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СПIС ПРЫНЯТЫХ СКАРАЧЭННЯЎ
АБСЕ — Арганiзацыя па бяспецы i супрацоўнiцтву ў Еўропе
АГП — Аб'яднаная грамадзянская партыя
АВК — акруговая выбарчая камiсiя
БАЖ — Грамадская арганiзацыя «Беларуская асацыяцыя журналiстаў»
БВ — базавая велiчыня (21 руб)
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
БНФ — Партыя БНФ
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
Венецыянская камiсiя — Еўрапейская камiсiя за дэмакратыю праз права
ВК — Выбарчы кодэкс Рэспублiкi Беларусь
ГА — грамадская арганiзацыя
Каляндарны план — Каляндарны план арганiзацыйных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы i
правядзеннi выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь шостага склiкання
КаАП — Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях
КПБ — Камунiстычная партыя Беларусi
КХП — Кансерватыўна-Хрысцiянская Партыя — БНФ
ЛДПБ — Лiберальна-дэмакратычная партыя Рэспублiкi Беларусь
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
ТВК — тэрытарыяльная выбарчая камiсiя
УВК — участковая выбарчая камiсiя
Цэнтральная камiсiя / ЦВК — 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».
Кампанiя не падтрымлiвае якiх-небудзь палiтычных партый i палiтычных дзеячоў. Увесь выбарчы працэс ацэньваецца максiмальна непрадузята, сыходзячы выключна з прынцыпаў свабодных, дэмакратычных i празрыстых выбараў, пры якiх народ можа ў поўнай меры рэалiзаваць
сваё канстытуцыйнае права на ўдзел у кiраваннi сваёй краiнай.
Мэта кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» — назiранне за выбарамi ўсiх узроўняў у Рэспублiцы Беларусь, ацэнка выбарчага працэсу i забеспячэння правоў чалавека падчас выбарчай кампанii з пункту гледжання беларускага выбарчага заканадаўства i мiжнародных
стандартаў свабодных i дэмакратычных выбараў, iнфармаванне беларускай грамадскасцi i мiжнароднай супольнасцi пра ход электаральнай кампанii i зробленыя высновы.
Назiранне ў межах кампанii «Правабаронцы за свабодныя выбары» ажыццяўляецца сiламi
сябраў Праваабарончага цэнтра «Вясна» i Беларускага Хельсiнкскага камiтэта ў строгай адпаведнасцi з дзеючым нацыянальным заканадаўствам.
З першага дня выбараў у межах кампанii дзейнiчала 55 доўгатэрмiновых назiральнiкаў, прадстаўнiцтва якiх у АВК дазволiла ахапiць працэс волевыяўлення больш за 70% выбарцаў краiны.
Вынiкi апрацоўкi штотыднёвых справаздач назiральнiкаў распаўсюджвалiся ў форме тыднёвых
справаздач кампанii i папярэднiх справаздач кампанii па асобных этапах выбараў.
Падчас датэрмiновага галасавання назiранне ажыццяўлялася на 182 УВК, а ў дзень выбараў на
350 УВК па ўсёй тэрыторыi краiны. Справаздачы апрацоўвалiся штодзённа, гэта дазволiла выявiць
агульныя тэндэнцыi ў арганiзацыi выбарчага працэсу i ацанiць узровень парушэнняў ВК.
З аналiтычнай справаздачай па вынiках назiрання за выбарамi i выпрацаванымi рэкамендацыямi па далейшым удасканаленнi выбарчага заканадаўства кампанiя «Праваабаронцы за свабодныя выбары» азнаёмiць Цэнтральную выбарчую камiсiю, Палату прадстаўнiкоў беларускага
парламента, Вярхоўны Суд, а таксама мiжнародныя назiральныя мiсii Бюро па дэмакратычных
iнстыту тах i правах чалавека АБСЕ, Парламенцкай Асамблеi Рады Еўропы, Садружнасцi Незалежных Дзяржаў.
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ВЫСНОВЫ
Выбары дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь шостага склiкання пачалiся на фоне складанай геапалiтычнай абстаноўкi ў свеце i Еўропе, найперш у
сувязi з расiйска-ўкраiнскiм крызiсам. Нягледзячы на тое, што выбарам спадарожнiчалi неспрыяльныя тэндэнцыi ў сацыяльным i эканамiчным развiццi краiны, кампанiя адбывалася на больш
спрыяльным унутрыпалiтычным фоне, чым папярэднiя.
Трэба адзначыць, што ўлады Беларусi не адмовiлiся ад рэпрэсiўных практык у дачыненнi
да сваiх палiтычных апанентаў: па-ранейшаму прыцягвалiся да адмiнiстрацыйнай адказнасцi
ўдзельнiкi мiрных сходаў, абмяжоўвалiся iншыя грамадзянскiя i палiтычныя правы, на працягу
года з'явiлiся новыя палiтычныя зняволеныя. У цэлым улады Беларусi не зрабiлi захадаў, скiраваных на сiстэмныя i якасныя змены ў галiне правоў чалавека, найперш на заканадаўчым узроўнi.
У выбарчай кампанii 2016 г. можна вызначыць некаторыя станоўчыя тэндэнцыi ў параўнаннi
з папярэднiмi: адсутнасць значных перашкодаў з боку ўлады пры зборы подпiсаў за вылучэнне
кандыдатаў у дэпу таты i правядзеннi агiтацыйных мерапрыемстваў, невялiкi працэнт адмоў у
рэгiстрацыi iнiцыятыўных груп i адмоў у рэгiстрацыi самiх кандыдатаў.
Але пры падрыхтоўцы выбараў улады Беларусi фактычна не ўлiчылi рэкамендацыi БДIПЧ
АБСЕ i кампанii «Праваабронцы за свабодныя выбары», выпрацаваныя па вынiках назiрання
за папярэднiмi кампанiямi, а тых нешматлiкiх, але шырока анансаваных зменаў, унесеных у некаторыя Пастановы ЦВК, было вiдавочна недастаткова, каб якасна змянiць характар выбарчай
кампанii ў бок яе большай дэмакратычнасцi i транспарэнтнасцi.
Выбары дэпату таў Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь шостага
склiкання ў цэлым не адпавядалi шэрагу ключавых мiжнародных стандартаў правядзення дэмакратычных i свабодных выбараў. Найперш гэтыя высновы абумоўлены адсутнасцю роўнага
доступу да дзяржаўных СМI для ўсiх кандыдатаў, адсутнасцю бесстароннiх выбарчых камiсiй,
фактамi выкарыстання адмiнiстрацыйнага рэсурсу на карысць праўладных кандыдатаў, шматлiкiмi фактамi прымусу выбаршчыкаў да ўдзелу ў датэрмiновым галасаваннi, закрытасцю шэрагу
выбарчых працэдур для назiральнiкаў.
Традыцыйна найбольшыя падставы для крытыкi даюць непразрыстыя для назiральнiкаў працэдуры падлiку галасоў, што дае падставы для сур'ёзных сумневаў адносна адпаведнасцi вынiкаў
такога падлiку рэальнаму волевыяўленню выбаршчыкаў.

Выбарчыя камiсii
— фармiраванне ТВК, АВК i УВК адбывалася на фоне шырока анансаваных ЦВК новых падыходаў, якiя павiнны былi прымяняцца адказнымi органамi: маг чымасць прысутнасцi назiральнiкаў (у тым лiку мiжнародных) на пасяджэннях органаў па фармiраваннi ВК, абмеркаванне
дзелавых i палiтычных якасцяў вылучаных у камiсii прэтэндэнтаў, персанальнае галасаванне ў
выпадку конкурсу на месцы ў камiсiях;
— пры фармiраваннi ТВК i АВК адпаведныя органы часта прымянялi гэтыя падыходы, аднак пры фармiраваннi УВК назiральнiкi адзначалi, што на большасцi пасяджэнняў склад камiсiй
прымаўся спiсамi, без прадстаўлення i абмеркавання кандыдатур;
— адсутнасць заканадаўча замацаваных крытэраў для прэтэндэнтаў у склад ВК па-ранейшаму робiць маг чымым суб'ектыўны падыход да персанальнага складу гэтых камiсiй; Пастанова
ЦВК № 18 на практыцы не паспрыяла большаму палiтычнаму плюралiзму: як i падчас папярэднiх выбараў, пры фармiраваннi ТВК, АВК i УВК перавага аддавалася прадстаўнiкам праўладных
палiтычных партый i грамадскiх аб'яднанняў;
— доля прадстаўнiкоў палiтычных партый у складзе ТВК, АВК i УВК па-ранейшаму застаецца нязначнай (24,2%, 13,6% i 5,2% адпаведна) у параўнаннi з доляй прадстаўнiкоў грамадскiх
аб'яднанняў (51%, 54,3% i 44,1% адпаведна);
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— асноўнымi арганiзатарамi выбараў, як i раней, з'яўлялiся прадстаўнiкi пяцi найбуйнейшых
праўладных грамадскiх аб'яднанняў — Белая Русь, БРСМ, Беларускi саюз жанчын, Беларускае
грамадскае аб'яднанне ветэранаў, ФПБ; сумарнае iх прадстаўнiцтва ў ТВК, АВК i УВК склала
40%, 42,3% i 50,7% адпаведна;
— пры фармiраваннi камiсiй захаваўся дыскрымiнацыйны падыход да прадстаўнiкоў апазiцыйных партый: працэнт праходнасцi iх прадстаўнiкоў у склад камiсiй заставаўся традыцыйна
нiзкiм — 31,2% ад вылучаных у ТВК, 19,4% ад вылучаных у АВК i 10,3% ад вылучаных ва УВК;
агульны працэнт iх прадстаўнiцтва ў складзе ТВК, АВК i УВК нязначны (5,4%, 1,8% i 0,08%);
падчас выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў у 2012 г. доля прадстаўнiкоў апазiцыйных партый у АВК склала 3% ад агульнай колькасцi сябраў камiсiй, на выбарах дэпу татаў парламента
адпаведна 2,2%, ва УВК доля прадстаўнiкоў апазiцыйных партый была яшчэ меншая: 0,01% на
выбарах 2012 г. i 0,07% на выбарах 2008 г.;
— нязначная колькасць прадстаўнiкоў палiтычных партый у складзе камiсiй адлюстроўвае
спецыфiку беларускай палiтычнай мадэлi, пры якой асноўнымi палiтычнымi суб'ектамi пры правядзеннi выбарчых кампанiй выступаюць прадстаўнiкi праўрадавых грамадскiх аб'яднанняў i
працоўных калектываў.

Вылучэнне i рэгiстрацыя кандыдатаў
— этап вылучэння i рэгiстрацыi кандыдатаў прайшоў без iстотных адрозненняў ад мiнулых
парламенцкiх выбарчых кампанiй, збор подпiсаў адбываўся ў спакойнай абстаноўцы i без значных перашкодаў для iнiцыятыўных груп з боку ўлады;
— адзначалiся асобныя факты выкарыстання адмiнiстрацыйнага рэсурсу на карысць праўладных кандыдатаў, цiску на сябраў iнiцыятыўных груп па вылучэннi апазiцыйных кандыдатаў;
— у шэрагу АВК (27%) праверка подпiсаў па вылучэннi кандыдатаў была дастаткова празрыстай, назiральнiкi мелi маг чымасць адсочваць гэты працэс, у тым лiку працэдуру выпадковай
выбаркi подпiсаў для праверкi, што расцэньваецца як станоўчая практыка; негатыўным фактарам выбарчай кампанii з'яўляецца тое, што ў большасцi АВК (73%), як i раней, назiральнiкам
кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» адмоўлена ў праве назiраць за працэдурай
праверкi подпiсаў;
— выбарчая кампанiя 2016 г. адзначана большай колькасцю вылучэнняў у кандыдаты ў дэпу таты ў параўнаннi з мiнулымi кампанiямi (365 — у 2008 г., 464 — у 2012 г., 630 — у 2016
г.) i меншай колькасцю адмоў у рэгiстрацыi кандыдатаў (23% — у 2008 г., 24,7% — у 2012 г.,
14,8% — у 2016 г.).

Перадвыбарчая агiтацыя
— перадвыбарчая агiтацыя не стала значнай сацыяльна-палiтычнай з'явай для беларускага
грамадства i прайшла малазаўважна для выбаршчыкаў;
— рашэннi мясцовых органаў улады адносна месцаў, у якiх дазволены масавыя агiтацыйныя
мерапрыемствы i размяшчэнне агiтацыйных матэрыялаў, у большасцi рэгiёнаў былi лепшымi ў
параўнаннi з адпаведнымi рашэннямi падчас выбараў 2012 i 2015 гг.; у некаторых рэгiёнах захоўвалася негатыўная практыка мiнулых кампанiй;
— не былi забяспечаны роўныя правы кандыдатаў; лепшыя ўмовы для агiтацыi былi створаны для кандыдатаў ад улады: на iх карысць актыўна выкарыстоўваўся адмiнiстрацыйны рэсурс,
былi задзейнiчаныя электронныя i друкаваныя СМI; адзначаны факты сустрэч праўладных кандыдатаў з выбаршчыкамi ў працоўны час, манiпуляцыi з iнфармацыяй аб графiку сустрэч на сайтах мясцовых адмiнiстрацый i iнш.;
— адзначаны выпадкi цэнзуры выступаў i праграм кандыдатаў, перашкодаў у публiкацыi
агiтацыйных матэрыялаў (патрабаваннi ўзгаднiць, скарэктаваць змест i iнш.), хаця дзеючае вы-9-

барчае заканадаўства не прадугледжвае патрабавання ўзгаднення тэкстаў выбарчых друкаваных
матэрыялаў друкарнямi i не накладае такiх абавязкаў на самiх кандыдатаў; адзначаны факты дыскрэдытацыi апазiцыйных i незалежных кандыдатаў.

Датэрмiновае галасаванне
— у датэрмiновым галасаваннi ўзялi ўдзел 31,29 % выбаршчыкаў — гэта болей, чым на папярэднiх парламенцкiх выбарах 2012 г. (25,9%); фактычна датэрмiновае галасаванне ператварылася ў норму, што не адпавядае патрабаванням ВК;
— падчас назiрання за датэрмiновым галасаваннем зафiксаваны шматлiкiя факты прымусу
грамадзян да ўдзелу ў iм з боку адмiнiстрацыi прадпрыемстваў i ВНУ (да 18% выбарчых участкаў з тых, дзе вялося назiранне); гэта паў тарыла негатыўную практыку папярэднiх выбарчых
кампанiй;
— дадзеныя камiсiй i дадзеныя назiральнiкаў па галасаваннi выбаршчыкаў адрознiвалiся ў
бок павелiчэння, гэта фiксавалася ва ўсе днi датэрмiновага галасавання; агульная рознiца памiж дадзенымi па колькасцi выбаршчыкаў, якiя ўзялi ўдзел у датэрмiновым галасаваннi, скалала
14% з УВК, на якiх вялося назiранне; на парламенцкiх выбарах 2012 г. такая рознiца складала
10,4%;
— практыка правядзення датэрмiновага галасавання заставалася адной з сiстэмных праблем
выбарчага працэсу i стварала шырокiя маг чымасцi для выкарыстання адмiнiстрацыйнага рэсурсу i iншых манiпуляцый; у сувязi з гэтым рэкамендацыi БДIПЧ АБСЕ ў частцы зменаў працэдур
датэрмiновага галасавання застаюцца актуальнымi.

Галасаванне па месцы знаходжання выбаршчыкаў
Iснуючыя працэдуры галасавання па месцы знаходжання выбаршчыкаў давалi маг чымасцi
для манiпуляцый. Назiральнiкi не маглi праверыць, цi сапраўды паступалi заяўкi выбаршчыкаў
аб арганiзацыi галасавання па месцы знаходжання, што на практыцы дазваляла арганiзаваць такое галасаванне i без заявак (86,4%).
На некаторых участках зафiксавана анамальна высокая колькасць прагаласаваўшых па месцы
знаходжання.

Галасаванне на выбарчых участках i пад лiк галасоў
У ВК адсутнiчае апiсанне працэдуры падлiку выбарчых бюлетэняў. Рэкамендацыi БДIПЧ
АБСЕ i прапановы кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» аб урэгуляваннi гэтай працэдуры праз пастанову ЦВК пры падрыхтоўцы выбараў не былi ўлiчаны.
Як i падчас папярэднiх выбарчых кампанiй, УВК ажыццяўлялi сумесны i адначасовы падлiк
бюлетэняў, не агалошваючы i не дэманcтруючы ўсiм прысутным кожны выбарчы бюлетэнь. Такая працэдура падлiку бюлетэняў не з'яўляецца празрыстай i не дазваляе суаднесцi вынiкi назiрання за падлiкам галасоў з дадзенымi, адлюстраванымi ў пратаколе аб вынiках галасавання.
95,31% назiральнiкаў кампанii адзначылi, што працэдура падлiку галасоў насiла непразрысты
характар. Падчас назiрання за парламенцкiмi выбарамi 2012 г. гэтая лiчба склала 92,3%.
Падчас назiрання за працэдурай падлiку галасоў назiральнiкамi кампанii адзначалiся i iншыя
парушэннi: у 32% назiраных УВК не агалошвалiся вынiкi асобнага падлiку галасоў, у 42% назiраных УВК падлiк бюлетэняў не ажыццяўляўся асобна за кожнага кандыдата, у 61% УВК назiральнiкi знаходзiлiся ў нязручным для ажыццяўлення назiрання за падлiкам галасоў месцы.

