак лад насць 
не ка то рых фар му лё вак Вы бар ча га ко дэк са аб умоў лi вае маг чы масць роз на га тлу ма чэн ня на прак-
ты цы шэ ра гу за ка на даў чых норм»18.

16  Меж ду на род ная миссия по наблюдению за выборами. Республика Бе ла русь — Парламентские вы бо ры, 23 сен тяб ря 2012 го да 
[Элект рон ный ре сурс]. Рэ жым до сту пу: htt p://rec.gov.by/sites/default/fi les/pdf/Elections-PPNS5-Obs_Itog2.pdf
17 Заключение груп пы на блю да те лей от Меж пар ла мент ской Ассамблеи го су дарств — участников Сот ру жест ва Независимых Го су-
дарств на вы бо рах в Па ла ту прадставителей Национального собрания Республики Бе ла русь пя то го со зы ва [Элект рон ный ре сурс]. 
Рэ жым до сту пу: htt p://rec.gov.by/sites/default/fi les/pdf/Elections-PPNS5-Obs_Itog1.pdf
18 Там са ма
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НА ЗI РАН НЕ ЗА ВЫ БА РА МI
Па да дзе ных ЦВК, на вы ба рах бы ло акрэ ды та ва на 762 мiж на род ных на зi раль нi кi. Мiж на род-

нае на зi ран не ў Бе ла ру сi тра ды цый на бы ло прад стаў ле на На зi раль най мi сi яй СНД (347, з якiх 
29 — ад Мiж пар ла менц кай Асамб леi дзяр жаў-удзель нi каў СНД), Мiж на род най мi сi яй БДIПЧ 
АБ СЕ (261), ПА АБ СЕ (74), 1 на зi раль нiк прад стаў ляў Мiж пар ла менц кую асамб лею Еў ра зiй-
скай эка на мiч най су поль нас цi, па 2 на зi раль нi кi бы лi на кi ра ва ны ЦВК Азер бай джа на, Ар ме нii, 
Ка зах ста на i Лат вii, 3 на зi раль нi кi — ад ЦВК Ра сiй скай Фе дэ ра цыi i 1 ад ЦВК Мал до вы. У якас цi 
мiж на род ных на зi раль нi каў бы лi акрэ ды та ва ны так са ма 23 не за леж ныя за меж ныя на зi раль нi кi i 
44 прад стаў нi кi дып ла ма тыч на га кор пу са.

На цы я наль нае на зi ран не ажыц цяў ля ла ся 30 304 на зi раль нi ка мi, 5 з якiх бы лi акрэ ды та ва ны ў 
ЦВК, 528 — у АВК i 29 774 — ва ўчаст ко вых вы бар чых ка мi сi ях. 1280 на зi раль нi каў бы лi вы лу-
ча ны гра ма дзя на мi шля хам па да чы за явы, 3305 — пра цоў ны мi ка лек ты ва мi, 3586 — па лi тыч ны-
мi пар ты я мi, 22125 — гра мад скi мi аб' яд нан ня мi.

З па зi тыў ных зме наў, якiя бы лi ўве дзе ны ў па ра дак пра цы на зi раль нi каў, вар та ад зна чыць на-
дзя лен не кi ру ю чых ор га наў па лi тыч ных пар тый i гра мад скiх аб' яд нан няў пра вам вы лу чыць на зi-
раль нi каў на ўсе ўчаст кi для га ла са ван ня не за леж на ад сва iх ар га нi за цый ных струк тур згод на з 
Па ста но вай ЦВК ад 19 чэр ве ня 2012 го да. У ча се па пя рэд няй кам па нii гэ тае пы тан не вы клi ка ла 
пэў ныя спрэч кi i не па ра зу мен нi, што за па тра ба ва ла да дат ко ва га асоб на га ўрэ гу ля ван ня.

Тра ды цый на ся род на цы я наль ных на зi раль нi каў, вы лу ча ных гра мад скi мi аб' яд нан ня мi, боль-
шасць скла да лi прад стаў нi кi пя цi най буй ней шых праў лад ных ар га нi за цый: Бе лая Русь, Бе ла рус-
кi рэс пуб лi кан скi са юз мо ла дзi (БРСМ), Бе ла рус кi са юз жан чын, Бе ла рус кае гра мад скае аб' яд-
нан не ве тэ ра наў i Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе ла ру сi.

На цы я наль нае не за леж нае ад ула даў на зi ран не, акра мя кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод-
ныя вы ба ры», ажыц цяў ля лi так са ма кам па нiя «За спра вяд лi выя вы ба ры», якая мо жа лi чыц ца 
на зi ран нем з бо ку апа зi цый ных па лi тыч ных пар тый i ру хаў, а так са ма ўдзель нi кi пра ек та «На зi-
ран не за вы ба ра мi: тэ о рыя i прак ты ка».

Кам па нiя «За спра вяд лi выя вы ба ры» ла дзi ла ся з iнi цы я ты вы 13 па лi тыч ных пар тый i гра-
мад скiх аб' яд нан няў, уключ на з асноў ны мi апа зi цый ны мi па лi тыч ны мi пар ты я мi. Ра ней анан са-
ва ная Пар ты яй «Зя лё ныя», Пар ты яй БНФ i Ру хам «За сва бо ду» асоб ная кам па нiя на зi ран ня 
«На род ны кант роль — за сум лен ныя вы ба ры» ўклю чы ла ся ў кам па нiю «За спра вяд лi выя вы-
ба ры». На пя рэ дад нi вы ба раў гэ тая кам па нiя спра ба ва ла за рэ гiст ра вац ца ў якас цi гра мад ска га 
аб' яд нан ня, але су тык ну ла ся з ад мо вай у рэ гiст ра цыi з бо ку Мi нiс тэр ства юс ты цыi.

Пра ект «На зi ран не за вы ба ра мi: тэ о рыя i прак ты ка» — гэ та iнi цы я ты ва ар га нi за цыi Belarus 
Watch, якая рэа лi зу ец ца ў парт нёр стве з ЕГУ i Бе ла рус кiм До мам пра воў ча ла ве ка. Пад час да-
тэр мi но ва га га ла са ван ня i ў дзень вы ба раў 70 удзель нi каў пра ек та на зi ра лi на 59 участ ках 35 
вы бар чых акру гаў, да лу чыў шы ся да кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры». Ча ты ры 
прад стаў нi кi пра ек та так са ма пры ня лi ўдзел у доў га тэр мi но вым на зi ран нi ў якас цi прак ты кан таў 
доў га тэр мi но вых на зi раль нi каў кам па нii пра ва аба рон цаў.

Наз ва ар га нi за цыi (кам па нii) Коль касць доў га тэр мi но вых 
на зi раль нi каў

Коль касць ка рот ка тэр мi но вых 
на зi раль нi каў

Пра ва аба рон цы 
за сва бод ныя вы ба ры

98 
(на зi ран не на 106 акру гах)

350 
(на зi ран не на 188 участ ках)

За спра вяд лi выя вы ба ры 0 1555 
(на зi ран не на 777 участ ках)

Бе лая Русь* 94 5107
БРСМ* 63 4575
Бе ла рус кi са юз жан чын* 36 1912
Фе дэ ра цыя праф са юзаў 
Бе ла ру сi* 38 4086

Бе ла рус кае гра мад скае 
аб' яд нан не ве тэ ра наў* 35 3408

*Па вод ле звес так Цэнт раль най ка мi сii.
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Ня гле дзя чы на вы со кi коль кас ны па каз чык вы лу ча ных ад праў лад ных гра мад скiх аб' яд нан няў 
i па лi тыч ных пар тый на зi раль нi каў i дэк ла ра ван нем, што яны так са ма пра во дзi лi на зi ран не за 
вы ба ра мi ў ППНС пя та га склi кан ня, вы нi кi iх дзей нас цi так не бы лi прад стаў ле ны гра мад ству. 
Так са ма за фiк са ва на, што прад стаў нi кi да дзе ных гра мад скiх аб' яд нан няў пад час хо ду ўсёй вы бар-
чай кам па нii рэ аль на не ажыц цяў ля лi на зi ран ня, у пад аў ля ю чай боль шас цi не пры сут нi ча лi на 
па се джан нях АВК i на ўчаст ках пад час да тэр мi но ва га га ла са ван ня, з'я вiў шы ся ў па мяш кан нi для 
пра вя дзен ня га ла са ван ня толь кi ў дзень вы ба раў, i то не паў сюль.

Так, па да дзе ных ЦВК, у Го мель скай воб лас цi акру го выя i ўчаст ко выя вы бар чыя ка мi сii за рэ-
гiст ра ва лi 89 i 5807 на цы я наль ных на зi раль нi каў ад па вед на. Ад нак, на прык лад, ма зыр скi пра ва-
аба рон ца Ула дзi мiр Це ля пун, на зi раль нiк на вы бар чым участ ку №18 (вы бар чая акру га №42), за 
пяць дзён на зi ран ня за да тэр мi но вым га ла са ван нем нi ко га з за рэ гiст ра ва ных ад пра дзяр жаў ных 
ар га нi за цый так i не ўба чыў. Не з'я вi ла ся за гэ ты час за рэ гiст ра ва ныя на ўчаст ку для га ла са ван ня 
нi Ка ва лё ва Ак са на, на зi раль нiк ад Бе лай Ру сi, нi На ву мен ка Сяр гей — на зi раль нi кi ад КПБ, нi 
ас тат нiя.

Шмат лi кiя на зi раль нi кi ад БРСМ, Бе лай Ру сi, ве тэ ран скай ар га нi за цыi i iнш., якiя бы лi за рэ-
гiст ра ва ны на пiн скiх участ ках для га ла са ван ня, на ват у дзень вы ба раў ма са ва iг на ра ва лi свае аба-
вяз кi. Яны прос та ад сут нi ча лi на боль шас цi ўчаст каў, дзе сi рат лi ва ста я лi пус тыя ста лы з шыль-
да мi «на зi раль нi кi».

У той жа час у пра цэ се на зi ран ня за вы ба ра мi дэ пу та таў ППНС на зi раль нi кi кам па нii «Пра-
ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» су ты ка лi ся з цiс кам з бо ку ор га наў ула ды, ад мо ва мi ў прад-
стаў лен нi iн фар ма цыi з вы бар чых ка мi сiй, вы да лен нем з вы бар чых участ каў (гэ та ад люст ра ва на 
ў раз дзе лах, пры све ча ных ад па вед ным эта пам вы бар чай кам па нii), за тры ман ням, пры цяг нен нем 
да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi i iн шым ме та дам уз дзе ян ня. Гэ та ў гор шы бок ад роз нi ва ла вы ба-
ры-2012 ад вы бар чых кам па нiй 2008 i 2010 гг.

Так, 2-га жнiў ня су пра цоў нi кi пад раз дзя лен ня «Тай фун» ДАI Вi цеб скай воб лас цi спы нi лi 
аў та ма бiль, у якiм зна хо дзi ла ся iмi джа вая пра дук цыя кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя 
вы ба ры». Кi роў цу да ста вi лi ў РА УС г. Ра со ны, дзе на чаль нiк ААПП РА УС Аляк сандр Яст рэ баў 
склаў пра та кол вы ман ня. Iмi джа вую пра дук цыю, ся род якой бы лi кан цэ ляр скiя вы ра бы, сум кi, 
май кi з фiр мо вай сiм во лi кай, бы ло вы ра ша на кан фiс ка ваць «з мэ тай пра вя дзен ня пра вер кi». Да-
дзе ная пра дук цыя бы ла пад рых та ва на для доў га тэр мi но вых на зi раль нi каў, жур на лiс таў i юрыс-
таў кам па нii.

11 ве рас ня суд дзя Ле нiн ска га ра ё на Ма гi лё ва Ак са на Рат нi ка ва вы нес ла па ста но ву па спра ве 
ад каз на га за не за леж нае на зi ран не на Ма гi лёў шчы не ў ме жах кам па нii «За спра вяд лi выя вы ба-
ры 2012» Юрыя Но вi ка ва. Суд дзя па лi чы ла Юрыя Но вi ка ва вi на ва тым у тым, што ён зай маў ся 
рас паў сю дам срод каў ма са вай iн фар ма цыi ў вы гля дзе iмян ных сшыт каў на зi раль нi каў, бра шу раў 
для на зi раль нi каў i iн фар ма цый на га бю ле тэ ня для на зi раль нi каў. Па вод ле яе ра шэн ня, уся гэ тая 
пра дук цыя трап ляе пад за кон аб СМI i пад ля гае знi шчэн ню. Аў та ма бiль Юрыя Но вi ка ва быў 
спы не ны 23 жнiў ня ў 20-00 у ра ё не чы гу нач на га вак за лу су пра цоў нi ка мi ДАI, кi роў цу пра па-
на ва лi пра ехаць у Ле нiн скi РА УС, дзе аў та ма бiль пра вя ра лi ўжо мi лi цы ян ты. У ба гаж нi ку бы лi 
зной дзе ны «Ме та дыч ныя рэ ка мен да цыi для на зi раль нi каў» у коль кас цi 293 асоб нi кi, столь кi ж 
бы ло iмян ных «Ра бо чых сшыт каў на зi раль нi каў», а так са ма 905 асоб нi каў бю ле тэ ня «За спра-
вяд лi выя вы ба ры». Уся пра дук цыя на зi раль нi каў, па вод ле ра шэн ня ра ён на га су да, му сiць быць 
знi шча на.

У г. Ба ра на вi чы су праць пра ва аба рон цы i на зi раль нi ка Сяр гея Гоў шы бы ла сфаб ры ка ва на 
ад мi нiст ра цый ная спра ва па арт. 17.1 Ад мi нiст ра цый на га ко дэк са («дроб нае ху лi ган ства»). На 
пад ста ве за явы стар шы нi АВК Ба ра на вiц кай За ход няй вы бар чай акру гi №5 Тац ця ны Ла ты ша вай 
Сяр гей Гоў ша быў аб вi на ва ча ны ў гру бай аб ра зе стар шы нi i сяб роў ка мi сii. До ка зы не вi на ва тас-
цi на зi раль нi ка, прад стаў ле ныя iм на дык та фон ным за пi се па ся джэн ня АВК, не бы лi ўзя ты пад 
ува гу ра бот нi ка мi мi лi цыi i су дом, якi аштра фа ваў С. Гоў шу 28 жнiў ня на 15 ба за вых ве лi чынь. 
Яшчэ да скла дан ня пра та ко ла аб ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi i вы ня сен ня па ста но вы су-
да дзяр жаў ная ба ра на вiч ская ра ён ная га зе та «Наш край» без апе ля цый на на зва ла Сяр гея Гоў шу 
«рас па ясаў шым ся ху лi га нам» (ну мар га зе ты 85 ад 2 жнiў ня). Аў тар ар ты ку ла Мi ха iл Шу бiч у 
ар ты ку ле «Дроб нае ху лi ган ства» да ваў ацэн ку па дзе ям, воль на iн тэр прэ ту ю чы рэ аль нае ста но-
вi шча спраў. На пры кан цы аў тар ар ты ку ла па ве дам ляў, што ма тэ ры я лы спра вы бу дуць пе ра да-
дзе ны ў суд, якi дасць пра ва вую ацэн ку зда рэн ню. Ар ты кул быў на дру ка ва ны ран кам 2 жнiў ня, 
а ў дру гой па ло ве та го ж дня ўчаст ко вы iн спек тар ка пi тан мi лi цыi Мi ка лай Куд раў цаў са праў ды 
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вы клi каў пра ва аба рон цу Сяр гея Гоў шу ў Ба ра на вiц кi ГА УС, дзе i быў скла дзе ны пра та кол ад-
мi нiст ра цый на га пра ва па ру шэн ня. Гэ тая сi ту а цыя толь кi па цвяр джа ла за моў ны ха рак тар аб вi-
на ва чан ня пра ва аба рон цы, удзел у якiм пры ня лi сяб ры АВК, мi лi цыя i суд пры iн фар ма цый най 
пад трым цы дзярж га зе ты дзе ля дыс крэ ды та цыi на зi раль нi ка.

