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СПIС ПРЫНЯТЫХ СКАРАЧЭННЯЎ
АБСЕ — Арганiзацыя па бяспецы i супрацоўнiцтву ў Еўропе
АГП — Аб'яднаная грамадзянская партыя
АВК — акруговая выбарчая камiсiя
Беларускi саюз жанчын — Грамадскае аб'яднанне «Беларускi саюз жанчын»
Белая Русь — Рэспублiканскае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь»
БДIПЧ АБСЕ — Бюро па дэмакратычных iнстыту тах i правах чалавека Арганiзацыi
па бяспецы i супрацоўнiцтву ў Еўропе
БПЛ «Справядлiвы свет» — Беларуская партыя левых «Справядлiвы свет»
БРСМ — Грамадскае аб'яднанне «Беларускi рэспублiканскi саюз моладзi»
БСДП (Г) — Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада)
БССП — Беларуская сацыяльна-спартыўная партыя
БХК — Рэспублiканскае праваабарончае грамадскае аб'яднанне «Беларускi Хельсiнкскi
камiтэт»
БХД — Беларуская хрысцiянская дэмакратыя
ВА — выбарчая акруга
ВК — Выбарчы кодэкс Рэспублiкi Беларусь
ВУ — выбарчы ўчастак
Каляндарны план — Каляндарны план арганiзацыйных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы
i правядзеннi выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь пятага склiкання
КДБ — Камiтэт дзяржаўнай бяспекi Рэспублiкi Беларусь
КаАП — Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях
КПБ — Камунiстычная партыя Беларусi
КХП — Кансерватыўна-Хрысцiянская Партыя — БНФ
ЛДПБ — Лiберальна-дэмакратычная партыя Рэспублiкi Беларусь
ПБНФ — Партыя БНФ
ППНС — Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь
РППС — Рэспублiканская партыя працы i справядлiвасцi
Рух «За Свабоду» — Праваабаронча-асветнiцкае грамадскае аб'яднанне Рух «За Свабоду»
СНД — Саюз незалежных дзяржаў
УВК — участковая выбарчая камiсiя
Цэнтральная камiсiя — Цэнтральная камiсiя Рэспублiкi Беларусь па выбарах i правядзеннi
рэспублiканскiх рэферэндумаў
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УВОДЗIНЫ
Кампанiя «Праваабаронцы за свабодныя выбары» — незалежная i палiтычна незаангажаваная сумесная iнiцыятыва Праваабарончага цэнтра «Вясна» i Рэспублiканскага праваабарончага грамадскага аб'яднання «Беларускi Хельсiнкскi камiтэт».
Мэта кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» — назiранне за выбарамi, ацэнка
выбарчага працэсу з пункту гледжання беларускага выбарчага заканадаўства i мiжнародных
стандартаў свабодных i дэмакратычных выбараў, iнфармаванне беларускай грамадскасцi i мiжнароднай супольнасцi пра вынiкi назiрання.
З першага дня выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь пятага склiкання ў межах кампанii дзейнiчала 95 доўгатэрмiновых назiральнiкаў. Iх
праца ахоплiвала 106 са 110 выбарчых акруг. Вынiкi апрацоўкi штотыднёвых справаздач назiральнiкаў распаўсюджвалiся ў форме тыднёвых справаздач i папярэднiх справаздач па асобных
этапах выбараў.
Падчас датэрмiновага галасавання i галасавання ў дзень выбараў назiранне ажыццяўлялi 295
кароткатэрмiновых назiральнiкаў на 150 выбарчых участках па ўсёй тэрыторыi краiны, сярод
якiх — 70 удзельнiкаў праекта «Назiранне за выбарамi: тэорыя i практыка». Iх справаздачы
апрацоўвалiся штодзённа, што дазволiла выявiць агульныя тэндэнцыi ў арганiзацыi выбарчага
працэсу i зафiксаваць узровень парушэнняў ВК.
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ВЫБАРЧАЯ КАМПАНIЯ.
ГРАМАДСКА-ПА ЛIТЫЧНЫ КАНТЭКСТ
Парламенцкiя выбары 2012 года ўспрымалiся чарговай адмiнiстрацыйнай працэдурай па вызначэннi прадстаўнiкоў дзяржаўнага органа, якi даўно не мае самастойнага значэння ў прыняццi
важных для краiны рашэнняў. Гэтым часткова тлумачыцца тая невялiкая цiкавасць да выбараў у
Палату прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу як з боку грамадства, так i з боку апазiцыйных сiл.
Традыцыйна беларускiя ўлады праводзяць парламенцкiя выбары ў «цiхiм рэжыме», каб пазбегнуць непажаданай мабiлiзацыi пратэстнага электарату. Выбары 2012 года не сталi выключэннем. Шмат якiя замежнiкi, якiя знаходзiлiся ўлетку 2012 года ў Беларусi, адзначалi адсутнасць вонкавых прыкмет выбарчай кампанii. Дзяржаўныя медыi амаль не асвятлялi кампанii
кандыдатаў. Апазiцыя ўцэлым выкарыстоўвала выбарчую кампанiю для вырашэння сваiх унутраных праблем, а не камунiкацыi з выбаршчыкамi. Улады абнавiлi склад Палаты прадстаўнiкоў,
захаваўшы пры гэтым яе поўную лаяльнасць, не выкарыстоўваючы пры гэтым значных рэпрэсiўных захадаў. Еўрапейскi Саюз па-ранейшаму разглядаў выбары ў Беларусi як маг чымасць для
перамен i як своеасаблiвы iспыт для афiцыйнага Мiнска.
Разам з захаванай з савецкiх часоў традыцыяй удзельнiчаць у выбарах беларускае грамадства
адначасова даволi рэалiстычна ацэньвала рэальную працэдуру галасавання i ступень важнасцi парламента як органа ўлады. Так, згодна з дадзенымi НIСЭПД, 54,5% рэспандэнтаў лiчылi,
што вынiкi выбараў не залежаць ад iх голаса, супрацьлеглага меркавання прытрымлiвалiся толькi 36,7%1. 39,6% у чэрвенi 2012 меркавалi, што выбары не будуць свабоднымi i справядлiвымi
(36,8% меркавалi, што будуць). 46,9% (супраць 39,1%) былi ўпэўнены ў тым, што на выбарах
будзе толькi iмiтацыя барацьбы, а размеркаванне месцаў ужо загадзя вызначана ўладамi. Разам з
тым, ужо ў чэрвенi 50,7% апытаных пацвердзiлi свой намер удзельнiчаць у выбарах2. Як паказвае
прыклад у тым лiку мiнулых выбарчых кампанiй, па меры наблiжэння да дня галасавання гэта
лiчба расце. Тым не менш, у параўнаннi з выбарамi 2008 года гэта лiчба патэнцыйных выбаршчыкаў значна знiзiлася, што сведчыць пра агульнае падзенне цiкавасцi да выбараў.
У сувязi з гэтым варта адзначыць, што паступовае знiжэнне цiкавасцi да выбараў не было
звязана з iдэяй байкоту, якую напярэдаднi выбарчай кампанii падтрымлiвалi толькi 14,2% апытаных. Такiм чынам, пасiўнасць часткi электарату тлумачыцца не грамадзянскiм выбарам не
ўдзельнiчаць у несумленных выбарах па сцэнары ўлады, а хут чэй адсутнасцю веры ў тое, што
Палата прадстаўнiкоў можа вырашаць iх праблемы, а таксама адсутнасцю бачнай, зразумелай i
прывабнай альтэрнатыўнай палiтычнай платформы (за лiдараў апазiцыi ў тым самым апытаннi
выказалi гатоўнасць прагаласаваць толькi 8,6% грамадзян).
Нi адна з палiтычных арганiзацый, што так цi iнакш удзельнiчала ў электаральнай кампанii, не верыла ў справядлiвасць выбараў i ў магчымасць хоць нейкiм чынам паўплываць на ўнутрыпалiтычную
сiтуацыю праз iх правядзенне. Гэта пазiцыя, аднак, не стала аб'яднаўчай для апазiцыi. Наадварот,
былi абраны тры стратэгii: байкот, удзел i абумоўлены ўдзел (АГП i БНФ знялi сваiх кандыдатаў з
выбараў перад галасаваннем). Гэта зрабiла дадатковы ўнёсак у расчараванне электарату.
Варта адзначыць, што, нягледзячы на запэўнiваннi прыхiльнiкаў байкотнага сцэнару ў намеры арганiзаваць актыўную кампанiю, у рэчаiснасцi было праведзена толькi некалькi пiкетаў,
астатняя актыўнасць абмежавалася выступамi ў апазiцыйных i незалежных медыях. У вынiку на
агульную карцiну электаральных паводзiн гэтая кампанiя не паўплывала. Як паказалi паслявыбарчыя апытаннi, доля тых, хто застаўся ўпэўненым у справядлiвасцi выбараў, толькi ўзрасла.
Партыi i рухi, што ставiлi перад сабой больш рэалiстычныя мэты, — праз удзел у выбарах
пашырыць колькасць сваiх прыхiльнiкаў, — па меншай меры нагадалi грамадству пра сваё iснаванне i прапанавалi пэўныя праграмы. Але нават гэтая апазiцыйная група ў большасцi падчас
кампанii падымала пытаннi, якiя мала хвалююць сярэднестатыстычнага грамадзянiна — праблемы правоў чалавека, палiтычных зняволеных, рэформы дзяржаўнага кiравання i г.д.
1
2

http://www.iiseps.org/press5.html
http://www.iiseps.org/press9.html
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У вынiку палiтычная апазiцыя выйшла з выбараў у выглядзе двух канкуруючых блокаў (прыхiльнiкi i працiўнiкi байкоту), якiя працягнулi высвятленне ступенi эфектыўнасцi байкоту i маральнасць удзелу ў выбарах у iснуючых палiтычных умовах.
Такiм чынам, палiтычная апазiцыя, нават калi асобныя яе дзеячы iмкнулiся пашырыць сваю
сацыяльную базу, выкарыстоўвала электаральную кампанiю для перафарматавання статусаў
унутры самой апазiцыйнай супольнасцi. Большасць лозунгаў i актуалiзаваных тэм апазiцыйных
кандыдатаў падчас выбарчай кампанii былi звязаны найперш з апазiцыйным дыскурсам, а не з сацыяльнымi цi эканамiчнымi праблемамi ў краiне, якiя найперш турбуюць грамадзян. Большасць
лiдараў i актывiстаў падчас сваiх выступаў найперш ацэньвалi, што скажуць iх калегi-апазiцыянеры, а не выбаршчыкi з iх акругi.
Што датычыць мiжнароднага кантэксту, то ён быў не на карысць лiберальнай выбарчай кампанii, адрознiваючыся ў горшы бок нават у параўнаннi з 2008 цi 2010 гг.
Выбары 2012 года адбывалiся на фоне сур'ёзнага дыпламатычнага крызiсу ў беларуска-еўрапейскiх адносiнах. Увесну 2012 года ЕС быў нават вымушаны адклiкаць з Мiнску ўсiх амбасадараў у знак салiдарнасцi з фактычна выдаленымi беларускiм бокам амбасадарамi Польшчы
i ЕС. Адносiны яшчэ больш азмрочылiся так званым «швецкiм дэсантам», калi супрацоўнiкi
шведскай пiяраўскай агенцыi раскiдалi над Беларуссю плюшавых мядзведзiкаў з лёгкаматорнага
самалёта. Гэта прывяло да закрыцця шведскай мiсii ў Беларусi i беларускай — у Швецыi.
Яшчэ ў сакавiку Еўрасаюзам была абвешчана новая праграма для Беларусi пад назвай «Еўрапейскi дыялог пра мадэрнiзацыю з Беларуссю», якая аказалася скiраванай на беларускую апазiцыю i грамадзянскую супольнасць, паколькi ўлады Беларусi не могуць у ёй удзельнiчаць да вызвалення ўсiх палiтычных вязняў. Гэтыя дзеяннi выклiкалi яшчэ вышэйшы градус антызаходняй
рыторыкi беларускага кiраўнiцтва i афiцыйных СМI, што не магло не адбiцца на агульнай хадзе
выбарчай кампанii.
Па традыцыi Еўрапейскi Саюз прывязаў чарговы перагляд санкцый адносна кiраўнiцтва Беларусi да выбараў, занадта шмат значэння надаючы гэтай падзеi, якая сама па сабе не можа сведчыць пра намер (або яго адсутнасць) афiцыйнага Мiнска палепшыць стасункi з ЕС. Выбары
— гэта заўжды самы небяспечны i ўразлiвы перыяд жыцця аў тарытарнага рэжыму, бо мабiлiзуе
як прыхiльнiкаў, гэтак i апанентаў. Таму натуральна, што падчас выбараў улады iмкнуцца як мага
эфектыўней кантраляваць працяканне гэтага працэсу. Адсюль i ўзмацненне рэпрэсiй, i кантроль
за СМI, i шчыраванне прапаганды. Адпаведна, кожны раз высновы па Беларусi, прывязаныя да
выбараў, негатыўныя i вымагаюць пашырэння санкцыяў, што стварае сiтуацыю кансервавання
беларуска-еўрапейскiх адносiн. Але прызвычаеныя да дэмакратыi еўрапейцы працягваюць разглядаць беларускiя выбары як волевыяўленне грамадзян, а не як руцiнную адмiнiстрацыйную
працэдуру ў межах кадравай палiтыкi.
Варта адзначыць, што беларускiя ўлады напярэдаднi кампанii адчувалi сябе даволi ўпэўнена, каб не iсцi на сур'ёзныя саступкi Захаду i яшчэ пачакаць ад яго больш выгодных прапаноў i
гарантый. Такую ўпэўненасць даваў надзейны тыл у выглядзе Расii, якая не зацiкаўлена псаваць
свае стасункi з Беларуссю да канчатковага фармiравання Еўразiйскага саюза.
Палата прадстаўнiкоў была значна абноўлена, у ёй засталося толькi 19% дэпу татаў з папярэдняга складу. Не выключана, што гэта быў тактычны ход, нацэлены на тое, каб распачаць адносiны новага парламента з Захадам з чыстага аркуша. Верагодна, гэтай мэце служыла i прызначэнне новым мiнiстрам замежных спраў Уладзiмiра Макея, вядомага сваiм параўнальным лiбералiзмам.
Разам з тым, нягледзячы на такую, здавалася б, фатальную перадвызначанасць беларускiх
выбараў, ёсць падставы казаць, што гэта ўсё ж не бессэнсоўны рытуал. Удзельнiчаючы ў iх, выбарчы працэс трэба ўважлiва аналiзаваць i рабiць высновы. Факты, зафiксаваныя незалежнымi
назiральнiкамi — гэта своеасаблiвая хронiка падзей, якая дае матэрыял для такога аналiзу, асэнсавання не толькi выбараў, але i ўвогуле палiтычных працэсаў у найноўшай гiсторыi Беларусi.
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ПРАВАВАЯ БАЗА
Выбары дэпу татаў ППНС пятага склiкання прызначаны Указам Прэзiдэнта ад 18 чэрвеня
2012 г. №276, згодна з якiм асноўнае галасаванне было прызначана на 23 верасня. Выбары праводзiлiся ў 110 акругах шляхам галасавання паводле мажарытарнай сiстэмы.
Пасля парламенцкiх выбараў 2008 г. нацыянальнымi назiральнiкамi, а таксама назiральнiкамi
мiсiй БДIПЧ АБСЭ былi распрацаваны рэкамендацыi па рэфармаваннi беларускага выбарчага
заканадаўства. Частка гэтых рэкамендацый знайшла ўвасабленне ў новай рэдакцыi ВК, прынятай 4 студзеня 2010 г. Выбары дэпу татаў ППНС пятага склiкання сталi першымi парламенцкiмi
выбарамi, правядзенне якiх рэгуляваў ВК са зменамi i дапаўненнямi 2010 i 2011 гг.3
Асноўнымi з iх з'яўляюцца наступныя:
 органы, якiя ўтвараюць камiсii, як правiла, не менш за адну трацiну складу фармiруюць з
прадстаўнiкоў палiтычных партый i iншых грамадскiх аб'яднанняў; у склад камiсiй забаронена
ўключаць суддзяў, пракурораў, кiраўнiкоў мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў; дзяржаўныя служачыя не могуць складаць больш за трацiну складу камiсii.
 зменшана колькасць грамадзян (з 30 у старой рэдакцыi ВК да 10 — у рэдакцыi 2010 г.), якiя
могуць вылучаць свайго прадстаўнiка ў склад АВК; таксама зменшана колькасць членаў працоўнага калектыву, якiя дэлегуюць прадстаўнiка ў склад камiсii (з 30 да 10); замацавана права суб'ектаў, якiя вылучылi сваiх прадстаўнiкоў у склад камiсiй, прысутнiчаць на пасяджэннях органаў,
якiя iх утварылi;
 для кандыдатаў у дэпу таты i iх давераных асоб устаноўлены паведамляльны парадак правядзення масавых мерапрыемстваў у месцах, вызначаных мясцовымi выканаўчымi i распарадчымi
органамi;
 пры вылучэннi кандыдата ў дэпу таты ППНС палiтычнай партыяй не патрабуецца наяўнасць арганiзацыйнай структуры партыi на тэрыторыi акругi, па якой вылучаецца кандыдат;
 рашэннi органаў, якiя ўтварылi камiсii, могуць быць абскарджаны ў судовым парадку суб'ектамi, якiя вылучылi сваiх прадстаўнiкоў у склад камiсiй,
 кандыдаты ў дэпу таты ППНС атрымалi права ствараць уласныя выбарчыя фонды для фiнансавання дадатковых выдаткаў па перадвыбарчай агiтацыi ў памеры не больш за 1 000 базавых
велiчынь.
Змены i дапаўненнi ў ВК у асноўным носяць пазiтыўны характар i, як ужо адзначалася, часткова ўлiчылi рэкамендацыi экспертаў БДIПЧ АБСЕ. Аднак многiя рэкамендацыi засталiся не
рэалiзаванымi, у прыватнасцi тыя, што накiраваны на павышэнне транспарэнтнасцi выбарчага
працэсу. Так, не замацаваны нормы, якiя забяспечваюць галосны публiчны падлiк галасоў. Не
замацаваны абавязак старшынi i сакратара выбарчай камiсii выдаваць копii пратакола аб вынiках
галасавання тым асобам, якiя маюць права прысутнiчаць падчас падлiку галасоў на ўчастку для
галасавання. Захоўваюцца недахопы рэгулявання тых працэдур выбарчага працэсу, якiя ў найбольшай ступенi могуць выкарыстоўвацца для фальсiфiкацый i злоўжыванняў.
Пастановы Цэнтральнай камiсii таксама з'яўлялiся важнай метадычнай крынiцай, якая нарматыўна рэгулявала i тлумачыла шматлiкiя аспекты выбарчай кампанii.

3 Избирательный кодекс Республики Беларусь. 11 февраля 2000 г. № 370-З. Изменения и дополнения: Закон Республики Беларусь
от 4 января 2010 г. № 99-З; Закон Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 309-З
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ФАРМIРАВАННЕ ВЫБАРЧЫХ КАМIСIЙ
У адпаведнасцi з арт. 28 ВК падрыхтоўку i правядзенне выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў забяспечваюць акруговыя i ўчастковыя выбарчыя камiсii.

1. Фармiраванне акруговых выбарчых камiсiй
Акруговыя выбарчыя камiсii па выбарах дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў з'яўляюцца важным суб'ектам выбарчага працэсу. Да паўнамоцтваў АВК аднесены, у прыватнасцi, арганiзацыя
правядзення выбараў, кiраўнiцтва дзейнасцю УВК, рэгiстрацыя iнiцыятыўных груп грамадзян
i кантроль за правядзеннем агiтацыi, рэгiстрацыя кандыдатаў у дэпу таты i iх давераных асоб,
кантроль за складаннем спiсаў грамадзян, якiя маюць права ўдзельнiчаць у выбарах, разгляд заяў
i скаргаў на рашэннi i дзеяннi ўчастковых выбарчых камiсiй.
АВК па выбарах дэпу татаў ППНС фармiруюцца прэзiдыумамi абласных, Мiнскага гарадскога Саветаў дэпу татаў i абласнымi, Мiнскiм гарадскiм выканаўчым камiтэтамi з прадстаўнiкоў палiтычных партый, iншых грамадскiх аб'яднанняў, працоўных калектываў, а таксама з прадстаўнiкоў грамадзян, вылучаных у склад камiсii шляхам падачы заявы. Акруговыя камiсii фармiруюцца
ў складзе 9—13 сябраў. Парадак вылучэння прадстаўнiкоў у склад акруговых выбарчых камiсiй
рэгуляваўся арт. 35 ВК i Пастановай Цэнтральнай камiсii ад 19 чэрвеня 2012 г. № 22. Вылучаць
у склад акруговых выбарчых камiсiй па адным прадстаўнiку маюць права: кiруючы орган палiтычнай партыi, iншага грамадскага аб'яднання (ва ўсе акруговыя камiсii); сход працоўнага калектыву арганiзацыi, калектыву структурнага падраздзялення, якiя знаходзяцца на тэрыторыi
раёна, горада (у акруговыя камiсii, якiя ствараюцца адпаведна на тэрыторыi раёна, горада, а ў
гарадах з раённым дзяленнем — у акруговыя выбарчыя камiсii, якiя ствараюцца на тэрыторыi
адпаведнага раёна ў горадзе); выбарашчыкi ў колькасцi не менш за 10 чалавек, якiя пражываюць
на тэрыторыi адпаведнай выбарчай акругi i падпiсаўшыя заяву аб вылучэннi прадстаўнiкоў (у
склад акруговай выбарчай камiсii).

1.1. Вылучэнне ў склад АВК

Згодна з Каляндарным планам арганiзацыйных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы i правядзеннi выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў пятага склiкання, зацверджаным пастановай
Цэнтральнай камiсii па правядзеннi выбараў i рэспублiканскiх рэферэндумаў 19.06.2012 г. № 17,
вылучэнне прадстаўнiкоў у склад акруговых выбарчых камiсiй i прадастаўленне ў органы, якiя iх
фармiруюць, адпаведных дакументаў павiнна было адбыцца не пазней за 6 лiпеня 2012 г.
У склад АВК было вылучана 2127 чалавек. Сярод iх ад грамадзян шляхам падачы заявы —
639 чалавек (25%), ад працоўных калектываў — 230 чалавек (9%), ад грамадскiх арганiзацый i
аб'яднанняў — 858 чалавек (40%), ад палiтычных партый — 400 чалавек (19%).

Колькасць кандыдатаў па спосабу вылучэння
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Апазiцыйныя партыi прынялi даволi актыўны ўдзел у гэтым працэсе, вылучыўшы ўсяго 199
прэтэндэнтаў, што складае 9,4% ад агульнай колькасцi вылучаных у АВК i 49,8% ад вылучаных
палiтычнымi партыямi. Беларуская партыя левых «Справядлiвы свет» вылучыла 88 чалавек,
Партыя БНФ — 57 чалавек, АГП — 34 чалавекi, БСДП (Г) — 6 чалавек, Беларуская партыя
«Зялёныя» — 5 чалавек, Партыя «Беларуская сацыял-дэмакратычная Грамада» — 9 чалавек.
Для параўнання: падчас выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў 2008 г. апазiцыйныя партыi
вылучалi 118 чалавек, што складала 31,9 % ад вылучаных палiтычнымi партыямi наогул.
Як i падчас папярэднiх выбараў, актыўна вылучалiся прадстаўнiкi праўладных грамадскiх аб'яднанняў Федэрацыя прафсаюзаў Беларусi — 279 чалавек (13,1%), Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў — 98 чалавек (4,6%), БРСМ — 108 чалавек (5,1%), Белая Русь — 117 чалавек
(5,5%). Гэтыя чатыры грамадскiя аб'яднаннi вылучылi 28,3 % ад агульнай колькасцi вылучаных у
склад АВК i 70 % ад вылучаных грамадскiмi i iншымi аб'яднаннямi адпаведна.
Некаторыя апазiцыйныя палiтычныя партыi i рухi, якiя падтрымлiвалi iдэю байкоту выбараў,
не вылучалi сваiх прадстаўнiкоў у склад акруговых камiсiй. Гэта Кансерватыўна-Хрысцiянская
партыя — БНФ, незарэгiстраваная партыя БХД, ПАГА «Рух «За Свабоду». Нязначным было
вылучэнне актывiстаў грамадскай кампанii «Гавары праўду» (8 чалавек). Хаця нi ПАГА «Рух
«За Свабоду», нi «Гавары праўду» не заяўлялi пра падтрымку байкоту выбараў.
Сярэднi конкурс на адно месца ў акруговай камiсii склаў 1,5 чалавекi на месца. У Мiнску i
Гомельскай вобласцi — 2 чалавекi на месца. Усяго сфармiравана 110 акруговых выбарчых акругаў. У тым лiку: у Мiнску — 20 камiсiй, у Мiнскай i Гомельскай абласцях — па 17, у Брэсцкай
вобласцi — 16, у Вiцебскай — 14, у Магiлёўскай i Гродзенскай — па 13 камiсiй.

1.2. Пасяджэннi па ўтварэннi акруговых выбарчых камiсiй

Згодна з Каляндарным планам арганiзацыйных мерапрыемстваў, пасяджэннi прэзiдыумаў
абласных, Мiнскага гарадскога Савета дэпу татаў i абласных, Мiнскага гарадскога выканаўчага
камiтэта прайшлi да 9 чэрвеня 2012 г., ва ўстаноўленыя тэрмiны.
Пасяджэннi органаў, якiя ўтвараюць камiсii, у падаўляючай большасцi насiлi выключна фармальны характар. Прыняцце рашэнняў пра склад АВК адбывалася шляхам спiсачнага галасавання, без абмеркавання вылучаных кандыдатур i фактычна зводзiлася да безальтэрнатыўнага
зацвярджэння складаў камiсiй, папярэдне кулуарна распрацаваных органамi ўлады. Iнфармацыя
аб месцах працы i пасадах асоб, вылучаных у склад камiсiй, на пасяджэннях не агалошвалася, хаця прысутныя задавалi адпаведныя пытаннi.
На пасяджэннi прэзiдыума Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў i абласнога выканаўчага камiтэта кандыдатаў на ўключэнне ў склад АВК персанальна не прадстаўлялi i не абмяркоўвалi, агучвалiся толькi агульныя крытэрыi ўключэння ў камiсii (досвед працы, адказнасць, масавасць палiтычнай партыi цi грамадскага аб'яднання i iнш.). Праекты рашэнняў былi падрыхтаваны загадзя.
Працягласць паседжанняў у большасцi рэгiёнаў была мiнiмальнай. У Мiнскай вобласцi i ў горадзе Мiнску персанальна кандыдатуры прадстаўнiкоў у склад выбарчых камiсiй не абмяркоўвалiся, галасаванне таксама iшло па папярэдне падрыхтаваных спiсах. Для прыняцця рашэнняў
па персанальным складзе 17 акруговых камiсiй па Мiнскай вобласцi прэзiдыума Мiнскага абласнога Савета дэпу татаў i Мiнаблвыканкама хапiла ўсяго 20 хвiлiн.
У Гомельскай вобласцi пасяджэнне прэзiдыума абласнога Савета дэпу татаў i абласнога выканаўчага камiтэта працягвалася 13 хвiлiн. Начальнiк упраўлення арганiзацыйна-кадравай працы
Дзмiтрый Ражкоў паведамiў, што была створана рабочая група, якая займалася падрыхтоўкай да
фармавання камiсiй, i ўнёс на разгляд працэдуру прыняцця рашэння: галасаваць па кожнай акруговай камiсii цi агулам за ўвесь спiс. Прагаласавалi за ўвесь спiс, i паседжанне скончылася.
Колькасны i прадстаўнiчы склад АВК Гродненскай вобласцi быў зацверджаны ўсяго за 10
хвiлiн.
Кандыдатуры на паседжаннi не абмяркоўвалiся. Былi агучаны толькi агульныя лiчбы — у
склад 13 акруговых камiсiй, якiя ўтвораны на тэрыторыi вобласцi, было прапанавана 243 чалавекi. З iх у склад камiсiй уключана 169 чалавек, то бок, у кожнай камiсii па 13 чалавек. Прадстаўнiкi дэмакратычных партый i аб'яднанняў, якiя вылучалi сваiх сябраў у акруговыя камiсii, так i
не змаглi па вынiках паседжання даведацца, цi трапiў хто з iх вылучэнцаў у iх склад. Галасаванне праходзiла за сфармаваны спiс, аднак прозвiшчы, якiя знаходзяцца ў гэтым спiсе, чыноўнiкi
агучваць адмовiлiся. На ўсе пытаннi назiральнiкаў i прадстаўнiкоў партый, адказвалi: «Чытайце
«Гродзенскую праўду».
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Паседжанне прэзiдыума Магiлёўскага абласнога Савета i абласнога выканкама праходзiла
больш за гадзiну, i ўдзельнiкi мелi маг чымасць задаць пытаннi фармуючым органам, аднак галасаванне па персанальным складзе не праводзiлася, сябры камiсiй зацвярджалiся спiсачным
складам.
Толькi на сумесным паседжаннi прэзiдыума аблсавета i Вiцебскага аблвыканкама, у адрозненнi ад паседжанняў астатнiх аблсаветаў, агучвалiся прозвiшчы вылучэнцаў у акруговыя камiсii, а не прымалiся загадзя падрыхтаваныя спiсы. Было сфармавана 14 акруговых камiсiй, па
13 сяброў у кожнай з iх. Было заяўлена 243 кандыдатуры на 162 вакантныя месцы, 61 чалавеку
адмовiлi. Па словах Паўла Левiнава, якi вылучаўся ад групы грамадзянаў па Чкалаўскай акрузе
№18, нiхто з прэзiдыума не патлумачыў, па якiм прынцыпе фармаваўся канчатковы спiс, чаму
менавiта гэтаму 61 чалавеку адмовiлi ва ўключэннi ў спiс. Хоць само галасаванне праходзiла не
па спiсах, а iндывiдуальна па кожнай кандыдатуры.

1.3. Склад акруговых выбарчых камiсiй

Паводле звестак Цэнтральнай камiсii, 110 АВК былi ўтвораны з максiмальнай колькасцю
членаў — па 13 чалавек у кожнай. Прадстаўнiцтва апазiцыйных партый у iх склала 3,3% (48 чалавек з 1430) цi 24% ад вылучаных апазiцыйнымi партыямi. Для параўнання: падчас папярэднiх
парламенцкiх выбараў 2008 года колькасць вылучаных апазiцыйнымi партыямi ў АВК складала
118 чалавек. У склад камiсiй увайшло 38 чалавек (2,2 % ад агульнай колькасцi сябраў АВК i 32%
ад вылучаных апазiцыйнамi партыямi). Такiм чынам, у 2012 годзе апазiцыйныя партыi вылучылi
болей прадстаўнiкоў у склад АВК, чым у 2008 г., але патрапiла ў склад выбарчых камiсiй iх у прапарцыйных адносiнах меней. Падчас выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў у 2004 г. колькасць вылучаных у склад АВК ад апазiцыйных партый склала 318 чалавек, з iх 20 чалавек сталi
сябрамi камiсiй (7 % ад колькасцi вылучаных i 2% ад агульнай колькасцi сябраў АВК).

Колькасць прадстаўнікоў апазіцыйных партый
у складзе АВК (110 акругаў)

Асноўнымi арганiзацыямi, прадстаўленымi ў складзе АВК, сталi Федэрацыя прафсаюзаў
Беларусi, БРСМ, Белая Русь i Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў. Толькi ад РГА
«Белая Русь» у склад АВК увайшлi 106 чалавек (7,4 % ад агульнай колькасцi сябраў камiсiй). Такiм чынам, нягледзячы на тое, што, у параўнаннi з парламенцкiмi выбарамi 2008 г.,
колькасць членаў апазiцыйных партый у складзе АВК стала нязначна большай, колькасць адмоў з боку органаў, якiя ўтвараюць камiсii, засталася вельмi вялiкай. Варта адзначыць, што ў
2008 г. апазiцыйныя партыi свядома абмежавалi сваё вылу чэнне ў АВК, прапанаваўшы разам
ад усiх партый па адным прэтэндэнце ў кожную камiсiю. У гэтым годзе такога рашэння не было, i розныя апазiцыйныя партыi часам вылу чалi некалькi прэтэндэнтаў у адну камiсiю. Пры
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гэтым працэнт праходнасцi прадстаўнiкоў праўладных арганiзацый стаў значна вышэйшым.
Напрыклад, 90,5% усiх прадстаўнiкоў аб'яднання Белая Русь увайшло ў склад АВК. Гэта сведчыць пра дыскрымiнацыйнае стаўленне ўладных структур да тых грамадзян, якiя былi вылучаны ад апазiцыйных партый.
Нягледзячы на ўнесеныя ў ВК змены ў частцы фармiравання выбарчых камiсiй, заканадаўства не забяспечыла празрыстасцi i прапарцыйнасцi працэсу iх фармiравання. Адсутнасць
заканадаў ча замацаваных аб'ектыўных крытэрыяў пры прыняццi рашэнняў аб уключэннi грамадзянаў у акруговыя выбарчыя камiсii, пакiнула за органамi, якiя iх фармуюць, абсалютнае
права вызначаць iх склад i адвольна прымаць рашэннi аб уключэннi цi неўключэннi пэўных
асоб.
Назiральнiкi адзначылi перадузяты i суб'ектыўны характар прыняцця рашэнняў. Напрыклад, прадстаўнiкам апазiцыйных партый адмаўлялi ва ўключэннi ў склад камiсiй у сувязi з пажылым узростам, але пры гэтым уключалi ў склад АВК членаў ветэранскiх арганiзацый. Падставамi для адмовы, на якiя спасылалiся прадстаўнiкi органа, што фармiруе камiсiю, служылi
адсутнасць досведу працы ў камiсiях, сталага месца працы, аў тарытэт прэтэндэнта ў рэгiёне
i iнш.
Так, у Магiлёўскай вобласцi ў склад 13 акруговых камiсiяў не патрапiў нiводны з 9 вылучэнцаў Партыi БНФ. Прадстаўнiкi фармуючых органаў патлумачылi гэта пенсiйным узростам
некаторых кандыдатур, адсутнасцю досведу працы ў выбарчых камiсiях, а адносна старшынi
Магiлёўскай абласной арганiзацыi партыi Дзмiтрыя Салаўёва персанальна было заяўлена, што
ён «не займаецца грамадскай дзейнасцю».
З Бярозаўскага раёна, якi ўпершыню быў падзелены на 2 акругi (Iвацэвiцкую №11 i Пружанскую №9), у акруговыя камiсii не трапiў нiводзiн з 6 вылучаных прадстаўнiкоў ад дэмакратычнай супольнасцi. У камiсii было вылучана 2 прадстаўнiкi ад Аб'яднанай грамадзянскай партыi — Аляксандр Касевiч i Андрэй Мiхнюк, ад Партыi БНФ — Змiцер Траццяк i тры чалавекi
шляхам збору подпiсаў — Сяргей Русецкi, Тамара Шчапёткiна i Анатоль Сахаруша. Начальнiк
галоўнага ўпраўлення арганiзацыйна-кадравай працы Брэсцкага аблвыканкама Аляксандр Каляда выказаў меркаванне, што гэтыя людзi не спрыялi б працы камiсiй. Па ягоных словах, камiсii
трэба каб працавалi, а не высвятлялi адносiны.
Некаторыя станоў чыя змены ў выбарчым заканадаўстве, у прыватнасцi, абмежаванне ўдзелу дзяржаўных служачых у дзейнасцi акруговых выбарчых камiсiй, нiвелявалiся адсутнасцю
механiзму кантролю за iх выкананнем. У большасцi абласцей спiсы сяброў акруговых камiсiй
былi апублiкаваны без указання iх месца працы i службовай пасады (толькi спосаб вылу чэння), што пазбаўляла маг чымасцi мець дакладныя лiчбы, наколькi выкананы патрабаваннi ВК
у дадзенай частцы, а таксама наколькi ўтвораныя камiсii з'яўляюцца незалежнымi ад уладнай
вертыкалi. Аднак агульныя тэндэнцыi можна пабачыць па тых рэгiёнах, дзе такiя звесткi аказалiся даступнымi.
Адна з выяўленых тэндэнцый — своеасаблiвая «маскiроўка» прадстаўнiкоў органаў, якiя
ўтвараюць камiсii, i дзяржслужачых пад вылучэнцаў ад палiтычных партый, грамадскiх аб'яднанняў i грамадзян шляхам збору подпiсаў. Гэтую тэндэнцыю выразна дэманструюць дадзеныя з
Гомеля i Гомельскага раёна:
У склад АВК Гомельскай Юбiлейная акругi № 31 намеснiк кiраўнiка адмiнiстрацыi Чыгуначнага раёна Наталля Кавалёва трапiла ад прафсаюза. Яе калега, начальнiк аддзела сацыяльнай
падтрымкi насельнiцтва адмiнiстрацыi Чыгуначнага раёна Аляксандра Каленчыц прайшла ў
акруговую камiсiю «ад грамадзян шляхам падачы заявы». «Ад грамадзян» патрапiла ў дадзеную АВК i старшыня прафкама Чыгуначнай арганiзацыi працаўнiкоў адукацыi i навукi Таццяна
Стрыжак, якая раней узначальвала аддзел адукацыi адмiнiстрацыi Чыгуначнага раёна Гомеля.
Ад прафсаюза трапiла ў камiсiю яшчэ адна дзяржслужачая — намеснiк дырэктара прадпрыемства «Цукаргандаль» Алена Бабок.
Гомельская Сельмашаўская акруга № 32. Начальнiк аддзела арганiзацыйна-кадравай працы
адмiнiстрацыi Чыгуначнага раёна Гомеля Людмiла Мяшкова трапiла ў камiсiю ад прафсаюза.
Людмiла Расказава, намеснiк кiраўнiка адмiнiстрацыi Чыгуначнага раёна Гомеля, вылучана ў
акруговую камiсiю грамадзянамi. Начальнiк аддзела культуры адмiнiстрацыi Чыгуначнага раёна
Гомеля Марыя Фаменок стала сябрам акруговай камiсii «ад прафсаюза». Намеснiк дырэктара
дзяржаўнага прафесiйна-палiтэхнiчнага лiцэя Харытонава Наталля трапiла ў акруговую камiсiю
як прадстаўнiк грамадскасцi «Белай Русi».
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Гомельская Цэнтральная акруга №33. Наталля Ананiч, начальнiк аддзела арганiзацыйна-кадравай працы адмiнiстрацыi Цэнтральнага раёна Гомеля, вылучалася «ад грамадзян». Дырэктар
сярэдняй школы Ала Нiкiфарава вылучылася ў камiсiю «ад грамадзян». Яе калега, дырэктар
гiмназii Вiктар Петухоў, трапiў у камiсiю ад прафсаюза. Галоўны бухгалтар упраўлення сацыяльнай абароны адмiнiстрацыi Савецкага раёна Гомеля Наталля Сачыловiч вылучылася «ад грамадзян».
Гомельская Савецкая акруга №34. Намеснiк кiраўнiка адмiнiстрацыi Савецкага раёна Алена
Герашчанка патрапiла ў камiсiю як вылучэнец «ад грамадзян». Дырэктар сярэдняй школы №33
Iнна Цiмашэнка — ад ГА «Белая Русь». Галоўны спецыялiст аддзела адукацыi адмiнiстрацыi
Савецкага раёна Гомеля Наталля Шапарава вылучылася ў камiсiю «ад грамадзян».
Гомельская Прамысловая акруга №35. Начальнiк арганiзацыйна-кадравага аддзела адмiнiстрацыi Савецкага раёна Гомеля Ала Андрушчэнка вылучалася «ад грамадзян». У гэтай жа акруговай камiсii як вылучэнец ад грамадскага аб'яднання «Чырвоны Крыж» зацверджаны i яе калега — начальнiк аддзела арганiзацыйна-кадравай працы адмiнiстрацыi Навабелiцкага раёна Алена Хамец. Бандарэнка Андрэй — вылучэнец ад грамадзян, працуе галоўным юрысконсультам
адмiнiстрацыi Савецкага раёна Гомеля.
Гомельская Навабелiцкая акруга №36. Кiраўнiк справамi адмiнiстрацыi Навабелiцкага раёна
Гомеля Аляксей Васючэнка вылучыўся ў камiсiю «ад грамадзян», як i намеснiк дырэктара сярэдняй школы №27 Аксана Герашчанка. Ад Белай Русi трапiла ў акруговую камiсiю дырэктар
Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельнiцтва Людмiла Грыцкова. Дырэктар лiкёра-гарэлачнага завода, яна ж i дэпу тат гарсавета Галiна Кардасёва вылучана ў акруговую камiсiю працоўным калектывам бухгалтэрыi завода. Намеснiк кiраўнiка адмiнiстрацыi Навабелiцкага раёна Гомеля Уладзiмiр Прывалаў прадстаўляў у акруговай камiсii прафсаюз.
Гомельская Сельская акруга №37. Дырэктар Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельнiцтва
Добрушскага раёна Алена Алейнiкава вылучылася ў акруговую камiсiю ад грамадзян. Кiраўнiк
справамi Гомельскага райвыканкама Анатолiй Кедо трапiў у камiсiю як прадстаўнiк прафсаюза. «Ад грамадзян» вылучана ў камiсii начальнiк арганiзацыйна-кадравага аддзела Гомельскага
райвыканкама Кацярына Лоская, а яе падначаленая, галоўны спецыялiст аддзела Ала Ткач прайшла ў камiсiю ад грамадскасцi — ГА «Белая Русь».
У далейшым супрацоўнiкi выканкамаў i кiраўнiкi дзяржаўных прадпрыемстваў i ўстановаў у
большасцi АВК занялi ключавыя пасады. Так, намеснiк кiраўнiка адмiнiстрацыi Савецкага раёна
Гомеля Алена Герашчанка ўзначалiла акруговую камiсiю Гомельскай Савецкай акругi №34, сакратаром абрана галоўны бухгалтар упраўлення сацыяльнай абароны адмiнiстрацыi Наталля Сачыловiч. Старшынёй акруговай камiсii Гомельскай-Прамысловай акругi №35 абрана начальнiк
аддзела арганiзацыйна-кадравай працы Ала Андрушчанка, намеснiкам старшынi — дырэктар
школы Iнна Цiмашэнка, сакратаром — галоўны спецыялiст аддзела адукацыi адмiнiстрацыi Наталля Шапарава. Выбарчую акруговую камiсiю Калiнкавiцкай акругi №41 узначалiў Алег Макушынскi — намеснiк старшынi райвыканкама, намеснiкам старшынi стаў дырэктар упраўлення
капiтальнага будаўнiцтва Калiнкавiцкага раёна Дзмiтрый Гайкевiч, а сакратаром — начальнiк
аддзела арганiзацыйна-кадравай працы Алена Дзергач. Начальнiк аддзела адукацыi Хойнiкскага райвыканкама Людмiла Кулакоўская ўзначалiла акруговую камiсiю Хойнiцкай акругi №47.
Старшынёй акруговай камiсii Рагачоўскай акругi №45 стаў намеснiк старшынi райвыканкама
Васiль Каральчук, намеснiкам старшынi камiсii абралi дэпу тата раённага Савета, дырэктара фiлiяла «Гомельаблгаз» Васiля Баранава, а сакратаром — начальнiка аддзела арганiзацыйна-кадравай працы Iрыну Шацiла. Старшынёй акруговай камiсii Мазырскай выбарчай акругi №42 быў
абраны кiраўнiк справамi Мазырскага райвыканкама Мiхаiл Пашынскi (вылучаны ад беларускага прафсаюза супрацоўнiкаў дзяржаўных i iншых устаноў), намеснiкам стаў Аляксандр Шульга
ад беларускага прафсаюза працаўнiкоў будоўлi i прамысловасцi будаўнiчых матэрыялаў, генеральны дырэктар «Мазырсельбуд», а сакратаром — начальнiк аддзела арганiзацыйна-кадравай
працы райвыканкама Веранiка Байкова, абраная ад групы грамадзян. У акруговай камiсii Пружанскай выбарчай акругi №9 старшынёй камiсii быў абраны Анатоль Лаптановiч, накiраваны
ад грамадскага аб'яднання «Белая Русь», дырэктар дзяржаўнай установы адукацыi «Пружанскi мiжшкольны вучэбна-вытворчы камбiнат працоўнага навучання i прафесiйнай арыентацыi
вучняў», ягоным намеснiкам — Сачэўка Iван Васiльевiч, вылучаны ад Камунiстычнай партыi
Беларусi, старшыня раённага камiтэта Беларускага прафсаюза працаўнiкоў адукацыi i навукi,
сакратаром — Святлана Яфiмава — галоўны спецыялiст аддзела арганiзацыйна-кадравай пра-15-

цы Пружанскага райвыканкама. У АВК Iвацэвiцкай акругi №11 старшынёй камiсii стаў Уладзiмiр Бурдзь —дырэктар Iвацэвiцкага фiлiяла ЖКГ «Райводаканал», намеснiкам старшынi камiсii Iрына Бачкалевiч — работнiца Iвацэвiцкага райвыканкама, сакратаром Алена Лакiшык —
юрыст Iвацэвiцкага райвыканкама. Такiм чынам, вiдавочнай з'яўлялася залежнасць сфармаваных
акруговых выбарчых камiсiй ад выканаўчай улады.
Яшчэ адной з выразных тэндэнцыяй, зафiксаваных на этапе фармавання АВК, стала «пераемнасць» складу камiсiй ад папярэднiх выбараў. Большасць сяброў АВК, незалежна ад спосабу
iх вылучэння, да гэтага з'яўлялiся сябрамi цi акруговых камiсiй, цi тэрытарыяльных падчас мясцовых цi прэзiдэнцкiх выбараў. У акруговых камiсiях, сфармаваных у Гродненскай вобласцi, папярэднi вопыт працы ў выбарчых камiсiях мелi 89% зацверджаных кандыдатур, пра што яшчэ на
паседжаннi па фармаваннi АВК заявiў старшыня абласнога Савета дэпу татаў Андрэй Навумовiч.
Аналагiчная сiтуацыя была характэрная для ўсiх АВК, сфармаваных па краiне.
Напрыклад, у складзе акруговай камiсii Барысаўскай гарадской выбарчай акругi №62 дзевяць з трынаццацi сяброў уваходзiлi ў склад Барысаўскай тэрытарыяльнай камiсii па выбарах
прэзiдэнта ў 2010 годзе, уключаючы старшыню Васiля Бараннiка. А чацвёра «навiчкоў»: Вольга Буфцяк з юрыдычнага аддзела Барысаўскага райвыканкама, вылучаная РГА «Белая Русь»,
другi сакратар Барысаўскага райкама БРСМ Нiна Глiнская, галоўны спецыялiст аддзела культуры Барысаўскага райвыканкама Ганна Жарыкава (вылучалася ГА «Беларускi Чырвоны Крыж»
i начальнiк зямельнабудаўнiчай службы Барысаўскага райвыканкама Павел Цырлiн (вылучаўся
грамадзянамi шляхам збору подпiсаў).
Акруговая камiсiя Маладэчанскай гарадской выбарчай акругi №72 у асноўным таксама складалася з правераных не аднымi выбарамi кадраў: 10 чалавек з 13. З першага погляду гэта камiсiя
была сфармавана выключна на дэмакратычных прынцыпах: у складзе, акрамя начальнiкаў, iдэолагаў i працаўнiкоў выканкама, ёсць просты лабарант установы адукацыi, пенсiянеркi i нават
вартаўнiк. Але на справе лабарант Апяцёнак Аксана аказваецца сакратаром БРСМаўскай пярвiчкi, пенсiянерка Жаўняровiч Нiна — былы iдэолаг СПК «Краснае», а пенсiянерка Арловiч
Люцыя — былая старшыня мясцовага Савета дэпу татаў, былая старшыня акруговых камiсiй на
некалькiх выбарах. А просты вартаўнiк Людмiла Мястоўская — гэта былы вядучы спецыялiст па
ахове дзяржаўных сакрэтаў былога завода-гiганта «Спадарожнiк».
Па Гомельскай Юбiлейнай акрузе №31 з 13 сяброў АВК 9 ужо працавалi на выбарах у камiсiях — на мiнулых парламенцкiх выбарах, а некаторыя «навабранцы» ўдзельнiчалi ў працы ўчастковых камiсiй на прэзiдэнцкiх выбарах. Напрыклад, памочнiк дырэктара па iдэалагiчнай працы
ААТ «Электраапаратура» Святлана Стаiна на прэзiдэнцкiх выбарах трапiла ва ўчастковую камiсiю як прадстаўнiк грамадскага аб'яднання — «Белай Русi», а зараз — як вылучэнец ад грамадзян. Дэпу тат Гомельскага гарсавета, упраўляючая аддзяленнем «Белпрамбудбанка» Галiна
Касаверская на мiнулых парламенцкiх выбарах працавала ў акруговай камiсii, але не Юбiлейнай
акругi, а Сяльмашаўскай №32. Камунiст Вiктар Забарны на мiнулых парламенцкiх выбарах працаваў у АВК Юбiлейнай акругi, а зараз перайшоў у Сяльмашаўскую. Таксама ў АВК Юбiлейнай
акругi на мiнулых выбарах працаваў Сяргей Карнееў, намеснiк дырэктара КЖРЭУП «Чыгуначнае», вылучаны «ад грамадзян». У склад АВК Сяльмашаўскай акругi трапiла i Таццяна Кажамякiна, якая на мiнулых выбарах у парламент працавала ў Юбiлейнай выбарчай акрузе.
Восем з трынаццацi сяброў АВК Гомельскай Цэнтральнай акругi № 33 мелi практычны досвед працы на выбарах у камiсiях. Анатоль Карнееў на мiнулых парламенцкiх выбарах працаваў
у АВК Савецкай выбарчай акругi №34, зараз перамясцiўся ў Цэнтральную. Iрына Кузьмiцкая
працавала ва ўчастковай камiсii на прэзiдэнцкiх выбарах. Дырэктар гiмназii Вiктар Петухоў таксама працаваў у камiсii на прэзiдэнцкiх выбарах, як i Валянцiна Палонская — старшыня раённай
арганiзацыi Чырвонага Крыжа. У акруговай камiсii Савецкай акругi на мiнулых выбарах у парламент працавала ветэран Аляфцiна Свiрыдава, якая перамясцiлася ва АВК Цэнтральнай акругi.
Галоўны бухгалтар упраўлення сацыяльнай абароны адмiнiстрацыi Савецкага раёна Гомеля Наталля Сачыловiч працавала ў АВК Прамысловай акругi №35, зараз — у Цэнтральнай. Дырэктар
дома дзiцячай творчасцi Тамара Чарняк таксама працавала раней у акруговай камiсii, толькi ў
Савецкай, а не Цэнтральнай, як падчас гэтых выбараў.

1.4. Транспарэнтнасць пры фармаваннi АВК

Паводле назiральнiкаў, iнфармацыя пра час i месца пасяджэнняў дзяржаўнымi СМI i iнтэрнэт-рэсурсамi абласных i Мiнскага гарадскога выканаўчага камiтэта ў большасцi выпадкаў не
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падавалася. Прадстаўнiкi суб'ектаў, якiя вылучылi сваiх прадстаўнiкоў у акруговыя выбарчыя
камiсii, даведвалiся аб месцы i часе пасяджэння шляхам асабiстых зваротаў да прадстаўнiкоў органаў выканаўчай улады.
У адпаведнасцi з ч. 5 арт. 34 ВК на пасяджэннi органаў, якiя ўтвараюць камiсii, маюць права прысутнiчаць прадстаўнiкi палiтычных партый, iншых грамадскiх аб'яднанняў, працоўных
калектываў, грамадзян, якiя вылучылi сваiх прадстаўнiкоў у склад камiсiй. Удзел назiральнiкаў
не прадугледжаны. На немаг чымасцi прысутнасцi назiральнiкаў на пасяджэннi па фармiраваннi
АВК асобна фiксавалася ўвага фармiруючых органаў. Так, на афiцыйным сайце Вiцебскага аблвыканкама была размешчана iнфармацыя, што «на супольным пасяджэннi маюць права прысутнiчаць прадстаўнiкi палiтычных партый» i iншых грамадскiх структур, «не прадугледжана
накiраванне назiральнiкаў».
Сваю пазiцыю органы ўлады матывавалi тым, што прадстаўнiкi грамадскiх аб'яднанняў, у
тым лiку i тыя, якiя праводзяць манiторынг выбарчай кампанii, не прадстаўляюць суб'ектаў, якiя
вылучылi прадстаўнiкоў у склад выбарчай камiсii. Разам з тым, адным з вiдаў статутнай дзейнасцi арганiзацыi-суб'екта кампанii «Правааабаронцы за свабодныя выбары» — Беларускага
Хельсiнкскага камiтэта, з'яўляецца ажыццяўленне назiрання за выбарамi. Трэба адзначыць, што
згодна з арт. 20 закона «Аб грамадскiх аб'яднаннях», грамадскае аб'яднанне мае права бесперашкодна атрымлiваць iнфармацыю, датычную iх дзейнасцi. Фармiраванне выбарчых камiсiй,
безумоўна, непасрэдна датычыцца арганiзацыi выбараў i з'яўляецца важным этапам выбарчай
кампанii. Працэс фармiравання камiсiй павiнен адбывацца максiмальна празрыста, i пасяджэннi
дзяржаўных органаў, на якiх фармiруюцца камiсii, павiнны адбывацца ў прысутнасцi ўсiх зацiкаўленых суб'ектаў, у тым лiку прадстаўнiкоў грамадскiх аб'яднанняў, якiя ажыццяўляюць манiторынг выбараў.
Неабходна заўважыць, што нягледзячы на адсутнасць у Кодэксе прамой забароны на прысутнасць больш за аднаго прадстаўнiка суб'екта, якi вылучыў свайго прадстаўнiка ў склад камiсii,
практыкавалася абмежаванне колькасцi прадстаўнiкоў — па адным ад кожнага суб'екта. Органы выканаўчай улады самастойна вызначалi, хто можа прысутнiчаць на пасяджэннi органа, якi
ўтварае камiсii. У сувязi з гэтым не быў дапушчаны на пасяджэнне Вiцебскага абласнога Савета
дэпу татаў i Вiцебскага аблвыканкама сябра партыi «Справядлівы свет» Анатоль Родзiк, паколькi туды ўжо быў запрошаны iншы прадстаўнiк гэтай партыi.
Прысутныя на пасяджэннi ў некаторых выпадках маглi задаваць пытаннi аб прычынах прыняцця таго цi iншага рашэння, аднак сам працэс прыняцця рашэнняў па канкрэтных кандыдатах
адбываўся без публiчнага асвятлення i абмеркавання. Прысутным прадстаўнiкам не давалi магчымасцi азнаёмiцца з матэрыялымi вылучэння ў склад акруговых выбарчых камiсiй (пратаколамi
сходаў, заявамi грамадзянаў). Напрыклад, падчас паседжання па фармiраваннi акруговых камiсiй па Гродненскай вобласцi прадстаўнiк БХК Раман Юргель выказаў пажаданне азнаёмiцца з
матэрыяламi вылучэння ў склад АВК, але яму такой мажлiвасцi не далi.

2. Фармiраванне ўчастковых выбарчых камiсiй
Згодна з артыкуламi 28 i 34 ВК падрых тоўку i правядзенне выбараў дэпу татаў Палаты
прадстаўнiкоў забяспечваюць УВК. Яны ўдакладняюць спiсы выбаршчыкаў, забяспечваюць
датэрмiновае галасаванне i галасаванне па месцы знаходжання выбаршчыка, арганiзоўваюць
галасаванне ў дзень выбараў, праводзяць пад лiк галасоў i ўстанаўлiваюць вынiкi галасавання
па ўчастку.
УВК фармiруюцца раённымi, гарадскiмi выканаўчымi камiтэтамi, а ў гарадах з раённым дзяленнем — мясцовымi адмiнiстрацыямi. УВК складаюцца з прадстаўнiкоў палiтычных партый,
iншых грамадскiх аб'яднанняў, працоўных калектываў, а таксама прадстаўнiкоў грамадзянаў,
якiя вылучаны шляхам збору подпiсаў. Не менш за адну трацiну яе складу фармiруецца з прадстаўнiкоў палiтычных партый i грамадскiх аб'яднанняў. У склад камiсiй не могуць уваходзiць
суддзi, пракуроры, кiраўнiкi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў. Дзяржаўныя служачыя не могуць складаць больш за адну трацiну складу камiсii. Рашэнне органаў, якiя ўтварылi
камiсii, можа быць абскарджана ў судовым парадку ў трохдзённы тэрмiн з дня прыняцця суб'ектамi, якiя вылучылi сваiх прадстаўнiкоў у склад камiсiй.
Выбарчае заканадаўства абмяжоўвае маг чымасцi палiтычных партый i грамадскiх аб'яднанняў вылучаць прадстаўнiкоў у УВК у параўнаннi з вылучэннем у акруговыя выбарчыя камiсii
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(АВК). Яно даецца толькi тым арганiзацыйным структурам партый i грамадскiх аб'яднанняў,
якiя маюць дзяржаўную рэгiстрацыю альбо пастаўлены на ўлiк у мясцовых органах улады. Такiм
чынам, рэспублiканскiя грамадскiя аб'яднаннi, якiя не маюць арганiзацыйных структур, наогул
пазбаўлены маг чымасцi ўдзелу ў выбарчым працэсе ў складзе УВК.
Напярэдаднi выбараў некаторыя арганiзацыi (мiнская гарадская i абласныя арганiзацыi
РПГА «Рух за Свабоду», Гродзенская арганiзацыя Партыi БНФ) спрабавалi зарэгiстраваць
мясцовыя арганiзацыйныя структуры, але атрымалi адмову. У вынiку яны падпалi пад абмежаванне ВК i не атрымалi права вылучаць сваiх членаў у склад УВК.