Скаргi i звароты
Колькасць зваротаў па пытаннях падрыхтоўкi i правядзення выбараў дэпу татаў Палаты
прадстаўнiкоў шостага склiкання, паводле афiцыйных звестак ЦВК, павялiчылася ў параўнаннi
з мiнулымi выбарамi на 82% (з 938 зваротаў падчас выбараў 2012 г. да 1716 падчас кампанii 2016
года).
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Нягледзячы на адпаведныя патрабаваннi пастановы ЦВК ад 8 чэрвеня 2016 г. № 22 «Аб iнфармаваннi грамадзян аб працы па падрыхтоўцы i правядзеннi выбараў у Палату прадстаўнiкоў
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь шостага склiкання», згодна з якiмi выканаўчыя камiтэты абавязаны публiкаваць рашэннi выбарчых камiсiй на сваiх сайтах, на практыцы большасць
такiх рашэнняў не былi апублiкаваны.
Як i падчас папярэднiх выбарчых кампанiй, у кампанii 2016 года адзначаны факты адвольнага
прымянення норм ВК аб тэрмiнах для падачы скарг, што не дазваляла кандыдатам у дэпу таты
рэалiзаваць сваё права на абскарджанне незаконных рашэнняў.
Нiводная скарга ў суд на рашэннi аб фармiраваннi выбарчых камiсiй не была задаволеная.
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ВЫБАРЧАЯ КАМПАНIЯ:
ГРАМАДСКА-ПА ЛIТЫЧНЫ КАНТЭКСТ,
СIТУАЦЫЯ З ПРАВАМI ЧАЛАВЕКА
Выбары адбывалiся ў складанай геапалiтычнай абстаноўцы, якая iснуе сёння ў Еўропе i свеце. На сiтуацыю ў Беларусi найбольшы ўплыў аказваў расiйска-ўкраiнскi канфлiкт, а таксама
працяглы эканамiчны крызiс, падзенне даходаў насельнiцтва i рост беспрацоўя ў краiне.
На працягу апошняга года перад парламенцкай кампанiяй адзначалася паляпшэнне адносiн
памiж Беларуссю, ЕС i ЗША. У жнiўнi 2015 года былi вызваленыя ўсе 6 беларускiх палiтвязняў,
якiя на той момант знаходзiлiся ў зняволеннi. Найперш з гэтым было звязана рашэнне ЕС аб замарозцы, а пазней i скасаваннi санкцый у дачыненнi да Беларусi. Парламенцкая кампанiя шмат
у чым вызначала лёс дыялогу Беларусi з Захадам, у ЕС не раз заяўлялi, што парламенцкiя выбары-2016 стануць экзаменам для Мiнска. Такую заяву, у прыватнасцi, зрабiў 11 лiпеня 2016 года
камiсар ЕС па пытаннях еўрапейскай палiтыкi суседства Ёханэс Хан пасля заканчэння сёмага
нефармальнага дыялогу краiн «Усходняга партнёрства» ў Кiеве. «Вiдавочна, у такi час мы павiнны пацвердзiць моцную падтрымку Еўрапейскага Саюза для суседзяў з усходу. Я думаю, што
ў Беларусi адбылiся некаторыя станоўчыя змены. Вядома, мы яшчэ не дасягнулi таго ўзроўню,
якога б хацелася, але мы разумеем, якiя сёння iснуюць складанасцi i выклiкi. Для нас, вядома,
вельмi важна, як пройдуць выбары. Гэта таксама маг чымасць паглядзець, як яны будуць праведзены, як яны рыхтуюцца. Але ў асноўным на сённяшнi момант я цалкам упэўнены, што мы
можам працягваць такi асцярожны ход развiцця адносiнаў».
У гэтай сiтуацыi беларускiя ўлады былi зацiкаўленыя ў правядзеннi выбарчай кампанii ў «цiхiм рэжыме» як стандартную працэдуру па прызначэннi прадстаўнiкоў у заканадаўчы орган,
персанальны склад якога перадвызначаны загадзя. Улады зрабiлi ўсё маг чымае, каб выбарчая
кампанiя заставалася малапрыкметнай, незаўважнай i малацiкавай для беларускага грамадства.
Дзяржаўныя сродкi масавай iнфармацыi выбарчую кампанiю асвятлялi мiнiмальна, у асноўным
абмяжоўваючыся адлюстраваннем дзейнасцi выбарчых камiсiй i дзяржаўных органаў па падрыхтоўцы выбараў, змяшчалi афiцыйныя матэрыялы ЦВК, заклiкi да ўдзелу ў выбарах. З матэрыялаў
дзяржаўных медыяў выбарчы працэс выглядаў не як барацьба палiтычных сiл i iдэй, а як строга
рэгламентаваны тэхнiчны працэс у межах кадравай палiтыкi дзяржавы. Несумненна, падобнае
асвятленне выбарчай каманii ў СМI максiмальна звузiла маг чымасцi для выбаршчыкаў зрабiць
свядомы выбар падчас галасавання. У той жа час дзяржаўныя СМI актыўна асвятлялi падрыхтоўку i правядзенне V Усебеларускага народнага сходу (22—23 чэрвеня, Мiнск), рэпрэзентуючы яго як найвышэйшую форму народаўладдзя. Арганiзацыя Сходу ажыццяўлялася органамi
выканаўчай улады па такiх працэдурах, якiя выключылi маг чымасць удзелу ў iм прадстаўнiкоў
апазiцыi.
Не значна паўплываў на заўважнасць выбарчай кампанii даволi шматлiкi ўдзел кандыдатаў
ад апазiцыйных партый i рухаў. Нягледзячы на актыўна абмяркоўваемую напярэдаднi выбараў
iдэю байкоту, падаўляючая большасць апазiцыi аддала перавагу стратэгii ўдзелу, адзначаючы
разуменне манiпулятыўнасцi i кiруемасцi працэсу выбараў. Свой удзел у кампанii прадстаўнiкi апазiцыi тлумачылi найперш тым, што намераны паказаць сапраўдную сутнасць працэсу i не
дапусцiць прызнання выбараў назiральнiкамi АБСЕ. У цэлым дзеяннi апазiцыi былi накiраваны
на выкарыстанне парламенцкай кампанii дзеля кантактаў з шырокiм колам выбаршчыкаў, пашырэнне партыйных праграм у грамадстве i павелiчэнне колькасцi сваiх прыхiльнiкаў. Многiя
партыйныя лiдары ў сiтуацыi адсутнасцi надзеяў на перамогу не сталi вылучаць свае кандыдатуры. Частка партый удзельнiчалi самастойна, не ўваходзячы ў каалiцыi (Партыя БНФ, Беларуская партыя левых «Справядлiвы свет», Кампанiя «Гавары праўду» i iнш.), Рух «За Свабоду»,
Аб'яднаная грамадзянская партыя i аргкамiтэт па стварэннi партыi «Беларуская хрысцiянская
дэмакратыя» аб'ядналiся ў Правацэнтрысцкую каалiцыю. Агульнай стратэгii на выбарах апазiцыйныя сiлы не мелi.
У параўнаннi з папярэдняй парламенцкай выбарчай кампанiяй 2012 года выбары адбывалiся
на лепшым, але зусiм не спрыяльным унутрыпалiтычным фоне.
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Беларускiя ўлады не змаглi цалкам адмовiцца ад палiтычна-матываванага пераследу, i на пачатак выбарчай кампанii ў чэрвенi 2016 года за кратамi знаходзiўся палiтвязень Мiхаiл Жамчужны,
пад вартай утрымлiваўся актывiст Дзмiтрый Палiенка за ўдзел у мiрнай акцыi, блогер Эдуард
Пальчыс, якi пазней быў прызнаны беларускiмi праваабарончымi арганiзацымi палiтычным зняволеным. У лiпенi на прымусовае псiхiятрычнае лячэнне суд накiраваў 80-гадовага Аляксандра
Лапiцкага, прызнаўшы яго вiнаватым у дыфамацыйных правапарушэннях (абразе прэзiдэнта,
прадстаўнiка ўлады, суддзяў), узяты пад варту ўдзельнiк акцыi пратэсту пасля прэзiдэнцкiх выбараў 2010 года Уладзiмiр Кондрусь, якога праваабаронцы адразу прызналi палiтвязнем.
Нягледзячы на тое, што на працягу апошняга года перад выбарамi назiралася агульнае змяншэнне ўзроўню рэпрэсiй у краiне, улады Беларусi працягвалi выкарыстоўваць негатыўныя практыкi ў дачыненнi да сваiх палiтычных апанентаў. У вераснi былi зафiксаваны выпадкi прымянення
адвольных затрыманняў палiтычных актывiстаў — дадзены вiд пераследу не ўжываўся ўладамi
Беларусi са жнiўня 2015 года. Масавыя адмiнiстрацыйныя арышты ў дачыненнi да ўдзельнiкаў
мiрных сходаў, якiя практыкавалiся ў мiнулыя гады, перад i падчас выбарчай кампанii не ўжывалiся, аднак шырока распаўсюджанай стала практыка прыцягнення iх да адмiнiстрацыйнай адказнасцi ў форме штрафаў. Так, з пачатку 2016 года да старту выбарчай кампанii былi зафiксаваны
284 выпадкi затрыманняў i прыцягнення да адмiнiстрацыйнай адказнасцi грамадскiх i палiтычных актывiстаў, 235 разоў удзельнiкi мiрных акцый былi аштрафаваны на агульную суму 7 479
базавых велiчынь (каля 80 тысяч долараў). За тры месяцы выбарчай кампанii зафiксаваны 77
выпадкаў затрыманняў i адмiнiстрацыйных пакаранняў удзельнiкаў акцый, не звязаных з выбарчым працэсам, адбылiся 55 адмiнiстрацыйных працэсаў, вынiкам якiх сталi штрафы на агульную
суму 1 712 базавых велiчынь (больш за 18 тысяч долараў). За ўдзел у акцыi пратэсту супраць
несправядлiвых выбараў, якая адбылася на наступны дзень пасля выбараў, былi аштрафаваны 20
актывiстаў i палiтыкаў на агульную суму 827 базавых велiчынь (каля 9 тысяч долараў)1. Такiм
чынам, вiдавочна, што ўлады выкарыстоўвалi тактыку ўдушэння грамадска-палiтычнай актыўнасцi праз эканамiчныя санкцыi.
Выбарчая кампанiя праходзiла ва ўмовах татальнага парушэння права на свабоду сходаў i
свабоду выказвання меркаванняў. Заканадаўства i практыка яго прымянення дазвалялi адмаўляць актывiстам без дастатковых прычын у правядзеннi масавых мерапрыемстваў. Правядзенне
несанкцыянаваных мерапрыемстваў цягнула адмiнiстрацыйны пераслед iх удзельнiкаў.
Працягвалася практыка прыцягнення да адмiнiстрацыйнай адказнасцi журналiстаў, якiя
супрацоўнiчаюць з замежнымi СМI без акрэдытацыi па абвiнавачаннi ў «незаконным вырабе
i распаўсюдзе прадукцыi СМI». Прычым атрыманне акрэдытацыi па-ранейшаму блакавалася
МЗС Беларусi. У вынiку цiску з боку спецслужбаў Беларусi i звязанай з iм iнфармацыйнай прапагандысцкай кампанii ў шэрагу дзяржаўных СМI спынiў сваю дзейнасць на тэрыторыi Беларусi
незалежны iнстытут сацыялагiчных даследаванняў — НIСЭПД. Праваабарончая супольнасць
краiны звязвала дадзеную кампанiю з парламенцкiмi выбарамi, а таксама са спробамi абмежавання права на атрыманне i распаўсюд iнфармацыi — вынiкаў незалежных сацыялагiчных даследаванняў па розных аспектах унутрыпалiтычнага i грамадскага жыцця краiны.
Не адбылося станоўчых зменаў у сферы свабоды асацыяцый. Незалежным арганiацыям паранейшаму Мiнiстэрства юстыцыi адмаўляла ў рэгiстрацыi, ставячы пад пагрозу ўжывання арт.
193.1 Крымiнальнага кодэкса, якi прадугледжвае адказнасць за дзейнасць ад iмя незарэгiстраванай арганiзацыi. Такая практыка ўжывалася i ў адносiнах да палiтычных партый i аб'яднанняў
палiтычнай скiраванасцi, у тым лiку — актыўных удзельнiкаў выбарчай кампанii (Партыя «Беларускiя Хрысцiянскiя Дэмакраты», Грамадзянская кампанiя «Гавары праўду»). Адсутнасць
афiцыйнай рэгiстрацыi не дазваляла незарэгiстраваным палiтычным партыям паўнавартасна
ўдзельнiчаць у выбарчым працэсе — вылучаць кандыдатаў у дэпу таты праз партыйнае вылучэнне, прапаноўваць сваiх прадстаўнiкоў у выбарчыя камiсii. Абмежаваннi ў вылучэннi сваiх прадстаўнiкоў ва ўчастковыя камiсii адчувалi палiтычныя партыi i грамадскiя аб'яднаннi, якiм адмоўлена ў рэгiстрацыi рэгiянальных структур у мясцовых органах улады. Сiтуацыя з адмовамi ў
рэгiстрацыi новых палiтычных суб'ектаў мае зацяжны характар i працягваецца з 2000 года.
Такiм чынам, праваабаронцы адзначаюць, што падчас выбарчай кампанii захоўваўся сiстэмны i сiстэматычны характар парушэнняў правоў чалавека. Маг чымасцi рэалiзацыi грамадзянскiх
i палiтычных правоў, гарантаваных Канстытуцыяй Беларусi i мiжнароднымi нормамi, па-ранейшаму насiлi скрайне лiмiтаваны характар.
1
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Ацэньваючы выбарчы працэс у Беларусi, спецыяльны дакладчык ААН па пытаннi аб становiшчы ў галiне правоў чалавека ў Беларусi Мiклаш Харасцi падкрэслiў, што знешнi спакой,
з якiм былi праведзены парламенцкiя выбары ў Беларусi 11 верасня 2016 года, не мусiць зацямнiць фундаментальныя сiстэмныя парушэннi. Ён лiчыць, што выбары даказалi вiдавочную
адсутнасць палiтычнай волi для заахвочвання i абароны правоў чалавека ў Беларусi. «Я высока ацэньваю адсутнасць гвалту i часткова пашыраныя маг чымасцi для правядзення мерапрыемстваў кандыдатамi. Я таксама вiтаю абранне адной сяброўкi апазiцыйнай партыi i адной незалежнай культурнай дзяячкi пасля двух дзесяцiгоддзяў поўнай адсутнасцi якой-небудзь апазiцыi
ў парламенце. Тым не менш, права грамадзян на свабодныя i сумленныя выбары па-ранейшаму
жорстка парушаецца ў абцугах рэпрэсiўных законаў i iнстыту таў, гэтак жа, як i ў час папярэднiх
парламенцкiх або прэзiдэнцкiх выбараў». Паводле Мiклаша Харасцi, «нават абранне кандыдаткi ад апазiцыi выявiла цалкам кiраваны характар выбарчага працэсу. Выклiкае шкадаванне, што
Беларусь не разглядае маг чымасцi рэальных зменаў у кiрунку роўнага доступу да СМI, вартай
даверу яўкi, сумленнага падлiку галасоў i плюралiстычнага парламента», — падсумоўвае сваю
пазiцыю сп. Харасцi ў адмысловай заяве.
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ПРАВАВАЯ БА ЗА ВЫБАРЧАЙ СIСТЭМЫ
Прававую базу выбарчай сiстэмы краiны складаюць Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь, Выбарчы кодэкс Рэспублiкi Беларусь i iншыя заканадаўчыя акты, а таксама Пастановы Цэнтральнай камiсii Рэспублiкi Беларусь па выбарах i правядзеннi рэспублiканскiх рэферэндумаў.
Выбарам у Палату прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь шостага склiкання папярэднiчала ўнясенне зменаў у ВК. Апошняе з iх, унесенае Законам Рэспублiкi Беларусь № 268-3 ад 4 чэрвеня 2015 г., канкрэтызуе i пашырае сферу забароны замежнага фiнансавання выбарчага працэсу.
Раней Законам Рэспублiкi Беларусь ад 25 лiстапада 2013 г. № 72-3 былi ўнесены змены ў ВК,
якiя закранулi парадак дзяржаўнага фiнансавання агiтацыi, увялi акрэдытацыю назiральнiкаў,
прадугледзелi стварэнне абласных, Мiнскай гарадской, тэрытарыяльных выбарчых камiсiй, якiя,
у тым лiку, кiруюць дзейнасцю акруговых i участковых выбарчых камiсiй, разглядаюць скаргi на
iх рашэннi, вызначаюць вынiкi выбараў дэпу татаў на тэрыторыi вобласцi i г. Мiнска. Прадугледжана таксама накiраванне палiтычнымi партыямi, якiя вылучылi сваiх кандыдатаў у парламент,
сябраў гэтых камiсiй з дарадчым голасам.
Пад пагрозай прыцягнення да адмiнiстрацыйнай адказнасцi была забаронена агiтацыя за
байкот выбараў. Замацаваны падставы, на якiх можа быць адмоўлена ў рэгiстрацыi кандыдата ў
дэпу таты. У адрозненне ад папярэднiх, выбары 2016 г. праходзiлi ў адзiн тур. Пераможцам лiчыўся той кандыдат, якi набраў большасць галасоў грамадзян, што ўзялi ўдзел у галасаваннi.
Названыя змены, на жаль, не ўлiчылi Рэкамендацыi АБСЕ, зробленыя па вынiках назiрання
за парламенцкiмi выбарамi 2012 г. Больш за тое, некаторыя новыя нормы ВК па шэрагу пазiцый
нават пагоршылi сiтуацыю ў параўнаннi з раней iснаваўшымi нормамi.
4 студзеня 2014 г. Рэспублiка Беларусь далучылася да Канвенцыi аб стандартах дэмакратычных выбараў, выбарчых правоў i свабод дзяржаў-удзельнiц СНД, падпiсанай 7 кастрычнiка 2002
г. у г. Кiшынёў. Новыя нормы аб забароне агiтацыi за байкот выбараў вiдавочна супярэчаць згаданай Канвенцыi СНД, якая прадугледзела, што байкот цi заклiкi да байкоту выбараў з'яўляюцца
формамi вольнага ажыццяўлення грамадзянамi iх выбарчых правоў i свабод, а перашкода ажыццяўленню гэтых правоў павiнна пераследвацца па законе.
Як i падчас папярэднiх парламенцкiх i прэзiдэнцкiх выбараў, Цэнтральная камiсiя захавала
практыку выбарачнай публiкацыi сваiх пастаноў, што не адпавядае прынцыпу галоснасцi выбараў (на дзень выбараў было апублiкавана 24 з 55 пастаноў ЦВК).
Гэтымi пастановамi ЦВК увяла шэраг новых норм, якiя, павод ле меркавання сябраў ЦВК,
улiчваюць прапановы па ўдасканаленнi выбарчых працэсаў, распрацаваныя БДIПЧ АБСЕ па
вынiках прэзiдэнцкiх выбараў 2015 г. Для выву чэння рэкамендацый БДIПЧ АБСЕ i разгляду
маг чымасцяў iх iмплементацыi ў выбарчы працэс 12 лютага 2016 г. па распараджэннi А. Лукашэнкi была створана мiжведамасная экспертная група. ЦВК улiчыла 2 з 30 прапаноў гэтай
групы.
Пастановай ад 8 чэрвеня 2016 г. №18 «Аб тлумачэннi прымянення палажэнняў Выбарчага
кодэкса Рэспублiкi Беларусь, якiя прадугледжваюць парадак утварэння выбарчых камiсiй пры
правядзеннi выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь шостага склiкання» ЦВК устанавiла, што на пасяджэннях мясцовых выканкамаў па стварэннi выбарчых камiсiй усiх узроўняў павiнны праводзiцца абмеркаваннi дзелавых i палiтычных якасцяў кандыдатаў, вылучаных у склад выбарчых камiсiй. Пры гэтым у выпадку конкурсу
павiнна праводзiцца персанальнае абмеркаванне i галасаванне па прапанаваных кандыдатурах.
Акрамя таго замацавана, што на пасяджэннях выканкамаў маюць права прысутнiчаць прадстаўнiкi палiтычных партый i грамадскiх аб'яднанняў, чые назiральнiкi акрэдытаваны ў ЦВК.
Зацверджанымi палажэннямi канкрэтызаваныя правы нацыянальных i мiжнародных назiральнiкаў. У перыяд датэрмiновага галасавання i ў дзень выбараў назiральнiкi маюць права
атрымлiваць ад УВК iнфармацыю пра колькасць грамадзян у спiсах выбарцаў i пра тое, колькi
грамадзян прагаласавалi. Акрамя таго, назiральнiкi, акрэдытаваныя ў адпаведнай АВК, атрымалi
права прысутнiчаць пры перадачы пратаколаў з УВК. На сайтах мясцовых выканкамаў павiнны
быць судовыя рашэннi па выбарчых спрэчках, што, на думку старшынi ЦВК, адпавядае рэкамендацыям БДIПЧ АБСЕ i павялiчвае празрыстасць працэсу.
Важным крокам да падвышэння празрыстасцi iнфармацыi аб выбарчым працэсе стала Пастанова ЦВК ад 8 чэрвеня 2016 г. №22 «Аб iнфармаваннi грамадзян аб працы па падрыхтоўцы
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i правядзеннi выбараў у Палату прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь шостага склiкання». Згодна з дадзенай пастановай, у перыяд падрыхтоўкi i правядзення парламенцкiх выбараў iнфармацыя аб ходзе выбарчай кампанii публiкуецца ў газетах, заснавальнiкамi якiх
з'яўляюцца абласныя, Мiнскi гарадскi, раённыя, гарадскiя ў гарадах абласнога падпарадкавання
выканаўчыя камiтэты i размяшчаецца на афiцыйных сайтах названых выканаўчых камiтэтаў, а
таксама адмiнiстрацыяў раёнаў у гарадах у спецыяльна створанай рубрыцы «Выбары 2016».
Пастанова падрабязна рэгулюе змест дадзенай рубрыкi i тэрмiны размяшчэння той цi iншый iнфармацыi выканаўчымi органамi. Выканаўчыя органы абавязаны паведамляць пра ўсе пасяджэннi выбарчых камiсiй i прынятыя на iх рашэннi. Моцным бокам дадзенай Пастановы з'яўляецца
абавязковасць iнфармацыi, якую выканаўчыя органы павiнны прадастаўляць грамадзянам у вызначаныя тэрмiны. З iншага боку, выканаўчыя органы не абавязаны выкладваць самi дакументы,
якiмi зацверждана тое цi iншае рашэнне, а могуць публiкаваць толькi вытрымкi цi наогул толькi
агалошваць рашэнне.
Варта адзначыць, што самы адчувальны момант выбарчай кампанii, якi заўжды выклiкаў асаблiвую крытыку назiральнiкаў, а менавiта парадак падлiку галасоў, як i раней, застаўся не патлумачаным нi ў метадычных дапаможнiках, нi ў пастановах ЦВК. Нязменнасць парадку падлiку
галасоў з кампанii ў кампанiю паказвае незацiкаўленасць ЦВК у арганiзацыi празрыстага падлiку
галасоў.
Згодна з Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь (арт. 84, 91) i Выбарчым кодэксам (арт. 56)
«выбары ў Палату прадстаўнiкоў новага склiкання прызначаюцца Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь не пазней чым за чатыры месяцы i праводзяцца не пазней чым за 30 дзён да заканчэння
паўнамоцтваў Палаты прадстаўнiкоў дзеючага склiкання».
Дата выбараў — 11 верасня — была прызначана Указам Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь
№190, падпiсаным 6 чэрвеня 2016 года. Выбары праводзiлiся ў 110 акругах шляхам галасавання
паводле мажарытарнай сiстэмы. На выбарах былi задзейнiчаны 110 акруговых i 6 149 участковых выбарчых камiсiй (у тым лiку 49 за межамi краiны).
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ВЫБАРЧЫЯ КАМIСII
1. Прававая база
Працэс фармiравання выбарчых камiсiй пры правядзеннi выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь шостага склiкання рэгуляваўся Выбарчым
кодэксам Рэспублiкi Беларусь са зменамi, унесенымi Законам Рэспублiкi Беларусь ад 4 чэрвеня
2015 года № 268-З, i Пастановай ЦВК ад 8 чэрвеня 2016 г. №18 «Аб тлумачэннi прымянення палажэнняў Выбарчага кодэкса Рэспублiкi Беларусь, якiя прадугледжваюць парадак утварэння выбарчых камiсiй пры правядзеннi выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь шостага склiкання».
Згодна з арт. 28 ВК, падрыхтоўку i правядзенне выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў
забяспечваюць абласныя, Мiнская гарадская тэрытарыяльныя выбарчыя камiсii, акруговыя i
ўчастковыя выбарчыя камiсii.

2. Фармiраванне тэрытарыяльных i акруговых выбарчых камiсiй
Змены ў ВК 2013 г. увялi дадатковы ўзровень выбарчых камiсiй пры правядзеннi парламенцкiх выбараў — гэта тэрытарыяльныя выбарчыя камiсii (ТВК — абласныя i Мiнская гарадская
тэрытарыяльныя выбарчыя камiсii. Такiм чынам, упершыню на парламенцкiх выбарах дзейнiчалi абласныя i Мiнская гарадская тэрытарыяльныя выбарчыя камiсii. Паўнамоцтвы камiсiй замацаваны ў арт. 391 ВК. Названыя камiсii кiруюць дзейнасцю акруговых i ўчастковых выбарчых
камiсiй. Важным паўнамоцтвам тэрытарыяльных камiсiй з'яўляецца тое, што яны разглядаюць
заявы i скаргi на рашэннi i дзеяннi акруговых i ўчастковых выбарчых камiсiй. Гэта зняло з ЦВК
нагрузку па разгляду такiх заяваў i скаргаў, што дало маг чымасць ЦВК выдаткоўваць больш часу
на выкананне iншых паўнамоцтваў.
ТВК i АВК з'яўляюцца важным механiзмам выбарчага працэсу, якi iстотна ўплывае на правядзенне свабодных i дэмакратычных выбараў.
Згодна з арт. 34 ВК, абласныя, Мiнская гарадская тэрытарыяльныя i акруговыя камiсii па выбарах дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў фармiруюцца презiдыумамi абласных, Мiнскага гарадскога Саветаў дэпу татаў i абласнымi, Мiнскiм гарадскiм выканаўчым камiтэтамi з прадстаўнiкоў
палiтычных партый, iншых грамадскiх аб'яднанняў, працоўных калектываў, а таксама прадстаўнiкоў грамадзян, вылучаных у склад камiсii шляхам падачы заявы, у складзе 9-13 сябраў не пазней за 75 дзён да выбараў.
Палiтычная партыя, iншае рэспублiканскае грамадскае аб'яднанне, працоўны калектыў арганiзацыi, калектыў структурнага падраздзялення, група выбаршчыкаў мае права вылучыць у
абласную, Мiнскую гарадскую, акруговую, участковую выбарчую камiсiю толькi па адным прадстаўнiку.
Як правiла, не менш адной трацiны складу камiсii складаюць прадстаўнiкi палiтычных партый i iншых грамадскiх аб'яднанняў. У склад камiсii не могуць уваходзiць суддзi, пракуроры,
кiраўнiкi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў. Дзяржаўныя служачыя не могуць складаць больш за адну трацiну складу камiсii. На пасяджэннi органаў, якiя ўтвараюць камiсii, маюць
права прысутнiчаць прадстаўнiкi палiтычных партый, iншых грамадскiх аб'яднанняў, працоўных калектываў, грамадзян, што вылучылi сваiх прадстаўнiкоў.
Рашэнне аб утварэннi камiсiй у сямiдзённы тэрмiн з дня яго прыняцця публiкуецца ў друку.
Рашэнне органа, якi ўтварыў 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. Суд разглядае скаргу ў трохдзённы тэрмiн, яго рашэнне з'яўляецца канчатковым.
Фармiраванне ТВК i АВК адбывалася на фоне шырока анансаваных ЦВК новых падыходаў,
якiя павiнны прымяняцца адказнымi органамi: маг чымасць прысутнасцi назiральнiкаў (у тым
лiку мiжнародных) на пасяджэннях органаў падчас фармiравання выбарчых камiсiй, абмеркаванне дзелавых i палiтычных якасцяў вылучаных у камiсii прэтэндэнтаў. У выпадках, калi колькасць вылучаных у камiсii перавышае прадугледжаную колькасць сябраў камiсiй, павiнна заслу-17-