У кан цы жнiў ня на зi раль нi ца па Ясе нiн скай вы бар чай акру зе № 100 Мiн ска Ва лян цi на Свяц-
кая атры ма ла лiст з Мi нiс тэр ства юс ты цыi, у якiм Мi нюст цi ка вiў ся да ку мен та цы яй не iс ну ю-
чай ар га нi за цыi — Гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кi фонд «Ка сi я пея», стар шы нёй якой яна 
ра ней з'яў ля ла ся. Ар га нi за цыя бы ла лiк вi да ва ная дзе вяць га доў та му. Але пад час кож най пар ла-
менц кай кам па нii чы ноў нi кi ўзгад ва юць пра лiк вi да ва нае аб' яд нан не i па тра бу юць даць спра ва-
зда чу. Па доб ныя за ха ды Мi нюс та Ва лян цi на Свяц кая рас ца нi ла як цiск на яе як на зi раль нi ка.

Сяб ра сло нiм скай су пол кi Пар тыi БНФ Анд рэя Лi шы ка, якi з'яў ляў ся на зi раль нi кам на Са-
вец кiм вы бар чым участ ку №18 па Сло нiм скай акру зе, 19 ве рас ня на ве да лi су пра цоў нi кi КДБ. 
Анд рэй жы ве ў iн тэр на це на Зор ка вай ву лi цы. Па сло вах юна ка, да яго ў па кой прый шлi два ча-
ла ве кi, па ка за лi па свед чан нi су пра цоў нi каў КДБ i па пя рэ дзi лi, каб ён больш не зай маў ся на зi ран-
нем на вы ба рах. «Ка лi бу дзеш i да лей зай мац ца на зi ран нем за вы ба ра мi, — ска за лi су пра цоў нi кi 
КДБ, — то не зной дзеш пра цы не толь кi ў Сло нi ме, але i ў ад ста лым, за дры па ным кал га се».

На пя рэ дад нi асноў на га дня га ла са ван ня Ве ра нi ка Бай ко ва, сак ра тар АВК Ма зыр скай акру гi, 
ска за ла на зi раль нi кам ад БХК Свят ля не Шуль га (вы бар чы ўчас так №35, спорт комп лекс «Ма-
зыр соль») i пар тыi «Спра вяд лi вы свет» — Шкро бат i Бяль ко (вы бар чы ўчас так №32, мед ка-
ледж), што iм ле пей не пры хо дзiць на ўчаст кi ў дзень вы ба раў — 23 ве рас ня. У iн шым вы пад ку 
iх бу дуць вы во дзiць з мi лi цы яй i зды маць гэ ты пра цэс на ка ме ру. Та кiя дзеян нi з бо ку сак ра та ра 
АВК бы лi вы клi ка ны тым, што УВК не вы хо дзi лi на пла на вы (аль бо абя ца ны) пра цэнт коль кас цi 
вы бар шчы каў да тэр мi но ва га га ла са ван ня, якi быў агу ча ны ў вi дэа на сай це тэ ле ка на ла «Ма зыр» 
htt p://tkm.by/ З ча ка ных 30 пра цэн таў на бра ла ся толь кi 15. Пры чы най не вы ка нан ня пла на сак-
ра тар АВК па лi чы ла пiль насць пра цы на зi раль нi каў.

24 вер нас ня, на на ступ ны дзень пас ля дня вы ба раў, 15 не за леж ных на зi раль нi каў пра ек та 
«На зi ран не за вы ба ра мi: тэ о рыя i прак ты ка» бы лi за тры ма ныя ў хос тэ ле «Джаз» у Мiн ску. З 
хос тэ лу ра зам з усi мi яго ны мi па ста яль ца мi i пер са на лам на аў та за ку на зi раль нi кi бы лi да стаў ле-
ныя ў Цэнт раль ны РА УС, дзе бы ла пра ве дзе ная iх пры му со вая дак ты лас ка пiя, а так са ма да гляд 
аса бiс тых рэ чаў. У не ка то рых за тры ма ных ча со ва бы лi ада бра ныя тэ ле фо ны i ноў тбу кi. Праз тры 
га дзi ны пас ля за тры ман ня без тлу ма чэн ня пры чы наў на зi раль нi каў i пер са нал хос тэ лу ад пус цi лi. 
Цэнт раль ны ра ён ны ад дзел След ча га ка мi тэ та г. Мiн ска ў ад каз на скар гу за тры ма ных на зi раль-
нi каў па ве да мiў, што за тры ман не ўдзель нi каў пра ек та ад бы ло ся ў су вя зi з ана нiм ным зван ком аб 
тэ ра рыс тыч най па гро зе. «У 10 га дзiн на тэ ле фон АДС па сту пiў зва нок ад ана нiм на га за яў нi ка, 
якi рас тлу ма чыў, што ў гас цi нi цы «Джаз» зна хо дзiц ца гру па гра ма дзян каў каз скай на цы я наль-
нас цi, якiя пра жы ва юць у на зва най гас цi нi цы без рэ гiст ра цыi. Так са ма ча ла век рас тлу ма чыў, што 
яны маг чы ма да тыч ныя да тэ ра рыс тыч най дзей нас цi. У су вя зi з тым, што з МУС ра ней бы ла 
атры ма ная iн фар ма цыя аб тым, што гру па зла чын цаў — вы хад цаў з Рэс пуб лi кi Ка зах стан, мо жа 
ха вац ца на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь i рых та ваць пра вя дзен не тэ рак таў, да ла жыў аб па-
ве дам лен нi ў ГУ УС Мiн гар вы кан ка ма. Кi раў нiц твам ГУ УС бы ло пры ня тае ра шэн не аб да стаў-
лен нi асо баў, якiя пра жы ва юць у гас цi нi цы «Джаз» з мэ тай уста наў лен ня iх асо бы, па ста ноў цы 
на дак та-, вi дэа ўлiк». След чы ка мi тэт ад мо вiў ся ўзбу джаць кры мi наль ную спра ву за не за кон нае 
за тры ман не на зi раль нi каў, ма ты ва ваў шы гэ та ад сут нас цю скла ду зла чын ства ў дзе ян нях су пра-
цоў нi каў пра ва ахоў ных ор га наў. Мiж тым за тры ма ныя звяр та юць ува гу на тое, што след чы так i 
не здо леў па тлу ма чыць, ча му iх ка ля двух га дзiн пра тры ма лi ля сця ны ў ка лi до ры РА УС, а так са ма 
на вош та бы ло за бi раць на да гляд ноў тбу кi i срод кi су вя зi ў не ка то рых за тры ма ных.

Су тык ну лi ся на зi раль нi кi i з па лi тыч на ма ты ва ва ны мi зваль нен ня мi з пра цы за ўдзел у на зi-
ран нi. Так, на па чат ку каст рыч нi ка сле сар рай во да ка на ла Iва цэ вiц кай жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кi Ста нi слаў Ха ла до вiч, якi быў на зi раль нi кам пад час пар ла менц кiх вы ба раў, атры маў на 
ру кi па пя рэ джан не аб тым, што з iм з 7 лiс та па да не бу дзе пра цяг ну ты пра цоў ны кант ракт. У той 
час, як на во да ка на ле не ха пае аж но 40 ра бот нi каў. Па сло вах Ха ла до вi ча, спаг нан няў на пра цы 
ён не меў, а ў 2009 го дзе на ват быў уз на га ро джа ны гра ма тай за вы дат ную пра цу. Ста нi слаў Ха-
ла до вiч лi чыць сваё зваль нен не па лi тыч на ма ты ва ва ным, ка жа, што хва лю не за да валь нен ня кi-
раў нiц тва ўзня лi сё лет нiя пар ла менц кiя вы ба ры: ён быў на зi раль нi кам на ўчаст ку №6 вы бар чай 
акру гi №11, якой кi ра ваў ды рэк тар рай во да ка на ла Ула дзi мiр Бурдзь. Гэ ты ўчас так даў са мы нiз кi 
пра цэнт яў кi на вы ба рах у ра ё не.
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Упер шы ню бы ло фак тыч на за ба ро не на на зi ран не на вы бар чых участ ках, якiя зна хо дзi лi ся 
па-за ме жа мi Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Цэнт раль ная ка мi сiя ўста на вi ла, што ў ад па вед нас цi з Па-
ла жэн нем19 палiтычныя пар тыi i гра мад скiя аб' яд нан нi мо гуць на кi роў ваць сва iх на зi раль нi каў 
толь кi ў тыя ка мi сii, якiя дзей нi ча юць на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь. На пад ста ве гэ та га 
на зi раль нi кам кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» бы ло ад моў ле на ў маг чы мас-
цi пра ца ваць на вы бар чых участ ках, ад чы не ных у дып ла ма тыч ных i кон суль скiх прад стаў нiц-
твах Рэс пуб лi кi Бе ла русь ва Укра i не, Поль шчы, Гер ма нii, Ра сii, Кi таi, Фран цыi i шэ ра гу iн шых 
кра iн.

Трэ ба ад зна чыць, што пад час прэ зi дэнц кiх вы ба раў 2010 г. па доб ныя аб ме жа ван нi не на зi ра-
лi ся.

Нор мы зга да на га Па ла жэн ня па ру ша юць прын цып га лос нас цi i праз рыс тас цi вы бар ча га пра-
цэ су, су пя рэ чаць ар ты ку лу 13 ВК, якi рэг ла мен туе пра вы на зi раль нi каў. У вы нi ку на за меж ных 
участ ках для га ла са ван ня на зi ран не бы ло не маг чы мым для на цы я наль ных на зi раль нi каў.

19 Па ста но ва ад 19.06.2012 г. № 21 «Об утверждении Положения о по ряд ке деятельности иностранных (меж ду на род ных) на блю-
да те лей при под го тов ке и проведении вы бо ров де пу та тов Па ла ты представителей Национального собрания Республики Бе ла русь 
пя то го со зы ва».
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СКАР ГI I ЗВА РО ТЫ, 
ЗВЯ ЗА НЫЯ З ВЫ БА РА МI

Згод на з вы бар чым за ка на даў ствам, ра шэн нi вы бар чых ка мi сiй i iн шыя дзе ян нi, звя за ныя з 
вы ба ра мi, мо гуць аб скардж вац ца ў вы шэй ста я чыя вы бар чыя ка мi сii i 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, якiя фар мi ра ва лi ТВК i УВК. Так, у ад па вед нас цi з ч. 6 арт. 34 Вы бар ча га 
ко дэк са ра шэн не ор га наў, якiя ўтва ры лi ка мi сiю, мо жа быць аб скар джа на ў трох дзён ны тэр мiн 
з дня яго пры няц ця ад па вед на ў аб лас ны, Мiн скi га рад скi, ра ён ны, га рад скi суд суб' ек та мi, якiя 
вы лу чы лi сва iх прад стаў нi коў у склад ка мi сii. Скар га па вiн на быць пад пi са на ад па вед на кi раў нi-
ком па лi тыч най пар тыi (ар га нi за цый най струк ту ры), iн ша га гра мад ска га аб' яд нан ня (ар га нi за-
цый най струк ту ры), кi раў нi ком iн шай ар га нi за цыi (струк тур на га пад раз дзя лен ня), гра ма дзя-
на мi, якiя вы лу чы лi прад стаў нi ка ў склад ка мi сii шля хам па да чы за явы. Суд раз гля дае скар гу ў 
трох дзён ны тэр мiн, яго ра шэн не з'яў ля ец ца кан чат ко вым.

Пад час вы бар чай кам па нii бы ло па да дзе на больш за 525 скарг i за яў.

1. Скар гi, звя за ныя з утва рэн нем АВК i УВК
З па да дзе ных пад час вы бар чай кам па нii скарг i за яў 117 — гэ та скар гi на ра шэн нi мяс цо вых 

вы ка наў чых i рас па рад чых ор га наў па ства рэн нi АВК i УВК, у якiх указ ва ец ца на не аб грун та ва-
нае не ўклю чэн не ў склад ка мi сiй прад стаў нi коў апа зi цый ных па лi тыч ных пар тый i гра мад скiх 
аб' яд нан няў. Нi ад на з гэ тых скарг не бы ла за да во ле на. Част ка скарг — не раз гле джа на ў су вя зi з 
про пус кам уста ноў ле на га ВК трох дзён на га тэр мi ну па да чы.

Су ды iг на ра ва лi до ва ды за яў нi каў аб дыс кры мi на цый ным па ды хо дзе мяс цо вых вы ка наў чых 
ор га наў пры ства рэн нi УВК, спа сы ла ю чы ся на тое, што пра цэ ду ра фар мi ра ван ня вы бар чых ка мi-
сiй бы ла пра ве дзе на без фар маль ных па ру шэн няў. Шмат у чым гэ та аб умоў лi ва ла ся ад сут нас цю 
ў ВК кры тэ ры яў уклю чэн ня прад стаў нi коў у склад вы бар чых ка мi сiй.

Трэ ба ад зна чыць, што пры раз гля дзе та кiх скарг у су дах прад стаў нi кi ор га наў, якiя ўтва-
ры лi ка мi сii, указ ва лi, што прад стаў нi кi апа зi цый ных па лi тыч ных пар тый не ўклю ча ны ў вы-
бар чыя ка мi сii ў су вя зi з пры цяг нен нем не ка то рых з iх да ад мi нiст ра цый най, кры мi наль най 
ад каз нас цi цi бес пра цоў ем (на прык лад, ра шэн нi су да Каст рыч нiц ка га ра ё на г. Ма гi лё ва па 
скар зе Ма гi лёў скай аб лас ной ар га нi за цыi гра мад ска га аб' яд нан ня БНФ «Ад ра джэнь не»). 
Пад ста ва мi для ад мо вы ва ўклю чэн нi ў вы бар чыя ка мi сii прад стаў нi коў апа зi цыi слу жы лi 
фар маль ныя па мыл кi ў да ку мен тах аб вы лу чэн нi. Пры гэ тым вар та за ўва жыць, што на ана-
ла гiч ныя фар маль ныя не дак лад нас цi з бо ку праў лад ных ар га нi за цый або са ма вы лу чэн цаў не 
звяр та ла ся ўва га.

Па доб ная прак ты ка бы ла адоб ра на Цэнт раль най ка мi сi яй яшчэ на вы ба рах Прэ зi дэн та 
2010 г. Та кую вы сно ву мож на зра бiць з ад ка зу Цэнт раль най ка мi сii на скар гу на зi раль нi ка БХК 
Паў ла Ле вi на ва аб па ру шэн нях пры фар мi ра ван нi УВК №35 Вi цеб скай Чка лаў скай ВА №18. У 
пры ват нас цi Цэнт раль ная ка мi сiя ўка за ла, што «ня знач ныя не дак лад нас цi, да пу шча ныя ў прад-
стаў ле ных да ку мен тах, не мо гуць быць пад ста вай для пры знан ня вы лу чэн ня пе ра лi ча ных асоб 
не за кон ны мi, та му што прад стаў нi кi пра цоў ных ка лек ты ваў i гра мад скiх аб' яд нан няў бы лi вы лу-
ча ны пра ва моц ным спо са бам».

Ана ла гiч ная вы сно ва зроб ле на i пра ку ра ту рай Вi цеб скай воб лас цi ў ад ка зе на скар гу Паў ла 
Ле вi на ва па пы тан нi фар мi ра ван ня АВК Вi цеб скай Чка лаў скай ВА №18. Вы кон ва ю чы аба вяз кi 
пра ку ро ра Вi цеб скай воб лас цi А. В. Ча дзюк ука заў, што «не ка то рыя не дак лад нас цi пры за паў-
нен нi да ку мен таў, якiя ты чац ца ўка зан ня мес ца жы хар ства вы бар шчы каў, з'яў ля юц ца не iс тот ны-
мi i не ўплы ва юць на пра ва мер насць пры ня та га ра шэн ня». Ад нак прак ты ка свед чыць, што ана-
ла гiч ныя па ру шэн нi з бо ку не за леж ных кан ды да таў у ка мi сii заў сё ды пры во дзi лi да пры мя нен ня 
санк цый у ад но сi нах да iх.

У цэ лым ана лiз су до вых ра шэн няў па скар гах аб фар мi ра ван нi вы бар чых ка мi сiй па каз вае, 
што су ды фак тыч на не раз гля да лi спрэч кi пра аб грун та ва насць уклю чэн ня цi не ўклю чэн ня тых 
цi iн шых прад стаў нi коў у склад ка мi сiй, а аб мя жоў ва лi ся вы свят лен нем, цi бы лi да пу шча ны фар-
маль ныя па ру шэн нi пры фар мi ра ван нi вы бар чых ка мi сiй.
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Та кую вы сно ву мож на зра бiць i з ад ка зу на мес нi ка Стар шы нi Вяр хоў на га Су да Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь А. А. За ба ры на на гляд ную скар гу на ад но з ра шэн няў аб фар мi ра ван нi вы бар чых ка-
мi сiй. У пры ват нас цi ён ука заў, што «пы тан не аб уклю чэн нi той цi iн шай асо бы ў склад ка мi сii 
ад но сiц ца да вы ключ най кам пе тэн цыi ор га наў, якiя ўтва ра юць ка мi сii».