2.1. Вылучэнне ў склад УВК

Паводле звестак Цэнтральнай камiсii, у склад УВК была вылучана 84781 кандыдатура: ад
грамадзян шляхам падачы заявы — 32 908 кандыдатур (38,8%), ад працоўных калектываў — 15
375 (18,1%), ад палiтычных партый i iншых грамадскiх аб'яднанняў — 36 498 (43%).
Лiдарамi па вылучэннi з'яўляюцца праўладныя грамадскiя аб'яднаннi: Федэрацыя прафсаюзаў Беларусi (больш за 12%), Белая Русь (каля 6%), БРСМ (5%), Беларускi саюз жанчын (каля 5%) i iнш. Напрыклад, у Вiцебскай вобласцi гэтыя суб'екты разам з Беларускiм грамадскiм
аб'яднаннем ветэранаў вылучылi ўсяго 85% прэтэндэнтаў ад грамадскiх аб'яднанняў або 32% ад
агульнага лiку вылучаных у УВК. Актыўнасць гэтых арганiзацый у параўнаннi з прэзiдэнцкiмi
выбарамi 2010 г. у працэнтных суадносiнах практычна не змянiлася, але значна павялiчылася ў
параўнаннi з парламенцкiмi выбарамi 2008 г.
Кандыдатуры ў склад УВК прапанавалi 10 палiтычных партый з 15 зарэгiстраваных. Пры
гэтым лаяльныя ўладам палiтычныя партыi i грамадскiя аб'яднаннi павялiчылi сваю актыўнасць.
Напрыклад, РППС вылучыла 832 прэтэндэнты, што ў два разы перавышае колькасць 2010 г.
У параўнаннi з 2010 г. актыўнасць апазiцыйных партый знiзiлася. На прэзiдэнцкiх выбарах
2010 г. 1073 прэтэндэнты ад апазiцыйных палiтычных партый складалi 1,3% ад агульнай колькасцi кандыдатаў. У 2012 годзе 664 кандыдатуры ад пяцi апазiцыйных партый складалi толькi
каля 0,8% ад агульнага лiку вылучэнцаў.
Паводле звестак Цэнтральнай камiсii, БПЛ «Справядлiвы свет» вылучыла 216 чалавек,
БСДП (Г) — 30, АГП — 240, ПБНФ — 158, Беларуская партыя «Зялёныя» — 20. Доля апазiцыйных актывiстаў сярод усiх, хто вылучаўся ад палiтычных партый i грамадскiх аб'яднанняў, у
2010 г. складала 3,2%, у 2012 г. — толькi 1,8%.
У цэлым доля вылучаных у склад УВК прадстаўнiкоў палiтычных партый i грамадскiх аб'яднанняў узрасла да 42%. Падчас прэзiдэнцкiх выбараў 2010 г. яна склала 39,1%4. Адпаведна ў
2012 г. скарацiлася колькасць кандыдатур у УВК ад грамадзян i працоўных калектываў.
Назiралася разыходжанне памiж звесткамi пра колькасць вылучэнцаў у склад УВК, агучанымi апазiцыйнымi партыямi, i звесткамi, якiя прывяла Цэнтральная камiсiя. Напрыклад, АГП заявiла пра вылучэнне ў склад УВК 296 сваiх сяброў, а ў афiцыйных дакументах указана лiчба 2405.
Аналагiчныя разыходжаннi маюцца ў афiцыйнай i партыйнай статыстыцы вылучэння ад БПЛ
«Справядлiвы свет» i ПБНФ.
Незарэгiстраваныя палiтычныя суб'екты — партыя БХД i кампанiя «Гавары праўду» — для
вылучэння сваiх прадстаўнiкоў у склад УВК выкарыстоўвалi збор подпiсаў выбаршчыкаў. БХД
заявiла пра вылучэнне 171 прадстаўнiка.

2.2. Пасяджэннi па ўтварэннi ўчастковых выбарчых камiсiй

На пасяджэннi органаў, якiя ўтвараюць УВК, маюць права прысутнiчаць прадстаўнiкi палiтычных партый, iншых грамадскiх аб'яднанняў, працоўных калектываў, грамадзян, якiя прадставiлi сваiх прадстаўнiкоў у склад камiсii. Пры гэтым палажэннi артыкула 13 ВК не ўтрымлiваюць
указання на паўнамоцтвы назiральнiкаў на гэтай стадыi выбарчай кампанii, што выкарыстоўвалася для абмежавання назiрання за прыняццем рашэння па фармiраваннi УВК. Можна казаць,
што пасяджэннi выканкамаў i мясцовых адмiнiстрацый па фармiраваннi УВК адбывалiся ва ўмовах адноснай адкрытасцi для назiральнiкаў.

4 4 Сборник электоральной статистики «Выборы Президента Республики Беларусь в 2010 году» [Электронный ресурс].
Рэжым доступу: http://www.rec.gov.by/Elections-PRB
5 Сведения о выдвижении представителей в состав участковых избирательных комиссий по выборам депу татов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва [Электронный ресурс].
Рэжым доступу: http://www.rec.gov.by/Elections-PPNS5-Electoral
-18-

Як i пры фармiраваннi АВК, гэтыя пасяджэннi насiлi выключна фармальны характар, аб чым
сведчыць характар iх правядзення i працягласць. У абсалютнай большасцi рэгiёнаў галасаванне
зводзiлася да хуткага i безальтэрнатыўнага зацвярджэння спiсаў складу камiсiй, падрыхтаваных
напярэдаднi пасяджэнняў у закрытым рэжыме.
Паводле звестак назiральнiкаў, Бярозаўскi райвыканкам за 6 хвiлiн зацвердзiў 486 з 515 кандыдатур. Працэдурна гэта выглядала наступным чынам: на пытанне начальнiка аддзела арганiзацыйна-кадравай працы Вiталiя Мшара «Усе маюць спiсы пад рукамi?» прагучала дружнае
«усе». «Прагаласуем!» Нi ў каго з прысутных не ўзнiкла нi пярэчанняў наконт кандыдатур у
сябры камiсii, нi пытанняў, нi асобнай думкi. Было агучана, што пры адборы прэтэндэнтаў пад
ўвагу бралiся ўзрост, вопыт, пэўны стаж i ўменне працаваць.
У Пружанскiм райвыканкаме паседжанне прайшло за 12 хвiлiн, падчас якiх было зацверджана 558 кандыдатур з 701 — без галасавання, проста было абвешчана, колькi чалавек уключана ў
камiсii, якiм шляхам яны вылучалiся.
На пасяджэннi Смалявiцкага райвыканкама ў дакладзе начальнiка аддзела арганiзацыйнакадравай работы была агучана толькi колькасць пададзеных заяў i колькасны склад кожнай камiсii.
Салiгорскi райвыканкам на працягу 15 хвiлiн задаволiў 691 заяву з 741, пры гэтым iнфармацыя пра спосабы вылу чэння ў склад УВК, назвы партый i арганiзацый кандыдатаў не
паведамлялiся, таксама як i прычыны, па якiх адны кандыдату ры ўключалiся ў склад УВК,
а iншыя — не. Сябра салiгорскай фiлii БХК Уладзiмiр Шыла адзначыў, што ўжо праз гадзiну пасля пасяджэння Салiгорскага выканаў чага камiтэта быў падпiсаны ў друк нумар газеты
«Шахцёр» з апублiкаванымi складамi камiсiй. Гэта сведчыць пра тое, што рашэнне па складзе
УВК было гатова i перададзена ў рэдакцыю выдання загадзя, а пасяджэнне з'яўлялася фармальнасцю.
Пасяджэннi адмiнiстрацый Ленiнскага раёна Гродна працягвалася 25 хвiлiн, Кастрычнiцкага — 20 хвiлiн, а адмiнiстрацыi Гродзенскага раёна — усяго 5 хвiлiн, склады камiсiй зацвярджалiся спiсам i без абмеркавання кандыдатур.
Па Слонiмскiм раёне было сфармавана 49 участковых выбарчых камiсiй, колькасны склад
якiх вар'iраваўся ад 9 да 19 чалавек. Хто канкрэтна стаў сябрам участковых выбарчых камiсiй i цi
трапiў хоць адзiн прадстаўнiк ад дэмакратычных сiл у iх склад, па вынiках пасяджэння так i засталося невядомым, бо прозвiшчы тых, каго ўключылi, не называлiся. Было толькi сказана, што
ў сямiдзённы тэрмiн iнфармацыя з'явiцца ў мясцовым друку.
У Слуцкi райвыканкам паступiла 754 заявы аб вылучэннi ў 72 участковыя выбарчыя камiсii,
размешчаныя на тэрыторыi раёна. 750 чалавек былi ўключаныя ў склад камiсiй. Паседжанне, на
якiм быў зацверджаны склад участковых выбаркамаў, доўжылася 14 хвiлiн. Абмеркавання кандыдатур не было, супрацоўнiца аддзела арганiзацыйна-кадравай работы Слуцкага райвыканкама Святлана Чубок зачытала загадзя падрыхтаваны спiс тых, каго вырашылi ўключыць у склад
УВК. Чацвёра чалавек не ўвайшлi ва ўчастковыя выбарчыя камiсii, паколькi ў траiх з iх былi дапушчаныя памылкi ў пратаколе па вылучэннi. Случчанка, якая вылучалася ад Беларускага саюза
жанчын, была адсеяна з прычыны абмежаванай колькасцi сяброў камiсii, але чаму менавiта ёй не
хапiла месца ў УВК — патлумачана не было.
Пра iмiтацыйны характар паседжанняў па ўтварэннi УВК у раённых адмiнiстрацыях Гомеля
сведчыць той факт, што iнфармацыя аб утварэннi ўчастковых камiсiй з указаннем колькасцi асобаў, якiя ўвайшлi ў iх склад, была апублiкавана ў газеце «Гомельскiя ведамасцi» 7 жнiўня, у той
час як самi пасяджэннi адбылiся толькi 8 жнiўня.
Яшчэ адна недарэчнасць была зафiксаваная назiральнiкамi пры азнаямленнi з вынiкамi пасяджэнняў па ўтварэннi УВК, якая патрапiла ў прэсу: у гарвыканкамаўскай газеце Бабруйска
ў спiсе членаў УВК №27 Бабруйскай сельскай ВА №80 у iнфармацыi пра Маргарыту Бяляеву
ўказвалася, што яна вылучалася грамадзянамi шляхам падачы заявы, а насупраць яе прозвiшча ў
дужках стаяў запiс — «данясе».
На фоне астатнiх рэгiёнаў вылучалiся па працягласцi пасяджэннi па фармiраваннi УВК Кастрычнiцкай i Чыгуначнай адмiнiстрацый Вiцебска. Так, пасяджэнне ў Кастрычнiцкай раённай
адмiнiстрацыi 8 жнiўня працягвалася амаль 10 гадзiн, у Чыгуначнай — больш за 6 гадзiн. Прысутны на пасяджэннi старшыня абласной арганiзацыi партыi левых «Справядлiвы свет» Мiкалай Селiвашка адзначыў, што ў галасаваўшых былi папкi з паперамi, якiя iм раздалi папярэдне, каб пазнаёмiцца з кандыдатурамi. У вынiку галасаванне праходзiла па вызначаным сцэнары:
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прагаласавалi за «патрэбных людзей». М. Селiвашка запытаўся, чаму некаторыя прагаласавалi
супраць яго, на што прадстаўнiкi адмiнiстрацыi адказалi, што ўсе адмовы — «гэта асабiстае
меркаванне кожнага». Падобным чынам — з папкамi ў руках — галасавалi i на пасяджэннi ў
Першамайскай раённай адмiнiстрацыi, i з тым жа вынiкам: прадстаўнiкоў апазiцыйных партый
у камiсii не ўключылi.

2.3. Склад участковых выбарчых камiсiй

У перыяд з 6 па 8 жнiўня 2012 года на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь была створана 6301
участковая выбарчая камiсiя (УВК), у якiя ўвайшлi 68 945 членаў, за мяжой — 43 УВК. Не адбылося пасяджэння па фармiраваннi УВК у Стакгольме. У вынiку беларуска-шведскага дыпламатычнага канфлiкту персанал Пасольства Беларусi ў Швецыi быў адклiканы, а названы выбарчы
ўчастак лiквiдаваны.

Прадстаўніцтва палітычных партый і ГА ў УВК

Прадстаўнiкi грамадскiх аб'яднанняў, у тым лiку палiтычных партый, у складзе УВК займалi
45,3%, прадстаўнiкi працоўных калектываў — 16,2%, вылучаныя ад грамадзян шляхам падачы
заяў — 38,5%. Уведзеная ў 2010 г. у Выбарчы кодэкс (ВК) (артыкул 34) квота не менш за адну
трацiну для прадстаўнiкоў грамадскiх аб'яднанняў i палiтычных партый у складзе УВК запаўнялася за кошт павышэння долi прадстаўнiцтва праўладных грамадскiх аб'яднанняў i палiтычных
партый. Гэта не стварыла большага плюралiзму ў складзе УВК i пакiнула за выканаўчай уладай маг чымасць поўнага кантролю за падлiкам галасоў. У параўнаннi з прэзiдэнцкiмi выбарамi
2010 г. роля працоўных калектываў як суб'ектаў выбарчага працэсу зменшылася амаль на 4%, а
роля грамадскiх аб'яднанняў узрасла на 3,5%.
Конкурс на месца ва УВК у сярэднiм па краiне склаў 1,2 чалавекі. Гэты паказальнiк iстотна
адрознiваецца ў Мiнску — 1,6. Зафiксаваны i нулявыя конкурсы ў склад УВК на пасяджэннях
Лагойскага, Iвацэвiцкага, Верхнядзвiнскага райвыканкамаў i iнш.
У агульнай колькасцi членаў УВК доля прадстаўнiкоў чатырох апазiцыйных партый склала
каля 0,1% (61 чалавек з 68945), яны аказалiся прадстаўленыя менш чым у 1% камiсiй. Гэта выключыла апанентаў улады з арганiзацыi галасавання i падлiку галасоў i такiм чынам, пазбавiла
маг чымасцi ўплываць на працу УВК. На прэзiдэнцкiх выбарах 2010 г. доля прадстаўнiкоў пяцi
апазiцыйных партый складала 0,26% (183 чалавекi з 70815).
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Прадстаўніцтва ў УВК

Параўнанне «працэнта праходнасцi» праўладных i апазiцыйных партый i ГА дае падставы
сцвярджаць аб дыскрымiнацыйным падыходзе пры фармаваннi УВК.
№

Вылучана Уключана
ў УВК
ў УВК

Назва партыi/ГА

Праўладныя партыi i ГА
1.
Беларуская аграрная партыя
2.
Камунiстычная партыя Беларусi
3.
Рэспублiканская партыя
4.
Рэспублiканская партыя працы i справядлiвасцi
5
Беларуская сацыяльна-спартыўная партыя
6.
Белая Русь
7.
БРСМ
8.
Беларускi саюз жанчын
9.
Беларускае ГА ветэранаў
10. ФПБ
Апазiцыйныя партыi
11. Беларуская партыя «Зялёныя»
12. Беларуская партыя «Справядлiвы свет»
13. БСДП (Грамада)
14. АГП
15. Партыя БНФ

%
праходнасцi

571
845
262
832
609
4799
4345
4037
3138
10400

485
635
235
704
551
4189
3674
3791
2635
9418

85%
75%
90 %
85 %
90 %
87 %
85 %
94 %
84 %
91 %

20
216
30
240
158

0
39
5
5
12

0%
18 %
17 %
2%
8%

У Мiнску, дзе традыцыйна значная палiтычная актыўнасць, вылучалася 186 прадстаўнiкоў
апазiцыйных партый. У вынiку нi адзiн з iх не быў уключаны ў склад УВК (працэнт праходнасцi — 0). У акругах, дзе балатавалiся лiдары апазiцыйных арганiзацый Аляксандр Мiлiнкевiч,
Аляксей Янукевiч, Уладзiмiр Навасяд i iншыя, апазiцыйныя актывiсты не ўвайшлi ў склад УВК,
нягледзячы на актыўнае вылучэнне. Адсутнасць крытэрыяў для уключэння альбо ад хiлення вылучаных кандыдатур дазваляла органам выканаўчай улады манiпуляваць працэсам.
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Падаўляючая большасць асоб, якiя былi ўключаны ў склад УВК, ужо былi ў складзе выбарчых камiсiй на мiнулых мясцовых, парламенцкiх цi прэзiдэнцкiх выбарах. Так, у склад
УВК Сма лявiцкага раёна было ўключанана 80% асоб, задзейнiчаных на прэзiдэнцкiх выбарах 2010 г. У Iвацэвiцкiм раёне склад камiсiй на 90 % аказаўся iдэнтычным складу, якi быў на
апошняй прэзiдэнцкай кампанii 2010 года. У Гродна ў Ленiнскiм раёне ў склад участковых
камiсiй увайшло 85% «правераных кад раў», у Каст рычнiцкiм — 83,5%. У Слонiмскiм раёне
больш за 90% сябраў сфармаваных камiсiй раней ужо мелi досвед працы ў камiсiях. 86% сяброў участковых выбарчых камiсiй на Случчыне раней працава лi ў iх складзе. Ва ўчастковых
выбаркамах, створаных на тэрыторыi Жабiнкаўскага раёна, з зацверджаных у склад АВК
247 ча лавек ранейшы вопыт правядзення выбараў мелi 220 ча лавек (89%). У Гомелi на выбарах прэзiдэнта ў 2010 годзе працава лi 9 з 12 сяброў камiсii ўчастка №5 Савецкай акру гi,
у камiсii ўчастка №4 Савецкай акру гi — 9 з 14, у камiсii ўчастка №7 Савецкай акру гi — 10
ча лавек з 14 i г.д.
У Салiгорску спiс зацверджаных сяброў участковых камiсiй таксама аказаўся практычна
iдэнтычным складу УВК на прэзiдэнцкiх выбарах 2010 года. Па вынiках аналiзу сябра салiгорскай фiлii БХК Уладзiмiр Шыла высветлiў, што, напрыклад, у склад камiсii №23 нiбыта вылучылiся абсалютна новыя людзi, але хiтрасць заключаецца ў тым, што склад камiсii №23 узору 2010
года — гэта на 90% сябры камiсii №29 на выбарах 2012 г.
Пры аналiзе складу УВК была выяўлена тая ж тэндэнцыя, якая зафiксавана i пры фармiраваннi
АВК: дзеля выканання патрабавання Выбарчага кодэкса аб абмежаваннi колькасцi дзяржслужачых у камiсii адной трэцяй часткай, а таксама з мэтай стварэння iмiтацыi «шырокага грамадскага прадстаўнiцтва», значная частка дзяржслужачых вылучалася ва УВК ад грамадскiх аб'яднанняў i шляхам збору подпiсаў выбаршчыкаў. Гэтым тлумачыцца ўпартае нежаданне паведамляць
пра месцы працы сяброў УВК: у рэгiянальным друку, на сайтах гарадскiх i раённых выканаўчых
камiтэтаў была апублiкавана iнфармацыя пра персанальны склад УВК, куды пераважна ўвайшлi
толькi прозвiшча, iмя, iмя па бацьку i спосаб вылучэння. Iнфармацыя пра месцы працы не рабiлася публiчнай яшчэ i таму, што, як i падчас ранейшых выбараў, камiсii былi сфармiраваны i кiравалiся па вытворчым прынцыпе.
Гэта цалкам пацвярджаецца дадзенымi з рэгiёнаў, дзе назiральнiкi змаглi рознымi шляхамi
атрымаць iнфармацыю пра месцы працы сяброў УВК. Напрыклад, такая iнфармацыя была атрыманая з часткi ўчасткаў Гомельскай Савецкай выбарчай акругi №34.
УВК участка №2. Участак размешчаны ў будынку сярэдняй школы №3. З 14 сяброў камiсii як мiнiмум 10 працуюць у гэтай школе настаўнiкамi цi вы хавацелямi. Але ў камiсiю трапiлi
цi ад грамадзян, цi ад прафсаюза, цi ад «Чырвонага Крыжа» i «Беларускага фонду мiру».
Дырэктар школы Кацярына Савенка прыйшла ў камiсiю таксама як прадстаўнiк грамадскасцi — Беларускага саюза жанчын, а намеснiк дырэктара Людмiла Палякова — як прадстаўнiк
Белай Русi.
УВК участка №5 у складзе 12 чалавек утворана з кiраўнiцтва i супрацоўнiкаў ААТ «Малочныя прадукты», прынамсi, восем чалавек дакладна працуюць на дадзеным прадпрыемстве. Не
выключана, што i ўсе сябры камiсii працуюць на прадпрыемстве, але ўдакладнiць гэта аказалася
немаг чыма. У склад камiсii ўвайшлi генеральны дырэктар ААТ «Малочныя прадукты» Уладзiмiр Коцур, яго намеснiкi Любоў Арэшчанка i Таццяна Сарокiна, старшыня прафкама Таццяна
Пацярайла, начальнiк кадравага аддзела Таццяна Аднаочка. Праўда, прыйшлi яны ў камiсiю як
прадстаўнiкi грамадскасцi — Белай Русi, Фонду мiру, Саюза жанчын, i як вылучэнцы ад грамадзян.
Камiсiя ўчастка №4 практычна цалкам (як мiнiмум 10 чалавек з 14) утворана з супрацоўнiкаў КЖРЭУП «Савецкае» (камунальнае прадпрыемства) i яго структурных падраздзяленняў.
У склад камiсii ўвайшлi майстры ўчасткаў, дырэктар структуры КЖРЭУП — РЭУ (рамонтнаэксплуатацыйных упраўленняў), вядучыя iнжынеры РЭУ i iншыя спецыялiсты камунальнага
прадпрыемства. У камiсii камунальныя спецыялiсты i начальнiкi былi пазначаны як прадстаўнiкi
грамадскiх аб'яднанняў — Чырвонага Крыжа, фонду мiру, Белай Русi, а таксама як вылучэнцы
ад грамадзян. Прадстаўнiкi КЖРЭУП кампактна размясцiлiся дружным калектывам i ў камiсii
ўчастка №11. З 14 сяброў камiсii ўчастка дакладна 11 працуе ў КЖРЭУП «Савецкае». Увайшоў
у камiсiю i прадстаўнiк грамадскасцi — Беларускага фонду мiру Фёдар Хахлоў. Праўда, аказалася, што ён працуе намеснiкам дырэктара КЖРЭУП «Савецкае», хоць гэта i не пазначана ў спiсе
камiсii.
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Камiсiя ўчастка №7. Як мiнiмум восем з'яўляюцца супрацоўнiкамi Будаўнiча-мантажнага
трэсту №27 Гомеля. Прычым у камiсiю трапiлi кiраўнiкi i падначаленыя: намеснiк генеральнага
дырэктара трэсту №27 Мiкалай Сугак, прафсаюзны дзеяч трэста Таццяна Скiбунова, начальнiк
аддзела кадраў Анатолiй Дробаў. Начальнiкi будаўнiчага трэста тут прадстаўлены як сябры Саюза афiцэраў ды Белай Русi. Пра начальнiцкiя пасады — нi слова.
Аналагiчная сiтуацыя зафiксавана i на ўчастках Гомельскай Цэнтральнай акругi №33.
УВК участка №32 складалася з 13 чалавек, i толькi адзiн сябра камiсii вылучаны працоўным
калектывам школы №59. Астатнiя ж, калi верыць спiсу камiсii — спрэс грамадскасць: Беларускi фонд мiру, Беларускi саюз жанчын, Чырвоны Крыж, Белая Русь цi вылучэнцы ад грамадзян.
Праверка ж паказала, што як мiнiмум 11 сяброў камiсii працуюць настаўнiкамi ў дадзенай сярэдняй школе №59. Дырэктар жа школы Аляксандр Калькоў таксама трапiў у камiсiю як прадстаўнiк Беларускага фонду мiру. Яшчэ як мiнiмум сем настаўнiкаў сярэдняй школы №59 засядаюць
ва ўчастковай камiсii №33.
Ва ўчастковай камiсii ўчастка №30 лiтаральна ўсе сябры камiсii па спiсе — прадстаўнiкi грамадскасцi i вылучэнцы ад грамадзян. На самой справе як мiнiмум 10 сяброў камiсii — настаўнiкi
сярэдняй школы №16 на чале з дырэктарам Iрынай Сляпцовай, якая прайшла ў камiсiю ад Беларускага саюза жанчын.
На ўчастку №17 у склад камiсii ўвайшлi педагогi гiмназii №10, традыцыйна на чале з дырэктарам, Iрэнай Бяспалай. У камiсii з сямнадццацi сяброў як мiнiмум 13 працуе ў гiмназii №10.
Прычым нiводнага ўпамiнання, што гэта — настаўнiкi, у спiсе камiсii няма, усе — прадстаўнiкi
грамадскасцi (БРСМ, Саюз жанчын, Белая Русь, прафсаюз) цi вылучэнцы ад грамадзян.
Як мiнiмум 10 настаўнiкаў i дырэктар прайшлi ў камiсiю ўчастка №13, размешчанага ў памяшканнi сярэдняй школы №11 Гомеля. Практычна ўсе сябры камiсii працуюць у гэтай школе разам з дырэктарам Наталляй Лiтвiнавай. Традыцыйна ўсе настаўнiкi ў камiсii пазначаны як
прадстаўнiкi грамадскiх аб'яднанняў.
Пiнскi гарвыканкам сфармаваў 87 участковых камiсiй Пiнскай гарадской выбарчай акругi
№14 таксама па вытворчым прынцыпе, хаця фармальна ўсё выглядала бездакорна. Супрацоўнiкi
прадпрыемстваў i ўстановаў, дзе месцiлiся выбарчыя ўчасткi, вылучылiся ў камiсii замаскiравана — ад такiх праўладных грамадскiх арганiзацыяў, як Белая Русь, Беларускi саюз жанчын, Беларускi Чырвоны крыж, БРСМ, Беларускi фонд мiру i ад прафсаюзаў. Хаця часам абыходзiлася
i без падобных хiтрыкаў. Напрыклад, участковая камiсiя №12, якая месцiлася ў Доме культуры
ЗАТ «Холдынгавая кампанiя «Пiнскдрэў». У спiсе гэтай камiсii пазначана, што 10 з 13 яе сяброў з'яўляюцца супрацоўнiкамi холдынгавай кампанii «Пiнскдрэў». Але, па iнфармацыi мясцовых назiральнiкаў, астатнiя тры таксама працуюць на «Пiнскдрэве», хаця замаскiравалiся за
вылучэннем ад пярвiчак ветэранскай арганiзацыi, БРСМ i Белай Русi.
Спiс сяброў камiсii (пададзены па-руску):

1.
2.
3.
4.

5.

«Участковая комиссия № 12 — Дом культу ры закрытого акционерного общества
«Холдинговая компания «Пинскдрев», тел. 35-67-75.
Ботян
— от Пинской городской организации Белорусского
Владимир Алексеевич
общественного объединения ветеранов
— от трудового коллектива службы директора
Диковицкая
по работе с персоналом закрытого акционерного общества
Светлана Анатольевна
«Холдинговая компания «Пинскдрев»
— от Пинской городской организации общественного
Землянскова
объединения «Белорусский республиканский союз
Юлия Олеговна
молодежи»
— от трудового коллектива яслей-сада № 45 «Лесовичок»
Каленик
закрытого акционерного общества «Холдинговая компания
Лилия Николаевна
«Пинскдрев»
— от первичной организации Пинской городской
Козлова
организации общественного объединения «Белорусский
Ольга Васильевна
союз женщин» закрытого акционерного общества
«Холдинговая компания «Пинскдрев»
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

— от трудового коллектива участка сборки и отделки филиала
закрытого акционерного общества «Холдинговая компания
«Пинскдрев» — завод строганного шпона и мебели
— от трудового коллектива управления технического
Крупицкий
развития службы главного инженера закрытого акционерного
Сергей Леонидович
общества «Холдинговая компания «Пинскдрев»
— от первичной профсоюзной организации
Полховский
закрытого акционерного общества
Иосиф Иванович
«Холдинговая компания «Пинскдрев»
— от трудового коллектива Дома культуры
Полякова
закрытого акционерного общества
Валентина Павловна
«Холдинговая компания «Пинскдрев»
Трушко
— от Пинской городской организации республиканского
Николай Николаевич
общественного объединения «Белая Русь»
— от трудового коллектива цеха паросилового хозяйства
Савина
и водопровода и канализации частного
Светлана Валерьевна
производственно-сервисного унитарного предприятия
«Пинскдрев-Техэнергосервис»
— от трудового коллектива управления экономики
Сафонов
закрытого акционерного общества
Евгений Александрович
«Холдинговая компания «Пинскдрев»
Юрашкевич
— от трудового частного транспортного унитарного
Елена Федоровна
предприятия «Пинскдрев-Автопарк»

Короткевич
Валентина Сергеевна

Такiм чынам, працэс фармiравання УВК амаль нiчым не адрознiваўся ад працэсу iх фармiравання падчас папярэднiх парламенцкiх (2008), мясцовых i прэзiдэнцкiх (2010) выбараў.
З пункту гледжання адпаведнасцi нацыянальнаму заканадаўству гэты працэс адбываўся без
значных парушэнняў, але яго вынiк не дазваляе лiчыць створаныя камiсii бесстароннiмi i неперадузятымi.

2.4 Транспарэнтнасць пры фармiраваннi УВК

Пасяджэннi выканкамаў i мясцовых адмiнiстрацый адбывалiся ва ўмовах адноснай адкрытасцi для назiральнiкаў. У пераважнай большасцi выпадкаў УВК фармiравалiся непразрыста, у
шэрагу выпадкаў назiральнiкi не мелi маг чымасцi назiраць за працэдурай прыняцця рашэнняў.
Некаторыя назiральнiкi су тыкнулiся з праблемай допуску на пасяджэннi органаў, якiя фармiруюць УВК. Парушаючы частку 2 артыкула 39 Закона «Аб мясцовым кiраваннi i самакiраваннi», некаторыя выканкамы наогул адмовiлi назiральнiкам у праве прысутнiчаць на пасяджэннях. Падобная сiтуацыя была зафiксавана ў Глыбоцкiм, Вiлейскiм, Лагойскiм, Маладзечанскiм,
Аршанскiм, Вiцебскiм райвыканкамах i iнш.
Мелi месца факты ўтойвання iнфармацыi пра час пасяджэнняў. Так, у рэжыме сакрэтнасцi ад
назiральнiкаў былi сфармiраваны УВК Ленiнскага раёна г. Магiлёва. Пасяджэнне адмiнiстрацыi
Ленiнскага раёна Магiлёва адбылося зранку 6 жнiўня, аднак пра гэта назiральнiкi змаглi даведацца ўжо толькi пасля яго заканчэння. Праваабаронца Барыс Бухель 4 жнiўня, падчас падачы
дакументаў на вылучэнне ў склад адной з участковых камiсiй свайго калегi Аляксея Колчына,
прасiў супрацоўнiкаў аддзела па арганiзацыйна-кадравай працы Адмiнiстрацыi Ленiнскага раёна паведамiць дату, месца i час правядзення пасяджэння па фармiраваннi камiсiй. 5 жнiўня ў 8.30
ён патэлефанаваў у гэты аддзел адмiнiстрацыi i зноў запытаў, калi адбудзецца пасяджэнне, яму
зноў сказалi, што не ведаюць, бо пададзена вельмi шмат дакументаў i яны апрацоўваюцца. Таксама праваабаронцу паведамiлi, што i начальнiк аддзела, i кiраўнiк справамi адмiнiстрацыi раёна,
якiя могуць адказаць на яго пытаннi, знаходзяцца на планёрцы. 6 жнiўня ў 9.30 праваабаронца
датэлефанаваўся да кiраўнiка справамi Аляксандра Паддубнага, якi сказаў, што час правядзення пасяджэння адмiнiстрацыi раёна невядомы, i прапанаваў патэлефанаваць перад абедам альбо
пасля яго. Калi ж Барыс Бухель датэлефанаваўся да загадчыцы аддзела арганiзацыйна-кадравай
працы Марыны Хаданёнак, то яна паведамiла, што пасяджэнне ўжо адбылося — у 10.00. Адзiн
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з лiдараў Магiлёўскай арганiзацыi Беларускай партыi левых «Справядлiвы свет» Анатоль Заўялаў апынуўся ў такой жа сiтуацыi. Ён быў у адмiнiстрацыi Ленiнскага раёна 6 жнiўня з 7.45 да
8.30, i нiякай абвесткi пра дату i месца пасяджэння там не было. На яго пытаннi намеснiца старшынi АВК №85 Марына Хаданёнак i яе падначаленыя нiчога не адказвалi. Калi ў 15.00 актывiст
зайшоў да Марыны Хаданёнак i запытаў, чаму загадзя не паведамiлi пра дату i месца правядзення
пасяджэння адмiнiстрацыi раёна, чыноўнiца папросту адмовiлася адказваць на пытанне. Варта
дадаць, што праваабаронца Aляксей Колчын вылучаўся ў склад участковай выбарчай камiсiй выключна для таго, каб патрапiць на пасяджэнне раённай адмiнiстрацыi па фармаваннi ўчастковых
выбаркамаў. Але зрабiць гэта, як i падчас мiнулых кампанiй, не атрымалася, як i патрапiць у склад
камiсii.
У некаторых раённых, гарадскiх выканаўчых камiтэтах, мясцовых адмiнiстрацыях назiральнiкам была дадзена маг чымасць азнаёмiцца з матэрыяламi вылучэння ў склад УВК. Аднак шмат
дзе органы, якiя ўтвараюць камiсii, не дазволiлi назiральнiкам i зацiкаўленым асобам азнаёмiцца з падобнымi матэрыяламi. Тым самым назiральнiкi былi пазбаўлены маг чымасцi ўпэўнiцца ў
законнасцi вылучэння кандыдатур у склад УВК. Напрыклад, на пасяджэннi Салiгорскага выканаўчага камiтэта 8 жнiўня назiральнiк ад БХК Леанiд Мархотка спрабаваў атрымаць дакументы
па вылучэннi кандыдатур у склад участковых камiсiй, аднак старшыня выканкама Аляксандр
Рымашэўскi адмовiўся прадастаўляць дадзеную iнфармацыю.
Такiм чынам, у значнай ступенi прынцып адкрытасцi i галоснасцi ў правядзеннi выбарчых
працэдур не забяспечваўся.
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РЭГIСТРАЦЫЯ IНIЦЫЯТЫЎНЫХ ГРУП
Згодна з Каляндарным планам, падача дакументаў у адпаведныя акруговыя камiсii i рэгiстрацыя iнiцыятыўных груп па зборы подпiсаў за вылучэнне кандыдатаў у дэпу таты ажыццяўлялiся
з 15 да 25 лiпеня 2012 г.
Павод ле артыкула 65 ВК, збор подпiсаў выбаршчыкаў, якi ажыццяўляецца iнiцыятыўнай
групай у колькасцi не менш за 10 чалавек, з'яўляецца адным са спосабаў вылу чэння кандыдатаў у дэпу таты. Асобу, якую прапануюць для вылу чэння кандыдатам у дэпу таты, павiнны падтрымаць не меней за 1000 выбаршчыкаў, што пражываюць на тэрыторыi дадзенай выбарчай
акругi.
Падпiсацца ў падтрымку вылучэння прапаноўваемых асоб можа кожны, хто валодае выбарчым правам, г. зн. з'яўляецца грамадзянiнам Беларусi, якi дасягнуў 18 гадоў. Выбаршчык мае
права паставiць подпiс у падтрымку некалькiх кандыдатур, але толькi адзiн раз у падтрымку адной i той жа кандыдатуры. Паводле артыкула 4 ВК, у выбарах не ўдзельнiчаюць грамадзяне,
прызнаныя судом недзеяздольнымi, асобы, якiя па прысудзе адбываюць пакаранне ў месцах пазбаўлення волi, а таксама асобы, у адносiнах да якiх мерай утрымання абрана ўтрыманне пад
вартай.
Вылучэнне шляхам збору подпiсаў выбаршчыкаў выкарыстоўваецца як апазiцыйнымi, так
i праўладнымi кандыдатамi ў якасцi своеасаблiвай формы датэрмiновай папулярызацыi асобы
кандыдата.
Паводле звестак Цэнтральнай камiсii, усяго ў АВК было пададзена 440 заяў аб рэгiстрацыi,
што складае чатыры iнiцыятыўныя групы на кожную акругу. Але геаграфiчнае размеркаванне
актыўнасцi не было раўнамерным. Найбольшая колькасць заяў на рэгiстрацыю iнiцыятыўных
груп пададзена ў Мiнску: на 20 выбарчых акруг — 142 заявы (у сярэднiм 7,1 заявы на акругу). У
Магiлёўскай вобласцi на 13 акруг пададзены 64 заявы на рэгiстрацыю iнiцыятыўных груп (4,9),
у Вiцебскай вобласцi на 14 акруг — 52 заявы (3,7), у Брэсцкай вобласцi на 16 акруг — 48 заяў
(3), у Гродзенскай вобласцi на 13 акруг — 39 заяў (2,9), у Мiнскай вобласцi на 17 акруг — 48
заяў (2,8), у Гомельскай вобласцi на 17 акруг — 47 заяў (2,8).
Усяго былi зарэгiстраваны 352 iнiцыятыўныя групы, якiя планавалi вылучыць 330 асоб, паколькi некаторыя прэтэндэнты рэгiстравалi некалькi iнiцыятыўных груп у розных акругах.
Усяго 12 грамадзян падалi дакументы ў дзве i больш камiсii. Напрыклад, адразу ў трох акругах
Мiнска — Старавiленскай №105, Ясенiнскай №100 i Купалаўскай №95 — былi зарэгiстраваны
iнiцыятыўныя групы па вылучэннi лiдара АГП Анатоля Лябедзькi, у Гродна былi зарэгiстраваны
чатыры iнiцыятыўныя групы кiраўнiка Гродзенскай абласной арганiзацыi партыi Вадзiма Саранчукова. Падчас ранейшых выбарчых кампанiй назiральнiкамi не фiксавалася тактыка рэгiстрацыi некалькiх груп адной асобай.
Апазiцыйныя партыi зарэгiстравалi ўсяго 58 iнiцыятыўных груп: БПЛ «Справядлiвы свет»
— 26, ПБНФ — 18, АГП — 4 , БСДП (Г) — 9, Беларуская партыя «Зялёныя» — 1. Неапазiцыйныя партыi зарэгiстравалi 7 iнiцыятыўных груп: КПБ — 5, Беларуская аграрная партыя —
1, РППС — 1. Такiм чынам, 66 вылучаных шляхам збору подпiсаў грамадзян, або 20%, з'яўлялiся
прадстаўнiкамi палiтычных партый. На выбарах 2008 года былi зарэгiстраваны iнiцыятыўныя
групы 115 сяброў партый, параўнанне з чым дазволiла старшынi ЦВК Л. Ярмошынай заявiць,
што «актыўнасць палiтычных партый знiзiлася практычна ў два разы».
Было адмоўлена 85 групам, што ў працэнтных адносiнах амаль у 4 разы перавышае колькасць адмоў на мiнулых парламенцкiх выбарах. Нягледзячы на гэта, няма падстаў канстатаваць, што практыка адмоў асобам, якiя мелi намер быць вылу чанымi, стала больш жорсткай. У
гэты раз адмоўлена толькi 15 прэтэндэнтам, яшчэ трое самастойна адклiкалi дакументы пасля
рэгiстрацыi. Што датычыць прычын адмоваў, то, напрыклад, у Iвацэвiцкай выбарчай акрузе
№11 сябру АГП Вiкторыi Грынюк было адмоўлена ў рэгiстрацыi iнiцыятыўнай групы ў сувязi
з адсутнасцю ў кiраўнiка iнiцыятыўнай групы, якi падаваў заяву, даверанасцi ад самога патэнцыйнага кандыдата ў дэпу таты. Двум актывiстам Грамадзянскай кампанii «Гавары праўду»
было адмоўлена ў рэгiстрацыi iнiцыятыўных груп у сувязi з тым, што прэтэндэнты не падавалi
заявы асабiста, а адправiлi iх па пошце (Iван Амельчанка, якi планаваў балатавацца ў сталiчнай
Калiноўскага выбарчай акрузе №108, i Пётр Лебедзеў, якi падаваў заяву па Жлобiнскай акрузе
№40).
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Год правядзення
выбараў
2004
2008
2012

Пададзена заявак

Адмоўлена ў рэгiстрацыi

635
455
440

71
23
85

Зарэгiстравана % адмовы
564
423
354

11%
5%
19%

Вялiкая колькасць iнiцыятыўных груп, якiя не атрымалi рэгiстрацыю, тлумачыцца яшчэ i
тым, што групы Мiкалая Статкевiча i Алеся Мiхалевiча спрабавалi зарэгiстравацца адразу ў некалькiх АВК (на рэгiстрацыю iнiцыятыўных груп Статкевiча дакументы былi пададзены ў 56
акруговых камiсiй, Мiхалевiча — у 20).
Старшыня Цэнтральнай камiсii патлумачыла прычыну адмовы ў рэгiстрацыi iнiцыятыўных
груп Мiкалая Статкевiча i Алеся Мiхалевiча. Паводле Лiдзii Ярмошынай, Статкевiч не перадаваў нiякiх лiстоў у выбарчыя камiсii праз адмiнiстрацыю папраўчай установы, у якой ён адбывае
тэрмiн зняволення па крымiнальнай справе; Мiхалевiч знаходзiцца ў мiжнародным вышуку, дакументы на рэгiстрацыю яго iнiцыятыўнай групы падавалiся па пратэрмiнаванай даверанасцi.
Эксперты кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» не лiчаць, што адмовы ў рэгiстрацыi iнiцыятыўных груп па вылучэннi кандыдатамi ў дэпу таты А. Мiхалевiча i М. Статкевiча
заснаваны на законе6, сыходзячы з таго, што вылучэнне кандыдата ў дэпу таты i зварот за рэгiстрацыяй у якасцi суб'екта выбарчага працэсу (iнiцыятыўнай групы) — гэта форма рэалiзацыi
грамадзянамi права на ўдзел у выбарах. Абмежаванне такога права павiнна грунтавацца на законе. Абмежаваннi выбарчага права Мiкалая Статкевiча прадугледжаны артыкулам 57 ВК. Аднак
камiсii незаконна абмежавалi правы грамадзян, якiя захацелi вылучыць вядомых палiтыкаў, паколькi забарона на рэгiстрацыю гэтых iнiцыятыўных груп матывуецца адвольным тлумачэннем
артыкула 64 Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь i артыкулаў 4 i 65 ВК. Фактычна сваiмi рашэннямi АВК абмежавалi не правы Мiкалая Статкевiча i Алеся Мiхалевiча на ўдзел у выбарах, а правы
грамадзян, якiя аб'ядналiся ў iнiцыятыўныя групы па iх вылучэннi. АВК не ўлiчылi, што, напрыклад, падставы адмовы ў рэгiстрацыi Мiкалая Статкевiча могуць адпасцi да моманту рэгiстрацыi яго кандыдатам у дэпу таты. (Напрыклад, заканадаўства Рэспублiкi Беларусь прадугледжвае
маг чымасць вызвалення ад адбыцця пакарання са зняццем судзiмасцi цi апраўданне ў парадку
нагляднай судовай вытворчасцi). У выпадку, калi такiя падставы не адпадуць, АВК павiнны адмовiць у рэгiстрацыi кандыдатам у дэпу таты ўжо менавiта Мiкалаю Статкевiчу.

6 6 Экспертнае заключэнне аб нерэгістрацыі ініцыятыўных груп Мікалая Статкевіча і Аляксея Міхалевіча [Электронны рэсурс].
Рэжым доступу: http://spring96.org/be/news/55169
-27-

ЗБОР ПОДПIСАЎ ЗА ВЫЛУЧЭННЕ
КАНДЫДАТАЎ У ДЭПУ ТАТЫ
Згодна з Каляндарным планам, збор подпiсаў за вылучэнне кандыдатаў у дэпу таты ажыццяўляўся з 25 лiпеня да 13 жнiўня 2012 г. Працэс збору подпiсаў рэгуляваўся артыкулам 65 ВК.
Працэдуры збору i праверкi подпiсаў у новай рэдакцыi ВК ад 4 студзеня 2010 г. сталi больш
лiберальнымi. У прыватнасцi дзейнiчалi наступныя нормы:
калi ў падпiсных лiстах, што паступiлi ў адпаведную камiсiю, ёсць подпiсы выбаршчыкаў,
якiя пражываюць на тэрыторыi розных раёнаў, гарадоў абласнога падпарадкавання, раёнаў у
горадзе, то праверцы i ўлiку падлягаюць толькi подпiсы, сабраныя на адпаведнай тэрыторыi (у
папярэдняй рэдакцыi ВК подпiсы выбаршчыкаў, якiя пражываюць не ў адным населеным пункце, прызнавалiся несапраўднымi);
у падпiсным лiсце павiнны быць подпiсы выбаршчыкаў, якiя пражываюць на тэрыторыi аднаго горада абласнога падпарадкавання, раёна, а ў гарадах з раённым падзелам — аднаго раёна
(а не аднаго населенага пункта, як у папярэдняй рэдакцыi ВК);
падпiсныя лiсты завяраюцца членам iнiцыятыўнай групы (а не кiраўнiкамi мясцовых органаў улады, на тэрыторыi якiх ажыццяўляўся збор подпiсаў, як у папярэдняй рэдакцыi ВК);
атрыманне дазволу на правядзенне пiкетавання для збору подпiсаў выбаршчыкаў не патрабуецца, калi пiкетаванне адбываецца ў месцы, не забароненым мясцовымi органамi ўлады.
Падпiсныя лiсты здаюцца ў адпаведную АВК для праверкi дакладнасцi подпiсаў выбаршчыкаў i рэгiстрацыi кандыдата ў дэпу таты.
Згодна з выбарчым заканадаўствам, удзел адмiнiстрацый арганiзацый у зборы подпiсаў, таксама як прымус у працэсе збору подпiсаў i ўзнагарода выбаршчыкаў за ўнясенне подпiсаў, не
дапускаецца. Прэтэндэнты на статус кандыдата ў дэпу таты не маюць права прыцягваць асобаў,
якiя знаходзяцца ў iх падпарадкаваннi цi iншай службовай залежнасцi, для ажыцяўлення ў працоўны час дзейнасцi, якая спрыяе вылучэнню. Парушэнне гэтых патрабаванняў можа стаць падставай для адмовы ў рэгiстрацыi кандыдата ў дэпу таты.
Збор подпiсаў ладзiўся як шляхам пiкетавання, так i шляхам абыходу месцаў жыхарства выбаршчыкаў. Прычым iх выкарыстоўвалi i сябры iнiцыятыўных груп праўладных, i сябры iнiцыятыўных груп апазiцыйных кандыдатаў.
Усяго ў выбарчыя камiсii паступiла 223 камплекты подпiсаў. Шэраг прэтэндэнтаў у кандыдаты вылучалiся адначасова некалькiмi спосабамi. З iх толькi шляхам збору подпiсаў — 123 прэтэндэнты, адначасова шляхам збору подпiсаў i працоўнымi калектывамi — 88, шляхам збору
подпiсаў i палiтычнымi партыямi — 8. Усiмi трыма спосабамi было вылучана 4 прэтэндэнты ў
кандыдаты. У параўнаннi з папярэднiмi парламенцкiмi выбарамi 2008 года зафiксавана змяншэнне колькасцi ўдзельнiкаў выбарчай кампанii, якiя скарысталiся шляхам збору подпiсаў дзеля вылучэння кандыдытамi ў дэпу таты.
Спосаб вылучэння кандыдатаў
Шляхам збору подпiсаў
Шляхам збору подпiсаў i працоўнымi калектывамi
Шляхам збору подпiсаў i палiтычнымi партыямi
Шляхам збору подпiсаў, палiтычнымi партыямi i працоўнымi калектывамi

2008 г.
197
93
24
4

2012 г.
123
88
8
4

1. Вызначэнне месцаў, забароненых для збору подпiсаў
Згодна з Каляндарным планам, не пазней за 10 лiпеня 2012 года мясцовыя выканаўчыя i распарадчыя органы ўлады павiнны былi вызначыць месцы, забароненыя для збору подпiсаў у падтрымку вылучэння кандыдатаў у дэпу таты сябрамi iнiцыятыўных груп. Па iнфармацыi назiральнiкаў, адпаведныя рашэннi былi прыняты своечасова.
У многiх рэгiёнах абмежаваннi закранулi значныя тэрыторыi ў ажыўленых кропках буйных
гарадоў, асаблiва — Мiнску. Так, згодна з рашэннем Мiнгарвыканкама ад 5 лiпеня 2012 г., збор
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подпiсаў забаронены на асноўных плошчах горада (Кастрычнiцкая, Перамогi, Незалежнасцi,
Прывакзальная), а таксама на адлегласцi не менш 50 метраў ад будынкаў органаў дзяржаўнага
кiравання, дашкольных i школьных аб'ектаў, прадпрыемстваў, якiя забяспечваюць жыццядзейнасць дзяржавы (грамадскi транспарт, аб'екты водазабеспячэння i г.д.). Дазволена было збiраць
подпiсы ў пешаходных пераходах метрапалiтэна.
Вiцебскi гарвыканкам забаранiў арганiзоўваць пiкеты ў самых цэнтральных i шматлюдных
месцах абласнога цэнтра: гэта плошчы Перамогi, Ленiна, Свабода, 1000-годдзя Вiцебску, у парках Пераможцаў i iмя Шмырова, а таксама блiжэй як 150 метраў ад адмiнiстрацыйных будынкаў
органаў улады, суда, пракуратуры i арганiзацый, якiя забяспечваюць жыццядзейнасць насельнiцтва i бяспеку дзяржавы. Гэтаксама ў Вiцебску нельга было збiраць подпiсы на аб'ектах аховы
здароўя, у падземных пераходах, на месцы правядзення кiрмашоў, спартовых i культурнiцкiх
мерапрыемстваў, у тым лiку на «Славянскiм базары».
Варта адзначыць, што, вызначаючы забароненыя для збору подпiсаў тэрыторыi, мясцовыя
органы ўлады не кiравалiся прынцыпам аднастайнасцi, часам розны парадак выкарыстоўваўся
ў межах адной акругi, якая ўключала ў сябе розныя тэрытарыяльныя адзiнкi. Напрыклад, тэрыторыя Любанскага раёна на гэтых выбарах уваходзiла ў склад Салiгорскай сельскай выбарчай
акругi №69. Паводле рашэння Любанскага выканкама, было забаронена правядзенне пiкетаванняў з мэтай збору подпiсаў на адлегласцi менш за 50 метраў ад будынкаў мясцовых прадстаўнiчых, выканаўчых i распарадчых органаў, суда, пракуратуры, тэрыторый арганiзацый, якiя забяспечваюць абароназдольнасць, бяспеку дзяржавы i жыццядзейнасць насельнiцтва (грамадскi
транспарт, прадпрыемствы вода-, цепла- i энергазберажэння, бальнiцы, палiклiнiкi, дзiцячыя
дашкольныя ўстановы, агульнаадукацыйныя ўстановы). Пры гэтым на тэрыторыi Салiгорскага
раёна, частка якога таксама ўваходзiла ў Салiгорскую сельскую выбарчую акругу №69, пiкеты па зборы подпiсаў каля арганiзацый, якiя забяспечваюць жыццядзейнасць насельнiцтва, не
з'яўлялiся забароненымi. Сябра РПГА «Беларускi Хельсiнкскi Камiтэт» Уладзiмiр Шыла, спрабуючы адстояць роўныя ўмовы для прэтэндэнтаў у кандыдаты па зборы подпiсаў, падаў скаргу на рашэнне Любанскага выканкама ў Мiнскi абласны выканаўчы камiтэт. Адказ прыйшоў за
подпiсам галоўнага iдэолага Мiнаблвыканкама Руслана Трухана, якi адзначыў, што «мясцовыя
выканаўчыя i распарадчыя органы самастойна вызначаюць месцы, у якiх забаронена праводзiць
пiкетаваннi з мэтай збору подпiсаў выбаршчыкаў». Адпаведныя рашэннi, па словах Р. Трухана,
прымаюцца з улiкам спецыфiкi таго цi iншага рэгiёна i падставаў для ўнясення зменаў у рашэнне Любанскага райвыканкама i прывядзення ўмоваў па збору подпiсаў на Салiгорскай сельскай
выбарчай акрузе №69 да адзiнай нормы няма. Варта заўважыць, што на прэзiдэнцкiх выбарах
2010 г. менавiта Мiнскi абласны выканаўчы камiтэт быў адным з нешматлiкiх органаў, якi пераглядаў рашэннi нiжэйшых выканкамаў на карысць пашырэння дазволеных месцаў.
У рашэннях па вызначэннi месцаў, забароненых для збору подпiсаў, мясцовыя выканкамы
выкарыстоўвалi вельмi неканкрэтныя фармулёўкi, якiя давалi маг чымасць надзвычай шырокага трактавання i манiпуляцый: «iншыя месцы, якiя забяспечваюць жыццядзейнасць насельнiцтва», «iншыя месцы, дзе функцыянаванне пiкетаў будзе перашкаджаць дзейнасцi прадпрыемстваў, арганiзацый, устаноў», «арганiзацыi, якiя забяспечваюць жыццядзейнасць насельнiцтва»
i iнш. Напрыклад, Лепельскi райвыканкам забаранiў збор подпiсаў «у месцах, якiя перашкаджаюць руху транспарту i людскiх плыняў». Сярод iншых забароненых месцаў рашэнне Гомельскага гарвыканкама №736 ад 6 лiпеня ўтрымлiвала фармулёўку: а таксама «месцаў, дзе функцыянаванне пiкетаў будзе ствараць перашкоды дзейнасцi арганiзацый цi ўяўляць небяспеку для жыцця
i здароўя удзельнiкаў пiкетаў». Аналагiчная фармулёўка ўтрымлiвалася ў рашэннi Мазырскага
райвыканкама: пiкеты былi забаронены ў месцах, дзе iх функцыянаванне «будзе перашкаджаць
дзейнасцi арганiзацый альбо ўяўляць небяспеку для жыцця i здароўя ўдзельнiкаў пiкетаў», але
канкрэтна гэтыя месцы не былi названы, i заставалася незразумелым, хто i якiм чынам павiнен
вырашаць — перашкаджае пiкет «дзейнасцi арганiзацыi» цi не.
У некаторых выпадках незадаволеныя абмежаваннямi актывiсты абскарджвалi рашэннi выканкамаў аб вызначэннi забароненых для збору подпiсаў месцах. Так, прадстаўнiк Партыi БНФ
Вiталь Амяльковiч звярнуўся ў суд з патрабаваннем прызнаць рашэнне Слуцкага райвыканкама
ад 6 лiпеня 2012 года №2090 несапраўдным i абавязаць выканаўчую ўладу прыняць новае рашэнне дзеля забеспячэння выбарчых правоў жыхароў Слуцка i Слуцкага раёна. Падобная скарга
была пададзеная i ў Брэсце, дзе прастора для маг чымага збору подпiсаў значна паменшылася ў
параўнаннi з мiнулымi выбарамi. Пасля дадзенага звароту прадстаўнiкоў апазiцыi былi зняты не-29-

каторыя забароны , аднак у спiсе месцаў, забароненых для збору подпiсаў, пакiну та пешаходная
вулiца Савецкая. У горадзе Слонiме Гарадзенскай вобласцi выканкам адмянiў сваё рашэнне пра
забароненыя для збору подпiсаў месцы, прыняўшы новае праз тыдзень. На пытанне, чаму выканкам адмянiў сваё рашэнне аб месцах, забароненых для пiкетавання, якое было апублiкавана
раней у раённай газеце «Слонiмскi веснiк», старшыня Слонiмскай выбарчай акруговай камiсii
№58 (яна ж кiраўнiк справамi райвыканкама) Алена Мачалiна сказала: «Перадумалi i адмянiлi!» Больш лiберальнае ў параўнаннi з выбарамi 2010 г. рашэнне аб вызначэннi месцаў, забароненых для пiкетавання, было прынята Баранавiцкiм гарвыканкамам.