хоўвацца iнфармацыя па кожнай кандыдатуры i праводзiцца персанальнае галасаванне. Гэтыя
падыходы былi замацаваныя ў Пастанове ЦВК № 18 ад 8 чэрвеня 2016 г. Таксама Пастанова
замацавала маг чымасць назiральнiкаў прысутнiчаць на пасяджэннях органаў, адказных за фармiраванне камiсiй.
Аналiтыкi кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» звярнулiся ў ЦВК з просьбай
растлумачыць уведзены Пастановай №18 тэрмiн «палiтычныя якасцi», якi з'яўляецца важным
крытэрам адбору асоб у выбарчыя камiсii. У адказе за подпiсам старшынi ЦВК Лiдзii Ярмошынай адзначалася, што «выбарчае заканадаўства не ўтрымлiвае легальнага тлумачэння такiх паняццяў як дзелавыя i палiтычныя якасцi асобы, вылучанай у склад выбарчай камiсii», а далей, па
сутнасцi, прызнавалася замена паняцця «палiтычныя якасцi» паняццем «палiтычныя погляды»: «Да палiтычных якасцяў адносяць палiтычныя погляды, узровень прадстаўнiцтва грамадскiх аб'яднанняў i партый у рэгiёне, iх пазнавальнасць i аў тарытэт сярод насельнiцтва».
Эксперт кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Павел Сапелка адрасаваў старшынi ЦВК зварот з патрабаваннем выключыць з Пастановы тэрмiн «палiтычныя якасцi» да
фармавання ўчастковых выбарчых камiсiй, паколькi «як паказала практыка фармавання ТВК i
АВК, менавiта ацэнка палiтычных поглядаў асоб, вылучаных у склад гэтых камiсiй, i стала першапрычынай палiтычна матываванага, селектыўнага падыходу пры iх фармаваннi i вывучэннi
пытанняў аб уключэннi цi неўключэннi тых цi iншых асоб у склад выбарчых камiсiй. Асобы, якiя
прытрымлiваюцца палiтычных поглядаў, што не супадаюць з афiцыйнай палiтыкай дзеючай улады, i належаць да апазiцыйных палiтычных суб'ектаў, у значна большай ступенi не ўключалiся ў
склад выбарчых камiсiй, чым прадстаўнiкi палiтычных партый i арганiзацый, лаяльных да ўладаў». Такiя паняццi, як пазнавальнасць i аў тарытэт сярод насельнiцтва той цi iншай палiтычнай
партыi цi аб'яднання патрабуюць вывучэння гэтага пытання з дапамогай сацыялагiчных апытанняў, правесцi якiя ў кароткiя тэрмiны, вызначаныя для фармавання выбарчых камiсiй, немаг чыма, а ў адваротным выпадку меркаваннi прадстаўнiкоў мясцовых органаў улады, якiя фармуюць
камiсii, могуць не супадаць з рэальным меркаваннем грамадзянаў, падкрэслiў эксперт.
У адказе на дадзены зварот кiраўнiца ЦВК паведамiла: «Цэнтральная камiсiя не бачыць падстаў для карэкцiроўкi названай пастановы i выключэння з яе тэрмiна «палiтычныя якасцi», якi
выклiкае, на Вашу думку, розначытанне. Пастанова Цэнтральнай камiсii, якая абавязвае органы,
што фармуюць выбарчыя камiсii, ажыццяўляць гэтую працэдуру адкрыта, галосна i засноўваючыся на вынiках абмеркавання прэтэндэнтаў у сябры камiсiй, не абмяжоўвае ўдзельнiкаў гэтай
дыскусii ў падыходах да ацэнкi як дзелавых, так i палiтычных якасцяў названых асоб».
Такiм чынам, ужыванне падобных недакладных фармулёвак, тлумачэння якiх няма ў выбарчым заканадаўстве, пакiдала шырокае поле для iнтэрпрэтацый, а значыць, i для селектыўных,
адвольных адмоў ва ўключэннi асобных прэтэндэнтаў у склад камiсiй. Варта адзначыць, што
праблема адсутнасцi заканадаўча замацаваных крытэраў адбору прэтэндэнтаў у камiсii i гарантый уключэння ў склад гэтых камiсiй прадстаўнiкоў усiх палiтычных суб'ектаў, што бяруць удзел
у выбарчым працэсе, заставалася актуальнай.

2.1. Вылучэнне ў склад ТВК i АВК

У адпаведнасцi з Каляндарным планам арганiзацыйных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы i правядзеннi выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў шостага склiкання, зацверджаным
08.06.2016 г. Пастановай Цэнтральнай камiсii Рэспублiкi Беларусь па выбарах i правядзеннi
рэспублiканскiх рэферэндумаў №14, вылучэнне прадстаўнiкоў у склад абласных, Мiнскай гарадской, акруговых выбарчых камiсiй i прадастаўленне ў органы, якiя iх фармiруюць, адпаведных
дакументаў адбывалася не пазней за 24 чэрвеня 2016 г.

У склад сямi тэрытарыяльных (абласных i г. Мiнска) выбарчых камiсiй (ТВК) былi вылучаны
144 чалавекi (Дадатак 1), 14 з якiх дэлегаваны двума суб'ектамi. Адзiн з чатырнаццацi — грамадзянамi шляхам падачы заяў i двума грамадскiмi аб'яднаннямi. Асаблiва папулярным такi спосаб
вылучэння стаў у Гродзенскай вобласцi, дзе 12 з 16 прэтэндэнтаў у ТВК вылучалiся ад двух суб'ектаў, адным з якiх было праўладнае аб'яднанне (галiновы прафсаюз, Фонд мiру, арганiзацыя
ветэранаў вайны ў Афганiстане, Беларускi саюз жанчын). Такi шлях вылучэння не супярэчыць
заканадаўству, але iстотна ўплывае на статыстыку.
Усяго палiтычнымi партыямi ў склад ТВК было вылучана 37 прадстаўнiкоў (26% ад вылучаных), з iх ад апазiцыйных партый — 16 чалавек (43% ад прадстаўнiкоў партый).
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Грамадскiмi аб'яднаннямi былi вылучаны 62 чалавекi (43% са 144). Як i падчас папярэднiх
выбараў, актыўна прасоўвалi сваiх прадстаўнiкоў праўладныя грамадскiя аб'яднаннi: Федэрацыя
прафсаюзаў Беларусi — 16 чалавек (11,1%), Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў — 5
чалавек (3,5%), БРСМ — 7 чалавек (4,9%), РГА «Белая Русь» — 7 чалавек (4,9%), Беларускi
саюз жанчын — 7 (4,9%). Гэтыя пяць грамадскiх аб'яднанняў далi 31% ад агульнай колькасцi вылучаных у склад ТВК i 68% ад прапанаваных грамадскiмi i iншымi аб'яднаннямi адпаведна.
Сваiх прадстаўнiкоў накiравалi ў ТВК таксама Рух «За свабоду» (4 чалавек) i ГА БНФ «Адраджэнне» — 1 чалавек.
Сярэднi конкурс на адно месца (пры колькасцi сябраў у 13 чалавек) у тэрытарыяльныя камiсii склаў 1,6 чалавекi на месца. У Гродне на адно месца прэтэндавалi ў сярэднiм 1,2 чалавекi,
некаторыя камiсii былi сфармiраваныя фактычна без конкурсу. У Магiлёўскай вобласцi на ўдзел
у камiсii прэтэндавалi 26 чалавек (2 на месца).

Колькасць вылучаных у склад тэрытарыяльных камісій
рознымі суб’ектамі

У склад акруговых выбарчых камiсiй было вылучана 2014 чалавек (Дадатак 2). Сярод iх ад
палiтычных партый — 353 прэтэндэнты (18% ад вылучаных), з iх ад апазiцыйных партый — 134
чалавекi (38% ад усiх партыйцаў).
Ад грамадзян шляхам падачы заяваў было вылучана 639 чалавек (35%), ад працоўных калектываў — 145 чалавек (6,6%), ад грамадскiх арганiзацый i аб'яднанняў — 925 чалавек (46% ад
колькасцi вылучаных).
Актыўнымi ўдзельнiкамi арганiзацыi выбарчага працэсу з'явiлiся прадстаўленая сваiмi галiновымi прафсаюзамi Федэрацыя прафсаюзаў Беларусi, што вылучыла ў склад АВК 249 чалавек
(12,3%). Таксама Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў — 94 чалавекi (4,7%), БРСМ i
РГА «Белая Русь» — па 110 чалавек (па 5,5%), Беларускi саюз жанчын — 100 (5%). Гэтыя пяць
грамадскiх аб'яднанняў вылучылi 663 чалавекi — 33% ад агульнай колькасцi вылучаных у склад
ТВК i 72% ад вылучаных грамадскiмi i iншымi аб'яднаннямi адпаведна.
Сваiх прадстаўнiкоў накiравалi ў АВК таксама Рух «За свабоду» (44 чалавек) i ГА БНФ «Адраджэнне» — 13 чалавек.
У Гродзенскай вобласцi ў акруговыя i ў тэрытарыяльныя камiсii большасць прэтэндэнтаў вылучалiся ад двух суб'ектаў: 158 са 195 — праўладнымi грамадскiмi аб'яднаннямi i групамi грамадзян.
Для iншых абласцей гэта не характэрна: у трох абласцях такi альтэрнатыўны спосаб вылучэння не
выкарыстоўваўся, у Мiнску двума суб'ектамi вылучана 12 чалавек, у Вiцебскай вобласцi 4.
Апазiцыйныя партыi ўзялi даволi актыўны ўдзел у працэсе вылучэння сваiх прадстаўнiкоў у
камiсii: Беларуская партыя левых «Справядлiвы свет» — 72 чалавекi, Партыя БНФ — 28 чалавек, БСДП (Г) — 17 чалавек. Такiм чынам, усяго апазiцыйныя палiтычныя партыi вылучылi ў
камiсii 150 чалавек.
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Для параўнання: у гэтай выбарчай кампанii апазiцыйныя партыi вылучылi 134 прадстаўнiкi ў АВК — 43% ад усiх вылучаных прадстаўнiкоў партый; падчас выбараў дэпу татаў Палаты
прадстаўнiкоў 2008 года апазiцыйныя партыi вылучалi 118 чалавек, што складала 31,9% ад усiх
прэтэндэнтаў ад палiтычных партый. У 2012 годзе апазiцыйныя партыi вылучылi 199 чалавек —
49,75% ад прэтэндэнтаў ад палiтычных партый. Такiм чынам, нягледзячы на адсутнасць спрыяльных умоў для дзейнасцi, падчас сёлетнiх выбараў апазiцыйныя палiтычныя партыi працягвалi
захоўваць актыўнасць.
Сярэднi конкурс на адно месца (пры колькасцi сябраў у 13 чалавек) у акруговыя камiсii склаў
1,4 чалавекi на месца. У Гродзенскай вобласцi — 1,15, а ў Магiлёўскай вобласцi — 1,6 чалавекi
на месца.
Усяго было сфармiравана 110 акруговых камiсiй: у Мiнску — 20, у Мiнскай i Гомельскай
абласцях — па 17, у Брэсцкай вобласцi — 16, у Вiцебскай вобласцi — 14, у Гродзенскай вобласцi — 13 камiсiй.

Колькасць вылучаных у склад акруговых камісій
рознымі суб’ектамі

Практычна ў кожнага суб'екта была маг чымасць падаць дакументы ў адпаведны орган. Былi
выключэннi: Рух «За свабоду» 19 чэрвеня вылучыў сваiх прадстаўнiкоў у склад трох выбарчых
камiсiй, што павiнны быць створаны на тэрыторыi Брэсцкай вобласцi. Так, Сяргей Вакуленка
быў вылучаны ў абласны выбарам, Вiталь Чмель — у Брэсцкую-Заходнюю акруговую выбарчую
камiсiю №1, а Карней Пятровiч — у Баранавiцкую-Заходюю акруговую выбарчую камiсiю №5.
22 чэрвеня выпiска з адпаведнага рашэння была накiравана ў аблвыканкам i праз два днi там яе
атрымалi, пра што сведчылi дадзеныя «Белпошты». Аднак 27 чэрвеня падчас сумеснага паседжання аблвыканкама i прэзiдыума абласнога Савета дэпу татаў, дзе фармавалiся выбарчыя камiсii, дакументы Руху «За Свабоду» не былi зачытаны i разгледжаны. Пазней прадстаўнiку Руху
было паведамлена, што здарылася гэта таму, што дакументы не былi прадстаўлены ў тэрмiны,
прадугледжаныя законам (дадзеныя аб уручэннi адпаведнага паштовага паведамлення гэта абвяргаюць). Рух «За свабоду» звярнулася с гэтай нагоды ў суд, аднак суддзя Брэсцкага абласнога
суда Нiна Усцiмчук скаргу не задаволiла.
У Мiнску прэтэндэнтаў у склад камiсiй ад апазiцыйных партый выклiкалi ў арганiзацыйнакадравы аддзел Мiнгарвыканкама i аблвыканкама для высвятлення здольнасцяў гэтых прэтэндэнтаў да працы ў выбарчай камiсii. У той жа час прадстаўнiкам партый, якiя выказалi намер
прысутнiчаць на сумесных пасяджэннях, загадана падрыхтаваць iнфармацыю аб прэтэндэнтах
у камiсii.
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2.2. Пасяджэннi па ўтварэннi ТВК i АВК

Сумесныя пасяджэннi прэзiдыумаў абласных, мiнскага гарадскога Саветаў дэпу татаў i абласных, Мiнскага гарадскога выканаўчых камiтэтаў адбылiся ў адпаведнасцi з Каляндарным планам
не пазней за 27 чэрвеня 2016 г.
У п. 6 Пастановы ЦВК № 18 ад 8.06.2016 г. была ўрэгулявана маг чымасць прысутнасцi назiральнiкаў (у тым лiку i мiжнародных) пры правядзеннi пасяджэнняў органаў, што фармiруюць
камiсii. Варта адзначыць, што адсутнасць такога ўрэгулявання на папярэднiх выбарах у некаторых выпадках стварала перашкоды ў назiраннi за працэдурамi фармiравання выбарчых камiсiй.
Назiральнiкамi адзначалася наяўнасць кворуму пры правядзеннi пасяджэнняў адпаведных
органаў. Усе прадстаўнiкi суб'ектаў, што вылучалi прадстаўнiкоў у склад ТВК i АВК, мелi маг чымасць прысутнiчаць на пасяджэннях органаў, якiя iх фармiравалi.
Назiральнiкi адзначылi, што ў розных абласцях Беларусi былi выкарыстаны розныя практыкi
фармiравання камiсiй.
Згодна з п. 6 Пастановы ЦВК № 18, перад прыняццем рашэння аб складзе камiсii выносiцца на абмеркаванне пытанне аб дзелавых i палiтычных якасцях вылучаных асоб. У выпадку, калi
колькасць вылучаных у камiсiй перавышае колькасць прадугледжаных месцаў, заслухоўваецца
iнфармацыя па кожнай кандыдатуры i праводзiцца персанальнае галасаванне.
У сувязi з тым, што нiякiх дадатковых тлумачэнняў ад ЦВК адносна таго, якiмi дзелавымi i палiтычнымi якасцямi павiнен валодаць вылучаны ў выбарчыя камiсii прэтэндэнт, не было, у кожным канкрэтным выпадку пад гэтым разумелi розныя рэчы: наяўнасць/адсутнасць судзiмасцяў,
папярэднi досвед працы ў камiсii, наяўнасць/адсутнасць сталай працы, характырыстыкi з месца
працы, палiтычныя погляды i перакананнi прэтэндэнтаў i iнш.
Начальнiк упраўлення арганiзацыйна-кадравай працы Мiнгарвыканкама Арцём Цуран адзначыў, што «асаблiвасць цяперашняй выбарчай кампанii складаецца ў тым, што ўпершыню на
пасяджэннi пройдзе абмеркаванне кандыдатаў перад галасаваннем i зацвярджэннем складаў камiсiй, будуць разглядацца палiтычныя перакананнi, асабiстыя i дзелавыя якасцi прэтэндэнтаў»2.
Перад пасяджэннем прэтэндэнтаў у камiсii запрашалi на сумоўе ў арганiзацыйна-кадравы аддзел Мiнгарвыканкама.
Напачатку пасяджэння начальнiк Галоўнага ўпраўлення арганiзацыйна-кадравай працы Гродзенскага аблвыканкама Сяргей Пацэвiч назваў крытэры адбору прэтэндэнтаў: досвед працы ў
выбарчых камiсiях, станоўчыя характарыстыкi па вынiках вывучэння асабiстых справаў i з месца працы. Што датычыць прадстаўнiкоў дэмакратычных партый, то таксама ўлiчвалiся характарыстыкi, дадзеныя па месцы жыхарства ад участковых. Было падкрэслена, што прадстаўнiкi ад
БРСМ, «Белай Русi», Беларускага саюза жанчын, Савета ветэранаў, Ветэранаў вайны ў Афганiстане, што з'яўляюцца шматлiкiмi i масавымi грамадскiмi аб'яднаннямi, рэпрэзентуюць iнтарэсы
бальшынi грамадзян. Заяўлялася, што прадстаўнiк Партыi БНФ Эдвард Дмухоўскi неаднаразова
прыцягваўся да адмiнiстрацыйнай адказнасцi (за ўдзел у грамадскiх акцыях — рэд.), беспрацоўны, а прадстаўнiк Беларускай партыi левых «Справядлiвы свет» прыцягваўся да адмiнiстрацыйнай i крымiнальнай адказнасцi. Няўключаная ад «Справядлiвага свету» прэтэндэнтка (кухар па прафесii) таксама характарызавалася Сяргеем Пацэвiчам у негатыўным тоне. Астатнiх
няўключаных ён прэзентаваў як асобаў без досведу працы ў выбарчых камiсiях i рэкамендаваў
не ўключаць iх.
Перад пачаткам сумеснага пасяджэння Гомельскага аблвыканкама i аблсавета выступiў загадчык аргаддзела аблвыканкама Д.А. Ражкоў i падкрэслiў, што Прэзiдыум Гомельскага аблсавета i аблвыканкама не абавязаны абгрунтоўваць уключэнне цi неўключэнне ў склад камiсiй i не
звязаны нiякiмi крытэрамi i квотамi. Ён жа зачытваў спiс кандыдатаў у камiсii, даваў iм кароткую
характырыстыку i праводзiў рэйтынгавае галасаванне. З выступу можна было зрабiць выснову,
што крытэр усё ж быў — вопыт працы ў камiсiях.
Уключэнне ў Магiлёўскую абласную ТВК адбывалася па прадстаўленнi рабочай групы, якую
ўзначальваў начальнiк упраўлення арганiзацыйна-кадравай работы аблвыканкама Генадзь Герасiменка. Галасаванне праходзiла спiсамi па кожнай камiсii. Магiлёўскi праваабаронца Барыс Бухель, што вылучаўся шляхам збору подпiсаў, не быў прапанаваны рабочай групай. У адказ на
пытанне аб прычыне старшыня пасяджэння, кiраўнiк абласной вертыкалi Уладзiмiр Даманеўскi
прапанаваў Барысу Бухелю звярнуцца з гэтым пытаннем да рабочай групы пазней, запэўнiўшы
праваабаронцу, што яму адкажуць на ўсе яго пытаннi. Члены аблвыканкама i прэзiдыума аблса-
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вета дэпу татаў падтрымалi прапанову старшынi. А.Бухель абскардзiў адмову паведамiць прычыны неўключэння яго ў склад камiсii. ЦВК у сваiм адказе прызнала, што пры фармаваннi камiсiй у
Магiлёўскай вобласцi не было выканана патрабаванне Пастановы ЦВК: «У Цэнтральнай камiсii
Рэспублiкi Беларусь па выбарах i правядзеннi рэспублiканскiх рэферэндумаў праведзена праверка па Вашай скарзе аб парушэннi пункта 6 Пастановы Цэнтральнай камiсii ад 8 чэрвеня 2016
года № 18, якi прадугледжвае персанальнае галасаванне па кандыдатурах прэтэндэнтаў у склад
выбарчых камiсiй, пры фармiраваннi Магiлёўскай абласной i акруговых камiсiй у Магiлёўскай
вобласцi. Выкладзеныя Вамi факты не ўказваюць на парушэнне выбарчага закона, але сведчаць
аб невыкананнi растлумачэнняў Цэнтральнай камiсii. У сувязi з гэтым зверну та ўвага Магiлёўскага аблвыканкама на неабходнасць няўхiльнага выканання пастаноў Цэнтральнай камiсii пры
падрыхтоўцы i правядзеннi выбараў», — адзначалася ў адказе Барысу Бухелю за подпiсам Лiдзii
Ярмошынай.
У Вiцебску падчас сумеснага пасяджэння Вiцебскага аблвыканкама i аблсавета прадстаўнiкам
палiтычных партый i грамадскiх аб'яднанняў, якiя вылучалi сваiх прадстаўнiкоў у склад ТВК i
АВК, далi па тры хвiлiны на прадстаўленне прэтэндэнтаў. Такiм чынам, калi, напрыклад, Рух «За
свабоду» вылучаў па вобласцi 15 чалавек, на прадстаўленне кожнага з прэтэндэнтаў адводзiлася
па 10-15 секунд.
У Брэсце пасяджэнне доўжылася больш за тры гадзiны. Зачытвалiся прозвiшчы прэтэндэнтаў, месцы iх працы, спосаб вылучэння. Галасаванне праходзiла спiсам. Галасавалi заўсёды адзiнагалосна. Звярталася заўсёды ўвага на вопыт працы ў камiсiях. Адборам кандыдатаў у выбарчыя камiсii займалiся «працоўныя групы», у функцыю якiх уваходзiла «вывучэнне дзелавых i
палiтычных якасцяў асоб, якiя вылучаны ў склад акруговых камiсiй». Распараджэнне адносна
стварэння «працоўных груп» выдаў 20 чэрвеня старшыня Брэсцкага аблвыканкама Анатоль
Лiс для кiраўнiкоў гарадскiх i раённых камiтэтаў вобласцi. Кiраўнiкам «працоўных груп» было загадана прадставiць iнфармацыю па кожнай кандыдатуры з рэкамендацыямi па фармаванні
складу акруговай выбарчай камiсii да 10 гадзiн ранiцы 27 чэрвеня ў галоўнае ўпраўленне арганiзацыйна-кадравай працы Брэсцкага абвыканкама.
Падчас утварэння акруговых выбаркамаў па Мiнскай вобласцi на сумесным паседжаннi прэзiдыума Мiнскага абласнога Савета дэпу татаў i Мiнскага абласнога выканаўчага камiтэта чыноўнiкi галасавалi паводле загадзя складзенага спiсу. Галасаванне адбывалася практычна без
разыходжанняў: альбо амаль усе за, альбо супраць. Прычыны неўключэння не называлiся. Па
адной з Салiгорскiх акругаў склалася цiкавая сiтуацыя: усе 13 месцаў у акруговай камiсii былi
запоўнены, калi у спiсе для абмеркавання заставалiся яшчэ тры прэтэндэнты. У вынiку проста
прагаласавалi супраць. У вынiку ў камiсiю не трапiў вылучэнец ад Руху «За свабоду» Уладзiмiр
Шыла.
У цэлым назiральнiкi адзначалi, што галасаванне за прэтэндэнтаў у камiсii ў большасцi выпадкаў насiла фармальны характар, хоць i суправаджалася абмеркаваннем вылучаных кандыдатур.
У падтрымку прадстаўнiкоў праўладных палiтычных партый i грамадскiх аб'яднанняў галасавалi
практычна адзiнагалосна, а за прадстаўнiкоў апазiцыйных партый выказвалiся амаль адзiнагалосна супраць.
Тое, што склад камiсiй быў загадзя вызначаны, пацвярджае выпадак, якi адбыўся з актывiстам Партыi БНФ Яўгенам Сiцко, вылучаным у акруговую камiсiю Iвацэвiцкай выбарчай акругi
№1. Ранiцай 27 чэрвеня яму патэлефанавалi з выканкама i запрасiлi на першае паседжанне акруговай камiсii на 29 чэрвеня. Пры гэтым склад усiх акруговых камiсiй у Брэсцкай вобласцi быў зацверджаны на супольным пасяджэннi аблвыканкама i абласнога савета дэпу татаў, якое пачалося
у той жа дзень у 14 гадзiн i працягвалася каля трох гадзiн. Такiм чынам, у выканкаме Iвацэвiчаў
пра тое, хто трапiць у склад выбарчай камiсii, ведалi яшчэ да выканання ўсiх неабходных працэдур i нават паспелi запрасiць iх на першае паседжанне.