2. Скар гi на эта пе рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў ных груп i збо ру под пi саў
На эта пе рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў ных груп бы ло па да дзе на 3 скар гi, па ад ной з якiх бы ло пры-

ня та ста ноў чае ра шэн не. Так, Цэнт раль ная ка мi сii за да во лi ла скар гу па ла ча нi на Сяр гея Раб ца ва, 
чыю iнi цы я тыў ную гру пу не за рэ гiст ра ва ла По лац кая акру го вая вы бар чая ка мi сiя. У рэ гiст ра-
цыi iнi цы я тыў най гру пы пен сi я не ру Сяр гею Раб ца ву бы ло ад моў ле на з пры чы ны на яў най су дзi-
мас цi, атры ма най у 2007 го дзе па ар ты ку ле 155 КК «пры чы нен не цяж ка га або менш цяж ка га 
ця лес на га па шко джан ня па не асця рож нас цi». У ЦВК па лi чы лi, што гэ ты факт не пе ра шка джае 
рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў най гру пы Раб ца ва i яго вы лу чэн ню ў кан ды да ты Па ла ты прад стаў нi коў.

Цэнт раль най ка мi сi яй бы ло ад моў ле на ў за да валь нен нi скар гi аў та ру рэ за нанс на га пер фо-
ман су «Му са рок» Iва на Амель чан кi, якi на пя рэ дад нi пе ра да чы ў акру го вую ка мi сiю за явы аб 
рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў най гру пы быў за тры ма ны i арыш та ва ны на 12 су так. Да ку мен ты бы лi 
ад праў ле ныя ў акруж кам па по шце, але ка мi сiя не за рэ гiст ра ва ла гру пу, ма ты ва ваў шы гэ та тым, 
што прэ тэн дэнт у дэ пу та ты не з'я вiў ся аса бiс та. Кi раў нiк Цэнт рвы бар ка ма Лi дзiя Яр мо шы на на 
прэс-кан фе рэн цыi 26 лi пе ня па тлу ма чы ла, ча му вы бар чая ка мi сiя не за рэ гiст ра ва ла iнi цы я тыў-
ную гру пу па вы лу чэн нi кан ды да там у дэ пу та ты Iва на Амель чан кi. Яна за явi ла жур на лiс там, што 
не ба чыць у гэ тай сi ту а цыi нi чо га не ла гiч на га: «У за ко не па зна ча на, што за ява аб рэ гiст ра цыi 
iнi цы я тыў най гру пы па да ец ца асо бай, якая мае на мер вы лу чыц ца кан ды да там у дэ пу та ты або 
прэ зi дэн ты. Пад час прэ зi дэнц кiх вы ба раў мы нi чо га не тлу ма чы лi, але та ды ўста на вi лi па ра дак, 
што да ку мен ты мо гуць па да вац ца аса бiс та або па да ве ра нас цi. Лу ка шэн ка па да ваў да ку мен ты па 
да ве ра нас цi, якая бы ла ў Аляк санд ра Радзь ко ва, кi раў нi ка яго iнi цы я тыў най гру пы». Па сло вах 
Яр мо шы най, за ба ро на на пры ём да ку мен таў па по шце бы ла ўве дзе на пас ля та го, як у вы ба рах 
2002 го да ўдзель нi чаў «кан ды дат-фан том», якi вы лу чаў ся, па да ваў скар гi, але яго нi хто нi ко лi 
не ба чыў. «Ка лi ка мi сiя пай шла па ад ра се пра цоў на га ка лек ты ву, якi яго вы лу чаў, там аказа лi ся 
ру i ны».

На эта пе збо ру под пi саў па да дзе на 18 скарг (для па раў на ння: на прэ зi дэнц кiх вы ба рах 2010 г. 
iх бы ло больш за 50). Ня знач ная коль касць тлу ма чыц ца тым, што збор под пi саў вы ка рыс тоў ваў-
ся не шмат лi кi мi кан ды да та мi ў асноў ным з мэ тай пры цяг нен ня ўва гi да сва ёй асо бы. Асноў ныя 
ўдзель нi кi вы бар чай кам па нii — па лi тыч ныя пар тыi — вы лу ча лi прад стаў нi коў ра шэн ня мi сва-
iх вы шэй шых ор га наў. У асноў ным аб скар джан нi да ты чы лi ся ня до пус ку сяб раў iнi цы я тыў ных 
груп для збо ру под пi саў у iн тэр на ты.

Так са ма аб скардж ва лi ся ра шэн нi ор га наў мяс цо вай ула ды аб вы зна чэн нi мес цаў, за ба ро не ных 
для збо ру под пi саў. Так, у вы нi ку аб скардж ван ня бы ло зме не на ра шэн не Брэсц ка га га рад ско га 
вы ка наў ча га ка мi тэ та: са спi су за ба ро не ных вы клю ча ны асоб ныя ву лi цы го ра да. У не ка то рых 
вы пад ках ана ла гiч ныя скар гi не бы лi за да во ле ны. Мiн скi аб лас ны вы ка наў чы ка мi тэт ад мо вiў у 
за да валь нен нi скар гi на ра шэн не Слуц ка га ра ён на га вы ка наў ча га ка мi тэ та. Ад моў нае ра шэн не 
пры няў Мi набл вы кан ка мам па скар зе на ра шэн не Лю бан ска га рай вы кан ка ма. Вар та за ўва жыць, 
што на прэ зi дэнц кiх вы ба рах 2010 г. ме на вi та Мiн скi аб лас ны вы ка наў чы ка мi тэт быў ад ным з 
не шмат лi кiх ор га наў, якi пе ра гля даў ра шэн нi нi жэй шых вы кан ка маў на ка рысць па шы рэн ня да-
зво ле ных мес цаў.

3. Скар гi на ад мо вы ў рэ гiст ра цыi кан ды да та мi
У ад па вед нас цi з ч. 16 арт. 68 Вы бар ча га ко дэк са Рэс пуб лi кi Бе ла русь ра шэн не акру го вай вы-

бар чай ка мi сii аб ад мо ве ў рэ гiст ра цыi кан ды да там у дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў мо жа быць 
аб скар джа на у Цэнт раль ную ка мi сiю асо бай, вы лу ча най кан ды да там у дэ пу та ты, у трох дзён ны 
тэр мiн з дня пры няц ця ра шэн ня. Ра шэн не Цэнт раль най ка мi сii ў той ж тэр мiн мо жа аб скар-
джа на асо бай, вы лу ча най кан ды да там у дэ пу та ты, у Вяр хоў ны Суд Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Раз гляд 
скар гаў на ра шэн нi Цэнт раль най ка мi сii аб ад мо ве ў рэ гiст ра цыi кан ды да там у дэ пу та ты ад бы ва-
ец ца ў ад па вед нас цi з гл. 29 Гра ма дзян ска га пра цэ су аль на га ко дэк са Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Цэнт-
раль ная ка мi сiя аба вя за на прад ста вiць су ду ма тэ ры я лы, якiя па слу жы лi пад ста вай для ад мо вы ў 
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рэ гiст ра цыi кан ды да там у дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў. За яў нiк мае пра ва прад стаў ляць су ду 
до ка зы i iн шыя ма тэ ры я лы. Ра шэн не Вяр хоў на га Су да з'яў ля ец ца кан чат ко вым.

На ра шэн нi АВК аб ад мо ве ў рэ гiст ра цыi кан ды да та мi ў дэ пу та ты ў Цэнт раль ную ка мi сiю 
бы ло па да дзе на 57 скар гаў, за да во ле на — 11. Та кiм чы нам, пад час вы бар чай кам па нii 2012 го да 
скар гаў бы ло менш, чым у ана ла гiч ны пе ры яд пар ла менц кiх вы ба раў 2004 г. (пра вам аб скар-
джан ня ска рыс та лi ся 164 прэ тэн дэн ты), i пры клад на роў на 2008 г. (52 скар гi). Ся род 11 прэ-
тэн дэн таў, за рэ гiст ра ва ных у якас цi кан ды да таў, — тры бес пар тый ныя, па тры прад стаў нi кi 
АГП i БПЛСС, па ад ным прад стаў нi ку ЛДП i ПБНФ. За да во лiў шы пры клад на 20% па да дзе ных 
скар гаў, Цэнт раль ная ка мi сiя пе ра вы сi ла па каз чык 2008 г., (8 з 52 цi 15%) i не да сяг ну ла па каз-
чы ка 2004 г. (44 з 164 цi 26%).

Боль шасць з 11 за да во ле ных скар гаў да тыч ы лi ся ад мо вы ў рэ гiст ра цыi на пад ста ве не са-
праўд ных да дзе ных у дэк ла ра цы ях. Пры гэ тым у шэ ра гу вы пад каў АВК ад маў ля лi з-за не дэк ла-
ра ван ня су маў, мен шых за 20% га да во га да хо ду, што па вод ле тлу ма чэн няў Цэнт раль най ка мi сii 
не лi чыц ца iс тот ным па ру шэн нем. У та кiх вы пад ках ра шэн нi АВК ад мя ня лi ся Цэнт раль най ка мi-
сi яй, ад нак прэ тэн дэн ты з-за не кам пе тэнт ных дзе ян няў чле наў АВК губ ля лi ты дзень агi та цый-
най кам па нii.

Боль шасць скар гаў на ра шэн нi АВК аб пры знан нi не са праўд ны мi под пi саў вы бар шчы каў за-
да во ле ныя не бы лi. Цэнт раль ная кам сiя грун та ва ла ся на звест ках АВК, у тым лi ку, да дзе ных экс-
пер ты зы МУС, аб тым, што да ты ў пад пiс ных ар ку шах па стаў ле ны ад ной ру кой. Прад' яў ле ныя 
на па ся джэн нi не ка то ры мi прэ тэн дэн та мi пiсь мо выя па цвер джан нi, да дзе ныя са мi мi вы бар шчы-
ка мi, не пры ма лi ся да ўва гi. Па доб ная сi ту а цыя скла ла ся з Мi ха i лам Па шке вi чам, яко му ў вы нi ку 
бы ло ад моў ле на ў рэ гiст ра цыi па Ку па лаў скай вы бар чай акру зе №95 у Мiн ску.

У не ка то рых вы пад ках за клю чэн нi, да дзе ныя экс пер та мi-кры мi на лiс та мi, не да зва ля лi ад на-
знач на ад ка заць на пы тан не, зроб ле ныя за пi сы ў гра фах «да та» i «под пiс» ад ной асо бай цi роз-
ны мi. Ад нак Цэнт раль ная ка мi сiя не ўлiч ва ла гэ та i па кi да ла скар гi без за да валь нен ня.

Па Слуц кай вы бар чай акру зе № 67 пры пад трым цы кам па нii «Га ва ры праў ду» шля хам збо ру 
под пi саў iшоў Аляк сандр Со лап. Ня гле дзя чы на пры знан не та го фак ту, што АВК не аб грун та ва-
на ад мо вi ла яму ў рэ гiст ра цыi кан ды да там у дэ пу та ты, Цэнт раль ная ка мi сiя пры ня ла ра шэн не 
не за да во лiць скар гу Аляк санд ра Со ла па i па кi нуць ра шэн не АВК у сi ле. Са спа сыл кай на зва ро-
ты гра ма дзян ка мi сiя ўка за ла на пры чы ну та ко га ра шэн ня — не ад на ра зо выя су дзi мас цi прэ тэн-
дэн та. Ад нак па вод ле ВК гэ ты гра ма дзя нiн не меў пе ра шко даў для рэ гiст ра цыi, бо яго су дзi мас цi 
бы лi па га ша ны ў су вя зi са за кан чэн нем iх тэр мi ну.

На ра шэн нi Цэнт раль най ка мi сii аб ад мо ве ў за да валь нен нi скар гаў на ра шэн нi АВК у Вяр хоў-
ны Суд па сту пi ла 19 скар гаў, ад на з iх — скар га Вiк та ра Ця рэ шчан кi — за да во ле на i за яў нiк быў 
за рэ гiст ра ва ны кан ды да там у дэ пу та ты (Па стаў ская вы бар чая акру га №29). Яшчэ дзве не бы лi раз-
гле джа ны з-за про пус ку тэр мi ну для аб скар джан ня. Ас тат нiя 16 па кi ну ты без за да валь нен ня.

Раз гля да ю чы скар гу Сяр гея Па рсю ке вi ча, Вяр хоў ны Суд ужыў нор му част кi 16 ар ты ку ла 61 
ВК i пры знаў не да пу шчаль ным за паў нен не пад пiс ных лiс тоў асо бай, якая не з'яў ля ец ца чле нам 
iнi цы я тыў най гру пы. Гэ та пя рэ чыць Па ста но ве Цэнт раль най ка мi сii, якая ўста на вi ла, што звест-
кi пра вы бар шчы ка мо гуць за паў няц ца як са мiм вы бар шчы кам, так i iн шай асо бай па прось бе 
вы бар шчы ка. Ра шэн не Вяр хоў на га Су да вы яў ляе вi да воч ную су пя рэч насць зга да най Па ста но вы 
Цэнт раль най ка мi сii па тра ба ван ням вы бар ча га за ка на даў ства, ад нак не дае гэ та му ад па вед най 
ацэн кi.

Вяр хоў ны суд па цвер дзiў за кон насць ра шэн ня Цэнт раль най ка мi сii аб ад мо ве ў рэ гiст ра цыi 
кан ды да там у дэ пу та ты Аляк санд ра Со ла па са спа сыл кай на на яў насць су дзi мас цi. Суд дзя Вяр-
хоў на га Су да Iгар Мiль то звяр нуў ува гу на ад сут насць у ВК ука зан няў на не па га ша ную або не 
зня тую ва ўста ноў ле ным па рад ку су дзi мас ць. Та кi па ды ход вi да воч на су пя рэ чыць за ка на даў ству, 
па коль кi ў ад па вед нас цi з арт. 99 Кры мi наль на га ко дэк са, па га шэн не або зняц це су дзi мас цi ану-
лю юць пра ва выя на ступ ствы кры мi наль най ад каз нас цi. Та кiм чы нам, суд не лiк вi да ваў дыс кры-
мi на цый ны па ды ход, сфар му ля ва ны Цэнт раль най ка мi сiяй у сва ёй Па ста но ве па скар зе Со ла па. 
Па ды ход, якi пад тры маў Вяр хоў ны Суд, пя рэ чыць бе ла рус ка му за ка на даў ству.

4. Скар гi на эта пе агi та цыi
На эта пе агi та цыi па да дзе на больш за 113 скар гаў, якiя пе ра важ на да ты чы лi ся на ступ ных 

з'яў: цэн зу ры пра грам кан ды да таў у СМI, ад моў у транс ля цыi вы ступ лен няў кан ды да таў, за ба-
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ро ны пра вя дзен ня пi ке таў у пад трым ку бай ко ту вы ба раў, ад моў у прад стаў лен нi па мяш кан няў 
для су стрэч з вы бар шчы ка мi, не маг чы мас цi вя дзен ня паў на вар тас най агi та цыi шля хам пра вя-
дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў, вы ка ры стан ня асоб ны мi кан ды да та мi ад мi нiст ра цый на га рэ-
сур су i iнш.

За рэ гiст ра ва на му 29 жнiў ня згод на з ра шэн нем ЦВК кан ды да ту ад Бе ла рус кай пар тыi ле-
вых «Спра вяд лi вы свет» Ар ту ру Эш ба е ву са Сма ля вiц ка га ра ё на на Ла гой скай вы бар чай акру зе 
№75 зноў прый шло ся звяр тац ца ў ЦВК, але ўжо каб ад ста яць сваё пра ва на га ран та ва ную за ко-
нам пе рад вы бар чую агi та цыю. Акра мя та го, што ў су вя зi з аб скардж ва нем ра шэн ня Ла гой скай 
АВК у Цэнт раль най ка мi сii 10 дзён фак тыч на бы лi вы крас ле ныя з пра ду гле джа ных за ка на даў-
ствам 30 дзён для пе рад вы бар чай агi та цыi, то i пас ля атры ман ня рэ гiст ра цыi кан ды дат су тык-
нуў ся з праб ле май. Так, сма ля вiц кая га зе та «Край Сма ля вiц кi» ад мо вi ла ся пры маць для пуб-
лi ка цыi вы бар чую пра гра му Ар ту ра Эш ба е ва з-за та го, што яна бы ла па да дзе ная ў рэ дак цыю з 
на ту раль ным пры та кiх аб ста вi нах спаз нен нем. Акру го вая ка мi сiя на зва рот кан ды да та аб да па-
мо зе па абя ца ла вы ра шыць праб ле му, але так нi чо га i не зра бi ла. Толь кi пас ля чар го ва га зва ро ту ў 
ЦВК i ад па вед на га раз бi раль нiц тва кан ды да ту па абя ца лi вы ра шыць праб ле му з рэ дак цы яй.