2. Умовы збору подпiсаў
Пры зборы подпiсаў iнiцыятыўныя групы апазiцыйных актывiстаў былi пастаўлены ў няроўныя ўмовы ў параўнаннi з iнiцыятыўнымi групамi праўладных вылучэнцаў. Назiральнiкамi
зафiксаваны выпадкi, калi кiраўнiцтва студэнцкiх i працоўных iнтэрнатаў не дазваляла збiраць
там подпiсы, матывуючы гэта адсутнасцю дазволу з боку кiраўнiцтва тых устаноў, у адмiнiстрацыйным падпарадкаваннi якiх гэтыя iнтэрнаты знаходзяцца. Так, кiраўнiцтва iнтэрнатаў магiлёўскага завода «Зенiт» матывавала гэта адпаведным распараджэннем намеснiка дырэктара па
iдэалогii Мiкалая Мiхаленi. 31 лiпеня падчас збору подпiсаў у падтрымку Леанiда Падбярэцкага
сябра яго iнiцыятыўнай групы Аляксей Паўлоўскi быў затрыманы i дастаўлены ў апорны пункт
мiлiцыi для высвятлення абставiн. Пры гэтым камендант iнтэрната завода «Зенiт» па вул. Кедравай, д. 11 збiраў подпiсы за праўладнага прэтэндэнта — дзеючага дэпу тата Уладзiмiра Васiленку. Аляксей Паўлоўскi спрабаваў патрапiць чарговы раз 7 жнiўня ў iнтэрнат па вулiцы Цiмiразеўскай, 11, i зноўку су тыкнуўся з непрабiўной сцяною з супрацоўнiц.
За вылучэнне ў дэпу таты пракурора Магiлёўскай вобласцi Эдуарда Сянкевiча збор подпiсаў
праводзiлi камендант i выхавацелька iнтэрната па вулiцы Касманаўтаў, 45 у Магiлёве. Калi адзiн з
жыхароў iнтэрната, актывiст Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыi (Грамады) Мiкалай Залозны, якi працуе слесарам-сантэхнiкам у дадзеным iнтэрнаце, спытаў, цi ўваходзiць камендант
i выхавальнiца ў склад iнiцыятыўнай групы, яны нiчога не адказалi. Але праз пару дзён пасля
гэтага Мiкалая Залознага зноў выклiкалi ў кабiнет да каменданта i сказалi падпiсацца за Эдуарда Сянкевiча. На заўвагу Мiкалая, што ён ужо падпiсаўся, прысутныя ў кабiнеце сказалi, што
тады подпiсы збiралi не сябры iнiцыятыўнай групы, таму яны несапраўдныя i трэба падпiсацца
яшчэ раз. На гэты раз пры сабе жанчыны мелi пасведчаннi сяброў iнiцыятыўнай групы. Самому
Мiкалаю Залознаму, якi з'яўляўся сябрам iнiцыятыўнай групы апазiцыйнага кандыдата Леанiда Падбярэцкага, у iнтэрнаце збiраць подпiсы забаранiлi. «Вы працуеце ў сiстэме камунальнай
гаспадаркi Рэспублiкi Беларусь, абслугоўваеце iнтэрнаты, дзе таксама пражываюць i непаўнагадовыя дзецi, i Вашыя погляды, калi яны супярэчаць дзяржаўнаму ладу, могуць негатыўна на
iх адбiвацца», — патлумачыў начальнiк жыллёва-эксплуатацыйнага прадпрыемства Павел Шышоў. Таксама зборшчык подпiсаў быў папярэджаны П. Шышовым, што ў падпарадкаваным яму
iнтэрнатах дзейнiчае прапускны рэжым, i староннiм людзям, у якiх там няма знаёмых цi сваякоў,
туды ў мэтах захавання асабiстай маёмасцi i спакою грамадзянаў, уваход забаронены.
У Баранавiчах за праўладнага вылучэнца ў дэпу таты Аляксандра Сцяцко збiралi подпiсы вахцёры iнтэрната № 6 па вулiцы Кiрава, д.73/2 у працоўны час, нават не пытаючыся пашпартоў.
Скаргу на дадзенае парушэнне накiраваў у акруговую камiсiю iншы прэтэндэнт у кандыдаты па
Баранавiцкай Усходняй выбарчай акрузе №6 Рыгор Грык. У адказе старшыня АВК Тамара Шукала паведамiла, што для разгляду заявы сябры акруговай камiсii наведалi iнтэрнат i размаўлялi
з загадчыцай установы, дзяжурным вахцёрам, жыльцамi, вывучылi запiсы у журнале рэгiстрацыi наведвальнiкаў, аднак фактаў парушэння заканадаўства не выявiлi. Тым не менш, у пункце
2 рашэння АВК №6 ад 08.08.2012г. быў прызнаны факт, што на стале ў вахцёра iнтэрната быў
падпiсны лiст за Аляксандра Сцяцко. У сувязi з гэтым АВК звярнула ўвагу iнiцыятыўнай групы
Аляксандра Сцяцко «на недапушчэнне халатнага стаўлення да падпiсных лiстоў».
У шматлiкiх выпадках быў задзейнiчаны адмiнiстрацыйны рэсурс (збор подпiсаў у памяшканнях дзяржаўных арганiзацый у працоўны час, прыцягненне службовых асоб, якiя не з'яўляюцца
сябрамi iнiцыятыўных груп, i iнш.). Напрыклад, у г. Слуцку на прадпрыемствах «Слуцкмежрайгаз» i «Слуцкi мясакамбiнат» арганiзавалi збор подпiсаў за дзеючага дэпу тата Iнэсу Кляшчук. Супрацоўнiкi ставiлi свае подпiсы пад кантролем адмiнiстрацыi ў аддзеле кадраў у загадзя
падрыхтаваных падпiсных аркушах з запоўненымi пашпартнымi дадзенымi. Зафiксаваны факты,
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калi адмiнiстрацыi прадпрыемстваў i ўстаноў забаранялi сваiм падначаленым падтрымлiваць вылучэнне апазiцыйнага кандыдата ў дэпу таты цi патрабавалi ад iх спынiць сяброўства ў яго iнiцыятыўнай групе. Адмiнiстрацыя «Слуцкага цукроварафiнаднага камбiната» i Слуцкай цэнтральнай раённай бальнiцы, праводзячы збор подпiсаў за Iнэсу Кляшчук, адначасова ў вуснай форме
забаранiла супрацоўнiкам ставiць подпiсы ў падтрымку альтэрнатыўных прэтэндэнтаў у кандыдаты. У г. Брэсце ў гарадской палiклiнiцы №6 пацыентам на прыёме прапаноўвалi падпiсацца ў падтрымку праўладнага вылучэнца Валянцiна Мiлашэўскага. За iншага праўладнага вылучэнца — дырэктара Брэсцкага цэнтральнага ўнiвермага i адначасова кiраўнiка раённай суполкi
РГА «Белая Русь» Вiктара Валюшыцкага «паклапацiлася» старшыня падатковай iнспекцыi
Маскоўскага раёна горада Брэста Лiлiя Сiняк, якая парэкамендавала супрацоўнiкам адлучыцца ад працы i паставiць подпiсы. У вайсковых частках г. Брэста кантрактнiкаў прымушалi падпiсвацца за вылучэнне Ваеннага камiсара Брэсцкага абласнога ваеннага камiсарыята Уладзiмiра
Базанава. У г. Наваполацку дырэктар аднаго з гарадскiх рынкаў збiрала подпiсы ў прадпрымальнiкаў, якiя арэндуюць месцы на гэтым рынку, у падтрымку старшынi гарадскога аддзялення РГА
«Белая Русь» Вадзiма Дзевятоўскага. На працоўных аб'ектах прадпрыемства «Райводаканал»
Iвацэвiцкага ЖКГ прадстаўнiкi адмiнiстрацыi збiралi подпiсы ў падтрымку дэпу тата ад Iвацэвiцкай выбарчай акругi № 11 генеральнага дырэктара гэтага прадпрыемства Леанiда Кавалевiча.
Калектыў баранавiцкага станкабудаўнiчага завода ЗАТ «Атлант» вылучыў кандыдатам у дэпутаты Палiтыка Вольгу, якая кiруе на заводзе ГА «Белая Русь». Збор подпiсаў за яе ў працоўны
час суправаджаўся агiтацыяй. Праз некалькi дзён Вольга Палiтыка была вылучана яшчэ i калектывам Баранавiцкага аў таагрэгатнага завода. Iдэолагi згаданых прадпрыемстваў арганiзоўвалi
збор подпiсаў за яе ў працоўны час. За галоўнага ўрача Гомельскага абласнога кардыялагiчнага
дыспансера, дэпу тата абласнога Савета дэпу татаў, члена Савета Рэспублiкi Ганну Лапацiну, якая
вылучалася па Гомельскай Прамысловай акрузе, подпiсы збiралiся ў наведвальнiкаў мясцовай
палiклiнiкi, прычым матывавалася гэта тым, што трэба падтрымлiваць работнiкаў медыцыны,
бо яна ў Беларусi бясплатная.
Пiкеты па зборы подпiсаў адбывалiся пераважана без перашкод, зафiксаваны адзiнкавыя
выпадкi падобных дзеянняў. Так, 27 лiпеня ў Слонiме спадарыня Скок, адмiнiстратар рынка
«Косаўскi», каля ўваходу ў якi быў наладжаны пiкет па зборы подпiсаў за лекара-траўматолага,
кiраўнiка слонiмскай суполкi Партыi БНФ Iвана Шэгу, пачала выказваць сваё незадавальненне
i запатрабавала згарнуць мерапрыемства. Зборшчыкi подпiсаў звярнулi ўвагу адмiнiстратара,
што дадзенае месца не ўключана райвыканкамам для правядзення пiкетаў i параiлi спраўдзiць
гэта. Спадарыня Скок звярнулася ў Слонiмскi райвыканкам, адкуль прыехалi супрацоўнiкi i папрасiлi паказаць пасведчаннi сяброў iнiцыятыўнай групы ў зборшчыкаў. Паколькi з пасведчаннямi аказалася ўсё ў парадку, збор подпiсаў працягнуўся далей без перашкод.
6 жнiўня на пляцоўцы каля унiвермага «Гомель» адбываўся пiкет па зборы подпiсаў за вылучэнне кандыдатам у дэпу таты па Гомельскай Цэнтральнай акрузе Мiхаiла Бязносенкi, актывiста грамадзянскай кампанii «Гавары праўду». Да зборшчыкаў подпiсаў падышлi супрацоўнiкi
ўнiвермагу i загадалi адысцi далей ад крамы, бо, маўляў, дадзеная тэрыторыя належыць унiвермагу, а адмiнiстрацыя гандлёвага прадпрыемства супраць пiкета. Зборшчыкi подпiсаў нагадалi
адмiнiстрацыi, што дадзенае месца не забароненае для пiкетаў. Супрацоўнiкi ўнiвермага абяцалi
выклiкаць мiлiцыю, але калi зборшчыкi подпiсаў пачалi тэлефанаваць журналiстам, то прадстаўнiкi адмiнiстрацыi знiклi ў будынку.
На гэтым этапе назiральнiкi фiксавалi выпадкi складання актаў, вынясення пiсьмовых папярэджанняў i прыцягнення да адмiнiстрацыйнай адказнасцi некаторых удзельнiкаў выбарчай
кампанii.
30 лiпеня на патэнцыйнага кандыдата ў дэпу таты ад Купалаўскай выбарчай акругі №95
г.Мiнска актывiста кампанii «Гавары праўду» Мiхаiла Пашкевiча быў складзены акт за парушэнне ВК. Мiхаiл Пашкевiч быў абвiнавачаны ў датэрмiновай агiтацыi, якую знайшлi ў тэксце
бiяграфii кандыдата i ў выкарыстаннi iм сiмволiкi кампанii «Гавары праўду». Пазней АВК паведамiла Мiхаiлу Пашкевiчу, што парушэнняў нормаў ВК у дзеяннях яго iнiцыятыўнай групы
не выяўлена.
Атрымаў пiсьмовае папярэджанне АВК слонiмскi актывiст, сябра Партыi БНФ Iван Шэга.
У працы яго iнiцыятыўнай групы былi выяўлены фармальныя парушэннi. Лагойская акруговая
выбарчая камiсiя №75 двойчы вынесла папярэджанне Валянцiне Каляка. Першае было абскарджана ў ЦВК i скасавана.
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Кацярыне Сакалоўскай, якая вылучалася ў кандыдаты ў дэпу таты ў сталiчнай Матусевiцкай
выбарчай акрузе №103, было вынесена два папярэджаннi ад акруговай камiсii. Абодва папярэджаннi К.Сакалоўская атрымала за збор подпiсаў не сябрамi яе iнiцыятыўнай групы. У першы
раз на зборы подпiсаў «папалiся» тры чалавекi, якiя не мелi пасведчанняў сяброў iнiцыятыўнай
группы — яны працавалi ў пiкеце на пляцоўцы каля станцыi метро Каменная горка. У другi раз
у гэтым жа пiкеце быў заўважаны адзiн чалавек, якi збiраў подпiсы без пасведчання. К. Сакалоўская двойчы прыходзiла на экстранныя паседжаннi камiсii, дзе ёй выносiлiся папярэджаннi,
i абодва разы выбачалася i прызнавала сваю вiну. Камiсiя была настроена да беспартыйнай прэтэндэнткi ў дэпу таты мiрна i рэкамендавала вывучаць заканадаўства.
Прыхiльнiкi байкоту выбараў, якiя зарэгiстравалi свае iнiцыятыўныя групы, таксама праводзiлi пiкеты па зборы подпiсаў, але не з мэтай вылучэння ў якасцi кандыдатаў, а за байкот i вызваленне палiтвязняў. 31 лiпеня Марына Хомiч, актывiстка аргкамiтэта па стварэннi БХД, ладзiла
пiкет у цэнтры сталiцы. На iнфармацыйных стэндах была змешчана iнфармацыя пра палiтвязняў
i лозунгi «Выбараў няма!», «Не хадзiце на выбары — вас падмануць!». Супрацоўнiкi мiлiцыi
папярэдзiлi Марыну Хомiч, што яе лозунгi не з'яўляюцца перадвыбарчымi, а пiкет падпадае пад
дзеянне Закона «Аб масавых мерапрыемствах». Сапраўды, згодна з дзеючым заканадаўствам,
пiкеты ў падтрымку байкоту выбараў можна трактаваць як датэрмiновую агiтацыю. Iнiцыятыўныя групы маюць права праводзiць пiкеты для збору подпiсаў выключна за вылучэнне свайго
прэтэндэнта i для iнфармавання аб iм выбаршчыкаў. Агiтацыя за байкот выбараў, з'яўляецца адным з вiдаў перадвыбарчай агiтацыi, час якой пачынаецца з моманту рэгiстрацыi кандыдатаў у
дэпу таты. Для правядзення пiкетаў з мэтамi, не датычнымi збору подпiсаў за вылучэнне кандыдатаў, неабходна атрымаць дазвол Мiнгарвыканкама ў адпаведнасцi з Законам «Аб масавых
мерапрыемствах».
Варта адзначыць, што ўлады даволi талерантна ставiлiся да падобных парушэнняў, паколькi
былi вiдавочна зацiкаўленыя ў наяўнасцi кандыдатаў у дэпу таты, нават калi iнiцыятыўныя групы
агiтавалi за байкот выбараў, але фiксавалiся i факты прыцягнення да адмiнiстрацыйнай адказнасцi за падобныя дзеяннi.
22 жнiўня ў судзе Савецкага раёна Мiнска адбыўся разгляд адмiнiстрацыйных спраў актывiстаў ствараемай партыi БХД Галiны Каржанеўскай i Iны Лойкi, якiя ўдзельнiчалi ў пiкетах па
зборы подпiсаў з мэтай заклiку да байкоту выбараў. Суд вынес рашэнне аштрафаваць актывiстак
на тры базавыя велiчынi кожную.
Прэтэндэнт на дэпу тацкi мандат па Барысаўскай гарадской выбарчай акрузе №62, намеснiк
старшынi АГП Леў Марголiн i яго давераная асоба Мiхаiл Васiльеў былi аштрафаваныя на 30 i 20
базавых велiчынь адпаведна за правядзенне 4 жнiўня пiкета па зборы подпiсаў, якi быў квалiфiкаваны як парушэнне арт. 23.34 КаАП (парушэнне парадку арганiзацыi i правядзення масавага
мерапрыемства). Нагодай паслужыў надпiс на стэндзе iнiцыятыўнай групы «За справядлiвыя
выбары без Лукашэнкi», пры гэтым выбаршчыкаў прасiлi ставiць подпiс не «за» прэтэндэнта, а
менавiта «за» справядлiвыя выбары. Пастанова суда Барысаўскага раёна абскарджана ў Мiнскi
абласны суд, але безвынiкова.
У некаторых выпадках пiкеты па зборы подпiсаў выкарыстоўвалiся для прыцягнення ўвагi грамадскасцi да наяўнасцi палiтычных зняволеных у Беларусi. Так, актывiсты грамадзянскай
кампанii «Гавары праўду» i Руху «За свабоду» 12 жнiўня правялi ў Мiнску сумесны пiкет,
прысвечаны Дню нараджэння экс-кандыдата ў прэзiдэнты Мiкалая Статкевiча, якi знаходзiцца
ў турме. У акцыi бралi ўдзел родныя палiтзняволеных : жонка Мiкалая Статкевiча — Марына Адамовiч, нявеста Дзмiтрыя Дашкевiча — Наста Палажанка, вядомыя палiтыкi i актывiсты:
Аляксандр Мiлiнкевiч, Аляксандр Фяду та, Андрэй Дзмiтрыеў, Павел Вiнаградаў i iншыя. Акцыя
прайшла без эксцэсаў i наступстваў.
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РЭГIСТРАЦЫЯ КАНДЫДАТАЎ
Згодна з Каляндарным планам, рэгiстрацыя кандыдатаў у дэпу таты ажыццяўлася АВК не раней за 40 дзён i завяршалася не пазней за 30 дзён да пачатку выбараў — з 14 да 23 жнiўня 2012 г.
адпаведна.

1. Прававыя аспекты
Працэс рэгiстрацыi кандыдатаў рэгуляваўся артыкулам 68 ВК, а таксама адпаведнымi Пастановамi Цэнтральнай камiсii7.
Устаноўлены арт. 66 ВК пералiк дакументаў, неабходных для рэгiстрацыi кандыдатаў, уключае сярод iншага i дэкларацыю аб даходах i маёмасцi асобы, вылучанай кандыдатам у дэпу таты.
Пры ўказаннi ў дэкларацыi аб даходах i маёмасцi звестак, неадпаведнасць якiх мае iстотны характар, АВК можа адмовiць у рэгiстрацыi кандыдата.
Змены ВК, унесеныя ў 2010 г., спрасцiлi працэдуры рэгiстрацыi кандыдатаў у дэпу таты. На
спрашчэнне працэдур рэгiстрацыi кандыдатаў была накiравана i Пастанова Цэнтральнай камiсii
№35, згодна з якой пад iстотным характарам не адпаведных рэчаiснасцi звестак разумеецца дэклараванне меншага памеру агульнай сумы гадавога даходу, калi неадпаведнасць складае больш
за 20% ад агульнай сумы гадавога даходу. Таксама iстотны характар неадпаведнасцi ў дэкларацыi
стварае адсутнасць звестак пра нерухомасць, якая належыць асобе па праве ўласнасцi, пра асабiсты аў татранспарт, каштоўныя паперы (акцыi) i iнш. Не маючай iстотнага характару прызнаецца адсутнасць звестак аб даходах у выглядзе кошту прафсаюзных пуцёвак, аб матэрыяльнай
дапамозе, кампенсацыях ды iнш.
Падчас выбараў Прэзiдэнта ў 2010 г. пад значным характарам неадпаведнасцi звестак, згодна
з пэўным тлумачэннем Цэнтральнай камiсii, разумелася перавышэнне недакладнасцяў у дэкларацыi на 10% ад агульнай сумы гадавога даходу.
Недакладнасць подпiсаў выбаршчыкаў у падпiсных лiстах (больш за 15% ад агульнай колькасцi правераных подпiсаў) з'яўляецца адной з падстаў для адмовы ў рэгiстрацыi кандыдата. Гэта робiць назiранне за адпаведнасцю працэдуры iх праверкi патрабаванням ВК актуальнай i важнай часткай грамадскага кантролю за выбарчым працэсам.
Працэдура праверкi подпiсаў АВК апiсана ў артыкуле 67 ВК. Асноўным з'яўляецца тое, што
праверцы падвяргаецца не менш за 20% подпiсаў у падпiсных лiстах ад колькасцi, неабходнай
для рэгiстрацыi кандыдата ў дэпу таты, што складае не менш за 200 подпiсаў. Калi недакладных
подпiсаў выбаршчыкаў выяўлена больш за 15%, то праводзiцца дадактовая праверка яшчэ 15%
подпiсаў ад колькасцi, неабходнай для рэгiстрацыi кандыдата ў дэпу таты (150 подпiсаў).
У выпадку, калi сумарная колькасць недакладных подпiсаў, выяўленых пры праверцы, складзе больш за 15% ад агульнай колькасцi, далейшая праверка спыняецца.
Прызнанне дакладнымi подпiсаў выбаршчыкаў у падпiсных лiстах адбываецца ў парадку, прадугледжаным ч. 14, 16 i 17 арт. 61 ВК. Несапраўднымi подпiсамi лiчацца: фiктыўныя подпiсы (выкананыя ад iмя неiснуючых асобаў i якiя выдаюцца за сапраўдныя); подпiсы выбаршчыкаў, выкананыя ад iмя розных асобаў адной асобай цi ад iмя адной асобы iншай асобай; подпiсы асобаў, якiя не
валодаюць выбарчым правам; подпiсы выбаршчыкаў, якiя ўказалi ў падпiсным лiсце дадзеныя, неадпавядаючыя рэчаiснасцi; подпiсы выбаршчыкаў, сабраныя да ўстаноўленага тэрмiну вылучэння
кандыдатаў; подпiсы выбаршчыкаў, калi ў звестках пра iх адсутнiчаюць адно цi некалькi дадзеных,
патрабаваных Кодэксам; подпiсы выбаршчыкаў, калi дадзеныя аб iх унесеныя ў падпiсны лiст нерукапiсным спосабам цi алоўкам, а таксама подпiсы, дата ўнясення якiх прастаўленая выбаршчыкам
неўласнаручна; усе подпiсы выбаршчыкаў у падпiсным лiсце, калi подпiсы сабраныя асобай, якая
не з'яўляецца членам iнiцыятыўнай групы, цi калi падпiсны лiст не завераны членам iнiцыятыўнай
групы альбо завераны iншым членам iнiцыятыўнай групы, не збiраўшым гэтыя подпiсы; подпiсы
выбаршчыкаў, сабраныя з парушэннем патрабаванняў ч.8 арт. 61 ВК.
7 Пастанова ад 19.06.2012 года № 23 «О разъяснении применения положений Избирательного кодекса Республики Беларусь,
предусматривающих порядок выдвижения кандидатов в депу таты пу тем сбора подписей избирателей при проведении выборов депу татов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва»; Пастанова ад 05.07.2012 года №35
«О разъяснении применения положений Избирательного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих декларирование доходов и имущества лиц, выдвинутых кандидатами в депу таты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
пятого созыва»
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Пастанова Цэнтральнай камiсii №23 дазволiла ўносiць у падпiсны лiст звесткi пра выбаршчыка не толькi члену iнiцыятыўнай групы i самому выбаршчыку, але i iншым асобам. Гэта фактычна з'явiлася легiтымiзацыяй адмiнiстрацыйнага рэсурсу i ўступiла ў супярэчнасць з артыкулам 61 ВК, якi ўстанаўлiвае, што ўсе подпiсы ў падпiсным лiсце лiчацца несапраўднымi, калi яны
сабраны асобай, якая не з'яўляецца сябрам iнiцыятыўнай групы.
Згодна з арт. 68 ВК АВК правярае адпаведнасць парадку вылучэння кандыдата ў дэпу таты i
прымае рашэнне аб яго рэгiстрацыi цi адмове ў рэгiстрацыi. Рашэнне можа быць абскарджана
асобай, якая была вылучана кандыдатам у дэпу таты, у Цэнтральную камiсiю i Вярхоўны Суд
Рэспублiкi Беларусь.

2. Транспарэнтнасць працэдуры праверкi подпiсаў
Большасць назiральнiкаў кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары», зарэгiстраваных у АВК, не мелi маг чымасцi назiраць за правядзеннем праверкi дакладнасцi подпiсаў выбаршчыкаў у падпiсных лiстах. Толькi на чатырох акругах 110 назiральнiкам дазволiлi азнаёмiцца з
дакументамi вылучэнцаў. Камiсii матывавалi свае адмовы тым, што ў артыкуле 13 ВК у пералiку
правоў назiральнiка няма прамога ўказання на такое права.
АВК ажыццяўлялi праверку дакладнасцi подпiсаў выбаршчыкаў загадзя па-за межамi паседжанняў, хоць Выбарчы кодэкс не ўтрымлiвае такую форму працы, а на пасяджэннях звычайна
толькi агучвалiся вынiкi такiх праверак. Так, напрыклад, у адказах на заявы назiральнiкаў Рамана Юргеля i Святланы Рудкоўскай (г. Гродна), Васiля Лiпскага (г. Магiлёў), Леанiда Мархоткi
(г. Салiгорск) з просьбай прысутнiчаць пры праверцы дакладнасцi подпiсаў указвалася, што закон такога права назiральнiкам не дае. А назiральнiцы па Грушаўскага акрузе № 98 Мiнска Наталлi Манькоўскай увогуле адказалi, што прысутнасць назiральнiка пры праверцы сапраўднасцi
подпiсаў з'яўляецца ўмяшальнiцтвам у працу камiсii.
Некаторыя камiсii не аспрэчвалi права назiральнiкаў прыстнiчаць на адпаведных паседжаннях. Так, у адказе назiральнiку па Паўднёва-Заходняй акрузе №99 Мiнска Васiлю Санковiчу
камiсiя паведамiла: «У адпаведнасцi з часткай чацвёртай артыкула 13 Выбарчага кодэкса, вы як
назiральнiк маеце права прысутнiчаць на паседжаннi камiсii, дзе будзе вызначацца парадак праверкi дакументаў, прадстаўленых для рэгiстрацыi кандыдатаў у дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў
РБ, на паседжаннi камiсii, дзе будуць разглядацца матэрыялы праверкi сапраўднасцi подпiсаў
выбаршчыкаў у падпiсных лiстах, а таксама на паседжаннi камiсii, дзе будзе разглядацца пытанне
аб рэгiстрацыi кандыдатаў у дэпу таты. Аб'явы аб тэрмiнах паседжанняў камiсii будуць загадзя
вывешаны ў памяшканнi акруговай камiсii». Тым не менш, Санковiча да праверкi подпiсаў не
дапусцiлi.
Назiральнiку па Жодзiнскай выбарчай акрузе №64 Аляксею Лапiцкаму ў пiсьмовай адмове
на просьбу аб маг чымасцi прысутнiчаць пры праверцы подпiсаў растлумачылi, чаму гэта немагчыма: «Пры праверцы дакладнасцi подпiсаў у падпiсных аркушах альбо iншых дадзеных, якiя
пазначаны ў адносiнах да выбаршчыкаў, сябры камiсii маюць права для ўдакладнення пытання
звяртацца непасрэдна да выбаршчыкаў па месцы жыхарства, абтэлефаноўваць, а таксама звяртацца ў адпаведныя дзяржаўныя органы (падраздзяленнi па грамадзянстве i мiграцыi органаў
ГАУС, ЖЭУ). Сябры камiсii працуюць па iндывiдуальных планах напрацягу дня, а таксама ў вечаровы час, калi выбаршчыкi прыходзяць з працы».
Варта адзначыць, што Цэнтральная камiсiя цалкам падтрымала дзеяннi АВК па нядопуску
назiральнiкаў да працэду ры праверкi подпiсаў. На звароты назiральнiкаў у ЦВК пры ходзiлi
iдэнтычныя адказы. Так, праваабаронца з Магiлёва Аляксей Колчын, зарэгiстраваны назiральнiкам у акруговай выбарчай камiсii №85, хацеў назiраць за працэду рай праверкi подпiсаў выбаршчыкаў гэтай камiсiяй, пра што i напiсаў адпаведную заяву. Аднак камiсiя ў сваiм адказе
абышла ягоную просьбу поўным маў чаннем. Пасля гэтага Аляксей Колчын звярнуўся са скаргай у Цэнтрвыбаркам. У сваiм лiсце Лiдзiя Ярмошына адзначыла, што назiранне за працэду рай
праверкi подпiсаў выбаршчыкаў «не можа быць забяспечана, паколькi не заснавана на законе».
Назiральнiк ад БХК у акруговай камiсii Салiгорскай гарадской выбарчай акругi №68 Леанiд
Мархотка звярнуўся ў ЦВК з патрабаваннем абавязаць адпаведны выбаркам забяспечыць яму
маг чымасць свабоднага азнаямлення з дакументамi аб вылучэннi кандыдатаў у дэпу таты Палаты
прадстаўнiкоў. Сама акруговая выбарчая камiсiя прадставiць такую мажлiвасць назiральнiку ад-34-

мовiлася. У адказе, якi прыйшоў з Цэнтральнай выбарчай камiсii, адзначалася: «нормы выбарчага заканадаўства не абавязваюць старшыню, а таксама членаў (акруговай) камiсii прадстаўляць
для азнаямлення назiральнiкам дакументы, якiя трапiлi ў (акруговую) камiсiю».
Разам з тым у асобных, хаця i адзiнкавых, АВК кiраўнiцтва стварыла неабходныя ўмовы для
назiрання i кантролю на этапе рэгiстрацыi кандыдатаў у дэпу таты. Допуск да ўсiх пратаколаў i
падпiсных лiстоў меў назiральнiк Днепра-Бугскай ВА №10, мог прысутнiчаць на праверцы подпiсаў назiральнiк Вiлейскай ВА №74 i iнш.
Непразрыстасць працэдур праверкi дакументаў аб вылучэннi кандыдатаў не дае маг чымасцi
ацэньваць, наколькi працэдуры праверкi подпiсаў выбаршчыкаў аб вылучэннi кандытаў у дэпутаты адпавядалi патрабаванням выбарчага заканадаўства, цi з'яўлялiся яны аб'ектыўнымi i цi не
залежалi ад палiтычна матываванага падыходу з боку АВК.

3. Вынiкi рэгiстрацыi кандыдатаў у дэпутаты
Згодна звестак Цэнтральнай камiсii, усяго па краiне рознымi шляхамi былi вылучаны 494
асобы, з iх зарэгiстраваны 363 кандыдаты, што на 90 чалавек больш, чым было ў 2008 годзе, 122
(24,6%) прэтэндэнтаў атрымалi адмову ў рэгiстрацыi. 9 зарэгiстраваных АВК кандыдатаў адмовiлiся ад далейшага ўдзелу ў выбарах. У чатырох акругах выбары былi безальтэрнатыўнымi (дзве
акругi ў Мiнскай, адна — у Брэсцкай i адна — у Гродзенскай вобласцi). У 2008 годзе было 16
безальтэрнатыўных акругаў.
Прадстаўнiкi палiтычных партый вылучылi 204 кандыдаты, што складае 41% ад агульнай
колькасцi вылучаных, у 2008 годзе iх было 50. Старшыня ЦВК Л. Ярмошына патлумачыла павелiчэнне актыўнасцi наступным чынам: «Пазiтыўна спрацавалi ўсе новаўвядзеннi 2010 года.
Быў спрошчаны парадак вылучэння ад палiтычных партыяў, спрошчаны парадак збору подпiсаў,
зменшылiся патрабаваннi да падачы дэкларацыi».
Агулам 8 партый удзельнiчалi ў парламенцкай кампанii, столькi ж удзельнiчала i на папярэднiх парламенцкiх выбарах. Адмоўлена ў рэгiстрацыi 23% вылучэнцаў ад палiтычных партый, з iх
19,5% — гэта адмовы вылучэнцам ад апазiцыйных партый.
Вынiкi рэгiстрацыi партыйных кандыдатаў наступныя:
Назва палiтычнай партыi
ПБНФ
АГП
БПЛ «Справядлiвы свет»
БСДП (Г)
КПБ
БССП
ЛДПБ
РППС

Колькасць
Колькасць
Колькасць адмоў
вылучаных зарэгiстраваных у рэгiстрацыi (%)
33
30
3 (9%)
48
35
13 (27%)
32
26
5 (15%)
15
11
4 (26%)
23
21
2 (8,6%)
1
1
93
70
23 (24%)
19
9
10 (52,6%)

Большасць грамадзян, якiя атрымалi адмовы, вылучалiся шляхам збору подпiсаў (56%).
Асноўныя падставы адмоў, указаныя АВК, — гэта недакладнасць подпiсаў (больш за 15% ад
правераных) i памылкi ў дэкларацыях аб даходах. Грамадзянская кампанiя «Гавары праўду» вылучыла шляхам збору подпiсаў 25 сваiх актывiстаў, з якiх толькi 13 (48%) былi зарэгiстраваны. У
Мiнску кампанiя «Гавары праўду» была прадстаўлена толькi адным кандыдатам у дэпу таты. Не
былi зарэгiстраваны лiдар Руху «За свабоду» Аляксандр Мiлiнкевiч, сябра АГП, былы мiнiстр
абароны генерал Павел Казлоўскi i iнш.
Найменшая колькасць адмоў традыцыйна ў тых асоб, якiя iшлi ад працоўных калектываў: з
19 вылучаных не працягнулi ўдзел у выбарчай кампанii толькi 3 (15%). Вылучаных ад двух суб'ектаў (ад грамадзян шляхам збору подпiсаў i ад працоўных калектываў) зарэгiстравалi 100% (89
з 89). Варта адзначыць, што менавiта такiм шляхам вылучаюцца кандыдаты, якiх падтрымлiвае
ўлада. Улiчваючы кантроль выканаўчай улады над прадпрыемствамi, зразумела, што апазiцыйныя кандыдаты не могуць вылучацца ад працоўных калектываў.
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У якасцi кандыдатаў зарэгiстраваны 21 дзеючы дэпу тат ППНС. Усяго ў выбарчай кампанii
2012 г. было вылучана 60 асоб, якiя ў розныя гады з'яўлялiся дэпу татамi ППНС. Усе гэтыя прэтэндэнты прайшлi рэгiстрацыю.
Старшыня ЦВК Л. Ярмошына адзначыла, што крытэры адбору кандыдатаў на выбарах-2012
былi больш строгiя, чым на прэзiдэнцкiх у 2010 годзе. «Справа ў тым, што кандыдатаў у прэзiдэнты рэгiструе ЦВК, у дэпу таты — мясцовыя акруговыя камiсii. У Цэнтрвыбаркаме працуюць
больш дасведчаныя людзi, якiя трактуюць усё выключна па лiтары закону. У рэгiёнах людзi падрыхтаваныя менш, таму яны больш строга кантралююць усё, памылкi верагодныя больш».
Назiральнiкi зафiксавалi выпадкi цiску i запалохвання ўдзельнiкаў выбарчай кампанii з боку
спецслужбаў. 23 жнiўня 2012 г. у г. Рагачове пасля няўдалай спробы рэгiстрацыi ў якасцi кандыдата Дзянiс Дашкевiч i яго жонка былi выклiканы ў мясцовае аддзяленне КДБ. Запрашэннi на
размову ў КДБ паступалi таксама да некаторых членаў iнiцыятыўнай групы Дашкевiча. Кандыдат ад БПЛ «Справядлiвы свет» Iосiф Мацэюн падчас рэгiстрацыi ў АВК Вiлейскай ВА №74
заявiў пра зняцце сваёй кандыдатуры з-за цiску з боку КДБ. У вынiку гэтая акруга стала адной з
чатырох безальтэрнатыўных, кандыдатам па ёй iшоў начальнiк Галоўнага ўпраўлення эканамiчнай бяспекi КДБ Вiктар Русак.
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ПЕРАДВЫБАРЧАЯ АГIТАЦЫЯ
Згодна з Каляндарным планам, этап перадвыбарчай агiтацыi працягваўся адзiн месяц — з
дня рэгiстрацыi кандыдатаў у дэпу таты 22 жнiўня да 22 верасня 2012 г. Кандыдаты, зарэгiстраваныя пасля абскарджання адмоў у рэгiстрацыi, у параўнаннi з астатнiмi кандыдатамi, мелi менш
часу для вядзення агiтацыйнай кампанii.
Апошнiя 5 дзён агiтацыi (18-22 верасня) супадалi з днямi датэрмiновага галасавання, што
з'яўляецца вiдавочнай хiбай дзеючага выбарчага заканадаўства.

1. Прававая рэгламентацыя
Прававой асновай правядзення перадвыбарнай агiтацыi стала абноўленая рэдакцыя ВК, змены i дапаўненнi ў якой пашырылi маг чымасцi агiтацыйнай дзейнасцi ў параўнаннi з парламенцкiмi выбарамi 2008 г. Умовы, парадак i формы перадвыбарчай агiтацыi рэгулявалiся артыкуламi
45, 45.1, 46, 47 главы 10 ВК i адпаведнымi Пастановамi Цэнтральнай камiсii8.
Згодна з арт. 45 Выбарчага кодэкса, грамадзянам Рэспублiкi Беларусь, палiтычным партыям, iншым грамадскiм аб'яднанням, працоўным калектывам, давераным асобам кандыдатаў
у дэпу таты, iнiцыятыўным групам, якiя праводзяць агiтацыю за абранне кандыдатаў у дэпутаты, прадстаўляецца права свабоднага i ўсебаковага абмеркавання перадвыбарчых праграм
кандыдатаў, iх палiтычных, дзелавых i асабiстых якасцяў, правядзення агiтацыi за цi супраць
кандыдата на сходах, мiтынгах, у сродках масавай iнфармацыi, а таксама падчас сустрэч з выбаршчыкамi.
Замежныя грамадзяне i асобы без грамадзянства не маюць права прымаць удзелу ў агiтацыi.
Агiтацыя (у тым лiку заклiкi да байкатавання выбараў) у дзень галасавання не дапускаецца.
Артыкул 47 ВК утрымлiвае палажэннi, звязаныя з недапушчальнасцю злоўжывання правам на правядзенне перадвыбарчай агiтацыi. Так, у iм гаворыцца, што агiтацыйныя перадвыбарчыя матэрыялы, выступы на сходах, мiтынгах, у друку, па тэлебачаннi, радыё не павiнны ўтрымлiваць прапаганды вайны, заклiкаў да гвалтоўнага змянення канстытуцыйнага ладу,
парушэння тэрытарыяльнай цэласнасцi Рэспублiкi Беларусь, звяваг i паклёпу ў адносiнах да
службовых асоб Рэспублiкi Беларусь, кандыдатаў у дэпу таты. Забаронены агiтацыя цi прапаганда сацыяльнай, расавай, нацыянальнай, рэлiгiйнай цi моўнай перавагi, выпуск i распаўсюд
паведамленняў i матэрыялаў, якiя распальваюць сацыяльную, расавую, нацыянальную цi рэлiгiйную варажнечу.
Кандыдаты, iх давераныя асобы, арганiзацыi i асобы, якiя агiтуюць за абранне кандыдатаў,
не маюць права раздаваць грамадзянам грашовыя сродкi, падарункi i iншыя матэрыяльныя каштоўнасцi, праводзiць iльготны распродаж тавараў, бясплатна прадастаўляць любыя паслугi i тавары, акрамя агiтацыйных друкаваных матэрыялаў, якiя спецыяльна выраблены для выбарчай
кампанii з выкананнем патрабаванняў закона. Пры правядзеннi перадвыбарчай агiтацыi забараняецца ўздзейнiчаць на грамадзян абяцаннямi перадачы iм грашовых сродкаў, матэрыяльных
каштоўнасцяў.
Пры парушэннi патрабаванняў артыкула 47 ВК павiнны прадпрымацца меры па спыненнi
злоўжывання правам на правядзенне агiтацыi, а адпаведныя камiсii маюць права адмянiць рашэнне аб рэгiстрацыi кандыдата.
У ходзе назiрання высветлiлася, што новыя нормы ВК не былi рэалiзаваны ў поўнай меры.

2. Вывядзенне заклiкаў да байкоту за межы агiтацыi
5 лiпеня 2012 г. Цэнтральнай камiсiяй створаны Назiральны савет па кантролi за выкананнем
парадку i правiлаў правядзення перадвыбарнай агiтацыi ў сродках масавай iнфармацыi, у склад
якога ўвайшлi чыноўнiкi Мiнiстэрства iнфармацыi, Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта i супрацоўнiкi
8 Пастанова ад 05.07.2012 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке использования средств массовой информации при
подготовке и проведении выборов депу татов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва»; Пастанова ад 05.07.2012 года № 34 «О Наблюдательном совете по контролю за соблюдением порядка и правил проведения
предвыборной агитации в средствах массовой информации»; Пастанова ад 05.09.2012 года № 122 «О разъяснении применения
положений Избирательного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих проведение дебатов кандидатов в депу таты Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва».
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дзяржаўных СМI. Грамадзянскую супольнасць у гэтым органе прадстаўлялi толькi члены праўладнага Беларускага саюза журналiстаў. Прапанова апазiцыйных партый аб пашырэннi складу
названага органа за кошт уключэння ў яго прадстаўнiкоў Беларускай асацыяцыi журналiстаў i
незалежных СМI Цэнтральнай камiсiяй не была рагледжана.
У функцыi НС уваходзiла назiранне за выкананнем СМI норм заканадаўства i забеспячэннем
роўных маг чымасцяў для перадвыбарных выступаў кандыдатаў па тэлебачаннi, радыё, у друку.
Савет таксама надзелены кампетэнцыяй разглядаць спрэчкi, звязаныя з выкарыстаннем СМI ў
перыяд падрыхтоўкi i правядзення выбараў, пры паступленнi зваротаў ад кандыдатаў у дэпу таты i даваць рэкамендацыi, заключэннi, якiя павiнны разглядацца кiраўнiкамi СМI.
27 жнiўня 2012 г. Назiральны савет разгледзеў звароты тэлеканала «Беларусь-2», тэлерадыёкампанiй «Сталiчнае тэлебачанне», «Магiлёў» аб адпаведнасцi патрабаванням ВК выступаў кандыдатаў Нiны Каляды, Арцёма Агафонова, Вiктара Малочкi i Мацвея Хатары, сяброў АГП, якiя заклiкалi да байкоту выбараў. Назiральны савет пастанавiў, што гэтыя выступы
не могуць быць аднесены да перадвыбарчай агiтацыi, а «права на бясплатныя выступы па
дзяржаўным тэлебачаннi i радыё прадастаўляецца кандыдатам у дэпу таты для вядзення перадвыбарчай агiтацыi i выкарыстанне дадзеных маг чымасцей для iншых мэт законам не прадугледжана»9.
Цэнтральная камiсiся пагадзiлася з рашэннем НС. 28 жнiўня сакратар Цэнтральнай камiсii
Мiкалай Лазавiк заявiў журналiстам: «З боку дзяржавы было б неразумна арганiзоўваць выбарчую кампанiю, марнаваць на гэта велiзарныя сродкi i даваць маг чымасць апанентам выкарыстоўваць эфiрны час для правядзення агiтацыi супраць дзяржаўнага мерапрыемства»10. На
яго думку, агiтацыя за байкот не забаронена заканадаўствам Беларусi, аднак яна не адпавядае
паняццю перадвыбарнай агiтацыi, дадзенаму ў п. 2 арт. 155 ВК, — «дзейнасць, якая мае на мэце
заахвоцiць або заахвочвае выбаршчыкаў да ўдзелу ў выбарах, галасавання за тых цi iншых кандыдатаў цi супраць iх».
На падставе рэкамендацый Назiральнага савета Цэнтральная камiсiя прыняла Пастанову
№9311, згодна з якой заклiкi да байкоту выбараў выводзiлiся за межы перадвыбарчай агiтацыi.
Гэтае палажэнне Пастановы пярэчыць артыкулам 45 i 47 ВК i фактычна ўвяло цэнзуру на агiтацыйныя выступы кандыдатаў у сродках масавай iнфармацыi, а ў шэрагу выпадкаў — i падчас
публiчных выступаў.
У вынiку тэлерадыёкампанii пачалi масава адмаўляць у эфiрным часе тым кандыдатам, якiя
заклiкалi да байкоту. 28 жнiўня тэлерадыёкампанiя «Гомель» не паказала выступ кандыдата ад
АГП па Гомельскай-Савецкай ВА №34 Васiля Палякова. 29 жнiўня тэлерадыёкампанiя «Брэст»
не дала ў эфiр выступ кандыдата ад АГП па Баранавiцкай-Заходняй ВА №5 Анжалiкi Камбалавай. У гэты ж дзень радыё «Сталiца» не транслявала кандыдата ад АГП па Барысаўскай гарадской ВА №62 Льва Марголiна. Тэлеканал «Беларусь-2» не паказаў выступы кандыдатаў ад АГП
Адама Варанца (Гомельская сельская ВА №37) i Марата Афанасьева (Буда-Кашалёўская ВА
№38) ды iнш. Паводле паведамлення АГП, 33 з 68 маг чымых выступаў па радыё i тэлебачаннi
кандыдатаў ад гэтай партыi не патрапiлi ў эфiр. Запiсаны выступ кандыдата ад АГП па Брэсцкай
Усходняй ВА №3 быў адрэдагаваны i паказаны ў эфiры насуперак волi кандыдата. Разам з тым
адзначаны выпадкi, калi яны былi паказаны па тэлебачаннi. Па канале «Беларусь-2» заклiкi да
няўдзелу ў выбарах прагучалi ад Леанiда Аў тухова (Вiцебская Сельская выбарчая агруга №21),
Iвана Шэгi (Слонiмская выбарчая агруга №58), Аляксандра Рамановiча (Пiнская гарадская выбарчая агруга №14).
Некаторыя кандыдаты адзначалi, што падчас запiсу супрацоўнiкi тэлекампанiй забаранялi iм
ужываць словы «байкот», «пiкет» ды iнш.
На гэтай жа падставе цэнзу равалiся праграмы кандыдатаў. Так, рэдакцыя магiлёўскай газеты «Прыдняпроўская нiва» адмовiлася публiкаваць праграму кандыдата ад АГП па Магiлёўскай Сельскай выбарчай акрузе №88 Аляксандра Шаўцова. Са значнымi купюрамi ў газеце
9 Выступления четырех кандидатов в депу таты не соответствуют Избирательному кодексу Беларуси. — Белта, 28.08.2012.
[Электронный ресурс]. Рэжым доступу: http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Vystuplenija-chetyrex-kandidatov-v-deputaty-nesootvetstvujut-Izbiratelnomu-kodeksu-Belarusi—-TsIK_i_606655.html
10 Большинство кандидатов в депу таты Беларуси не намерены участвовать в дебатах.- Белта, 28.08.2012. [Электронный ресурс].
Рэжым доступу: http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Bolshinstvo-kandidatov-v-deputaty-Belarusi-ne-namereny-uchastvovat-vdebatax—-Lozovik_i_606703.html
11 Пастанова ад 29.08.2012 года № 93 «О праве кандидатов в депу таты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь на ведение предвыборной агитации в средствах массовой информации».
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«Маяк» выйшаў матэрыял кандыдата ад АГП па Пружанскай выбарчай акрузе №9 Аляксандра Кабанава. З-за заклiкаў да байкоту выбараў праграма Юрыя Хашчавацкага, кандыдата ад
АГП па Кастрычнiцкай ВА №7 г. Мiнска, не была апублiкавана ў газетах «Звязда» i «Рэспублiка».
Прыхiльнiкi iдэi байкоту выбараў рэгулярна су тыкалiся з перашкодамi з боку праваахоўных
органаў, асаблiва пры распаўсюджваннi агiтацыйнай прадукцыi. У г. Мiнску быў затрыманы Валеры Буйвал, якi быў аштрафаваны на 25 базавых велiчынь паводле артыкула 23.4 КаАП. У г. Вiцебску за распаўсюджванне агiтацыйных матэрыялаў быў асуджаны на 7 су так арышту сябра
БХД Яўген Гуцалаў. 5 верасня затрыманы i пазней асуджаны на 7 су так актывiст кампанii «Гавары праўду» Ягор Вiняцкi. 7 верасня затрыманы актывiсты моладзевага крыла «Zмена» кампанii «Гавары праўду» Павел Вiнаградаў i Аляксандр Арцыбашаў (асуджаныя адпаведна на 5 i
3 су так адмiнiтрацыйнага арышту). 18 верасня ў г. Мiнску каля дзясятка актывiстаў i журналiстаў, у тым лiку некалькi акрэдытаваных Мiнiстэрствам замежных спраў карэспандэнтаў вядучых
СМI, былi затрыманы падчас пiкету за байкот выбараў. Затрыманнi агiтатараў за байкот адбылiся на тэрыторыi Фрунзенскай ВА №101 г. Мiнска, дзе актыўна дзейнiчалi кампанiя «Гавары
праўду», Рух «За свабоду» i ПБНФ.
Неаднаразова фiксавалiся выпадкi канфiскацыi ўлётак за байкот выбараў. 18 верасня каля
г. Лiда прадстаўнiкi праваахоўных органаў затрымалi каля 15 тысяч улётак АГП. 6 верасня ў офiсе «Гавары праўду» адбыўся ператрус, падчас якога канфiскавалi агiтацыйныя матэрыялы.
Трэба адзначыць, што ўсе заяўкi аб правядзеннi масавых мерапрыемстваў з мэтай агiтацыi за
байкот выбараў, якiя падавалiся ў Мiнгарвыканкам актывiстамi БХД i iншых апазiцыйных партый, не былi задаволены.
Цэнзура, забарона бясплатных выступаў у СМI тых кандыдатаў, якiя заклiкалi да байкоту
выбараў, не адпавядаюць заканадаўству Рэспублiкi Беларусь i мiжнародным абавязацельствам
краiны, парушаюць прынцып роўнасцi кандыдатаў у дэпу таты i абмяжоўваюць як правы кандыдатаў на агiтацыю, так i правы выбаршчыкаў на атрыманне поўнай i аб'ектыўнай iнфармацыi аб
кандыдатах i iх праграмах12.
Адмовы кандыдатам у бясплатным выступе па тэлебачаннi i радыё, у публiкацыi iх праграм нельга прызнаць законнымi i абгрунтаванымi. Згодна з п. 7.7 Капенгагенскага дакумента АБСЕ (1990)13, дзяржавы-ўдзельнiцы АБСЕ забяспечваюць такiя ўмовы, пры якiх закон i
дзяржаўная палiтыка дапускаюць правядзенне палiтычных кампанiй у атмасферы свабоды i
сумленнасцi, дзе нiякiя адмiнiстрацыйныя дзеяннi, гвалт або запалохваннi не стрымлiвалi б
партыi i кандыдатаў ад вольнага выяўлення сваiх поглядаў i ацэнак, а таксама не перашкаджалi
б выбаршчыкам знаёмiцца з кандыдатамi i абмяркоўваць iх, галасаваць свабодна, не асцерагаючыся пакарання.
Заклiкi да байкоту выбараў, крытыка выбарчага заканадаўства i практыкi яго прымянення
разам з любой iншай перадвыбарчай агiтацыяй заканадаўствам не забароненыя, кандыдаты ў
дэпу таты вольныя ў выкладаннi сваiх поглядаў i праграм, а выбаршчыкi павiнны мець максiмальныя маг чымасцi атрымлiваць iнфармацыю пра кандыдатаў, iх погляды i праграмы. Любыя абмежаваннi гэтых правоў, за выключэннем прадугледжаных законам i неабходных у дэмакратычным
грамадстве, варта разглядаць як недапушчальнае абмежаванне свабодных выбараў.
Волевыяўленне выбаршчыкаў падчас выбараў ажыццяўляецца не толькi праз галасаванне за
аднаго з кандыдатаў, альбо супраць усiх кандыдатаў. Адмова ад галасавання — гэта таксама грамадзянская пазiцыя, на якую выбаршчык мае права. Ён мае права падтрымаць альбо не падтрымаць пазiцыю кандыдатаў, якiя заклiкаюць да байкоту выбараў. Але для свабоднага фармiравання
думкi пра кандыдатаў, iх погляды i праграмы выбаршчык павiнен мець маг чымасць атрымлiваць
iнфармацыю пра iх. Таму заклiкi кандыдатаў не ўдзельнiчаць у выбарах i ў такой форме рэалiзаваць сваё права на ўдзел у выбарчым працэсе павiнны мець роўныя маг чымасцi данясення да
выбаршчыкаў разам з iншымi заклiкамi.
Артыкулам 46 ВК прадугледжана, што кандыдаты ў дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў на роўных правах карыстаюцца дзяржаўнымi СМI, а дзяржаўныя СМI абавязаны забяспечваць роўныя маг чымасцi для перадвыбарчых выступаў кандыдатаў. Выступы кандыдатаў павiнны забяспечвацца на роўных падставах.
12 Аб рэалізацыі права кандыдатаў у дэпу таты на перадвыбарную агітацыю [Электронны рэсурс].
Рэжым доступу: http://elections2012.spring96.org/be/news/56615
13 Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению ОБСЕ. Копенгаген, 29 июня 1990 года
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Вычарпальны пералiк падстаў для абмежавання выступаў кандыдатаў у ходзе перадвыбарчай
агiтацыi усталяваны арт. 47 ВК. Толькi ў выпадку парушэння ўказаных патрабаванняў выбарчымi камiсiямi могуць прымацца меры аж да адмены рэгiстрацыi кандыдата. Неабходна таксама
адзначыць, што ч. 16 арт. 45 ВК забараняе заклiкi да байкатавання выбараў, нароўнi з iншымi
вiдамi агiтацыi, толькi ў дзень галасавання. Iншых абмежаванняў на выказванне заклiкаў да байкоту выбараў заканадаўства не ўтрымлiвае. ЦВК, як i iншыя органы выбарчай адмiнiстрацыi, не
надзелены кампетэнцыяй пашырэння абмежаванняў, устаноўленых ВК.
Такiм чынам, цэнзу ра, забарона бясплатных выступаў у СМI тых кандыдатаў, якiя заклiкаюць да байкоту выбараў, не адпавядаюць заканадаўству Беларусi i яе мiжнародным абавязацельствам, парушаюць прынцып роўнасцi кандыдатаў у дэпу таты i абмяжоўваюць як правы
кандыдатаў на агiтацыю, так i правы выбаршчыкаў на атрыманне поўнай i аб'ектыўнай iнфармацыi.