2.3. Склад створаных камiсiй

Усяго было створана 7 тэрытарыяльных камiсiй (абласныя i Мiнская гарадская), у якiя былi
ўключаныя 91 чалавек (Дадатак 3) i 110 акруговых выбарчых камiсiй, у склад якiх увайшлi 1430
чалавек (Дадатак 4).
Доля прадстаўнiкоў палiтычных партый у складзе ТВК i АВК аказалася нязначнай (24,2% i
13,6% адпаведна) у параўнаннi з доляй прадстаўнiкоў грамадскiх аб'яднанняў (51% i 54,3% адпаведна).
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Доля прадстаўнікоў палітычных партый у складзе ТВК
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Асноўнымi арганiзатарамi выбараў, як i раней, сталi прадстаўнiкi пяцi найбуйнейшых праўладных грамадскiх аб'яднанняў — Белая Русь, БРСМ, Беларускi саюз жанчын, Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў, ФПБ. Агулам гэтыя аб'яднаннi вылучылi 42 чалавекi ў ТВК i 663
у АВК , з iх 37 сталi сябрамi ТВК (88% ад вылучаных) i 605 сябрамi АВК (91,2% ад вылучаных).
Сумарнае iх прадстаўнiцтва ў ТВК i АВК склала 40% i 42,3% адпаведна.
Традыцыйна нiзкiм заставаўся працэнт праходнасцi ў склад камiсiй прадстаўнiкоў апазiцыйных партый. З 16 чалавек, вылучаных апазiцыйнымi партыямi, у склад ТВК увайшлi 5 (31,2 %
ад вылучаных), а са 134, вылучаных апазiцыйнымi партыямi, у склад АВК уключана 26 чалавек
(19,4 % ад вылучаных). Агульны працэнт iх прадстаўнiкоў у складзе ТВК i АВК нязначны (5,4%
i 1,8%) ад агульнай колькасцi сябраў.
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Такiм чынам, вiдавочнае дыскрымiнацыйнае стаўленне да тых грамадзян, якiя былi вылучаны
ў камiсii ад апазiцыйных партый. Гэта тэндэнцыя была зафiксавана i падчас папярэднiх выбарчых
кампанiй: падчас парламенцкiх выбараў 2012 г. доля прадстаўнiкоў апазiцыйных партый у складзе АВК складала 3% (24% ад вылучаных апазiцыйнымi партыямi), на выбарах 2008 г. — 2,2%
(32% ад вылучаных).
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Патрабаванне закона, датычнае абмежавання ўдзелу дзяржаўных служачых у дзейнасцi камiсiй, немаг чыма было пракантраляваць, паколькi ў большасцi абласцей спiсы сябраў ТВК i АВК
публiкавалiся без указання iх месца працы i службовай пасады — толькi па спосабу вылучэння.
Аднак агульныя тэндэнцыi можна прасачыць па iнфармацыi з тых рэгiёнаў, дзе такiя звесткi аказалiся вядомымi.
Адна з такiх тэндэнцый — своеасаблiвая «маскiроўка» прадстаўнiкоў уладнай вертыкалi i
дзяржслужачых пад вылучэнцаў ад палiтычных партый, грамадскiх аб'яднанняў, працоўных калектываў i грамадзян шляхам збору подпiсаў выбаршчыкаў. Яшчэ адна выразная тэндэнцыя —
«пераемнасць» складу камiсiй з папярэднiх выбараў. Таксама зафiксавана, што традыцыйна
ўзначалiлi i занялi ключавыя пазiцыi ў тэрытарыяльных i акруговых камiсiях супрацоўнiкi выканкамаў i кiраўнiкi дзяржаўных прадпрыемстваў i устаноў.
Аналiз кiраўнiцтва акруговых камiсiй (старшынi, намеснiкi, сакратары), створаных у Гомельскай вобласцi, паказаў, што практычна ўсе структуры ўзначалiлi намеснiкi старшынь выканкамаў
па iдэалагiчнай працы. Гэтыя ж людзi на працягу многiх кампанiй працуюць у рознага кшталту
выбарчых камiсiях. Напрыклад, намеснiк кiраўнiка адмiнiстрацыi Чыгуначнага раёна Гомеля Наталля Кавалёва ўзначалiла АВК Юбiлейнай акругi №31, намеснiк кiраўнiка адмiнiстрацыi Цэнтральнага раёна Вольга Дацэнка — АВК Цэнтральнай акругi №33, намеснiк кiраўнiка адмiнiстрацыi Савецкага раёна Гомеля Алена Герашчанка — АВК Савецкай акругi №34, намеснiк кiраўнiка
адмiнiстрацыi Навабелiцкага раёна Васiль Зубец — АВК Навабелiцкай акругi №36. Аналагiчна,
па аднаму i таму ж трафарэту старшынямi акруговых камiсiй з'яўляюцца Iгар Палуян — намеснiк старшынi Гомельскага райвыканкама, Леанiд Валатаўскi — намеснiк старшынi Жыткавiцкага райвыканкама, Вiктар Касцяйкоў — намеснiк старшынi Жлобiнскага райвыканкама, Алег
Макушынскi — намеснiк старшынi Калiнкавiцкага райвыканкама, Канстанцiн Пятроўскi — намеснiк старшынi Светлагорскага райвыканкама, Жанна Чарняўская — намеснiк старшынi Хойнiцкага райвыканкама. Вылучаны яны для працы ў камiсiях «грамадскасцю» — прафсаюзнымi
арганiзацыямi, грамадзянамi шляхам збору подпiсаў, Беларускiм саюзам жанчын i гэтак далей. У
акруговых камiсiях абавязкова прысутнiчаюць начальнiкi аддзела арганiзацыйна-кадравай працы выканкамаў — цi сакратарамi, цi намеснiкамi старшынь камiсiй. Так, начальнiк упраўлення
па працы, занятасцi i сацыяльнай дапамозе Мазырскага райвыканкама Пётр Шуцько ўзначалiў
АВК Палескай акругi №43, а ў Рэчыцы камiсiю ўзначалiў упраўляючы справамi райвыканкама
Рыгор Якушаў. Яго калега па Буда-Кашалёву Вячаслаў Кiрыленка ўзначалiў таксама акруговую
камiсiю. На Сельмашаўскай акрузе Гомеля №32 вырашылi ўзмацнiць камiсiю i паставiлi кiраваць
ёй намеснiка начальнiка па iдэалагiчнай працы КЖРЭУП «Сяльмашаўскае» Андрэя Лаўшука,
а яго намеснiкам прызначылi Мiкалая Кавалевiча — намеснiка генеральнага дырэктара ААТ
«Гомсельмаш» па iдэалогii. Такiм чынам, аж два «буйныя» iдэолагi будуць гарантаваць празрыстасць i дэмакратычнасць выбарчай працэдуры.
У склад АВК па Ленiнскай выбарчай акрузе № 78 у Бабруйску ўвайшла Валянцiна Афанасенка, якая вылучалася ад Рэспублiканскага прафсаюза работнiкаў дзяржаўных i iншых устаноў, але
працуе начальнiкам аддзела арганiзацыйна-кадравай працы Ленiнскага раёна. Яна ўжо не аднойчы была сябрам i сакратаром выбарчых камiсiй, падчас парламенцкай кампанii атрымала пасаду
сакратара камiсii. Святлана Бабко — таксама мае вялiкi вопыт працы ў ВК, яна вылучалася ад
«Беларускага фонду мiру», а працуе ў гэтай жа адмiнiстрацыi начальнiкам аддзела iдэалагiчнай
працы, культуры i па справах моладзi. Iрына Епiфанава вылучалася ад прафсаюза работнiкаў лёгкай прамысловасцi, працуе старшынёй прафкама фабрыкi «Славянка», яна заняла пасаду старшынi камiсii. Ад Камунiстычнай партыi Беларусi вылучалася загадчыца дзiцячым садком №74,
дзеючая дэпу татка гарсавета Валянцiна Максiмава. Васiль Краснiкаў вылучаўся ад выбаршчыкаў працоўнага калектыву аддзелу адукацыi, спорту i турызму адмiнстрацыi Ленiнскага раёна.
Аляксандр Мельнiк таксама ўваходзiў у ВК у 2015-м годзе, зараз ён вылучаны ад выбаршчыкаў.
Iна Новiкава вылучалася ад «Беларускага саюза жанчын», працуе дырэктаркай тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельнiцтва. Валянцiна Селязнёва ўваходзiла ў склад ВК
i на папярэднiх парламенцкiх, i на прэзiдэнцкiх выбарах. Зараз яна вылучалася ад выбаршчыкаў,
працуе галоўным спецыялiстам прадстаўнiцтва «Магiлёўскае абласное ўпраўленне Рэспублiканскага цэнтра па аздараўленнi i санаторна-курортным лячэннi насельнiцтва». Яна заняла пасаду
намеснiцы старшынi камiсii. Наталля Смыслава таксама шмат разоў працавала на выбарах, зараз
вылучалася ад «Белай Русi», яна старшыня раённай арганiзацыi. З вопытам i Тамара Турцэвiч,
яна вылучалася ад Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў.
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У склад АВК акругi № 79 Першамайскага раёна Бабруйска ўвайшоў Вiктар Гарбанёў — ужо
шмат гадоў нязменны старшыня камiсiй, ён зноў вылучаўся ад грамадзян, працуе дырэктарам
будаўнiчага прафесiйна-тэхнiчнага каледжа. Зноў у склад камiсii патрапiў i Генадзь Чубуркоў, якi
вылучаўся ад «Белай Русi», а працуе iнжынерам на «Бабруйскаграмашы». Ад выбаршчыкаў у
камiсiю вылучылася загадчыца бiблiятэкай Святлана Бяляк. Зноў у камiсii Таццяна Гаўрыленка,
яна вылучалася ад «Беларускага саюза жанчын». Не ўпершыню ў ВК увайшла i першы сакратар Першамайскага райкама БРСМ Варвара Галеева. Вадзiм Кулiкоў вылучаўся ад «Беларускага
фонду мiру», ён неаднойчы ўваходзiў у склад камiсiй. Аляксандр Адзiночанка вылучаўся ад выбаршчыкаў, а працуе ў адмiнiстрацыi Першамайскага раёна кiраўнiком справамi. Гэты чыноўнiк
ужо трапляў у камiсiю на мiнулых выбарах, але ад «Белай Русi». Ларыса Ражкова таксама не
навiчок у выбарчых камiсiях, зараз яна вылучалася ад выбаршчыкаў калектыву дзiцячай школы
мастацтваў iмя Алоўнiкава, у якой працуе выкладчыцай. Кацярына Шырокая мае вопыт працы
ў якасцi сакратаркi камiсii, зараз яна вылучалася ад прафсаюза работнiкаў дзяржаўных i iншых
устаноў. Таццяна Шчусь працавала на некалькiх апошнiх выбарах, яна ўжо традыцыйна вылучалася ад грамадзян.
У АВК Бабруйскай Сельскай акругi № 80 старшынёй была абрана Iрына Старавойтава, якая
ўжо мела вопыт працы на выбарах у Палату прадстаўнiкоў i працуе галоўным бухгалтарам Бабруйскага райвыканкама, вылучалася ад працоўнага калектыву. Намеснiца старшынi акруговай
камiсii, Наталля Якiмава, займала аналагiчную пасаду i раней, яна — кiраўнiца справамi Бабруйскага райвыканкама, вылучалася ад «Беларускага саюза жанчын». Сакратар камiсii Святлана
Семянчукова — намеснiца галоўнага бухгалтара аддзела адукацыi, спорту i турызму Бабруйскага райвыканкама, вылучалася ад прафсаюза работнiкаў адукацыi i навукi. Яна таксама мае вопыт
працы на выбарах у ПП НС.
Зноў патрапiла ў выбарчую камiсiю Алена Белавусава, вылучалася ад выбаршчыкаў, працуе
галоўным спецыялiстам упраўлення iдэалагiчнай працы гарвыканкама. Таццяна Арцюхова, дзеючая дэпу татка Кiраўскага раённага Савета, працуе загадчыцай дзiцячага садка №4 у Кiраўску,
вылучалася ад выбаршчыкаў. Яўгенiя Доўнар мае вопыт кiравання выбарчай камiсiяй, яна старшыня раённай арганiзацыi Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў, i ад яго ж вылучалася.
Алiна Калашманава галоўны бухгалтар аддзела iдэалагiчнай працы райвыканкама, вылучалася
ад «Беларускага фонду мiру». Веранiка Падаляк мае вопыт працы ў ВК, яна першы сакратар
Бабруйскага райкама БРСМ, вылучалася ад сваёй арганiзацыi. Яшчэ адна вопытная сябра камiсii — Таццяна Тарасевiч, працуе дырэктаркай раённага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання
насельнiцтва, вылучалася ад «Белай Русi». Вiталь Токараў вылучаўся ад выбаршчыкаў, працуе
начальнiкам Кiраўскага фiлiяла «Магiлёўаблдарбуд». Былы дэпу тат райсавета Сяргей Феднеў
таксама патрапiў ў склад ВК, вылучаўся ад прафсаюзу работнiкаў аграпрамысловага комплексу,
у якiм займае пасаду старшынi. Iрына Бобр неаднойчы ўваходзiла ў склад камiсiй падчас выбараў, тады яна вылучалася ад «Белай Русi», зараз ад выбаршчыкаў. Працуе галоўным спецыялiстам па аў таматызацыi Кiраўскага райвыканкама.
У акруговай выбарчай камiсii Маладзечанскай сельскай акругi № 73 старшынёй камiсii стала
Святлана Юрчык, якая працуе начальнiкам аддзела Маладзечанскага райвыканкама па працы
са зваротамi насельнiцтва i юрыдычных асоб. Намеснiкам стаў Аляксандр Уланчык — кiраўнiк
справамi Валожынскага райвыканкама. Абодва яны былi вылучаны шляхам збору подпiсаў грамадзян. У апублiкаваных на афiцыйных сайтах паведамленнях аб кiраўнiцтве камiсii iх пасады
нiяк не адлюстраваны.
Старшынёй акруговай камiсii Мазырскай выбарчай акругi №42 быў абраны Iгар Баранаў, намеснiкам старшынi — Веранiка Байкова, сакратаром — Святлана Лаўрук. Супрацоўнiк райвыканкама Веранiка Байкова прадстаўляла ў камiсii «Белую Русь», на мiнулых выбарах яна прадстаўляла прафсаюзы. Галоўны ўрач мясцовай бальнiцы Iгар Баранаў прадстаўляў прафсаюзы — а
на мiнулых выбарах вылучаўся таксама грамадскасцю — «Белай Руссю». Таксама прафсаюзамi
быў вылучаны дырэктар прадпрыемства «Колор» Пётр Зыкун, дырэктар ААТ «Мазыраграпрамснаб» Вячаслаў Патароча. «Беларускi саюз жанчын» накiраваў працаваць у камiсiю галоўнага рэдактара мясцовай газеты Ларысу Чорную.
Старшынёй акруговай выбарчай камiсii Шклоўскай выбарчай акругi №90 стаў вылучэнец ад
Камунiстычнай партыi Беларусi Аляксандр Гурынаў, старшыня раённай арганiзацыi работнiкаў адукацыi i навукi, сакратар Шклоўскай раённай арганiзацыi КПБ. Аляксандр Гурынаў узначальваў Шклоўскую раённую выбарчую камiсiю падчас прэзiдэнцкiх выбараў 2015 года, як
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вылучэнец ад КПБ ён працаваў у складзе акруговай камiсii Шклоўскай выбарчай акругi №90
на выбарах дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў у 2012 годзе. Намеснiкам старшынi камiсii была
абраная вылучэнка ад Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў Галiна Марфель, дырэктар
УА «Шклоўскi дзяржаўны прафесiйны лiцэй №12». На парламенцiх выбарах 2012 года Галiна
Марфель уваходзiла ў склад акруговай камiсii ў якасцi вылучэнкi ад гэтага працоўнага калектыву, падчас прэзiдэнцкiх выбараў 2015 года яна таксама працавала намеснiкам старшынi ў складзе
Шклоўскай раённай выбарчай камiсii, але ўжо як вылучэнка ад раённай арганiзацыi ГА «Беларускi саюз жанчын». Сакратаром акруговай камiсii стала Алена Пекерт, якая была вылучаная
ад Рэспублiканскага прафесiйнага саюза работнiкаў дзяржаўных i iншых устаноў. Як вылучэнка
ад гэтага ж прафсаюза Алена Пекерт працавала i ў раённай выбарчай камiсii падчас прэзiдэнцкiх
выбараў 2015 года. Месца працы Алены Пекерт — начальнiк аддзела арганiзацыйна-кадравай
працы Шклоўскага райвыканкама. Шэсць з трынаццацi членаў дадзенай АВК працавалi ў складзе аналагiчнай камiсii ў 2012 годзе, iншыя яе чальцы былi сябрамi выбарчых камiсiй падчас прэзiдэнцкiх i мясцовых выбараў.
Старшынёй АВК Крычаўскай выбарчай акругi №83 была абраная вылучэнка ГА «Беларускi
фонд мiру» Алена Здановiч, якая працуе дырэктарам Дома быту. Падчас прэзiдэнцкiх выбараў
2015 года спадарыня Здановiч таксама працавала ў выбарчай камiсii, толькi ў якасцi вылучэнкi
ад РГА «Белая Русь». Намеснiкам старшынi акруговай камiсii стаў вылучэнец шляхам падачы
заявы грамадзян, ён жа начальнiк арганiзацыйна-кадравага аддзела Крычаўскага райвыканкама
Мiхаiл Мяшкура. Сакратаром камiсii абраная яшчэ адна райвыканкамаўская чыноўнiца, спецыялiст аддзела па зваротах грамадзян Наталля Ткачэнка. Яна вылучалася ў склад камiсii ад РГА
«Белая Русь», у 2015 годзе — ад прафсаюза працаўнiкоў дзяржаўных i iншых устаноў, раней
працавала ў аддзеле iдэалогii Крычаўскага райвыканкама.
Акруговую камiсiю Салiгорскай гарадской выбарчай акругi №68 узначалiла Святлана Радзюк,
якая ўзначальвала ТВК падчас мiнулых прэзiдэнцкiх выбараў. У 2008 годзе яна вылучалася ў
акруговую камiсiю ад выканкама, у 2010 годзе прадстаўляла прафсаюз работнiкаў дзяржаўных
установаў, гэтым разам накiраваная грамадскiм аб'яднаннем «Беларускi саюз жанчын». Намеснiкам старшынi акруговай камiсii быў абраны Анатоль Махлай, накiраваны ў склад камiсii ад
«Белай Русi». Спадар Махлай з'яўляецца галоўным iдэолагам калiйнага гiганта ААТ «Беларуськалiй» i лiчыцца шэрым кардыналам усiх выбараў у Салiгорскiм раёне. Сакратаром камiсii
стала Жанна Ставер, фармальна вылучаная ад грамадзян шляхам падачы заявы, якая насамрэч
з'яўляецца спецыялiстам аддзела адукацыi Салiгорскага райвыканкама. Сярод iншых чыноўнiкаў у склад камiсii патрапiў Юры Чухроў — дырэктар гарадскога УКБ, Яўгенiя Сямак — юрыст
райвыканкама, Ганна Носава — спецыяліст аддзела культуры, Святлана Вярыга — эканамiст
аддзела адукацыi. Ёсць у складзе камiсii i два былых намеснiкi старшынi райвыканкама — Аляксандр Лазука i Iрына Зубарэвiч.
Аналагiчны малюнак можна назiраць у акруговых камiсiях Салiгорскай сельскай выбарчай
акругi №69 i Слуцкай выбарчай акругi №67. Першую ўзначалiла Ганна Ермалiнская, дырэктар
салiгорскай гiмназii №1, якая кiравала працай выбарчых камiсiй рознага ўзроўню падчас папярэднiх выбарчых кампанiй. Слуцкую АВК ужо трэцiя выбары запар узначальвае кiраўнiк дзяржаўнага прадпрыемства «Аграсэрвiс» i старшыня мясцовай арганiзацыi «Белая Русь» Андрэй
Кунцэвiч. Ягоным намеснiкам абраны дырэктар слуцкай фiлii iншага дзяржпрадпрыемства «Мiнаблпалiва» Аляксандр Андрушкевiч, якi з 1994 па 2014 год з'яўляўся нязменным старшынём
АВК i ТВК на выбарах усiх узроўняў.
Старшынёй АВК Бярозаўскай акругi №9 быў абраны дырэктар Бярозаўскага будаўнiчага лiцэя, былы работнiк райвыканкама Аляксандр Нелiповiч, якi неаднойчы быў старшынёй i намеснiкам старшынi АВК i ТВК на папярэднiх выбарах. Намеснiкам стаў намеснiк начальнiка iдэалагiчнага аддзела райвыканкама Аляксандр Крагель. Сакратаром бяззменна была абрана вядучы
спецыялiст аддзела арганiзацыйна-кадравай працы выканкама Алена Муратава. У такiм складзе
было кiраўнiцтва Бярозаўскай раённай выбарчай камiсii падчас прэзiдэнцкiх выбараў 2010 i 2015
гадоў.
У акруговай камiсii Быхаўскай выбарчай акругi №81старшынёй камiсii быў абраны Вiктар
Агнетаў, яго намеснiкам стаў Мiхаiл Казлоў, сакратаром камiсii — Таццяна Ермалiцкая. Вiктар
Агнетаў, якi накiраваны ў склад акруговай камiсii ад РГА «Белая Русь», працуе кiраўнiком спраў
Быхаўскага райвыканкама. Вылучэнка Рэспублiканскага прафсаюза работнiкаў дзяржаўных i iншых устаноў Таццяна Ермалiцкая таксама працуе ў Быхаўскiм райвыканкаме начальнiкам аддзе-27-

ла арганiзацыйна-кадравай работы. Вылучэнец Камунiстычнай партыi Беларусi Мiхаiл Казлоў
да выхаду на пенсiю ўзначальваў у тым жа Быхаўскiм райвыканкаме аддзел адукацыi. Iншыя сябры акруговай камiсii неаднаразова ўваходзiлi ў склад выбарчых камiсiй розных узроўняў, многiя з iх працуюць у разнастайных райвыканкамаўскiх структурах. Так, вылучэнец ГА «БРСМ»
Аляксандр Жэлабкевiч узачальвае Быхаўскую раённую iнспекцыю прыродных рэсурсаў i аховы
навакольнага асяроддзя. Наталля Брызгалава, якая была вылучана ў склад камiсii шляхам падачы заявы ад выбаршчыкаў, працуе загадчыкам вучэбна-метадычнага кабiнета аддзела адукацыi
Быхаўскага райвыканкама. Яшчэ адна вылучэнка шляхам падачы заявы выбаршчыкаў Таццяна
Бабiчава працуе кiруючай справамi Слаўгарадскага райвыканкама.