Але боль шасць скар гаў апа зi цый ных кан ды да таў за ста ва лi ся без за да валь нен ня. Цэнт раль ная 
ка мi сiя не за да во лi ла скар гi кан ды да таў па Шкло ўскай вы бар чай акру зе №90 на дзе ян нi свай го 
апа не нта, на мес нi ка стар шы нi Ка мi тэ та дзярж кант ро лю Бе ла ру сi Аляк санд ра Аге е ва, якi вы ка-
рыс тоў ваў служ бо вае ста но вi шча для вя дзен ня сва ёй пе рад вы бар чай кам па нii.

Iван Шэ га i Мi ха iл Ка рат ке вiч, кан ды да ты ў дэ пу та ты па Сло нiм скай вы бар чай акру зе №58, 
звяр та лi ся не каль кi ра зоў са скар га мi ў Цэнт раль ную вы бар чую ка мi сiю аб тым, што на тэ ры то-
рыi Зэ львен ска га ра ё на ство ра ны ня роў ныя ўмо вы пра вя дзен ня пе рад вы бар чай агi та цыi. Кан-
ды да там у дэ пу та ты не каль кi ра зоў зры ва лi су стрэ чы ў СВК «Сын ко вi чы», у Зэ льве, у СВК 
«Сла ва цi чы», у вёс цы Ка ра лi но i ў iн шых мес цах Зэ львен шчы ны. Спа да ры ня Яр мо шы на ад ка-
за ла, што «вам бы ло ад моў ле на ў пра да стаў лен нi па мяш кан ня для пра вя дзен ня су стрэч з вы бар-
шчы ка мi, па коль кi ў па ру шэн не ўста ноў ле на га па рад ку вы не звяр ну лi ся ў акру го вую ка мi сiю i 
ва ша па тра ба ван не к Цэнт раль най ка мi сii так са ма не за сна ва на на за ко не». У дру гiм ад ка зе ад 10 
ве рас ня спа да ры ня Яр мо шы на па ве да мi ла, што «вы зна чэн не мес цаў для пра вя дзен ня ма са вых 
ме ра пры ем стваў у Зэ львен скiм ра ё не з'яў ля ец ца кам пе тэн цы яй Зэ львен ска га ра ён на га вы ка наў-
ча га ка мi тэ та i Цэнт раль ная ка мi сiя не мае пра ва да ваць ацэн ку пры ня та му ра шэн ню». Пры гэ-
тым, усе су стрэ чы з вы бар шчы ка мi Мi ха iл Ка рат ке вiч i Iван Шэ га ўзгад ня лi са стар шы нёй акру-
го вай ка мi сii Сло нiм скай вы бар чай акру гi Але най Ма ча лi най, з Зэ львен скiм рай вы кан ка мам, а 
так са ма са стар шы ня мi сель скiх Са ве таў.

Iван Шы ла, якi з'яў ляў ся да ве ра най асо бай са лi гор ска га кан ды да та ў дэ пу та ты Вiк та ра Ма-
лоч кi, атры маў ад каз з ЦВК на сваю скар гу на ра шэн не Са лi гор ска га вы кан ка ма «Аб вы зна чэн нi 
мес цаў для пра вя дзен ня ў па ве дам ляль ным па рад ку ма са вых ме ра пры ем стваў, якiя ар га нi зу юц ца 
кан ды да та мi ў дэ пу та ты ў Са лi гор скiм ра ё не». У сва ёй скар зе прад стаў нiк кан ды да та вы каз ваў 
не за да во ле насць ра шэн нем са лi гор скiх чы ноў нi каў, якiя да зво лi лi  агi та цый ныя су стрэ чы толь кi 
на не шмат люд ных пля цоў ках школь ных ста ды ё наў ды ўскрай ка вым пар ку «Ма ла досць», што 
знач на зву зi ла маг чы мас цi для кан так таў з вы бар шчы ка мi. Цэнт раль ная пло шча, га лоў ныя ву лi-
цы, два ра выя тэ ры то рыi i на огул шмат люд ныя мес цы Са лi гор ска апы ну лi ся за ба ро не ны мi для 
агi та цый ных схо даў. Стар шы ня Цэнт раль най вы бар чай ка мi сii Лi дзiя Яр мо шы на ста ла на бок 
чы ноў нi каў. «Пры пад рых тоў цы гэ та га ра шэн ня мяс цо выя ўла ды кi ра ва лi ся тым, што пры пра-
вя дзен нi ма са ва га ме ра пры емс тва маг чы мы вя лi кi збор на ро ду. Та му ў гэ тых мэ тах два ры не 
па ды хо дзяць. Гэ та мо жа па ру шыць спа кой гра ма дзян, пра жы ва ючых у да мах ва кол два ра, i пе ра-
крыть рух транс пар ту».

ЦВК фель мi фар маль на ад рэа га ва ла на скар гу кан ды да та ў дэ пу та ты па Брэсц кай Цэнт раль-
най акру зе №2 Iга ра Мас лоў ска га, якая ты чы ла ся вы зна ча ных га рад скi мi ўла да мi мес цаў, дзе 
мож на бы ло ла дзiць пi ке ты i су стрэ чы з вы бар шчы ка мi. У сваёй скар зе Мас лоў скi да во дзiў, што 
мяс цо вы гар вы кан кам на ўмыс на пра па на ваў пля цоў кi, якiя раз ме шча ны ў мес цах, якiя рэд ка на-
вед ва юць лю дзi. У якас цi пры кла ду экс-кан ды дат на га даў пра пi кет, якi ён i яго да ве ра ныя асо бы 
ла дзi лi 14 ве рас ня ў вы зна ча ным мес цы — на ста ды ё не «Ла ка ма тыў». За га дзi ну, на пра ця гу 
якой ад бы ваў ся пi кет, ак ты вiс ты вы бар чай кам па нii Iга ра Мас лоў ска га фак тыч на не су стрэ лi на 
спар то вым аб' ек це нi вод на га ча ла ве ка. Ад нак з ад ка зу Цэнт рвы бар ка ма вы нi ка ла, што «на тэ-
ры то рыi Брэсц кай Цэнт раль най вы бар чай акру гi №2 ство ра ныя ўсе ўмо вы для пра вя дзен ня ак-
тыў най агi та цый най кам па нii».



-81- 

5. Скар гi на эта пе га ла са ван ня i пад вя дзен ня вы нi каў вы ба раў
Па да тэр мi но вым га ла са ван нi, га ла са ван нi ў дзень вы ба раў i пры пад лi ку га ла соў па да дзе-

на ка ля 200 скар гаў. Боль шасць з iх — на па ру шэн нi вы зна ча най у ВК пра цэ ду ры га ла са ван ня: 
умя шаль нiц тва па боч ных асоб у пра цу УВК, пра стаў лен не ад знак у бю ле тэ нях за вы бар шчы каў 
чле на мi УВК, вы да ча не каль кiх бю ле тэ няў ад ной асо бе i г. д. Акра мя гэ та га, па да дзе ны скар гi на 
пе ра шко ды на зi ран ню на ўчаст ках для га ла са ван ня. Трэ ба ад зна чыць, што скар гi на кi роў ва лi ся 
не па кож ным фак це па ру шэн няў, у не ка то рых вы пад ках на зi раль нi кi кам па нii «Пра ва аба рон цы 
за сва бод ныя вы ба ры» i не па срэд ныя ўдзель нi кi вы бар чай кам па нii аб мя жоў ва лi ся па ве дам лен-
ня мi пра па ру шэн нi СМI i апi сан нем iх у спра ва зда чах.

Па па ру шэн нях, да пу шча ных пры пад лi ку га ла соў, па да дзе на 31 скар га. Нi ад на з iх не бы ла 
за да во ле на.

5 каст рыч нi ка 2012 г. Цэнт раль ная ка мi сiя раз гле дзе ла 2 скар гi па вы нi ках вы ба раў дэ пу та-
таў ППНС: скар гу Ула дзi мi ра Ся кер кi на вы нi кi вы ба раў па Го мель скай-Цэнт раль най ВА №33 
i скар гу Iга ра Слу ча ка па Го мель скай Са вец кай ВА №34. У за да валь нен нi на зва ных скар гаў бы-
ло ад моў ле на. Ра шэн нi не аб скардж ва лi ся ў Вяр хоў ны Суд, па коль кi та кая маг чы масць не пра-
ду гле джа на за ка на даў ствам. Гэ та, на дум ку экс пер таў кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя 
вы ба ры», су пя рэ чыць Кан сты ту цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Iн шых скар гаў па вы нi ках вы ба раў у 
Цэнт раль ную ка мi сiю не па сту пi ла.

Ор га ны пра ку ра ту ры, на якiя ўскла дзе на функ цыя на гля ду за вы ка нан нем за ка на даў ства ў 
хо дзе вы ба раў, як i ў па пя рэд нiя кам па нii, па сут нас цi, ухi лi лi ся ад пра вя дзен ня пра ве рак i ў боль-
шас цi вы пад каў пе ра да ва лi скар гi на раз гляд вы бар чых ка мi сiй.

Ана лiз спраў дае пад ста вы зра бiць вы сно ву, што вы нi ко васць аб скар джан няў вель мi нiз кая. 
Усе зва ро ты, па да дзе ныя ў су вя зi з фак та мi па ру шэн няў вы бар ча га за ка на даў ства, бы лi па кi ну-
тыя без за да валь нен ня.

За ява на зi раль нi ка РПГА БХК «Бе ла рус кi Хель сiнк скi ка мi тэт» Ула дзi мi ра Краў чан кі аб па-
ру шэн нях за ка на даў ства пры пад лi ку га ла соў на вы бар чым участ ку №12 Ма гi лёў скай Ле нiн скай 
вы бар чай акру гi №84, на кi ра ва ная ў Пра ку ра ту ру Ма гi лёў скай воб лас цi, бы ла пе ра ад ра са ва на 
стар шы нi акру го вай вы бар чай ка мi сii. У су вя зi з гэ тым не аб ход на ад зна чыць, што паў на моц твы 
стар шы нi акру го вай вы бар чай ка мi сii, хоць i пра цяг ва юц ца да пры знан ня Па ла тай прад стаў нi-
коў паў на моц тваў абра ных дэ пу та таў, фак тыч на не да зва ля юць ужы ваць якiх-не будзь знач ных 
мер па фак тах па ру шэн няў. Пра ку ра ту ра, якая ва ло дае больш сур' ёз ны мi паў на моц тва мi па фак-
тах па ру шэн няў вы бар ча га за ка на даў ства, як i не па срэд на пад час вы ба раў, да лё ка да пра вя дзен ня 
пра вер кi па да дзе ных фак тах.

Яшчэ больш не ад на знач нае ра шэн не бы ло пры ня та Пра ку ра ту рай Пер ша май ска га ра ё на 
г. Вi цеб ска па за яве на зi раль нi ка РПГА БХК «Бе ла рус кi Хель сiнк скi ка мi тэт» Паў ла Ле вi на ва 
па фак тах па ру шэн ня вы бар ча га за ка на даў ства на ўчаст ку №57 Вi цеб скай-Чка лаў скай вы бар чай 
акру гi №18. Пра ку рор Пер ша май ска га ра ё на Вi цеб ска Ра ма ноў скi Ю.В. пры няў ра шэн не на-
кi ра ваць за яву для раз гля ду стар шы нi ад па вед най акру го вай вы бар чай ка мi сii. Ад нак да гэ та га 
ча су паў на моц твы вы бра ных дэ пу та таў бы лi па цвер джа ны i да дзе ная ка мi сiя спы нi ла сваю дзей-
насць.

Ад моў ле на ва ўзбу джэн нi кры мi наль най спра вы па за яве Паў ла Ле вi на ва ва Упраў лен не След-
ча га ка мi тэ та па Вi цеб скай воб лас цi па фак це ска жэн ня вы нi каў пад лi ку га ла соў на ўчаст ку для 
га ла са ван ня №58 Вi цеб скай-Чка лаў скай вы бар чай акру гi №18. Па вел Ле вi наў па ве дам ляў пра 
ня ўлi ча ныя бю ле тэ нi для га ла са ван ня, якiя бы лi атры ма ны вы бар шчы ка мi, але не апу шча ны iмi ў 
скры нi для га ла са ван ня (гэ тыя бю ле тэ нi ма юц ца ў за яў нi ка). Па ста но ва бы ла аб скар джа на пра-
ку ро ру Пер ша май ска га ра ё на г. Вi цеб ска.

Ад моў ле на на зi раль нi ку РПГА БХК «Бе ла рус кi Хель сiнк скi ка мi тэт» На тал лi Са ма хва ла вай, 
якая звяр ну ла ся з за явай аб уз бу джэн нi кры мi наль най спра вы па фак тах пад роб кi да ку мен таў i 
ня пра вiль на га пад лi ку га ла соў стар шы нёй участ ко вай ка мi сii №22 Ма гi лёў скай Каст рыч нiц кай 
вы бар чай акру гi №86. У за яве ад зна ча ла ся, што фак тыч ная коль касць да тэр мi но ва пра га ла са ваў-
шых вы бар шчы каў у два ра зы менш, чым коль касць вы бар шчы каў, ука за ных у вы нi ко вым пра та-
ко ле. Ана лi зу ю чы па ста но ву аб ад мо ве ва ўзбу джэн нi кры мi наль най спра вы, вы не се ную участ-
ко вым iн спек та рам Каст рыч нiц ка га РА УС г. Ма гi лё ва Гра бя ню ком I.В., мож на зра бiць вы сно ву, 
што, як па пе ра важ най боль шас цi зва ро таў аб па ру шэн нях вы бар ча га за ка на даў ства, пра вер ка 
бы ла пра ве дзе на па вяр хоў на. У хо дзе яе бы лi апы та ныя толь кi стар шы ня ка мi сii i яго на мес нiк. 
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Iн шыя аб ста вi ны пры пра вя дзен нi пра вер кi не бы лi да сле да ва ны (не бы лi апы та ныя iн шыя на-
зi раль нi кi, акрэ ды та ва ныя ўчаст ко вай ка мi сi яй, гра ма дзя не, якiя па вод ле да дзе ных участ ко вай 
ка мi сii пра га ла са ва лi, не бы лi вы ву ча ны пiсь мо выя ма тэ ры я лы).

Вар та звяр нуць ува гу на спра ву бы ло га кан ды да та ў дэ пу та ты па Брэсц кай За ход няй вы бар-
чай акру зе №1 Аляк санд ра Мель нi ка, якi спра ба ваў пры цяг нуць да ад каз нас цi вi на ва тых у па-
ру шэн нях вы бар ча га за ка на даў ства пры пра вя дзен нi вы ба раў на ўчаст ку для га ла са ван ня №39. 
Брэсц кi га рад скi вы ка наў чы ка мi тэт ад мо вiў ся па чаць ад мi нiст ра цый ны пра цэс па яго за яве, ад-
нак пас ля аб скар джан ня гэ та га ра шэн ня ў Пра ку ра ту ру ад мi нiст ра цый ны пра цэс усё-та кi быў 
па ча ты ў ад па вед нас цi з арт. 10.26 ПВКо АП. За тым Брэсц кi гар вы кан кам вы нес па ста но ву аб 
яго спы нен нi. А. Мель нiк аб скар дзiў па ста но ву, у тым лi ку, у суд Ле нiн ска га ра ё на г. Брэс та. 
Ад нак скар гi не раз гля да лi ся па сут нас цi, па коль кi на дум ку дзярж ор га наў, А. Мель нiк не з'яў ля-
ец ца па цяр пе лым, i ад па вед на, не на дзе ле ны пра вам аб скар джан ня ў рам ках ад мi нiст ра цый на га 
пра цэ су.