3. Агiтацыя ў электронных сродках масавай iнфармацыi
Кандыдатам было дадзена права на пяцiхвiлiнны выступ на дзяржаўным радыё i на пяцiхвiлiнны выступ на дзяржаўным тэлебачаннi. Кандыдаты мелi доступ да тэлеэфiру ў больш
рэйтынгавы час — з 19 да 20 гадзiн, у той час як раней выступы транслявалiся з 18.00 да 18.30
у рэгiёнах i з 17.30 да 18.30 у буйных гарадах i Мiнску. Выступы транслявалiся ў запiсе, пры
гэтым не дазвалялася выкарыстанне папярэдне падрых таваных кандыдатамi аўдыё- цi вiдэаматэрыялаў.
Зафiксаваны шматлiкiя выпадкi забароны трансляцыi цi цэнзуры выступаў кандыдатаў у
дзяржаўных СМI, якiя найперш былi звязаны з заклiкамi да байкоту выбараў (гл. «Вывядзенне
заклiкаў да байкоту за межы агiтацыi»), утрымлiвалi крытыку дзеючых уладаў цi прыцягвалi
ўвагу да iснуючых у краiне вострых праблем.
Так, кандыдат у дэпу таты ад Беларускай партыi левых «Справядлiвы свет» Вiктар Буры не
змог прадставiць выбаршчыкам сваю перадвыбарчую праграму нi на беларускiм тэлебачаннi, нi
на радыё. Выступ В.Бурага па тэлебачаннi павiнны былi трансляваць на тэлеканале «Беларусь
2» увечары 3 верасня, аднак запiс у эфiр не прайшоў. У сваiм тэлевыступе кандыдат хацеў расказаць беларусам пра фальсiфiкацыi на парламенцкiх выбарах 2008 года, пра якiя ён даведаўся
падчас працы назiральнiкам на выбарчым участку ў Калодзiшчах. Iнфармацыю пра фальсiфiкацыi кандыдат спрабаваў данесцi i падчас радыёвыступу, але ўжо з агучваннем канкрэтных прозвiшчаў. Выступ В.Бурага на радыё «Сталiца» быў запланаваны на 12 верасня, аднак, па словах
кандыдата, яго «забылiся запрасiць на запiс». «Яны сказалi, што ўсiх папярэджвалi, але ў мяне
не было прапушчаных званкоў», — адзначыў ён.
Вiцебскага сацыял-дэмакрата, кандыдыта па Вiцебскай Чкалаўскай выбарчай акрузе №18,
Аляксея Гаўруцiкава папярэдзiлi, што ягоны тэлевыступ можа быць зняты з эфiру, бо ён, па словах дырэктара тэлерадыёкампанii «Вiцебск» Анатоля Камовiча, «дэманстраваў партрэт «крымiнальнiка», што з'яўляецца недапушчальным пры цяперашнiм рэжыме». Па словах Аляксея
Гаўруцiкава, пасля запiсу ягонага тэлевыступу ў студыю забег чалавек, якi назваўся дырэктарам
тэлерадыёкампанii, ды прапанаваў усё перазапiсаць нанова: «Я некалькi разоў паказваў партрэт Мiкалая Статкевiча, калi казаў, што я прыхiльнiк стварэння «Народнай Грамады» i што
патрабую вызвалення i поўнай рэабiлiтацыi ўсiх палiтвязняў. Напрыканцы зноў нагадаў, што
я за вызваленне палiтзняволеных, i ў тым лiку Статкевiча, якi знаходзiцца ў турме за пратэст
супраць фальсiфiкацыi прэзiдэнцкiх выбараў. Дырэктар Анатоль Камовiч, якi з'явiўся ў студыi
пасля здымак, заявiў, што гэта недапушчальна. Аднак я ад перазапiсаў прамовы адмовiўся, i спадар Камовiч сказаў, што будзе раiцца ў ЦВК, цi пускаць мой выступ у эфiр». Але далей пагрозаў
справа не пайшла.
Маг чымасць правядзення тэле- i радыёдэбатаў кандыдатаў у дэпу таты была ўведзена ў ВК
у 2010 г. Аднак на практыцы гэты сродак агiтацыi быў малаэфектыўным. 5 верасня адбылося
пасяджэнне Цэнтральнай камiсii, на якiм была прынята Пастанова з тлумачэннем палажэнняў
ВК адносна правядзення дэбатаў кандыдатаў у дэпу таты. Пастанова Цэнтральнай камiсii №122
забаранiла ўдзельнiчаць у дэбатах тым давераным асобам кандыдатаў у дэпу таты, якiя самi з'яўлялiся кандыдатамi. У абгрунтаванне свайго рашэння Цэнтральная камiсiя спаслалася на палажэннi ВК, якiя гарантуюць роўныя прававыя ўмовы для агiтацыi ўсiх кандыдатаў у дэпу таты.
Паводле Л. Ярмошынай, «кандыдаты, зарэгiстраваныя даверанымi асобамi iншых кандыдатаў,
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пашыраюць маг чымасцi вядзення сваёй агiтацыйнай кампанii <...> Калi пiсалася выбарчае заканадаўства, меркавалася, што кандыдат сам будзе ўдзельнiчаць у дэбатах. Калi не можа гэтага
здзейснiць фiзiчна — замест яго можа выступiць яго давераная асоба. Нiкому ў галаву не прыйшло, што гэта можа ператварыцца ў маг чымасць для пашырэння маг чымасцяў агiтацыi на карысць аднаго кандыдата.
Нагодай для такога рашэння сталi дэбаты 4 верасня на тэлеканале «Беларусь 2», дзе ў якасцi
даверанай асобы кандыдата Уладзiмiра Раманоўскага прыняў удзел лiдар АГП Анатоль Лябедзька. Пастанова Цэнтральнай камiсii паслужыла прававой асновай для адмовы ў трансляцыi ўжо
запiсанага выступу старшынi Партыi БНФ Аляксея Янукевiча ў якасцi даверанай асобы кандыдата Аляксандра Кузняцова.
Рашэнне ЦВК наўпрост супярэчыць артыкулу 46 ВК, якi дазваляе давераным асобам кандыдатаў удзельнiчаць у дэбатах замест кандыдата без усялякiх умоў i абмежаванняў i з'яўляецца
беспрэцэдэнтным выпадкам змянення правiлаў правядзення агiтацыйнай кампанii непасрэдна падчас яе правядзення. У вынiку, насуперак матывацыi ЦВК, Пастанова зрабiла адваротны
эфект: адны з давераных асобаў, што самi з'яўляюцца кандыдатамi, паспелi выступiць у дэбатах
на карысць сваiх давернiкаў, а другiя — не паспелi. Гэта парушае прынцып роўнасцi ў маг чымасцях для агiтацыi.
У некаторых рэгiёнах кандыдаты, у першую чаргу праўладныя, адмовiлiся ад тэледэбатаў. У
Баранавiцкай Заходняй ВА №57 кандыдат, дэпу тат Баранавiцкага гарсавета Вольга Палiтыка адмовiлася ўдзельнiчаць у тэледэбатах з кандыдатам ад ПБНФ Мiкалаем Чарнавусам i кандыдатам
ад АГП Анжэлай Камбалавай. Яна паведамiла, што пасля прагляду тэлевыступлення Мiкалая
Чарнавуса 28 жнiўня ў яе няма нiякага жадання спрачацца з гэтым кандыдатам у дэпу таты. Запiс
тэледэбатаў планавалi паказаць па канале «Беларусь 2» 12 верасня.
Аналагiчная сiтуацыя склалася ў Пiнскай гарадской ВА №14. Старшыня пiнскай арганiзацыi
ПБНФ Аляксандр Рамановiч некалькi разоў беспаспяхова запрашаў да дэбатаў сваю канкурэнтку — дзеючую дэпу татку ПП НС Зiнаiду Мандроўскую. Рабiў ён заклiкi нават праз сродкi масавай iнфармацыi, аднак так i не атрымаў адказу.
Рэчыцкiя кандыдаты ў дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў не праводзiлi тэлевiзiйныя дэбаты
з-за адмовы Адама Вашкова, дырэктара метызнага завода. Кандыдат патлумачыў нежаданне
ўдзельнiчаць у дэбатах тым, што для гэтага трэба ехаць на тэлебачанне ў Гомель, «ды i што можна сказаць на дэбатах за 5 хвiлiн». Выказаў жаданне ўдзельнiчаць у дэбатах толькi кандыдат Антон Няфёдаў, беспартыйны i ўдзельнiк грамадскай кампанii «Гавары праўду». Трэцi кандыдат,
сябра Лiберальна-дэмакратычнай партыi з Гомеля Iгар Каўбаска на паседжаннi, калi вырашалася
пытанне правядзення тэледэбатаў, не прысутнiчаў.
Тое, што не будзе тэледэбатаў кандыдатаў па Пружанскай ВА № 9, было паведамлена 30
жнiўня на пазачарговым паседжаннi акруговай камiсii. З заявы кандыдата ў дэпу таты Аляксандра Юркевiча — старшынi Пружанскага райвыканкама — вынiкала, што адмаўляецца ён ад тэледэбатаў з кандыдатам ад АГП Аляксандрам Кабанавым, на якiя пагадзiўся на паседжаннi камiсii
22 жнiўня (пазней згоду пацвердзiў пiсьмова). Прычынай адмены сваёй згоды на тэледэбаты
Юркевiч назваў iнфармацыю з iнтэрнэта, што кандыдаты ад АГП будуць здымацца з выбараў, а
таксама тое, што Кабанаў адмовiўся ад радыёвыступу. Хаця, па словах Кабанава, ён усяго папрасiў камiсiю перанесцi свой радыёвыступ.
Абодва кандыдаты ў дэпу таты па Жодзiнскай выбарчай акрузе (вылучэнец «БелАЗ» Дзмiтрый Харытончык i прадстаўнiк КПБ Сяргей Васiлеўскi) праiгнаравалi маг чымасць публiчна выказацца перад тэлегледачамi ў тэледэбатах. 30 жнiўня на паседжаннi старшыня акруговай выбарчай камiсii Сяргей Афанасенкаў паведамiў, што нi адзiн з двух з кандыдатаў, якiя засталiся на перадвыбарчай дыстанцыi пасля зняцця прадстаўнiка ад ЛДПБ, не выказаў жадання ўдзельнiчаць
у тэледэбатах. Пры гэтым ён патлумачыў, што для дэбатаў вылучаецца вельмi мала часу, i «за
нейкiя там 5-7 хвiлiн трэба сказаць самае важнае», а на гэта не кожны здольны, а добра падрыхтавацца да выступу — вельмi складана.
У некаторых акругах кандыдатам, якiя заявiлi пра намер удзельнiчаць у дэбатах, было адмоўлена ў рэалiзацыi гэтага права. Так, у Слонiмскай ВА №58 адмоўлена ў правядзеннi дэбатаў
кандыдату ад ПБНФ Iвану Шэга i кандыдату ад БПЛ «Справядлiвы свет» Мiхаiлу Караткевiчу.
Скарга, пададзеная Iванам Шэга ў Цэнтральную камiсiю, не была задаволена. Такiм чынам, у
Гродзенскай вобласцi не зафiксавана нiводнага выпадку правядзення радыё- альбо тэледэбатаў.
Сем дэбатаў былi зняты з эфiру з-за таго, што кандыдаты агiтавалi за байкот выбараў.
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Звесткi пра тэле- i радыёвыступы, тэле- i радыёдэбаты кандыдатаў *
№
п/п

Рэгiён

1
Брэсцкая
2
Вiцебская
3
Гомельская
4
Гродзенская
5
Мiнская
6
Магiлёўская
7
г. Мiнск
Усяго

Колькасць
акруг

16
14
17
13
17
13
20
110

Колькасць
кандыдатаў

Тэлевыступы

Радыёвыступы

Тэледэбаты

Радыёдэбаты

51
49
53
34
42
46
89
364

Заяўлены
Адбылiся
51 38
49 37
53 41
34 28
42 23
46 41
78 72
353 280

Заяўлены
Адбылiся
51 36
49 35
53 46
33 24
42 28
44 35
89 72
361 276

Заяўлены
Адбылiся
10
7
6
6
2
1
2
2
4
4
15 10
39 30

Заяўлены
Адбылiся
18 15
11 10
12 12
41 37

* Паводле звестак Цэнтральнай камiсii. Колькасць кандыдатаў прыводзiцца без улiку скасавання рэгiстрацыi кандыдатаў, вылучаных АГП i ПБНФ.
Некаторыя эксперты расцанiлi беларускi фармат тэледэбатаў толькi як дадатковы час у тэлеэфiры, паколькi на дэбатах кандыдатам давалася па пяць хвiлiн, сама дыскусiя праходзiла не ў
прамым эфiры i ўяўляла сабой, па сутнасцi, адказы на пытаннi вядучых, а не спрэчку канкуруючых кандыдатаў. Таксама падчас тэледэбатаў была заўважаная схаваная рэклама, паколькi ў прэзентацыйным ролiку аб выбарчай акрузе шмат увагi надавалася дасягненням цяперашнiх уладаў
па добраўпарадкаваннi раёна.
I ўсё ж некаторыя ўдзельнiкi тэледэбатаў выклiкалi вялiкi рэзананс сваiмi выступамi. Найперш гэта датычыць лiдэара АГП Анатоля Лябкедзькi, якi двойчы браў удзел у тэледэбатах —
як давераная асоба кандыдата Уладзiмiра Раманоўскага i як кандыдат. Пасля вы хаду тэледэбатаў, у якiх А. Лябедзьба выступаў у якасцi давернай асобы, пад пагрозай аказалася ягонае
ўласнае выступленне як кандыдата ў сувязi з тым, што тэлеканал «Беларусь-2» перанёс запiс
дэбатаў кандыдатаў у дэпу таты «з-за паломкi абсталявання». А. Лябедзька выказаў меркаванне адносна сапраўдных прычын пераносу: «На мiнулым тыднi я запiсваў дэбаты таксама з
дзейным дэпу татам Святланай Шылавай. У маiм выступленнi не было заклiкаў да байкоту, але
тое, што ў нас няма выбараў, няма парламента — гэта я агу чыў, i наша жорсткая пазiцыя была выкладзена. Шылава, я мяркую, у дэбатах выглядала бледнавата. Таму або зараз тэлеканал
тэрмiнова арганiзуе курсы па ву чобе праўладных кандыдатаў па выступленнi перад камерай,
або думае, што наогул рабiць з дэбатамi i як пазбавiцца ад такой непрыемнасцi». Намеснiк
старшынi Белтэлерадыёкампанii Марат Маркаў у iнтэрв'ю на сайце НДТРК патлумачыў прычыны iншым чынам: «Мы ўпершыню даем маг чымасць для правядзення кандыдатамi маштабных агiтацыйных мерапрыемстваў на тэлебачаннi. Нату ральна, што ў працэсе iх арганiзацыi ўзнiкаюць асобныя пытаннi, якiя патрабуюць аптымiзацыi. Зноў жа менавiта для таго, каб
дэмакратычнае права на агiтацыю кожнага прэтэндэнта на дэпу тацкi мандат было безумоўна
рэалiзавана. Спецыяльна пад тэледэбаты было распрацавана праграмнае забеспячэнне, i на мiнулым тыднi мы ўсё, што планавалi, запiсалi, i запiсалi паспя хова. Аднак у працэсе падрых тоўкi да наступных запiсаў падчас правядзення рэгламентных работ мы выявiлi шэраг момантаў,
якiя неабходна наладзiць, каб не ўзнiкала пытанняў нi ў кандыдатаў, нi ў нас. Таму мы прынялi
рашэнне правесцi адпаведную тэхнiчную прафiлактыку — не больш. Гэта абсалютна шараговае пытанне, якое, безумоўна, будзе вырашана за адзiн-два днi». Сапраўды, адкладзеныя тэледэбаты былi запiсаны i прагу чалi ў эфiры «Беларусь-2».

4. Агiтацыя ў друкаваных СМI
Згодна з арт. 46 ВК, дзяржаўныя СМI, а таксама СМI, якiя часткова фiнансуюцца з дзяржаўнага бюджэту цi заснавальнiкамi якiх з'яўляюцца дзяржаўныя органы ўлады, абавязаны забяспечыць роўныя маг чымасцi ўсiм кандыдатам. Кандыдаты мелi права бясплатна апублiкаваць у
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адпаведных СМI сваю праграму аб'ёмам да двух машынапiсных старонак, прадставiўшы тэкст
не пазней чым за 20 дзён да выбараў.
Разам з тым, 11 кандыдатаў ад АГП не здолелi апублiкаваць свае паграмы ў дзяржаўных выданнях. Праграмы кандыдатаў, прапанаваныя для друку ў дзяржаўнай прэсе, як i выступы кандыдатаў
у электронных СМI, у некаторых выпадках цэнзуравалiся. Кандыдата ад ПБНФ па Баранавiцкай
Заходняй ВА №5 Мiкалая Чарнавуса ў газеце «Наш край» папрасiлi выкраслiць тэзiсы, якiя тычылiся крытыкi ўлады. Рэдакцыя газеты «Магiлёўскiя ведамасцi» адцэнзуравала перадвыбарную
праграму Лiлii Сiваковай, кандыдата ад БПЛ «Справядлiвы свет» па Магiлёўскай-Кастрычнiцкай ВА №86. Бярозаўская раённая газета «Маяк» адмовiла ў публiкацыi праграмы кандыдату па
Iвацэвiцкай ВА №11 ад БСДП (Г) Валянцiну Лазарэнкаву. Гродзенскiя дзяржаўныя выданнi адмовiліся друкаваць праграму кандыдата ад ПБНФ Аляксандра Стральцова на мовах нацыянальных меншасцяў (польскай i лiтоўскай), распаўсюджаных у памежных з Лiтвой i Польшчай рэгiёнах
Гродзенскай сельскай ВА №52, дзе балатаваўся гэты кандыдат. ПБНФ расцанiла згаданы выпадак
як парушэнне права кандыдата на агiтацыю i права выбаршчыкаў на выкарыстанне роднай мовы. Урэшце праграма Стральцова была надрукавана па-беларуску ў дзяржаўнай раённай газеце
«Перспектива». А тым часам праграма iншага кандыдата па Гарадзенскай сельскай акрузе, генерала-маёра Аляксандра Мяжуева, была надрукавана ў абласной газеце «Гродзенская праўда»,
газеты раздавалiся задарма ў многiх паштовых аддзяленнях Гароднi.
Кандыдатам, вылучаным апазiцыйнымi партыямi, дзяржаўныя газеты прад'яўлялi прэтэнзii,
што яны прадстаўляюць для друку не ўласную праграму, а праграму партыi цi ўвогуле адмаўлялi
ў тым, што прадстаўленыя тэксты з'яўляюцца праграмай кандыдата.
З газеты «Рэспублiка» кандыдату ў дэпу таты ад Беларускай партыi левых «Справядлiвы
свет» Вiктару Бураму прыйшоў лiст аб адмове ў публiкацыi перадвыбарчай праграмы ў сувязi
з тым, што дасланы тэкст, на думку рэдакцыi, не з'яўляецца агiтацыйным, а ўяўляе сабой проста выказванне яго пункту гледжання па некаторых пытаннях, хаця ў законе няма шаблона, як
павiнна весцiся агiтацыя. У тэксце, прызначаным для публiкацыi ў газеце, кандыдат прапаноўваў унесцi змены ў выбарчым заканадаўстве ў частцы правядзення датэрмiновага галасавання.
Акрамя таго, згодна з праграмай Бурага, «кожны зарэгiстраваны кандыдат у дэпу таты любога
ўзроўню павiнен мець права дэлегаваць у склад кожнай участковай камiсii аднаго свайго прадстаўнiка ў якасцi яе паўнапраўнага члена».
Кандыдату ў дэпу таты ад АГП Мацвею Хатары з Бабруйску газета «Бабруйскае жыццё»
адмовiла ў маг чымасцi бясплатна апублiкаваць праграму. Аляксандр Казак, галоўны рэдактар
«БЖ» заявiў, што «гэта не праграма, а агiтацыйны матэрыял», таму за тое, каб яго надрукаваць, кандыдат мусiць заплацiць. М. Хатары такая пастаноўка пытання не задаволiла, бо надрукаваць праграму ён мог бы толькi за сродкi са свайго кандыдацкага рахунка, што ён вырашыў не
рабiць, бо планаваў здымацца з выбараў. Кандыдат паспрабаваў абскардзiць рашэнне рэдактара
«Бабруйскага жыцця» ў ЦВК. Цэнтрвыбаркам скаргу не задаволiў.
Магiлёўская гарадская газета «Веснiк Магiлёва» не надрукавала разам з перадвыбарчай праграмай бiяграфiю кандыдата ў дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў па Шклоўскай выбарчай акрузе
№90, сябра Беларускай партыi левых «Справядлiвы свет» Зiнаiды Мiлешчанкi. Пасля таго, як
Зiнаiда Мiлешчанка звярнулася ў рэдакцыю газеты са скаргай, там паабяцалi выправiць памылку
i на наступным тыднi апублiкаваць бiяграфiю кандыдаткi разам з яе перадвыбарчай праграмай
цалкам.
Прад'яўляючы неабгрунтаваныя прэтэнзii да праграм апазiцыйных кандыдатаў, сродкi масавай iнфармацыi адначасова лаяльна ставiлiся да зместу праграм iншых прэтэндэнтаў на дэпу тацкi мандат. Так, у «Мiнскiм кур'еры» 4 верасня была апублiкавана праграма кандыдата ад
Камунiстычнай партыi Беларусi Жана Содзеля, якi балатаваўся па Калiноўскай выбарчай акрузе
№108 Мiнска. У звароце да выбаршчыкаў ён заклiкаў захаваць стабiльнасць у краiне i выступiць супраць «празаходнiх грантасмокаў ад так званай апазiцыi». Жан Содзель — адзiн з самых
маладых кандыдатаў у выбарчай кампанii, апошнiм часам працаваў журналiстам на тэлеканале АНТ. Тэлегледачам ён запомнiўся сюжэтамi, дзе негатыўна распавядаў пра дзейнасць апазiцыйных партый. У сваёй выбарчай праграме ён таксама не абмiнуў гэтай тэмы: «Нам дарагiя
стабiльнасць, мiр i грамадзянская згода ў нашым агульным доме. I мы не можам i не павiнныя
дазволiць псеўдапатрыётам i лiбералам розных масцяў абрынуць краiну ў багну хаоса i беспарадку... Прагаласаваўшы за кандыдата ад Камунiстычнай партыi Беларусi, вы падтрымаеце стабiльнасць i ўласны дабрабыт. I выступiце супраць празаходнiх грантасмокаў ад так званай апазiцыi,
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якую ўтрымлiваюць еўра-амерыканскiя распаўсюднiкi дэмакратыi». Дадзеныя словы супярэчылi нормам арт.47 Выбарчага кодэкса, дзе сказана, што агiтацыйныя матэрыялы «не павiнны
ўтрымлiваць абразаў i паклёпу ў дачыненнi да ... кандыдатаў у дэпу таты».
Звесткi пра публiкацыi праграм кандыдатаў у дзяржаўных газетах*
№
п/п

Рэгiён

Колькасць
акруг

Колькасць
кандыдатаў

Колькасць
кандыдатаў,
чые праграмы
былi
апублiкаваны

Газеты, у якiх былi
апублiкаваны праграмы
Рэспублiканскiя

1
Брэсцкая
2
Вiцебская
3
Гомельская
4
Гродзенская
5
Мiнская
6
Магiлёўская
7
г. Мiнск
Усяго

16
14
17
13
17
13
20
110

51
49
53
34
42
46
89
364

31
26
40
32
28
32
33
222

2

15
17

Абласныя
(мiнская
гарадская)
11
1
2
5
7
35
61

Раённыя
(гарадскiя)
51
31
28
29
49
54
242

* Паводле звестак Цэнтральнай камiсii. Колькасць кандыдатаў прыводзiцца без улiку скасавання рэгiстрацыi кандыдатаў, вылучаных АГП i ПБНФ.

5. Асвятленне выбарчай тэматыкi ў СМI
Беларускiя медыя не надаюць сур'ёзнай увагi тэме парламенцкiх выбараў. Да такой высновы
прыйшла экспертная група Беларускай асацыяцыi журналiстаў, якая займалася манiторынгам
СМI падчас выбараў у Беларусi. «У правядзеннi выбарчай кампанii ды ў яе асвятленнi выразна праглядаюцца рысы агульнапалiтычнага застою, якiя часам квалiфiкуюць як палiтычную стабiльнасць», — адзначыў аналiтык Алесь Анцiпенка.
Дзяржаўныя СМI, паводле манiторынгу, акцэнтвавалi ўвагу на арганiзацыю i тэхнiчныя аспекты выбарчага працэсу. Галоўнай крынiцай iнфармацыi для дзяржаўных медыя заставалiся ЦВК i
акруговыя камiсii. Напрыклад, навiнная праграма «Панарама» (Беларусь-1) адвяла ЦВК 50% часу, праграма «Радыёфакт (1 канал) — 35%, тыднёвiк «7 дней»- амаль 48% плошчы параўнальна
з усiмi iншымi суб'ектамi манiторынгу. Аднак казаць, што выбарчая тэматыка ў дзяржаўных СМI
дамiнуе, не выпадае. Для параўнання: у праграме «Радыёфакт» тэма «Спорт» атрымала 10,5%,
«Надвор'е» — 10,1% часу праграмы, а тэма парламенцкiх выбараў — усяго 1,7% часу.
Былi прааналiзаваныя выступы першых кандыдатаў у параўнаннi з выбарамi ў 2008 годзе.
Сёлета кандыдаты маюць доступу да тэлеэфiру ў больш рэйтынгавы час — з 19 да 20 гадзiнаў
(раней — 18.00-18.30 у рэгiёнах, 17.30-18.30 — у вялiкiх гарадах i Мiнску). Негатыўныя тэндэнцыi — выступ кандыдатаў транслююць у запiсе, што дае маг чымасць цэнзураваць звароты да
выбаршчыкаў. Апроч таго, у тэлепраграме выступы кандыдатаў анансуюць пад рубрыкай «Выбары-2012», не акцэнтуючы ўвагу на тым, хто менавiта будзе выступаць, iнтарэсы якой партыi
кандыдат прадстаўляе.
Такое асвятленне выбарчага працэсу добра тлумачыцца ацэнкай характару парламенцкай
кампанii, дадзенай старшынёй ЦВК Лiдзiяй Ярмошынай: «Усё ж такi гэта не выбары прэзiдэнта, калi кандыдаты, яны прадстаўляюць усю краiну ў цэлым, i, вiдавочна, прадстаўляюць дастаткова розныя кропкi гледжання. Што датычыцца цяперашнiх выбараў, то тут будуць дэбатаваць
перш за ўсё праблемы, цiкавыя для выбаршчыкаў кожнай выбарчай акругi. Таму, цалкам магчыма, яны будуць насiць дастаткова камерны характар», — заявiла яна ў iнтэрв'ю тэлеканалу
«Беларусь-1».
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«Я не ведаю, цi ўсведамляла Лiдзiя Ярмошына, што яна казала. Але сэнс яе словаў у тым, што
парламенцкiя выбары — гэта не буйная агульнарэспублiканская кампанiя, а камернае i лакальнае мерапрыемства, якiм займаецца Цэнтрвыбаркам,» — адзначыў Алесь Анцiпенка.
Наогул эксперты прыйшлi да высновы, што медыi праяўляюць мала цiкавасцi да выбарчай
тэматыкi, выключэнне — толькi партал naviny.by. Гэта было характэрна i для парламенцкай кампанii ў 2008 годзе.
Алесь Анцiпенка таксама даў папярэднюю ацэнку тэледэбатам, якiя транслявалi дзяржаўныя
каналы. «У краiне велiзарная праблема — палiтыкi не здольныя свабодна камунiкаваць, уступаць у дыялог, выказваць крытычнае меркаванне. У нас з савецкага часу пераважае маналагiчная
камунiкацыя, што характэрна для таталiтарнага i аў тарытарнага грамадства».

6. Агiтацыя шляхам распаўсюду друкаваных матэрыялаў
Кандыдаты мелi права на выраб агiтацыйнай друкаванай прадукцыi (плакатаў, улётак, надпiсаў, заяў, фотаматэрыялаў) за кошт дзяржаўных сродкаў у памеры 50 базавых велiчынь, а таксама за кошт прыватных выбарчых фондаў (да 1 000 базавых велiчынь) i за ўласны кошт (да 20
базавых велiчынь). Тыя кандыдаты, якiя мелi намер зняцца з выбараў, у большасцi выпадкаў устрымалiся ад выкарыстання сродкаў, што выдзялялiся для агiтацыi з дзяржаўнага бюджэту.
Адзначаны перашкоды з боку друкарняў у вырабе агiтацыйных матэрыялаў кандыдатаў.
Дзяржаўныя i прыватныя друкарнi («Палiграфiчны камбiнат iмя Якуба Коласа», «Мiнская
фабрыка каляровага друку», «Чырвоная зорка» i iнш.) адмаўлялiся вырабляць матэрыялы, што
фiнансавалiся з прыватных выбарчых фондаў апазiцыйных кандыдатаў. Некаторыя з iх спасылалiся на загружанасць сваiх вытворчых маг чымасцей i прапаноўвалі надрукаваць матэрыялы
толькi пасля 25 верасня. Як заявiла ПБНФ, 15 прыватных друкарань адмовiлiся вырабляць iх
прадукцыю. Дзяржаўныя друкарнi тлумачылi адмовы i iншымi прычынамi. Напрыклад, прадстаўнiк палiграфiчнага камбiнату iмя Якуба Коласа паведамiў, што з-за тэхнiчных характарыстык
абсталявання яны могуць надрукаваць выбарчыя ўлёткi накладам не менш за 500 тыс. асобнiкаў.
Ён таксама звярнуў увагу, што выбарчага фонду кандыдата не хопiць на аплату такога накладу, а
менш яны друкаваць не могуць. Шмат дзяржаўных друкарняў спасылалiся на тое, што занятыя
друкам дзённiкаў. Па словах прадстаўнiка Мiнскай фабрыкi каляровага друку, усе iх маг чымасцi
на дадзены момант скiраваныя на друк раней атрыманых замоваў. У вынiку толькi 4 з 31 кандыдата ад ПБНФ здолелi скарыстацца сваiмi перадвыбарчымi фондамi i надрукаваць улёткi.
Некаторыя з кандыдатаў здолелi на месцах дамовiцца на лiчбавы друк, якi значна даражэйшы за афсэт, i вырабiць абмежаваным накладам свае выбарчыя ўлёткi. У г. Рэчыца Гомельскай
вобласцi дзяржаўнае палiграфiчнае прадпрыемства «Тытул» адмовiлася друкаваць 10 тысяч
адзiнак агiтацыйнай прадукцыi кандыдата па Рэчыцкай ВА №44 Антона Няфёдава. Камунальнае палiграфiчнае ўнiтарнае прадпрыемства «Тытул» падпарадкоўваецца райвыканкаму. Там
А. Няфёдаву сказалi, што 10 тысяч экзэмпляраў прадпрыемства не надрукуе, таму што з-за такой колькасцi «зламаецца прынтар». Замест гэтага заказ прынялi толькi на 5 тысяч. Адначасова
з пачатку агiтацыйнага перыяду ў Рэчыцы распаўсюджвалiся агiтацыйныя матэрыялы кандыдата
ад улады — дырэктара метызнага завода Адама Вашкова. Вiдавочна, прынтары пры друкаваннi
ягоных матэрыялаў не ламалiся.
Кандыдат па Вiцебскай-Чкалаўскай ВА №18 Аляксей Гаўруцiкаў i кандыдат па Вiцебскай
Горкаўскай ВА №17 Алена Фамiна не змаглi ў тэрмiн атрымаць наклады сваiх улётак з дзяржаўнай друкарнi, што перашкодзiла вядзенню паўнавартаснай агiтацыйнай кампанii. На 11 верасня былi гатовы толькi каляровыя ўлёткi для вонкавага размяшчэння ў вiтрынах, установах i г.д.
Чорна-белыя ўлёткi, якiя планавалася раздаваць выбаршчыкам падчас сустрэч, немаг чыма было
атрымаць больш за пяць дзён ад вызначанай першапачатковай даты.
Друкарнi адмаўлялiся друкаваць агiтацыйныя ўлёткi кандыдатаў, у якiх утрымлiваўся заклiк
да байкоту выбараў. Такая сiтуацыя склалася з кандыдатам ад АГП з Магiлёва Уладзiмiрам Шанцавым. Кандыдат, якi збiраўся здымацца з выбарчай гонкi, каб не трацiць сродкi, выдаткаваныя
яму дзяржавай, стварыў свой уласны фонд. «Я занёс макет улёткi ў магiлёўскую абласную друкарню iмя Спiрыдона Собаля. Супрацоўнiкi друкарнi спачатку макет прынялi, аднак, калi я ўжо
быў у банку, каб перавесцi iм сродкi на рахунак, то яны патэлефанавалi мне i адмовiлi, спаслаўшыся на тое, што iм забаранiлi. Я прыйшоў да iх i папрасiў, каб мне далi пiсьмовы адказ, аднак
гэтае патрабаванне яны праiгнаравалi», — адзначыў Уладзiмiр Шанцаў. Пасля дзяржаўнай дру-45-

карнi магiлёўскi кандыдат ад АГП звярнуўся ў прыватную: «Там у мяне макет прынялi, аднак
сказалi, што ператэлефануюць i паведамяць, калi надрукуюць. Там таксама мне паведамiлi, што ў
iх шмат заказаў i друк маёй прадукцыi можа расцягнуцца на нейкi час».
Зафiксаваны выпадак цэнзуры пры вырабе агульнага iнфармацыйнага плаката кандыдатаў.
Так, фотаздымак на плакаце кандыдатаў па Гомельскай-Навабелiцкай выбарчай акрузе №36 Уладзiмiра Няпомняшчых быў апрацаваны ў кампу тарнай праграме з мэтай выдалення надпiсу «За
Беларусь без Лукашэнкi» на адзеннi: словы «без Лукашэнкi» знiклi пад надпiсам «Кандыдаты
ў дэпу таты», застаўся толькi надпiс «За Беларусь».
Звесткi пра выкарыстанне дзяржаўных сродкаў, выдзеленых кандыдатам*
№
п/п

Колькасць Колькасць
акруг
кандыдатаў

Рэгiён

1
Брэсцкая
2
Вiцебская
3
Гомельская
4
Гродзенская
5
Мiнская
6
Магiлёўская
7
г. Мiнск
Усяго

16
14
17
13
17
13
20
110

51
49
55
34
46
46
89
370

Кандыдаты, якiя для вырабу агiтацыйных плакатаў скарысталiся (цалкам / часткова) дзяржаўнымi сродкамi
33
41
45
26
31
33
64
273

* Паводле звестак Цэнтральнай камiсii. Колькасць кандыдатаў прыводзiцца без улiку скасавання рэгiстрацыi кандыдатаў, вылучаных АГП i ПБНФ.
Пасля сыходу з выбарчай гонкi трох кандыдатаў ад ПБНФ АВК запатрабавалi кампенсаваць
патрачаныя на агiтацыю сродкi, выдзеленыя з дзяржаўнага бюджэту.
Правам на стварэнне прыватных выбарчых фондаў скарысталася менш за трацiну кандыдатаў. Усяго па краiне iмi было адкрыта 85 прыватных рахункаў для збору сродкаў. Кандыдаты
ад апазiцыi заяўлялi пра бюракратычныя перашкоды з боку камiсiй, што замарудзiла адкрыццё
рахункаў. Апошнi з iх быў адкрыты 18 верасня, ужо падчас датэрмiновага галасавання. Фактаў
выкарыстання выбарчых фондаў для аплаты вонкавай рэкламы альбо рэкламы на радыё i тэлебачаннi ўвогуле не зафiксавана.
Звесткi пра выкарыстанне прыватных выбарчых фондаў*
№
п/п

Рэгiён

1
Брэсцкая
2
Вiцебская
3
Гомельская
4
Гродзенская
5
Мiнская
6
Магiлёўская
7
г. Мiнск
Усяго

Колькасць
акруг

Колькасць
кандыдатаў

Колькасць выбарчых фондаў, створаных кандыдатамi

16
14
17
13
17
13
20
110

51
49
53
34
42
46
89
364

15
12
16
7
4
14
17
85

Колькасць выбарчых
фондаў, сродкi з якiх
былi выкарыстаны
кандыдатамi
14
10
14
5
4
5
15
67

* Паводле звестак Цэнтральнай камiсii. Колькасць кандыдатаў прыводзiцца без улiку скасавання рэгiстрацыi кандыдатаў, вылучаных АГП i ПБНФ.
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Згодна з выбарчым кодэксам, мясцовымi выканаўчымi i распарадчымi органамi ўлады па
ўзгадненнi з адпаведнымi камiсiямi былi вызначаны месцы для размяшчэння агiтацыйных друкаваных матэрыялаў. У розных рэгiёнах рашэннi адрознiвалiся большай цi меншай ступенню
лiберальнасцi. Так, у Магiлёве агiтацыйныя друкаваныя матэрыялы кандыдатаў у дэпу таты можна было размяшчаць на дошках аб'яў, iнфармацыйных стэндах прадпрыемстваў прамысловых,
гандлёвых, жыллёва-камунальнай гаспадаркi, бытавога абслугоўвання, будаўнiчых арганiзацый,
установаў культуры, адукацыi i медыцыны, на iнфастэндах на тэрыторыi ЖЭУ, рэкламных тумбах на прыпынках грамадскага транспарту i на iнфармацыйных стэндах у памяшканнях, дзе
размешчаны ўчасткi для галасавання. А вось у Пiнскiм раёне, згодна з адпаведным рашэннем
райвыканкама, аў тобусныя прыпынкi не ўвайшлi ў пералiк месцаў, дзе можа быць размешчана
агiтацыйная прадукцыя.
У Бабруйску на тэрыторыi Першамайскага раёна для размяшчэння агiтацыйных матэрыялаў
мясцовымi ўладамi былi вызначаны нешматлюдныя месцы: iнфармацыйныя стэнды на ўчастках
для галасавання, iнфармацыйныя шчыты каля сямi ЖЭУ, рэкламныя шчыты на скрыжаваннi вулiц Батава i Будаўнiкоў, на канечнай аў тобуса №18, прыпынак на скрыжаваннi вулiц Ульянаўская i Арджанiкiдзэ, прыпынак на вулiцы Ракасоўскага (аў такааператыў), прыпынак Кiсялевiчы.
Адначасова ў Ленiнскiм раёне горада пералiк такiх месцаў звужаўся ўсяго стэндамi каля шасцi
ЖЭУ.
У Мазыры 11 з 13 вызначаных рашэннем Мазырскага райвыканкама месцаў на тэрыторыi
ўчасткаў для галасавання для размяшчэння агiтацыйных друкаваных матэрыялаў аб кандыдатах
у дэпу таты — гэта дошкi аб'яў, iнфармацыйныя стэнды, дзе агiтацыйным матэрыялам традыцыйна не хапала месца сярод афiш для Дома культуры, кiнатэатра, тэатра. Агiтацыйныя матэрыялы заставалiся малазаўважнымi. Мясцовыя актывiсты не аднойчы прапаноўвалi ўладам Мазыра зрабiць адмысловыя тумбы, стэнды, прымеркаваныя да выбарчых кампанiй, але вынiкаў гэта
не прынесла. Такая ж сiтуацыя з месцамi для агiтацыйнай прадукцыi склалася i ў Светлагорску,
дзе стэндаў для выбарчых плакатаў не было, а замест iх выкарыстоўвалiся звычайныя афiшныя
тумбы i дошкi аб'яў. 7 верасня на падрапаныя прыватныя абвесткi былi развешаны агiтацыйныя
ўлёткi старшынi райсавета Галiны Фiлiповiч з абяцаннем «разам зрабiць наша жыццё лепш». У
Гомелi на прыпынках грамадскага транспарту стэнды для размяшчэння агiтацыйных матэрыялаў былi аформлены з плакатаў-рэкламы цырка, проста пераверну тай на iншы бок, i праз белую
паперу прасвечвалiся словы «Цырк» i «На бiс!», а таксама фiзiяномiя вясёлага клоуна.
Фiксавалiся выпадкi супрацьдзеяння з боку афiцыйных асоб размяшчэнню агiтацыйных матэрыялаў апазiцыйных кандыдатаў. Брэсцкiя фiлiялы РУП «Белпошта» i РУП «Белфармацыя»
адмовiлiся прадастаўляць месца для перадвыбарных плакатаў кандыдатаў ад БСДП (Грамада) ва
ўсiх паштовых аддзяленнях i аптэках горада Брэста.
Пра знiкненне агiтацыйных матэрыялаў з выбарчых участкаў у Хоцiмскiм раёне заяўляў Валерый Каранкевiч, кандыдат у дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў па Крычаўскай выбарчай акрузе
№83: «19 верасня мы ладзiлi агiтацыйныя пiкеты ў аграгарадках Бярозкi i Забялышына Хоцiмскага раёна. Пасля гэтага мы праехалi па пяцi выбарчых участках у Хоцiмскiм раёне, i нi на адным не аказалася маiх агiтацыйных матэрыялаў. Самае сумнае тое, што напярэдаднi датэрмiновага галасавання ўсе гэтыя агiтацыйныя матэрыялы на выбарчыя ўчасткi былi завезены i развешаны маiмi даверанымi асобамi».
Адначасова агiтацыйныя матэрыялы праўладных кандыдатаў размяшчалiся ў недазволеных
месцах, i афiцыйныя асобы, адказныя за выкананне рашэнняў мясцовых органаў улады, нiякiм
чынам не рэагавалi на падобныя парушэннi. У Рэчыцы матэрыялы кандыдата ў дэпу таты, дырэктара Рэчыцкага метызнага завода Адама Вашкова можна было сустрэць, напрыклад, на стэндах
у памяшканнi раённай палiклiнiкi. Адказнасць за недапушчэнне размяшчэння агiтацыi ў забароненых месцах была ўскладзена на аддзел унутраных спраў (начальнiк — Андрэй Сiлкоў), а
кантроль за выкананнем рашэння — на начальнiка аддзела iдэалагiчнай работы райвыканкама
Наталлю Маркаву, але нiякай рэакцыi з iх быку не было.
Аналагiчная сiтуацыя была зафiксавана i ў Светлагорску, дзе агiтацыйная прадукцыя старшынi Светлагорскага райсавета Галiны Фiлiповiч была расклеена ў месцах, не вызначаных для
размяшчэння матэрыялаў. Светлагорскi райвыканкам яшчэ 13 жнiўня прыняў рашэнне аб пералiку месцаў для размяшчэння агiтацыi кандыдатаў у дэпу таты. Згодна рашэнню, агiтацыйныя
матэрыялы можна размяшчаць на iнфармацыйных стэндах i тумбах, у памяшканнях для сустрэч
кандыдатаў з выбаршчыкамi i на ўваходах у гандлёвыя прадпрыемствы. Аднак гэта рашэнне Га-47-

лiна Фiлiповiч iгнаравала. Яе агiтацыйныя ўлёткi былi расклеены ў Светлагорску на сценах дамоў, дзвярах пад'ездаў i iнш.
У цэлым, паводле назiральнiкаў, па ўсёй краiне агiтацыйныя друкаваныя матэрыялы сустракалiся ў нязначнай колькасцi, iх прысутнасць была малазаўважнай, а iнфармаванне выбаршчыкаў — мiнiмальным.

7. Сустрэчы з выбаршчыкамi i iншыя масавыя мерапрыемствы
Згодна з арт. 45 ВК, кандыдаты ў дэпу таты забяспечваюцца маг чымасцю праводзiць сустрэчы са сваiмi выбаршчыкамi на сходах цi ў iншай зручнай для выбаршчыкаў форме.

7.1. Вызначэнне месцаў для правядзення сустрэч з выбаршчыкамi i масавых
мерапрыемстваў па-за памяшканнямi

Згодна з Каляндарным планам, да 14 жнiўня выканаўчымi i распарадчымi органамi па ўзгадненнi з адпаведнымi акруговымi выбарчымi камiсiямi былi вызначаны памяшканнi для правядзення сустрэч кандыдатаў у дэпу таты i iх давераных асоб з выбаршчыкамi i перадвыбарчых
сходаў, якi арганiзуюцца выбаршчыкамi. Такiя памяшканнi прадстаўляюцца бясплатна ў парадку
чарговасцi паступлення пiсьмовых зваротаў. Таксама кандыдаты ў дэпу таты мелi права за кошт
сродкаў уласнага выбарчага фонду арэндаваць будынкi i памяшканнi для правядзення сустрэч з
выбаршчыкамi.
У гэты ж тэрмiн былi вызначаны месцы для правядзення масавых мерапрыемстваў (сходаў
па-за памяшканнямi, мiтынгаў, пiкетаванняў) у мэтах перадвыбарчай агiтацыi. Згодна з арт. 45.1
ВК, правядзенне масавых мерапрыемстваў у месцах, вызначаных рашэннямi мясцовых уладаў,
маюць заяўляльны характар. Масавыя мерапрыемствы, якiя праводзяцца па-за вызначанымi месцамi, павiнны арганiзоўвацца i праводзiцца ў адпаведнасцi з Законам «Аб масавых мерапрыемствах». У сувязi з гэтым неабходна адзначыць, што дазваляльны парадак правядзення мiтынгаў,
шэсцяў i пiкетаў, устаноўлены законам Рэспублiкi Беларусь «Аб масавых мерапрыемствах у Рэспублiцы Беларусь», даўно з'яўляецца аб'ектам крытыкi з-за неабгрунтаванага звужэння свабоды
сходаў.
Месцы для сустрэч з выбаршчыкамi былi вызначананы выканкамамi ў тэрмiны, устаноўленыя выбарчым заканадаўствам i ЦВК. Аднак у большасцi рэгiёнаў было вызначана крытычна
мала такiх месцаў, памяшканнi аказвалiся нязручнымi (аддаленымi, нядобраўпрарадкаванымi)
цi невялiкiмi, пляцоўкi — маланаведваемымi. А асаблiва гэта было характэрным для райцэнтраў
i сельскiх населеных пунктаў.
У Смаргонi райвыканкам выдзелiў для мэтаў агiтацыi толькi адно месца — летнi амфiтэатр
гарадскога парку, дзе звычайна няма мiнакоў. Самыя зручныя i шматлюдныя пляцоўкi па цэнтральнай вулiцы Ленiна, дзе толькi i ёсць сэнс ладзiць пiкеты цi мiтынгi — аказалiся гэтым разам
пад забаронай. Большасць вёсак Смаргонскага раёна таксама аказалiся пазбаўленымi маг чымасцi ўбачыць перадвыбарчую агiтацыю. Ладзiць масавыя мерапрыемствы дазволена толькi ў дзевяцi населеных пунктах, па-за ўвагай засталiся не зусiм малыя вёскi, дзе ёсць для гэтага зручныя
месцы каля культурных цi адукацыйных ўстаноў i якiя з'яўляюцца цэнтрамi для яшчэ меншых
навакольных вёсак.
Згодна з рашэннем Бялынiцкага райвыканкама, для правядзення масавых мерапрыемстваў
(сходаў па-за памяшканнямi, мiтынгаў, пiкетавання) было вызначана толькi адно месца — пляцоўка перад сцэнай у Лiпавым гаi гарадскога пасёлка Бялынiчы. Праводзiць масавыя мерапрыемствы ў гэтым месцы кандыдатам не мела асаблiвага сэнсу, бо звычайна туды людзi прыходзяць
толькi на канцэрты альбо на нейкiя святы. У параўнаннi з прэзiдэнцкiмi выбарамi 2010 года ўмовы для правядзення агiтацыйных пiкетаў рэзка пагоршылiся, бо тады iх правядзенне было дазволена ў значна большай колькасцi месцаў — практычна па ўсiм пасёлку. Для правядзення сустрэч
кандыдатаў з выбаршчыкамi былi вызначаны памяшканнi раённага Цэнтра культуры i сельскiх
устаноў культуры.
У Светлагорску для сходаў па-за памяшканнямi, мiтынгаў i пiкетавання было вызначана 6
пляцовак. З больш чым 100 населеных пунктаў Светлагорскага раёна толькi ў 18 было дазволена праводзiць агiтацыйныя мерапрыемствы па-за памяшканнямi. Кандыдатам у дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў i iх давераным асобам не дазвалялася праводзiць пiкеты i сходы ў 83 вёсках
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i пасёлках, у тым лiку ў двух цэнтрах сельсаветаў — у вёсках Давыдаўка i Краснаўка. У розных
сельсаветах колькасць месцаў для агiтацыi заўважна адрознiвалася. Так, у Мiкалаеўскiм сельсавеце агiтацыйныя мерапрыемствы можна было праводзiць у 4-х паселiшчах, а ў Асташкавiцкiм — толькi ў самiх Асташкавiчах.
На тэрыторыi Першамайскага раёна Бабруйска для правядзення сустрэч кандыдатаў у дэпу таты i iх давераных асобаў была выдзелена актавая зала Цэнтра гiгiены i эпiдэмiялогii. Гэтае памяшканне — не самы горшы варыянт, побач прыпынак грамадскага транспарту, гэта
фактычна цэнтр горада, нягледзячы на тое, што насупраць знаходзяцца гарадскiя могiлкi. А
вось для масавых мерапрыемстваў на тэрыторыi раёна вызначылi няўдалыя месцы: тэрыторыю спартовай базы ФК «Белшына» (знаходзiцца на ўскрайку лесапарку) i адкрытая пляцоўка перад спартовай залай ву чэльнi алiмпiйскага рэзерву (знаходзiцца на тэрыторыi былога
вайсковага гарадка). На тэрыторыi Ленiнскага раёна Бабруйска месцамi для правядзення масавых мерапрыемстваў вызначаны адкрытыя пляцоўкi, прылеглыя да футбольнага поля дзiцяча-юнацкай спартовай школы. Гэта месца на ўскрайку горада, куды даязджае ўсяго пара гарадскiх аў тобусных маршру таў. У якасцi памяшкання для правядзення сустрэч з выбаршчыкамi
вызначылi актавую залу Цэнтра творчасцi дзяцей i моладзi, якi зна ходзiцца ў дварах, i таму яго
бывае складана знайсцi бабруйчанам.
Нават у межах аднаго населенага пункта ў розных раёнах зафiксаваны розныя падыходы да
вызначэння месцаў для агiтацыi. Так, у Магiлёве для агiтацыi было вызначана 18 адкрытых пляцовак, 12 з якiх — на тэрыторыi Ленiнскага раёна горада i роўна напалову меней на тэрыторыi
Кастрычнiцкага — толькi 6. У Вiцебску самыя лепшыя маг чымасцi для агiтацыi былi вызначаны
ў самым буйным раёне — Першамайскiм, дзе было прадстаўлена 8 месцаў для вулiчнай агiтацыi. «Пакрыўджаным» выглядаў Чыгуначны раён — тут былi вызначаны ўсяго два месцы для
вулiчнай агiтацыi i толькi тры залы для сустрэч у памяшканнях. Калi быць больш дакладным, то
ў самiм Вiцебску месца для агiтацыi ў Чыгуначным раёне ўсяго адно — гэта «Парк культуры i
адпачынку Чыгуначнiкаў у раёне цэнтральнай сцэнiчнай пляцоўкi», другое — гэта ўжо «пляцоўка каля «Палаца культуры» ў гарадскiм пасёлку Руба, якi фармальна лiчыцца тэрыторыяй
Вiцебска, хаця месцiцца далёка за гарадской рысай. На тэрыторыi Кастрычнiцкага раёна было
прапанавана 6 пляцовак для агiтацыi, але аптымiстычную карцiну азмрочвала тое, што гэта 4
агiтпляцоўкi ў дварах жылых дамоў, а таксама загарадны парк культуры i адпачынку ў Мазурына
i пляцоўка перад клубам ААТ «Керамiка» на ўскраiне горада.
У Мiнску ў спiс памяшканняў для правядзення сустрэч кандыдатаў у дэпу таты i iх давераных
асоб з выбаршчыкамi ўвайшлi 164 памяшканнi — у асноўным, актавыя залы школ i жыллёва-эксплуатацыйных арганiзацый. Найбольшая колькасць месцаў для сходаў было выдзелена ў Аў тазаводскай выбарчай акрузе №92 — 11 памяшканняў, ва Усходняй выбарчай акрузе №107 такiх
месцаў усяго пяць. У пералiк месцаў для правядзення агiтацыйных масавых мерапрыемстваў у
сталiцы ўвайшлi ў асноўным пляцоўкi перад крамамi i гандлёвымi цэнтрамi — усяго 147, пры
гэтым найбольшая колькасць — 11 — вызначана ў Кальварыйскай выбарчай акрузе №104, а ў
Калiноўскай выбарчай акрузе №108 — усяго пяць.
У многiх рэгiёнах, дзе рашэннi аб вызначэннi месцаў для правядзення сустрэч з выбаршчыкамi i масавых мерапрыемстваў па-за памяшканнямi насiлi значна абмежавальны характар, яны
абскарджвалiся кандыдатамi ў дэпу таты цi iншымi суб'ектамi выбарчага працэсу. У шэрагу выпадкаў такiя абскарджаннi мелi станоўчы вынiк, але ў абсалютнай большасцi аказалiся беспаспяховымi.
Адзiн са станоўчых прыкладаў меў месца ў Магiлёве, дзе кандыдат у дэпу таты па Магiлёўскай-Прамысловай выбарчай акрузе №87 Аксана Закрэўская дамаглася павелiчэння колькасцi
месцаў для агiтацыi. Яна падала адпаведную заяву ў адмiнiстрацыю Кастрычнiцкага раёна горада, i мясцовыя ўлады пайшлi ёй насустрач. Згодна з першапачатковым рашэннем раённай адмiнiстрацыi, агiтацыйны пiкет А. Закрэўская магла праводзiць толькi ў адзiным месцы ў горадзе —
у двары дома №14б па вулiцы Чалюскiнцаў, што, па ацэнцы прэтэндэнткi на дэпу тацкi мандат,
iстотна сказвалася на эфектыўнасцi агiтацыi. Пасля задавальнення звароту кандыдата ў пералiк
дазволеных месцаў было дададзена яшчэ пяць пляцовак, чатыры з якiх — каля гандлёвых цэнтраў i крамаў, а адна — каля рынку.
Не ўдалося дамаг чыся павелiчэння месцаў для агiтацыi кандыдату ў дэпу таты па Брэсцкай
Цэнтральнай выбарчай акрузе №2 Iгару Маслоўскаму, якi абскарджваў рашэнне гарвыканкама
ў Брэсцкiм аблвыканкаме (копiя яе была накiравана таксама ў Цэнтрвыбаркам). I. Маслоўскi па-49-

ведамiў, што, згодна з рашэннем Брэсцкага гарвыканкама №1611 ад 09.08.2012 года «Аб вызначэннi месцаў для правядзення масавых мерапрыемстваў», ладзiць сустрэчы з выбаршчыкамi на
тэрыторыi сваёй акругi ён можа толькi ў двух месцах — на стадыёне «Лакаматыў» i спартыўнай
пляцоўцы Цэнтра алiмпiйскага рэзерву па футболе. Астатнiя месцы, пералiчаныя ў згаданым
рашэннi гарвыканкама, знаходзяцца на тэрыторыi iншых выбарчых акругаў. Акрамя таго, i гэтыя дзве пляцоўкi знаходзяцца на значнай адлегласцi ад месцаў, дзе жывуць выбаршчыкi, i незабяспечаныя грамадскiм транспартам. Адначасова Iгар Маслоўскi нагадваў, што раней мясцовыя
ўлады забаранiлi ладзiць пiкеты для збору подпiсаў па вылучэннi кандыдатаў у дэпу таты на ўсiх
цэнтральных вулiцах Брэста i змянiлi свае рашэнне толькi пасля ўмяшальнiцтва аблвыканкаме,
куды накiравалi скаргу прадстаўнiкi палiтычных партый. У атрыманым кандыдатам адказе, якi
падпiсаў намеснiк старшынi аблвыканкама Леанiд Цупрык, сцвярджалася, што двух пляцовак
на тэрыторыi акругi для сустрэч з выбаршчыкамi дастаткова, а таксама ў iм пералiчвалiся ўсе
аў тобусныя i тралейбусныя маршру ты, а таксама маршрутныя таксi, якiя курсуюць на суседнiх
вулiцах, хоць i далёка да месцаў сустрэч. Напрыканцы намеснiк старшынi аблвыканкама падсумаваў, што парушэнняў законных правоў кандыдатаў у дэпу таты ў гэтым рашэннi гарадскiх уладаў не знойдзена, таму i адмяняць яго цi рабiць карэктывы няма сэнсу. Iгар Маслоўскi вырашаў
на ўласным досведзе давесцi, што месцы, якiя гарвыканкам вызначыў для правядзення сустрэч
з выбаршчыкамi, не могуць быць выкарыстаны падчас агiтацыйнай кампанii. Ён разам са сваiмi
прыхiльнiкамi арганiзавалi пiкетаваннi ў абодвух вызначаных месцах i, прастаяўшы на кожнай з
пляцовак каля 20 хвiлiн, не распаўсюдзiлi нiводнай перадвыбарчай улёткi, бо за гэты час там так
i не з'явiлiся людзi.
Беспаспяховымi аказалiся спробы i кандыдатаў з Гродна дамаг чыся павелiчэння колькасцi
месцаў для агiтацыi. Першапачаткова старшыня абласной арганiзацыi Партыi БНФ Вадзiм Саранчукоў, кандыдат у дэпу таты па Гарадзенскай Цэнтральнай выбарчай акрузе №50, звярнуўся
да старшынi Гарадзенскага гарадскога выканаўчага камiтэта з просьбай унесцi змены ў пункт 3
рашэння Гарадзенскага гарадскога выканаўчага камiтэта №429 ад 09 жнiўня 2012 г., дадаўшы да
пералiку месцаў для правядзення масавых мерапрыемстваў на тэрыторыi Ленiнскага раёна наступныя кропкi: пляцоўку прывакзальнай плошчы мясцовага аў тавакзала насупраць прыпынку,
пляцоўку на пачатку вулiцы Палiграфiстаў, насупраць крамы «Пралеска». Адказ на гэты зварот
быў адмоўны. Пасля гэтага кандыдаты ад розных партый i рухаў — Вадзiм Саранчукоў (ПБНФ),
Дзмiтрый Бандарчук (кампанiя «Гавары праўду»), Юрый Iстомiн (АГП), Вiктар Мiхальчык
i Павел Станеўскi (абодва «Справядлiвы свет») звярнулiся ў ЦВК з просьбай паўплываць на
мясцовыя ўлады дзеля пашырэння колькасцi месцаў у горадзе, прыдатных для агiтацыi. ЦВК за
подпiсам старшынi Лiдзii Ярмошынай у адказе «элегентна» спаслалася на пункты 2, 3, 4 часткi
шостай артыкула 24 Выбарчага кодэкса, згодна з якiмi «вызначэнне месцаў для правядзення масавых мерапрыемстваў у г. Гродна з'яўляецца кампетэнцыяй Гродзенскага гарадскога выканаўчага камiтэта, i Цэнтральная камiсiя не мае права даваць ацэнку прынятаму рашэнню».
Зафiксаваны выпадак, калi мясцовыя органы ўлады самастойна прымалi рашэннi па павелiчэннi колькасцi месцаў для агiтацыi i паляпшэннi ўмоваў для яе ажыццяўлення. Так, першапачаткова ў Слонiме мясцовымi ўладамi былi вызначаны толькi 3 пляцоўкi для правядзення масавых мерапрыемстваў, але крыху пазней Слонiмскi райвыканкам унёс дапаўненне ў сваё рашэнне
i дадаў яшчэ тры месцы, дзе кандыдаты маглi ажыццяўляць агiтацыйныя мерапрыемствы па-за
памяшканнямi. Таксама калi па ранейшаму вызначэнні райвыканкама ў сельскай мясцовасцi масавыя мерапрыемствы агiтацыйнага характару можна было праводзiць толькi каля клубаў (а яны
ёсць не ва ўсiх вёсках раёна), то па ўнесеных зменах кандыдаты маглi выступаць перад выбаршчыкамi яшчэ i на пляцоўках перад крамамi, кавярнямi, у вясковых скверах.