3. Фармiраванне ўчастковых выбарчых камiсiй
У адпаведнасцi з арт. 28 Выбарчага кодэкса, падрых тоўку i правядзенне выбараў дэпу татаў
Палаты прадстаўнiкоў разам з абласнымi i мiнскай гарадской тэрытарыяльнымi выбарчымi камiсiямi (ТВК) забяспечваюць участковыя выбарчыя камiсii (УВК). Менавiта УВК арганiзуюць
галасаванне, пад лiк галасоў i ўстанаўленне вынiкаў галасавання на выбарчых участках, што
робiць iх адным з ключавых механiзмаў выбарчага працэсу. На этапе агiтацыi УВК накiроўвае
выбаршчыкам iнфармацыю пра кандыдатаў у дэпу таты; кантралюе на тэрыторыi ўчастка для
галасавання за хаванне правiл размяшчэння агiтацыйных матэрыялаў. УВК разглядае заявы i
скаргi па пытаннях падрых тоўкi выбараў, арганiзацыi галасавання, пад лiку галасоў i прымае
па iх рашэннi.
Як i тэрытарыяльныя выбарчыя камiсii, УВК складаюцца з прадстаўнiкоў палiтычных партый, iншых грамадскiх аб'яднанняў, працоўных калектываў, а таксама прадстаўнiкоў грамадзян,
якiя вылучаны ў склад камiсiй шляхам збору подпiсаў.
Парадак накiравання прадстаўнiкоў у склад УВК рэгуляваўся палажэннямi Пастановы ЦВК
№ 18 ад 8.06.2016 г.
Палiтычныя партыi i грамадскiя аб'яднаннi, працоўныя калектывы, калектывы iх структурных падраздзяленняў i выбаршчыкi могуць вылучаць сваiх прадстаўнiкоў у склад УВК у наступным парадку:
Кiруючыя органы абласных арганiзацыйных структур — ва УВК, якiя ўтвараюцца на тэрыторыi вобласцi; кiруючы орган Мiнскай гарадской арганiзацыйнай структуры — ва УВК, якiя
ўтвараюцца на тэрыторыi г. Мiнска; раённых, гарадскiх, раённых у гарадах арганiзацыйных
структур — ва УВК, якiя ўтвараюцца ў адпаведным раёне, горадзе, раёне горада; першасная
арганiзацыя палiтычнай партыi, iншага грамадскага аб'яднання мае права вылучаць свайго прадстаўнiка ва ўчастковую камiсiю таго ўчастка для галасавання, на тэрыторыi якога знаходзiцца
першасная арганiзацыя;
Сходы размешчаных на тэрыторыi раёна, горада, раёна ў горадзе, пасёлка, сельсавета працоўных калектываў арганiзацый або калектываў iх структурных падраздзяленняў, якiя налiчваюць не менш за 10 працуючых;
Выбаршчыкi ў колькасцi не менш за 10 чалавек — ва УВК участка для галасавання, на тэрыторыi якога яны пражываюць.
Усе вышэйназваныя суб'екты маюць права вылучаць толькi па адным сваiм прадстаўнiку ў
склад УВК.
УВК фармiруюцца раённымi, гарадскiмi, выканаўчымi камiтэтамi, а ў гарадах з раённым падзелам — мясцовымi адмiнiстрацыямi ў складзе 5-19 членаў.
Суб'екты, якiя вылучылi свайго прадстаўнiка ў склад камiсii, маюць права абскардзiць рашэнне адпаведнага органа ў раённым, гарадскiм судзе.
Магчымасцi вылучэння ў склад УВК ад палiтычных партый i iншых грамадскiх аб'яднанняў, як
i раней, абмяжоўваюцца патрабаваннем наяўнасцi арганiзацыйных структур. Такiм чынам, рэспублiканскiя грамадскiя аб'яднаннi, якiя не маюць арганiзацыйных структур у абласцях, наогул
пазбаўлены магчымасцi вылучаць сваiх прадстаўнiкоў у склад участковых выбарчых камiсiй.
У адрозненнi ад папярэднiх выбарчых кампанiй Пастанова ЦВК № 18 прадугледзела маг чымасць прысутнасцi назiральнiкаў (у тым лiку i мiжнародных) на паседжаннях раённых выканкамаў i адмiнiстрацый (у гарадах з раённым дзяленнем) пры фармiраваннi УВК.
Таксама згодна з п. 6 дадзенай Пастановы перад прыняццем рашэння аб фармiраваннi УВК
выносiцца на абмеркаванне пытанне аб дзелавых i палiтычных якасцях асоб, якiя былi вылучаны
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ў склад выбарчай камiсii, а калi колькасць прэтэндэнтаў у склад камiсii перавышае колькасць прадугледжаных членаў камiсii, заслухоўваецца iнфармацыя па кожнай кандыдатуры i праводзiцца
персанальнае галасаванне.
У сувязi з адсутнасцю тлумачэння тэрмiна «палiтычныя якасцi» ў дзеючым заканадаўстве
эксперты кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» звярнулiся па тлумачэннi ў ЦВК, а
пасля адказу , што пад тэрмiнам «палiтычныя якасцi асобы» ЦВК разумее «палiтычныя погляды, узровень прадстаўнiцтва грамадскiх аб'яднанняў i партый у рэгiёне, iх пазнавальнасць i аўтарытэт сярод насельнiцтва» — прапанавалi прыбраць тэрмiн дадзены тэрмiн з п. 6 Пастановы
ЦВК № 18 перад пачаткам фармавання УВК.
У сваiм адказе ад 12.07.2016 г. на зварот праваабаронцаў ЦВК паведамiла, што не бачыць
падстаў для карэкцiроўкi названай пастановы i выключэння з яе тэрмiна «палiтычныя якасцi».

3.1. Вылучэнне ў скад УВК

Згодна з Каляндарным планам арганiзацыйных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы i правядзеннi выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў шостага склiкання, вылучэнне прадстаўнiкоў
у склад участковых камiсiй i прадстаўленне адпаведных дакументаў аб вылучэннi ў органы, якiя
ўтвараюць камiсii, адбывалася да 24 лiпеня; фармаванне УВК — да 27 лiпеня. На працягу 7 дзён
пасля прыняцця рашэнняў аб утварэннi УВК, органы, якiя iх утварылi, павiнны былi апублiкаваць сваё рашэнне.
Усяго ў склад 5 971 участковых выбарчых камiсiй, паводле Цэнтральнай камiсii (Дадатак 5),
было вылучана 73 278 кандыдатур, у тым лiку ад грамадзян шляхам падачы заяваў — 27 428
прадстаўнiкоў (37,5%), ад працоўных калектываў — 9 257 (12,6%), ад палiтычных партый 4 272
(5,8 %) i ад iншых грамадскiх аб'яднанняў — 32 321 (44,1%) прадстаўнiкоў.

Колькасць вылучаных у склад участковых камісій
ад розных суб’ектаў

Як i ў ранейшыя выбарчыя кампанii, лiдарамi па вылучэннi з'яўлялiся праўладныя грамадскiя аб'яднаннi: Федэрацыя прафсаюзаў Беларусi — 9 350 прэтэндэнтаў (12,8%), ГА «Белая
Русь» — 4 626 (6,3%), Беларускi рэспублiканскi саюз моладзi (БРСМ) — 4 066 (5%), Беларускi
саюз жанчын — 4344 (5,9%), Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў — 3160 (4,3%).
Напрыклад, у Гродненскай вобласцi гэтыя суб'екты вылучылi ўсяго 91% прэтэндэнтаў ад
грамадскiх аб'яднанняў або 42,9% ад агульнай колькасцi вылучаных ва УВК. Актыўнасць гэтых
арганiзацый у параўнаннi з папярэднiмi выбарамi павялiчылася; гэтыя пяць грамадскiх аб'яднанняў вылучылi 34,5% ад агульнай колькасцi вылучаных у склад ТВК i 79% ад вылучаных грамадскiмi i iншымi аб'яднаннямi адпаведна. У бягучай выбарчай кампанii ў цэлым доля вылучаных
у склад УВК прадстаўнiкоў палiтычных партый i грамадскiх аб'яднанняў узрасла з 47% у 2012
годзе да 49,9%.
На прыкладзе звестак Вiцебскага аблвыканкама можна прааналiзаваць i склад прэтэндэнтаў
ад «iншых грамадскiх аб'яднанняў»: ад Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа было вылучана 342 прадстаўнiкi, ад Беларускага фонду мiру — 208, ад Беларускага саюза афiцэраў — 66,
ад Беларускага саюзу ветэранаў вайны ў Афганiстане — 28 прадстаўнiкоў. Яшчэ 4 прадстаўнiкi
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вылучаныя од невядомых аб'яднанняў. 8 прадстаўнiкоў былi вылучаныя ад апазiцыйнага Вiцебскага ГА «Самакiраванне i грамадства». Такiм чынам, мiнiмум 4 619 з 4 631 вылучаных у склад
камiсii прадстаўлялi праўладныя грамадскiя аб'яднаннi.
Сваiх прадстаўнiкоў у склад УВК прапанавалi 10 палiтычных партый з 15 зарэгiстраваных. Пры
гэтым лаяльныя ўладам палiтычныя партыi павялiчылi сваю актыўнасць. Напрыклад, Рэспублiканская партыя працы i справядлiвасцi вылучыла 1 141 прэтэндэнта (у 2012 годзе — 832).
З 4 272 прадстаўнiкоў партый 514 (12% ад вылучаных ад партый цi 0,7% ад агульнай колькасцi вылучаных) былi вылучаны апазiцыйнымi партыямi.
У параўнаннi з парламенцкай кампанiяй 2012 г. актыўнасць апазiцыйных партый нязначна знiзiлася: на выбарах 2012 г. 664 кандыдату ры ад пяцi апазiцыйных партый складалi каля
0,8 % ад агульнага лiку вылу чэнцаў. Прыблiзна тыя ж лiчбы былi i ў час прэзiдэнцкай кампанii
2015 года, калi партыi вылу чылi 515 з 3 877 прэтэндэнтаў ад партый. Павод ле дадзеных Цэнтральнай камiсii, Беларуская партыя левых «Справяд лiвы свет» вылу чыла 169 чалавек, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя («Грамада») — 42, АГП — 223, Партыя БНФ — 80
прэтэндэнтаў.
У асноўным усе пакеты дакументаў па вылучэннi прадстаўнiкоў у камiсii былi разгледжаны
адпаведнымi органамi. Разам з тым, зафiксаваны выпадак, калi па вiне супрацоўнiка выканкама дакументы не былi прадстаўлены для разгляду. 20 лiпеня Гомельская абласная арганiзацыя
партыi левых «Справядлiвы свет» накiравала па пошце пратаколы аб вылучэннi кандыдатаў на
ўключэнне ў камiсii ў шэсць выканкамаў Гомельскай вобласцi. Пяць выканкамаў 22 лiпеня атрымалi карэспандэнцыю, а шосты — Светлагорскi райвыканкам — не. 26 лiпеня партыйцы пачалi
бiць трывогу, i толькi тады супрацоўнiца выканкама пайшла на пошту i атрымала карэспандэнцыю, але было позна. Лiст быў дасланы ў выканкам, i праз сайт «Белпошты» актывiсты праверылi, што 22 лiпеня была «спроба ўручыць карэспандэнцыю». Сапраўды райвыканкам атрымаў
паведамленне аб паштовым адпраўленнi, i сакратарка пайшла на пошту, каб яго атрымаць, але
там была доўгая чарга, i яна вырашыла не стаяць. Пасля 17.00 сакратарка зноў наведала аддзяленне сувязi, i зноў там была чарга, i яна вырашыла не стаяць, i яе начальнiк (кiраўнiк справамi
райвыканкама) дазволiў ёй гэта — даў такую каманду. 23 i 24 лiпеня сакратарка мела выходныя
днi, i таму не хадзiла на пошту. А 25 лiпеня зноў пайшла — i зноў была вялiкая чарга, i яна, як
сыходзiць з адказу выканкама «прыняла рашэнне аб немэтазгоднасцi далейшага знаходжання
ў памяшканнi паштовай сувязi, пасля чаго вярнулася на сваё працоўнае месца». Такiм чынам,
24 кандыдатуры ў камiсii ад партыi левых «Справядлiвы свет» нават не разглядалiся. Партыя
падала скаргу ў суд з просьбай адмянiць рашэнне выканкама аб стварэннi ўчастковых камiсiй у
сувязi з тым, што вылучэнцы ад «Справядлiвага свету» не былi дапушчаны да вылучэння. Суд
скаргу не задаволiў, маўляў, выканкам не вiнаваты, што позна атрымаў дакументы.

3.2. Пасяджэннi па ўтварэннi УВК

Пасяджэннi раённых, гарадскiх выканаўчых камiтэтаў, а ў гарадах з раённым дзяленнем —
мясцовых адмiнiстрацый па стварэннi ўчастковых выбарчых камiсiй адбывалiся 25, 26 i 27 лiпеня 2016 года па ўсёй краiне.
Назiральнiкi i прадстаўнiкi суб'ектаў, якiя вылучылi прэтэндэнтаў у адпаведныя УВК, не сустрэлi вялiкiх перашкодаў для прысутнасцi на пасяджэннях.
У сярэднiм паседжаннi працягвалiся каля 2 гадзiн, але зафiксаваны i выпадкi значна больш
хуткацечных працэдур. Смаргонскi выканаўчы раённы камiтэт правёў паседжанне за 55 хвiлiн,
разглядзеўшы 426 кандыдатур, а адмiнiстрацыя Кастрычнiцкага раёна г. Магiлёва справiлася з
разглядам 985 кандыдатур за 54 хвiлiны. Некаторыя пасяджэннi адбывалiся больш за 6 гадзiн.
Так, Слуцкi раённы выканаўчы камiтэт абмяркоўваў 808 кандыдатаў 6,5 гадзiн, пры тым што
адмiнiстрацыя Ленiнскага раёна г. Магiлёва за той жа час змагла разгледзець кандыдатуры 1494
вылучэнцаў, адмiнiстрацыя Савецкага раёна г. Мiнска амаль увесь працоўны дзень (7 гадзiн 40
хвiлiн) разглядала 1067 кандыдатур, а адмiнiстрацыя Фрунзенскага раёна г. Мiнска працавала 8
гадзiн i 17 хвiлiн, каб разгледзець 1607 кандыдатаў.
Органы, якiя фармуюць УВК, у большасцi выпадкаў прынялi ў склад камiсiй усiх, хто падаваў
свае дакументы. На большасцi пасяджэнняў за склад УВК галасавалi спiсам, без абмеркавання
вылучаных кандыдатур.
-30-

На паседжаннi Смаргонскага раённага выканаўчага камiтэта адмоў ва ўключэннi ў склад
УВК не было, усе 426 кандыдатаў увайшлi ў склад камiсiй. Пасяджэнне адбывалася наступным
чынам: зачытвалася назва камiсii, лiчбавы i персанальны склад з агучваннем прозвiшча, iмя, iмя
па бацьку кожнага кандыдата ў склад камiсii. Прапаноўвалася зрабiць заўвагi. Iх не было. Затым праводзiлася галасаванне за зацвярджэнне складу камiсii. Пры гэтым у пачатку пасяджэння
Смаргонскага райвыканкама абмяркоўвалася пытанне аб выкананнi патрабавання ЦВК аб абмеркаваннi кожнай кандыдатуры. Дакладчык адзначыў, што выкананне займе шмат часу, таму
шляхам галасавання быў абраны вышэйапiсаны шлях зацвярджэння складу камiсiй. Пасля галасавання па складзе ўчастковых камiсiй назiральнiк Алесь Дзергачоў задаў пытанне, чаму камiсii сфармаваны па вытворчаму прынцыпу, г. зн. многiя цалкам створаны з прадстаўнiкоў адной
арганiзацыi на чале з дырэктарам, што пазбаўляе такiя камiсii незалежнасцi. На гэта паступiў
адказ, што гэта не пярэчыць заканадаўству, а гарантыя незалежнасцi — сумленнасць чальцоў
камiсiй.
На пасяджэннi па фармаваннi складу ўчастковых выбарчых камiсiй у Крычаўскiм раёне старшыня райвыканкама Васiль Сысоеў распавёў прысутным, што Цэнтральная выбарчая камiсiя рэкамендавала праводзiць абмеркаванне па кожнай вылучанай у склад участковай камiсii кандыдатуры. Аднак, у сувязi з тым, што ў склад участковых камiсiй няма альтэрнатыўных прэтэндэнтаў,
а таксама з-за правядзення ў раёне жнiва, ён прапанаваў галасаваць па складу ўчастковых камiсiй
спiсам без абмеркавання. Прапанову Васiля Сысоева падтрымалi. Былi зачытаны прозвiшчы членаў участковых камiсiй з указаннем, дзе чалавек працуе i якiм шляхам ён вылучаўся. Галасаванне па
складу кожнай участковай камiсii адбывалася спiсам без абмеркавання кандыдатур.
На паседжаннi Кастрычнiцкай раённай адмiнiстрацыi Магiлёва было сфармавана 68 камiсiй,
з iх па шасцi камiсiях, дзе быў конкурс, iшло персанальнае галасаванне. Выступоўца зачытваў
прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, месца працы, партыйнасць, кiм вылучаны, наяўнасць досведу працы ў камiсii. Абмеркавання не было, а было толькi давядзенне iнфармацыi. Выбiралi толькi тых,
хто раней працаваў у камiсii, без тлумачэнняў адзiнагалосна прагаласавалi супраць двух прадстаўнiкоў «Справядлiвага свету». За склад астатнiх камiсiй галасавалi спiсамi, не абмяркоўваючы i нават не называючы прозвiшчаў тых, хто ў iх камiсii.
Прыкладна чвэрць паседжанняў адбывалася з абмеркаваннем часткi вылучаных кандыдатаў,
у тым лiку iх дзелавых i палiтычных якасцяў, што сведчыць аб выкарыстаннi норм Пастановы
ЦВК ад 8 чэрвеня 2016 г. №18, якая ўпершыню прадугледзела такое абмеркаванне.
Аднак назiральнiкi адзначылi, што тэрмiны «дзелавыя i палiтычныя якасцi асобы», органы,
якiя ўтваралi УВК, разумелi па-рознаму. Так, адмiнiстрацыя Фрунзенскага раёна г. Мiнска не
прымала ў склад УВК беспрацоўных. Адмiнiстрацыя Партызанскага раёна г. Мiнска асноўнымi
крытэрамi для ўключэння ў камiсiю назвала грамадскую i палiтычную дзейнасць, арганiзацыйныя здольнасцi, уменне працаваць з людзьмi i чуць iх. Пры разглядзе атрыманых дакументаў у
адмiнiстрацыi Маскоўскага раёна ў г. Мiнску загадчыца аддзела арганiзацыйна-кадравай працы
Н.М. Юргелевiч адзначала, што сябры камiсiй павiнны працаваць аператыўна, а не ствараць
дыскусiйныя клубы. У склад участковых выбарчых камiсiй па Салiгорскай гарадской выбарчай
акрузе №68 увайшлi толькi правераныя кадры, абсалютна большасць з якiх з'яўлялiся сябрамi
ўчастковых выбаркамаў у мiнулых выбарчых кампанiях. Падчас прэзентацыi кандыдатур улады
вельмi акцэнтавалi ўвагу аб наяўнасцi ў кожнага досведу працы ў выбаркамах падчас ранейшых
выбараў.
У якасцi крытэраў адбору ва УВК прадстаўнiкамi райвыканкамаў называлiся таксама працоўная актыўнасць, падтрымка дзяржаўнай палiтыкi. Такiя «крытэрыi» ўжо традыцыйна з'яўляюцца асноўнай прычынай адмоў ва ўключэннi ў склад камiсiй прэтэндэнтаў, вылучаных апазiцыйнымi партыямi. Трэба адзначыць, што замацаваны ў п. 6 Пастановы № 18 тэрмiн «палiтычныя
якасцi» ў большасцi выпадкаў разумеўся менавiта як падтрымка прэтэндэнтаў палiтыкi ўрада.
У Гродне на паседжаннi адмiнiстрацыi Ленiнскага раёна, якое доўжылася паў тары гадзiны,
былi ўтвораны 65 участковых камiсiй. Нiводны з 21 вылучаных прадстаўнiкоў дэмакратычных
партый (16 прадстаўнiкоў АГП, 4- Партыi БНФ, 1 — БСДП) у склад участковых камiсiй не патрапiў. На тэрыторыi Кастрычнiцкага раёна былi ўтвораны 73 участковыя камiсii. Нiхто з прадстаўнiкоў дэмакратычных партый таксама не былi ўключаны ў склад камiсiй. Ад дэмакратычных
сiл вылучалася 10 чалавек: ад АГП — 7, Беларускай партыi левых «Справядлiвы свет» — 2,
БСДП — 1. Было заяўлена, што дакументы ад вылучэнцаў гэтых партый няправiльна аформлены. На абодвух паседжаннях называлiся толькi прозвiшчы рэкамендаваных адмiнiстрацыяй
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асоб у склад участковых камiсiй, пасля чаго адбывалася галасаванне за склад канкрэтных камiсiй. Асноўныя агучаныя крытэры «адбору» былi названыя: досвед працы ў камiсiях папярэднiх
кампанiй па выбарах, камунiкабельнасць, сяброўства ў масавых арганiзацыях, актыўны ўдзел у
грамадскiм жыццi.
На пасяджэннi Маладэчанскага райвыканкама характарызавалася кожная кандыдатура. Калi
колькасць прэтэндэнтаў супадала з зацверджаным колькасным складам камiсii, то галасавалi спiсам. А там, дзе быў конкурс, разглядалася i ставiлася на галасаванне кожная кандыдатура. Падымалiся прадстаўнiкi структур, якiя вылучалi дадзенага чалавека i давалi характарыстыку. Часцей
за ўсё гучалi такiя, як «идеологически грамотный», «с активной гражданской позицией». Калi
ж нейкi малады чалавек упершыню вылучаўся ў камiсiю казалi: «Малады, актыўны, хай набiраецца досведу». Выключэнне склаў мясцовы хрысцiянскi дэмакрат Мiхаiл Марцiнкевiч. Калi
прадстаўнiкi розных структураў сталi даваць характарыстыкi сваiм вылучэнцам, то двое з iх закранулi i кандыдатуру Марцiнкевiча, хаця да яго вылучэння не мелi анiякага дачынення. Спачатку выказалася начальнiк раённага аддзела адукацыi Драпеза I.Ф., маўляў, паколькi Марцiнкевiч
працуе ў гэтай сiстэме. Яна ахарактарызавала яго як добрага работнiка, але безынiцыятыўнага.
Потым падняўся старшыня Цюрлёўскага сельвыканкама Кушнярэвiч Ул.А. i адзначыў, што хоць
Марцiнкевiч i жыве ў Цюрлях, але нiяк сябе не зарэкамендаваў. У вынiку Мiхаiл Марцiнкевiч не
патрапiў ва ўчастковую камiсiю.
У шэрагу выпадкаў прэтэндэнты на ўключэнне ў камiсii выклiкалiся на сумоўе ў органы, якiя
ствараюць камiсii. Так, у адмiнiстрацыю Цэнтральнага р-на г. Мiнска на сумоўе быў запрошаны
вылучаны ў склад аднаго з УВК раёна член АГП, былы дэпу тат Вярхоўнага Савета СССР i Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь Аляксандр Дабравольскi. Падчас сумоўя прадстаўнiкi адмiнiстрацыi паспрабавалi зладзiць «iспыт» на веданне норм ВК. Пры гэтым невядома, цi ладзiлiся
падобныя iспыты для прэтэндэнтаў, вылучаных ва УВК ад праўладных грамадскiх арганiзацый i
партый, прадстаўнiкоў працоўных калектываў.
Напярэдаднi этапа фармiравання УВК, старшыня ЦВК Л. Ярмошына адзначыла недапушчальнасць фармальнага падыходу да фармiравання УВК. Паводле яе ўстаноўкi, калi няма конкурсу на ўключэнне ў склад камiсii, неабходна каротка ахарактарызаваць кожную кандыдатуру,
пасля чаго можна правесцi галасаванне спiсам. Пры наяўнасцi конкурсу неабходна прадставiць
не толькi кароткiя характарыстыкi, але i праводзiць галасаванне па кожнай кандыдатуры асобна,
каб было зразумела, за каго прагаласавалi. Аднак, як сведчаць назiральнiкi кампанii, пры фармiраваннi УВК адказныя органы не заўсёды кiравалiся падыходам, агучаным старшынёй ЦВК.