Ад зна ча ны вы па дак вы ка ры стан ня мiж на род ных ме ха нiз маў аба ро ны па ру ша ных пра воў. 
Стар шы ня Го мель скай аб лас ной ар га нi за цыi Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi Ва сiль Па ля коў 
i сяб ра пар тыi Ула дзi мiр Ня пом ня шчых па да лi скар гi ў Ка мi тэт ААН па пра вах ча ла ве ка. Пад-
ста вай па слу жы ла ад мо ва су доў раз гле дзець iх скар гi па фак тах увя дзен ня на тэ ле ра дыё кам па нii 
«Го мель» па лi тыч най цэн зу ры пад час агi та цый най кам па нii. Вы сту пы кан ды да таў, якiя ўтрым-
лi ва лi за клi кi да вы бар шчы каў не браць удзел у вы ба рах, у эфiр не прай шлi. Скар гi апа зi цы я не-
раў у суд вы нi ку не да лi, та му што бе ла рус кае за ка на даў ства не дае пра ва ў па доб ных вы пад ках 
скар дзiц ца ў суд. У зва ро це ў Ка мi тэт ААН па пра вах ча ла ве ка экс-кан ды да ты ўказ ва юць на па-
ру шэн не iх пра ва на сва бод нае вы каз ван не мер ка ван ня, пра ва на ўдзел у спра вяд лi вых вы ба рах, 
пра ва не пад вяр гац ца дыс кры мi на цыi на пад ста ве па лi тыч ных пе ра ка нан няў, пра ва на до ступ да 
пра ва суд дзя i про сяць рэ ка мен да ваць ура ду Бе ла ру сi ўнес цi ад па вед ныя зме ны ў на цы я наль нае 
за ка на даў ства.

Ана лi зу ю чы раз гляд скар гаў, па да дзе ных удзель нi ка мi вы бар чай кам па нii, мож на зра бiць 
вы сно ву, што пра цэ ду ра аб скар джан ня па ру шэн няў вы бар чых пра воў пра цяг вае за ста вац ца не-
эфек тыў най i не да зва ляе да маг чы ся iх ад наў лен ня ў су до вым або ад мi нiст ра цый ным па рад ку, 
та му мно гiя за цi каў ле ныя асо бы не ба чаць сэн су аб скардж ваць па ру шэн нi вы бар ча га пра цэ су.
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ВЫ СНО ВЫ
Кам па нiя «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры» лi чыць, што вы ба ры ў ППНС пя та га склi-

кан ня ад бы лi ся з сур' ёз ны мi па ру шэн ня мi прын цы паў дэ ма кра тыч ных i спра вяд лi вых вы ба раў, 
за ма ца ва ных стан дар та мi АБ СЕ i бе ла рус кiм за ка на даў ствам. Ат мас фе ра па лi тыч на га пе ра сле ду 
i рэ прэ сiй апа не нтаў ула ды, на фо не якой пра хо дзi ла вы бар чая кам па нiя, аб ме жа ван нi пад час 
фар мi ра ван ня вы бар чых ка мi сiй, агi та цый най кам па нii не га тыў на паў плы ва лi на сва бо ду вы ба ру. 
Не праз рыс тасць пад лi ку га ла соў не дае пад стаў сцвяр джаць, што вы нi кi вы ба раў ад люст роў ва-
юць во ле вы яў лен не бе ла рус ка га на ро да.

Вы ба ры дэ пу та таў ППНС пя та га склi кан ня ста лi пер шы мi пар ла менц кi мi вы ба ра мi, якiя пра-
во дзi лi ся па вод ле аб ноў ле най рэ дак цыi Вы бар ча га ко дэк са. Зме ны i да паў нен нi ў ВК, уне се ныя 
ў 2010 i 2011 гг., у асноў ным на сi лi па зi тыў ны ха рак тар. Ад нак ад сут насць эфек тыў ных ме ха-
нiз маў рэа лi за цыi пра воў гра ма дзян i аб скардж ван ня па ру шэн няў у вя лi кай сту пе нi змян ша юць 
ста ноў чы ўплыў гэ тых змен. Знач ная част ка вы бар ча га пра цэ су за ста ец ца не транс па рэнт най i 
не га лос най. Вы бар чае за ка на даў ства не мае да стат ко вых ме ха нiз маў су праць ма нi пу ля цый пры 
пра вя дзен нi вы ба раў.

Ад сут насць кры тэ ры яў для ўклю чэн ня або ад хi лен ня вы лу ча ных кан ды да тур у склад вы бар-
чых ка мi сiй да зво лi ла ор га нам вы ка наў чай ула ды ма нi пу ля ваць пра цэ сам фар мi ра ван ня ка мi сiй. 
Ня гле дзя чы на тое, што ВК га ран туе прад стаў ле насць па лi тыч ных пар тый i гра мад скiх ар га нi-
за цый у скла дзе вы бар чых ка мi сiй, на прак ты цы ме на вi та прад стаў нi кi апа зi цый ных па лi тыч ных 
пар тый скла лi ў вы бар чых ка мi сi ях менш за 1%.

Рэ гiст ра цыя iнi цы я тыў ных груп у АВК у цэ лым ад бы ва ла ся без вi да воч ных па ру шэн няў. Ад-
нак пра вер ка дак лад нас цi под пi саў вы бар шчы каў у пад пiс ных лiс тах пра во дзi ла ся ў за кры тым 
для на зi раль нi каў рэ жы ме, што дае пад ста вы ўдзель нi кам вы бар ча га пра цэ су не да вя раць вы нi-
кам пра вер кi, асаб лi ва ў вы пад ках ад мо вы ў рэ гiст ра цыi кан ды да таў у дэ пу та ты. Уся го роз ны мi 
шля ха мi бы ло вы лу ча на 494 прэ тэн дэн ты на дэ пу тац кi ман дат, з iх 122 (24,6%) бы ло ад моў ле на 
ў рэ гiст ра цыi. Па лi тыч ныя пар тыi вы лу чы лi 204 прэ тэн дэн ты (41% ад агуль най коль кас цi вы лу-
ча ных). Ад мо ву ў рэ гiст ра цыi атры ма лi 23% вы лу чэн цаў ад пар тый, з iх 19,5% — ад апа зi цый ных 
пар тый.

Пе ра важ ная боль шасць iнi цы я тыў ных груп апа зi цый ных прэ тэн дэн таў на дэ пу тац кi ман дат 
бы лi за рэ гiст ра ва ныя. Ад моў ле на 85 iнi цы я тыў ным гру пам, што пла на ва лi вы лу чыць 15 асоб у 
якас цi кан ды да таў у дэ пу та ты, боль шасць з iх скла да лi iнi цы я тыў ныя гру пы па вы лу чэн нi А. Мi-
ха ле вi ча i М. Стат ке вi ча.

Ра шэн нi АВК па ад мо ве ў рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў ных груп гра ма дзян па вы лу чэн нi ў якас цi 
прэ тэн дэн таў у кан ды да ты А. Мi ха ле вi ча i М. Стат ке вi ча на пад ста ве та го, што пер шы не пра-
жы вае на тэ ры то рыi Бе ла ру сi i зна хо дзiц ца ў кры мi наль ным вы шу ку, а дру гi ад бы вае па ка ран не 
ў вы гля дзе па збаў лен ня во лi ў тур ме г. Ма гi лё ва, не за сна ва ныя на за ко не.

Пад час пе рад вы бар чых ме ра пры ем стваў бы лi за фiк са ва ны пе ра шко ды з бо ку ўлад у да чы нен-
нi да чле наў iнi цы я тыў ных груп апа зi цый ных кан ды да таў i вы пад кi вы ка ры стан ня ад мi нiст ра-
цый на га рэ сур су на ка рысць тых, ка го пад трым лi вае ўла да.

Зме ны ВК, уне се ныя ў 2010 г., спрас цi лi пра цэ ду ры рэ гiст ра цыi кан ды да таў у дэ пу та ты. На 
спра шчэн не пра цэ дур рэ гiст ра цыi кан ды да таў бы ла на кi ра ва на i Па ста но ва Цэнт раль най ка мi-
сii №35, якая вы зна чы ла, што пад «iс тот ным ха рак та рам не ад па вя да ю чых рэ ча iс нас цi звес так 
у дэк ла ра цыi аб да хо дах i ма ё мас цi кан ды да та ў дэ пу та ты» ра зу ме ец ца дэк ла ра ван не мен шай 
су мы га да во га да хо ду (ка лi не ад па вед насць скла дае больш за 20% ад агуль най су мы га да во га да-
хо ду).

Аб са лют на пра ход ны мi бы лi кан ды да ту ры тых кан ды да таў у дэ пу та ты, хто вы лу чаў ся ад ра зу 
ад двух суб' ек таў (ад гра ма дзян шля хам збо ру под пi саў i ад пра цоў ных ка лек ты ваў) — яны на 
100% за рэ гiст ра ва ныя. Як пра вi ла, ме на вi та гэ тым шля хам iдуць тыя кан ды да ты, якiх пад трым-
лi вае ўла да. Ня знач ная коль касць ад моў у рэ гiст ра цыi да дзе на вы лу чэн цам ад пра цоў ных ка лек-
ты ваў — за рэ гiст ра ва на 85% ад вы лу ча ных та кiм шля хам. Больш за ўсё ад моў ле на тым прэ тэн-
дэн там, якiя вы лу ча лi ся шля хам збо ру под пi саў — 56%.

На эта пе пе рад вы бар чай агi та цыi ад зна ча на вы ка ры стан не ад мi нiст ра цый на га рэ сур су ў мэ-
тах пад трым кi праў лад ных кан ды да таў. Ад на ча со ва дзяр жаў ныя СМI пуб лi ка ва лi ма тэ ры я лы, 
якiя не га тыў на асвят ля лi дзей насць апа зi цыi. У па раў на ннi з пар ла менц кi мi вы ба ра мi 2008 г. 
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па леп ша ны за ка на даў чыя ўмо вы для агi та цыi, ад нак вы ка ры стан не но вых норм бы ло зву жа на 
дзе ян ня мi вы ка наў чай ула ды i вы бар чай ад мi нiст ра цы яй. Вя лi кая коль касць кан ды да таў ад апа-
зi цый ных пар тый бы ла па збаў ле на маг чы мас цi да нес цi сваю па зi цыю да вы бар шчы каў. За фiк са-
ва ны шмат лi кiя вы пад кi цэн зу ры вы сту паў, пе рад вы бар чых пра грам апа зi цый ных кан ды да таў, 
за ба ро ны транс ля цыi iх вы ступ лен няў у эфi ры. Гэ та iс тот на аб ме жа ва ла пра вы вы бар шчы каў на 
атры ман не поў най iн фар ма цыi пра кан ды да таў i iх пра гра мы.

У пер шыя днi да тэр мi но ва га га ла са ван ня коль касць тых, хто пра га ла са ваў да тэр мi но ва, ня-
знач на ад роз нi ва ла ся ад той, якую аб' яў ля лi УВК. Але ў кан цы да тэр мi но ва га га ла са ван ня па-
вя лi чы ла ся роз нi ца па мiж афi цый ны мi звест ка мi i звест ка мi на зi раль нi каў. Так са ма ў кан цы да-
тэр мi но ва га га ла са ван ня знач на ўзрас ла коль касць участ каў, на якiх бы ла за фiк са ва на па доб ная 
роз нi ца.

Пры пра вя дзен нi да тэр мi но ва га га ла са ван ня на зi раль нi кам не ад на ра зо ва ад маў ля лi ў прад-
стаў лен нi звес так пра коль касць вы бар шчы каў, за рэ гiст ра ва ных на ўчаст ках. Бы лi ад зна ча ны па-
ру шэн нi пра цы ўчаст ко вых ка мi сiй, чле ны якiх, ня гле дзя чы на за ўва гi на зi раль нi каў, ня якас на 
апя чат ва лi скры нi для га ла са ван ня. Так са ма за ўва жа ны вы пад кi, ка лi па мяш кан нi для га ла са ван-
ня не апя чат ва лi ся пад час пе ра пын каў i пас ля за кан чэн ня пра цы УВК.

Пра цэс га ла са ван ня па мес цы зна хо джан ня вы бар шча каў вы зна чаў ся шмат лi кi мi па ру шэн ня-
мi пад час га ла са ван ня. Гэ та да ты чыц ца, у пер шую чар гу, ар га нi за цыi га ла са ван ня па мес цы зна-
хо джан ня тых вы бар шчы каў, якiя па пя рэд не не вы каз ва лi та ко га жа дан ня, i пе ра шкод у пра цы 
на зi раль нi каў з бо ку чле наў УВК.

На пе ра важ най боль шас цi ўчаст каў (93,6%), дзе бы лi не за леж ныя на зi раль нi кi, скры нi для 
га ла са ван ня зна хо дзi лi ся ў по лi зро ку чле наў УВК, на зi раль нi каў i жур на лiс таў. Вы да чы не каль-
кiх бю ле тэ няў ад ной асо бе за фiк са ва лi 5,3% на зi раль нi каў. Бы лi за фiк са ва ны вы пад кi цiс ку на 
на зi раль нi каў i не за кон на га вы да лен ня iх з вы бар чых участ каў. 26,8% на зi раль нi каў па ве да мi лi, 
што на пра цу чле наў УВК па сту па лi скар гi ад ра зу ад не каль кiх асоб.

Пад лiк га ла соў ад бы ваў ся не праз рыс та, на зi раль нi кi, а ў боль шай част цы УВК i чле ны ка-
мi сiй, не ме лi маг чы мас цi ад соч ваць пра вiль насць пад лi ку га ла соў, ад люст ра ва ных у вы бар чых 
бю ле тэ нях. На зi раль нi ка мi кам па нii за фiк са ва на не су па дзен не звес так пра яў ку вы бар шчы каў на 
ўчаст ках са звест ка мi, ука за ны мi ў пра та ко лах УВК аб вы нi ках га ла са ван ня.

Пад час вы бар чай кам па нii па да дзе на 525 скар гаў. Боль шасць з iх свед чыць пра не аб грун-
та ва нае не ўклю чэн не ў вы бар чыя ка мi сii прад стаў нi коў апа зi цыi i гра мад скiх аб' яд нан няў. Як i 
на па пя рэд нiх вы ба рах, нi вод ная з та кiх скар гаў не бы ла за да во ле на. На ад мо ву ў рэ гiст ра цыi ў 
Цэнт раль ную ка мi сiю па сту пi ла 57 скар гаў, з iх 11 бы лi за да во ле ны. З 19 скар гаў на ад па вед ныя 
ра шэн нi Цэнт раль най ка мi сii, па да дзе ных у Вяр хоў ны Суд, за да во ле на ад на.
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РЭ КА МЕН ДА ЦЫI
Пры ўня сен нi змен у ВК у сту дзе нi 2010 г. не бы ла ўлi ча на боль шасць рэ ка мен да цый АБ СЕ i 

Ве не цы ян скай ка мi сii, зроб ле ных па вы нi ках на зi ран ня за па пя рэд нi мi вы бар чы мi кам па нi я мi, у 
тым лi ку вы ба ра мi ў ППНС 2008 г.

Боль шасць гэ тых рэ ка мен да цый не стра цi ла сва ёй ак ту аль нас цi. Вы ба ры па ка за лi, што без 
дэ та лё вай рэг ла мен та цыi па рад ку фар мi ра ван ня вы бар чых ка мi сiй, га ла са ван ня i пад лi ку га ла соў 
не маг чы ма за бяс пе чыць та кое пра вя дзен не вы ба раў, якое б ад па вя да ла мiж на род ным стан дар-
там. Вы бар чая кам па нiя так са ма за свед чы ла не аб ход насць за бес пя чэн ня рэ аль най роў на сцi кан-
ды да таў у сфе ры до сту пу да срод каў ма са вай iн фар ма цыi i па шы рэн ня пра воў на зi раль нi каў.

Уня сен не пра па на ва ных рэ ка мен да цый у вы бар чае за ка на даў ства Рэс пуб лi кi Бе ла русь i iх пас-
ля доў ная рэа лi за цыя на прак ты цы да зво ляць на блi зiць вы ба ры да мiж на род ных стан дар таў і па вя-
лi чыць да вер да вы нi каў та кiх вы ба раў як у гра ма дзян Бе ла ру сi, так i ў мiж на род най су поль нас цi.