7.2. Умовы правядзення агiтацыйных мерапрыемстваў

Артыкул 45.1 главы 10 ВК прадугледжвае заяўляльны парадак правядзення агiтацыйных мерапрыемстваў. Рэалiзацыя гэтай нормы ВК на практыцы адбывалася не заўсёды. Вiцебскi райвыканкам не даў маг чымасцi даверанай асобе Леанiда Аў тухова, кандыдата ад ПБНФ, правесцi
пiкет у в. Буяны Вiцебскага раёна ў паведамляльным парадку. Суд Чыгуначнага раёна г. Вiцебска
не разгледзеў скаргу па гэтай справе ва ўстаноўлены законам трохдзённы тэрмiн.
11 верасня ў г.п. Хоцiмск Магiлёўскай вобласцi кандыдат ад Партыi БНФ па Крычаўскай выбарчай акрузе №83 Валерый Каранкевiч праводзiў свой агiтацыйны пiкет у дазволеным месцы.
Мерапрыемства было спынена супрацоўнiкамi мiлiцыi, а кандыдат затрыманы i дастаўлены ў
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раённае аддзяленне мiлiцыi для дачы тлумачэнняў. Гэты ж кандыдат су тыкнуўся i з забаронай
правядзення агiтацыйнага пiкета ў Клiмавiчах у дазволеным рашэннем райвыканкама месцы. Па
дадзеным факце Валерый Каранкевiч падаў скаргу пракурору Клiмавiцкага раёна Аляксандру
Землякову на дзеяннi начальнiка iдэалагiчнага аддзела Клiмавiцкага райвыканкама Марыi Пракопчык. Начальнiк iдэалагiчнага аддзела спачатку сказала кандыдыту i ягонай даверанай асобе
Аляксандру Балобiну, што не трэба нiякiх пiсьмовых уведамленняў аб правядзеннi пiкетавання,
дастаткова таго, што яе папярэдзiлi, а потым забаранiла пiкет, бо яе не папярэдзiлi пiсьмова. У
Крычаве Валерыю Каранкевiчу 17 верасня ўдалося правесцi агiтацыйны пiкет без iнцыдэнтаў,
але яго правядзенне ў дазволеным уладамi месцы каля гарадскога стадыёна «Сож» было малаэфектыўным, паколькi ў гэтым месцы людзi практычна не ходзяць. За цэлы дзень да пiкетоўшчыкаў падышло толькi дванаццаць чалавек. Затое ўвага з боку праваахоўных органаў была падвышаная: пастаянна непадалёк ад пiкета знаходзiлася некалькi супрацоўнiкаў мiлiцыi, а двое невядомых у цывiльнай вопратцы з машыны вялi вiдэаздымкi ўсiх, хто падыходзiў да кандыдата.
Увагай мясцовых уладаў не быў абдзелены ў Бабруйску пiкет кандыдата ў дэпу таты ад АГП
Мацвея Хатары, якi адбыўся 14 верасня на стадыёне па вулiцы Урыцкага. Варта адзначыць, што
месца, вызначанае для пiкетавання, было вельмi няўдалае, людзi туды фактычна не ходзяць, бо
стадыён знаходзiцца ў закутку горада. Пiкетоўцы вырашылi размясцiцца звонку, каля самага
плота стадыёна, каб iх хоць нехта пабачыў, але нават за гадзiну, якую яны прастаялi ў гэтым
месцы, прайшло ўсяго каля 20 чалавек. Аднак амаль адразу пасля перамяшчэння пiкета ў больш
бачную зону прыйшлi супрацоўнiкi мiлiцыi, КДБ, намеснiк старшынi гарвыканкама Аляксандр
Маркачоў i пачалi агiтатараў праганяць за плот. Супрацоўнiк мiлiцыi Сяргей Маркевiч паказаў
паперу, дзе было пазначана, што пiкетоўцы павiнны знаходзiцца на пляцоўках, прылеглых да
футбольнага поля. Маг чыма, прадстаўнiкi ўлады не хацелi, каб жыхары Бабруйска пабачылi расцяжку з вядомай цытатай Аляксандра Лукашэнкi «Выборы» — не пойду, всё равно обманут!».
Асобных бабруйчан, якiя падыходзiлi да пiкетоўшчыкаў, потым у дварах сустракалi супрацоўнiкi мiлiцыi: спачатку спынiлi аднаго з мясцовых сябраў БСДП «Грамада», крыху пазней — назiральнiка ад БХК Сяржука Лацiнскага, якога спынiў старэйшы лейтэнант крымiнальнага вышуку
Нягацiн «для ўстанаўлення асобы». Праверыў пашпарт, прапiску, удакладнiў, цi пражывае ён па
гэтаму адрасе, перапiсаў дадзеныя ў нататнiк.
Непрыстасаванасць месцаў для агiтацыйных масавых мерапрыемстваў у некаторых выпадках прыводзiла да кур'ёзаў. Так, у Вiцебскай Горкаўскай выбарчай акрузе №17 незалежная кандыдатка Алена Фамiна 11 верасня спрабавала знайсцi агiтпляцоўку, вызначаную гарадскiмi ўладамi. Арганiзатары i ўдзельнiкi пiкета не адразу «пазналi» гэтае месца: у рашэннi выканкама
было пазначана, што пляцоўка месцiцца ў двары дома №25 корпус 1 па вулiцы Чкалава, а насамрэч яна знаходзiлася ў адным з суседнiх двароў. I, па сутнасцi, агiтпляцоўкай не з'яўлялася:
гэта ўзгорак, зарослы травой, схiл якога мусiў бы быць «трыбунай» каля размешчанай унiзе
баскетбольнай пляцоўкi. Там не хадзiлi людзi, бо паблiзу няма нават сцежак. Зрэшты, наведнiкi
на пiкеце ўсё ж былi — двое мiлiцыянтаў у форме, якiя хавалiся за ку том блiжэйшай крамы,i чалавек у цывiльным, якi здымаў пiкетоўцаў на вiдэакамеру i суправаджаў яшчэ адну зацiкаўленую
асобу — намеснiка Першамайскай раённай адмiнiстрацыi. Прадстаўнiк адмiнiстрацыi падышоў
да пiкетоўцаў, паказаў пасведчанне i спытаў, што яны тут робяць без дазволу. Кандыдат у дэпутаты паказала заяўку ў гарвыканкам. Удзельнiкi пiкета спрабавалi скарыстацца нагодай i сказалi,
што месца для агiтацыi вельмi непрыдатнае, i папрасiлi дазволу перасунуцца блiжэй да кiрмаша
«Паўднёвы», дзе ёсць людзi. Але чыноўнiк сказаў, што раз гэта месца вызначана, значыць тут i
трэба праводзiць.
Фактычна па ўсёй краiне агiтацыйная кампанiя праходзiла пры нiзкай цiкавасцi да яе з боку
выбаршчыкаў i слабой актыўнасцi многiх кандыдатаў. Напрыклад, у Магiлёве толькi два кандыдаты ў дэпу таты, якiх падтрымлiвала грамадзянская кампанiя «Гавары праўду», Леанiд Падбярэцкi i Аксана Закрэўская, амаль штодзённа выстаўлялi свае агiтацыйныя пiкеты ў дазволеных
уладамi месцах, агiтацыйная дзейнасць iншых кандыдатаў амаль не фiксавалася. Увага ўладных
структур была прыцягну тая ў першую чаргу да тых, хто спрабаваў ажывiць выбарчую кампанiю. Так, Леанiд Падбярэцкi быў затрыманы за правядзенне пiкета ў нявызначаным мясцовымi
ўладамi месцы i дастаўлены ў РАУС для разбiральнiцтва. Ужо вечарам таго дня адмiнiстрацыйная справа кандыдата была закрыта i праз некалькi дзён за гэты iнцыдэнт ён атрымаў афiцыйнае
папярэджанне ад акруговай камiсii. Кандыдат Аксана Закрэўская была ўведамлена аб тым, што
калi не перастане выкарыстоўваць герб горада ў сваiх перадвыбарчых агiтацыйных матэрыялах,
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то атрымае штраф у памеры 20 базавых велiчынь. Прычынай такога патрабавання стаў лiст з
гарвыканкама, якi быў накiраваны ў акруговую камiсiю. Але А.Закрэўская адмовiлася перарабляць агiтацыйную прадукцыю, бо большая частка яе ўжо была распаўсюджана. Пагроза штрафу
засталася толькi пагрозай на паперы. Сустрэчы з выбаршчыкамi спрабавалi праводзiць кандыдаты Таццяна Кузьмянкова (спарынг-партнёр праўладнага кандыдата Эдуарда Сянкевiча) i Леанiд Падбярэцкi. На сустрэчу з першай кандыдаткай прыйшло каля 10 чалавек. На 4 сустрэчы
Леанiда Падбярэцкага, якiя адбывалiся ў актавых залах школ №15, 35, 40 i Палацы культуры чыгуначнiкаў, не прыйшоў нi адзiн чалавек. Iнфармаваннем аб сустрэчах з кандыдатамi займалiся
выключна акруговыя камiсii.
У Вiцебску агiтацыйная кампанiя таксама праходзiла не вельмi актыўна. Толькi два дэмакратычныя кандыдаты — Алена Фамiна i Аляксей Гаўруцiкаў — правялi ў горадзе пiкеты i сустрэчы з выбаршчыкамi. Сустрэча з выбаршчыкамi ў сярэдняй школе №45 кандыдата па Вiцебскай
Горкаўскай акрузе №18 Аляксея Гаўруцiкава прайшла пры ўдзеле 20-25 чалавек, прычым перад
мерапрыемствам было распаўсюджана каля 1 800 запрашэнняў.
Аднак у некаторых рэгiёнах агiтацыйныя сустрэчы кандыдатаў праходзiлi пры дастатковай
цiкавасцi да iх з боку выбаршчыкаў. 5 верасня ў Салiгорску ў «Клубе будаўнiкоў» увечары адбылася перадвыбарчая сустрэча з кандыдатам у дэпу таты па Салiгорскай гарадской выбарчай акрузе №68 Вiктарам Малочкам. На мерапрыемстве ў якасцi даверанай асобы таксама прысутнiчаў
лiдар Аб'яднанай грамадзянскай партыi Анатоль Лябедзька. Паслухаць прадстаўнiкоў апазiцыi
сабралася каля 70 чалавек. Выступы праходзiлi пад пiльным кантролем з боку праваахоўных
органаў. У цэлым мерапрыемства прайшло ў спакойнай i добразычылiвай атмасферы. Кандыдат Вiктар Малочка i яго давераная асоба Анатоль Лябедзька распавялi пра кампанiю «За свабодныя выбары без Лукашэнкi» i заклiкалi выбарцаў не хадзiць на «псеўдавыбары ў iлжэпарламент». Але не абышлося без эксцэсаў. Падчас мерапрыемства адыёзны афiцэр салiгорскай
мiлiцыi Георгiй Крывальцэвiч, адказны за шматлiкiя затрыманнi i пераслед апазiцыi ў рэгiёне,
спрабаваў арыштаваць давераную асобу Вiктара Малочкi Iвана Шылу, пагражаючы яму двума
су ткамi арышту. Пасля кансультацый па тэлефоне Крывальцэвiч ад спробаў затрымаць маладзёна адмовiўся.
У Оршы масавыя мерапрыемствы агiтацыйнага характару праводзiлi сябар партыi «Справядлiвы свет» Мiкалай Петрушэнка i актывiст кампанii «Гавары праўду» Канстанцiн Анташкевiч, чыя каманда амаль штодня выстаўляла пiкеты ў дазволеных месцах. Сустрэчы з выбаршчыкамi, якiя праводзiў Канстанцiн Анташкевiч, былi нешматлюднымi (ад 3-х да 50 чал.), i ў
iх удзельнiчалi iдэалагiчныя работнiкi, якiя iмкнулiся дыскрэдытаваць апазiцыйнага кандыдата.
Сябар партыi «Справядлiвы свет» Мiкалай Дзямiдаў таксама праводзiў сустрэчы з выбаршчыкамi, прычым менавiта выбаршчыкi былi iнiцыятарамi сустрэч — запрашалi кандыдата абмеркаваць праблемныя пытаннi.
Нягледзячы на iснаванне канку рэнцыi па Маладэчанскай сельскай акрузе, падчас агiтацыйнай кампанii ўсе кандыдаты паводзiлi сябе даволi пасiўна. Маг чыма, што ахвоты ў правядзеннi
агiтацыйных пiкетаў не было з-за таго, што са спiсу дазволеных месцаў райвыканкам выкраслiў сапраўды прыдатныя для гэтага месцы, пакiнуўшы толькi месца адпачынку — амфiтэатр i
задворкi — школьныя стадыёны. Толькi непасрэдна перад выбарамi каля амфiтэатра быў праведзены адзiн пiкет, на якiм сябры БРСМ раздавалi ўлёткi праўладнай кандыдаткi Галiны Лазоўскай.
У Мiнску некаторыя кандыдаты праводзiлi агiтацыю шляхам сустрэч з выбаршчыкамi ў месцах, вызначаных Мiнгарвыканкамам у парадку арт. 45.1 ВК — гэта датычыла як праўладных,
так i апазiцыйных, i незалежных кандыдатаў. Пiкеты ў падтрымку праўладных кандыдатаў i супраць байкоту выбараў ладзiлiся актывiстамi РГА «Белая Русь» i БРСМ. 15 верасня ў сталiцы
побач з Камароўскiм рынкам адбыўся пiкет пад лозунгам: «Палiтвязнi ёсць — выбараў няма»
кандыдатаў ад Аб'яднанай грамадзянскай партыi, да якога далучылiся прадстаўнiкi Беларускай
хрысцiянскай дэмакратыi. У гэты час побач праходзiў пiкет галоўнага доктара 34-й гарадской
палiклiнiкi i сябра Белай Русi Дзмiтрыя Шаўцова, якi адмаўляў, што палiтвязнi ў Беларусi iснуюць. Апазiцыйныя кандыдаты падчас пiкета стаялi з партрэтамi палiтвязняў. Анатоль Лябедзька
i Вольга Кавалькова нагадвалi выбаршчыкам, што пакуль апаненты ўлады знаходзяцца за кратамi, яны не збiраюцца ўдзельнiчаць у выбарах. Гучалi заклiкi байкатаваць выбары i не хадзiць
галасаваць, а побач прыхiльнiкi Дзмiтрыя Шаўцова заклiкалi ў выбарах удзельнiчаць i галасаваць
за iх кандыдата.
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Тэма палiтвязняў выкарыстоўвалася даволi актыўна дэмакратычнымi кандыдатамi пры правядзеннi агiтацыйных мерапрыемстваў як у Мiнску, так i ў рэгiёнах. 16 верасня каля гандлёвага
цэнтра «Карона» ў Мiнску прайшоў пiкет у падтрымку палiтвязняў кандыдата ў дэпу таты па
Кальварыйскай акрузе №104 Таццяны Караткевiч (кампанiя «Гавары праўду»). Iншы актывiст
гэтай кампанii Яраслаў Бернiковiч, якi балатаваўся па Наваполацкай выбарчай акрузе №25, на
агiтацыйных пiкетах не толькi агiтаваў за сябе, але i нагадваў навапалачанам пра тое, што ў Беларусi застаюцца палiтвязнi, i што кожны ахвотны можа выказаць iм салiдарнасць i падтрымку.
На пiкеце Яраслава Бернiковiча былi два стэнды: адзiн — з партрэтам кандыдата i палажэннямi
Грамадзянскай дамовы, у межах якой працуюць удзельнiкi кампанii «Гавары праўду»; другi — з
партрэтамi палiтвязняў i адрасамi ўстановаў, дзе яны адбываюць тэрмiн зняволення. Калi ў Мiнску ва ўдзельнiкаў пiкетаў не ўзнiкала праблем у сувязi з актуалiзацыяй праблемы палiтвязняў,
то дадзеным аспектам агiтацыйнай дзейнасцi Я. Бернiковаiча цiкавiлiся супрацоўнiкi мiлiцыi i
спрабавалi даставiць яго ў акруговую камiсiю для ацэнкi зместу агiтацыi, але да санкцыяй так i
не дайшло. У Пiнску старшыня АВК Пiнскай гарадской выбарчай акругi №14 Iгар Берасцень
пагражаў кандыдату ад ПБНФ Аляксандру Рамановiчу разглядам пытання аб адпаведнасцi Выбарчаму кодэксу тэмы палiтвязняў, якая закраналася падчас ягонага перадвыбарчага пiкета 16
верасня. Па меркаваннi старшынi АВК, iнфармацыя пра палiтвязняў не тычыцца выбараў, таму
паводзiны кандыдата будуць разгледжаны на чарговым паседжаннi камiсii. Але санкцый у адносiнах А. Рамановiча не было прадпрынята, паколькi кандыдат зняўся з выбарчай гонкi.
Агiтацыйная кампанiя па ўсёй краiне не выклiкала вялiкай зацiкаўленасцi ў насельнiцтва. Адну з маг чымых прычын агучыў кiраўнiк кампанii «Гавары праўду» Уладзiмiр Някляеў падчас пiкета ў Мiнску ў падтрымку кандыдата Таццяны Караткевiч, якi прайшоў у цэнтры сталiцы побач
з фiлармонiяй 12 верасня: «Нават калi паглядзець, як праходзiць наш сённяшнi пiкет... Людзi
праходзяць мiма, крыху затрымлiваюцца, але, пабачыўшы тут акрэдытаванага КДБ аператара,
думаюць, цi варта iм тут заставацца, дый сыходзяць далей. Грамадства запалоханае».
Органы мясцовай улады не садзейнiчалi правядзенню агiтацыйных мерапрыемстваў i распаўсюду iнфармацыi пра сустрэчы кандыдатаў з выбаршчыкамi. Зафiксаваны факты ўскладнення
выкарыстання памяшканняў, прызначаных для сустрэч з выбаршчыкамi. Гаспадары памяшканняў адмаўлялiся iх прадаставiць, матывуючы занятасцю. I гэта датычылася не толькi апазiцыйных кандыдатаў, але i тых, у кiм улады былi проста незацiкаўлены. Так, 11 верасня ў жодзiнскiм
ДК «БелАЗ» павiнна была прайсцi заяўленая i ўзгодненая з акруговай камiсiяй сустрэча кандыдата ў дэпу таты ад КПБ Сяргея Васiлеўскага з выбаршчыкамi. Аднак малая зала ДК «БелАЗ»
у вызначаны час аказалася пад замком. Нiводнай прыкметы таго, што да сустрэчы ў Доме культуры нехта рыхтаваўся, не было. Не было нi выбаршчыкаў, нi прадстаўнiкоў АВК, якiя звычайна
прыходзяць на падобныя су трэчы, нi звычайных для падобнага мерапрыемства прыладаў. Кандыдат ад КПБ пры гэтым у вызначаны тэрмiн падаваў заяўку ў акруговую камiсiю i ўласнаручна
расклеiў 40 абвестак па горадзе. 13 верасня на сустрэчу з Сяргеем Васiлеўскiм у ДК «Равеснiк»
у Жодзiне прыйшоў толькi адзiн выбаршчык, а ў афiцыйна выдзеленым памяшканнi пад шырмай
«рамонту» аказалiся банкетныя сталы пад белымi вясельнымi абрусамi. Пры падрыхтоўцы да
сустрэчы кандыдат папярэдне падаваў заяўку ў АВК акругi №64, а газета гарвыканкама «Жодзiнскiя Навiны» 12 верасня належным чынам апублiкавала адпаведную абвестку. Немаг чыма
было зразумець, хто загадаў зачынiць спецыяльна выдзеленае для сустрэч памяшканне, у якое
праз абвестку ў афiцыйнай газеце запрашалiся жодзiнцы. Дырэктар ДК Iрына Анцiтовiч заявiла,
што памяшканне не падрыхтавана да выбарчай сустрэчы, бо ў iм робiцца рамонт.
Агiтацыйныя мерапрыемствы апазiцыйных кандыдатаў нярэдка су тыкалiся з перашкодамi з
боку органаў выканаўчай улады. У апошнiя днi агiтацыйнай кампанii мясцовыя ўлады i кiраўнiцтва некаторых прадпрыемстваў адмовiлi кандыдату ў дэпу таты па Лунiнецкай выбарчай акрузе
№13 Вiталю Каратышу ў правядзеннi сустрэч у працоўных калектывах. Так, пасля адмовы ў
сустрэчы з рабочымi лунiнецкага прадпрыемства «Палессеэлектрамаш», аналагiчным чынам
паводзiла сябе i кiраўнiцтва аб'яднання «Гранiт» у Мiкашэвiчах. На тэрыторыю гэтага прадпрыемства В.Каратыш трапiў на службоым аў тобусе i спрабаваў падчас нефармальных гу тарак з
рабочымi распаўсюдзiць свае iнфармацыйныя матэрыялы. Але пасля ўмяшальнiцтва кiраўнiцтва
«Гранiту» супрацоўнiкi службы аховы прадпрыемства спынiлi сустрэчу i загадалi кандыдату ў
дэпу таты з'ехаць з тэрыторыi аб'яднання.
7 верасня па загадзе кiраўнiцтва сельскага прамысловага комплексу «Славуцiчы» Зэльвенскага раёна была спынена сустрэча з вясковымi механiзатарамi кандыдатаў у дэпу таты па Сло-53-

нiмскай ВА № 58 Iвана Шэгi (ПБНФ) i Мiхаiла Караткевiча (БПЛ «Справядлiвы свет»). Кандыдаты ранiцай перад пачаткам працоўнага дня былi ўжо на тэрыторыi сельскага комплексу,
сабралiся працоўныя, аднак перад самай сустрэчай начальнiк мехдвара, якi атрымаў загад ад
кiраўнiцтва гаспадаркi, спынiў гэта мерапрыемства i запатрабаваў ад механiзатараў iсцi на працоўныя месцы. Такая ж сiтуацыя мела месца ў СВК «Сынковiчы» Зэльвенскага раёна. Напярэдаднi кандыдаты звярнулiся да начальнiка аў такалоны i галоўнага iнжынера на мехдвары СВК
«Сынковiчы» з прапановай правесцi сустрэчу з механiзатарамi гаспадаркi. Была дасягну та дамоўленасць, што 4 верасня ў 07.45 мы зможам яе правесцi. 4 верасня, у дамоўлены час, кандыдаты прыехалi на мехдвор, аднак старшыня СВК «Сынковiчы» Дзмiтрый Дзешка адмовiў у правядзеннi сустрэчы, аргументуючы гэта тым, што кандыдаты не дамовiлiся асабiста з iм. Варта
адзначыць, што на тым жа мехдвары кандыдат ад улады Ала Сопiкава бесперашкодна праводзiла
сваю сустрэчу 27 жнiўня ў працоўны час.
Агiтацыю ў падтрымку кандыдатаў, лаяльных уладзе, актыўна ажыццяўлялi прадстаўнiкi выканкамаў, кiраўнiкi дзяржаўных устаноў, арганiзацый i прадпрыемстваў. У многiх месцах яны
стваралi спрыяльныя ўмовы для сустрэч праўладных кандыдатаў з выбаршчыкамi, практычна
паўсюль у гэтых мэтах выкарыстоўваўся адмiнiстрацыйны рэсурс. Праводзiлiся сходы ў калектывах i арганiзоўвалiся сустрэчы з кандыдатамi ад улады, нярэдка — у працоўны час. Так, у
працоўны час у г. Быхаве адбылася сустрэча кандыдата па Быхаўскай ВА №81, старшынi Слаўгарадскага райсавета i Слаўгарадскай раённай арганiзацыi Белая Русь Таццяны Кананчук з калектывам мясцовага хлебазавода. Адмiнiстрацыя СШ №9 г. Маладэчна арганiзоўвала педкалектыў
i бацькоў вучняў на сустрэчу з кандыдатам па Маладзечанскай сельскай ВА №73, дырэктарам
прадпрыемства «Бярэзiнскае» Станiславам Куляшом. Адмiнiстрацыйны рэсурс прыцягваўся
таксама для правядзення сустрэч з выбаршчыкамi кандыдата па Аршанскай Дняпроўскай ВА
№27, старшынi Аршанскага раённага выканаўчага камiтэта Уладзiмiра Дзедушкiна. Дзяржаўныя структуры забяспечвалi падтрымку аднаму з пяцi кандыдатаў па Брэсцкай Заходняй ВА
№1, генеральнаму дырэктару прадпрыемства «Брэсцкi цэнтральны ўнiвермаг» Вiктару Валюшыцкаму. Яго сустрэчы з выбаршчыкамi ў працоўных калектывах праводзiлiся ў працоўны час
з удзелам прадстаўнiкоў Ленiнскага райвыканкама г. Брэста. У бальнiцах i палiклiнiках раёна, у
крамах гандлёвай сеткi «Сантэ» вiселi толькi друкаваныя агiтацыйныя матэрыялы толькi гэтага
кандыдата.
Падчас сустрэчы кандыдата ў дэпу таты, намеснiка старшынi Камiтэта дзяржаўнага кантролю Аляксандра Агеева з працаўнiкамi прадпрыемства «Бабушкина крынка» апазiцыйнага кандыдата, намеснiка старшынi ПБНФ Рыгора Кастусёва спрабавалi не дапусцiць на прадпрыемства. Пра тое, што ў Аляксандра Агеева запланавана гэтая сустрэча з выбаршчыкамi, кандыдат
даведаўся ад сваёй даверанай асобы, бялынiцкага актывiста Партыi БНФ Мiкалая Мяцелiцы.
Яму паведамiлi пра гэта работнiкi прадпрыемства, сказаўшы, што ў 7-30 ранiцы 11 жнiўня ўсiм
загадана быць на сустрэчы з А. Агеевым. Р. Кастусёў са сваёй даверанай асобай вырашылi таксама паўдзельнiчаць у сустрэчы, але калi ранiцай прыехалi на прадпрыемства, то ахова iх не прапусцiла. Пасля гэтага з'явiлiся Аляксандр Агееў i суправаджаючыя яго прадстаўнiк акруговай
камiсii Шклоўскай выбарчай акругi № 90, а таксама дырэктар цэха па вытворчасцi сыроў ААТ
«Бабушкиной крынки» Тамара Галёта. Яны доўга раiлiся, аднак урэшце-рэшт пасля настойлiвых патрабаванняў кандыдата вымушаны былi прапуцiсць. Супрацоўнiкi прадпрыемства мелi
маг чымасць пабачыць, якiя адносiны да апазiцыйнага кандыдата, калi на сустрэчу з выбаршчыкамi яму прыйшлося лiтаральна прарывацца з боем.
Кандыдат у дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў па Крычаўскай выбарчай акрузе №83 Валерый
Каранкевiч 17 верасня падаў скаргу на выкарыстанне адмiнiстрацыйнага рэсурсу ягоным канкурэнтам, першым намеснiкам старшынi Магiлёўскага аблвыканкама Уладзiмiрам Краўцовым.
У скарзе прыводзiлiся факты правядзення У. Краўцовым сустрэч з выбаршчыкамi на прадпрыемствах Хоцiмскага раёна ў працоўны час (у СВК «Акцябр-Бярозкi», у Хоцiмскiм Райста), якiя
арганiзоўвалi падначаленыя яму работнiкi Хоцiмскага райвыканкама, у тым лiку яго старшыня
Фёдар Вiшнеўскi. Адпаведнай закону рэакцыi на скаргу Валерыя Каранкевiча не было.
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ЗНЯЦЦЕ КАНДЫДАТАЎ АГП I ПБНФ
15 верасня АГП i Партыя БНФ скасавалi свае рашэннi пра вылучэнне кандыдатаў у дэпу таты, а 17 верасня накiравалi ў АВК адпаведныя дакументы. Падставай для гэтага партыi назвалi
наяўнасць у краiне палiтвязняў i адсутнасць пазiтыўных зменаў ва ўмовах выбарчага працэсу, у
тым лiку, неўключэнне прадстаўнiкоў апазiцыi ў склад выбарчых камiсiй. АГП указала на тое,
што ў ВК па-ранейшаму застаюцца шырокiя маг чымасцi манiпулявання вынiкамi выбараў падчас
пяцiдзённага датэрмiновага галасавання.
У Рэзалюцыi другой сесii пазачарговага XV З'езда Партыi БНФ ад 15 верасня адзначалася:
«На падставе абранай Партыяй БНФ тактыкi абумоўленага ўдзелу ў выбарчым працэсе пазачарговы XV З'езд Партыi БНФ канстатуе, што выбарчая кампанiя была несвабоднай, непразрыстай,
яна не давала маг чымасцяў кандыдатам на роўных канкураваць за галасы выбаршчыкаў i не адпавядала абавязальнiцтвам Беларусi як краiны-удзельнiцы АБСЕ, а створаныя без удзелу апазiцыi ўчастковыя камiсii не могуць лiчыцца органамi, што сумленна падлiчваюць галасы выбаршчыкаў. З улiкам выкладзенага i кiруючыся папярэднiмi рашэннямi пра фармат i ўмовы ўдзелу ў
выбарчай кампанii, Партыя БНФ: скасоўвае сваё рашэнне аб вылучэннi кандыдатаў у дэпу таты
Палаты прадстаўнiкоў; заклiкае выбаршчыкаў устрымацца ад удзелу ў галасаваннi на падставе
адсутнасцi сумленных i справядлiвых выбараў».
У дакуменце АГП аб вынiках першага этапу кампанii «За сумленныя выбары без «Лукашэнкi»
ад 15 верасня адзначалася: «На сакавiцкiм з'ездзе 2012 Аб'яднаная грамадзянская партыя прыняла стратэгiю барацьбы «За сумленныя выбары без «Лукашэнкi»!». Стратэгiя грунтуецца на тым
факце, што ў краiне няма выбараў як такiх: вынiкi «народнага волевыяўлення» прадказальныя i не
маюць нiчога агульнага з рэальным выбарам народа (...) АГП здолела скласцi план дзеянняў, навязаць яго ўладзе i паспяхова i паслядоўна яго рэалiзаваць. Упершыню была ўжытая тактыка, якую
можна вызначыць як «кiруемы байкот». Апазiцыйная партыя здолела прарвацца ў сродкi масавай
iнфармацыi, якiя незаконна манапалiзаваны рэжымам (...) Сёння адбылася другая сесiя пазачарговага з'езда, якая зняла ўсiх «кандыдатаў» ад АГП. Аднак гэта нi ў якiм выпадку не азначае заканчэння кампанii «За сумленныя выбары без «Лукашэнкi»!» (...) Першы этап гэтай кампанii будзе
завершаны актыўным удзелам у назiраннi за яўкай выбаршчыкаў на ўчасткi для галасавання (...).
Пачынаючы з першага дня датэрмiновага галасавання, максiмальная колькасць участкаў павiнна
быць пад кантролем назiральнiкаў, пажадана, з фотаапаратамi, а лепш — вiдэакамерамi, каб зафiксаваць рэальную колькасць тых людзей, хто прыйшоў на ўчасткi. Мы разумеем, што ўлады могуць
«намаляваць» любы неабходны iм вынiк, нават пры наяўнасцi самога шчыльнага назiрання. Але
пры ўсiм гэтым назiральнiкi будуць ведаць, што ўлады хлусяць (...)»
Сярод апазiцыйных партый менавiта АГП i Партыя БНФ вылучылi найбольшую колькасць
кандыдатаў у дэпутаты — 35 i 31 адпаведна. З апазiцыйных партый у выбарах працягнулi ўдзел Беларуская партыя левых «Справядлiвы свет» (29 кандыдатаў) i Беларуская сацыял-дэмакратычная
партыя (Грамада) (11 кандыдатаў), 1 кандыдат ад незарэгiстраванага аргкамiтэта Партыi свабоды
i прагрэсу, а таксама кандыдаты, што вылучалiся шляхам збору подпiсаў пры падтрымцы незарэгiстраванай кампанii «Гавары праўду» i грамадскага аб'яднання «Рух «За Свабоду».
З лiку неапазiцыйных партый выбарчую кампанiю працягнулi вылучэнцы ад Лiберальна-дэмакратычнай партыi (70 кандыдатаў), Камунiстычнай партыi Беларусi (21), Рэспублiканскай
партыi працы i справядлiвасцi (8), Аграрнай партыi (1) i Сацыяльна-спартыўнай партыi (1).
У вынiку зняцця кандыдатаў вядучымi апазiцыйнымi партыямi 15 акругаў аказалiся безальтэрнатыўнымi: Баранавiчская Заходняя акруга №5, Баранавiчская сельская акруга №7, Белавежская акруга №8, Пружанская акруга №9, Пiнская гарадская акруга №14, Гомельская Сельмашаўская акруга №32, Ваўкавыская акруга №48, Гродзенская сельская акруга №52, Мастоўская
акруга №56, Навагрудская акруга №57, Смаргонская акруга №59, Шчучынская акруга №60, Барысаўская акруга №62, Вiлейская акруга №74, Заслаўская акруга №77.
Такiм чынам, у Гродзенскай вобласцi з 13 акругаў было 6 безальтэрнатыўных, у Брэсцкай —
5, у Мiнскай — 3, у Гомельскай вобласцi — адна. Iх сумарная колькасць прыблiзна адпавядае
колькасцi безальтэрнатыўных акругаў на парламенцкiх выбарах 2008 г. (16), але перавышае
колькасць на парламенцкiх выбарах 2004 г. (8 безальтэрнатыўных акругаў). Традыцыйна безальтэрнатыўнасць акругаў найбольш характэрная для рэгiёнаў, асаблiва сельскiх. Сталiцы ўласцiвая
канкурэнцыя на выбарах.
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ДАТЭРМIНОВАЕ ГА ЛАСАВАННЕ
Згодна з арт. 53 Выбарчага кодэкса, датэрмiновае галасаванне пачынаецца не раней за пяць
дзён да дня выбараў. Яно адбываецца ў памяшканнi УВК у прысутнасцi не менш за двух яе сяброў з 10 да 14 i з 16 да 19 гадзiн. Афiцыйнага пацвярджэння немаг чымасцi прагаласаваць у дзень
выбараў ад выбаршчыкаў не патрабуецца. У першы дзень датэрмiновага галасавання пламбiруюцца i апячатваюцца скрынi. УВК штодзённа складае i вывешвае пратакол, у якiм указана
агульная колькасць атрыманых бюлетэняў, колькасць выбаршчыкаў, якiя iх атрымалi (у апошнi
дзень — агульная колькасць за ўсе днi), колькасць сапсаваных i асобна — нявыкарыстаных бюлетэняў. Прымус да ўдзелу ў датэрмiновым галасаваннi забаронены.
Згодна з Каляндарным планам, датэрмiновае галасаванне праводзiлася з 18 да 22 верасня
2012 г. уключна.

1. Прымус да ўдзелу ў датэрмiновым галасаваннi
Пачынаючы з першай дэкады верасня, фiксавалася iнтэнсiўнае выкарыстанне адмiнiстрацыйнага рэсурсу для забеспячэння датэрмiновага галасавання. Адначасова дзяржаўныя СМI
разгарнулi адкрытую прапаганду датэрмiновага галасавання.
У сярэдзiне верасня аддзел iдэалагiчнай працы Салiгорскага райвыканкама распачаў працу па
арганiзацыi прымусовага датэрмiновага галасавання. Ажыццяўляць цiск на жыхароў рэгiёна iдэолагi пачалi праз адмiнiстрацыi мясцовых прадпрыемстваў. Пра гэта незалежным назiральнiкам
паведамiлi прадстаўнiкi адразу некалькiх дзяржаўных i прыватных устаноў. Адмысловыя iнфармацыйныя матэрыялы з'явiлiся на старонках газеты «Шахцёр», у эфiры мясцовага радыё i на
Салiгорскiм тэлеканале. Штодня тэлеканал СТК падаваў зводкi з учасковых камiсiй пра працэнт
выбаршчыкаў, прагаласаваўшых датэрмiнова, газета «Шахцёр» публiкавала недвухсэнсоўныя
заклiкi мясцовых чыноўнiкаў i начальнiкаў да актыўнага галасавання. Актыўны ўдзел у папулярызацыi датэрмiновага галасавання прыняла старшыня камiсii Салiгорскай сельскай выбарчай
акругi Таццяна Ярота, якая набыла вядомасць падчас мiнулых прэзiдэнцкiх выбараў. Тады на
ўзначальваемым ёю ўчастку пры падлiку бюлетэняў са скрынi для датэрмiновага галасавання за
дзеючага кiраўнiка краiны было «аддадзена» 98% галасоў (гэтая лiчба значна адрознiвалася ад
вынiкаў у асноўны дзень галасавання).
У Пiнску напярэдаднi датэрмiновага галасавання прайшоў адзiны дзень iнфармавання з тэматыкай «Выбарчая сiстэма Рэспублiкi Беларусь. Айчынны i сусветны вопыт». У межах яго прапагандысцкiя групы Брэсцкага аблвыканкама наведалi буйныя прадпрыемствы ААТ «Палессе» i
ААТ «Кавлiцмаш», а агiтатары з гарвыканкама — Палескi дзяржунiверсiтэт, сярэднiя школы №3
i №14, ААТ «Пiнагрузсервiс» i праектна-канструктарскую майстэрню МАРС. Падчас датэрмiновага галасавання «Пiнскi веснiк» апублiкаваў зварот старшынi Пiнскага гарвыканкама Аляксандра Гордзiча да гараджан выканаць свой грамадзянскi абавязак i прыняць удзел у выбарах. У гэтым
жа нумары на першай паласе «Пiнскага веснiка» быў размешчаны матэрыял аб узорным датэрмiновым галасаваннi навучэнцаў Дзяржаўнага медкаледжу, якiя, як заўсёды, актыўныя ў працэсе
датэрмiновага волевыяўлення таму, што «наперадзе выходныя i паездкi да бацькоў». Матэрыялы
аб галасаваннi навучэнцаў гэтай пiнскай навучальнай установы зрабiлi i мясцовыя тэлеканалы.
«Маладзечанская газета» ў нумары за 19 верасня напiсала пра актыўнасць навучэнцаў полiтэхнiчнага каледжа, якiя ўжо з першага дня датэрмiновага галасавання праявiлi актыўнасць i
прыходзiлi на выбарчыя ўчасткi. Але назiральнiкам стала вядома, што гэта не было iнiцыятывай
самiх маладых выбаршчыкаў. Прыняць удзел у галасаваннi як мага раней iх папрасiлi выкладчыкi,
i асаблiва настойвалi на гэтым — у каледжаўскiм iнтэрнаце.
Нягледзячы на заканадаўча замацаваную забарону прымусу да ўдзелу ў датэрмiновым галасаваннi, падобныя факты зафiксаваны ў сярэднiм на 16,8% ВУ, дзе ажыццяўлялася назiранне.
У асноўным датэрмiнова галасавалi асобы, якiя залежаць ад дзяржаўных огранаў — iншагароднiя студэнты, навучэнцы, жыхары iнтэрнатаў, ваеннаслужачыя, супрацоўнiкi дзяржаўных
устаноў, грамадзяне, асуджаныя да абмежавання волi, i iнш. Прыкметамi адмiнiстрацыйнага
прымусу да ўдзелу ў датэрмiновым галасаваннi былi: просьба выбаршчыкаў да членаў УВК выдаць даведку пра ўдзел у галасаваннi, арганiзаваны прывод цi прывоз выбаршчыкаў на ўчастак
для галасавання, iнфармаванне членамi УВК прадстаўнiкоў адмiнiстрацыi аб удзеле ў датэрмiновым галасаваннi i iнш. Фiксавалiся шматлiкiя выпадкi ўдакладнення сябрамi УВК i прадстаўнiка-56-

мi дзяржаўных прадпрыемстваў i навучальных устаноў спiсаў прагаласаваўшых i не прагаласаваўшых, што вiдавочна сведчыць пра кантроль за сiтуацыяй.
21 верасня актыўна iшло датэрмiновае галасаванне на ўчастку №12 Гомельскай Цэнтральнай
акругi, дзе iшлi прагаласаваць у асноўным студэнты медыцынскага ўнiверсiтэта. На пытанне:
«Чаму вы галасуеце датэрмiнова?» большасць апытаных студэнтаў адказвалi: «Нам сказалi, каб
прагаласавалi», «Мне патэлефанавалi з унiверсiтэта i сказалi, каб я сёння прагаласавала». На
пытанне: «А што будзе, калi не прагаласуеце?», студэнты адказвалi: «Напэўна, могуць быць
нейкiя праблемы, мы думаем, што лепш прагаласаваць».
Студэнты Полацкага дзяржаўнага ўнiверсiтэта паведамлялi назiральнiкам, што iм настойлiва
«параiлi» прагаласаваць датэрмiнова на ўзроўнi дэканаў i iх намеснiкаў. У дэканаты штодня паступала iнфармацыя з выбарчага ўчастка №9, на якiм галасавала большасць студэнтаў, зарэгiстраваных у iнтэрнатах унiверсiтэта. Тым, хто не прагаласаваў датэрмiнова, намякалi на маг чымасць непрыемнасцяў. Не заставалася ў баку i адмiнiстрацыя iнтэрнатаў. Выхавацелi абыходзiлi
пакоi i абяцалi праблемы ў выпадку няяўкi на датэрмiновае галасаванне. Ускосным сведчаннем
недобраахвотнага ўдзелу студэнтаў у выбарах служыць той факт, што на суседнiх з 9 участках
яўка выбаршчыкаў была значна нiжэйшай.
У Гродна прымусам да ўдзелу ў датэрмiновым галасаваннi вызначылiся выкладчыкi Гродзенскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. На факультэце гiсторыi i сацыялогii гэтай навучальнай установы намеснiк дэкана Мiкалай Мыслiвец i выкладчык Сяргей Амелька сабралi
iншагароднiх студэнтаў на занятках i павялi на датэрмiновае галасаванне на выбарчы ўчастак.
Аналагiчная сiтуацыя зафiксавана i ў Гродзенскiм педагагiчным каледжы. На ўчастку №13 Гарадзенскай-Цэнтральнай акругi №50, якi размяшчаўся ў iнтэрнаце Гродзенскага дзяржаўнага
медыцынскага каледжа 20 верасня незалежныя назiральнiкi зафiксавалi факт, як студэнт браў
даведку ва ўчастковай камiсii для прадстаўлення яе ў дэканат сваёй навучальнай установы.
На ўчастку для галасавання №32 Брэсцкай-Усходняй акругi №3, якi знаходзiўся ў кафэ «Зодчыя» (былая студэнцкая сталовая), i да якога належалi выбаршчыкi, прапiсаныя ў блiжэйшых
iнтэрнатах Брэсцкага дзяржаўнага тэхнiчнага ўнiверсiтэта, ужо 19 верасня прагаласаваў 431
выбаршчык, што з'яўлялася своеасаблiвым рэкордам. Амаль усе прагаласаваўшыя — студэнты
БДТУ, якiя, як правiла, прыходзiлi галасаваць арганiзавана i ў той час, калi у iх павiнны быць заняткi. Таксама вельмi актыўна датэрмiновае галасаванне адбывалася на ўчастку №15 гэтай выбарчай акругi, размешчаным на тэрыторыi iнтэрната Брэсцкага дзяржаўнага медыцынскага каледжа. Паводле дадзеных незалежных назiральнiкаў, 19 верасня там прагаласавалi 243 чалавекi,
у асноўным прадстаўнiкi гэтай навучальнай установы.
У Слонiмскiм дзяржаўным медыцынскiм каледжы па загаду адмiнiстрацыi на выбарчы ўчастак студэнтаў накiроўвалi групамi. Калi 18 верасня датэрмiнова прагаласавалi 30 чалавек, то 19
верасня на выбарчы ўчастак даставiлi ўжо 70 навучэнцаў.
У Мiнску iншагароднiм студэнтам Мiжнароднага дзяржаўнага экалагiчнага ўнiверсiтэта iмя
Сахарава дэканат «прапанаваў» прагаласаваць датэрмiнова замест заняткаў. Таксама тым, хто
прагаласуе датэрмiнова, абяцалi дапамаг чы з атрыманнем пакоя, а калi адмовяцца галасаваць —
пазбавiць iнтэрната. У Беларускiм дзяржаўным унiверсiтэце культуры i мастацтва студэнтам
прапаноўвалi дадатковыя выходны за тое, што яны прагаласуюць датэрмiнова: на заняткi можна будзе не хадзiць з 21 да 24 верасня. На факультэце iнфармацыйных тэхналогiй i робататэхнiкi
БНТУ таксама выкарыстоўваўся «мяккi» варыянт заахвочвання да ўдзелу ў датэрмiновым галасаваннi. Афiцыйнага загаду рэктарату БНТУ пра выходныя днi ў пятнiцу i суботу (21 i 22 верасня) не было, але прагучала вуснае абяцанне ад адмiнiстрацыi ўнiверсiтэта. Студэнты Мiнскага
iнстыту та кiравання паведамiлi, што намеснiкi дэканаў ходзяць па групах са спiсам iншагароднiх
студэнтаў i кажуць, каб яны абавязкова прагаласавалi датэрмiнова. I ўсё адбываецца пад кантролем рэктара ВНУ Мiкалая Сушы. Калi ж нехта не прагаласуе, а гэта ўбачаць па спiсах, будуць
«прымацца меры», але якiя — не ўдакладнялася.
У Горацкай выбарчай акрузе №83 на выбарчым участку №3 18 верасня ў Горках за паўгадзiны
прагаласавала каля 250 выбаршчыкаў, практычна ўсе — студэнты Беларускай сельскагаспадарчай акадэмii. Некаторыя прыходзiлi самi па аднаму, некаторых прыводзiлi куратары груп, якiя
на выхадзе з участка чакалi, пакуль iх выхаванцы выканаюць «грамадзянскi абавязак».
Студэнтаў Баранавiцкага дзяржаўнага ўнiверсiтэта на датэрмiновае галасаванне прымушалi iсцi куратары i прадстаўнiкi студэнцкага актыву. За тры днi на ўчастку №21 Баранавiцкай Усходняй
акругi № 6 прагаласавала 801 чалавек, што склала 31, 6% ад спiсу. На гэтым участку галасавалi сту-57-

дэнты, якiя прапiсаныя ва ўнiверсiтэцкiх iнтэрнатах. Сярод куратараў, якiя забяспечвалi датэрмiновае галасавнне, студэнты называлi Наталлю Маiсеенка i Ганну Верамейка, якiя пагражалi ў выпадку адмовы высяленнем з iнтэрната цi пазбаўленнем стыпендыi. На скаргу назiральнiка Сяргея
Гоўшы па дадзеных фактах старшыня акруговай выбарчай камiсii Баранавiцкай Заходняй выбарчай акругi №5 Таццяна Латышава адказала, што «куратары Баранавiцкага дзяржаўнага ўнiверсiтэта Наталля Маiсеенка i Ганна Верамейка не прымушалi студэнтаў да датэрмiновага галасавання,
а толькi iнфармавалi iх аб магчымасцi такога галасавання на працягу 18-22 верасня».
У Iвацэвiчах (Iвацэвiцкая выбарчая акруга №11) намеснiк начальнiка Iвацэвiкага РАУС па
выхаваўчай працы i жонка пракурора Iвацэвiцкага раёна Ларыса Колбiк далi каманду прагаласаваць кожнаму супрацоўнiку райаддзела да абеда ў першы дзень галасавання, «каб пазбег чы
непрыемнасцяў». Л.Колбiк папярэдзiла, што пракантралюе.
У Бярозе 18 верасня на выбарчы ўчастак №57 Пружанскай выбарчай акругi №9 у першы
дзень датэрмiновага галасавання прывезлi з мясцовай вайсковай часткi да абеда 12 салдат тэрмiновай службы, а за паўгадзiны да закрыцця, у 18.30 — 44 вайскоўцаў тэрмiновай службы. Салдаты адзначалi, што дастаўлены яны прагаласаваць датэрмiнова па загадзе нампалiта.
Дырэктар Слонiмскага раённага ўнiтарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркi Уладзiмiр Пакала ад сваiх рабочых запатрабаваў, каб усе яны прагаласавалi датэрмiнова.
Ягоная жонка, якая працуе на гэтым прадпрыемстве дыспет чарам, 19 верасня тэлефанавала на
мабiльныя i хатнiя тэлефоны ўсiм работнiкам гаспадаркi i загадвала ад iмя дырэктара на працягу
блiжэйшых двух дзён прыйсцi на свае выбарчыя ўчасткi i прагаласаваць датэрмiнова. На пытанне работнiкаў РУП ЖКГ, што будзе, калi яны наогул не пойдуць на выбары, дыспет чар адказвала, што будуць непрыемнасцi. Праўда, якiя будуць непрыемнасцi — жанчына не тлумачыла.
Назiральнiк ад КХП-БНФ Юлiя Балакiр, якая працавала на ўчастку №5 па Слуцкай выбарчай
акрузе №67, зафiксавала наступны факт. У другi дзень датэрмiновага галасавання, 19 верасня, на
ўчастак прыйшлi двое мужчын, у аднаго з якiх пры сабе не аказалася пашпарта, i сябры камiсii
адмовiлiся выдаць яму бюлетэнь. Мужчына адкрытым тэкстам заявiў: «Нас з працы на гадзiну
раней адпусцiлi, сказалi, што сёння ўсiм прагаласаваць трэба, iнакш звольняць». Яго калега адразу ж зашыкаў на яго: «Маўчы!». Мужчына сказаў, што працуе ў ПМК.
Назiральнiк на салiгорскiх сельскiх участках №76 i №77 Уладзiмiр Шыла паведамiў, што 19
верасня адна жанчына пасля галасавання папрасiла ў камiсii даведку з пячаткай аб тым, што яна
прыняла ўдзел у датэрмiновым галасаваннi, каб паказаць кiраўнiцтву на працы. У iншай жанчыны не было пашпарта, толькi нейкая паперка з працы, па якой камiсiя не дазволiла ёй прагаласаваць. Жанчына ледзь не расплакалася, кажучы, што не зможа апраўдацца перад начальнiкам за
тое, што не прагаласавала.

2. Умовы для назiрання падчас датэрмiновага галасавання
Некаторыя назiральнiкi су тыкнулiся з адмовамi ў акрэдытацыi на ўчастках. Прэтэнзii старшынь камiсiй да назiральнiкаў часцей за ўсё датычылi фармальнасцяў, а ў некаторых выпадках —
незаконных патрабаванняў.
У Магiлёўскай Прамысловай выбарчай акрузе №87 да назiрання ў першы дзень датэрмiновага
галасавання не дапусцiлi не меней за 30 чалавек. Афiцыйна гэта было патлумачана тым, што на пратаколах вылучэння назiральнiкаў ад Магiлёўскай абласной арганiзацыi Аб'яднанай грамадзянскай
партыi няма пячаткi. Лiдар магiлёўскай арганiзацыi АГП Уладзiмiр Шанцаў адзначыў, што пячаткi ў
абласной арганiзацыi АГП проста няма. Пры гэтым Цэнтральная выбарчая камiсiя вызначыла, што
ў пратаколе пасяджэння структурнага падраздзялення партыi цi грамадскай арганiзацыi пячатка
ставiцца толькi пры яе наяўнасцi. Аднак старшыня акруговай выбарчай камiсii сп.Кажэмякiн сказаў
партыйнаму лiдару: ёсць пячатка — няма праблем, i яму ўсё адно, што рэкамендавала Цэнтральная
камiсiя, у яго на гэта ёсць асабiстае меркаванне. Толькi пасля таго, як Цэнтрвыбаркам загадаў акруговай выбарчай камiсii №87 дапусцiць назiральнiкаў, пытанне было вырашана.
У Гароднi першапачаткова камiсiя выбарчага ўчастку №15 Гарадзенскай Цэнтральнай выбарчай акругi адмовiлася рэгiстраваць назiральнiцу Алену Ксенз на той падставе, што яна не з'яўляецца сябрам Аб'яднанай грамадзянскай партыi. Пры тым у дзяўчыны патрабавалi партыйнае
пасведчанне. Прыйшлося ў сiтуацыю ўмяшацца каардынатарам i юрыстам кампанii «За справядлiвыя выбары», якiя прыехалi i давялi ўчастковай камiсii, што яна парушае заканадаўства,
паколькi палiтычная партыя мае права вылучаць назiральнiкамi як сваiх сябраў, так i iншых гра-58-

мадзян, якiя могуць быць яе прадстаўнiкамi. Урэшце ўчастковая камiсiя атрымала на свой запыт
жорсткае ўказанне з Цэнтральнай выбарчай камiсii i зарэгiстравала назiральнiцу.
19 верасня не былi дапушчаны як мiнiмум чатыры назiральнiкi на выбарчыя ўчасткi на
тэрыторыi Магiлёўскай-Прамысловай выбарчай акругi №87. Першапачатковай прычынай нядопуску назiральнiкаў з'яўлялася тое, што ў пратаколах вылу чэння назiральнiкаў ад абласной
арганiзацыi ГА БНФ «Адраджэньне» не быў пазначаны юрыдычны адрас i тэлефон. Пасля
адпаведных выпраўленняў у пратаколах была агу чана новая прычына — што сама арганiзацыя
не размешчана па адрасе, пазначаным у пасведчаннi аб рэгiстрацыi, прычым пытанне аб незнаходжаннi арганiзацыi па яе юрыдычным адрасе, пазначаным у пасведчаннi аб рэгiстрацыi,
не ўваходзiць у кампетэнцыю акруговай камiсii — гэта кампетэнцыя Магiлёўскага абласнога
ўпралення юстыцыi.
21 верасня ў Светлагорску 8 чалавекам адмовiлi ў праве працягваць назiранне на выбарчых
участках. Усе гэтыя назiральнiкi былi накiраваны на выбарчыя ўчасткi ад Светлагорскай раённай арганiзацыi партыi «Справядлiвы свет», кiраўнiком якой з'яўляецца на той час кандыдыт
у дэпу таты С. Дайнека. Спачатку кiраўнiцтва ўчастковых камiсiй пагадзiлася з паўнамоцтвамi
назiральнiкаў, але затым заявiла, што ў iх дакументах нiбыта няправiльна напiсаны адрас партыйнай арганiзацыi. Па словах С. Дайнекi, у дакументах быў пададзены новы адрас, а кiраўнiкi
камiсiй мелi састарэлыя звесткi. Толькi пасля некалькiх скаргаў назiральнiкi змаглi вярнуцца на
выбарчыя ўчасткi.
На большасцi ўчасткаў назiральнiкi ўсё ж атрымалi маг чымасць ажыццяўляць назiранне. Аднак сябры УКВ пры гэтым патрабавалi ад iх назiраць толькi з вызначаных месцаў, што часам знiшчала сам сэнс назiрання цi стварала значныя перашкоды. Так, старшыня ўчастковай выбарчай
камiсii №52 Вiцебскай Чкалаўскай выбарчай акругi Нiна Шубiна не дапусцiла назiральнiкаў у
памяшканне для галасавання. Стол для iх паставiлi ў суседнiм пакоi, адкуль не было вiдаць, як выдаюцца бюлетэнi, i ўвогуле нiякiх дзеянняў камiсii было немаг чыма ўбачыць. У Брэсце на ўчастку для галасавання № 44 выбарчай акругi №1 назiральнiкi таксама не мелi маг чымасцi назiраць за
выбарчым працэсам — месца iм было выдзелена ў суседнiм пакоi ад памяшкання, дзе галасавалi
выбаршчыкi. У першы дзень ж датэрмiновага галасавання мазырскаму назiральнiку Уладзiмiру
Целяпуну, вылучанаму грамадзянамi на выбарчы ўчастак №18, пры спробе падысцi да скрынi,
каб паглядзець на якасць заклейвання шчылiны i праверыць наяўнасць подпiсаў сябраў камiсii,
намеснiк старшынi камiсii Iван Навiцкi загадаў: «Назiральнiк павiнен сядзець на адведзеным
месцы, а не разгульваць па памяшканнi».
У многiх выпадках назiральнiкi кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» не мелi
эфектыўнай маг чымасцi бесперапынна назiраць за скрынямi i быць упэўненымi ў тым, што з iмi
не адбываецца нiякiх манiпуляцый. Назiральнiкам дазвалялi прысутнiчаць ў пакоi для галасавання толькi ў афiцыйныя часы працы УВК, пры гэтым члены камiсii маглi знаходзiцца ў зачыненым
пакоi для галасавання не толькi ў вызначаны законам час. Гэта тлумачылася як «працоўны момант УВК», «падрыхтоўка пакоя да галасавання» i г.д. У час перапынкаў i спынення працы не
ўсюды апячатвалiся памяшканнi для галасавання.
На 3,1% ВУ стваралiся перашкоды назiральнiкам кампанii «Праваабаронцы за свабодныя
выбары» пры падлiку iмi колькасцi выбаршчыкаў, якiя прынялi ўдзел у датэрмiновым галасаваннi. У вынiку непрадстаўленне звестак пра колькасць выбаршчыкаў, зарэгiстраваных на ўчастках
у першы дзень датэрмiновага галасавання i ў наступныя днi, рабiла немаг чымым альтэрнатыўны
падлiк выбаршчыкаў. Прыклад падобнай адмовы ў прадастаўленнi iнфармацыi зафiксаваны на
ўчастку №30 Ленiнскай акругi Бабруйска. На пытанне назiральнiка ад прафсаюза РЭП Дзмiтрыя Марголiна пра колькасць прагаласаваўшых датэрмiнова сябры камiсii адказалi: «Гэта не
ваша справа».
18
19
20
21
22
У сярэднiм
верасня верасня верасня верасня верасня
Колькасць выбарчых участкаў,
з якiх паступiлi звесткi
% выбарчых участкаў,
дзе стваралiся перашкоды
назiральнiкам

151

158

156

158

165

157

3%

3,6%

3,2%

2,5%

3%

3,1%
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Па ўсёй краiне на выбарчых участках сябры УВК пагражалi выдаленнем назiральнiкам або
выдалялi iх па розных прычынах, а таксама аказвалi цiск у iншых формах. У Бабруйску пагрозы «выгнаць назiральнiка» прагучалi на ўчастку №14 (САШ №26), дзе працавала актывiстка кампанii «Гавары праўду» Валянцiна Глухава. Гэтая назiральнiца заўважыла несупадзеннi
ў колькасцi прагаласаваўшых, абвешчаных сябрамi УВК з уласным падлiкам у шэсць чалавек.
Аналагiчная прычына — агучванне несупадзення прадстаўленых УВК дадзеных па колькасцi
прагаласаваўшых i вынiкамi ўласнага падлiку — стала прычынай вынясення папярэджання назiральнiку — лiдэару Магiлёўскай абласной арганiзацыi Беларускай партыi левых «Справядлiвы свет» прафесару Беларуска-Расiйскага ўнiверсiтэта Валерыю Беразiенку. Старшынёй камiсii
сп. Якiменкам гэта было расцэнена як «стварэнне канфлiктнай сiтуацыi i напружанай атмасферы на ўчастку». «Дэстаблiзацыяй працы ўчастковай камiсii» старшыня Гагарынскай УВК №36
Вiцебскай Сельскай акругi №21 Пётр Прасолаў палiчыў фатаграфаванне панарамы выбарчага
ўчастка назiральнiкам БСДП(Грамада) Леанiдам Гаравым. Старшыня камiсii запатрабаваў ад
назiральнiка выдалiць з фотаапарата здымкi, а самога яго прыгразiўся выдалiць з участка. Гэта
адбылося ў першы дзень датэрмiновага галасавання, а ўжо на другi, 19 верасня, сп. Гаравы быў
выдалены з участка за спробу наблiзiцца да кабiнак для галасавання. Паводле старшынi ўчастковай камiсii Пятра Прасолава, гэтымi дзеяннямi назiральнiк «замiнаў галасаванню».
20 верасня з участка №3 Гомельскай Цэнтральнай акругi №33 былi выдалены два назiральнiкi — Андрэй Цянюта i Андрэй Жалезнiчэнка, якiя падлiчвалi колькасць выбаршчыкаў, прыняўшых удзел у датэрмiновым галасаваннi. Калi назiральнiкi паспрабавалi зверыць свае дадзеныя з
афiцыйнай iнфармацыяй i падыйшлi да сяброў камiсii, тыя загадалi iм пакiнуць участак. Загад аддала асабiста намеснiк старшынi камiсii Святлана Кухарава. Хоць аб яўцы пытаўся толькi адзiн
назiральнiк — Андрэй Жалезнiчэнка, выдалены былi абодва.
21 верасня старшыня УВК участка №70 Магiлёўскай Цэнтральнай акругi №85 Вера Цыркунова вынесла пiсьмовае папярэджанне назiральнiку ад АГП Юрыю Дарашэнку i адначасова пазбавiла яго акрэдытацыi на ўчастку. Сваё рашэнне яна матывавала тым, што ён «замiнае працы выбарчай камiсii». «Перашкодамi» старшыня камiсii палiчыла вядзенне паралельнага падлiку колькасцi
выбаршчыкаў i напiсанне скаргаў на зафiксаваныя парушэннi выбарчага заканадаўства.