3.3. Склад створаных камiсiй

Усяго было сфармiравана 5971 УВК, у склад якiх уключана 65856 сябраў. У склад камiсiй
увайшло 89,8% ад агульнай колькасцi прэтэндэнтаў (73 293) (Дадатак 6).

Прадстаўнікі ў складзе УВК па спосабу вылучэння
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Традыцыйна высокi ўзровень «праходнасцi» (89% ад вылучаных) прадэманстравалi кандыдаты ад сямi партый, лаяльных да дзеючай улады. З 3773 вылучаных праўрадавымi партыямi, у
склад УВК увайшлi 3358 чалавек.
Яшчэ вышэйшая «праходнасць» зафiксавана адносна прадстаўнiкоў пяцi найбуйнейшых
праўладных аб'яднанняў. Прадстаўнiцтва ад ГА «Белая Русь», ГА «Беларускi рэспублiканскi
саюз моладзi», Федэрацыi прафсаюзаў Беларусi, Беларускага саюза жанчын i Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў аказалася значна вышэй сярэднестатыстычнай: з 27080 прадстаўнiкоў, вылучаных iмi, у склад УВК увайшлi 25546 чалавек (94%).
Пры фармiраваннi УВК быў вiдавочны дыскрымiнацыйны падыход выканкамаў да прадстаўнiкоў апазiцыйных партый: з 514 прадстаўнiкоў пяцi апазiцыйных партый, вылучаных у склад УВК,
у камiсii ўвайшлi толькi 53 чалавекi (10,3 % ад вылучаных). У вынiку прадстаўнiкi апазiцыйных
партый складаюць 0,08 % ад агульнага складу членаў УВК, што меней чым на парламенцкiх выбарах 2012 г. (61 чалавек цi 0,1% ад агульнага складу УВК) i прыкладна роўная колькасць прадстаўнiкоў апазiцыi ў складзе УВК на парламенцкiх выбарах 2008 г. (48 чалавек цi 0,07 %).
Такiм чынам, як i падчас папярэднiх выбарчых кампанiй, асноўнымi арганiзатарамi выбараў у краiне выступаюць прадстаўнiкi пяцi найбуйнейшых праўладных аб'яднанняў: ГА «Белая
Русь», ГА «Беларускi рэспублiканскi саюз моладзi», Федэрацыi прафсаюзаў Беларусi, Беларускага саюза жанчын i Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў. Прадстаўнiкi гэтых арганiзацый маюць 25546 сваiх членаў у складзе УВК, что складае 38,7 % ад агульнай колькасцi членаў
УВК.
Ад грамадзян шляхам падачы заявы ў склад УВК увайшлi 24106 чалавек, што складае 36,6%
ад агульнай колькасцi членаў УВК. Для параўнання доля прадстаўнiкоў усiх палiтычных партый
у складзе УВК складае ўсяго 5,2%.

Суадносіны вылучаных і ўключаных у склад УВК
прадстаўнікоў розных суб’ектаў

Вынiкi фармавання УВК паказваюць, што адсутнасць заканадаўча замацаваных крытэрыяў
для прэтэндэнтаў у склад выбарчых камiсiй па-ранейшаму спрыяла суб'ектыўнаму падыходу да
персанальнага складу камiсiй. Шырока анансаваныя новыя падыходы, замацаваныя ў пастанове
ЦВК №18, на практыцы не паспрыялi большаму палiтычнаму плюралiзму: як i падчас папярэднiх выбараў пры фармiраваннi УВК перавага аддавалася прадстаўнiкам праўладных палiтычных
партый i грамадскiх аб'яднанняў.
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Пры аналiзе персанальнага складу УВК, там дзе гэта аказалася маг чымым, была выяўленая
тая ж тэндэнцыя, якая зафiксавана i пры фармiраваннi ТВК i АВК: дзеля выканання патрабавання Выбарчага кодэксу аб абмежаваннi колькасцi дзяржслужачых у камiсii адной трэцяй часткай,
а таксама з мэтай iмiтацыi «шырокага грамадскага прадстаўнiцтва», значная частка дзяржслужачых вылучалася ва ўчастковыя камiсii ад грамадскiх аб'яднанняў i шляхам збору подпiсаў выбаршчыкаў. Гэтым тлумачыцца нежаданне паведамляць пра месцы працы сябраў УВК: у рэгiянальным друку, на сайтах гарадскiх i раённых выканаўчых камiтэтаў былi апублiкаваны толькi
iмя i прозвiшча, iмя па бацьку сябраў камiсii i iнфармацыя пра спосаб вылучэння. Iнфармацыя
пра месцы працы не рабiлася публiчнай яшчэ таму, што камiсii ў падаўляючай большасцi сфармiраваны i кiравалiся па вытворчым прынцыпе.
Яшчэ адна трывалая тэндэнцыя: падаўляючая большасць асоб, якiя былi ўключаны ў УВК,
ужо былi ў складзе камiсiй на мiнулых выбарах розных узроўняў.
Для пацверджання дадзеных высноваў прыводзiм дадзеныя па складзе шасцi ўчастковых выбарчых камiсiй: трох УВК з Баранавiцкая-Заходняя выбарчая акруга № 5 i трох Баранавiцкая-Усходняя выбарчая акруга № 6. Параўнаўчы аналiз зроблены назiральнiкам Сяргее Гоўшам (недакладнасцi ва ўказаннi пасад маг чымы ў межах 1%).

Параўнальны склад УВК:
парламенцкiя выбары 2016 года — прэзiдэнцкiя выбары 2015 года —
прэзiдэнцкiя выбары 2010 года.
Баранавiцкая-Заходняя выбарчая акруга № 5, участак № 19 (№ 47 — у 2015 г.).
Сярэдняя школа №16
№ Прозвiшча,
п/п
імя

Кiм вылучаны

Месца
працы

Пасада

Цi быў
у камiсii
ў 2015 годзе

Цi быў
у камiсii
ў 2010 годзе

СШ № 16
г.Баранавiчы

СШ № 16
дырэктар
(Старшыня УВК)

быў

Не. Быў iншы
дыр. гэтай СШ

СШ № 16

псiхолаг
(сакратар УВК)

была

была

1.

Дзяўго
Вячаслаў

працоўным
калектывам

2.

Абрамчык
Святлана

ГА «Белая Русь»

3.

Аскальдовiч гар. арг. белар.
Алёна
Фонду мiру

СШ № 16

настаўнiца

была

была

4.

Валасевiч
Iрына

шляхам збору
подпiсаў

СШ № 16

завуч (намеснiк
старшынi УВК)

была

не

шляхам збору
подпiсаў

СШ № 16

настаўнiк

быў

быў

ГА «БРСМ»

СШ № 16

настаўнiца

была

не

СШ № 16

настаўнiца

была

была

СШ № 16

настаўнiца

была

была

СШ № 16

настаўнiца

была

не

СШ № 16

настаўнiца

не

была

СШ № 16

настаўнiца

не

была

СШ № 16

настаўнiца

была

не

Варабей
Сяргей
Карабанава
6.
Наталля
Швед
7.
Наталля
Кажамякiна
8.
Святлана
Кiрык Свят9.
лана
Лагвiненка
10.
Святлана
Нiкановiч
11.
Тамара
Алесiк
12.
Iрына
5.

шляхам збору
подпiсаў
шляхам збору
подпiсаў
шляхам збору
подпiсаў
ад перш. арг.
Чырвонага Крыжа
ад перш. прафсаюзнай арг. СШ № 16
шляхам збору
подпiсаў

-34-

Баранавiцкая-Заходняя выбарчая акруга № 5, участак № 6. Лiцэй № 1
Кiм вылучаны

Месца
працы

Пасада

Цi быў
у камiсii
ў 2015 годзе

Цi быў
у камiсii
ў 2010 годзе

Бычкоўскi
Аляксей

ад прац. калектыву
Лiцэя № 1

лiцэй № 1

дырэктар
(старшыня
УВК)

быў

быў.

2.

Козiч
Вольга

шляхам збору
подпiсаў

лiцэй № 1

завуч (намеснiк
старшынi УВК)

была

была

3.

Грыцэвiч
Святлана

ГА «Белая Русь»

лiцэй № 1

настаўнiца
(сакратар УВК)

была

была

лiцэй № 1

настаўнiца

была

не

лiцэй № 1

настаўнiца

была

не

лiцэй № 1

настаўнiк

быў

быў

лiцэй № 1

настаўнiца

была

была

лiцэй № 1

настаўнiк

быў

не

лiцэй № 1

настаўнiца

была

была

лiцэй № 1

лабарантка

была

была

лiцэй № 1

настаўнiца

была

была

лiцэй № 1

настаўнiца

была

не

лiцэй № 1

настаўнiк

не

не

№
п/п

Прозвiшча, імя

1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Данжурава
Раiса
Долмат
Ала
Кагiцiн
Генадзь
Кадзевiч
Таццяна
Кардаш
Сяргей
Лiсiна Марына
Мiшкевiч
Алёна
Разанцава
Святлана
Стромская
Вольга
Шастак
Аляксандр

шляхам збору
подпiсаў
шляхам збору
подпiсаў
ад перш. арг.
Чырвонага Крыжа
ад перш. арг.
Чырвонага Крыжа
шляхам збору
подпiсаў
ад перш. арг. «Бел.
саюза жанчын»
шляхам збору
подпiсаў
ад гар. арг. бел.
прафс. работнiкаў
адук. i навукi
шляхам збору
подпiсаў
ад перш. арг.
ГА БРСМ

Баранавiцкая-Заходняя выбарчая акруга № 5,
участак № 20 (№ 48 — у 2015 годзе). Баранавiцкi аўтаагрэгатны завод
№
п/п

Прозвiшча,
імя

Месца
працы

Пасада

БАЗ

дырэктар
(старшыня УВК)

быў

быў

БАЗ

старшыня
прафкама
(намеснiк
старшынi УВК)

быў

быў

БАЗ

спецыялiст

была

была

БАЗ

нам. дырэктара

быў

быў

1.

Юркевiч
Вiталiй

ад перш. прафс. арг.
Баран. аўтаагрэгатнага
завода

2.

Парфянкоў
Аляксандр

ад прац. калектыву
заводакiравання

Крыцкая
Iнга
Вiннiчак
Вiталiй

ад перш. арг.
«Бел. саюза жанчын»
ад перш. арг.
«Белая Русь»

3.
4.

Цi быў
Цi быў
у камiсii
у камiсii
ў 2015 годзе ў 2010 годзе

Кiм вылучаны
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5.

Жых
Аляксандр

6.

Кусцiнская
Вольга

Мiсюн
Святлана
Петрушкевiч
8.
Святлана
Салiхава
9.
Лiлiя
Севасцьянчык
10.
Аляксандр
Ушакова
11.
Валянцiна
Шаламiцкi
12.
Аляксандр
7.

ад прац. калект.
аддзела
забеспячэння
ад прац. калект.
аддзела галоўнага
тэхнолага
ад прац. калект.продаж
ад прац. калект. стройгрупы i адм.-гасп. бюро
ад прац. калект.
бухгал.
ад прац. калект. аховы
ад перш. арг.
ГА ветэранаў
ад прац. калектыву
энергацэха

БАЗ

нач. аддз.
знешняй каапер.

быў

не

БАЗ

iнжынер

была

не

БАЗ

бухгалтар

была

не

БАЗ

бухгалтар

была

не

БАЗ

бухгалтар

была

была

БАЗ

ахоўнiк

быў

не

БАЗ

спецыялiст

была

была

БАЗ

iнжынер

не

не

Баранавiцкая-Усходняя выбарчая акруга № 6,
участак № 14 (№ 26 у 2015 годзе). Сярэдняя школа № 20
Пасада

ад прац. калектыву
СШ 20

СШ № 20

дырэктар
(старшыня УВК)

быў

быў

Кудрук
Алёна

ад перш. арг.
«Белая Русь»

СШ № 20

намеснiк дырэктра
(намеснiк
старшынi УВК)

была

была

Гулько
Зоя
Данiловiч
Святлана
Дар'iна
Ала
Дзехцяр
Iрына
Коршун
Ала
Кудрук
Iгар
Мазоль
Алёна
Урбановiч
Святлана
Царык
Наталля
Букрэй
Таццяна
Шпак
Васiлiй

ад гар. арг.
ГА ветэранаў
шляхам збору
подпiсаў
ад гар. арг. ГА «Бел.
саюз жанчын»
шляхам збору
подпiсаў
шляхам збору
подпiсаў
шляхам збору
подпiсаў
ад гар. арг. таварыства Чырвонага Крыжа
шляхам збору
подпiсаў
ад перш. прафс. арг.
СШ № 20
шляхам збору
подпiсаў
шляхам збору
подпiсаў

СШ № 20

настаўнiца

была

была

СШ № 20

настаўнiца

была

была

СШ № 20

настаўнiца

была

была

СШ № 20

настаўнiца

была

не

СШ № 20

настаўнiца

была

была

СШ № 20

настаўнiк

быў

быў

СШ № 20

настаўнiца

была

была

СШ № 20

настаўнiца

была

была

СШ № 20

настаўнiца

была

не

СШ № 20

настаўнiца

была

не

СШ № 20

тэхн. супрац. СШ

быў

быў

Прозвiшча,
імя

1.

Мiшын
Мiхаiл

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Цi быў
Цi быў
у камiсii
у камiсii
ў 2015 годзе ў 2010 годзе

Месца
працы

№
п/п

Кiм вылучаны
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Баранавiцкая-Усходняя выбарчая акруга № 6,
участак № 28 (№ 40 у 2015 годзе). Занальны цэнтр гiгiены i эпiдэмiялогii
№ Прозвiшча,
п/п
імя

Кiм вылучаны

Месца
працы

Пасада

Цi быў
Цi быў
у камiсii
у камiсii
ў 2015 годзе ў 2010 годзе

1.

Плескацэвiч ад прац. калект.
Сяргей
аддзела эпiдэмiялогii

ЦГiЭ

дырэктар
(старшыня УВК)

быў

быў

2.

Сырыца
Мiкалай

ЦГiЭ

намеснiк дырэктара
(намеснiк
старшынi УВК)

быў

не

ЦГiЭ

спецыялiст

была

была

ЦГiЭ

лабарант

была

не

ЦГiЭ

сакр. гал. урача

была

была

ГА «Белая Русь»

ЦГiЭ

заг. дэз. аддзела

быў

не

шляхам збору подпiсаў

ЦГiЭ

стацiст

была

была

ад прац. калект. аддзела камунальнай гiгiены

ЦГiЭ

пам. доктарагiгiенiста

была

была

шляхам збору подпiсаў

ЦГiЭ

спецыялiст

не

не

ад гар. арг. БРСМ

ЦГiЭ

спецыялiст

не

не

ЦГiЭ

спецыялiст

не

не

ЦГiЭ

спецыялiст

не

не

ад прац. калект. службы
гасп. забеспячэння

Жыгадла
Наталля
Калюха
4.
Таццяна
Маслава
5.
Жана
Рубец Ана6.
толiй
Саўчык
7.
Святлана
Шпакава
8.
Марына
Бокач На9.
талля
Дзерман
10.
Дар'я
Петрашэвiч
11.
Сяргей
Усюкевiч
12.
Наталля
3.

ад прац. калект. аддз.
гiгiены i харчавання
ад прац. калект.
мiкрабiял. лабараторыi
ад перш. арг. Чырвонага Крыжа

ад перш. прафс.
арганiзацыi ЦГiЭ
ад прац. кал.аддзела
прафдэзiнфекцыi

Баранавiцкая-Усходняя выбарчая акруга № 6,
участак № 12 (№ 24 у 2015 годзе). Сярэдняя школа № 17
№ Прозвiшча,
п/п
імя
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Марозава
Алёна
Шода
Сяргей
Карпава
Галiна
Валынец
Антон
Дзям'янаў
Сяргей
Барбарыч
Вольга

Месца
працы

Пасада

Цi быў
у камiсii
ў 2015 годзе

Цi быў
у камiсii
ў 2010 годзе

ад прац. калектыву
СШ № 17

СШ № 17

дырэктар
(старшыня УВК)

была

была

шляхам збору подпiсаў

СШ № 17

нам. дырэктара

быў

быў

ад гар. арг. прафс.
раб. адукацыi i навукi

СШ № 17

лабарантка

была

была

шляхам збору подпiсаў

СШ № 17

настаўнiк

быў

не

шляхам збору подпiсаў

СШ № 17

настаўнiк

быў

быў

ад гар. арг.
ГА «Белая Русь»

СШ № 17

нам. дырэктара

была

не

Кiм вылучаны
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Люхта
Святлана
Лукашэвiч
Вiталiй
Морхат
Наталля
Новiк
Таццяна
Рогацень
Жана
Сабалеўскi
Вiктар
Шкурко
Святлана

ад гар. арг.
ГА «Саюз жанчын»
шляхам збору подпiсаў

СШ № 17

настаўнiца

была

не

СШ № 17

настаўнiк

быў

быў

ад гар. арг.
бел. Фонду мiру
шляхам збору подпiсаў

СШ № 17

настаўнiк

была

была

СШ № 17

настаўнiца

была

была

шляхам збору подпiсаў

СШ № 17

настаўнiца

была

не

шляхам збору подпiсаў

СШ № 17

настаўнiк

быў

быў

ад перш. арг. тавар.
«Чырвонага Крыжа»

СШ № 17

настаўнiца

была

была

Па вынiках фармавання УКВ можна зрабiць выснову, што, нягледзячы на пэўныя змены ў
працэсе iх фармiравання, на вынiкi гэта не паўплывала. З пункту гледжання нацыянальнага заканадаўства фармальна ўчастковыя камiсii сфармiраваны без значных парушэнняў, але лiчыць iх
бесстароннiмi i незалежнымi немаг чыма.
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ВЫЛУЧЭННЕ I РЭГIСТРАЦЫЯ
КАНДЫДАТАЎ
У адпаведнасцi з Выбарчым кодэксам i Каляндарным планам, вылучэнне кандыдатаў у дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў пачынаецца за 70 дзён i заканчваецца за 40 дзён да выбараў (з 3
лiпеня па 1 жнiўня ўключна); рэгiстрацыя кандыдатаў у дэпу таты пачынаецца за 40 дзён i заканчваецца за 30 дзён да выбараў (з 2 па 11 жнiўня).

1. Прававая рэгламентацыя
Для рэгiстрацыi кандыдата ў АВК прадстаўляюцца дакументы, вызначаныя ў арт. 66 ВК, сярод якiх: заява аб згодзе балатавацца, бiяграфiчныя дадзеныя, копii дакументаў, якiя пацвярджаюць звесткi пра адукацыю i месца працы, дэкларацыя аб даходах i маёмасцi асобы.
У адпаведнасцi са зменамi ў ВК, унесенымi ў 2013 годзе, дадаткова павiнны быць прадстаўлены звесткi аб судзiмасцi, калi асоба, якая вылучана кандыдатам у дэпу таты, раней мела судзiмасць. Пры вылучэннi кандыдата ў дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў шляхам збору подпiсаў
выбаршчыкаў для рэгiстрацыi дадаткова прадстаўляюцца таксама падпiсныя лiсты. Паводле дапаўненняў, унесеных у ВК у 2013 годзе, дакументы на рэгiстрацыю могуць быць пададзены як
самiм патэнцыйным кандыдатам, так i яго прадстаўнiком на падставе даверанасцi.
Па вынiках праверкi пададзеных дакументаў i дакладнасцi подпiсаў выбаршчыкаў АВК прымае рашэнне аб рэгiстрацыi кандыдатаў i ў двухдзённы тэрмiн пасля рэгiстрацыi выдае кандыдатам адпаведныя пасведчаннi.
У 2013 годзе ВК дапоўнены арт. 68-1, якi прадугледзеў выпадкi, калi АВК павiнна, а калi —
мае права адмовiць у рэгiстрацыi кандыдатам у дэпу таты.
АВК адмаўляе ў рэгiстрацыi кандыдата ў выпадку: неадпаведнасцi асобы тым патрабаванням, якiя прад'яўляе ВК да кандыдата; наяўнасцi судзiмасцi; невыканання прадугледжаных ВК
патрабаванняў да вылучэння кандыдата; непрадстаўлення аднаго або некалькiх дакументаў, неабходных для рэгiстрацыi кандыдата; недастатковай для рэгiстрацыi кандыдата колькасцi сапраўдных подпiсаў выбарцаў, сабраных у падтрымку вылучэння кандыдатам; выкарыстання ў
iнтарэсах атрымання грашовых сродкаў цi iншай матэрыяльнай дапамогi замежных дзяржаў, арганiзацый або замежных грамадзян, мiжнародных арганiзацый; наяўнасцi ў падпiсных лiстах
па вылучэннi кандыдата ў дэпу таты больш за 15 працэнтаў несапраўдных подпiсаў ад агульнай
колькасцi правераных подпiсаў выбарцаў; у iншых выпадках неадпаведнасцi парадку вылучэння
патрабаванняў ВК РБ.
АВК мае права адмовiць у рэгiстрацыi кандыдата ў выпадку: прадстаўлення ў дэкларацыi аб
даходах i маёмасцi неадпаведных звестак, якiя маюць iстотны характар; выкарыстання пераваг
службовага становiшча ў iнтарэсах абрання; удзелу адмiнiстрацыi арганiзацыi ў зборы подпiсаў
выбарцаў, прымусу ў працэсе збору подпiсаў i ўзнагароджання выбарцаў за ўнясенне подпiсу;
паў торнага парушэння патэнцыйным кандыдатам цi яго iнiцыятыўнай групай патрабаванняў
выбарчага заканадаўства, калi раней iм было вынесена папярэджанне.
Змены 2013 года закранулi i працэдуру абскарджання рашэнняў аб адмове ў рэгiстрацыi кандыдатам у дэпу таты. Цяпер рашэнне АВК аб адмове ў рэгiстрацыi абскарджваецца ў вышэйшую
ВК, а яе рашэнне — у абласны (Мiнскi гарадскi) суд. (Раней рашэнне АВК абскарджвалася ў
Цэнтральную камiсiю, а яе рашэнне — у Вярхоўны Суд).