1. Вы бар чыя ка мi сii
У ВК не аб ход на за клас цi нор му, якая б га ран та ва ла пры сут насць у вы бар чых ка мi сi ях прад-

стаў нi коў тых апа зi цый ных па лi тыч ных пар тый, якiя вы лу ча юць сва iх кан ды да таў на вы ба рах. 
Не аб ход на за бяс пе чыць па лi тыч ным пар ты ям, якiя пры ня лi ўдзел у вы бар чай кам па нii, пра ва 
дэ ле га ваць ад на го прад стаў нi ка ў кож ную з тэ ры та ры яль ных, акру го вых i ўчаст ко вых вы бар чых 
ка мi сiй. I толь кi ў тым вы пад ку, ка лi па лi тыч ная пар тыя не ска рыс та ла ся та кiм пра вам, да зва ляць 
мяс цо вым рас па рад чым i вы ка наў чым ор га нам у па рад ку, уста ля ва ным за ко нам, са ма стой на за-
паў няць ва кант ныя мес цы ў вы бар чых ка мi сi ях. Ана ла гiч ным чы нам пер ша чар го вае пра ва вы-
лу чаць сва iх прад стаў нi коў у вы бар чыя ка мi сii трэ ба прад стаў ляць i кан ды да там у Прэ зi дэн ты. 
Гэ тыя зме ны ад па вя да лi б пры яры тэ ту пар тый у са дзей нi чан нi вы яў лен ню i вы каз ван ню па лi-
тыч най во лi гра ма дзян (част ка 1, ар ты кул 5 Кан сты ту цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь). Пры на яў нас цi 
кон кур су на ўдзел у вы бар чай ка мi сii яна па вiн на ства рац ца ў мак сi маль най коль кас цi, уста ноў ле-
най ВК. Акра мя гэ та га важ на за ка на даў ча вы зна чыць кры тэ рыi для кан ды да таў у склад вы бар чых 
ка мi сiй, якiя б змен шы лi маг чы мас цi ад воль на га iх пры зна чэн ня i маг лi б ацэнь вац ца су дом пры 
раз гля дзе ад па вед ных скар гаў. Фар мi ра ван не вы бар чых ка мi сiй пры на яў нас цi кон кур су па вiн на 
пра хо дзiць шля хам аб мер ка ван ня кож най кан ды да ту ры асоб на, у пры сут нас цi на зi раль нi каў.

2. Рэ гiст ра цыя кан ды да таў
Не аб ход на вы клю чыць маг чы масць вы ка ры стан ня ад мi нiст ра цый на га рэ сур су пры збо ры 

под пi саў, у пры ват нас цi за ба ра нiць збор под пi саў не чле на мi iнi цы я тыў ных груп. Акра мя гэ та-
га, трэ ба пра ду гле дзець пра ва на зi раль нi каў пры сут нi чаць пры пра вер цы под пi саў за вы лу чэн не 
кан ды да таў. Як па каз вае во пыт вы бар чых кам па нiй, вы зна чыць тое, кiм зроб ле ны за пiс да ты ў 
пад пiс ным лiс це, цяж ка на ват для экс пер та. Та му па тра ба ван не пра стаў лен ня да ты под пi су вы-
ключ на са мiм вы бар шчы кам не аб ход на зняць.

3. Спi сы вы бар шчы каў
У мэ тах па ве лi чэн ня праз рыс тас цi, пад спра ва здач нас цi пра цэ су рэ гiст ра цыi вы бар шчы каў не-

аб ход на ства рыць агуль на на цы я наль ны спiс вы бар шчы каў. Ён па вi нен раз мя шчац ца ў iн тэр нэ це i 
быць да ступ ным для кож на га жа да ю ча га. Гра ма дзя не i на зi раль нi кi, у тым лi ку да ве ра ныя асо бы, 
прад стаў нi кi СМI i мiж на род ныя на зi раль нi кi па вiн ны мець поў ны до ступ да спi саў. Кож ны гра-
ма дзя нiн па вi нен мець пра ва зна ё мiц ца са спi са мi вы бар шчы каў на сва iм участ ку да па чат ку га ла-
са ван ня. Акра мя гэ та га на зi раль нi кi па вiн ны мець маг чы масць зна ё мiц ца са спi са мi вы бар шчы каў 
пад час га ла са ван ня. Коль касць вы бар шчы каў, за рэ гiст ра ва ных на ўчаст ку для га ла са ван ня, па вiн на 
аб вя шчац ца вы бар чы мi ка мi сi я мi як на пя рэ дад нi га ла са ван ня, так i пас ля яго за кан чэн ня.

4. Фi нан са ван не вы ба раў
Вы нi кi фар мi ра ван ня i вы ка ры стан ня вы бар чых фон даў кан ды да таў па ка за лi не аб ход насць 

па ве лi чэн ня тэр мi ну iх фар мi ра ван ня. Не аб ход на да зво лiць асо бам, якiя ма юць на мер вы лу чыц ца 
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кан ды да та мi ў Прэ зi дэн ты, i па лi тыч ным пар ты ям, якiя пры ня лi ра шэн не пра вы лу чэн не сва iх 
кан ды да таў у дэ пу та ты, фар мi ра ваць вы бар чы фонд з мо ман ту пры зна чэн ня да ты вы ба раў. У вы-
пад ку не рэ гiст ра цыi кан ды да таў, гро шы бу дуць вяр тац ца ах вя ра валь нi кам.

Мэ та згод на па ве лi чэн не мак сi маль на га па ме ру вы бар ча га фон ду.

5. Пе рад вы бар чая агi та цыя
За ка на даў ства пра ду гледж вае пра цяг ласць пе ры я ду пе рад вы бар чай агi та цыi не больш, як 

адзiн ме сяц. Та кi тэр мiн агi та цыi аб мя жоў вае як кан ды да таў у маг чы мас цi агi та цыi, так i гра-
ма дзян у атры ман нi поў най iн фар ма цыi пра кан ды да таў i iх пра гра мы. Пра па ноў ва ец ца па вя-
лi чыць тэр мiн агi та цый най кам па нii як мi нi мум яшчэ на два тыд нi за кошт ска ра чэн ня па пя-
рэд нiх эта паў вы бар чай кам па нii. Акра мя гэ та га, трэ ба вы зва лiць суб' ек таў, якiя раз мя шча юць 
па лi тыч ную рэ кла му, ад ад каз нас цi за змест рэ кла мы, якую прад ста вi лi кан ды да ты цi па лi тыч-
ныя пар тыi.

Не аб ход на вяр нуць прак ты ку пра вя дзен ня дэ ба таў па мiж кан ды да та мi ў пра мым эфi ры, а 
так са ма за ба ра нiць цэн зу ру вы сту паў кан ды да таў i iх пра грам.

6. Су до вае аб скар джан не ра шэн няў, звя за ных з вы ба ра мi
ВК пра ду гледж вае аб ме жа ва ны пе ра лiк пад стаў для зва ро ту ў су до выя ор га ны. Не аб ход на 

даць маг чы масць су до ва га аб скар джан ня лю бых ра шэн няў вы бар чых ка мi сiй, iн шых дзяр жаў-
ных ор га наў. У пер шую чар гу гэ та да ты чыц ца па ста но вы Цэнт раль най ка мi сii, якая за цвяр джае 
вы нi кi вы ба раў, а так са ма вы нi кi вы ба раў па асоб ных участ ках, тэ ры то ры ях i акру гах.

7. Да тэр мi но вае га ла са ван не
За ма ца ва ная ў ВК пра цэ ду ра да тэр мi но ва га га ла са ван ня да зва ляе ўла дам ажыц цяў ляць роз-

на га ро ду ма нi пу ля цыi. У су вя зi з гэ тым пра па ну ец ца раз гле дзець маг чы масць поў най ад ме ны да-
тэр мi но ва га га ла са ван ня, за мя нiў шы яе пра цэ ду ра мi, што да зва ля лi б вы бар шчы кам га ла са ваць 
на iн шых участ ках.

У вы пад ку, ка лi да тэр мi но вае га ла са ван не не бу дзе ад ме не на, пра па ну ец ца ска ра цiць тэр мi-
ны да тэр мi но ва га га ла са ван ня да двух дзён, увес цi кры тэ рыi, па вод ле якiх вы бар шчы ку да ец ца 
пра ва на да тэр мi но вае га ла са ван не. Та кi мi кры тэ ры я мi па вiн ны быць пад ста вы, якiя ад на знач на 
свед чаць пра не маг чы масць для вы бар шчы ка ўзяць удзел у га ла са ван нi ў дзень вы ба раў (на прык-
лад, ад' езд за мя жу кра i ны, цi за ме жы вы бар чай акру гi i iнш.).

Трэ ба так са ма за ка на даў ча дэ та лi за ваць пра цэ ду ры за ха ван ня вы бар чых скрынь пад час да-
тэр мi но ва га га ла са ван ня, апя чат ван ня па мяш кан няў, дзе зна хо дзiц ца вы бар чая скры ня.

Па тра бу ец ца за ба ра нiць зна хо джан не па боч ных асоб, у тым лi ку су пра цоў нi каў мi лi цыi ў па-
мяш кан нях для га ла са ван ня i па ко ях, дзе за хоў ва юц ца вы бар чыя скры нi, бю ле тэ нi i iн шыя ма тэ-
ры я лы па вы ба рах.

Пра ду гле дзець пра ва на зi раль нi каў зна хо дзiц ца ў па мяш кан нях для га ла са ван ня па-за ча сам 
пра цы вы бар чых ка мi сiй (абе дзен ны пе ра пы нак i iнш.), ка лi там за ста юц ца чле ны вы бар чых ка-
мi сiй.

За бяс пе чыць усе УВК праз рыс ты мi цэль ны мi вы бар чы мi скры ня мi з плас ты ка вы мi стуж ка мi 
для апя чат ван ня з iн ды вi ду аль ным ну ма рам вы бар ча га ўчаст ка.

8. 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 ўзнi кае ў вы бар шчы ка толь кi пас ля пе ра да чы 

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

9. Пад лiк га ла соў
Пра цэ ду ра пад лi ку га ла соў не з'яў ля ец ца праз рыс тай. Ад на з асноў ных пры чын гэ та га — ад-

сут насць дэ та лi за цыi пра цэ ду ры пад лi ку га ла соў у ВК. Трэ ба за ка на даў ча за ма ца ваць на ступ ныя 
прын цы пы пра цэ ду ры пад лi ку га ла соў.
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Пад лiк га ла соў трэ ба пра во дзiць га лос на ў пры сут нас цi на зi раль нi каў, якiя мо гуць ба чыць 
пра вiль насць пад лi ку во ле вы яў лен ня вы бар шчы каў у кож ным бю ле тэ нi i чуць, за ка го па да дзе ны 
го лас. Па тра бу ец ца, каб пад лiк га ла соў ра бiў адзiн з чле наў ка мi сii, якi б агуч ваў i дэ ман стра ваў 
усiм чле нам ка мi сii i на зi раль нi кам кож ны бю ле тэнь.

Пад лiк га ла соў па вi нен ажыц цяў ляц ца асоб на па кож най скры нi для га ла са ван ня, вы нi кi та-
ко га асоб на га пад лi ку га ла соў асоб на па кож най скры нi па вiн ны ад люст роў вац ца ў вы нi ко вым 
пра та ко ле.

На зi раль нi кi i iн шыя асо бы, якiя зна хо дзяц ца ў ад па вед нас цi з вы бар чым ко дэк сам на ўчаст ку 
для га ла са ван ня пры пад лi ку га ла соў, па вiн ны мець пра ва вес цi аў дыё- i вi дэа за пiс пра цы вы бар-
чай ка мi сii аж да аб вя шчэн ня вы нi каў га ла са ван ня i вы веш ван ня вы нi ко ва га пра та ко ла. Ко пiя вы-
нi ко ва га пра та ко ла, за ве ра ная стар шы нёй i сак ра та ром ка мi сii i за ма ца ва ная пя чат кай, вы да ец ца 
на зi раль нi ку па яго прось бе.

Пра па ну ец ца за ма ца ваць пра ва на зi раль нi каў, за рэ гiст ра ва ных у тэ ры та ры яль ных вы бар чых 
ка мi сi ях, i да ве ра ных асоб кан ды да таў не па срэд на пры сут нi чаць i на зi раць за пра цэ ду ра мi пе-
ра да чы вы бар чых бю ле тэ няў i пра та ко лаў з вы нi ка мi га ла са ван ня з участ каў для га ла са ван ня ў 
тэ ры та ры яль ныя ка мi сii i атрым лi ваць (аль бо скла даць са мiм) звод ную таб лi цу вы нi каў га ла са-
ван ня па ўчаст ку i ў цэ лым па акру зе i тэ ры то рыi з за вя рэн нем гэ тых ко пiй стар шы нёй ад па вед-
най вы бар чай ка мi сii.

10. На зi ран не за вы ба ра мi
Для па ве лi чэн ня да ве ру да iн сты ту та вы ба раў у Бе ла ру сi не аб ход на за ка на даў ча па шы рыць 

пра вы на зi раль нi каў.
На зi раль нi кi па вiн ны мець маг чы масць бес пе ра шкод на зна ё мiц ца з ма тэ ры я ла мi ка мi сiй па 

вы лу чэн нi ў iх склад, спi са мi вы бар шчы каў, умо ва мi за ха ван ня вы бар чых бю ле тэ няў i скрынь 
пад час да тэр мi но ва га га ла са ван ня.

Не аб ход на зра бiць транс па рэнт най пра цэ ду ру пад лi ку га ла соў, каб за свед чыць тое, што кож-
ны бю ле тень быў улi ча ны ме на вi та за та го кан ды да та, якi па зна ча ны ў бю ле тэ нi. Не аб ход на дак-
лад на акрэс лiць пра ва аб скар джан ня, у тым лi ку ў су до вым па рад ку лю бых дзе ян няў, якiя мо гуць 
паў плы ваць на вы нi кi вы ба раў, а так са ма пра пi саць пра цэ ду ры i тэр мi ны аб скар джан ня.

У мэ тах ад на знач на га пры мя нен ня па ла жэн няў аб пра вах на зi раль нi каў, за ма ца ваць у ар ты ку-
ле 13 ВК прын цып тэ о рыi пра ва, згод на з якiм пе ра лiк пра воў на зi раль нi каў з'яў ля ец ца пры клад-
ным, а пе ра лiк за ба ро наў — вы чар паль ным.
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СI ТУ А ЦЫЯ ПАС ЛЯ ВЫ БА РАЎ
1. Мiж на род ная рэ ак цыя на вы ба ры

24 ве рас ня кi раў нiк мi сii на зi раль нi каў БДIПЧ АБ СЕ Ан то нiа Мi ла шос кi за явiў, што праз-
рыс тасць вы ба раў у Бе ла ру сi не мо жа быць га ран та ва ная на леж ным чы нам, па коль кi на зi раль нi-
кi не ме лi да стат ко ва га до сту пу да пад лi ку галасоў20. У па пя рэд нiм дак ла дзе БДIПЧ i ПА АБ СЕ 
пад крэс лi ва ла ся, што «вы ба ры не бы лi не прад узя ты мi, а пра цэс па да чы скар гаў i апе ля цый не 
га ран та ваў эфек тыў на га срод ка абароны21». Акра мя та го, бы ло ад зна ча на, што «ня гле дзя чы на 
пэў ныя па ляп шэн нi вы бар ча га за ка на даў ства ў 2010 i 2011 га дах, за ка на даў чыя рам кi ўсё роў на 
не га ран ту юць пра вя дзен ня вы ба раў у ад па вед нас цi з аба вя заль нiц тва мi ў рам ках АБ СЕ i мiж на-
род ны мi стан дар та мi»22.

У той жа дзень з кры тыч най ацэн кай пра вя дзен ня ў Бе ла ру сi пар ла менц кiх вы ба раў вы сту пi-
лi Вяр хоў ны прад стаў нiк ЕС па за меж ных спра вах i па лi ты цы бяс пе кi Кэт рын Эш тан i Ка мi сар 
па пы тан нях па шы рэн ня i па лi ты кi су сед ства Штэ фан Фю ле. Яны пад крэс лi лi, што пар ла менц кiя 
вы ба ры ста лi яшчэ ад ной стра ча най маг чы мас цю для пра вя дзен ня вы ба раў у ад па вед нас цi з мiж-
на род ны мi стан дар та мi. Услед за ацэн кай БДIПЧ яны ад зна чы лi, што вы ба ры не бы лi спра вяд лi-
вы мi i пра хо дзi лi на фо не агуль на га клi ма ту рэ прэ сiй i запалохвання23.