3. Выяўленыя парушэннi падчас датэрмiновага галасавання
Падчас датэрмiновага галасавання назiральнiкамi была зафiксавана значная колькасць парушэнняў ВК. Агульная статыстыка найбольш тыповых прыводзiцца нiжэй:
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Парушэнне афiцыйнага раскладу працы УВК мела месца ў сярэднiм на 4,5% ВУ. У 5,4% выпадкаў назiральнiкi мелi заўвагi да працэдуры апячатвання скрынi для бюлетэняў у першы дзень
датэрмiновага галасавання. Нетрывалае замацаванне скрынi пячаткай было адзначана на ВУ
№412 Масюкоўшчынскай ВА №103 i ВУ №594 Усходняй ВА №107 г. Мiнска, ВУ №44 БрэсцкайЗаходняй ВА №1 i iнш.
Умяшальнiцтва пабочных асоб у працу УВК адзначана у сярэднiм на 20,9% ВУ. У асноўным
такiмi асобамi з'яўлялiся прадстаўнiкi мясцовых выканаўчых органаў улады, прадстаўнiкi адмiнiстрацый арганiзацый i ўстаноў. Гэтыя выпадкi назiралiся на ВУ №14 Вiцебскай Чыгуначнай
ВА №19, ВУ №30 Глыбоцкай ВА №22 i iнш. На многiх участках для галасавання былi заўважаны
асобы ў цывiльным, якiя на пытаннi назiральнiкаў адмаўлялiся прадставiцца. У Мiнску падобныя выпадкi адбылiся на ВУ №572 Усходняй ВА №107, ВУ №№ 396, 397 Сухараўскай ВА №102,
ВУ №243 Грушаўскай ВА №98 i iнш. Таксама была зафiксавана прысутнасць кiраўнiкоў устаноў
унутранных спраў, якiя правяралi дзейнасць мiлiцыянераў на ўчастках для галасавання.
Члены УВК i прадстаўнiкi дзяржаўных прадпрыемстваў i навучальных устаноў паўсюдна ўзгаднялi спiсы тых, хто прагаласаваў, што сведчыць пра iмкненне кантраляваць сiтуацыю.
УВК рэгулярна прадстаўлялi кiраўнiцтву адпаведных устаноў цi адмiнiстрацый iнфармацыю пра
колькасць тых, хто ўзяў удзел у датэрмiновым галасаваннi: УВК №12 Магiлёўскай Ленiнскай ВА
№84, УВК №31 Брэсцкай Усходняй ВА №3 i iнш.
Невывешванне пратаколаў аб вынiках штодзённага галасавання ў сярэднiм мела месца на 1%
выбарчых участкаў. Назiральнiкi ўказвалi членам УВК на неабходнасць паведамлення штодзённых вынiкаў датэрмiновага галасавання.

3.1. Разыходжаннi ў дадзеных па колькасцi прагаласаваўшых датэрмiнова

Па падлiках назiральнiкаў кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары», у першыя днi
датэрмiновага галасавання колькасць выбаршчыкаў, якiя прагаласавалi, нязначна адрознiвалася
ад той, якую называлi УВК. Аднак у апошнi дзень датэрмiновага галасавання гэтая рознiца склала ўжо 8,3%.
Таксама ў канцы датэрмiновага галасавання павялiчылася i колькасць тых ВУ, на якiх фiксавалася адрозненне афiцыйных звестак i звестак незалежнага назiрання. Калi ў першы дзень датэрмiновага галасавання такiх ВУ было 30,7% , то ў апошнi — 39,5%.
Колькасць выбаршчыкаў, якiя прагаласавалi датэрмiнова14

Дзень

Колькасць
Колькасць ВУ,
выбаршчыкаў,
дзе былi
якiя прагаласавалi
даступныя звесткi
датэрмiнова
пра колькасць праЗвесткi
Звесткi
галасаваўшых
УВК назiральнiкаў

18 верасня
137
19 верасня
143
20 верасня
142
21 верасня
143
22 верасня
154
Усяго (у сярэднiм)

6 357
10 773
13 968
18 181
24 989
74 608

6 074
10 169
12 889
16 292
21 158
66 926

Рознiца

-283 (2,3%)
-604 (2,9%)
-1 079 (4%)
-1 889 (5,5%)
-3 831 (8,3%)
-7 682 (5,4%)

% ВУ, дзе фiксавалася
адрозненне памiж
афiцыйнымi звесткамi
i звесткамi назiральнiкаў
па колькасцi
прагаласаваўшых
датэрмiнова за дзень
30,7
31,5
28,47
40,36
39,5
(34,2)

У асобных выпадках назiральнiкамi фiксавалася значнае разыходжанне ў лiчбах прагаласаваўшых на працягу дня з тымi звесткамi, якiя абвяшчалiся ў канцы УВК.
Напрыклад, у Гомельскай Савецкай ВА №34 на ўчастках №№ 1, 2, 18, 23 амаль увесь час назiрання фiксавалася разыходжанне лiчбаў у 2-3 разы i iнш. Так, 20 верасня на выбарчым участку
№2, па дадзеных назiральнiкаў, прагаласавалi 42 выбаршчыкi, а ўчастковая камiсiя паведамiла
14 Звесткі з 719 справаздач (з участкаў, дзе назіральнікі маглі атрымаць ад УВК інфармацыю па колькасці прагаласаваўшых), апрацаваных за ўвесь перыяд датэрміновага галасавання
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пра 123 прагаласаваўшых. Яшчэ большая рознiца была зафiксавана на ўчастку 33, дзе выбары
адбылiся датэрмiнова. Тут было зарэгiстравана 800 выбаршчыкаў, датэрмiнова прагаласавала
436 чалавек, пры гэтым назiральнiкi зафiксавалi ўсяго толькi 101 выбаршчыкі. Вялiкая рознiца
памiж афiцыйнымi дадзенымi ўчастковых камiсiй i падлiкам назiральнiкаў падчас усяго часу датэрмiновага галасавання заўважана i на iншых участках 34 акругi: так, на участку №1 назiральнiкi налiчылi 202 чалавекi, а афiцыйныя дадзеныя — 426 прагаласаваўшых, на ўчастку №2 — 192
i 421 чалавекi адпаведна, на участку №18 — 222 i 524 выбаршчыкi.
У Бабруйску на выбарчым участку №12 (размяшчаўся ў ЖЭУ №7, Ленiнскi раён) незалежныя назiральнiкi ад самага пачатку працы адзначалi несупадзенне ў сваiх падлiках па колькасцi
прагаласаваўшых з дадзенымi камiсii. У першыя днi датэрмiновага галасавання яны фiксавалi
несупадзеннi ад 20 да 33 чалавек, але з кожным днём колькасць «фантомаў» на паперы прыбаўлялася. Па дадзеных камiсii на гэтым участку датэрмiнова прагаласавала 358 чалавек, а назiральнiкi налiчылi 150.
Назiральнiкi, зарэгiстраваныя на ўчастку для галасавання №45 Магiлёўскай Прамысловай
выбарчай акругi №87, у першы дзень галасавання налiчылi толькi 6 выбаршчыкаў, аднак у пратаколе было напiсана 16. Тое самае адбылося i ў другi дзень галасавання. Па падлiках назiральнiкаў
за дзень прыйшло прагаласаваць усяго 14 чалавек, у пратаколе ж была пазначана лiчба 98.
На Калiнiнскiм выбарчым участку №55 Крычаўскай выбарчай акругi №83 у Хоцiмску назiральнiк Аляксандр Балобiн налiчыў за першы дзень датэрмiновага галасавання 27 чалавек, але ў
вынiковым пратаколе было ўказана пра 57 выбаршчыкаў. На Ленiнскiм выбарчым участку №54
гэтай жа акругi прысутнiчаў назiральнiк Пётр Басейка. Першы выбаршчык 18 верасня прыйшоў недзе праз гадзiну пасля адкрыцця ўчастку, потым назiральнiк адсутнiчаў гадзiну, а затым
зафiксаваў з'яўленне яшчэ 6 выбаршчыкаў. Аднак у вынiковым пратаколе была ўказана 107 прагаласаваўшых. Назiральнiк выказаў недавер таму, што манавiта за гадзiну ягонай адсутнасцi 100
жыхароў Хоцiмска прагаласавалi датэрмiнова.
Зафiксавана яшчэ адна тэндэнцыя: колькасць прагаласаваўшых датэрмiнова на ВУ, ахопленых незалежным назiраннем, значна адрознiвалася ад ВУ, дзе незалежных назiральнiкаў не было.
На салiгорскiм участку №77 у суботу 22 верасня прагаласавала 86 чалавек, а ў суседняй школе на ўчастку №78 у гэты дзень нiбыта прыйшло прагласаваць 274 чалавекi. Участкi абсалютна iдэнтычныя, але на апошнiм незалежных назiральнiкаў не было. Яўка выбаршчыкаў на двух
суседнiх участках сталiчнай Свiслацкай выбарчай акругi №94 адрознiвалася больш чым у пяць
разоў. У першы дзень датэрмiновага галасавання на ўчастку №121 прагаласавала 68 чалавек, на
суседнiм 122-м участку — 12.
Рэзкае скарачэнне колькасцi выбаршчыкаў адбылося на ўчастку №613 Калiноўскай выбарчай
акругi №108 у апошнi дзень датэрмiнавага галасавання, калi там з'явiўся незалежны назiральнiк.
Так, у пратаколе камiсii ад 21 верасня было пазначана, што на ўчастак прыйшлi 270 выбаршчыкаў, а 22 верасня — толькi 25 чалавек. Такiм чынам, яўка за адзiн дзень знiзiлася ў 10 разоў, калi
назiральнiк прысутнiчаў на ўчастку, i яго падлiкi супалi з лiчбамi камiсii ў гэты дзень.
Падобныя рызыходжаннi сведчаць пра iмкненне камiсiй завысiць колькасць выбаршчыкаў,
якiя прынялi ўдзел у галасаваннi да дня выбараў.
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ДЗЕНЬ ВЫБАРАЎ
Згодна з Указам прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад 18 чэрвеня 2012 года «Аб прызначэннi
выбараў у Палату прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь пятага склiкання»,
выбары былi прызначаны i адбылiся 23 верасня. У гэты дзень выбаршчыкi мелi маг чымасць галасаваць як на ўчастках для галасавання, так i па месцы свайго знаходжання.

1. Галасаванне па месцы знаходжання выбаршчыкаў
Выбаршчыкам, якiя па стане здароўя або па iншых уважлiвых прычынах не могуць прыйсцi
ў дзень выбараў у памяшканне для галасавання, УВК абавязана забяспечыць маг чымасць галасаваць па месцы знаходжання. Афiцыйнага пацвярджэння немаг чымасцi прыйсцi на выбарчы
ўчастак не патрабуецца. Аднак паводле артыкула 54 главы 13 ВК выбаршчык сам павiнен звярнуцца ў камiсiю з адпаведнай просьбай (у вуснай цi пiсьмовай форме). УВК павiнна стварыць
спецыяльны спiс выбаршчыкаў, якiя выказалi жаданне галасаваць па месцы свайго знаходжання,
выпiсваючы ў яго звесткi з агульнага. Для арганiзацыi такога галасавання ўчастковыя камiсii павiнны мець не больш за тры пераносныя скрынi, якiя павiнны суправаджацца не меш як двума
сябрамi камiсii, што загадзя атрымлiваюць такую колькасць бюлетэняў, якая адпавядае колькасцi выбаршчыкаў, унесеных у спецыяльны спiс.
Назiральнiкi фiксавалi выкананне вызначаных заканадаўствам працэдур падчас правядзення
галасавання па месцы знаходжання выбаршчыкаў. На пытанне, цi вёўся спiс выбаршчыкаў, якiя
заявiлi пра жаданне галасаваць па месцы свайго знаходжання, 90,6% назiральнiкаў адказалi, што
такi спiс вёўся. На 79% ВУ старшынi камiсiй прадстаўлялi назiральнiкам iнфармацыю пра колькасць тых, хто пажадаў прагаласаваць па месцы свайго знаходжання. На 70% участкаў, як сведчаць назiральнiкi, членам УВК, якiя ажыццяўлялi арганiзацыю галасавання па месцы знаходжання выбаршчыкаў, выдавалася колькасць бюлетэняў, што адпавядала колькасцi выбаршчыкаў у
спiсе. На 30% участкаў гэтая норма парушалася. Унясенне выбаршчыкаў у спiс для галасавання
па месцы знаходжання пасля 18.00, што з'яўляецца парушэннем, мела месца на 3,6% участкаў.
На большасцi ўчасткаў (79%) назiральнiкам дазволiлi паехаць разам з членамi камiсii для прысутнасцi пры галасаваннi па месцы знаходжання выбаршчыкаў.
Засталася вельмi распаўсюджаная практыка ўнясення ў спiс для галасавання па месцы знаходжання тых выбаршчыкаў, якiя папярэдне не выказвалi такога жадання. Назiральнiкi зафiксавалi вялiкую колькасць сiтуацый, калi выбаршчыкi адмаўлялiся галасаваць, калi сябры выбарчых
камiсiй прыходзiлi да iх дадому, выказвалi здзiўленне нечаканаму iх з'яўленню або заяўлялi, што
ўжо прагаласавалi на ўчастку цi збiраюцца самастойна наведаць выбарчы ўчастак. Так, на ВУ №9
Барысаўскай гарадской ВА № 62, паводле звестак камiсii, заяўкi на ўдзел у галасаваннi па месцы
знаходжання падалi 140 грамадзян. Абыход 60 месцаў пражывання выбаршчыкаў, якiх наведалi
члены ўчастковай камiсii ў першай палове дня, выявiў, што спiс гэтых выбаршчыкаў быў складзены з парушэннямi. Так, 3 грамадзян аказалiся памерлымi (адна з iх памерла 2 гады таму), 2
грамадзян, па словах сваякоў, знаходзiлiся ў непрытомным стане i не маглi звярнуцца да камiсii,
5 грамадзян заявiлi, што камiсiю дамоў не выклiкалi, у 11 месцах жыхарства выбаршчыкаў на
момант абыходу з 10.00 да 13.30 нiкога не было дома, 16 чалавек ужо прагаласавалi самастойна
на ўчастку або заявiлi, што будуць галасаваць менавiта на ўчастку, 3 былi ў ад'ездзе па розных
прычынах (адпачынак, лячэнне i iнш.).
Выпадкi, калi выбаршчыкi заяўлялi членам УВК, што не выказвалi жадання галасаваць па
месцы свайго знаходжання, адбылiся на 20% участкаў. Зафiксаваны таксама выпадкi, калi грамадзяне, да якiх прыехалi члены камiсii, наогул адмаўлялiся галасаваць (ВУ №126 Свiслацкай ВА
№94, ВУ №571 Усходняй ВА г. Мiнска, ВУ №1 Аршанска-Дняпроўскай ВА №27 i iнш.).
Яўген Анiшчанка, якi з'яўляўся назiральнiкам на ўчастку №8 па Аршанскай гарадской акрузе №26 з сябрамi камiсii аб'язджаў галасаваўшых на даму. Як высветлiлася, з дзесяцi чалавек,
да якiх заехалi сябры камiсii са скрыняй, толькi адзiн пацвердзiў, што звяртаўся ў камiсiю з
падобнай просьбай. А адзiн з выбаршчыкаў наогул адмовiўся галасаваць i выгнаў няпрошаных
сяброў камiсii з кватэры. Падобная сiтуацыя складалася i на iншых выбарчых участках Оршы. Ускосна гэта пацвярджае той факт, што на суседнiм участку №9 назiральнiку Уладзiмiру
Анiшчанку наогул было адмоўлена ў праве назiраць за галасаваннем па месцы зна ходжання
выбаршчыкаў.
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Назiральнiк ад Беларускай партыi левых «Справядлiвы свет» Томас Якавiцкi зафiксаваў выпадак, калi выбаршчыкi прыйшлi галасаваць i высветлiлася, што члены ўчастковай выбарчай камiсii ўжо пайшлi да iх дадому, бо, нiбыта, яны падалi заяўку на тое, што будуць галасаваць дома.
Выбаршчыкi былi моцна абураныя, бо нiкому яны не тэлефанавалi i нiчога не прасiлi, i самi ў
стане прыйсцi i прагаласаваць. Томас Якавiцкi адзначыў, што на ягоным участку, па дадзеных
камiсii, са 1800 выбаршчыкаў 360 нiбыта вырашылi прагаласаваць на даму.
На многiх выбарчых участках камiсii называлi неверагодна вялiкiя лiчбы па колькасцi выбаршчыкаў, якiя, па iх словах, выказалi жаданне галасаваць па месцы свайго знаходжання. Гэта
давала падставу меркаваць, што дадзены вiд галасавання выкарыстоўваўся для манiпуляцыi з
галасамi выбаршчыкаў i павышэння яўкi.
Незалежны назiральнiк Галiна Ярашэвiч на выбарчым участку №24 (Палац дзiцячай творчасцi, вул. Савецкая, д. 136) Баранавiцкай-Усходняй выбарчай акругi №6 зафiксавала, што нечакана
спiс грамадзян, жадаючых прагаласаваць па месцы пражывання, павялiчыўся ў дзень галасавання 23 верасня з 47 да 362 чалавек.
Па дадзеных УВК №51 Аршанскай Дняпроўскай акругi №27, на ўчастку ў дзень выбараў
прагаласавалi 150 чалавек на ўчастку i 448 чалавек на даму; на ўчастку №12 у вёсцы Панiзоўе
Аршанскага раёна 344 чалавекi на ўчастку i 236 на даму. На ўчастку №26 Аршанская гарадской
акругi №26 у спiсах для галасавання на даму лiчылася 157 чалавек, але пры адкрыццi адпаведнай
скрынi ў ёй выявiлiся 283 бюлетэнi.
У Бабруйску на ўчастку №44 па месцы жыхарства нiбыта прагаласавала 397 чалавек, на
ўчастку №38— 407 выбаршчыкаў, на ўчастку №11 — 121 чалавек, на ўчастку №25 — 314. Усе
незалежныя назiральнiкi сцвярджалi, што наведаць па некалькi соцень кватэр за лiчаныя гадзiны
проста нерэальна. Па iх падлiках, максiмальная рэальная колькасць — 21 кватэра ў гадзiну. Менавiта такiя вынiкi былi i ў тых выязных камiсiй, разам з якiмi iм дазволiлi прысутнiчаць.

2. Галасаванне на выбарчых участках
Арганiзацыя i правядзенне галасавання на ўчастку рэгламентаваны артыкуламi 51, 52 гл. 13
ВК. Згодна з палажэннямi ВК, галасаванне ў дзень выбараў адбываецца на выбарчых участках з
8 да 20 гадзiн. На выбарчых участках у закрытых установах яно можа быць скончана раней, калi
свой голас аддалi ўсе выбаршчыкi, унесеныя ў спiс. Галасаванне адбываецца ў памяшканннях з
кабiнамi цi пакоямi для таемнага галасавання. Скрынi для галасавання правяраюцца, пламбуюцца цi апячатваюцца да пачатку галасавання ў прысутнасцi не менш як 2/3 складу камiсii. Бюлетэнь выдаецца выбаршчыку пад подпiс пасля прад'яўлення адпаведнага дакумента. Выбаршчык
галасуе асабiста.
Вызначана, што скрынi для галасавання павiнны знаходзiцца ў полi зроку членаў УВК, назiральнiкаў i прадстаўнiкоў СМI. На пераважнай большасцi ўчасткаў (93,6%), дзе прысутнiчалi незалежныя назiральнiкi, гэтая важная норма вытрымлiвалася. Аднак адзначаны i яе
парушэннi (6,4% участкаў): ВУ №47 Аў тазаводскай ВА №92 i ВУ №211 Кастрычнiцкай ВА
№97 г. Мiнска, ВУ №6 Iвацэвiцкай ВА №11, ВУ №9 Смаргонскай ВА №59 i iнш., дзе урны
размяшчалiся вельмi далёка ад назiральнiкаў або былi толькi часткова даступныя для нагляду.
Выдачу некалькiх бюлетэняў адной асобе заўважыла 5,3% назiральнiкаў кампанii. Агiтацыю
на выбарчым участку адзначылi 2,1% з iх. Зафiксаваны выпадкi выдачы бюлетэняў для галасавання без прад'яўлення адпаведных дакументаў, якiя пацвярджаюць асобу выбаршчыка. Галасаванне без пашпарту адбылося на выбарчым участку №3, якi ўваходзiў у склад Магiлёўскай
Прамысловай выбарчай акругi №86. Камендантка iнтэрната №17, жы хары якога належалi да
дадзенага ўчастка, абы ходзiла пакоi i патрабавала, каб усе прыйшлi на ўчастак i прагаласавалi — нават калi не маюць пры сабе дакументаў. Жы харка iнтэрната Ларыса Шусцiна распавяла, што папярэдзiла камендантку, што ў яе няма пашпарта, аднак тая адказала, што гэта не
праблема, i папрасiла прыйсцi прагаласаваць. Л. Шусцiна так i зрабiла: пры выдачы бюлетэня
пра дакументы ў яе не пыталiся.
Паводле артыкула 21 ВК нi выбаршчыкi, нi назiральнiкi не маюць права знаёмiцца з поўнымi спiсамi выбаршчыкаў на ўчастку. Гэтая норма тлумачыцца неабходнасцю захавання таямнiцы
асабiстага жыцця грамадзянiна. Выбаршчык можа праверыць толькi тое, цi ўключаны ён сам у
спiс i цi звесткi пра яго правiльныя. Пры гэтым была распаўсюджана практыка з боку членаў
УВК паведамляць грамадзянiну звесткi пра членаў яго сям'i.
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Спiсы выбаршчыкаў рэальна з'яўлялiся закрытым дакументам, якi не маглi кантраляваць назiральнiкi. Яны рыхтавалiся мясцовымi органамi ўлады непасрэдна на кожны выбарчы ўчастак.
Iх закрытасць i шматлiкiя факты неадпаведнасцi рэальнай колькасцi выбаршчыкаў сведчылi пра
тое, што спiсы не пераправяраюцца ад адных выбараў да наступных, не ўлiчваюць зменаў, накшталт смерцi выбаршчыкаў цi таго, што значная частка беларусаў па эканамiчных прычынах
з'ехала з краiны i не можа прымаць удзел у выбарах i iнш. Нярэдка ў спiсы забывалi ўносiць жыхароў новых дамоў.
Назiральнiкi на ўчастку №11 Брэсцкай-Усходняй акругi №3 зафiксавалi выпадак, калi ў спiс
для галасавання была ўключана жанчына, якая памерла восем гадоў таму. Мужчына сталага веку
быў вельмi абураны тым, што жонка, якую ён пахаваў, дагэтуль лiчыцца выбаршчыкам на гэтай
акрузе.
Участковая камiсiя №1 па Аршанскай гарадской акрузе №26 у запрашэннi на выбары, якi
атрымала жыхарка Оршы Ганна Чумаева, якая пражывае па вулiцы 1-я Чырвоная, унесла чатырох чалавек. Пры гэтым двое з iх ужо памерлi i не зарэгiстраваны па дадзеным адрасе, яшчэ адзiн
ужо некалькi гадоў меў iншае прозвiшча. У суседнюю кватэру члены камiсii прынеслi запрашэнне прыняць удзел у выбарах нябожчыку Мiхаiлу Астроўскаму. Усе гэтыя «мёртвыя душы» былi
ўнесены ў адпаведны спiс выбаршчыкаў на дадзеным участку.
У спiсе выбаршчыкаў знаходзiлася i прозвiшча зняволенага старшынi Праваабарончага цэнтра «Вясна» Алеся Бяляцкага на ўчастку №607 (Калiноўская выбарчая акруга №108). Разам з
тым, згодна з Канстытуцыяй i Выбарчым кодэксам Рэспублiкi Беларусь, «у выбарах, рэферэндуме не ўдзельнiчаюць грамадзяне, прызнаныя судом недзеяздольнымi, асобы, якiя ўтрымлiваюцца па прыгавору суда ў месцах пазбаўлення волi. У галасаваннi не прымаюць удзелу асобы, у
дачыненнi да якiх у парадку, устаноўленым крымiнальна-працэсуальным заканадаўствам, выбрана мера стрымання — утрыманне пад вартай».
У Вiцебску не былi ўнесены ў спiсы выбаршчыкаў каля тысячы жыхароў двух шматпавярховых кватэрных дамоў па вулiцы Броўкi, №37 i №39. Сакратар камiсii 44-га ўчастка па Вiцебскай
Чкалаўскай выбарчай акрузе №18 сказаў, што гэтых людзей, калi яны прыйдуць галасаваць, будуць заносiць у дадатковы спiс. Камiсiя выбарчага ўчастку №45 Кастрычнiцкай выбарчай акругi
Вiцебска наадварот «знайшла» два дамы выбаршчыкаў: у межы участка былi ўключаны дамы
№22 i №24 па вулiцы Чапаева, якiя знеслi паў тары гады таму. У вынiку скаргаў на нядбайнае
складанне спiсаў выбаршчыкаў ЦВК зрабiла заўвагi ўчастковым камiсiям, а Кастрычнiцкая i
Першамайская раённыя адмiнiстрацыі змянiлі межы выбарчых участкаў, далучыўшы два няўлiчаныя шматпавярховыя дамы да ўчастку №44 у Вiцебскай Чкалаўскай акрузе, i выкраслiла два
неiснуючыя дамы з межаў участка №45 у Вiцебскай Кастрычнiцкай акрузе.
Пры адсутнасцi адзiнага рэестра выбаршчыкаў i адмовах УВК даваць канкрэтную iнфармацыю пра агульную колькасць выбаршчыкаў на ўчастку ствараюцца перадумовы для манiпуляцый, асаблiва калi iснуе пагроза зрыву яўкi. Манiпуляцыi пры гэтым можна ажыццяўляць у розныя бакi: альбо памяншаць колькасьць выбаршчыкаў, для таго каб выбары адбылiся, альбо павялiчваць, калi трэба дапамаг чы вызначанаму кандыдату набраць патрэбную колькасць галасоў.
Назiральнiкi адзначылi непаслядоўнасць пазiцыi членаў УВК i недакладнасцi ў iх працы са
спiсамi выбаршчыкаў на ВУ №№ 572, 586, 594 Усходняй ВА №107 г. Мiнска, ВУ №52 Вiцебскай
Чкалаўскай ВА №18, ВУ №5 Гродзенскай Цэнтральнай ВА №50, ВУ №30 Гродзенскай Занёманскай ВА №49, ВУ №32 Гродзенскай Паўночнай ВА №51, ВУ №70 Пiнскай сельскай ВА №15,
ВУ №8 Маладзечанскай гарадской ВА №72 i iнш. На гэтых выбарчых участках назiральнiкам
адмаўлялi без тлумачэнняў, паведамлялi «папярэднiя дадзеныя» колькасцi выбаршчыкаў або адказвалi, што «колькасць увесь час мяняецца». Абгрунтаванасць змен колькасцi выбаршчыкаў
назiральнiкам праверыць не ўдалося.
Адказнасць за арганiзацыю галасавання на ўчастках нясуць УВК. Назiральнiкi заўважылi факты актыўнага ўмяшальнiцтва ў iх працу пабочных асоб. На ВУ №571 Усходняй ВА №107 г. Мiнска
аддаваў распараджэннi не старшыня, а адзiн з назiральнiкаў i разам з iм некалькi чалавек у цывiльным, якiя выклiкалi старшыню ў асобны пакой. На ВУ №39 Вiцебскай Чкалаўскай ВА №18 адзначана прысутнасць прадстаўнiкоў адмiнiстрацыi Першамайскага раёна i iншых пабочных асоб.
У Магiлёве на месцы старшынi камiсii на выбарчым участку №54 Магiлёўскай Цэнтральнай
выбарчай акругi №85 цэлы дзень знаходзiўся Аляксандр Шэпелеў, дырэктар завода «Зенiт». На
пытанне назiральнiкаў, што ён робiць на ўчастку, адказаў, што гэта ягоная камiсiя, ягоныя людзi
тут працуюць, а ён назiрае за працэсам галасавання.
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26,8% назiральнiкаў паведамiлi, што на працу членаў УВК паступалi скаргi адразу ад некалькiх асоб. Былi выпадкi цiску на назiральнiкаў i незаконнага выдалення iх з выбарчых участкаў.
У Хоцiмску Пятра Басейку, якi меў акрэдытацыю назiральнiка, не дапусцiлi да назiрання на
Ленiнскi участак №54 згодна з адзiналалосным рашэннем камiсii «ў сувязi з перашкодамi працы
камiсii».
Назiральнiка ад партыi «Справялiвы свет» Алега Кастусёва выдалiлi з участка для галасавання №14 Жлобiнскай выбарчай акругi, абвiнавацiўшы ва ўмяшаннi ў працу. Ранiцай, калi
ўчастак пачаў працу i прыйшлi першыя выбаршчыкi, назiральнiк зрабiў заўвагу старшынi камiсii
Ганне Жырко, што скрынi з бюлетэнямi для датэрмiновага галасавання павiнны знаходзiцца не
ў асобным памяшканнi, а на бачным месцы. Скрынi вынеслi, але праз гадзiну старшыня камiсii
зачытала Кастусёву рашэнне камiсii аб выдаленнi яго з участка для галасавання за «неаднаразовыя парушэннi, у тым лiку за ўмяшанне ў працу сяброў камiсii i iншых назiральнiкаў».
У Гомелi каля 18.20 з участка №1 Гомельскай-Савецкай акругi №34 выдалiлi назiральнiка
Анатоля Паплаўнага. Камiсii не спадабалася, што ён хацеў сфатаграфаваць скрынi для галасавання па месцы знаходжання выбаршчыкаў. Назiральнiк адзначыў, што ў гэты час усе скрынi
для галасавання на даму павiнны быць на ўчастку. Iх было ўсяго тры, дзве з якiх былi на месцы, а
трэцяя адсутнiчала. Гэта i спрабаваў зафiксаваць А. Паплаўны.
З участка №449 Кальварыйскай акругi №104 Мiнска ў канцы дня выбараў былi выдалены
пяць назiральнiкаў — два ад кампанii «Гавары праўду» Антон Жылко i Станiслаў Рамановiч i
яшчэ тры незалежных назiральнiкi. Каардынатар ГП па гэтай акрузе Юрый Салодкi адзначыў,
што ўвесь дзень назiральнiкi працавалi дастаткова актыўна, заўважалi памылкi ў працы камiсii,
калi, напрыклад, бюлетэнь спрабавалi выдаць чалавеку без дакументаў, пры выязным галасаваннi яны таксама паказвалi на недахопы працы камiсii. Паводле яго слоў, каля 17 гадзiн на ўчастак
прыехалi двое мужчын гадоў 30-35, «вельмi падобных на супрацоўнiкаў мiлiцыi ў цывiльным».
Маладыя людзi паказалi нейкiя пасведчаннi сябрам камiсii, а астатнiм прысутным прадставiлiся
назiральнiкамi ад Белай Русi. Пасля таго як Антон Жылко спытаў у камiсii, цi можна яму зарадзiць ноў тбук, «прадстаўнiк Белай Русi» напiсаў скаргу на ўсiх пецярых незалежных назiральнiкаў, заявiўшы, што яны перашкаджаюць яму праводзiць назiранне. Камiсiя прыняла рашэнне
выдалiць з участка ўсiх незалежных назiральнiкаў.
Упершыню на парламенцкiх выбарах-2012 беларускiя ўлады выкарысталi «выбарчыя каруселi» — арганiзаваныя групы людзей пераязджалi ад аднаго ўчастка да другога i, не будучы
выбаршчыкамi ўчастка, атрымлiвалi бюлетэнi. Назiральнiкi зафiксавалi некалькi фактаў, калi выбаршчыкаў арганiзавана прывозiлi на аў тобусах прагаласаваць. На ўчастках №373 i №374 101-й
Фрунзенскай акругi Мiнска назiральнiкi ад Партыi БНФ Сяргей Марцалеў i ад Руху «За свабоду» Арына Лiсецкая зафiксавалi факты «выбарчых каруселяў». Каля 13 гадзiнаў Арына Лiсецкая пайшла з участка, каб гэта фатаграфаваць, пакiнуўшы свае рэчы, i не вярнулася. Сяргей Марцалеў праз некаторы час пайшоў яе шукаць, але таксама знiк. Ужо пасля завяршэння галасавання
высветлiлася, што абодва назiральнiкi былi затрыманы i некалькi гадзiн утрымлiвалiся ў РУУС
Фрунзенскага раёна сталiцы.

3. Пад лiк галасоў
Згодна з артыкулам 13 ВК падлiк галасоў павiнен адбывацца галосна, на ВУ маюць права
прысутнiчаць акрэдытаваныя назiральнiкi, прадстаўнiкi СМI, кандыдаты ў дэпу таты па дадзенай ВА i iх давераныя асобы. Перад ускрыццём скрынь для галасавання падлiчваецца i агучваецца колькасць нявыкарыстаных блюлетэняў.
Ускрыццё скрынь i падлiк галасоў ажыццяўлецца паасобна: спачатку падлiчваюцца бюлетэнi,
якiя знаходзiлiся ў скрынi для датэрмiновага галасавання, потым тыя, што знаходзiлiся ў пераносных скрынях для галасавання па месцы знаходжання выбаршчыкаў. У апошнюю чаргу —
тыя, якiя знаходзiлiся ў скрынях у памяшканнях для галасавання. Вынiкi кожнага падлiку галасоў абвяшчаюцца старшынёй камiсii.
Пры выбарах дэпу татаў ППНС падлiк галасоў на ўчастку для галасавання адбываецца асобна па кожнаму кандыдату ў дэпу таты.
На падставе бюлетэняў, якiя знаходзяцца ў скрынях для галасавання, камiсiя спачатку паасобна, а потым сумiруючы звесткi, устанаўлiвае: агульную колькасць выбаршчыкаў, прыняўшых удзел у галасаваннi, у тым лiку колькасць выбаршчыкаў, якiя прынялi ўдзел у датэрмiновым
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галасаваннi; колькасць выбаршчыкаў, якiя галасавалi па месцы свайго знаходжання; колькасць
выбаршчыкаў, якiя прынялi ўдзел у галасаваннi ў дзень выбараў на ўчастку для галасавання;
колькасць галасоў, аддадзеных за кожнага кандыдата ў дэпу таты, i колькасць галасоў, аддадзеных супраць усiх кандыдатаў у дэпу таты (па безальтэрнатыўнай акрузе — колькасць галасоў,
пададзеных супраць кандыдата); колькасць бюлетэняў, прызнаных несапраўднымi.
Пасля завяршэння падлiку галасоў УВК праводзiць пасяджэнне, на якiм устанаўлiваюцца i
заносяцца ў пратакол вынiкi падлiку галасоў, разглядаюцца скаргi i звароты, асабiстыя меркаваннi членаў камiсiй (пры наяўнасцi). У пратаколе пасяджэння УВК таксама павiнны быць адлюстраваны вынiкi паасобнага падлiку галасоў (складаецца толькi ў адным асобнiку i перадаецца
толькi ў органы, якiя стварылi камiсii, — райвыканкамы цi раённыя адмiнiстрацыi).
У пратаколе аб вынiках галасавання ўказваецца толькi агульны вынiк галасавання. Копiя пратакола аб вынiках галасавання пасля яго падпiсання вывешваецца для ўсеагульнага азнаямлення. Выдача назiральнiку заверанай копii пратакола аб вынiках галасавання на ўчастку заканадаўствам не прадугледжана.
Выбарчае заканадаўства падрабязна апiсвае паслядоўнасць працэдур падлiку галасоў, неабходных для гарантый супраць фальксiфiкацый. Аднак на практыцы выкананне гэтых працэдур
не забяспечвалася цi назiральнiкi былi пазбаўлены маг чымасцi бачыць iх.
Маг чымасць прысутнiчаць у памяшканнях для галасавання падчас падлiку галасоў прадстаўлялася. Аднак пры гэтым большасць з назiральнiкаў (73,5%) адзначылi, што падлiк адбываўся
непразрыста — усiмi членамi УВК адначасова, калi кожны лiчыў толькi свой стос выбарчых бюлетэняў, перадаючы атрыманыя лiчбы старшынi камiсii. Пры такой працэдуры нi назiральнiкi, нi
кожны асобны член УВК не маглi ведаць агульны вынiк падлiку галасоў на ўчастку. У большасцi
выпадкаў старшынi УВК не кiравалiся ў сваёй дзейнасцi палажэннямi спецыяльнага дапаможнiка Цэнтральнай камiсii, якiя рэкамендуюць забяспечыць назiральнiкам рэальную маг чымасць
назiраць за працэдурай падлiку галасоў1515. Акрамя гэтага, назiральнiкам не дазвалялi знаходзiцца на той адлегласцi ад сталоў, з якой бачна працэдуру падлiку, 79,5% з iх указалi, што не мелi
зручнага месца для назiрання за падлiкам галасоў выбаршчыкаў.
Камiсiя ўчастка №20 Гомельскай Цэнтральнай акругi №33 вызначыла для назiральнiкаў месца, дзе яны мусяць знаходзiцца падчас падлiку галасоў — на калiдоры. Старшыня камiсii патлумачыў, што памяшканне ўчастка невялiкае, месца мала, а назiральнiкi могуць перашкаджаць камiсii, i вырашыў, што яны будуць назiраць за падлiкам галасоў праз адчыненыя дзверы. Назiральнiкам з участка №4 Гомельскай Цэнтральнай акругi №33 сачыць за падлiкам галасоў прыйшлося
за 11 метраў ад стала, блiжэй падысцi забараняла камiсiя.
У Мазыры падчас падлiку галасоў на выбарчым участку №18 назiральнiкаў папрасiлi адысцi ад стала з бюлетэнямi на 5 метраў, у сувязi з чым назiральнiк Юрый Целяпун зрабiў заўвагу
Iвану Навiцкаму — намеснiку старшынi ўчастковай камiсii. Навiцкi на гэта нiяк не адрэагаваў,
пасля чаго Юрый сфатаграфаваў на тэлефон спiны сяброў камiсii, за якiмi рэальна не было вiдаць падлiку. Гэтае дзеянне назiральнiка не засталося без увагi. Фота папрасiлi сцерцi, а Юрыя
рашэннем камiсii выдалiлi з участка.
Назiральнiкi кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» ў пiсьмовай форме звярталiся да старшынь УВК з просьбай забяспечыць празрыстасць працэдуры падлiку галасоў, у прыватнасцi, каб УВК даручалi ажыццяўляць падлiк галасоў члену камiсii, якi б пры гэтым агучваў
вынiк волевыяўлення выбаршчыка, адлюстраваны ў кожным бюлетэнi, i дэманстраваў гэты бюлетэнь усiм членам УВК i прысутным назiральнiкам.
На гэтыя звароты былi дадзены фактычна аднолькавыя адказы старшынь УВК: падлiк галасоў будзе ажыццяўляцца членамi УВК згодна з артыкулам 55 ВК, дапаможнiкам для працы УВК,
распрацаваным Цэнтральнай камiсiяй. Указвалася, што працэдуры падлiку галасоў i ўстанаўлення вынiкаў галасавання былi адпрацаваныя членамi камiсiй пры правядзеннi трэнiнгаў. Пры гэтым не ўказвалася, якая канкрэтна працэдура адпрацоўвалася на гэтых трэнiнгах.
Напрыклад, у Гродна ў днi датэрмiновага i асноўнага галасавання каля дваццацi праваабаронцаў з «Вясны» i БХК, якiя працавалi незалежнымi назiральнiкамi, падалi ва ўчастковыя камiсii заявы з прапановай адкрытага i празрыстага падлiку галасоў. Аналагiчныя заявы падавалi
i прадстаўнiкi кампанii «За справядлiвыя выбары». Але паўсюдна былi атрыманыя адмоўныя
адказы, прычым рашэннi прымалi старшынi камiсiй фактычна аднаасобна. На ўчастку №19 Гро15 Пособие для членов участковых избирательных комиссий [Электронный ресурс].
Рэжым доступу: http://www.rec.gov.by/Elections-PP5
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дзенскай Цэнтральнай акругi старшыня камiсii спачатку вусна падтрымала прапанову назiральнiкаў па падлiку галасоў, але ў апошнi момант перадумала — у 19.55 яны атрымалi пiсьмовыя
адмовы. У адказе, атрыманым назiральнiцай Святланай Рудкоўскай на ўчастку №43 Гродзенскай
сельскай акругi, старшыня УВК Людмiла Мячына сярод iншага напiсала, што «працэдура падлiку галасоў i ўстанаўленне вынiкаў галасавання была адпрацаваная з членамi камiсii пры правядзеннi трэнiнгу».
Паказальным з'яўляецца адказ старшынi УВК №287 Паўднёва Заходняй ВА №99 г. Мiнска М.
Г. Сiдорыка назiральнiку БХК Васiлю Санковiчу. На просьбу назiральнiка забяспечыць празрыстасць працэдур падлiку галасоў ён адказаў: «Разгледзеўшы Ваш зварот, паведамляю, што ў сувязi з тым, што Выбарчым кодэксам Рэспублiкi Беларусь працэдура падлiку галасоў не вызначана,
участковая выбарчая камiсiя №287 Паўднёва-Заходняй выбарчай акругi № 99 будзе праводзiць
працэдуру падлiку галасоў у адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь i ў форме, зручнай для членаў камiсii».
У некаторых выпадках адмовы ў адкрытасцi падлiку галасоў утрымлiвалi абсурдныя матывацыi, напрыклад, што маг чымасць бачыць адзнаку выбаршчыка ў бюлетэнi дазволiць назiральнiкам «атрымлiваць iнфармацыю, атрыманне якой Выбарчым кодэксам не прадугледжана» (старшыня ўчастковай выбарчай камiсii №18 па Салiгорскай гарадской выбарчай акрузе №68 Леанiд
Завадэўкiн). Пры гэтым, як высветлiлася, заявы ўчастковымi камiсiямi не разглядалiся калегiяальна. Адказы пiсалiся асабiста старшынямi камiсiй, хоць гэта мусiлi быць выпiскi з пратаколаў
паседжанняў адпаведных выбаркамаў.
40,4% назiральнiкаў паведамiлi, што УВК не агучвалi вынiкi паасобнага падлiку галасоў, а
8,9% заявiлi пра адсутнасць паасобнага падлiку галасоў наогул. Гэтыя факты сведчаць, што практычна палова УВК, на якiх ажыццяўлялася назiранне за працэдурамi падлiку, праводзiлi iх з парушэннямi патрабаванняў артыкула 55 ВК.
Пасля падлiку галасоў многiя назiральнiкi адзначалi, што колькасць выбаршчыкаў, якiя прагаласавалi па месцы знаходжання выбаршчыкаў, складала значную колькасць ад зарэгiстраваных
на ўчастку выбаршчыкаў — да 10% i болей.
Пасля азнаямлення з вынiковымi пратаколамi УВК назiральнiкi кампанii «Праваабаронцы за
свабодныя выбары» выявiлi несупадзеннi звестак аб колькасцi прагаласаваўшых выбаршчыкаў
у копiях пратаколаў аб вынiках галасавання, вывешаных для азнаямлення ў памяшканнях УВК, з
тымi звесткамi яўкi выбаршчыкаў, якiя атрымалi яны самi. Рознiца склала 18,1%.
У г. Мiнску колькасць прагаласаваўшых на ВУ №34 паводле афiцыйных дадзеных склала
30 589 чалавек, а паводле звестак назiральнiкаў — 20 970 чалавек. Рознiца — 9 619 чалавек
(31,4%). Пры гэтым неабходна заўважыць, што дадзеныя назiральнiкаў не ўключалi колькасць
выбаршчыкаў, прагаласаваўшых па месцы свайго знаходжання. Таму праверыць рэальную колькасць выбаршчыкаў, якiя бралi ўдзел у галасаваннi па месцы свайго знаходжання, немаг чыма.
Улiчваючы зафiксаваныя назiральнiкамi шматлiкiя факты манiпуляцый пры правядзеннi гэтага
вiда галасавання, колькасць выбаршчыкаў, якiя прынялi ўдзел у галасаваннi, рэальна можа быць
яшчэ меншай.
Гэтыя дадзеныя, вядома, не могуць быць рэпрэзентатыўнымi ў межах усёй краiны, аднак
сведчаць пра тое, што падчас правядзення выбараў мелi месца манiпуляцыi з яўкай выбаршчыкаў
у бок яе павелiчэння.
Напрыклад, падвядзенне вынiкаў выбараў у г. Гродна адбылося з сур'ёзнымi прыпiскамi з
боку камiсiй. На розных ВУ у вынiковыя пратаколы было дапiсана ад 100 да 500 галасоў. Такiя
факты адзначаны назiральнiкамi на ВУ №№ 31, 32 Гродзенскай-Паўночнай ВА, на ВУ №№ 5, 10,
19 Гродзенскай Цэнтральнай ВА, на ВУ №30 Гродзенскай Занёманскай ВА.
На ўчастку №4 Гомельскай Цэнтральнай акругi №33 дадзеныя назiральнiкаў разыходзiлiся з
пратаколам выбарчай камiсii: назiральнiкi, якiя ўдвух цэлы дзень не сыходзiлi з месца, налiчылi
360 выбаршчыкаў, камiсiя напiсала ў пратаколе, што на ўчастку прагаласавала 507 чалавек.
Незалежная назiральнiца Валянцiна Шорах, якая разам з iншымi калегамi ўсе днi галасавання
адсочвала выбарчы працэс на участку №31 Брэсцкай-Заходняй акругi №1, зафiксавала iстотныя
адрозненнi ў лiчбах, датычных яўкi выбаршчыкаў. Па яе словах, афiцыйныя дадзеныя ўчастковай выбарчай камiсii па колькасцi людзей, якiя прыйшлi галасаваць, былi завышаныя ў параўнаннi з падлiкамi незалежных назiральнiкаў на 467 асобаў.
На выбарчым участку №31 Палескай акругi №43 прыпiску ў 386 галасоў зафiксаваў назiральнiк Васiлiй Сiнiцкi. Па спiсе было зарэгiстравана 2550 выбаршчыкаў, 850 з iх прагаласавалi
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датэрмiнова, а 477 — у дзень выбараў — агулам атрымлiваецца 1327 прагаласаваўшых. У пратаколе была пазначана iншая лiчба: 1861 чалавек (з улiкам галасаванняў па месцы жыхарства).
Назiральнiкам дазволiлi сачыць за працэсам падлiку галасоў на гэтым участку на адлегласцi 1015 метраў.
На выбарчым участку №17 Лiдскай выбарчай акругi № 54 у спiсе для галасавання налiчвалася 1468 чалавек. Назiральнiк Леанiд Анацка лiчыў кожнага выбаршчыка, якi прыходзiў на ўчастак — 850 чалавек, але ў пратаколе была ўказана лiчба — 1006 чалавек.
Назiральнiк ад БХК Вiктар Адзiночанка зафiксаваў, што на ўчастку №23 Гомельскай Цэнтральнай акругi на 20.00 ва ўсiх назiральнiкаў была лiчба 218 чалавек прагаласаваўшых за 23 верасня. Але ў вынiковым пратаколе камiсii была ўказана iншая лiчба — 295 — якраз, каб хапiла
на тое, каб выбары адбылiся.
Назiральнiкi палiчылi, што 23 верасня на ўчастак №52 Вiцебскай Чкалаўскай выбарчай акругi
прыйшлi 876 выбаршчыкаў, але ў вынiковым пратаколе была пазначаная колькасць 1599 чалавек — на 723 выбаршчыкi болей.
Назiральнiк ад кампанii «За справядлiвыя выбары» Васiль Лапацiн, якi прысутнiчаў увесь
дзень на ўчастку №25 Барысаўскай гарадской выбарчай акругi №62, зафiксаваў колькасць прагаласаваўшых на ўчастку ў 707 чалавек, камiсiя жа «вывела» лiчбу 770, забяспечыўшы такiм
чынам яўку больш за 50 працэнтаў.
На выбарчым ўчастку №15 Салiгорскай гарадской выбарчай акругi №68 колькасць выбаршчыкаў, якiя прынялi ўдзел у галасаваннi 23 верасня, была штучна завышана ўчастковай камiсiяй на 401 чалавека. У гэты дзень кандыдат у дэпу таты Вiктар Малочка, а таксама яго давераная
асоба Аляксандр Малочка асабiста прысутнiчалi на дадзеным участку ў якасцi назiральнiкаў i
вялi падлiк выбаршчыкаў.
На ўчастку № 396 Заходняй акругi №102 Мiнска назiральнiка Вiктара Бурага выдалiлi пасля
таго, як ён паспрабаваў напiсаць скаргу на ўчастковую камiсiю на несупадзенне колькасцi прагаласаваўшых. Па падлiках назiральнiка, на ўчастку прагаласавалi 532 выбаршчыкi, у той час як
у пратаколе камiсii была пазначана iншая лiчба — 566. Такiм чынам, разыходжанне ў дадзеных
складала 34 чалавекi. В. Буры паспрабаваў напiсаць скаргу, за што яго папрасiлi выдалiцца з кабiнета. Калi ён пакiнуў памяшканне для галасавання i выйшаў у хол, яго папрасiлi зусiм сысцi са
школы (СШ №23 Мiнска), у якой знаходзiўся выбарчы ўчастак, у адваротным выпадку сябры
камiсii прыгразiлi нацiснуць «трывожную кнопку» i выклiкаць мiлiцыю. У гэтай жа школе знаходзiўся выбарчы ўчастак №397, дзе назiральнiкi Вiкторыя Бурая i Анастасiя Ахобiна таксама
былi выдаленыя пасля спробы напiсаць скаргу. На гэтым участку разыходжаннi ў дадзеных аб
колькасьцi прагаласаваўшых выбаршчыках склалi 157 чалавек.
Таксама адзначалiся выпадкi скарачэння ў асноўны дзень выбараў колькасцi выбаршчыкаў,
зарэгiстраваных на ўчастку для галасавання. Манiпуляцыi са спiсамi былi таксама накiраваны на
забеспячэнне яўкi.
На ВУ №26 Гарадзенскай Занёманскай акругi агульная колькасць выбаршчыкаў была занiжана амаль на 90 чалавек. Старшыня УВК Сяргей Пятроў патлумачыў, што адных выклiкаў ваенкамат, а iншыя з'ехалi ў камандзiроўкi i на заробкi. На гэтым участку вечарам у суботу ў спiсе было
2 262 выбаршчыкi, а ў нядзелю iх засталося ўжо 2178.
У дзень галасавання ў Вiцебску амаль на кожным выбарчым участку скарацiлiся спiсы выбаршчыкаў. У камiсiях тлумачылi гэта тым, што гэта людзi, якiя «памерлi», «з'ехалi ў Расiю», або
«ўжо не жывуць па гэтым адрасе». Праваабаронца Павел Левiнаў запытаўся на 57-м выбарчым
участку Вiцебскай Чкалаўскай акругi, дзе ён быў акрэдытаваны назiральнiкам, куды ж падзелiся
выбаршчыкi. Старшыня адказаў: «Памерлi!»
Старшыня АВК Таццяны Ярота Салiгорскай сельскай выбарчай акругi №69 патлумачыла назiральнiку Уладзiмiру Шылу прычыну знiкнення 12% выбарцаў на ўчастку для галасавання №76
«удакладеннямi». Як вынiкала з яе адказу, першапачатковая колькасць выбаршчыкаў на ўчастку «насамрэч складала 3094 чалавекi». Пасля ўдакладнення ў дзень выбараў спiсу грамадзян,
якiя маюць права ўдзельнiчаць у выбарах, гэтая колькасць была скарочана да 2713 асобаў. Спiс
зменшыўся ажно на 381 выбаршчыкі, што склала 12,3% ад першапачатковай лiчбы. Паводле спн.
Ярота, са спiсу былi выкраслены неграмадзяне Рэспублiкi Беларусь, асобы, якiя з'ехалi за межы
краiны, якiя часова змянiлi месца рэгiстрацыi, а таксама памерлыя. Але, па сцверджаннi У. Шылы, да пачатку галасавання гэтыя спiсы ўжо былi тройчы правераны. Камiсiя ж канчаткова iх
«удакладнiла» адразу на чатыры сотнi чалавек у меншы бок чамусьцi менавiта ў апошнi дзень
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выбараў, калi стала абсалютна зразумела, што пры такой яўцы выбары не адбудуцца. Пасля гэткiх манiпуляцый сакратар камiсii i адначасова дырэктар школы ды настаўнiк матэматыкi спадар
Каштальян вывеў афiцыйны ўзровень яўкi ў 50,3%. Пракурор Салiгорскага раёна В. Бельчын
таксама ўбачыў у знiкненнi выбаршчыкаў са спiсу для галасавання напярэдаднi дня выбараў
«удакладненне спiсу выбаршчыкаў членамi камiсii напярэдаднi кожнага тура галасавання». Па
факце несупадзення звестак незалежнага назiральнiка з афiцыйнымi лiчбамi выбарчай камiсii,
якое перавысiла дзве сотнi галасоў, у афiцыйным адказе паведамлялася, што назiральнiк ад БХК
«не заўсёды прысутнiчаў у памяшканнi для галасавання, часам выходзiў».
Па падлiках назiральнiкаў, на некаторых участках яўка выбаршчыкаў склала 45-47%. У некаторых выпадках гэта выклiкала нервовую рэакцыю з боку сяброў камiсiй, а часам i неадэкватныя
дзеяннi прысутных на выбарчых участках. Так, на выбарчым участку №594 Усходняй 107-й выбарчай акругi Мiнска выбары не адбылiся — прагаласавала не болей за 32% выбаршчыкаў. Па
iнфармацыi назiральнiка Алеся Лукашэвiча, на ўчастку ўсяго было 1 150 бюлетэняў, 317 было
выдадзена для галасавання, 833 засталiся нявыкарыстанымi. Калi гэтыя дадзеныя былi ўнесены
ў вынiковы пратакол, з рук старшынi камiсii яго вырвала назiральнiца ад адной з праўладных арганiзацый i збегла. Iншыя назiральнiкi пачалi крычаць, каб мiлiцыянт яе ўтрымаў, каб сябры камiсii таксама зрабiлi нешта, але нi старшыня, нi сакратар камiсii, нi нават мiлiцыянт не спрабавалi
гэтага зрабiць, а пры спробе самiх назiральнiкаў дагнаць гэту жанчыну, мiлiцыянт i кiраўнiцтва
ўчастковай камiсii замiнала iм. Неўзабаве старшыня, сакратар i мiлiцыянт таксама пакiнулi будынак, дзе месцiлася камiсiя, а ататнiя сябры камiсii пачалi збiраць мэблю, нiбыта нiчога незвычайнага не адбылося. На выбарчым участку №594 было зарэгiстравана 12 назiральнiкаў, у тым
лiку два мiжнародныя — ад мiсii БДIПЧ АБСЕ. Яны таксама здзiвiлiся такому развiццю падзей,
перапытвалi ў прадстаўнiкоў камiсii, куды падзеўся вынiковы пратакол.
Назiральнiкi неаднаразова накiроўвалi звароты ў органы пракуратуры i Цэнтральную камiсiю з просьбай правесцi праверку ў сувязi з несупадзеннем звестак аб яўцы выбаршчыкаў, устаноўленымi назiральнiкамi, i дадзенымi УВК.
Так, Алiна Скрабунова звярнулася ў Цэнтральную камiсiю з просьбай не прызнаваць вынiкi галасавання на ВУ №48 Шклоўскай ВА №90. У адказе Лiдзii Ярмошынай паведамлялася, што
ў адпаведнасцi з ВК вынiкi выбараў, у тым лiку i прызнанне iх адбыўшымiся, устанаўлiваюцца
ў цэлым па акрузе, а не на асобных участках для галасавання. Акрамя гэтага, як указвае старшыня Цэнтральнай камiсii, вiзуальны падлiк галасоў выбаршчыкаў не спараджае нiякiх прававых наступстваў, бо ў адпаведнасцi з часткамi 5 i 6 артыкула 55 ВК колькасць выбаршчыкаў,
якiя атрымалi бюлетэнi, устанаўлiваецца па спiсе выбаршчыкаў, а колькасць выбаршчыкаў, якiя
прынялi ўдзел у галасаваннi, — па бюлетэнях, што апынулiся ў скрынях для галасавання. Алiна
Скрабунова ўказала, што падлiк бюлетэняў з розных скрынь адбываўся не паасобку. Аднак гэта,
на думку Цэнтральнай камiсii, магло сведчыць пра парушэнне працэдурнага характару, а не пра
волевыяўленне выбаршчыкаў. Такiм чынам, вiзуальны падлiк галасоў не мае прававога значэння,
паколькi такая працэдура не прадугледжана выбарчым заканадаўствам.