2. Рэгiстрацыя iнiцыятыўных груп
Згодна з артыкулам 65 ВК адным са спосабаў вылучэння кандыдатаў у дэпу таты з'яўляецца
збор подпiсаў выбаршчыкаў, якi ажыццяўляецца iнiцыятыўнай групай у колькасцi не менш за 10
чалавек.

2.1. Прававая база

Для рэгiстрацыi iнiцыятыўнай групы не пазней чым за 65 дзён да выбараў асоба, якая вылучаецца кандыдатам у дэпу таты, павiнна падаць у адпаведную акруговую выбарчую камiсiю пiсь-39-

мовую заяву аб рэгiстрацыi iнiцыятыўнай групы, копii старонак пашпарта, што пацвярджаюць
беларускае грамадзянства i рэгiстрацыю на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь, спiс сябраў iнiцыятыўнай групы.
Акруговая выбарчая камiсiя разглядае заяву ў пяцiдзённы тэрмiн з дня яе паступлення, рэгiструе iнiцыятыўную групу i выдае яе сябрам адпаведныя пасведчаннi i падпiсныя лiсты для
збору подпiсаў выбаршчыкаў у падтрымку асобы, якая прапануецца для вылучэння кандыдатам
у дэпу таты. У рэгiстрацыi адмаўляецца ў выпадку парушэння патрабаванняў ВК.
Рашэнне акруговай выбарчай камiсii аб адмове ў рэгiстрацыi iнiцыятыўнай групы можа
быць абскарджана асобай, якая вылучаецца кандыдатам у дэпу таты, у тэрытарыяльную выбарчую камiсiю ў трохдзённы тэрмiн з дня яго прыняцця. Рашэнне тэрытарыяльнай выбарчай камiсii ў трохдзённы тэрмiн можа быць абскарджана ў абласны (Мiнскi гарадскi) суд. Суд разглядае
скаргу ў трохдзённы тэрмiн, яго рашэнне з'яўляецца канчатковым.

2.2. Працэс рэгiстрацыi iнiцыятыўных груп

Працэс рэгiстрацыi iнiцыятыўных груп кандыдатаў у дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў праходзiў больш дэмакратычна, чым падчас папярэдняй выбарчай кампанii. Аднак зафiксаваны
асобныя выпадкi нездавальняючай працы АВК па прыёме дакументаў i перашкод з боку ўладаў
у дачыненнi да сябраў iнiцыятыўных груп. Такiя факты фiксавалiся ў асноўным датычна апазiцыйных кандыдатаў.
У першыя днi прыёму дакументаў назiральнiкi кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» зафiксавалi асобныя выпадкi адсутнасцi сябраў камiсiй на сваiх працоўных месцах у вызначаны час, што перашкаджала падачы дакументаў. У г. Баранавiчы 29 чэрвеня прэтэндэнт у
кандыдаты Таццяна Малашчанка не адразу змагла падаць дакументы ў акруговую выбарчую камiсiю Баранавiцкай-Заходняй выбарчай акругi № 5.
У г. Шклоў падобная сiтуацыя адбылася 30 чэрвеня ў АВК Шклоўскай выбарчай акругi №
90. Актывiст «Гавары праўду» з г. Бялынiчы Пётр Шымбалёў здолеў падаць дакументы толькi пасля доўгага пошуку сябраў камiсii ў кабiнетах мясцовага райвыканкама. Старшыня камiсii
Аляксандр Гурынаў патлумачыў гэту сiтуацыю менавiта пачаткам працы, пры тым што першае
пасяджэнне АВК адбылося толькi напярэдаднi. Аналагiчным чынам падавала дакументы ў АВК
Слуцкай выбарчай акругi №67 Алiна Нагорная: сябры камiсii з'явiлiся на месцы i прынялi дакументы толькi пасля яе тэлефанавання ў ЦВК.
Член акруговай камiсii Слонiмскай выбарчай акругi № 58 Генадзь Назаранка адмаўляўся прымаць дакументы на рэгiстрацыю iнiцыятыўнай групы кандыдата ў дэпу таты Iвана Шэгi. Падставай для адмовы прыняць дакументы сябра АВК назваў тое, што сярод сяброў iнiцыятыўнай
групы Iвана Шэгi ёсць i тыя, хто жыве не ў Слонiмскiм раёне, што нiбыта не адпавядае патрабаванням закона. Iван Шэга папрасiў Генадзя Назаранку высветлiць спрэчнае для яго пытанне
ў старшынi камiсii Алены Мачалiнай. Старшыня камiсiі пацвердзiла, што Iван Шэга мае рацыю,
i дакументы на рэгiстрацыю iнiцыятыўнай групы неабходна прыняць. Але спадар Назаранка
сказаў, што неабходна, каб былi пры прыёме дакументаў пашпарты ўсiх сяброў iнiцыятыўнай
групы. Iван Шэга зноў зрабiў Назаранку заўвагу адносна яго некампетэнтнасцi i сказаў, што iх
пашпартоў не трэба, а толькi прэтэндэнта ў кандыдаты. I толькi пасля ўсiх гэтых недарэчнасцяў,
звязаных з некампетэнтнасцю члена камiсii, дакументы на рэгiстрацыю прынялi.
Толькi з другога разу змог падаць дакументы на рэгiстрацыю iнiцыятыўнай групы сябра аргкамiтэта «Руху за незалежнасць» Алесь Мех з Кобрына. Каб даведацца, калi адбудзецца паседжанне АВК па рэгiстрацыi iнiцыятыўных груп, 4 лiпеня ён доўга спрабаваў датэлефанавацца
да акруговай камiсii, але нiхто трубку не падымаў. Сакратарка райвыканкама параiла патэлефанаваць дзяжурнай па камiсii Ганне Брынчук на працоўнае месца. Г.Брынчук — супрацоўнiца
арганiзацыйнага аддзела райвыканкама. Толькi тады Мех змог даведацца, што паседжанне па рэгiстрацыi iнiцыятыўных груп прызначана на 5 лiпеня. Як стала вядома на паседжаннi, дакументы сябраў iнiцыятыўнай групы Алеся Меха праходзiлi праверку праз пашпартны стол. I толькi
5 лiпеня адтуль у выбарчую камiсiю прыйшоў адказ, што ўсё ў парадку, усе сябры групы з'яўляюцца грамадзянамi Беларусi.
На сябраў некаторых iнiцыятыўных груп аказваўся цiск. Марына Хомiч, якая вылучалася
кандыдатам ад партыi БХД па Кальварыйскай выбарчай акрузе №104 (старшыня — Зiнаiда Жаголкiна) у г. Мiнску, паведамiла, што з камiсii тэлефанавалi ўсiм 39 сябрам яе iнiцыятыўнай групы i распытвалi аб сур'ёзнасцi iх намераў удзелу ў зборы подпiсаў.
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У г. Лунiнцы Брэсцкай вобласцi прыхiльнiкi прэтэндэнта ў кандыдаты Леанiда Дубаносава
су тыкнулiся з запалохваннем: дваiх маладых людзей тэрмiнова выклiкалi ў ваенкамат, жанчыне
пагражалi забраць дзяцей, вымусiўшы яе выйсцi са складу iнiцыятыўнай групы.
У г. Светлагорску грамадскi актывiст Юрый Ляшэнка паведамiў, што пасля рэгiстрацыi сваёй
iнiцыятыўнай групы атрымаў пазоў аб высяленнi з дома для часовага пражывання. Акруговая
выбарчая камiсiя Старавiленскай выбарчай акругi №105 (старшыня — Мiкалай Буры) адмовiла ў рэгiстрацыi iнiцыятыўнай групы сябра АГП Мiкалая Казлова на той падставе, што ў спiсе
iнiцыятыўнай групы былi выяўлены неадпаведнасцi. Мiкалай Казлоў абскардзiў адмову АВК у
Мiнскую гарадскую выбарчую камiсiю. Было прынята рашэнне адмянiць рашэнне АВК Старавiленскай выбарчай акругi № 105 i зарэгiстраваць яго iнiцыятыўную групу, выключыўшы з яе
членаў з «некарэктнымi дадзенымi».
Таксама АВК Старавiленскай выбарчай акругi №105 адмовiла ў рэгiстрацыi iнiцыятыўнай
групы Мiкалая Статкевiча. Фармальнай падставай паслужыла наяўнасць ў прэтэндэнта ў кандыдаты непагашанай судзiмасцi. У сваiм рашэннi АВК спаслалася на норму ч. 7 арт. 60 ВК, паводле
якой кандыдатамi ў дэпу таты не могуць быць вылучаны грамадзяне, што не маюць права ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь займаць пасады ў дзяржаўных органах i iншых
дзяржаўных арганiзацыях у сувязi з наяўнасцю судзiмасцi. Варта ўзгадаць, што пасля вызвалення палiтзняволеных iх рэабiлiтацыя застаецца адным з патрабаваннем ЕС да Беларусi.
У Крычаве сябру Камунiстычнай партыi Беларусi Уладзiмiру Ушакову было адмоўлена ў рэгiстрацыi iнiцыятыўнай групы. Уладзiмiр Ушакоў сцвярджае, што акруговая камiсiя спачатку дазволiла яму падаць спiс чальцоў сваёй iнiцыятыўнай групы, напiсаны ад рукi, а пазней, незадоўга
да сканчэння тэрмiну рэгiстрацыi, намеснiк старшынi акруговай камiсii, начальнiк арганiзацыйна-кадравага аддзела Крычаўскага райвыканкама Мiхаiл Мяшкура запатрабаваў яго прадаставiць надрукаваны спiс. Мiхаiл Мяшкура таксама абтэлефаноўваў чальцоў iнiцыятыўнай групы
i цiснуў на iх, кажучы, што яны ўжо пажылыя людзi, i не змогуць збiраць подпiсы. Уладзiмiр
Ушакоў упэўнены, што начальнiк арганiзацыйна-кадравага аддзела Крычаўскага райвыканкама
персанальна аказваў цiск на некалькiх чальцоў яго iнiцыятыўнай групы з мэтай дабiцца iх адмовы ад удзелу ў ёй. Па меркаваннi У. Ушакова, адмова ў рэгiстрацыi ягонай iнiцыятыўнай групы
была звязана з тым, што акруговая камiсiя мела ўказанне зменшыць колькасць прэтэндэнтаў у
кандыдаты па Крычаўскай акрузе №83, каб знiзiць канкурэнцыю старшынi раённага Савета дэпу татаў Таццяны Марачкавай, якая вылучалася па дадзенай акрузе.
Падчас дадзенага этапу выбараў зафiксаваны выпадкi нетранспарэнтнай працы выбарчых
камiсiй. Так, 5 лiпеня назiральнiк Алег Мацкевiч прысутнiчаў на чарговым паседжаннi АВК Барысаўскай сельскай выбарчай акругi № 63. Пасля разгляду запланаваных пытанняў старшыня
АВК заявiў: «Паседжанне скончанае, усе свабодны». А пасля секунднай паўзы: «Сябраў камiсii
прашу застацца, будзем вырашаць арганiзацыйныя пытаннi». На паседжаннi, акрамя сябраў камiсii, прысутнiчалi два назiральнiкi — Алег Мацкевiч i назiральнiк ад «Белай Русi». Алег Мацкевiч не стаў спрачацца i пакiнуў памяшканне, але сваю пазiцыю адносна таго, што з'яўляецца
«паседжаннем», на якiм гарантавана можа прысутнiчаць назiральнiк, выклаў у сваiм звароце ў
акруговую камiсiю.
Праваабаронца адзначыў: «У адпаведнасцi з Практычным дапаможнiкам, зацверджаным пастановай Цэнтральнай камiсii Рэспублiкi Беларусь па выбарах i правядзеннi рэспублiканскiх рэферэндумаў ад 17 траўня 2016 г. № 9, асноўнай арганiзацыйнай формай працы тэрытарыяльнай,
акруговай камiсii з'яўляецца паседжанне. На паседжаннях маюць права прысутнiчаць назiральнiкi. Лiчу, што калегiяльная праца (пры наяўнасцi кворуму i вышэй) акруговай выбарчай камiсii
Барысаўскай сельскай выбарчай акругi № 63 па вырашэннi пытанняў, звязаных з выбарчым працэсам, па-за рамкамi паседжання, як асноўнай арганiзацыйнай формы, супярэчыць прынцыпу
адкрытасцi i галоснасцi выбарчага працэсу, а таксама парушае правы акрэдытаваных пры камiсii
назiральнiкаў».
Старшыня акруговай камiсii П. В. Навiцкi ў адказе на зварот Алега Мацкевiча напiсаў, што
«5 лiпеня 2016 года на паседжаннi акруговай камiсii пытаннi, запланаваныя для разгляду, былi
разгледжаны ў поўным аб'ёме i пры назiральнiках, акрэдытаваных на момант правядзення паседжання. Згодна Практычнаму дапаможнiку, зацверджанаму пастановай Цэнтральнай камiсii Рэспублiкi Беларусь па выбарах i правядзеннi рэспублiканскiх рэферэндумаў, старшыня акруговай камiсii ажыццяўляе агульнае кiраўнiцтва дзейнасцю камiсii i ў праве вызначаць форму працы камiсii.
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Выходзячы з вышэйпададзенага, iнструкцыйная нарада, праведзеная пасля паседжання камiсii, не
з'яўляецца парушэннем артыкула 13 Выбарчага кодэксу Рэспублiкi Беларусь у частцы незабеспячэння адкрытасцi i галоснасцi пры падрыхтоўцы i правядзеннi выбараў». Такую ж пазiцыю заняла
i Мiнская абласная камiсiя, куды А.Мацкевiч таксама накiраваў скаргу (Дакумент 1).

2.3. Вынiкi рэгiстрацыi iнiцыятыўных груп

Паводле дадзеных ЦВК, усяго ў акруговыя выбарчыя камiсii паступiла 479 заяў, 3 заявы былi
адклiканы (Дадатак 7).
Зарэгiстраваны 446 iнiцыятыўных груп. 30 групам было адмоўлена ў рэгiстрацыi, што складае 6,2%. Пры гэтым большасць адмоў зафiксаваная ў Мiнску: 25 груп са 139 заяўленых, што
складае 18%.
Год правядзення
выбараў
2008
2012
2016

Пададзена
заявак
455
440
479

Адмоўлена
ў рэгiстрацыi
23
85
30

Зарэгiстравана
423
354
446

% адмовы
5%
19,3%
6,2%

Працэнт адмоў у рэгiстрацыi iнiцыятыўных груп прыклана суадносiцца з працэнтам падчас
мiнулых кампанiй па выбарах дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў.
Высокая колькасць адмоў у рэгiстрацыi iнiцыятыўных груп падчас выбараў 2012 года тлумачыцца тым, што групы Мiкалая Статкевiча i Алеся Мiхалевiча спрабавалi зарэгiстравацца адразу
ў некалькiх АВК, што не прадугледжана ВК.
З агульнай колькасцi асоб, чые iнiцыятыўныя групы былi зарэгiстраваны, членамi партый
з'яўляюцца 160 чалавекi (33%). Больш за ўсё зарэгiстравана iнiцыятыўных груп прадстаўнiкоў
Аб'яднанай грамадзянскай партыi — 39 (24% ад колькасцi партыйных вылучэнцаў шляхам збору
подпiсаў), Партыi БНФ — 29 (18%), Беларускай партыi левых «Справядлiвы свет» 23 (14%),
Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыi (Грамада) — 16 (цi 10%).

3. Збор подпiсаў
Згодна з патрабаваннямi Выбарчага кодэкса i Каляндарным планам, збор подпiсаў за вылучэнне кандыдатаў у дэпу таты ажыццяўляўся з моманту рэгiстрацыi iнiцыятыўных груп да 1
жнiўня 2016 года ўключна.

3.1. Прававая база

Артыкул 65 Выбарчага кодэкса прадугледжвае, што асобу, якая прапануецца для вылучэння
кандыдатам у дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў па выбарчай акрузе групай выбаршчыкаў, павiнны падтрымаць не менш за 1000 выбаршчыкаў, якiя пражываюць на тэрыторыi дадзенай выбарчай акругi.
У падпiсных лiстах павiнны быць подпiсы выбаршчыкаў, якiя пражываюць на тэрыторыi выбарчай акругi.
У арт. 61 ВК сказана, што ў падпiсным лiсце ўказваюцца прозвiшча, iмя i iмя па бацьку выбаршчыка, дата нараджэння, месца жыхарства, серыя i нумар пашпарта грамадзянiна Рэспублiкi Беларусь або рэквiзiты iншага дакумента, вызначанага Цэнтральнай камiсiяй. Звесткi пра
выбаршчыка ўносяцца ў падпiсны лiст рукапiсным спосабам. Выбаршчык уласнаручна ставiць у
падпiсным лiсце дату подпiсу i распiсваецца. Подпiсы нумаруюцца.
Удзел адмiнiстрацыi арганiзацыi ў зборы подпiсаў, роўна як i прымус у працэсе збору подпiсаў i ўзнагарода выбаршчыкаў за ўнясенне подпiсу, не дапускаюцца. Парушэнне гэтых патрабаванняў можа быць падставай для адмовы ў рэгiстрацыi альбо адмены рашэння аб рэгiстрацыi
кандыдата.
Збор подпiсаў выбаршчыкаў можа ажыццяўляцца ў форме пiкетавання. Атрыманне дазволу
на правядзенне пiкетавання для ўказаных мэтаў не патрабуецца, калi яно праводзiцца ў месцах,
не забароненых мясцовымi выканаўчымi i распарадчымi органамi.
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Падпiсны лiст завяраецца членам iнiцыятыўнай групы, якiя збiралi подпiсы. Сябра iнiцыятыўнай групы пры завярэннi падпiснога лiста ставiць подпiс i дату яе ўнясення, а таксама ўказвае прозвiшча i iнiцыялы.

3.2. Выначэнне месцаў, забароненых для збору подпiсаў

У межах падрыхтоўкi да этапа збору подпiсаў мясцовыя ўлады прынялi рашэннi пра месцы,
забароненыя для правядзення пiкетаў па зборы подпiсаў. Згодна з Каляндарным планам, дадзены працэс завяршыўся да 27 чэрвеня.
Колькасць месцаў, у якiх забаронены збор подпiсаў, у многiх гарадах скарацiлася ў параўнаннi з папярэднiмi выбарамi. У многiх рэгiёнах не было забароны збору подпiсаў на тэрыторыi
ўстаноў адукацыi, медычных устаноў, устаноў культуры i спорту, сацыяльнага абслугоўвання
насельнiцтва i iншае.
Напрыклад, у параўнаннi з парламенцкiмi выбарамi 2012 года, у г. Гродна з лiку месцаў, дзе
забаронены збор подпiсаў, выключаныя тэрыторыi арганiзацый, якiя забяспечваюць абароназдольнасць, бяспеку дзяржавы i жыццядзейнасць насельнiцтва (грамадскi транспарт, прадпрыемствы вода-, цепла- i энергазабеспячэння i iнш.). Выключана вельмi недакладная фармулёўка
пра «месцы, што ўяўляюць небяспеку для жыцця i здароўя грамадзян, перашкаджаюць працы
прадпрыемстваў, устаноў, арганiзацый i руху транспарту».
Падобная сiтуацыя склалася ў Магiлёве: гарвыканкам зняў забарону на пiкетаванне для збору подпiсаў на тэрыторыi ўстановаў фiзкультуры i спорту, сацыяльнага абслугоўвання насельнiцтва, на адлегласцi меней за 50 метраў ад прадпрыемстваў з колькасцю працоўных болей за
300 чалавек, на адлегласцi меней за 200 метраў ад будынкаў i ўстаноў, у якiх знаходзяцца арганiзацыi, на якiя ўскладзены функцыi рэдакцый тэлевiзiйных i радыёвяшчальных СМI.
У Салiгорску першапачатковым рашэннем спачатку быў уведзены, але пазней асобным рашэннем скарочаны спiс забароненых месцаў: у прыватнасцi, адменена забарона на збор подпiсаў каля помнiкаў архiтэктуры, гiсторыi i культуры. Знiкла абсурдная забарона на збор подпiсаў
на пешаходных пераходах, уведзена больш дакладнае вызначэнне аб'ектаў чыгуначнага i аў тамабiльнага транспарту. Улiчана крытыка мясцовых актывiстаў, якiя ўказвалi на адсутнасць дакладнага пералiку тэрыторый канкрэтных арганiзацый, што раней стварала небяспеку канфлiктных
сiтуацый пры зборы подпiсаў iнiцыятыўнымi групамi кандыдатаў.
У Маладзечна з пералiку аб'ектаў, каля якiх забаронена праводзiць пiкеты, выключаны грамадскi транспарт, прадпрыемствы вода-, цепла- i энергазабеспячэння, установы аховы здароўя
i адукацыi.
Слуцкiя ўлады дазволiлi збор подпiсаў каля будынкаў сельскiх выканкамаў, а забарону на
збор подпiсаў каля ўстановаў аховы здароўя пакiнулi толькi для Слуцкай цэнтральнай раённай
бальнiцы.
У Ваўкавыскiм раёне пiкеты можна было праводзiць усюды i нават побач з будынкамi выканаўчых i распарадчых органаў улады, на тэрыторыi ўстаноў адукацыi i медыцыны, а таксама
на вакзалах, чаго нельга было рабiць у iншых райцэнтрах Гродзеншчыны. У Ваўкавыску пiкеты
нельга было праводзiць толькi на пешаходным мосце праз чыгунку ў раёне станцыi Ваўкавыскгорад, на пуцеправодах па вулiцах Ракасоўскага, Жолудзева, 129 Арлоўскай дывiзii, што лiчыцца
небяспечным для жыцця i здароўя людзей.
На Вiцебшчыне ў розных раёнах умовы для зборшчыкаў подпiсаў былi няроўнымi. Напрыклад, на сайтах Докшыцкага, Бешанковiцкага, Чашнiцкага, Полацкага райвыканкамаў паведамлялася, што адзiным абмежаваннем для ўдзельнiкаў пiкетаў будзе адлегласць 20 метраў ад будынкаў райвыканкама, суду, пракуратуры, мiлiцыi. На Пастаўшчыне, Гарадоччыне i Лепельшчыне
зборшчыкам подпiсаў нельга наблiжацца блiжэй як на 20 метраў яшчэ i да ваенкаматаў, райаддзелаў МНС, дэпартаментаў аховы, установаў адукацыi i дзiцячых дашкольных установаў, прадпрыемстваў вода- цепла- i энергазабеспячэння, «арганiзацый аховы здароўя» (у Лепельскiм раёне), «бальнiц i тэрыторыi вайсковай часткi 94017» (у Гарадоцкiм раёне). У Шаркоўшчынскiм
раёне зборшчыкам подпiсаў таксама нельга было ладзiць пiкеты блiжэй чым у 20-цi метрах ад
пералiчаных вышэй адмiнiстрацыйных будынкаў. Апрача гэтага, збор подпiсаў забараняўся «на
тэрыторыi цэнтральнага сквера, якi прылягае да плошчы Ленiна». У Талачынскiм i Аршанскiм
райвыканкамах палiчылi, што 20 метраў — гэта занадта мала. I вызначылi, што да будынкаў выканаўчых i распарадчых органаў, судоў, пракуратур, ваенкаматаў, аддзелаў МНС мусiць быць
адлегласць, большая за 50 метраў. У Талачынскiм раёне ў пералiк аб'ектаў, да якiх можна наблi-43-