Ад на ча со ва з за явай вы сту пiў i кi раў нiк Еў ра пар ла мен та Мар цiн Шульц, якi вы ка заў шка да-
ван не, што пар ла менц кiя вы ба ры ў Бе ла ру сi зноў не ад па вя да лi мiж на род ным стан дар там спра-
вяд лi ва га i праз рыс та га вы бар ча га пра цэ су, а так са ма па ве да мiў, што ў та кой сi ту а цыi Еў ра пар-
ла мент не змо жа ад на вiць афi цый ныя ад но сi ны з бе ла рус кiм парламентам24. Па доб ная ад зна ка 
па дзей зроб ле на прэс-сак ра та ром Дзяр жаў на га Дэ парт амен та ЗША.

Кi раў нiк мi сii на зi раль нi каў ад СНД Сяр гей Ле бе дзеў не вы ка заў iс тот най кры ты кi ад нос на 
ар га нi за цыi пар ла менц кiх вы ба раў у Бе ла ру сi. На яго дум ку, пэў ныя не да хо пы вы явi лi ся, але за-
ўва гi i не да пра цоў кi бы лi адзiн ка вы мi, але нi ў якiм ра зе не масавымi25.

14 снеж ня Мi сiя на зi раль нi каў БДIПЧ АБ СЕ апуб лi ка ва ла вы нi ко вы дак лад аб хо дзе пар ла-
менц кiх вы ба раў у Бе ла ру сi 23 ве рас ня 2012 года26. У дак ла дзе кан ста ту ец ца, што, ня гле дзя чы 
на не ка то рыя па ляп шэн нi ў Вы бар чым ко дэк се Рэс пуб лi кi Бе ла русь, мно гiя аба вя за цель ствы i 
стан дар ты ў рам ках АБ СЕ не бы лi вы ка на ны.

2. За явы кi раў нi ка дзяр жа вы i стар шы нi Цэнт раль най ка мi сii 
па вы ба рах i пра вя дзен нi рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў 
па пы тан нях, звя за ных з пра вя дзен нем вы ба раў

11 каст рыч нi ка ад бы ло ся за ключ нае су мес нае па се джан не па лат На цы я наль на га схо ду чац-
вёр та га склi кан ня, на якiм вы сту пiў Прэ зi дэнт А. Лу ка шэн ка. Ён за кра нуў тэ му вы ба раў, а ме-
на вi та — маг чы масць пе ра хо ду ў бу ду чы нi на зме ша ную вы бар чую сiс тэ му, якая пра ду гледж-
вае i ад на ман дат ныя акру гi, i пар тый ныя спi сы. А. Лу ка шэн ка ста ноў ча аца нiў функ цы я на ван не 
змя ша най сiс тэ мы ў iн шых кра i нах, але пад крэс лiў, што вы ба ры па пар тый ных спi сах не мо гуць 
быць эфек тыў ны мi без на яў нас цi аў та ры тэт ных пар тый i ад па вед най па лi тыч най куль ту ры.

Прэ зi дэнт ад зна чыў, што ў перс пек ты ве РГА «Бе лая Русь» мо жа стаць пар ты яй цэнт рысц-
кай на кi ра ва нас цi, але па ра iў не спя шац ца з гэ тай трансфармацыяй27. Сло вы кi раў нi ка дзяр жа вы 

20 Ан тоніа Міла шоскі: «Праз рыс тасць га ла са ван ня на вы ба рах не мо жа быць га ран та ва ная ў на леж най сту пені». — Бе ла ПАН. 24 
ве рас ня 2012 го да. — Рэ жым до сту пу: htt p://by.belapan.com/archive/2012/09/24/576594_576595/
21 «Назіральнікі АБ СЕ: Вы ба ры ў Бе ла русі нель га на зваць сва бод нымі і бес ста роннімі». — Бе ла ПАН. 24 ве рас ня 2012. — Рэ жым 
до сту пу: htt p://by.belapan.com/archive/2012/09/24/576582_576583/
22 «ЕС: Бе ла русь згубіла яшчэ ад ну маг чы масць пра весці вы ба ры ў ад па вед насці з міжна род нымі стан дар тамі». Бе ла ПАН, 24 ве-
рас ня 2012. — Рэ жым до сту пу: htt p://by.belapan.by/archive/2012/09/24/eu_eu_576822_576824/
23 Schulz on Belarus elections: mockery of democratic ballot. 24-09-2012. — Рэ жым до сту пу: htt p://www.europarl.europa.eu/the-
president/en/press/press_release_speeches/press_release/2012/2012-september/press_release-2012-september-13.html
24 «Миссия от СНГ впол не удо влет во ре на со дер жа тель ной сто ро ной вы бо ров». — Со вет ская Белоруссия, 25.09.2012. — Режим 
до сту па: htt p://www.sb.by/post/136954/
25 Рэ жым до сту пу: htt p://by.belapan.by/archive/2012/10/11/580378_580381/
26 Спра ва зда ча па выніках назіран ня за вы ба рамі дэ пу та таў Па ла ты прад стаўнікоў На цы я наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь пя та га 
склікан ня. Режим до сту па: htt p://belhelcom.org/node/18176
27 22 каст рычніка ста ла вя до ма, што пы тан не пе ра ўтва рэн ня РГА «Бе лая Русь» у палітыч ную пар тыю не ўклю ча ны ў па ра дак дня 
з'ез да гэ тай гра мад скай ар ганіза цыі 3 ліста па да 2012
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свед чаць пра ра шэн не чар го вы раз ад клас цi пра цэс пе ра ўтва рэн ня гра мад скай ар га нi за цыi «Бе-
лая Русь» у па лi тыч ную партыю28.

Акра мя гэ та га А. Лу ка шэн ка вы ка заў над зею, што пар ла мент пя та га склi кан ня пач не 
«ней кую ма дэр нi за цыю па лi тыч най сiс тэ мы», якая «бу дзе за ле жыць не толь кi ад унут ра-
ных умоў, але перш за ўсё ад та го, у якой знеш не па лi тыч най сiс тэ ме i кан фi гу ра цыi мы бу-
дзем iснаваць29». Прэ зi дэнт ад нак не па тлу ма чыў, што ён ра зу мее пад та кой ма дэр нi за цы яй 
i якiм чы нам но вы На цы я наль ны сход бу дзе вы ра шаць гэ тую за да чу. Кан крэт ных дзе ян няў 
Прэ зi дэн та i ўлад ных струк тур па аб мер ка ван нi та кой па лi тыч най рэ фор мы (ма дэр нi за цыi) 
не бы ло ад зна ча на.

На гэ тым жа па се джан нi пар ла мен та А. Лу ка шэн ка аб' явiў, што кам па нiя апа зi цыi па бай ко ту 
вы ба раў «га неб на пра ва лi ла ся». Яна, па сло вах Прэ зi дэн та, «па ка за ла сла басць апа зi цыi, так 
зва най «пя тай ка ло ны», якая на ват не хо ча iмi та ваць ба раць бу за ўла ду»30.

17 каст рыч нi ка стар шы ня ЦВК Лi дзiя Яр мо шы на ў iн тэр в'ю агенц тву Бе ла ПАН фак тыч на 
пры зна ла вы ка ры стан не дзяр жаў ны мi ўста но ва мi ад мi нiст ра цый на га рэ сур су для за бес пя чэн ня 
яў кi на вы ба ры. Яна за явi ла, што яў ка у 74% бы ла да сяг ну та за кошт «тых ты та нiч ных на ма ган-
няў па пры цяг нен ні вы бар шчы каў на ўчаст кi, якiя ра бi лi мяс цо выя ўла ды i ад мi нiст ра цыi, асаб-
лi ва дзярж уста ноў, уста ноў аду ка цыi»31.

Лi дзiя Яр мо шы на так са ма вы ка за ла ся су праць зме ша най вы бар чай сiс тэ мы, аб грун тоў ва ю-
чы гэ та тым, што «ма жа ры тар ныя акру гi бу дуць не пад' ём на ве лi зар ныя, ма жа ры тар ная сiс тэ ма 
прос та не бу дзе вы кон ваць сваю функ цыю, так як дэ пу тат не змо жа да хо дзiць да кож на га вы-
бар шчы ка». Але з iн ша га бо ку, яна ад зна чы ла, што «55 дэ пу та таў для 15 пар тый — гэ та ма ла, 
бу дзе за над та вы со кi пра хад ны бар' ер для пра хо джан ня ў пар ла мент. Ад па вед на, ту ды змо гуць 
тра пiць толь кi ад на-дзве буй ныя пар тыi»32. На яе дум ку, у Бе ла ру сi трэ ба вы ка рыс тоў ваць або 
ма жа ры тар ную, аль бо пра пар цый ную вы бар чую сiс тэ му. Пры гэ тым Л. Яр мо шы на па га дзi ла ся, 
што пра вя дзен не вы ба раў па пар тый ных спi сах да па мо жа фар мi ра ван ню па лi тыч най пар тый най 
сiс тэ мы.

Стар шы ня Цэнт раль най ка мi сii па вы ба рах i пра вя дзен нi рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў па-
ве да мi ла, што прад ста вi ла Прэ зi дэн ту пра па но вы па зме не вы бар ча га за ка на даў ства. У пры ват-
нас цi, яна пра па на ва ла ўвес цi да дат ко вую маг чы масць для вы лу чэн ня кан ды да таў ад гра мад скiх 
ар га нi за цый, якiя на лiч ва юць больш за ты ся чу чле наў; даць маг чы масць фар ма ваць вы бар чыя 
фон ды з мо ман ту вы лу чэн ня кан ды да та для та го, каб кан ды дат меў ле галь ныя срод кi для апла ты 
пра цы чле наў iнi цы я тыў най гру пы. Л. Яр мо шы на так са ма лi чыць не аб ход ным вы вес цi агi та цыю 
за бай кот вы ба раў з па няц ця пе рад вы бар чай агiтацыi33. Не аб ход на ад зна чыць, што пад час вы ба-
раў у пар ла мент 2012 го да Цэнт раль ная ка мi сiя па вы ба рах i пра вя дзен нi рэс пуб лi кан скiх рэ фе-
рэн ду маў ўжо фак тыч на гэ та зра бi ла.

16 каст рыч нi ка А. Лу ка шэн ка даў прэс-кан фе рэн цыю для прад стаў нi коў СМI ра сiй скiх рэ гi ё-
наў. Ся род iн ша га на ёй быў за кра ну ты шэ раг тэм, звя за ных з вы ба ра мi. Прэ зi дэнт зноў кры тыч-
на вы ка заў ся на конт пра пар цый най сiс тэ мы вы ба раў, спа сы ла ю чы ся на не раз вi тасць пар тый най 
сiс тэ мы ў Бе ла ру сi. Ён так са ма ад зна чыў прад узя ты ха рак тар дак ла ду БДIПЧ па вы нi ках пар ла-
менц кiх вы ба раў у Бе ла ру сi.

3 снеж ня Цэнт раль ная ка мi сiя па вы ба рах i пра вя дзен нi рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў на кi-
ра ва ла Прэ зi дэн ту пра па но вы па ўня сен ні змя нен няў у вы бар чае за ка на даў ства. У пры ват нас цi, 
Цэнт раль ная ка мi сiя вы сту пi ла за: па шы рэн не маг чы мас цяў для вы лу чэн ня кан ды да таў у дэ-
пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў праз пра да стаў лен не та ко га пра ва рэс пуб лi кан скiм гра мад скiм 
аб' яд нан ням коль кас цю больш за ты ся чу ча ла век, а так са ма вы клю чэн не з ар ты ку ла Вы бар ча га 
ко дэк са, якi ты чыц ца пра вя дзен ня пе рад вы бар най агi та цыi, па ла жэн ня пра бай кот вы ба раў; па-
ве лi чэн не па ме раў аса бiс тых фi нан са вых вы бар чых фон даў кан ды да таў у дэ пу та ты пар ла мен та i 
прэ зi дэн ты; ад мо ва ад пра да стаў лен ня кан ды да там бюд жэт ных срод каў для вы ра бу агi та цый ных 
улё так пад час агi та цый най кам па нii. Не за леж ныя экс пер ты вы ка за лi мер ка ван не, што пра па но-
вы ЦВК свед чаць пра iмi та цыю рэ фор маў, а не пра рэ аль ную ма дэр нi за цыю. Не аб ход ныя зме-
ны вы бар ча га за ка на даў ства, аб якiх у пер шую чар гу ка за лi не за леж ныя на зi раль нi кi i апа зi цыя, 

28 Рэ жым до сту пу: htt p://by.belapan.com/archive/2012/10/11/580369_580373/
29 Рэ жым до сту пу: htt p://by.belapan.by/archive/2012/10/11/580363_580367/
30 Рэ жым до сту пу: htt p://by.belapan.by/archive/2012/10/17/581626_581627/
31 Рэ жым до сту пу: htt p://by.belapan.by/archive/2012/10/17/581648_581649/
32 Там жа
33 Рэ жым до сту пу: htt p://by.belapan.by/archive/2012/10/17/581648_581649/
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скла да юц ца ў на ступ ным: за ка на даў ча за ма ца ваць та кую пра цэ ду ру пад лi ку га ла соў, пры якой не 
толь кi стар шы ня ўчаст ко вай ка мi сii ве даў бы вы нi кi га ла са ван ня, а як мi нi мум усе сяб ры гэ тай 
ка мi сii; па лi тыч ным пар ты ям, якiя ўдзель нi ча юць у вы ба рах, га ран та ваць прад стаў нiц тва ў вы-
бар чых ка мi сi ях; за бяс пе чыць пра вы на зi раль нi каў у та кой сту пе нi, каб яны рэ аль на ба чы лi тое, 
што на пi са на ў бю ле тэ нi; упа рад ка ваць да тэр мi но вае га ла са ван не, каб вы бар шчык, якi не мо жа 
пры няць удзел у га ла са ван нi ў асноў ны дзень, ра бiў ад па вед ную за яву. Нi ад но з гэ тых па ла жэн-
няў не бы ло пра па на ва на Цэнт раль най ка мi сi яй.

3. Гра мад ска-па лi тыч ны кан тэкст
У цэ лым за вяр шэн не вы бар чай кам па нii не змя нi ла сi ту а цыю з пра ва мi ча ла ве ка ў кра i не, 

умо вы функ цы я на ван ня па лi тыч ных пар тый i ар га нi за цый гра ма дзян скай су поль нас цi. Асу джа-
ныя па па лi тыч ных ма ты вах пра цяг ва лi зна хо дзiц ца ў мес цах зня во лен ня, для iх не па леп ша ныя 
ўмо вы ад бы ван ня па ка ран ня.

22 каст рыч нi ка бы лi апуб лi ка ва ныя вы нi кi чар го ва га са цы я ла гiч на га апы тан ня, пра ве дзе на-
га НI СЭПД. Вы нi кi свед чаць, што яў ка на вы ба рах скла ла 66,4%, а бай ка та ва лi вы ба ры 9,6% 
рэспандэнтаў34. Гэ тыя да дзе ныя вы клi ка лi хва лю не га тыў ных ка мен та роў з бо ку прад стаў нi коў 
апа зi цыi ў не за леж ных СМI, па коль кi яны цал кам су пя рэ чы лi ры то ры цы пры хiль нi каў бай ко ту, 
а так са ма дэ ман стра ва лi не эфек тыў насць iх кам па нii. Акра мя та го, вы нi кi са цы я ла гiч на га апы-
тан ня НI СЭПД за свед чы лi рост у па раў на ннi з пар ла менц кi мi вы ба ра мi 2008 г. коль кас цi пры-
хiль нi каў не за леж ных кан ды да таў i кан ды да таў ад апа зi цыi.

34 Страсти вок руг явки [Элект рон ный ре сурс]. Режим до сту па: htt p://www.iiseps.org/press5.html.
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Уста ля ван не ін фар ма цый на га 
пла ка та пра вы ба ры 

ў Па ла ту прад стаў ні коў. 
Го мель, 3 жніў ня 2012 г.

Мі на кі на фо не ін фар ма цый на га пла ка та 
пра вы ба ры ў Па ла ту прад стаў ні коў. 
Го мель, 3 жніў ня 2012 г.