4. Устанаўленне вынiкаў выбараў
Як i падчас папярэднiх выбарчых кампанiй, падвядзенне вынiкаў галасавання па акрузе заставалася закрытым для назiральнiкаў. Тыя, хто быў зарэгiстраваны ў АВК, не заўсёды маглi
прысутнiчаць у сваiх камiсiях пры перадачы пратаколаў аб вынiках галасавання i бюлетэняў. 77%
назiральнiкаў не маглi азнаёмiцца з пратаколамi, якiя паступiлi з УВК, а 22% — маглi. Асноўнымi падставамi для адмоў служылi вусныя i пiсьмовыя спасылкi адпаведных АВК i Цэнтральнай
камiсii на артыкул 82 ВК, згодна з якiм вынiкi выбараў устанаўлiваюцца на пасяджэннях АВК i
заносяцца ў пратакол, якi падпiсваецца старшынёй камiсii, намеснiкам старшынi, сакратаром,
членамi АВК i неадкладна перадаецца ў Цэнтральную камiсiю.
Згодна з артыкулам 13 ВК назiральнiкi маюць права прысутнiчаць на пасяджэннях адпаведных камiсiй, знаёмiцца з пратаколамi. Паводле афiцыйнай пазiцыi Цэнтральнай камiсii, назiральнiкi маюць права прысутнiчаць толькi на тым пасяджэннi АВК, на якiм зацвярджаюцца вынiкi
выбараў па акрузе.
У некаторых выпадках патрабаваннi назiральнiкаў аб маг чымасцi прысутнiчаць пры перадачы пратаколаў з участковых камiсiй у акруговыя выклiкалi рэзка негатыўную рэакцыю АВК.
Так, 23 верасня ўдзень назiральнiк ад БХК у Вiцебскай Кастрычнiцкай акруговай камiсii №20
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Анатоль Родзiк напiсаў заяву, што хоча прысутнiчаць пры перадачы пратаколаў участковых камiсiй. Старшыня камiсii спадар Канявалаў забаранiў яму гэта — спачатку ў вуснай, а потым у
пiсьмовай форме. Сп. Канявалаў сказаў А. Родзiку, што беларускiя назiральнiкi маюць права
прысутнiчаць толькi на пасяджэннi камiсii, а замежным — можна прысутнiчаць пры перадачы
пратаколаў. У гэты час якраз АВК наведаў назiральнiк ад АБСЕ, якому А. Родзiк распавёў пра
спрэчную сiтуацыю. Мiжнародны назiральнiк сказаў, што ў яго ёсць Выбарчы кодэкс, адмыслова перакладзены на англiйскую мову, i там напiсана, што ва ўсiх назiральнiкаў роўныя правы.
Старшыня на гэта запярэчыў: «Гэта няправiльна. У нас дзейнiчае не толькi Кодэкс, але i пастановы ЦВК, дык вось ЦВК забараняе беларускiм назiральнiкам прысутнiчаць падчас гэтай працэдуры». Высвятленнi тонкасцяў разумення беларускага выбарчага заканадаўства ў прысутнасцi
мiжнароднага назiральнiка абвастрыла сiтуацыю, i Анатоля Родзiка проста гвалтам выштурхалi
з пакоя АВК у Кастрычнiцкай раённай адмiнiстрацыi.
Назiральнiка Эдуарда Баланчука, акрэдытаванага ў АВК Маладэчанскай гарадской акругi,
якi хацеў прасачыць за перадачай пратаколаў у акруговую камiсiю, старшыня акруговай камiсii
выставiла за дзверы: маўляў, зараз няма пасяджэння, на якiм назiральнiк мае права знаходзiцца.
Гэта адбылося на вачах мiжнародных назiральнiкаў.
Пасяджэннi, на якiх зацвярджаюцца вынiкi выбараў па акрузе, як правiла, адбываюцца на
пяты дзень пасля заканчэння выбараў. Такая iнтэрпрэтацыя норм ВК з боку арганiзатараў выбараў прывяла да таго, што прыём бюлетэняў, пратаколаў аб вынiках галасавання, якiя паступiлi з
УВК, падсумаванне i ўстанаўленне вынiкаў галасавання па акрузе адбывалася па-за пасяджэннямi АВК у цалкам закрытым для назiральнiкаў рэжыме.
Зафiксаваны выпадкi, калi нават самi пасяджэннi праводзiлiся ў закрытым для назiральнiкаў
рэжыме. Так, Мастоўская акруговая камiсiя па аднайменнай выбарчай акрузе №56 правяла сваё
пасяджанне па зацвярджэннi вынiкаў галасавання на акрузе таемна. Калi 24 верасня зранiцы незалежны назiральнiк кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Алег Рамашкевiч прыйшоў у будынак, дзе знаходзiлася камiсiя, яму паведамiлi, што пасяджанне адбылося яшчэ ўчора
позна ўвечары. Фактычна, калi яно сапраўды праходзiла, яно магло адбыцца толькi ноччу. Выдаць Рамашкевiчу копiю пратакола таксама адмовiлiся, параiўшы азнаёмiцца з вынiкамi выбараў
праз некалькi дзён у газеце. Аналагiчная сiтуацыя склалася i ў АВК Гродзенскай-сельскай акругi,
дзе назiральнiцай была зарэгiстравана Святлана Рудкоўская. Калi яна зранiцы 24 верасня прыйшла ў памяшканне АВК, выявiлася, што вынiковае паседжанне ўжо адбылося, а члены камiсii ў
асобным пакойчыку «святкуюць» заканчэнне выбарчай кампанii. Старшынi камiсii не было, а
сакратар не дала маг чымасцi азнаёмiцца назiральнiцы з вынiковым пратаколам на той падставе,
што ў яе яго не аказалася.
Згодна з артыкулам 55 ВК i дапаможнiкам для працы УВК копii пратаколаў аб вынiках галасавання, пратаколы пасяджэнняў УВК, дзе адлюстроўваюцца вынiкi раздзельнага падлiку галасоў,
перадаюцца ў органы, якiя ўтварылi камiсii (райвыканкамы i адмiнiстрацыi раёнаў у гарадах).
Паколькi ВК не ўтрымлiвае прамой нормы, паводле якой назiральнiкi маюць права знаёмiцца
з гэтымi пратаколамi, на практыцы пратаколы былi недаступнымi для назiрання. Такiм чынам,
станоўчае новаўвядзенне аб абавязковай фiксацыi вынiкаў раздзельнага падлiку галасоў фактычна не рэалiзавала свой пазiтыўны патэнцыял.
Прыём пратаколаў i выбарчых бюлетэняў АВК адбываўся ў будынках мясцовых органаў выканаўчай улады. Так, Баранавiцкая Заходняя АВК №5 на працягу выбарчай кампанii знаходзiлася па адрасе вул. Савецкая, 79, пакой № 100. Аднак 23 верасня яна перамясцiлася ў памяшканне
гарвыканкама, дзе таксама пачала працаваць АВК № 6. Пратаколы з вынiкамi галасавання ў Гомелькай Юбiлейнай ВА №31 прымалiся АВК не па месцы яе знаходжання на вул. Кiрава, 34, а
ў будынку адмiністрацыi Чыгуначнага раёна г. Гомеля. Як правiла, на ўваходзе райвыканкамаў
дзяжурылi супрацоўнiкi мiлiцыi, якiя не дапускалi назiральнiкаў у будынкi.
Названыя акалiчнасцi сведчаць пра грубае парушэнне прынцыпу незалежнасцi выбарчых камiсiй ад мясцовых выканаўчых органаў улады, ствараюць маг чымасцi для кантролю працы камiсiй з боку прадстаўнiкоў выканаўчай вертыкалi.
Назiранне за падлiкам галасоў i ўстанаўленнем вынiкаў галасавання на выбарах-2012 яшчэ
раз яскрава выявiла асноўныя праблемныя моманты дзеючага выбарчага заканадаўства: адсутнасць рэгламентацыi спосабу падлiку выбарчых бюлетэняў УВК, адсутнасць дадзеных аб вынiках раздельнага падлiку галасоў у пратаколе аб вынiках галасавання i недаступнасць гэтай iнфармацыi для назiральнiкаў, закрытасць спiсаў выбаршчыкаў, адсутнасць у ВК палажэння аб выдачы
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назiральнiкам завераных копiй пратаколаў пра вынiкi галасавання, немаг чымасць прысутнасцi
зарэгiстраваных у АВК назiральнiкаў пры перадачы пратаколаў i бюлетэняў з УВК i ажыццяўлення назiрання за ўстанаўленнем вынiкаў галасавання па выбарчай акрузе.
Гэтыя сiстэмныя праблемы выбарчага заканадаўства ствараюць шырокiя маг чымасцi для манiпуляцый з вынiкамi галасавання, яўкай выбаршчыкаў, робяць працэс падлiку галасоў i ўстанаўлення вынiкаў галасавання не празрыстым i закрытым для назiрання, што не адпавядае асноўным прынцыпам правядзення свабодных i дэмакратычных выбараў, сур'ёзна падрывае давер да
вынiкаў выбараў i выбарчага працэсу ў цэлым.
Паводле звестак Цэнтральнай камiсii аб вынiках выбараў дэпу татаў ППНС пятага склiкання, у спiсы грамадзян, якiя мелi права браць удзел у выбарах дэпу татаў, было ўключана 7 030 430
выбаршчыкаў. У галасаваннi прынялi ўдзел 5 245 459 выбаршчыкаў, цi 74,61% ад агульнай колькасцi ўключаных у спiсы выбаршчыкаў.
Выбары адбылiся ва ўсiх выбарчых акругах. У першым туры абрана 109 дэпу татаў ППНС.
У Гомельскай Навабелiцкай ВА №36, дзе балатаваўся адзiн кандыдат, якi не набраў неабходнай
колькасцi галасоў выбаршчыкаў, павiнны быць праведзены паў торныя выбары.
Разам з тым, рэальныя вынiкi волевыяўлення выбаршчыкаў вызначыць немаг чыма ў сувязi з
тым, што падвядзенне вынiкаў выбараў было нетранспарэнтным, а манiпуляцыi з бюлетэнямi i
лiчбамi маглi адбывацца на ўсiх этапах галасавання i падлiку галасоў i наслойвацца адна на другую. Гэта азначае, што лiчбы, абвешчаныя АВК i ЦВК не могуць быць пацверджаны, у вынiку
чаго яны не выклiкаюць даверу.
23 верасня 2012 г. дзве мiжнародныя мiсii па назiраннi за выбарамi, АБСЕ / БДIПЧ i Парламенцкай Асамблеi АБСЕ, а таксама групы назiральнiкаў ад Мiжпарламенцкай Асамблеi дзяржаў-удзельнiкаў Садружнасцi Незалежных Дзяржаў прадставiлi свае папярэднiя заключэннi па
вынiках назiрання за выбарамi.
Мiсiя АБСЕ ў сваiм папярэднiм заключэннi ў прыватнасцi адзначыла, што «назiральнiкам не
было дадзена паўнавартаснай маг чымасцi назiраць за падлiкам галасоў, i яны негатыўна ацанiлi
гэты працэс на значнай колькасцi выбарчых участкаў, дзе праводзiлася назiранне. Адсутнасць
дакладна вызначаных працэдур падлiку галасоў азначае, што дакладны падлiк галасоў, як таго
патрабуе п. 7. 4. Капенгагенскага Дакумента АБСЕ, падпiсанага ў 1990 годзе, не можа быць гарантаваны»16.
Мiсiя Мiжпарламенцкай Асамблеi СНД адзначыла, што арганiзацыя i правядзенне выбараў
дэпату таў «адпавядалi агульнапрынятым дэмакратычным прынцыпам правядзення свабодных i
справядлiвых выбараў, якiя ўтрымлiваюцца ў Канстытуцыi i выбарчым заканадаўстве Рэспублiкi
Беларусь»17. Пры гэтым мiсiя Мiжпарламенцкай Асамблеi СНД указала, што «недакладнасць
некаторых фармулёвак Выбарчага кодэкса абумоўлiвае маг чымасць рознага тлумачэння на практыцы шэрагу заканадаўчых норм»18.

16 Международная миссия по наблюдению за выборами. Республика Беларусь — Парламентские выборы, 23 сентября 2012 года
[Электронный ресурс]. Рэжым доступу: http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS5-Obs_Itog2.pdf
17 Заключение группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Сотружества Независимых Государств на выборах в Палату прадставителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва [Электронный ресурс].
Рэжым доступу: http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS5-Obs_Itog1.pdf
18 Тамсама
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НА ЗIРАННЕ ЗА ВЫБАРАМI
Па дадзеных ЦВК, на выбарах было акрэдытавана 762 мiжнародных назiральнiкi. Мiжнароднае назiранне ў Беларусi традыцыйна было прадстаўлена Назiральнай мiсiяй СНД (347, з якiх
29 — ад Мiжпарламенцкай Асамблеi дзяржаў-удзельнiкаў СНД), Мiжнароднай мiсiяй БДIПЧ
АБСЕ (261), ПА АБСЕ (74), 1 назiральнiк прадстаўляў Мiжпарламенцкую асамблею Еўразiйскай эканамiчнай супольнасцi, па 2 назiральнiкi былi накiраваны ЦВК Азербайджана, Арменii,
Казахстана i Латвii, 3 назiральнiкi — ад ЦВК Расiйскай Федэрацыi i 1 ад ЦВК Малдовы. У якасцi
мiжнародных назiральнiкаў былi акрэдытаваны таксама 23 незалежныя замежныя назiральнiкi i
44 прадстаўнiкi дыпламатычнага корпуса.
Нацыянальнае назiранне ажыццяўлялася 30 304 назiральнiкамi, 5 з якiх былi акрэдытаваны ў
ЦВК, 528 — у АВК i 29 774 — ва ўчастковых выбарчых камiсiях. 1280 назiральнiкаў былi вылучаны грамадзянамi шляхам падачы заявы, 3305 — працоўнымi калектывамi, 3586 — палiтычнымi партыямi, 22125 — грамадскiмi аб'яднаннямi.
З пазiтыўных зменаў, якiя былi ўведзены ў парадак працы назiральнiкаў, варта адзначыць надзяленне кiруючых органаў палiтычных партый i грамадскiх аб'яднанняў правам вылучыць назiральнiкаў на ўсе ўчасткi для галасавання незалежна ад сваiх арганiзацыйных структур згодна з
Пастановай ЦВК ад 19 чэрвеня 2012 года. У часе папярэдняй кампанii гэтае пытанне выклiкала
пэўныя спрэчкi i непаразуменнi, што запатрабавала дадатковага асобнага ўрэгулявання.
Традыцыйна сярод нацыянальных назiральнiкаў, вылучаных грамадскiмi аб'яднаннямi, большасць складалi прадстаўнiкi пяцi найбуйнейшых праўладных арганiзацый: Белая Русь, Беларускi рэспублiканскi саюз моладзi (БРСМ), Беларускi саюз жанчын, Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў i Федэрацыя прафсаюзаў Беларусi.
Нацыянальнае незалежнае ад уладаў назiранне, акрамя кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары», ажыццяўлялi таксама кампанiя «За справядлiвыя выбары», якая можа лiчыцца
назiраннем з боку апазiцыйных палiтычных партый i рухаў, а таксама ўдзельнiкi праекта «Назiранне за выбарамi: тэорыя i практыка».
Кампанiя «За справядлiвыя выбары» ладзiлася з iнiцыятывы 13 палiтычных партый i грамадскiх аб'яднанняў, уключна з асноўнымi апазiцыйнымi палiтычнымi партыямi. Раней анансаваная Партыяй «Зялёныя», Партыяй БНФ i Рухам «За свабоду» асобная кампанiя назiрання
«Народны кантроль — за сумленныя выбары» ўключылася ў кампанiю «За справядлiвыя выбары». Напярэдаднi выбараў гэтая кампанiя спрабавала зарэгiстравацца ў якасцi грамадскага
аб'яднання, але су тыкнулася з адмовай у рэгiстрацыi з боку Мiнiстэрства юстыцыi.
Праект «Назiранне за выбарамi: тэорыя i практыка» — гэта iнiцыятыва арганiзацыi Belarus
Watch, якая рэалiзуецца ў партнёрстве з ЕГУ i Беларускiм Домам правоў чалавека. Падчас датэрмiновага галасавання i ў дзень выбараў 70 удзельнiкаў праекта назiралi на 59 участках 35
выбарчых акругаў, далучыўшыся да кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Чатыры
прадстаўнiкi праекта таксама прынялi ўдзел у доўгатэрмiновым назiраннi ў якасцi практыкантаў
доўгатэрмiновых назiральнiкаў кампанii праваабаронцаў.

За справядлiвыя выбары

0

Белая Русь*
БРСМ*
Беларускi саюз жанчын*
Федэрацыя прафсаюзаў
Беларусi*
Беларускае грамадскае
аб'яднанне ветэранаў*

94
63
36

Колькасць кароткатэрмiновых
назiральнiкаў
350
(назiранне на 188 участках)
1555
(назiранне на 777 участках)
5107
4575
1912

38

4086

35

3408

Назва арганiзацыi (кампанii)
Праваабаронцы
за свабодныя выбары

Колькасць доўгатэрмiновых
назiральнiкаў
98
(назiранне на 106 акругах)

*Паводле звестак Цэнтральнай камiсii.
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Нягледзячы на высокi колькасны паказчык вылучаных ад праўладных грамадскiх аб'яднанняў
i палiтычных партый назiральнiкаў i дэклараваннем, што яны таксама праводзiлi назiранне за
выбарамi ў ППНС пятага склiкання, вынiкi iх дзейнасцi так не былi прадстаўлены грамадству.
Таксама зафiксавана, што прадстаўнiкi дадзеных грамадскiх аб'яднанняў падчас ходу ўсёй выбарчай кампанii рэальна не ажыццяўлялi назiрання, у падаўляючай большасцi не прысутнiчалi на
паседжаннях АВК i на ўчастках падчас датэрмiновага галасавання, з'явiўшыся ў памяшканнi для
правядзення галасавання толькi ў дзень выбараў, i то не паўсюль.
Так, па дадзеных ЦВК, у Гомельскай вобласцi акруговыя i ўчастковыя выбарчыя камiсii зарэгiстравалi 89 i 5807 нацыянальных назiральнiкаў адпаведна. Аднак, напрыклад, мазырскi праваабаронца Уладзiмiр Целяпун, назiральнiк на выбарчым участку №18 (выбарчая акруга №42), за
пяць дзён назiрання за датэрмiновым галасаваннем нiкога з зарэгiстраваных ад прадзяржаўных
арганiзацый так i не ўбачыў. Не з'явiлася за гэты час зарэгiстраваныя на ўчастку для галасавання
нi Кавалёва Аксана, назiральнiк ад Белай Русi, нi Навуменка Сяргей — назiральнiкi ад КПБ, нi
астатнiя.
Шматлiкiя назiральнiкi ад БРСМ, Белай Русi, ветэранскай арганiзацыi i iнш., якiя былi зарэгiстраваны на пiнскiх участках для галасавання, нават у дзень выбараў масава iгнаравалi свае абавязкi. Яны проста адсутнiчалi на большасцi ўчасткаў, дзе сiратлiва стаялi пустыя сталы з шыльдамi «назiральнiкi».
У той жа час у працэсе назiрання за выбарамi дэпу татаў ППНС назiральнiкi кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» су тыкалiся з цiскам з боку органаў улады, адмовамi ў прадстаўленнi iнфармацыi з выбарчых камiсiй, выдаленнем з выбарчых участкаў (гэта адлюстравана
ў раздзелах, прысвечаных адпаведным этапам выбарчай кампанii), затрыманням, прыцягненнем
да адмiнiстрацыйнай адказнасцi i iншым метадам уздзеяння. Гэта ў горшы бок адрознiвала выбары-2012 ад выбарчых кампанiй 2008 i 2010 гг.
Так, 2-га жнiўня супрацоўнiкi падраздзялення «Тайфун» ДАI Вiцебскай вобласцi спынiлi
аў тамабiль, у якiм знаходзiлася iмiджавая прадукцыя кампанii «Праваабаронцы за свабодныя
выбары». Кiроўцу даставiлi ў РАУС г. Расоны, дзе начальнiк ААПП РАУС Аляксандр Ястрэбаў
склаў пратакол вымання. Iмiджавую прадукцыю, сярод якой былi канцэлярскiя вырабы, сумкi,
майкi з фiрмовай сiмволiкай, было вырашана канфiскаваць «з мэтай правядзення праверкi». Дадзеная прадукцыя была падрыхтавана для доўгатэрмiновых назiральнiкаў, журналiстаў i юрыстаў кампанii.
11 верасня суддзя Ленiнскага раёна Магiлёва Аксана Ратнiкава вынесла пастанову па справе
адказнага за незалежнае назiранне на Магiлёўшчыне ў межах кампанii «За справядлiвыя выбары 2012» Юрыя Новiкава. Суддзя палiчыла Юрыя Новiкава вiнаватым у тым, што ён займаўся
распаўсюдам сродкаў масавай iнфармацыi ў выглядзе iмянных сшыткаў назiральнiкаў, брашураў
для назiральнiкаў i iнфармацыйнага бюлетэня для назiральнiкаў. Паводле яе рашэння, уся гэтая
прадукцыя трапляе пад закон аб СМI i падлягае знiшчэнню. Аў тамабiль Юрыя Новiкава быў
спынены 23 жнiўня ў 20-00 у раёне чыгуначнага вакзалу супрацоўнiкамi ДАI, кiроўцу прапанавалi праехаць у Ленiнскi РАУС, дзе аў тамабiль правяралi ўжо мiлiцыянты. У багажнiку былi
знойдзены «Метадычныя рэкамендацыi для назiральнiкаў» у колькасцi 293 асобнiкi, столькi ж
было iмянных «Рабочых сшыткаў назiральнiкаў», а таксама 905 асобнiкаў бюлетэня «За справядлiвыя выбары». Уся прадукцыя назiральнiкаў, паводле рашэння раённага суда, мусiць быць
знiшчана.
У г. Баранавiчы супраць праваабаронцы i назiральнiка Сяргея Гоўшы была сфабрыкавана
адмiнiстрацыйная справа па арт. 17.1 Адмiнiстрацыйнага кодэкса («дробнае хулiганства»). На
падставе заявы старшынi АВК Баранавiцкай Заходняй выбарчай акругi №5 Таццяны Латышавай
Сяргей Гоўша быў абвiнавачаны ў грубай абразе старшынi i сяброў камiсii. Доказы невiнаватасцi назiральнiка, прадстаўленыя iм на дыктафонным запiсе пасяджэння АВК, не былi ўзяты пад
увагу работнiкамi мiлiцыi i судом, якi аштрафаваў С. Гоўшу 28 жнiўня на 15 базавых велiчынь.
Яшчэ да складання пратакола аб адмiнiстрацыйным правапарушэннi i вынясення пастановы суда дзяржаўная баранавiчская раённая газета «Наш край» безапеляцыйна назвала Сяргея Гоўшу
«распаясаўшымся хулiганам» (нумар газеты 85 ад 2 жнiўня). Аў тар артыкула Мiхаiл Шубiч у
артыкуле «Дробнае хулiганства» даваў ацэнку падзеям, вольна iнтэрпрэтуючы рэальнае становiшча спраў. Напрыканцы аў тар артыкула паведамляў, што матэрыялы справы будуць перададзены ў суд, якi дасць прававую ацэнку здарэнню. Артыкул быў надрукаваны ранкам 2 жнiўня,
а ў другой палове таго ж дня ўчастковы iнспектар капiтан мiлiцыi Мiкалай Кудраўцаў сапраўды
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выклiкаў праваабаронцу Сяргея Гоўшу ў Баранавiцкi ГАУС, дзе i быў складзены пратакол адмiнiстрацыйнага правапарушэння. Гэтая сiтуацыя толькi пацвярджала замоўны характар абвiнавачання праваабаронцы, удзел у якiм прынялi сябры АВК, мiлiцыя i суд пры iнфармацыйнай
падтрымцы дзяржгазеты дзеля дыскрэдытацыi назiральнiка.
У канцы жнiўня назiральнiца па Ясенiнскай выбарчай акрузе № 100 Мiнска Валянцiна Свяцкая атрымала лiст з Мiнiстэрства юстыцыi, у якiм Мiнюст цiкавiўся дакументацыяй неiснуючай арганiзацыi — Грамадскага аб'яднання «Беларускi фонд «Касiяпея», старшынёй якой яна
раней з'яўлялася. Арганiзацыя была лiквiдаваная дзевяць гадоў таму. Але падчас кожнай парламенцкай кампанii чыноўнiкi ўзгадваюць пра лiквiдаванае аб'яднанне i патрабуюць даць справаздачу. Падобныя захады Мiнюста Валянцiна Свяцкая расцанiла як цiск на яе як назiральнiка.
Сябра слонiмскай суполкi Партыi БНФ Андрэя Лiшыка, якi з'яўляўся назiральнiкам на Савецкiм выбарчым участку №18 па Слонiмскай акрузе, 19 верасня наведалi супрацоўнiкi КДБ.
Андрэй жыве ў iнтэрнаце на Зоркавай вулiцы. Па словах юнака, да яго ў пакой прыйшлi два чалавекi, паказалi пасведчаннi супрацоўнiкаў КДБ i папярэдзiлi, каб ён больш не займаўся назiраннем на выбарах. «Калi будзеш i далей займацца назiраннем за выбарамi, — сказалi супрацоўнiкi
КДБ, — то не знойдзеш працы не толькi ў Слонiме, але i ў адсталым, задрыпаным калгасе».
Напярэдаднi асноўнага дня галасавання Веранiка Байкова, сакратар АВК Мазырскай акругi,
сказала назiральнiкам ад БХК Святляне Шульга (выбарчы ўчастак №35, спорткомплекс «Мазырсоль») i партыi «Справядлiвы свет» — Шкробат i Бялько (выбарчы ўчастак №32, медкаледж), што iм лепей не прыходзiць на ўчасткi ў дзень выбараў — 23 верасня. У iншым выпадку
iх будуць выводзiць з мiлiцыяй i здымаць гэты працэс на камеру. Такiя дзеяннi з боку сакратара
АВК былi выклiканы тым, што УВК не выходзiлi на планавы (альбо абяцаны) працэнт колькасцi
выбаршчыкаў датэрмiновага галасавання, якi быў агучаны ў вiдэа на сайце тэлеканала «Мазыр»
http://tkm.by/ З чаканых 30 працэнтаў набралася толькi 15. Прычынай невыканання плана сакратар АВК палiчыла пiльнасць працы назiральнiкаў.
24 вернасня, на наступны дзень пасля дня выбараў, 15 незалежных назiральнiкаў праекта
«Назiранне за выбарамi: тэорыя i практыка» былi затрыманыя ў хостэле «Джаз» у Мiнску. З
хостэлу разам з усiмi ягонымi пастаяльцамi i персаналам на аў тазаку назiральнiкi былi дастаўленыя ў Цэнтральны РАУС, дзе была праведзеная iх прымусовая дактыласкапiя, а таксама дагляд
асабiстых рэчаў. У некаторых затрыманых часова былi адабраныя тэлефоны i ноў тбукi. Праз тры
гадзiны пасля затрымання без тлумачэння прычынаў назiральнiкаў i персанал хостэлу адпусцiлi.
Цэнтральны раённы аддзел Следчага камiтэта г. Мiнска ў адказ на скаргу затрыманых назiральнiкаў паведамiў, што затрыманне ўдзельнiкаў праекта адбылося ў сувязi з ананiмным званком аб
тэрарыстычнай пагрозе. «У 10 гадзiн на тэлефон АДС паступiў званок ад ананiмнага заяўнiка,
якi растлумачыў, што ў гасцiнiцы «Джаз» знаходзiцца група грамадзян каўказскай нацыянальнасцi, якiя пражываюць у названай гасцiнiцы без рэгiстрацыi. Таксама чалавек растлумачыў, што
яны маг чыма датычныя да тэрарыстычнай дзейнасцi. У сувязi з тым, што з МУС раней была
атрыманая iнфармацыя аб тым, што група злачынцаў — выхадцаў з Рэспублiкi Казахстан, можа
хавацца на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь i рыхтаваць правядзенне тэрактаў, далажыў аб паведамленнi ў ГУУС Мiнгарвыканкама. Кiраўнiцтвам ГУУС было прынятае рашэнне аб дастаўленнi асобаў, якiя пражываюць у гасцiнiцы «Джаз» з мэтай устанаўлення iх асобы, пастаноўцы
на дакта-, вiдэаўлiк». Следчы камiтэт адмовiўся ўзбуджаць крымiнальную справу за незаконнае
затрыманне назiральнiкаў, матываваўшы гэта адсутнасцю складу злачынства ў дзеяннях супрацоўнiкаў праваахоўных органаў. Мiж тым затрыманыя звяртаюць увагу на тое, што следчы так i
не здолеў патлумачыць, чаму iх каля двух гадзiн пратрымалi ля сцяны ў калiдоры РАУС, а таксама
навошта было забiраць на дагляд ноў тбукi i сродкi сувязi ў некаторых затрыманых.
Су тыкнулiся назiральнiкi i з палiтычна матываванымi звальненнямi з працы за ўдзел у назiраннi. Так, напачатку кастрычнiка слесар райводаканала Iвацэвiцкай жыллёва-камунальнай гаспадаркi Станiслаў Халадовiч, якi быў назiральнiкам падчас парламенцкiх выбараў, атрымаў на
рукi папярэджанне аб тым, што з iм з 7 лiстапада не будзе працягну ты працоўны кантракт. У той
час, як на водаканале не хапае ажно 40 работнiкаў. Па словах Халадовiча, спагнанняў на працы
ён не меў, а ў 2009 годзе нават быў узнагароджаны граматай за выдатную працу. Станiслаў Халадовiч лiчыць сваё звальненне палiтычна матываваным, кажа, што хвалю незадавальнення кiраўнiцтва ўзнялi сёлетнiя парламенцкiя выбары: ён быў назiральнiкам на ўчастку №6 выбарчай
акругi №11, якой кiраваў дырэктар райводаканала Уладзiмiр Бурдзь. Гэты ўчастак даў самы нiзкi
працэнт яўкi на выбарах у раёне.
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Упершыню было фактычна забаронена назiранне на выбарчых участках, якiя зна ходзiлiся
па-за межамi Рэспублiкi Беларусь. Цэнтральная камiсiя ўстанавiла, што ў адпаведнасцi з Палажэннем19 палiтычныя партыi i грамадскiя аб'яднаннi могуць накiроўваць сваiх назiральнiкаў
толькi ў тыя камiсii, якiя дзейнiчаюць на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь. На падставе гэтага
назiральнiкам кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» было адмоўлена ў маг чымасцi працаваць на выбарчых участках, адчыненых у дыпламатычных i консульскiх прадстаўнiцтвах Рэспублiкi Беларусь ва Украiне, Польшчы, Германii, Расii, Кiтаi, Францыi i шэрагу iншых
краiн.
Трэба адзначыць, што падчас прэзiдэнцкiх выбараў 2010 г. падобныя абмежаваннi не назiралiся.
Нормы згаданага Палажэння парушаюць прынцып галоснасцi i празрыстасцi выбарчага працэсу, супярэчаць артыкулу 13 ВК, якi рэгламентуе правы назiральнiкаў. У вынiку на замежных
участках для галасавання назiранне было немаг чымым для нацыянальных назiральнiкаў.

19 Пастанова ад 19.06.2012 г. № 21 «Об утверждении Положения о порядке деятельности иностранных (международных) наблюдателей при подготовке и проведении выборов депу татов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
пятого созыва».
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СКАРГI I ЗВАРОТЫ,
ЗВЯЗАНЫЯ З ВЫБАРАМI
Згодна з выбарчым заканадаўствам, рашэннi выбарчых камiсiй i iншыя дзеяннi, звязаныя з
выбарамi, могуць абскарджвацца ў вышэйстаячыя выбарчыя камiсii i пракуратуру. Новая рэдакцыя Выбарчага кодэкса (снежань 2010 года) таксама надала маг чымасць судовага абскарджання рашэнняў органаў, якiя фармiравалi ТВК i УВК. Так, у адпаведнасцi з ч. 6 арт. 34 Выбарчага
кодэкса рашэнне органаў, якiя ўтварылi камiсiю, можа быць абскарджана ў трохдзённы тэрмiн
з дня яго прыняцця адпаведна ў абласны, Мiнскi гарадскi, раённы, гарадскi суд суб'ектамi, якiя
вылучылi сваiх прадстаўнiкоў у склад камiсii. Скарга павiнна быць падпiсана адпаведна кiраўнiком палiтычнай партыi (арганiзацыйнай структуры), iншага грамадскага аб'яднання (арганiзацыйнай структуры), кiраўнiком iншай арганiзацыi (структурнага падраздзялення), грамадзянамi, якiя вылучылi прадстаўнiка ў склад камiсii шляхам падачы заявы. Суд разглядае скаргу ў
трохдзённы тэрмiн, яго рашэнне з'яўляецца канчатковым.
Падчас выбарчай кампанii было пададзена больш за 525 скарг i заяў.

1. Скаргi, звязаныя з утварэннем АВК i УВК
З пададзеных падчас выбарчай кампанii скарг i заяў 117 — гэта скаргi на рашэннi мясцовых
выканаўчых i распарадчых органаў па стварэннi АВК i УВК, у якiх указваецца на неабгрунтаванае неўключэнне ў склад камiсiй прадстаўнiкоў апазiцыйных палiтычных партый i грамадскiх
аб'яднанняў. Нi адна з гэтых скарг не была задаволена. Частка скарг — не разгледжана ў сувязi з
пропускам устаноўленага ВК трохдзённага тэрмiну падачы.
Суды iгнаравалi довады заяўнiкаў аб дыскрымiнацыйным падыходзе мясцовых выканаўчых
органаў пры стварэннi УВК, спасылаючыся на тое, што працэдура фармiравання выбарчых камiсiй была праведзена без фармальных парушэнняў. Шмат у чым гэта абумоўлiвалася адсутнасцю
ў ВК крытэрыяў уключэння прадстаўнiкоў у склад выбарчых камiсiй.
Трэба адзначыць, што пры разглядзе такiх скарг у судах прадстаў нiкi органаў, якiя ўтварылi камiсii, указва лi, што прадстаў нiкi апазiцыйных па лiтычных партый не ўключаны ў выбарчыя камiсii ў су вязi з прыцягненнем некаторых з iх да адмiнiст рацыйнай, крымiнальнай
адказнасцi цi беспрацоўем (напрыклад, рашэннi суда Каст рычнiцкага раёна г. Магiлёва па
скарзе Магiлёўскай абласной арганiзацыi грамадскага аб'яднання БНФ «Ад раджэньне»).
Падставамi для адмовы ва ўключэннi ў выбарчыя камiсii прадстаў нiкоў апазiцыi слу жылi
фармальныя памылкi ў даку ментах аб вылу чэннi. Пры гэтым варта заўважыць, што на аналагiчныя фармальныя недакладнасцi з боку праўладных арганiзацый або самавылу чэнцаў не
звярта лася ўвага.
Падобная практыка была адобрана Цэнтральнай камiсiяй яшчэ на выбарах Прэзiдэнта
2010 г. Такую выснову можна зрабiць з адказу Цэнтральнай камiсii на скаргу назiральнiка БХК
Паўла Левiнава аб парушэннях пры фармiраваннi УВК №35 Вiцебскай Чкалаўскай ВА №18. У
прыватнасцi Цэнтральная камiсiя ўказала, што «нязначныя недакладнасцi, дапушчаныя ў прадстаўленых дакументах, не могуць быць падставай для прызнання вылучэння пералiчаных асоб
незаконнымi, таму што прадстаўнiкi працоўных калектываў i грамадскiх аб'яднанняў былi вылучаны правамоцным спосабам».
Аналагiчная выснова зроблена i пракуратурай Вiцебскай вобласцi ў адказе на скаргу Паўла
Левiнава па пытаннi фармiравання АВК Вiцебскай Чкалаўскай ВА №18. Выконваючы абавязкi
пракурора Вiцебскай вобласцi А. В. Чадзюк указаў, што «некаторыя недакладнасцi пры запаўненнi дакументаў, якiя тычацца ўказання месца жыхарства выбаршчыкаў, з'яўляюцца неiстотнымi i не ўплываюць на правамернасць прынятага рашэння». Аднак практыка сведчыць, што аналагiчныя парушэннi з боку незалежных кандыдатаў у камiсii заўсёды прыводзiлi да прымянення
санкцый у адносiнах да iх.
У цэлым аналiз судовых рашэнняў па скаргах аб фармiраваннi выбарчых камiсiй паказвае,
што суды фактычна не разглядалi спрэчкi пра абгрунтаванасць уключэння цi неўключэння тых
цi iншых прадстаўнiкоў у склад камiсiй, а абмяжоўвалiся высвятленнем, цi былi дапушчаны фармальныя парушэннi пры фармiраваннi выбарчых камiсiй.
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Такую выснову можна зрабiць i з адказу намеснiка Старшынi Вярхоўнага Суда Рэспублiкi
Беларусь А. А. Забары на наглядную скаргу на адно з рашэнняў аб фармiраваннi выбарчых камiсiй. У прыватнасцi ён указаў, што «пытанне аб уключэннi той цi iншай асобы ў склад камiсii
адносiцца да выключнай кампетэнцыi органаў, якiя ўтвараюць камiсii».

2. Скаргi на этапе рэгiстрацыi iнiцыятыўных груп i збору подпiсаў
На этапе рэгiстрацыi iнiцыятыўных груп было пададзена 3 скаргi, па адной з якiх было прынята станоўчае рашэнне. Так, Цэнтральная камiсii задаволiла скаргу палачанiна Сяргея Рабцава,
чыю iнiцыятыўную групу не зарэгiстравала Полацкая акруговая выбарчая камiсiя. У рэгiстрацыi iнiцыятыўнай групы пенсiянеру Сяргею Рабцаву было адмоўлена з прычыны наяўнай судзiмасцi, атрыманай у 2007 годзе па артыкуле 155 КК «прычыненне цяжкага або менш цяжкага
цялеснага пашкоджання па неасцярожнасцi». У ЦВК палiчылi, што гэты факт не перашкаджае
рэгiстрацыi iнiцыятыўнай групы Рабцава i яго вылучэнню ў кандыдаты Палаты прадстаўнiкоў.
Цэнтральнай камiсiяй было адмоўлена ў задавальненнi скаргi аў тару рэзананснага перфомансу «Мусарок» Iвана Амельчанкi, якi напярэдаднi перадачы ў акруговую камiсiю заявы аб
рэгiстрацыi iнiцыятыўнай групы быў затрыманы i арыштаваны на 12 су так. Дакументы былi
адпраўленыя ў акружкам па пошце, але камiсiя не зарэгiстравала групу, матываваўшы гэта тым,
што прэтэндэнт у дэпу таты не з'явiўся асабiста. Кiраўнiк Цэнтрвыбаркама Лiдзiя Ярмошына на
прэс-канферэнцыi 26 лiпеня патлумачыла, чаму выбарчая камiсiя не зарэгiстравала iнiцыятыўную групу па вылучэннi кандыдатам у дэпу таты Iвана Амельчанкi. Яна заявiла журналiстам, што
не бачыць у гэтай сiтуацыi нiчога нелагiчнага: «У законе пазначана, што заява аб рэгiстрацыi
iнiцыятыўнай групы падаецца асобай, якая мае намер вылучыцца кандыдатам у дэпу таты або
прэзiдэнты. Падчас прэзiдэнцкiх выбараў мы нiчога не тлумачылi, але тады ўстанавiлi парадак,
што дакументы могуць падавацца асабiста або па даверанасцi. Лукашэнка падаваў дакументы па
даверанасцi, якая была ў Аляксандра Радзькова, кiраўнiка яго iнiцыятыўнай групы». Па словах
Ярмошынай, забарона на прыём дакументаў па пошце была ўведзена пасля таго, як у выбарах
2002 года ўдзельнiчаў «кандыдат-фантом», якi вылучаўся, падаваў скаргi, але яго нiхто нiколi
не бачыў. «Калi камiсiя пайшла па адрасе працоўнага калектыву, якi яго вылучаў, там аказалiся
руiны».
На этапе збору подпiсаў пададзена 18 скарг (для параўнання: на прэзiдэнцкiх выбарах 2010 г.
iх было больш за 50). Нязначная колькасць тлумачыцца тым, што збор подпiсаў выкарыстоўваўся нешматлiкiмi кандыдатамi ў асноўным з мэтай прыцягнення ўвагi да сваёй асобы. Асноўныя
ўдзельнiкi выбарчай кампанii — палiтычныя партыi — вылучалi прадстаўнiкоў рашэннямi сваiх вышэйшых органаў. У асноўным абскарджаннi датычылiся нядопуску сябраў iнiцыятыўных
груп для збору подпiсаў у iнтэрнаты.
Таксама абскарджвалiся рашэннi органаў мясцовай улады аб вызначэннi месцаў, забароненых
для збору подпiсаў. Так, у вынiку абскарджвання было зменена рашэнне Брэсцкага гарадскога
выканаўчага камiтэта: са спiсу забароненых выключаны асобныя вулiцы горада. У некаторых
выпадках аналагiчныя скаргi не былi задаволены. Мiнскi абласны выканаўчы камiтэт адмовiў у
задавальненнi скаргi на рашэнне Слуцкага раённага выканаўчага камiтэта. Адмоўнае рашэнне
прыняў Мiнаблвыканкамам па скарзе на рашэнне Любанскага райвыканкама. Варта заўважыць,
што на прэзiдэнцкiх выбарах 2010 г. менавiта Мiнскi абласны выканаўчы камiтэт быў адным з
нешматлiкiх органаў, якi пераглядаў рашэннi нiжэйшых выканкамаў на карысць пашырэння дазволеных месцаў.

3. Скаргi на адмовы ў рэгiстрацыi кандыдатамi
У адпаведнасцi з ч. 16 арт. 68 Выбарчага кодэкса Рэспублiкi Беларусь рашэнне акруговай выбарчай камiсii аб адмове ў рэгiстрацыi кандыдатам у дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў можа быць
абскарджана у Цэнтральную камiсiю асобай, вылучанай кандыдатам у дэпу таты, у трохдзённы
тэрмiн з дня прыняцця рашэння. Рашэнне Цэнтральнай камiсii ў той ж тэрмiн можа абскарджана асобай, вылучанай кандыдатам у дэпу таты, у Вярхоўны Суд Рэспублiкi Беларусь. Разгляд
скаргаў на рашэннi Цэнтральнай камiсii аб адмове ў рэгiстрацыi кандыдатам у дэпу таты адбываецца ў адпаведнасцi з гл. 29 Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса Рэспублiкi Беларусь. Цэнтральная камiсiя абавязана прадставiць суду матэрыялы, якiя паслужылi падставай для адмовы ў
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рэгiстрацыi кандыдатам у дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў. Заяўнiк мае права прадстаўляць суду
доказы i iншыя матэрыялы. Рашэнне Вярхоўнага Суда з'яўляецца канчатковым.
На рашэннi АВК аб адмове ў рэгiстрацыi кандыдатамi ў дэпу таты ў Цэнтральную камiсiю
было пададзена 57 скаргаў, задаволена — 11. Такiм чынам, падчас выбарчай кампанii 2012 года
скаргаў было менш, чым у аналагiчны перыяд парламенцкiх выбараў 2004 г. (правам абскарджання скарысталiся 164 прэтэндэнты), i прыкладна роўна 2008 г. (52 скаргi). Сярод 11 прэтэндэнтаў, зарэгiстраваных у якасцi кандыдатаў, — тры беспартыйныя, па тры прадстаўнiкi
АГП i БПЛСС, па адным прадстаўнiку ЛДП i ПБНФ. Задаволiўшы прыкладна 20% пададзеных
скаргаў, Цэнтральная камiсiя перавысiла паказчык 2008 г., (8 з 52 цi 15%) i не дасягнула паказчыка 2004 г. (44 з 164 цi 26%).
Большасць з 11 задаволеных скаргаў датычылiся адмовы ў рэгiстрацыi на падставе несапраўдных дадзеных у дэкларацыях. Пры гэтым у шэрагу выпадкаў АВК адмаўлялi з-за недэкларавання сумаў, меншых за 20% гадавога даходу, што паводле тлумачэнняў Цэнтральнай камiсii
не лiчыцца iстотным парушэннем. У такiх выпадках рашэннi АВК адмянялiся Цэнтральнай камiсiяй, аднак прэтэндэнты з-за некампетэнтных дзеянняў членаў АВК гублялi тыдзень агiтацыйнай кампанii.
Большасць скаргаў на рашэннi АВК аб прызнаннi несапраўднымi подпiсаў выбаршчыкаў задаволеныя не былi. Цэнтральная камсiя грунтавалася на звестках АВК, у тым лiку, дадзеных экспертызы МУС, аб тым, што даты ў падпiсных аркушах пастаўлены адной рукой. Прад'яўленыя
на пасяджэннi некаторымi прэтэндэнтамi пiсьмовыя пацверджаннi, дадзеныя самiмi выбаршчыкамi, не прымалiся да ўвагi. Падобная сiтуацыя склалася з Мiхаiлам Пашкевiчам, якому ў вынiку
было адмоўлена ў рэгiстрацыi па Купалаўскай выбарчай акрузе №95 у Мiнску.
У некаторых выпадках заключэннi, дадзеныя экспертамi-крымiналiстамi, не дазвалялi адназначна адказаць на пытанне, зробленыя запiсы ў графах «дата» i «подпiс» адной асобай цi рознымi. Аднак Цэнтральная камiсiя не ўлiчвала гэта i пакiдала скаргi без задавальнення.
Па Слуцкай выбарчай акрузе № 67 пры падтрымцы кампанii «Гавары праўду» шляхам збору
подпiсаў iшоў Аляксандр Солап. Нягледзячы на прызнанне таго факту, што АВК неабгрунтавана адмовiла яму ў рэгiстрацыi кандыдатам у дэпу таты, Цэнтральная камiсiя прыняла рашэнне
не задаволiць скаргу Аляксандра Солапа i пакiнуць рашэнне АВК у сiле. Са спасылкай на звароты грамадзян камiсiя ўказала на прычыну такога рашэння — неаднаразовыя судзiмасцi прэтэндэнта. Аднак паводле ВК гэты грамадзянiн не меў перашкодаў для рэгiстрацыi, бо яго судзiмасцi
былi пагашаны ў сувязi са заканчэннем iх тэрмiну.
На рашэннi Цэнтральнай камiсii аб адмове ў задавальненнi скаргаў на рашэннi АВК у Вярхоўны Суд паступiла 19 скаргаў, адна з iх — скарга Вiктара Цярэшчанкi — задаволена i заяўнiк быў
зарэгiстраваны кандыдатам у дэпутаты (Пастаўская выбарчая акруга №29). Яшчэ дзве не былi разгледжаны з-за пропуску тэрмiну для абскарджання. Астатнiя 16 пакiнуты без задавальнення.
Разглядаючы скаргу Сяргея Парсюкевiча, Вярхоўны Суд ужыў норму часткi 16 артыкула 61
ВК i прызнаў недапушчальным запаўненне падпiсных лiстоў асобай, якая не з'яўляецца членам
iнiцыятыўнай групы. Гэта пярэчыць Пастанове Цэнтральнай камiсii, якая ўстанавiла, што звесткi пра выбаршчыка могуць запаўняцца як самiм выбаршчыкам, так i iншай асобай па просьбе
выбаршчыка. Рашэнне Вярхоўнага Суда выяўляе вiдавочную супярэчнасць згаданай Пастановы
Цэнтральнай камiсii патрабаванням выбарчага заканадаўства, аднак не дае гэтаму адпаведнай
ацэнкi.
Вярхоўны суд пацвердзiў законнасць рашэння Цэнтральнай камiсii аб адмове ў рэгiстрацыi
кандыдатам у дэпу таты Аляксандра Солапа са спасылкай на наяўнасць судзiмасцi. Суддзя Вярхоўнага Суда Iгар Мiльто звярнуў увагу на адсутнасць у ВК указанняў на непагашаную або не
знятую ва ўстаноўленым парадку судзiмасць. Такi падыход вiдавочна супярэчыць заканадаўству,
паколькi ў адпаведнасцi з арт. 99 Крымiнальнага кодэкса, пагашэнне або зняцце судзiмасцi анулююць прававыя наступствы крымiнальнай адказнасцi. Такiм чынам, суд не лiквiдаваў дыскрымiнацыйны падыход, сфармуляваны Цэнтральнай камiсiяй у сваёй Пастанове па скарзе Солапа.
Падыход, якi падтрымаў Вярхоўны Суд, пярэчыць беларускаму заканадаўству.

4. Скаргi на этапе агiтацыi
На этапе агiтацыi пададзена больш за 113 скаргаў, якiя пераважна датычылiся наступных
з'яў: цэнзуры праграм кандыдатаў у СМI, адмоў у трансляцыi выступленняў кандыдатаў, заба-79-

роны правядзення пiкетаў у падтрымку байкоту выбараў, адмоў у прадстаўленнi памяшканняў
для сустрэч з выбаршчыкамi, немаг чымасцi вядзення паўнавартаснай агiтацыi шляхам правядзення масавых мерапрыемстваў, выкарыстання асобнымi кандыдатамi адмiнiстрацыйнага рэсурсу i iнш.
Зарэгiстраванаму 29 жнiўня згодна з рашэннем ЦВК кандыдату ад Беларускай партыi левых «Справядлiвы свет» Артуру Эшбаеву са Смалявiцкага раёна на Лагойскай выбарчай акрузе
№75 зноў прыйшлося звяртацца ў ЦВК, але ўжо каб адстаяць сваё права на гарантаваную законам перадвыбарчую агiтацыю. Акрамя таго, што ў сувязi з абскарджванем рашэння Лагойскай
АВК у Цэнтральнай камiсii 10 дзён фактычна былi выкрасленыя з прадугледжаных заканадаўствам 30 дзён для перадвыбарчай агiтацыi, то i пасля атрымання рэгiстрацыi кандыдат су тыкнуўся з праблемай. Так, смалявiцкая газета «Край Смалявiцкi» адмовiлася прымаць для публiкацыi выбарчую праграму Артура Эшбаева з-за таго, што яна была пададзеная ў рэдакцыю з
натуральным пры такiх абставiнах спазненнем. Акруговая камiсiя на зварот кандыдата аб дапамозе паабяцала вырашыць праблему, але так нiчога i не зрабiла. Толькi пасля чарговага звароту ў
ЦВК i адпаведнага разбiральнiцтва кандыдату паабяцалi вырашыць праблему з рэдакцыяй.
Але большасць скаргаў апазiцыйных кандыдатаў заставалiся без задавальнення. Цэнтральная
камiсiя не задаволiла скаргi кандыдатаў па Шклоўскай выбарчай акрузе №90 на дзеяннi свайго
апанента, намеснiка старшынi Камiтэта дзяржкантролю Беларусi Аляксандра Агеева, якi выкарыстоўваў службовае становiшча для вядзення сваёй перадвыбарчай кампанii.
Iван Шэга i Мiхаiл Караткевiч, кандыдаты ў дэпу таты па Слонiмскай выбарчай акрузе №58,
звярталiся некалькi разоў са скаргамi ў Цэнтральную выбарчую камiсiю аб тым, што на тэрыторыi Зэльвенскага раёна створаны няроўныя ўмовы правядзення перадвыбарчай агiтацыi. Кандыдатам у дэпу таты некалькi разоў зрывалi сустрэчы ў СВК «Сынковiчы», у Зэльве, у СВК
«Славацiчы», у вёсцы Каралiно i ў iншых месцах Зэльвеншчыны. Спадарыня Ярмошына адказала, што «вам было адмоўлена ў прадастаўленнi памяшкання для правядзення сустрэч з выбаршчыкамi, паколькi ў парушэнне ўстаноўленага парадку вы не звярнулiся ў акруговую камiсiю i
ваша патрабаванне к Цэнтральнай камiсii таксама не заснавана на законе». У другiм адказе ад 10
верасня спадарыня Ярмошына паведамiла, што «вызначэнне месцаў для правядзення масавых
мерапрыемстваў у Зэльвенскiм раёне з'яўляецца кампетэнцыяй Зэльвенскага раённага выканаўчага камiтэта i Цэнтральная камiсiя не мае права даваць ацэнку прынятаму рашэнню». Пры гэтым, усе сустрэчы з выбаршчыкамi Мiхаiл Караткевiч i Iван Шэга ўзгаднялi са старшынёй акруговай камiсii Слонiмскай выбарчай акругi Аленай Мачалiнай, з Зэльвенскiм райвыканкамам, а
таксама са старшынямi сельскiх Саветаў.
Iван Шыла, якi з'яўляўся даверанай асобай салiгорскага кандыдата ў дэпу таты Вiктара Малочкi, атрымаў адказ з ЦВК на сваю скаргу на рашэнне Салiгорскага выканкама «Аб вызначэннi
месцаў для правядзення ў паведамляльным парадку масавых мерапрыемстваў, якiя арганiзуюцца
кандыдатамi ў дэпу таты ў Салiгорскiм раёне». У сваёй скарзе прадстаўнiк кандыдата выказваў
незадаволенасць рашэннем салiгорскiх чыноўнiкаў, якiя дазволiлi агiтацыйныя сустрэчы толькi
на нешматлюдных пляцоўках школьных стадыёнаў ды ўскрайкавым парку «Маладосць», што
значна звузiла маг чымасцi для кантактаў з выбаршчыкамi. Цэнтральная плошча, галоўныя вулiцы, дваравыя тэрыторыi i наогул шматлюдныя месцы Салiгорска апынулiся забароненымi для
агiтацыйных сходаў. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камiсii Лiдзiя Ярмошына стала на бок
чыноўнiкаў. «Пры падрыхтоўцы гэтага рашэння мясцовыя ўлады кiравалiся тым, што пры правядзеннi масавага мерапрыемства маг чымы вялiкi збор народу. Таму ў гэтых мэтах двары не
падыходзяць. Гэта можа парушыць спакой грамадзян, пражываючых у дамах вакол двара, i перакрыть рух транспарту».
ЦВК фельмi фармальна адрэагавала на скаргу кандыдата ў дэпу таты па Брэсцкай Цэнтральнай акрузе №2 Iгара Маслоўскага, якая тычылася вызначаных гарадскiмi ўладамi месцаў, дзе
можна было ладзiць пiкеты i сустрэчы з выбаршчыкамi. У сваёй скарзе Маслоўскi даводзiў, што
мясцовы гарвыканкам наўмысна прапанаваў пляцоўкi, якiя размешчаны ў месцах, якiя рэдка наведваюць людзi. У якасцi прыкладу экс-кандыдат нагадаў пра пiкет, якi ён i яго давераныя асобы
ладзiлi 14 верасня ў вызначаным месцы — на стадыёне «Лакаматыў». За гадзiну, на працягу
якой адбываўся пiкет, актывiсты выбарчай кампанii Iгара Маслоўскага фактычна не сустрэлi на
спартовым аб'екце нiводнага чалавека. Аднак з адказу Цэнтрвыбаркама вынiкала, што «на тэрыторыi Брэсцкай Цэнтральнай выбарчай акругi №2 створаныя ўсе ўмовы для правядзення актыўнай агiтацыйнай кампанii».
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5. Скаргi на этапе галасавання i падвядзення вынiкаў выбараў
Па датэрмiновым галасаваннi, галасаваннi ў дзень выбараў i пры падлiку галасоў пададзена каля 200 скаргаў. Большасць з iх — на парушэннi вызначанай у ВК працэдуры галасавання:
умяшальнiцтва пабочных асоб у працу УВК, прастаўленне адзнак у бюлетэнях за выбаршчыкаў
членамi УВК, выдача некалькiх бюлетэняў адной асобе i г. д. Акрамя гэтага, пададзены скаргi на
перашкоды назiранню на ўчастках для галасавання. Трэба адзначыць, што скаргi накiроўвалiся
не па кожным факце парушэнняў, у некаторых выпадках назiральнiкi кампанii «Праваабаронцы
за свабодныя выбары» i непасрэдныя ўдзельнiкi выбарчай кампанii абмяжоўвалiся паведамленнямi пра парушэннi СМI i апiсаннем iх у справаздачах.
Па парушэннях, дапушчаных пры падлiку галасоў, пададзена 31 скарга. Нi адна з iх не была
задаволена.
5 кастрычнiка 2012 г. Цэнтральная камiсiя разгледзела 2 скаргi па вынiках выбараў дэпу татаў ППНС: скаргу Уладзiмiра Сякеркi на вынiкi выбараў па Гомельскай-Цэнтральнай ВА №33
i скаргу Iгара Случака па Гомельскай Савецкай ВА №34. У задавальненнi названых скаргаў было адмоўлена. Рашэннi не абскарджвалiся ў Вярхоўны Суд, паколькi такая маг чымасць не прадугледжана заканадаўствам. Гэта, на думку экспертаў кампанii «Праваабаронцы за свабодныя
выбары», супярэчыць Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь. Iншых скаргаў па вынiках выбараў у
Цэнтральную камiсiю не паступiла.
Органы пракуратуры, на якiя ўскладзена функцыя нагляду за выкананнем заканадаўства ў
ходзе выбараў, як i ў папярэднiя кампанii, па сутнасцi, ухiлiлiся ад правядзення праверак i ў большасцi выпадкаў перадавалi скаргi на разгляд выбарчых камiсiй.
Аналiз спраў дае падставы зрабiць выснову, што вынiковасць абскарджанняў вельмi нiзкая.
Усе звароты, пададзеныя ў сувязi з фактамi парушэнняў выбарчага заканадаўства, былi пакiнутыя без задавальнення.
Заява назiральнiка РПГА БХК «Беларускi Хельсiнкскi камiтэт» Уладзiмiра Краўчанкі аб парушэннях заканадаўства пры падлiку галасоў на выбарчым участку №12 Магiлёўскай Ленiнскай
выбарчай акругi №84, накiраваная ў Пракуратуру Магiлёўскай вобласцi, была пераадрасавана
старшынi акруговай выбарчай камiсii. У сувязi з гэтым неабходна адзначыць, што паўнамоцтвы
старшынi акруговай выбарчай камiсii, хоць i працягваюцца да прызнання Палатай прадстаўнiкоў паўнамоцтваў абраных дэпу татаў, фактычна не дазваляюць ужываць якiх-небудзь значных
мер па фактах парушэнняў. Пракуратура, якая валодае больш сур'ёзнымi паўнамоцтвамi па фактах парушэнняў выбарчага заканадаўства, як i непасрэдна падчас выбараў, далёка да правядзення
праверкi па дадзеных фактах.
Яшчэ больш неадназначнае рашэнне было прынята Пракуратурай Першамайскага раёна
г. Вiцебска па заяве назiральнiка РПГА БХК «Беларускi Хельсiнкскi камiтэт» Паўла Левiнава
па фактах парушэння выбарчага заканадаўства на ўчастку №57 Вiцебскай-Чкалаўскай выбарчай
акругi №18. Пракурор Першамайскага раёна Вiцебска Раманоўскi Ю.В. прыняў рашэнне накiраваць заяву для разгляду старшынi адпаведнай акруговай выбарчай камiсii. Аднак да гэтага
часу паўнамоцтвы выбраных дэпу татаў былi пацверджаны i дадзеная камiсiя спынiла сваю дзейнасць.
Адмоўлена ва ўзбуджэннi крымiнальнай справы па заяве Паўла Левiнава ва Упраўленне Следчага камiтэта па Вiцебскай вобласцi па факце скажэння вынiкаў падлiку галасоў на ўчастку для
галасавання №58 Вiцебскай-Чкалаўскай выбарчай акругi №18. Павел Левiнаў паведамляў пра
няўлiчаныя бюлетэнi для галасавання, якiя былi атрыманы выбаршчыкамi, але не апушчаны iмi ў
скрынi для галасавання (гэтыя бюлетэнi маюцца ў заяўнiка). Пастанова была абскарджана пракурору Першамайскага раёна г. Вiцебска.
Адмоўлена назiральнiку РПГА БХК «Беларускi Хельсiнкскi камiтэт» Наталлi Самахвалавай,
якая звярнулася з заявай аб узбуджэннi крымiнальнай справы па фактах падробкi дакументаў i
няправiльнага падлiку галасоў старшынёй участковай камiсii №22 Магiлёўскай Кастрычнiцкай
выбарчай акругi №86. У заяве адзначалася, што фактычная колькасць датэрмiнова прагаласаваўшых выбаршчыкаў у два разы менш, чым колькасць выбаршчыкаў, указаных у вынiковым пратаколе. Аналiзуючы пастанову аб адмове ва ўзбуджэннi крымiнальнай справы, вынесеную участковым iнспектарам Кастрычнiцкага РАУС г. Магiлёва Грабянюком I.В., можна зрабiць выснову,
што, як па пераважнай большасцi зваротаў аб парушэннях выбарчага заканадаўства, праверка
была праведзена павярхоўна. У ходзе яе былi апытаныя толькi старшыня камiсii i яго намеснiк.
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Iншыя абставiны пры правядзеннi праверкi не былi даследаваны (не былi апытаныя iншыя назiральнiкi, акрэдытаваныя ўчастковай камiсiяй, грамадзяне, якiя паводле дадзеных участковай
камiсii прагаласавалi, не былi вывучаны пiсьмовыя матэрыялы).
Варта звярнуць увагу на справу былога кандыдата ў дэпу таты па Брэсцкай Заходняй выбарчай акрузе №1 Аляксандра Мельнiка, якi спрабаваў прыцягнуць да адказнасцi вiнаватых у парушэннях выбарчага заканадаўства пры правядзеннi выбараў на ўчастку для галасавання №39.
Брэсцкi гарадскi выканаўчы камiтэт адмовiўся пачаць адмiнiстрацыйны працэс па яго заяве, аднак пасля абскарджання гэтага рашэння ў Пракуратуру адмiнiстрацыйны працэс усё-такi быў
пачаты ў адпаведнасцi з арт. 10.26 ПВКоАП. Затым Брэсцкi гарвыканкам вынес пастанову аб
яго спыненнi. А. Мельнiк абскардзiў пастанову, у тым лiку, у суд Ленiнскага раёна г. Брэста.
Аднак скаргi не разглядалiся па сутнасцi, паколькi на думку дзяржорганаў, А. Мельнiк не з'яўляецца пацярпелым, i адпаведна, не надзелены правам абскарджання ў рамках адмiнiстрацыйнага
працэсу.
Адзначаны выпадак выкарыстання мiжнародных механiзмаў абароны парушаных правоў.
Старшыня Гомельскай абласной арганiзацыi Аб'яднанай грамадзянскай партыi Васiль Палякоў
i сябра партыi Уладзiмiр Няпомняшчых падалi скаргi ў Камiтэт ААН па правах чалавека. Падставай паслужыла адмова судоў разгледзець iх скаргi па фактах увядзення на тэлерадыёкампанii
«Гомель» палiтычнай цэнзуры падчас агiтацыйнай кампанii. Выступы кандыдатаў, якiя ўтрымлiвалi заклiкi да выбаршчыкаў не браць удзел у выбарах, у эфiр не прайшлi. Скаргi апазiцыянераў у суд вынiку не далi, таму што беларускае заканадаўства не дае права ў падобных выпадках
скардзiцца ў суд. У звароце ў Камiтэт ААН па правах чалавека экс-кандыдаты ўказваюць на парушэнне iх права на свабоднае выказванне меркавання, права на ўдзел у справядлiвых выбарах,
права не падвяргацца дыскрымiнацыi на падставе палiтычных перакананняў, права на доступ да
правасуддзя i просяць рэкамендаваць ураду Беларусi ўнесцi адпаведныя змены ў нацыянальнае
заканадаўства.
Аналiзуючы разгляд скаргаў, пададзеных удзельнiкамi выбарчай кампанii, можна зрабiць
выснову, што працэдура абскарджання парушэнняў выбарчых правоў працягвае заставацца неэфектыўнай i не дазваляе дамаг чыся iх аднаўлення ў судовым або адмiнiстрацыйным парадку,
таму многiя зацiкаўленыя асобы не бачаць сэнсу абскарджваць парушэннi выбарчага працэсу.
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ВЫСНОВЫ
Кампанiя «Праваабаронцы за свабодныя выбары» лiчыць, што выбары ў ППНС пятага склiкання адбылiся з сур'ёзнымi парушэннямi прынцыпаў дэмакратычных i справядлiвых выбараў,
замацаваных стандартамi АБСЕ i беларускiм заканадаўствам. Атмасфера палiтычнага пераследу
i рэпрэсiй апанентаў улады, на фоне якой праходзiла выбарчая кампанiя, абмежаваннi падчас
фармiравання выбарчых камiсiй, агiтацыйнай кампанii негатыўна паўплывалi на свабоду выбару.
Непразрыстасць падлiку галасоў не дае падстаў сцвярджаць, што вынiкi выбараў адлюстроўваюць волевыяўленне беларускага народа.
Выбары дэпу татаў ППНС пятага склiкання сталi першымi парламенцкiмi выбарамi, якiя праводзiлiся паводле абноўленай рэдакцыi Выбарчага кодэкса. Змены i дапаўненнi ў ВК, унесеныя
ў 2010 i 2011 гг., у асноўным насiлi пазiтыўны характар. Аднак адсутнасць эфектыўных механiзмаў рэалiзацыi правоў грамадзян i абскарджвання парушэнняў у вялiкай ступенi змяншаюць
станоўчы ўплыў гэтых змен. Значная частка выбарчага працэсу застаецца нетранспарэнтнай i
негалоснай. Выбарчае заканадаўства не мае дастатковых механiзмаў супраць манiпуляцый пры
правядзеннi выбараў.
Адсутнасць крытэрыяў для ўключэння або ад хiлення вылучаных кандыдатур у склад выбарчых камiсiй дазволiла органам выканаўчай улады манiпуляваць працэсам фармiравання камiсiй.
Нягледзячы на тое, што ВК гарантуе прадстаўленасць палiтычных партый i грамадскiх арганiзацый у складзе выбарчых камiсiй, на практыцы менавiта прадстаўнiкi апазiцыйных палiтычных
партый склалi ў выбарчых камiсiях менш за 1%.
Рэгiстрацыя iнiцыятыўных груп у АВК у цэлым адбывалася без вiдавочных парушэнняў. Аднак праверка дакладнасцi подпiсаў выбаршчыкаў у падпiсных лiстах праводзiлася ў закрытым
для назiральнiкаў рэжыме, што дае падставы ўдзельнiкам выбарчага працэсу не давяраць вынiкам праверкi, асаблiва ў выпадках адмовы ў рэгiстрацыi кандыдатаў у дэпу таты. Усяго рознымi
шляхамi было вылучана 494 прэтэндэнты на дэпу тацкi мандат, з iх 122 (24,6%) было адмоўлена
ў рэгiстрацыi. Палiтычныя партыi вылучылi 204 прэтэндэнты (41% ад агульнай колькасцi вылучаных). Адмову ў рэгiстрацыi атрымалi 23% вылучэнцаў ад партый, з iх 19,5% — ад апазiцыйных
партый.
Пераважная большасць iнiцыятыўных груп апазiцыйных прэтэндэнтаў на дэпу тацкi мандат
былi зарэгiстраваныя. Адмоўлена 85 iнiцыятыўным групам, што планавалi вылучыць 15 асоб у
якасцi кандыдатаў у дэпу таты, большасць з iх складалi iнiцыятыўныя групы па вылучэннi А. Мiхалевiча i М. Статкевiча.
Рашэннi АВК па адмове ў рэгiстрацыi iнiцыятыўных груп грамадзян па вылучэннi ў якасцi
прэтэндэнтаў у кандыдаты А. Мiхалевiча i М. Статкевiча на падставе таго, што першы не пражывае на тэрыторыi Беларусi i знаходзiцца ў крымiнальным вышуку, а другi адбывае пакаранне
ў выглядзе пазбаўлення волi ў турме г. Магiлёва, не заснаваныя на законе.
Падчас перадвыбарчых мерапрыемстваў былi зафiксаваны перашкоды з боку ўлад у дачыненнi да членаў iнiцыятыўных груп апазiцыйных кандыдатаў i выпадкi выкарыстання адмiнiстрацыйнага рэсурсу на карысць тых, каго падтрымлiвае ўлада.
Змены ВК, унесеныя ў 2010 г., спрасцiлi працэдуры рэгiстрацыi кандыдатаў у дэпу таты. На
спрашчэнне працэдур рэгiстрацыi кандыдатаў была накiравана i Пастанова Цэнтральнай камiсii №35, якая вызначыла, што пад «iстотным характарам не адпавядаючых рэчаiснасцi звестак
у дэкларацыi аб даходах i маёмасцi кандыдата ў дэпу таты» разумеецца дэклараванне меншай
сумы гадавога даходу (калi неадпаведнасць складае больш за 20% ад агульнай сумы гадавога даходу).
Абсалютна праходнымi былi кандыдатуры тых кандыдатаў у дэпу таты, хто вылучаўся адразу
ад двух суб'ектаў (ад грамадзян шляхам збору подпiсаў i ад працоўных калектываў) — яны на
100% зарэгiстраваныя. Як правiла, менавiта гэтым шляхам iдуць тыя кандыдаты, якiх падтрымлiвае ўлада. Нязначная колькасць адмоў у рэгiстрацыi дадзена вылучэнцам ад працоўных калектываў — зарэгiстравана 85% ад вылучаных такiм шляхам. Больш за ўсё адмоўлена тым прэтэндэнтам, якiя вылучалiся шляхам збору подпiсаў — 56%.
На этапе перадвыбарчай агiтацыi адзначана выкарыстанне адмiнiстрацыйнага рэсурсу ў мэтах падтрымкi праўладных кандыдатаў. Адначасова дзяржаўныя СМI публiкавалi матэрыялы,
якiя негатыўна асвятлялi дзейнасць апазiцыi. У параўнаннi з парламенцкiмi выбарамi 2008 г.
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палепшаны заканадаўчыя ўмовы для агiтацыi, аднак выкарыстанне новых норм было звужана
дзеяннямi выканаўчай улады i выбарчай адмiнiстрацыяй. Вялiкая колькасць кандыдатаў ад апазiцыйных партый была пазбаўлена маг чымасцi данесцi сваю пазiцыю да выбаршчыкаў. Зафiксаваны шматлiкiя выпадкi цэнзуры выступаў, перадвыбарчых праграм апазiцыйных кандыдатаў,
забароны трансляцыi iх выступленняў у эфiры. Гэта iстотна абмежавала правы выбаршчыкаў на
атрыманне поўнай iнфармацыi пра кандыдатаў i iх праграмы.
У першыя днi датэрмiновага галасавання колькасць тых, хто прагаласаваў датэрмiнова, нязначна адрознiвалася ад той, якую аб'яўлялi УВК. Але ў канцы датэрмiновага галасавання павялiчылася рознiца памiж афiцыйнымi звесткамi i звесткамi назiральнiкаў. Таксама ў канцы датэрмiновага галасавання значна ўзрасла колькасць участкаў, на якiх была зафiксавана падобная
рознiца.
Пры правядзеннi датэрмiновага галасавання назiральнiкам неаднаразова адмаўлялi ў прадстаўленнi звестак пра колькасць выбаршчыкаў, зарэгiстраваных на ўчастках. Былi адзначаны парушэннi працы ўчастковых камiсiй, члены якiх, нягледзячы на заўвагi назiральнiкаў, няякасна
апячатвалi скрынi для галасавання. Таксама заўважаны выпадкi, калi памяшканнi для галасавання не апячатвалiся падчас перапынкаў i пасля заканчэння працы УВК.
Працэс галасавання па месцы знаходжання выбаршчакаў вызначаўся шматлiкiмi парушэннямi падчас галасавання. Гэта датычыцца, у першую чаргу, арганiзацыi галасавання па месцы знаходжання тых выбаршчыкаў, якiя папярэдне не выказвалi такога жадання, i перашкод у працы
назiральнiкаў з боку членаў УВК.
На пераважнай большасцi ўчасткаў (93,6%), дзе былi незалежныя назiральнiкi, скрынi для
галасавання знаходзiлiся ў полi зроку членаў УВК, назiральнiкаў i журналiстаў. Выдачы некалькiх бюлетэняў адной асобе зафiксавалi 5,3% назiральнiкаў. Былi зафiксаваны выпадкi цiску на
назiральнiкаў i незаконнага выдалення iх з выбарчых участкаў. 26,8% назiральнiкаў паведамiлi,
што на працу членаў УВК паступалi скаргi адразу ад некалькiх асоб.
Падлiк галасоў адбываўся непразрыста, назiральнiкi, а ў большай частцы УВК i члены камiсiй, не мелi маг чымасцi адсочваць правiльнасць падлiку галасоў, адлюстраваных у выбарчых
бюлетэнях. Назiральнiкамi кампанii зафiксавана несупадзенне звестак пра яўку выбаршчыкаў на
ўчастках са звесткамi, указанымi ў пратаколах УВК аб вынiках галасавання.
Падчас выбарчай кампанii пададзена 525 скаргаў. Большасць з iх сведчыць пра неабгрунтаванае неўключэнне ў выбарчыя камiсii прадстаўнiкоў апазiцыi i грамадскiх аб'яднанняў. Як i
на папярэднiх выбарах, нiводная з такiх скаргаў не была задаволена. На адмову ў рэгiстрацыi ў
Цэнтральную камiсiю паступiла 57 скаргаў, з iх 11 былi задаволены. З 19 скаргаў на адпаведныя
рашэннi Цэнтральнай камiсii, пададзеных у Вярхоўны Суд, задаволена адна.
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РЭКАМЕНДАЦЫI
Пры ўнясеннi змен у ВК у студзенi 2010 г. не была ўлiчана большасць рэкамендацый АБСЕ i
Венецыянскай камiсii, зробленых па вынiках назiрання за папярэднiмi выбарчымi кампанiямi, у
тым лiку выбарамi ў ППНС 2008 г.
Большасць гэтых рэкамендацый не страцiла сваёй актуальнасцi. Выбары паказалi, што без
дэталёвай рэгламентацыi парадку фармiравання выбарчых камiсiй, галасавання i падлiку галасоў
немаг чыма забяспечыць такое правядзенне выбараў, якое б адпавядала мiжнародным стандартам. Выбарчая кампанiя таксама засведчыла неабходнасць забеспячэння рэальнай роўнасцi кандыдатаў у сферы доступу да сродкаў масавай iнфармацыi i пашырэння правоў назiральнiкаў.
Унясенне прапанаваных рэкамендацый у выбарчае заканадаўства Рэспублiкi Беларусь i iх паслядоўная рэалiзацыя на практыцы дазволяць наблiзiць выбары да мiжнародных стандартаў і павялiчыць давер да вынiкаў такiх выбараў як у грамадзян Беларусi, так i ў мiжнароднай супольнасцi.

1. Выбарчыя камiсii
У ВК неабходна закласцi норму, якая б гарантавала прысутнасць у выбарчых камiсiях прадстаўнiкоў тых апазiцыйных палiтычных партый, якiя вылучаюць сваiх кандыдатаў на выбарах.
Неабходна забяспечыць палiтычным партыям, якiя прынялi ўдзел у выбарчай кампанii, права
дэлегаваць аднаго прадстаўнiка ў кожную з тэрытарыяльных, акруговых i ўчастковых выбарчых
камiсiй. I толькi ў тым выпадку, калi палiтычная партыя не скарысталася такiм правам, дазваляць
мясцовым распарадчым i выканаўчым органам у парадку, усталяваным законам, самастойна запаўняць вакантныя месцы ў выбарчых камiсiях. Аналагiчным чынам першачарговае права вылучаць сваiх прадстаўнiкоў у выбарчыя камiсii трэба прадстаўляць i кандыдатам у Прэзiдэнты.
Гэтыя змены адпавядалi б прыярытэту партый у садзейнiчаннi выяўленню i выказванню палiтычнай волi грамадзян (частка 1, артыкул 5 Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь). Пры наяўнасцi
конкурсу на ўдзел у выбарчай камiсii яна павiнна стварацца ў максiмальнай колькасцi, устаноўленай ВК. Акрамя гэтага важна заканадаўча вызначыць крытэрыi для кандыдатаў у склад выбарчых
камiсiй, якiя б зменшылi маг чымасцi адвольнага iх прызначэння i маглi б ацэньвацца судом пры
разглядзе адпаведных скаргаў. Фармiраванне выбарчых камiсiй пры наяўнасцi конкурсу павiнна
праходзiць шляхам абмеркавання кожнай кандыдатуры асобна, у прысутнасцi назiральнiкаў.

2. Рэгiстрацыя кандыдатаў
Неабходна выключыць маг чымасць выкарыстання адмiнiстрацыйнага рэсурсу пры зборы
подпiсаў, у прыватнасцi забаранiць збор подпiсаў не членамi iнiцыятыўных груп. Акрамя гэтага, трэба прадугледзець права назiральнiкаў прысутнiчаць пры праверцы подпiсаў за вылучэнне
кандыдатаў. Як паказвае вопыт выбарчых кампанiй, вызначыць тое, кiм зроблены запiс даты ў
падпiсным лiсце, цяжка нават для эксперта. Таму патрабаванне прастаўлення даты подпiсу выключна самiм выбаршчыкам неабходна зняць.

3. Спiсы выбаршчыкаў
У мэтах павелiчэння празрыстасцi, падсправаздачнасцi працэсу рэгiстрацыi выбаршчыкаў неабходна стварыць агульнанацыянальны спiс выбаршчыкаў. Ён павiнен размяшчацца ў iнтэрнэце i
быць даступным для кожнага жадаючага. Грамадзяне i назiральнiкi, у тым лiку давераныя асобы,
прадстаўнiкi СМI i мiжнародныя назiральнiкi павiнны мець поўны доступ да спiсаў. Кожны грамадзянiн павiнен мець права знаёмiцца са спiсамi выбаршчыкаў на сваiм участку да пачатку галасавання. Акрамя гэтага назiральнiкi павiнны мець магчымасць знаёмiцца са спiсамi выбаршчыкаў
падчас галасавання. Колькасць выбаршчыкаў, зарэгiстраваных на ўчастку для галасавання, павiнна
абвяшчацца выбарчымi камiсiямi як напярэдаднi галасавання, так i пасля яго заканчэння.

4. Фiнансаванне выбараў
Вынiкi фармiравання i выкарыстання выбарчых фондаў кандыдатаў паказалi неабходнасць
павелiчэння тэрмiну iх фармiравання. Неабходна дазволiць асобам, якiя маюць намер вылучыцца
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кандыдатамi ў Прэзiдэнты, i палiтычным партыям, якiя прынялi рашэнне пра вылучэнне сваiх
кандыдатаў у дэпу таты, фармiраваць выбарчы фонд з моманту прызначэння даты выбараў. У выпадку нерэгiстрацыi кандыдатаў, грошы будуць вяртацца ахвяравальнiкам.
Мэтазгодна павелiчэнне максiмальнага памеру выбарчага фонду.

5. Перадвыбарчая агiтацыя
Заканадаўства прадугледжвае працягласць перыяду перадвыбарчай агiтацыi не больш, як
адзiн месяц. Такi тэрмiн агiтацыi абмяжоўвае як кандыдатаў у маг чымасцi агiтацыi, так i грамадзян у атрыманнi поўнай iнфармацыi пра кандыдатаў i iх праграмы. Прапаноўваецца павялiчыць тэрмiн агiтацыйнай кампанii як мiнiмум яшчэ на два тыднi за кошт скарачэння папярэднiх этапаў выбарчай кампанii. Акрамя гэтага, трэба вызвалiць суб'ектаў, якiя размяшчаюць
палiтычную рэкламу, ад адказнасцi за змест рэкламы, якую прадставiлi кандыдаты цi палiтычныя партыi.
Неабходна вярнуць практыку правядзення дэбатаў памiж кандыдатамi ў прамым эфiры, а
таксама забаранiць цэнзуру выступаў кандыдатаў i iх праграм.

6. Судовае абскарджанне рашэнняў, звязаных з выбарамi
ВК прадугледжвае абмежаваны пералiк падстаў для звароту ў судовыя органы. Неабходна
даць маг чымасць судовага абскарджання любых рашэнняў выбарчых камiсiй, iншых дзяржаўных органаў. У першую чаргу гэта датычыцца пастановы Цэнтральнай камiсii, якая зацвярджае
вынiкi выбараў, а таксама вынiкi выбараў па асобных участках, тэрыторыях i акругах.

7. Датэрмiновае галасаванне
Замацаваная ў ВК працэдура датэрмiновага галасавання дазваляе ўладам ажыццяўляць рознага роду манiпуляцыi. У сувязi з гэтым прапануецца разгледзець маг чымасць поўнай адмены датэрмiновага галасавання, замянiўшы яе працэдурамi, што дазвалялi б выбаршчыкам галасаваць
на iншых участках.
У выпадку, калi датэрмiновае галасаванне не будзе адменена, прапануецца скарацiць тэрмiны датэрмiновага галасавання да двух дзён, увесцi крытэрыi, паводле якiх выбаршчыку даецца
права на датэрмiновае галасаванне. Такiмi крытэрыямi павiнны быць падставы, якiя адназначна
сведчаць пра немаг чымасць для выбаршчыка ўзяць удзел у галасаваннi ў дзень выбараў (напрыклад, ад'езд за мяжу краiны, цi за межы выбарчай акругi i iнш.).
Трэба таксама заканадаўча дэталiзаваць працэдуры захавання выбарчых скрынь падчас датэрмiновага галасавання, апячатвання памяшканняў, дзе знаходзiцца выбарчая скрыня.
Патрабуецца забаранiць знаходжанне пабочных асоб, у тым лiку супрацоўнiкаў мiлiцыi ў памяшканнях для галасавання i пакоях, дзе захоўваюцца выбарчыя скрынi, бюлетэнi i iншыя матэрыялы па выбарах.
Прадугледзець права назiральнiкаў знаходзiцца ў памяшканнях для галасавання па-за часам
працы выбарчых камiсiй (абедзенны перапынак i iнш.), калi там застаюцца члены выбарчых камiсiй.
Забяспечыць усе УВК празрыстымi цэльнымi выбарчымi скрынямi з пластыкавымi стужкамi
для апячатвання з iндывiдуальным нумарам выбарчага ўчастка.

8. Галасаванне па месцы знаходжання выбаршчыка
Вызначыць, што права на такое галасаванне ўзнiкае ў выбаршчыка толькi пасля перадачы
пiсьмовай заявы ва ўчастковую выбарчую камiсiю (не пазней дня галасавання) аб немаг чымасцi
галасавання на выбарчым участку.

9. Пад лiк галасоў
Працэдура падлiку галасоў не з'яўляецца празрыстай. Адна з асноўных прычын гэтага — адсутнасць дэталiзацыi працэдуры падлiку галасоў у ВК. Трэба заканадаўча замацаваць наступныя
прынцыпы працэдуры падлiку галасоў.
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Падлiк галасоў трэба праводзiць галосна ў прысутнасцi назiральнiкаў, якiя могуць бачыць
правiльнасць падлiку волевыяўлення выбаршчыкаў у кожным бюлетэнi i чуць, за каго пададзены
голас. Патрабуецца, каб падлiк галасоў рабiў адзiн з членаў камiсii, якi б агучваў i дэманстраваў
усiм членам камiсii i назiральнiкам кожны бюлетэнь.
Падлiк галасоў павiнен ажыццяўляцца асобна па кожнай скрынi для галасавання, вынiкi такога асобнага падлiку галасоў асобна па кожнай скрынi павiнны адлюстроўвацца ў вынiковым
пратаколе.
Назiральнiкi i iншыя асобы, якiя знаходзяцца ў адпаведнасцi з выбарчым кодэксам на ўчастку
для галасавання пры падлiку галасоў, павiнны мець права весцi аўдыё- i вiдэазапiс працы выбарчай камiсii аж да абвяшчэння вынiкаў галасавання i вывешвання вынiковага пратакола. Копiя вынiковага пратакола, завераная старшынёй i сакратаром камiсii i замацаваная пячаткай, выдаецца
назiральнiку па яго просьбе.
Прапануецца замацаваць права назiральнiкаў, зарэгiстраваных у тэрытарыяльных выбарчых
камiсiях, i давераных асоб кандыдатаў непасрэдна прысутнiчаць i назiраць за працэдурамi перадачы выбарчых бюлетэняў i пратаколаў з вынiкамi галасавання з участкаў для галасавання ў
тэрытарыяльныя камiсii i атрымлiваць (альбо складаць самiм) зводную таблiцу вынiкаў галасавання па ўчастку i ў цэлым па акрузе i тэрыторыi з завярэннем гэтых копiй старшынёй адпаведнай выбарчай камiсii.

10. Назiранне за выбарамi
Для павелiчэння даверу да iнстыту та выбараў у Беларусi неабходна заканадаўча пашырыць
правы назiральнiкаў.
Назiральнiкi павiнны мець маг чымасць бесперашкодна знаёмiцца з матэрыяламi камiсiй па
вылучэннi ў iх склад, спiсамi выбаршчыкаў, умовамi захавання выбарчых бюлетэняў i скрынь
падчас датэрмiновага галасавання.
Неабходна зрабiць транспарэнтнай працэдуру падлiку галасоў, каб засведчыць тое, што кожны бюлетень быў улiчаны менавiта за таго кандыдата, якi пазначаны ў бюлетэнi. Неабходна дакладна акрэслiць права абскарджання, у тым лiку ў судовым парадку любых дзеянняў, якiя могуць
паўплываць на вынiкi выбараў, а таксама прапiсаць працэдуры i тэрмiны абскарджання.
У мэтах адназначнага прымянення палажэнняў аб правах назiральнiкаў, замацаваць у артыкуле 13 ВК прынцып тэорыi права, згодна з якiм пералiк правоў назiральнiкаў з'яўляецца прыкладным, а пералiк забаронаў — вычарпальным.
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СIТУАЦЫЯ ПАСЛЯ ВЫБАРАЎ
1. Мiжнародная рэакцыя на выбары
24 верасня кiраўнiк мiсii назiральнiкаў БДIПЧ АБСЕ Антонiа Мiлашоскi заявiў, што празрыстасць выбараў у Беларусi не можа быць гарантаваная належным чынам, паколькi назiральнiкi не мелi дастатковага доступу да падлiку галасоў20. У папярэднiм дакладзе БДIПЧ i ПА АБСЕ
падкрэслiвалася, што «выбары не былi непрадузятымi, а працэс падачы скаргаў i апеляцый не
гарантаваў эфектыўнага сродка абароны21». Акрамя таго, было адзначана, што «нягледзячы на
пэўныя паляпшэннi выбарчага заканадаўства ў 2010 i 2011 гадах, заканадаўчыя рамкi ўсё роўна
не гарантуюць правядзення выбараў у адпаведнасцi з абавязальнiцтвамi ў рамках АБСЕ i мiжнароднымi стандартамi»22.
У той жа дзень з крытычнай ацэнкай правядзення ў Беларусi парламенцкiх выбараў выступiлi Вярхоўны прадстаўнiк ЕС па замежных справах i палiтыцы бяспекi Кэтрын Эштан i Камiсар
па пытаннях пашырэння i палiтыкi суседства Штэфан Фюле. Яны падкрэслiлi, што парламенцкiя
выбары сталi яшчэ адной страчанай маг чымасцю для правядзення выбараў у адпаведнасцi з мiжнароднымi стандартамi. Услед за ацэнкай БДIПЧ яны адзначылi, што выбары не былi справядлiвымi i праходзiлi на фоне агульнага клiмату рэпрэсiй i запалохвання23.
Адначасова з заявай выступiў i кiраўнiк Еўрапарламента Марцiн Шульц, якi выказаў шкадаванне, што парламенцкiя выбары ў Беларусi зноў не адпавядалi мiжнародным стандартам справядлiвага i празрыстага выбарчага працэсу, а таксама паведамiў, што ў такой сiтуацыi Еўрапарламент не зможа аднавiць афiцыйныя адносiны з беларускiм парламентам24. Падобная адзнака
падзей зроблена прэс-сакратаром Дзяржаўнага Дэпартамента ЗША.
Кiраўнiк мiсii назiральнiкаў ад СНД Сяргей Лебедзеў не выказаў iстотнай крытыкi адносна
арганiзацыi парламенцкiх выбараў у Беларусi. На яго думку, пэўныя недахопы выявiлiся, але заўвагi i недапрацоўкi былi адзiнкавымi, але нi ў якiм разе не масавымi25.
14 снежня Мiсiя назiральнiкаў БДIПЧ АБСЕ апублiкавала вынiковы даклад аб ходзе парламенцкiх выбараў у Беларусi 23 верасня 2012 года26. У дакладзе канстатуецца, што, нягледзячы
на некаторыя паляпшэннi ў Выбарчым кодэксе Рэспублiкi Беларусь, многiя абавязацельствы i
стандарты ў рамках АБСЕ не былi выкананы.

2. Заявы кiраўнiка дзяржавы i старшынi Цэнтральнай камiсii
па выбарах i правядзеннi рэспублiканскiх рэферэндумаў
па пытаннях, звязаных з правядзеннем выбараў
11 кастрычнiка адбылося заключнае сумеснае паседжанне палат Нацыянальнага сходу чацвёртага склiкання, на якiм выступiў Прэзiдэнт А. Лукашэнка. Ён закрануў тэму выбараў, а менавiта — маг чымасць пераходу ў будучынi на змешаную выбарчую сiстэму, якая прадугледжвае i аднамандатныя акругi, i партыйныя спiсы. А. Лукашэнка станоўча ацанiў функцыянаванне
змяшанай сiстэмы ў iншых краiнах, але падкрэслiў, што выбары па партыйных спiсах не могуць
быць эфектыўнымi без наяўнасцi аў тарытэтных партый i адпаведнай палiтычнай культуры.
Прэзiдэнт адзначыў, што ў перспектыве РГА «Белая Русь» можа стаць партыяй цэнтрысцкай накiраванасцi, але параiў не спяшацца з гэтай трансфармацыяй27. Словы кiраўнiка дзяржавы
20 Антоніа Мілашоскі: «Празрыстасць галасавання на выбарах не можа быць гарантаваная ў належнай ступені». — БелаПАН. 24
верасня 2012 года. — Рэжым доступу: http://by.belapan.com/archive/2012/09/24/576594_576595/
21 «Назіральнікі АБСЕ: Выбары ў Беларусі нельга назваць свабоднымі і бесстароннімі». — БелаПАН. 24 верасня 2012. — Рэжым
доступу: http://by.belapan.com/archive/2012/09/24/576582_576583/
22 «ЕС: Беларусь згубіла яшчэ адну магчымасць правесці выбары ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі». БелаПАН, 24 верасня 2012. — Рэжым доступу: http://by.belapan.by/archive/2012/09/24/eu_eu_576822_576824/
23 Schulz on Belarus elections: mockery of democratic ballot. 24-09-2012. — Рэжым доступу: http://www.europarl.europa.eu/thepresident/en/press/press_release_speeches/press_release/2012/2012-september/press_release-2012-september-13.html
24 «Миссия от СНГ вполне удовлетворена содержательной стороной выборов». — Советская Белоруссия, 25.09.2012. — Режим
доступа: http://www.sb.by/post/136954/
25 Рэжым доступу: http://by.belapan.by/archive/2012/10/11/580378_580381/
26 Справаздача па выніках назірання за выбарамі дэпу татаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага
склікання. Режим доступа: http://belhelcom.org/node/18176
27 22 кастрычніка стала вядома, што пытанне пераўтварэння РГА «Белая Русь» у палітычную партыю не ўключаны ў парадак дня
з'езда гэтай грамадскай арганізацыі 3 лістапада 2012
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сведчаць пра рашэнне чарговы раз адкласцi працэс пераўтварэння грамадскай арганiзацыi «Белая Русь» у палiтычную партыю28.
Акрамя гэтага А. Лу кашэнка выказаў надзею, што парламент пятага склiкання пачне
«нейкую мадэрнiзацыю па лiтычнай сiстэмы», якая «будзе за лежыць не толькi ад унут раных умоў, але перш за ўсё ад таго, у якой знешнепа лiтычнай сiстэме i канфiгу рацыi мы будзем iснаваць29». Прэзiдэнт аднак не патлу мачыў, што ён разу мее пад такой мадэрнiзацыяй
i якiм чынам новы Нацыянальны сход будзе вырашаць гэтую задачу. Канкрэтных дзеянняў
Прэзiдэнта i ўладных структур па абмеркаваннi такой па лiтычнай рэформы (мадэрнiзацыi)
не было адзначана.
На гэтым жа паседжаннi парламента А. Лукашэнка аб'явiў, што кампанiя апазiцыi па байкоту
выбараў «ганебна правалiлася». Яна, па словах Прэзiдэнта, «паказала слабасць апазiцыi, так
званай «пятай калоны», якая нават не хоча iмiтаваць барацьбу за ўладу»30.
17 кастрычнiка старшыня ЦВК Лiдзiя Ярмошына ў iнтэрв'ю агенцтву БелаПАН фактычна
прызнала выкарыстанне дзяржаўнымi ўстановамi адмiнiстрацыйнага рэсурсу для забеспячэння
яўкi на выбары. Яна заявiла, што яўка у 74% была дасягну та за кошт «тых тытанiчных намаганняў па прыцягненні выбаршчыкаў на ўчасткi, якiя рабiлi мясцовыя ўлады i адмiнiстрацыi, асаблiва дзяржустаноў, устаноў адукацыi»31.
Лiдзiя Ярмошына таксама выказалася супраць змешанай выбарчай сiстэмы, абгрунтоўваючы гэта тым, што «мажарытарныя акругi будуць непад'ёмна велiзарныя, мажарытарная сiстэма
проста не будзе выконваць сваю функцыю, так як дэпу тат не зможа даходзiць да кожнага выбаршчыка». Але з iншага боку, яна адзначыла, што «55 дэпу татаў для 15 партый — гэта мала,
будзе занадта высокi прахадны бар'ер для праходжання ў парламент. Адпаведна, туды змогуць
трапiць толькi адна-дзве буйныя партыi»32. На яе думку, у Беларусi трэба выкарыстоўваць або
мажарытарную, альбо прапарцыйную выбарчую сiстэму. Пры гэтым Л. Ярмошына пагадзiлася,
што правядзенне выбараў па партыйных спiсах дапаможа фармiраванню палiтычнай партыйнай
сiстэмы.
Старшыня Цэнтральнай камiсii па выбарах i правядзеннi рэспублiканскiх рэферэндумаў паведамiла, што прадставiла Прэзiдэнту прапановы па змене выбарчага заканадаўства. У прыватнасцi, яна прапанавала ўвесцi дадатковую маг чымасць для вылучэння кандыдатаў ад грамадскiх
арганiзацый, якiя налiчваюць больш за тысячу членаў; даць маг чымасць фармаваць выбарчыя
фонды з моманту вылучэння кандыдата для таго, каб кандыдат меў легальныя сродкi для аплаты
працы членаў iнiцыятыўнай групы. Л. Ярмошына таксама лiчыць неабходным вывесцi агiтацыю
за байкот выбараў з паняцця перадвыбарчай агiтацыi33. Неабходна адзначыць, што падчас выбараў у парламент 2012 года Цэнтральная камiсiя па выбарах i правядзеннi рэспублiканскiх рэферэндумаў ўжо фактычна гэта зрабiла.
16 кастрычнiка А. Лукашэнка даў прэс-канферэнцыю для прадстаўнiкоў СМI расiйскiх рэгiёнаў. Сярод iншага на ёй быў закрану ты шэраг тэм, звязаных з выбарамi. Прэзiдэнт зноў крытычна выказаўся наконт прапарцыйнай сiстэмы выбараў, спасылаючыся на неразвiтасць партыйнай
сiстэмы ў Беларусi. Ён таксама адзначыў прадузяты характар дакладу БДIПЧ па вынiках парламенцкiх выбараў у Беларусi.
3 снежня Цэнтральная камiсiя па выбарах i правядзеннi рэспублiканскiх рэферэндумаў накiравала Прэзiдэнту прапановы па ўнясенні змяненняў у выбарчае заканадаўства. У прыватнасцi,
Цэнтральная камiсiя выступiла за: пашырэнне маг чымасцяў для вылучэння кандыдатаў у дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў праз прадастаўленне такога права рэспублiканскiм грамадскiм
аб'яднанням колькасцю больш за тысячу чалавек, а таксама выключэнне з артыкула Выбарчага
кодэкса, якi тычыцца правядзення перадвыбарнай агiтацыi, палажэння пра байкот выбараў; павелiчэнне памераў асабiстых фiнансавых выбарчых фондаў кандыдатаў у дэпу таты парламента i
прэзiдэнты; адмова ад прадастаўлення кандыдатам бюджэтных сродкаў для вырабу агiтацыйных
улётак падчас агiтацыйнай кампанii. Незалежныя эксперты выказалi меркаванне, што прапановы ЦВК сведчаць пра iмiтацыю рэформаў, а не пра рэальную мадэрнiзацыю. Неабходныя змены выбарчага заканадаўства, аб якiх у першую чаргу казалi незалежныя назiральнiкi i апазiцыя,
28
29
30
31
32
33

Рэжым доступу: http://by.belapan.com/archive/2012/10/11/580369_580373/
Рэжым доступу: http://by.belapan.by/archive/2012/10/11/580363_580367/
Рэжым доступу: http://by.belapan.by/archive/2012/10/17/581626_581627/
Рэжым доступу: http://by.belapan.by/archive/2012/10/17/581648_581649/
Там жа
Рэжым доступу: http://by.belapan.by/archive/2012/10/17/581648_581649/
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складаюцца ў наступным: заканадаўча замацаваць такую працэдуру падлiку галасоў, пры якой не
толькi старшыня ўчастковай камiсii ведаў бы вынiкi галасавання, а як мiнiмум усе сябры гэтай
камiсii; палiтычным партыям, якiя ўдзельнiчаюць у выбарах, гарантаваць прадстаўнiцтва ў выбарчых камiсiях; забяспечыць правы назiральнiкаў у такой ступенi, каб яны рэальна бачылi тое,
што напiсана ў бюлетэнi; упарадкаваць датэрмiновае галасаванне, каб выбаршчык, якi не можа
прыняць удзел у галасаваннi ў асноўны дзень, рабiў адпаведную заяву. Нi адно з гэтых палажэнняў не было прапанавана Цэнтральнай камiсiяй.

3. Грамадска-палiтычны кантэкст
У цэлым завяршэнне выбарчай кампанii не змянiла сiтуацыю з правамi чалавека ў краiне,
умовы функцыянавання палiтычных партый i арганiзацый грамадзянскай супольнасцi. Асуджаныя па палiтычных матывах працягвалi знаходзiцца ў месцах зняволення, для iх не палепшаныя
ўмовы адбывання пакарання.
22 кастрычнiка былi апублiкаваныя вынiкi чарговага сацыялагiчнага апытання, праведзенага НIСЭПД. Вынiкi сведчаць, што яўка на выбарах склала 66,4%, а байкатавалi выбары 9,6%
рэспандэнтаў34. Гэтыя дадзеныя выклiкалi хвалю негатыўных каментароў з боку прадстаўнiкоў
апазiцыi ў незалежных СМI, паколькi яны цалкам супярэчылi рыторыцы прыхiльнiкаў байкоту,
а таксама дэманстравалi неэфектыўнасць iх кампанii. Акрамя таго, вынiкi сацыялагiчнага апытання НIСЭПД засведчылi рост у параўнаннi з парламенцкiмi выбарамi 2008 г. колькасцi прыхiльнiкаў незалежных кандыдатаў i кандыдатаў ад апазiцыi.

34 Страсти вокруг явки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iiseps.org/press5.html.
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Мінакі на фоне інфармацыйнага плаката
пра выбары ў Палату прадстаўнікоў.
Гомель, 3 жніўня 2012 г.

Усталяванне інфармацыйнага
плаката пра выбары
ў Палату прадстаўнікоў.
Гомель, 3 жніўня 2012 г.

Малады прадстаўнік
Белай Русі агітуе
за ўдзел у выбарах.
Плошча
перад Камароўскім
рынкам у Мінску,
22 верасня 2012 г.
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Абвестка пра выбары. Пінск, жнівень 2012 г.

Абвестка пра выбары на дзвярах крамы.
Пінск, жнівень 2012 г.

Стэнд з інфармацыяй пра выбары каля крамы
«Ганд лёвы цэнтр» у Светлагорску.
Жнівень 2012 г.
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Пасяджэнне Баранавіцкага
гарвыканкама па фарміраванні
ўчастковых камісій.
8 жніўня 2012 г.

Пасяджэнне АВК Баранавіцкай Заходняй выбарчай акругі № 5. 23 ліпеня 2012 г.

Пасяджэнне АВК Мазырскай
выбарчай акругі №42
па праверцы подпісаў
за вылучэнне кандыдатаў
у дэпутаты.
Жнівень 2012 г.
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Рэгістрацыя ініцыятыўнай
групы Сяргея Дайнекі.
Светлагорск, 13 ліпеня 2012 г.

Аляксей Гаўруцікаў з паплечніцай
перад падачай дакументаў на рэгістрацыю
ініцыятыўнай групы Мікалая Статкевіча.
Віцебск, ліпень 2012 г.

Рэгістрацыя ініцыятыўнай групы
Сяргея Парсюкевіча.
Віцебск, 18 ліпеня 2012 г.
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Пікет па збору подпісаў
за кандыдата ў дэпутаты
Мікалая Чарнавуса.
Баранавічы, 25 ліпеня 2012 г.

Пікет па збору подпісаў за вылучэнне
кандыдатам у дэпутаты Міхаіла Бязносенка.
Гомель, 2 жніўня 2012 г.

Пікет па збору подпісаў за вылучэнне кандыдатам
у дэпутаты Івана Шэгі.
Слонім, 21 ліпеня 2012 г.

Збор подпісаў за вылучэнне кандыдатам у дэпутаты Ганны Канюс. Брэст, ліпень 2012 г.
-95-

Пікет па збору подпісаў у падтрымку
Аксаны Самуйлавай.
Бабруйск, 30 ліпеня 2012 г.

Патэнцыйны кандыдат Аляксандр Солап
збірае подпісы за сваё вылучэнне.
Слуцк, ліпень 2012 г.

Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты
Валеры Рыбчанка падчас збору подпісаў.
Жлобін, жнівень 2012 г.

Пікет па збору подпісаў за вылучэнне
кандыдатам у дэпутаты Рыгора Грыка.
Баранавічы, 20 ліпеня 2012 г.
-96-

Рыгор Крывіцкі, кіраўнік
ініцыятыўнай групы па вылучэнні
кандыдатам у дэпутаты
Нікадзіма Варановіча, падчас пікета
па збору подпісаў.
Мазыр, 27 ліпеня 2012 г.

Пікет па збору подпісаў за вылучэнне кандыдатам
у дэпутаты Міхаіла Пашкевіча.
Мінск, 4 жніўня 2012 г.

Грамадзянская кампанія «Гавары праўду»
і Рух «За свабоду» падчас сумеснага пікета,
прысвечанага Дню нараджэння
палітзняволенага Мікалая Статкевіча.
Акцыя прайшла ў межах збору подпісаў
за вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты.
Мінск, 12 жніўня 2012 г.

-97-

Сябры інцыятыўнай групы
збіраюць подпісы за вылучэнне
кандыдатам у дэпутаты
Людмілы Кубраковай.
Мінск, жнівень 2012 г.

Збор подпісаў па вылучэнні
кандыдатам у дэпутаты
Зінаіды Мандроўскай праводзіўся
пад перавернутым дзяржаўным сцягам.
Пінск, 6 жніўня 2012 г.
Збор подпісаў за вылучэнне
кандыдатам у дэпутаты дзеючай дэпутаткі
Валянціны Леаненка.
Мінск, 4 жніўня 2012 г.

Збор подпісаў за вылучэнне
кандыдатам у дэпутаты
Алы Сопікавай.
Слонім, 28 ліпеня 2012 г.
-98-

Барыс Хамайда заклікае
байкатаваць выбары.
Віцебск, 3 верасня 2012 г.

Акцыя за байкот выбараў,
праведзеная Яўгенам Гуцалавым.
Віцебск, 19 верасня 2012 г.

Актывіст «Zмены» Павел Вінаградаў падчас пікета, прысвечанага байкоту выбараў. Мінск, 17 верасня 2012 г.
-99-

У Салігорску заклікаюць
да байкоту выбараў

Улёткі за байкот выбараў. Свіслач
Зэльвенскія актывісты запусцілі
60 папяровых самалёцікаў з надпісамі:
«Выбарам — байкот»

Заклікі да байкоту выбараў. Бяроза
-100-

Пікет кандыдатаў ад АГП сумесна з БХД «Палітвязні ёсць — выбараў няма».
Мінск, 15 верасня 2012 г.

Побач з пікетам «Палітвязні ёсць — выбараў няма» — пікет у падтрымку кандыдата
Дзмітрыя Шаўцова. На здымку — кандыдат разам з прэс-сакратаром АГП Ганнай Красулінай.
Мінск, 15 верасня 2012 г.
-101-

Пікет «За сумленныя выбары
без Лукашэнкі!» з удзелам
кандыдатаў ад АГП.
Мінск, 13 верасня 2012 г.

Уладзімір Някляеў
падпісвае сваю кнігу
падчас пікета ў падтрымку
кандыдата ў дэпутаты
Таццяны Караткевіч.
Мінск, 16 верасня 2012 г.

Стэнд з інфармацыяй пра палітвязняў на агітацыйным пікеце кандыдата ў дэпутаты
Таццяны Караткевіч. Мінск, 16 верасня 2012 г.
-102-

На агітацыйным
пікеце кандыдат
у дэпутаты
Аляксандр Рамановіч
уздымае пытанне
палітвязняў.
Пінск, верасень 2012 г.

Агітацыя за кандыдата
ў дэпутаты Аксану Закрэўскую —
распаўсюд улётак на мясцовым рынку.
Магілёў, верасень 2012 г.

Яраслаў Берніковіч
на агітацыйных пікетах
нагадвае пра тое,
што ў Беларусі
застаюцца палітвязні.
Наваполацк,
верасень 2012 г.
-103-

Кандыдат у дэпутаты Алена Фаміна
праводзіць агітацыйны пікет на ўзгорку
каля баскетбольнай пляцоўкі.
Віцебск, 11 верасня 2012 г.

У многіх рэгіёнах былі вызначаны бязлюдныя
і нязручныя месцы для агітацыі.
Кандыдат у дэпутаты Валерый Каранкевіч
агітуе на стадыёне «Сож» у Крычаве.
17 верасня 2012 г.

Кандыдат у дэпутаты Ігар Маслоўскі на ўласным досведзе пераканаўся, што вызначаны
для агітацыі стадыён «Лакаматыў» непрыгодны для гэтых мэтаў. Брэст, верасень 2012 г.
-104-

Агітацыя за кандыдата ў дэпутаты Івана Шэгу.
Слонім, 8 верасня 2012 г.

Агітацыйны пікет кандыдата
ў дэпутаты Аляксандра Кабанава
здымаў невядомы ў цывільным.
Бяроза, верасень 2012 г.
-105-

Агітацыйны пікет кандыдата
ў дэпутаты Зінаіды Мандроўскай.
Пінск, 9 верасня 2012 г.

Агітацыйнае мерапрыемства
кандыдата ў дэпутаты
Вадзіма Дзевятоўскага.
Наваполацк, верасень 2012 г.

Агітацыйны пікет у падтрымку
кандыдата ў дэпутаты
Таццяны Караткевіч.
Мінск, 6 верасня 2012 г

Aгітацыйнае мерапрыемства
ў падтрымку кандыдата ў дэпутаты
Віктара Малочкі.
Салігорск, жнівень 2012 г.

-106-

На сустрэчу з кандыдатам у дэпутаты Віктарам Малочкам
і ягонай даверанай асобай Анатолем Лябедзькам прыйшло
каля 70 выбаршчыкаў. Салігорск, 5 верасня 2012 г.

На сустрэчу з кандыдатамі Іванам Шэгам
і Міхаілам Караткевічам у сельскі клуб СВК «Караліно»
Зэльвенскага раёна ніхто з выбаршчыкаў не прыйшоў.
4 верасня 2012 г.

На сустрэчу з кандыдатам у дэпутаты
Таццянай Кузьмянковай прыйшло
ўсяго 7 выбаршчыкаў.
Магілёў, 4 верасня 2012 г.
-107-

Прымусовае датэрміновае галасаванне
студэнтаў БарДУ на ўчастку №19 ВА №5.
Баранавічы, 18 верасня 2012 г.

Прымусовае датэрміновае галасаванне студэнтаў
педагагічнага і інжынернага факультэтаў
Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта
на ўчастку №21 ВА №5.
Баранавічы, 19 верасня 2-12 г.

У Бярозе на выбарчы ўчастак
№57 у першы дзень датэрміновага галасавання сал дат
тэрміновай службы прывозілі
галасаваць на аўтобусах.

-108-

Затрыманне актывістаў моладзевага праекта «Назіранне за выбарамі: тэорыя і практыка» ў «Хостэл Джаз».
Мінск, 24 верасня 2012 г.

Шматлікія зарэгістраваныя назіральнікі ад БРСМ, Белай Русі,
ветэранскіх арганізацый і інш. на ўчастках для галасавання ў дзень
выбараў адсутнічалі. Пінск, 23 верасня 2012 г.

З такой ад легласці дазволілі назіраць за выбарчым працэсам Валерыю Беразіенку
на выбарчым участку №45 ВА №87. Магілёў
-109-

Памяшканне для галасавання аднаго з выбарчых
участкаў Пінска: продаж прадуктаў і спіртных напояў.
23 верасня 2012 г.

Пад лік галасоў на ўчастку №11 у Бабруйску.
Звычайны ракурс сяброў камісій для назіральнікаў.
23 верасня 2012 г.

Прэс-канферэнцыя старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай. 26 ліпеня 2012 г.
-110-

Дакумент 1

Адмова АКВ у магчымасці назіральніку прысутнічаць
падчас праверкі сапраўднасці подпісаў выбаршчыкаў. ВА №64

-111-

Дакумент 2

Адмова АКВ у магчымасці назіральніку прысутнічаць
падчас праверкі сапраўднасці подпісаў выбаршчыкаў. ВА №98

-112-

Дакумент 3

Адмова АКВ у магчымасці назіральніку прысутнічаць
падчас праверкі сапраўднасці подпісаў выбаршчыкаў. ВА №99

-113-

Дакумент 4

Адказ ЦВК назіральніку С. Гоўшу з нагоды заявы аб фальсіфікацыі
пратакола паседжання АВК ВА №5

-114-

Дакумент 5

Адказ з аддзела ўнутраных спраў Баранавіцкага гарвыканкама
з нагоды заявы назіральніка С. Гоўшы аб фальсіфікацыі пратакола
паседжання АВК ВА №5

-115-

Дакумент 6

Адмова галоўнага рэдактара газеты “Маяк” у публікацыі праграмы
кандыдата ў дэпутаты А. Кабанава

-116-

-117-

Планы сустрэч з выбаршчыкамі кандыдатаў у дэпутаты па Пінскай сельскай выбарчай акрузе №15:
выключна ў працоўны час і выключна ў непрацоўны час

Дакумент 7

Дакумент 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

-118-

Дакумент 9

Выбарчыя паштоўкі з рэкламай прыватнага прадпрыемства
“Райаграсэрвіс”. Распаўсюджваліся ва ўстановах Маладэчна
ідэолагамі

-119-

Дакумент 10

Адмова УВК на прапанову назіральніка аб правядзенні
празрыстай працэдуры падліку галасоў

-120-

-121-

Яўка выбаршчыкаў на двух суседніх участках Свіслацкай акругі №94 г. Мінска адрозніваецца
больш чым у 5 разоў

Дакумент 11

Дакумент 12

Асаблівае меркаванне сябра АВК Грушаўскай выбарчай акругі №98
г. Мінска С. Вазняка

-122-

-123-

-124-

-125-

-126-

Дадатак 1

Рашэнне АВК Брэсцкай-Памежнай выбарчай акругі №4 аб адмове
ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы Мікалая Статкевіча

-127-

Дадатак 2

Рашэнне Назіральнай рады па кантролю за выкананнем парадку
і правіл правядзення перадвыбарчай агітацыі ў сродках
масавай інфармацыі.

-128-

Дадатак 3

Пастанова ЦВК «Аб растлумачэнні прымянення палажэнняў
Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць
правядзенне дэбатаў кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання».

-129-

Дадатак 4

Асвятленне парламенцкіх выбараў 2012 г. у беларускіх СМІ. Выніковы даклад. ГА «Беларуская асацыяцыя журналістаў»
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-131-

-132-

-133-

-134-

-135-

-136-

Дадатак 5

Папярэднія заключэнні і высновы. Міжнародная місія
па назіранні за выбарамі АБСЕ/ПА АБСЕ. Рэспубліка Беларусь —
Парламенцкія выбары, 23 верасня 2012 года.
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-142-

-143-

-144-

-145-

-146-

-147-

-148-

-149-

-150-

Дадатак 6

Заключэнне групы назіральнікаў ад Міжнароднай Асамблеі
дзяржаў-удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў
на выбарах у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь пятага склікання.
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