Ма ла ды прад стаў нік 
Бе ла й Ру сі агі туе 
за ўдзел у вы ба рах. 
Пло шча 
пе рад Ка ма роў скім 
рын кам у Мін ску, 
22 ве рас ня 2012 г.
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Стэнд з ін фар ма цы яй пра вы ба ры ка ля кра мы 
«Ганд лё вы цэнтр» у Свет ла гор ску. 

Жні вень 2012 г.

Аб вест ка пра вы ба ры. Пінск, жні вень 2012 г.

Аб вест ка пра вы ба ры на дзвя рах кра мы. 
Пінск, жні вень 2012 г.
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Па ся джэн не Ба ра на віц ка га 
гар вы кан ка ма па фар мі ра ван ні 
ўчаст ко вых ка мі сій. 
8 жніў ня 2012 г.

Па ся джэн не АВК Ма зыр скай 
вы бар чай акру гі №42 
па пра вер цы под пі саў 
за вы лу чэн не кан ды да таў 
у дэ пу та ты. 
Жні вень 2012 г.

Па ся джэн не АВК Ба ра на віц кай За ход няй вы бар чай акру гі № 5. 23 лі пе ня 2012 г.
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Аляк сей Гаў ру ці каў з па плеч ні цай 
пе рад па да чай да ку мен таў на рэ гіст ра цыю 
іні цы я тыў най гру пы Мі ка лая Стат ке ві ча. 

Ві цебск, лі пень 2012 г.

Рэ гіст ра цыя іні цы я тыў най 
гру пы Сяр гея Дай не кі. 
Свет ла горск, 13 лі пе ня 2012 г.

Рэ гіст ра цыя іні цы я тыў най гру пы 
Сяр гея Па рсю ке ві ча. 
Ві цебск, 18 лі пе ня 2012 г.
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Пі кет па збо ру под пі саў 
за кан ды да та ў дэ пу та ты 
Мі ка лая Чар на ву са. 
Ба ра на ві чы, 25 лі пе ня 2012 г.

Пі кет па збо ру под пі саў за вы лу чэн не 
кан ды да там у дэ пу та ты Мі ха і ла Бяз но сен ка. 

Го мель, 2 жніў ня 2012 г.

Збор под пі саў за вы лу чэн не кан ды да там у дэ пу та ты Ган ны Ка нюс. Брэст, лі пень 2012 г. 

Пі кет па збо ру под пі саў за вы лу чэн не кан ды да там
 у дэ пу та ты Іва на Шэ гі. 
Сло нім, 21 лі пе ня 2012 г.
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Па тэн цый ны кан ды дат Аляк сандр Со лап 
збі рае под пі сы за сваё вы лу чэн не. 
Слуцк, лі пень 2012 г.

Пі кет па збо ру под пі саў у пад трым ку 
Ак са ны Са муй ла вай. 

Баб руйск, 30 лі пе ня 2012 г.

Па тэн цый ны кан ды дат у дэ пу та ты 
Ва ле ры Рыб чан ка пад час збо ру под пі саў. 

Жло бін, жні вень 2012 г.

Пі кет па збо ру под пі саў за вы лу чэн не 
кан ды да там у дэ пу та ты Ры го ра Гры ка. 
Ба ра на ві чы, 20 лі пе ня 2012 г.
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Пі кет па збо ру под пі саў за вы лу чэн не кан ды да там 
у дэ пу та ты Мі ха і ла Па шке ві ча. 

Мінск, 4 жніў ня 2012 г.

Ры гор Кры віц кі, кі раў нік 
іні цы я тыў най гру пы па вы лу чэн ні 
кан ды да там у дэ пу та ты 
Ні ка дзі ма Ва ра но ві ча, пад час пі ке та 
па збо ру под пі саў. 
Ма зыр, 27 лі пе ня 2012 г.

Гра ма дзян ская кам па нія «Га ва ры праў ду» 
і Рух «За сва бо ду» пад час су мес на га пі ке та, 
пры све ча на га Дню на ра джэн ня 
па літ зня во ле на га Мі ка лая Стат ке ві ча. 
Ак цыя прай шла ў ме жах збо ру под пі саў
за вы лу чэн не кан ды да таў у дэ пу та ты. 
Мінск, 12 жніў ня 2012 г.
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Сяб ры ін цы я тыў най гру пы 
збі ра юць под пі сы за вы лу чэн не 
кан ды да там у дэ пу та ты 
Люд мі лы Куб ра ко вай. 
Мінск, жні вень 2012 г.

Збор под пі саў па вы лу чэн ні 
кан ды да там у дэ пу та ты 
Зі на і ды Манд роў скай пра во дзіў ся 
пад пе ра вер ну тым дзяр жаў ным сця гам. 
Пінск, 6 жніў ня 2012 г.

Збор под пі саў за вы лу чэн не 
кан ды да там у дэ пу та ты дзе-

ю чай дэ пу тат кі 
Ва лян ці ны Ле а нен ка. 
Мінск, 4 жніў ня 2012 г.

Збор под пі саў за вы лу чэн не 
кан ды да там у дэ пу та ты 
Алы Со пі ка вай. 
Сло нім, 28 лі пе ня 2012 г.
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Ба рыс Ха май да за клі кае 
бай ка та ваць вы ба ры. 
Ві цебск, 3 ве рас ня 2012 г.

Ак цыя за бай кот вы ба раў, 
пра ве дзе ная Яў ге нам Гу ца ла вым. 
Ві цебск, 19 ве рас ня 2012 г.

Ак ты віст «Zмены» Па вел Ві на гра даў пад час пі ке та, пры све ча на га бай ко ту вы ба раў. Мінск, 17 ве рас ня 2012 г.
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У Са лі гор ску за клі ка юць 
да бай ко ту вы ба раў

Улёт кі за бай кот вы ба раў. Свіс лач

Зэ львен скія ак ты віс ты за пус ці лі 
60 па пя ро вых са ма лё ці каў з над пі са мі: 

«Вы ба рам — бай кот»

За клі кі да бай ко ту вы ба-
раў. Бя ро за
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Пі кет кан ды да таў ад АГП су мес на з БХД «Па літ вяз ні ёсць — вы ба раў ня ма». 
Мінск, 15 ве рас ня 2012 г.

По бач з пі ке там «Па літ вяз ні ёсць — вы ба раў ня ма» — пі кет у пад трым ку кан ды да та 
Дзміт рыя Шаў цо ва. На здым ку — кан ды дат ра зам з прэс-сак ра та ром АГП Ган най Кра су лі най. 

Мінск, 15 ве рас ня 2012 г.
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Пі кет «За сум лен ныя вы ба ры 
без Лу ка шэн кі!» з удзе лам 
кан ды да таў ад АГП. 
Мінск, 13 ве рас ня 2012 г.

Ула дзі мір Ня кля еў 
пад піс вае сваю кні гу 

пад час пі ке та ў пад трым ку 
кан ды да та ў дэ пу та ты 
Тац ця ны Ка рат ке віч. 

Мінск, 16 ве рас ня 2012 г.

Стэнд з ін фар ма цы яй пра па літ вяз няў на агі та цый ным пі ке це кан ды да та ў дэ пу та ты 
Тац ця ны Ка рат ке віч. Мінск, 16 ве рас ня 2012 г.
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Агі та цыя за кан ды да та 
ў дэ пу та ты Ак са ну За крэў скую — 
рас паў сюд улё так на мяс цо вым рын ку. 
Ма гі лёў, ве ра сень 2012 г.

На агі та цый ным 
пі ке це кан ды дат 

у дэ пу та ты 
Аляк сандр Ра ма но віч 

уз ды мае пы тан не 
па літ вяз няў. 

Пінск, ве ра сень 2012 г.

Яра слаў Бер ні ко віч 
на агі та цый ных пі ке тах

на гад вае пра тое, 
што ў Бе ла ру сі 

за ста юц ца па літ вяз ні. 
На ва по лацк, 

ве ра сень 2012 г.
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У мно гіх рэ гі ё нах бы лі вы зна ча ны бяз люд ныя 
і ня зруч ныя мес цы для агі та цыі. 
Кан ды дат у дэ пу та ты Ва ле рый Ка ран ке віч 
агі туе на ста ды ё не «Сож» у Кры ча ве. 
17 ве рас ня 2012 г. 

Кан ды дат у дэ пу та ты Ігар Мас лоў скі на ўлас ным до све дзе пе ра ка наў ся, што вы зна ча ны 
для агі та цыі ста ды ён «Ла ка ма тыў» не пры год ны для гэ тых мэ таў. Брэст, ве ра сень 2012 г.

Кан ды дат у дэ пу та ты Але на Фа мі на 
пра во дзіць агі та цый ны пі кет на ўзгор ку 

ка ля бас кет боль най пля цоў кі. 
Ві цебск, 11 ве рас ня 2012 г.
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Агі та цыя за кан ды да та ў дэ пу та ты Іва на Шэ гу. 
Сло нім, 8 ве рас ня 2012 г.

Агі та цый ны пі кет кан ды да та 
ў дэ пу та ты Аляк санд ра Ка ба на ва 
зды маў не вя до мы ў цы віль ным. 
Бя ро за, ве ра сень 2012 г.
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Агі та цый ны пі кет кан ды да та 
ў дэ пу та ты Зі на і ды Манд роў скай. 
Пінск, 9 ве рас ня 2012 г.

Aгі та цый нае ме рап рыем ства 
ў пад трым ку кан ды да та ў дэ пу та ты 

Вік та ра Ма лоч кі. 
Са лі горск, жні вень 2012 г.

Агі та цый нае ме ра пры ем ства 
кан ды да та ў дэ пу та ты 

Ва дзі ма Дзе вя тоў ска га. 
На ва по лацк, ве ра сень 2012 г.

Агі та цый ны пі кет у пад трым ку
кан ды да та ў дэ пу та ты 
Тац ця ны Ка рат ке віч. 
Мінск, 6 ве рас ня 2012 г
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На су стрэ чу з кан ды да там у дэ пу та ты Вік та рам Ма лоч кам
і яго най да ве ра най асо бай Ана то лем Ля бедзь кам прый шло 
ка ля 70 вы бар шчы каў. Са лі горск, 5 ве рас ня 2012 г.

На су стрэ чу з кан ды да та мі Іва нам Шэ гам 
і Мі ха і лам Ка рат ке ві чам у сель скі клуб СВК «Ка ра лі но» 
Зэ львен ска га ра ё на ні хто з вы бар шчы каў не прый шоў. 
4 ве рас ня 2012 г.

На су стрэ чу з кан ды да там у дэ пу та ты 
Тац ця най Куз ьмян ко вай прый шло 
ўся го 7 вы бар шчы каў. 
Ма гі лёў, 4 ве рас ня 2012 г.
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Пры му со вае да тэр мі но вае га ла са ван не 
сту дэн таў Бар ДУ на ўчаст ку №19 ВА №5. 

Ба ра на ві чы, 18 ве рас ня 2012 г.

Пры му со вае да тэр мі но вае га ла са ван не сту дэн таў 
пе да га гіч на га і ін жы нер на га фа куль тэ таў 
Ба ра на віц ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
на ўчаст ку №21 ВА №5. 
Ба ра на ві чы, 19 ве рас ня 2-12 г.

У Бя ро зе на вы бар чы ўчас так 
№57 у пер шы дзень да тэр мі-

но ва га га ла са ван ня сал дат 
тэр мі но вай служ бы пры во зі лі 

га ла са ваць на аў то бу сах.
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За тры ман не ак ты віс таў мо ла дзе ва га пра ек та «На зі ран-
не за вы ба ра мі: тэ о рыя і прак ты ка» ў «Хос тэл Джаз». 

Мінск, 24 ве рас ня 2012 г.

Шмат лі кія за рэ гіст ра ва ныя на зі раль ні кі ад БРСМ, Бе лай Ру сі, 
ве тэ ран скіх ар га ні за цы й і інш. на ўчаст ках для га ла са ван ня ў дзень 

вы ба раў ад сут ні ча лі. Пінск, 23 ве рас ня 2012 г.

З та кой ад лег лас ці да зво лі лі на зі раць за вы бар чым пра цэ сам Ва ле рыю Бе ра зі ен ку 
на вы бар чым участ ку №45 ВА №87. Ма гі лёў
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Прэс-кан фе рэн цыя стар шы ні ЦВК Лі дзіі Яр мо шы най. 26 лі пе ня 2012 г.

Па мяш кан не для га ла са ван ня ад на го з вы бар чых 
участ каў Пін ска: про даж пра дук таў і спірт ных на по яў. 
23 ве рас ня 2012 г.

Пад лік га ла соў на ўчаст ку №11 у Баб руй ску. 
Звы чай ны ра курс сяб роў ка мі сій для на зі раль ні каў. 
23 ве рас ня 2012 г.
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Да кумент 1
Адмова АКВ у магчымасці назіральніку прысутнічаць 
падчас праверкі сапраўднасці подпісаў выбаршчыкаў. ВА №64
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Да кумент 2
Адмова АКВ у магчымасці назіральніку прысутнічаць 
падчас праверкі сапраўднасці подпісаў выбаршчыкаў. ВА №98
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Да кумент 3
Адмова АКВ у магчымасці назіральніку прысутнічаць 
падчас праверкі сапраўднасці подпісаў выбаршчыкаў. ВА №99
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Да кумент 4
Адказ ЦВК назіральніку С. Гоўшу з нагоды заявы аб фальсіфікацыі 
пратакола паседжання АВК ВА №5
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Да кумент 5
Адказ з аддзела ўнутраных спраў Баранавіцкага гарвыканкама 
з нагоды заявы назіральніка С. Гоўшы аб фальсіфікацыі пратакола 
паседжання АВК ВА №5
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Да кумент 6
Адмова галоўнага рэдактара газеты “Маяк” у публікацыі праграмы 
кандыдата ў дэпутаты А. Кабанава
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Да кумент 8
Запрашэнне на выбары (Аршанская гарадская ВА №26, участак 
для галасавання №1) на 27 верасня: 2 чалавекі, указаныя 
ў запрашэнні, не зарэгістраваны па дадзеным адрасе, 
1 чалавек некалькі гадоў мае іншае прозвішча
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Да кумент 9
Выбарчыя паштоўкі з рэкламай прыватнага прадпрыемства 
“Райаграсэрвіс”. Распаўсюджваліся ва ўстановах Маладэчна 
ідэолагамі
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Да кумент 10
Адмова УВК на прапанову назіральніка аб правядзенні 
празрыстай працэдуры падліку галасоў



-121- 

Д
а к

ум
ен

т
 1

1
Яў

ка
 в

ы
ба

рш
чы

ка
ў н

а д
ву

х с
ус

ед
ні

х у
ча

ст
ка

х С
ві

сл
ац

ка
й 

ак
ру

гі
 №

94
 г.

 М
ін

ск
а а

др
оз

ні
ва

ец
ца

 
бо

ль
ш

 ч
ы

м 
у 5

 р
аз

оў
 



-122- 

Да кумент 12
Асаблівае меркаванне сябра АВК Грушаўскай выбарчай акругі №98 
г. Мінска С. Вазняка
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Да датак 1
Ра шэн не АВК Брэсц кай-Па меж най вы бар чай акру гі №4 аб ад мо ве 
ў рэ гіст ра цыі іні цы я тыў най гру пы Мі ка лая Стат ке ві ча
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Да датак 2
Ра шэн не На зі раль най ра ды па кант ро лю за вы ка нан нем па рад ку 
і пра віл пра вя дзен ня пе рад вы бар чай агі та цыі ў срод ках 
ма са вай ін фар ма цыі.
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Да датак 3
Па ста но ва ЦВК «Аб рас тлу ма чэн ні пры мя нен ня па ла жэн няў 
Вы бар ча га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якія пра ду гледж ва юць 
пра вя дзен не дэ ба таў кан ды да таў у дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня».
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Да датак 4
Асвят лен не пар ла менц кіх вы ба раў 2012 г. у бе ла рус кіх СМІ. Вы ні-
ко вы дак лад. ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на ліс таў»
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Да датак 5
Па пя рэд нія за клю чэн ні і вы сно вы. Між на род ная мі сія 
па на зі ран ні за вы ба ра мі АБ СЕ/ПА АБ СЕ. Рэс пуб лі ка Бе ла русь — 
Пар ла менц кія вы ба ры, 23 ве рас ня 2012 го да.
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Да датак 6
За клю чэн не гру пы на зі раль ні каў ад Між на род най Асамб леі 
дзяр жаў-удзель ніц Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў 
на вы ба рах у Па ла ту прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня.
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