жацца толькi на гэтую адлегласць, дадалiся яшчэ «аб'екты чыгуначнага i аў тамабiльнага транспарту», «чыгуначныя i аў тобусныя станцыi», «тэрыторыi арганiзацый i прадпрыемстваў».
Самыя спрыяльныя ўмовы для збору подпiсаў на пiкетах у Вiцебскай вобласцi зацвердзiў Мiёрскi райвыканкам. Згодна з рашэннем Мiёрскага райвыканкама, пiкеты па зборы подпiсаў нельга
было ладзiць толькi на тэрыторыях «установаў адукацыi» i «арганiзацый аховы здароўя».
У Мiнску ў параўнаннi з мiнулымi парламенцкiмi выбарамi (2012 год) абмежавальны спiс
дапоўнiўся некалькiмi новымi аб'ектамi. Так, пiкетаванне па зборы подпiсаў нельга было праводзiць «у падземных пешаходных пераходах, на тэрыторыi плошчы Якуба Коласа, плошчы Дзяржаўнага сцяга». Аднак, на гэты раз у спiс забароненых месцаў не патрапiлi тэрыторыi арганiзацый, якiя забяспечваюць жыццядзейнасць насельнiцтва (грамадскi транспарт, прадпрыемства
водна-, цепла- i энергазабеспячэння, установы дашкольнай i агульнай сярэдняй адукацыi, арганiзацыi аховы здароўя). Не было абмежаванняў i па адлегласцi пiкетаў ад тэрыторыяў ядзерных установак, аб'ектаў, прызначаных для вытворчасцi або захоўвання радыёактыўных рэчываў
i матэрыялаў, адпрацаваўшых ядзерных матэрыялаў i (або) эксплуатацыйных радыёактыўных
ад ходаў у тым лiку захоўвання ядзерных матэрыялаў, а таксама ад будынкаў, збудаванняў, у якiх
знаходзяцца арганiзацыi з функцыяй рэдакцый тэлевiзiйных i радыёвяшчальных сродкаў масавай iнфармацыi, а таксама радыётэлевiзiйных i радыёперадаючых станцый.
Тым не менш, у многiх гарадах умовы засталiся ранейшымi, шмат дзе забаронена збiраць
подпiсы выбаршчыкаў на цэнтральных плошчах (Мiнск, Вiцебск, Бабруйск, Салiгорск, Слуцк,
Маладзечна). У некаторых рэгiёнах, як, напрыклад, у Бялынiчах, за аснову было ўзята рашэнне Бялынiцкага райвыканкама, якое вызначала месцы, забароненыя для правядзення пiкетавання пры зборы подпiсаў за прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзiдэнты падчас прэзiдэнцкiх выбараў
2015 года.
У Бабруйску, калi параўноваць з выбарамi ў ПП НС 2012-га года, месцаў для пiкетаванняў
з мэтай збору подпiсаў стала болей. Напрыклад, тады пад забарону траплялi тэрыторыi, прылеглыя да рэдакцый СМI, прадпрыемстваў вода, цепла, і энергазабеспячэння, дзiцячых садкоў,
установаў агульнай сярэдняй адукацыі, арганiзацый аховы здароўя, забарона адносна якiх была
знята падчас кампанii-2016. Але пад забарону трапiлi, акрамя плошчаў Ленiна i Перамогi, падземны пешаходны пераход (у Бабруйску такi адзiн, каля самага буйнога прадыпрыемства ў горадзе — ААТ «Белшына»), таксама пiкетоўшчыкам забаранiлi наблiжацца (на адлегласцi менш
за 50 метраў) да аб'ектаў чыгуначнага i аў тамабiльнага траспарту (вакзалы, станцыi, пасадачныя
платформы), будынкаў прадстаўнiчых, выканаўчых i распарадчых органаў, судоў, органаў пракуратуры, тэрыторый вайсковых частак.
Згодна з рашэннямi Глускага, Дрыбiнскага, Клiчаўскага, Касцюковiцкага i Чэрыкаўскага
райвыканкамаў, забараняўся збор подпiсаў выбаршчыкаў на тэрыторыi ўстаноў адукацыi, культуры, аховы здароўя, фiзiчнай культуры i спорта; на тэрыторыях чыгуначных i аў тавакзалаў;
на адлегласцi менш 50 метраў ад будынкаў мясцовых прадстаўнiчых, выканаўчых i распарадчых
органаў i iх структурных падраздзяленняў, органаў пракуратуры, суда, тэрыторый арганiзацый,
якiя забяспечваць абароназдольнасць, бяспеку дзяржавы i жыццядзейнасць насельнiцтва. Дрыбiнскi райвыканкам дадаткова да гэтага забаранiў збор подпiсаў на тэрыторыях аб'ектаў гандлю i
бытавога абслугоўвання насельнiцтва, згодна рашэння Клiчаўскага райвыканкама забаранялася
збiраць подпiсы шляхам пiкетавання ў цэнтральнай частцы горада i ў памяшканнях крам i прадпрыемстваў грамадскага харчавання ўсiх форм уласнасцi.
Варта адзначыць, што ў многiх рэгiёнах рашэннi мясцовых выканаўчых органаў аб месцах,
забароненых для збору подпiсаў, былi праз некаторы час пасля iх вынясення зменены ў бок пашырэння колькасцi такiх месцаў. Так адбылося, напрыклад, з рашэннем Магiлёўскага гарвыканкама, Дрыбiнскага, Бялынiцкага, Слуцкага, Салiгорскага райвыканкамаў i iнш.

3.3. Умовы збору подпiсаў

Iнiцыятыўныя групы выбаршчыкаў па вылучэннi кандыдатаў у дэпу таты ажыццяўлялi збор
подпiсаў шляхам правядзення вулiчных пiкетаў i абыходу выбаршчыкаў па месцы iх жыхарства.
Прэтэндэнты ў кандыдаты ад дэмакратычных сiл аддавалi перавагу вулiчным пiкетам, паколькi
для iх гэта не толькi сродак збору подпiсаў, але i маг чымасць заявiць пра сябе ва ўмовах адсутнасцi доступу да дзяржаўных СМI.
Пры зборы подпiсаў фiксавалiся выпадкi няроўных умоў для збору подпiсаў iнiцыятыўнымi
групамі прэтэндэнтаў у кандыдаты ў залежнасцi ад iх лаяльнасцi да ўладаў.
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3.3.1. Выкарыстанне адмiнiстрацыйнага рэсурсу
Падчас збору подпiсаў адзначаны выпадкi выкарыстання адмiнiстрацыйнага рэсурсу, але не
такiя маштабныя, як у папярэднiя выбарчыя кампанii.
У Светлагорску кiраўнiкi прадпрыемстваў раiлi сваiм падначаленым ставiць подпiсы ў падтрымку дзеючага дэпу тата Палаты прадстаўнiкоў па Светлагорскай ВА № 46, старшынi раённай арганiзацыi ГА «Беларускi саюз жанчын» Галiны Фiлiповiч i iгнараваць iншых прэтэндэнтаў. Подпiсы за Фiлiповiч збiралi на ААТ «Светлагорскi цэлюлозна-картонны камбiнат», ААТ
«Светлагорскхiмвалакно», ААТ «Светлагорскi завод ЖБВК».
У Слуцку на прадпрыемстве КУП «Слуцкае ЖКГ» зафiксаваныя выпадкi прымусовага збору подпiсаў за вылучэнне рэдактара газеты «Слуцкi край» Валянцiны Ражанец.
У Маладзечна iнiцыятыўная група па вылучэннi прэтэндэнта на кандыдата ў дэпу таты, намеснiка старшынi райвыканкама па пытаннях сацыяльнай сферы i iдэалагiчнай работы Людмiлы
Канановiч таксама задзейнiчала адмiнiстрацыйны рэсурс: на прадпрыемствах бюджэтнай сферы подпiсы збiралiся ў працоўны час.
У Оршы педагогаў адклiкалi з чарговага адпачынку i накiроўвалi збiраць подпiсы ў падтрымку дзеючага дэпу тата Палаты прадстаўнiкоў па Аршанскай гарадской ВА № 26 Людмiлы
Дабрынiнай. Такая ж сiтуацыя ў г. Гродна: настаўнiкi збiралi подпiсы ў падтрымку дырэктара
СШ №13 Лiлii Кiрак, якая вылу чалася прэтэндэнтам у кандыдаты па Гродзенскай-Цэнтральнай ВА № 51.
У Полацку наведвальнiку палiклiнiкi непасрэдна падчас прыёму ў доктара прапанавалi паставiць подпiс за вылучэнне дзеючага дэпу тата Палаты прадстаўнiкоў па Полацкай гарадской ВА
№ 28 Наталлi Гуйвiк. На прыёме ў кабiнеце знаходзiлася трэцяя асоба — таксама медсястра — з
падпiсным аркушам. Грамадзянiн паскардзiўся на гэты выпадак у ЦВК. У адказе Цэнтральная
камiсiя адзначыла, што парушэння выбарчага заканадаўства не зафiксавана: сябра iнiцыятыўнай
групы зайшла на працу ў свой вольны час, а будынак медычнай установы не ўваходзiць у пералiк
месцаў, дзе забаронена збiраць подпiсы.
6 лiпеня на Наваполацкай ЦЭЦ супрацоўнiца аддзела кадраў збiрала ў працоўны час подпiсы ў падтрымку Вадзiма Дзевятоўскага. У частцы падпiсных лiстоў зборшчыкам была пазначана
яна, а ў частцы — яе непасрэдны кiраўнiк, загадчык аддзела кадраў. Да кожнага з сябраў iнiцыятыўнай группы праўладнага прэтэндэнта на дэпу тацкi мандат на гэтым прадпрыемстве даведзены план па колькасцi подпiсаў.
У г. Верхнядзвiнску зафiксавана такая практыка: у iнiцыятыўную групу праўладнага кандыдата ўключаюць людзей, якiя працуюць на буйнейшых прадпрыемствах. I калi iнiцыятыўная
група складаецца са 120-цi чалавек, як у начальнiка Полацкага раённага вузла электрасувязi
Андрэя Юнiцына, то кожнаму сябру застаецца сабраць на сваiм працоўным месцы не больш за
10 подпiсаў.
У Крычаўскай выбарчай акрузе № 83 збор подпiсаў у падтрымку вылучэння старшынi Крычаўскага раённага Савета дэпу татаў, члена КПБ Таццяны Марачковай быў арганiзаваны кiраўнiцтвам ААТ «Крычаўцэменташыфер» — намеснiкам генеральнага дырэктара ААТ «Крычаўцэменташыфер» Жанай Кустрэй у працоўны час. На просьбу ад назiральнiка Сяргея Няроўнага
да АВК Крычаўскай выбарчай акругi №83 праверыць iнфармацыю з акруговай камiсii паведамiлi, што «факты не зусiм пацвердзiлiся», бо подпiсы ў падтрымку кандыдата на ААТ «Крычаўцаменташыфер» сапраўды збiралiся,але, нiбыта, не ў працоўны час i, нiбыта, не на працоўных
месцах, работнiкi прадпрыемства ўсё не так зразумелi.
У Мазыры ва ўстановах дашкольнага выхавання i на прадпрыемствах збiралi подпiсы ў падтрымку вылучэння дзеючага дэпу тата Палаты прадстаўнiкоў па Мазырскай ВА № 42 Мiкалая
Расохi. У Рэчыцкiм райпо i на ААТ «Рэчыцкi тэкстыль» прымушалi падпiсвацца за праўладнага
кандыдата, намеснiка старшынi Гомельскага абласнога выканаўчага камiтэта Баляслава Пiрштука.

3.3.2. Перашкоды падчас збору подпiсаў
Значных перашкодаў пры зборы подпiсаў з боку ўлады не адзначана. Выключэнне складаюць
асобныя iнцыдэнты, звязаныя ў асноўным са зборам подпiсаў у iнтэрнатах i падчас пiкетаў, адзначаны факты праяваў агрэсii з боку выбаршчыкаў у дачыненнi да зборшчыкаў подпiсаў.
У Мiнску 6 лiпеня супрацоўнiкi iнтэрната ДУА «Беларускi дзяржаўны медыцынскi ўнiверсiтэт» на праспекце Дзяржынскага забаранялi збiраць подпiсы прэтэндэнту ў кандыдаты Паў-45-

лу Стэфановiчу i сябру яго iнiцыятыўнай групы Змiцеру Кавалгiну. Выклiканыя супрацоўнiкi
мiлiцыi прапанавалi Стэфановiчу i Кавалгiну праехаць у аддзяленне мiлiцыi для высвятлення
абставiнаў. Пасля складання пратакола апытання, што агулам доўжылася каля трох гадзiн, iх
выпусцiлi.
У Гомелi камендант iнтэрната КРУП «Цэнтральны» не дапускала iнiцыятыўную групу
Юрыя Глушкова (Гомельская-Цэнтральная ВА №33). Пасля ўмяшальнiцтва адказных асоб пытанне было вырашана.
У Мiнску ў сувязi са скаргамi на празмерную актыўнасць асобных iнiцыятыўных груп, якiя
збiраюць подпiсы непасрэдна на паверхах iнтэрнатаў, старшыня Мiнскай гарадской ВК Сяргей
Хiльман на пасяджэннi выбаркама заявiў, што сябры iнiцыятыўных груп павiнны прытрымлiвацца правiл наведвання iнтэрнатаў. Была дадзена ўстаноўка, паводле якой дазволена збiраць
подпiсы толькi ў холах першых паверхаў iнтэрнатаў, а таксама каля будынкаў.
Кандыдат па Гомельскай-Сельмашаўскай акрузе №32 У. Кацора паведамiў, што на сяброў
яго групы аказваўся псiхалагiчны цiск: некалькi разоў з аў тамабiля (нумар 9038IЕ3) невядомыя
людзi рабiлi фотаздымкi, на адным з пiкетаў супрацоўнiкi мiлiцыi прымусiлi зняць бел-чырвонабелы сцяг i iнш.
У Вiцебску, Баранавiчах асобныя супрацоўнiкi службы аховы прадпрыемстваў i гандлёвых
кропак выклiкалi нарады мiлiцыi, каб не дазволiць збор подпiсаў. Аднак супрацоўнiкi мiлiцыi не
перашкаджалi збору подпiсаў, паколькi ва ўсiх гэтых месцах рашэннем мясцовых уладаў ён не
быў забаронены.
Так, 13 лiпеня ў г. Баранавiчы сябры iнiцыятыўнай групы Таццяны Малашчанка ладзiлi пiкет
побач з крамай «Карона». Як толькi пачалi збор подпiсаў, начальнiк аховы крамы пачаў патрабаваць узгаднення пiкета з кiраўнiцтвам крамы, у выпадку адмовы ён патрабаваў пакiнуць тэрыторыю. Пасля адмовы пiкетоўшчыкаў i тлумачэння, што iм не патрэбны дазвол, бо яны маюць
права на збор подпiсаў, начальнiк выклiкаў супрацоўнiка мiлiцыi. Супрацоўнiк мiлiцыi валодаў
сiтуацыяй, таму iнiцыятыўная група надалей працягнула збор подпiсаў без перашкод. Аналагiчная сiтуацыя адбылася ў Бабруйску падчас збору подпiсаў сябрамi iнiцыятыўнай групы Алега
Жалнова.

3.3.3. Папярэджаннi i iншыя спагнаннi
Акруговая камiсiя выбарчай акругi №107 у Мiнску вынесла папярэджанне прадстаўнiцы
АГП Вользе Маёравай на падставе таго, што нiбыта яна займаецца забароненай перадвыбарчай
агiтацыяй на этапе збору подпiсаў. «Уважлiвы» грамадзянiн паведамiў акруговай камiсii, што ў
паштовай скрынi знайшоў партыйную ўлётку АГП. Разам з тым, ва ўлётцы не ўзгадвалася пра
выбарчую кампанiю, у ёй утрымлiвалася iнфармацыя пра вынiкi партыйнай канферэнцыi, на
якой былi абраны новыя кiраўнiкi раённых i гарадской партыйных структур, сярод якiх — Вольга Маёрава.
Прэтэндэнтам у кандыдаты, якiя з'яўляюцца сябрамi апазiцыйных партый, Юрыю Казакевiчу (Баранавiцкая-Заходняя ВА №5) i Мiкалаю Чарнавусу (Баранавiцкая-Усходняя ВА №6) былi
вынесены папярэджаннi «за агiтацыю» — выкарыстанне падчас збору подпiсаў слоганаў. На
майцы Мiкалая Чарнавуса была змешчана назва праграмы АГП: «Милллион рабочих мест». На
стэндзе Юрыя Казакевiча было напiсана: «Мы патрабуем перамен». Гэта паставiла iх у няроўныя ўмовы з праўладнымi прэтэндэтамi ў кандыдаты, якiм за слоганы папярэджаннi не выносiлiся. Напрыклад, у Мiнску на банеры прэтэндэнта ў кандыдаты Аляксея Сокала выкарыстоўваўся
слоган «За словам справа, за справай — вынiк!», аднак папярэджанне на яго адрас з боку АВК
Усходняй выбарчай акругi №107 не выносiлася. Пасля абскарджвання папярэджаннi апазiцыйным прэтэндэнтам у кандыдаты былi адменены.
З прэтэндэнткай у кандыдаты, прадстаўнiцай Хрысцiянска-дэмакратычнага руху Вольгай
Кавальковай намеснiца старшынi АВК выбарчай акругi №103 правяла «тлумачальную гу тарку пра недапушчальнасць дыскрэдытацыi выбараў у Рэспублiцы Беларусь i выканання правiлаў
афармлення пiкетаў пры агiтацыi». Такой стала рэакцыя АВК на скаргу адносна выкарыстання на пiкеце па зборы подпiсаў у падтрымку В.Кавальковай бел-чырвона-белага сцягу з сiняй
зоркай (выкарыстанне незарэгiстраванай сiмволiкi), а таксама з-за вiдэазапiсу, на якiм адказны
сакратар БХД Дзянiс Садоўскi на пiкеце кажа пра ўжо прызначаных дэпу татаў i фальсiфiкацыю
выбараў у краiне.
-46-

Прадстаўнiку БХД Паўлу Пракаповiчу, якi вылучаўся па выбарчай акрузе № 73 у Маладэчне,
папярэджанне акруговай выбарчай камiсiяй было вынесена на той падставе, што збор подпiсаў
за вылучэнне ў кандыдаты немаг чыма сумяшчаць з антыалкагольнай агiтацыяй, якую праводзяць хрысцiянскiя дэмакраты.
Прэтэндэнты ў кандыдаты з Вiцебску Таццяна Севярынец, Алена Шабуня i Георгi Станкеiч
былi пакараны штрафамi памерам 5 базавых велiчынь па абвiнавачаннi ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Падставай для судовага разбiральнiцтва стаў супольны пiкет па
зборы подпiсаў, якi прэтэндэнты ў кандыдаты 27 лiпеня ладзілі на вулiцы Ленiна. Падчас складанння пратаколаў у Кастрычнiцкiм РАУС яны даведалiся, што толькi адзiн бок вулiцы Ленiна не
падпадаў пад забарону на збор подпiсаў. Спачатку Таццяна Севярынец, Алена Шабуня i Георгi
Станкеiч збіралi подпiсы на не забароненым баку вулiцы, але размаўляць з выбаршчыкамi замiнала гучная рэклама, якая транслявалася ад гандлёвага цэнтра «Марка-сiцi», тады яны перайшлi на другi бок.
29 лiпеня АВК Сухараўскай выбарчай акругi № 101 вынесла пiсьмовае папярэджанне iнiцыятыўнай групе намеснiка старшынi Руху «За свабоду» Алеся Лагвiнца за парушэнне п. 10 арт. 61
ВК i невыкананне абмежаванняў пры зборы подпiсаў, устаноўленых п.13 Пастановы ЦВК. Гэта
выразiлася, на думку АВК, у раздачы друкаваных матэрыяляў выбаршчыкам падчас збору подпiсаў, а таксама ва ўзнагароджаннi выбаршчыкаў за пастаўленыя iмi подпiсы. Алесь Лагвiнец у
трохдзённы тэрмiн абскардзiў вынесенае папярэджанне ў Мiнскую гарадскую тэрытарыяльную
камiсiю. 5 жнiўня скарга была разгледжана i пакiну та без задавальнення. Трэба адзначыць, што ў
вынесеным АВК папярэджаннi iнiцыятыўнай групе А. Лагвiнца быў няправiльна ўказаны пункт
арт. 61 ВК (у п.10 арт. 61 ВК iдзе гаворка аб правiлах запаўнення падпiснога лiста). Таксама ў
папярэджаннi не было ўказана, якiя друкаваныя матэрыялы i калi раздавалiся iнiцыятыўнай групай, а таксама што маецца на ўвазе пад «подкупам выбаршчыкаў». Паводле слоў А. Лагвiнца,
у АВК яму вусна патлумачылi, што на яго паступiла ўсяго дзве скаргi. Адна з iх — на тое, што
на пiкеце раздавалася газета «Народная воля» i яго вiзiтоўкi. Пры разглядзе скаргi Мiнская
гарадская камiсiя падтрымала аргументы прадстаўнiкоў АВК, што бясплатная раздача выбарчшыкам газеты «Народныя воля» з'яўляецца ўзнагароджаннем выбаршчыкаў пры зборы подпiсаў, забароненым арт. 61 ВК. Алесь Лагвiнец не адмаўляў факту раздачы вiзiтовак i газет, але лiчыць, што гэта можна квалiфiкаваць як раздачу друкаваных матэрыялаў, а не як узнагароджанне
выбарчшыкаў. Трэба адзначыць, што пад узнагароджаннем выбаршчыкаў пры зборы подпiсаў
выбарчае заканадаўства разумее перадачу грашовых сродкаў, падарункаў, iншых матэрыяльных
каштоўнасцяў, правядзенне iльготных распродажаў цi аказанне паслуг на льготных умовах. Такая квалiфiкацыя парушэння пры зборы подпiсаў iнiцыятыўнай групай А. Лагвiнца мае iстотнае
значэнне, таму што, згодна з арт. 68.1 ВК, узнагароджанне выбарчшыкаў падчас збору подпiсаў
можа з'яўляцца падставай для адмовы ў рэгiстрацыi ў якасцi кандыдата ў дэпу таты без паў торнага папярэджання. Другое папярэджанне iнiцыятыўнай групе А. Лагвiнца нiбыта было вынесена
за правядзенне пiкета па зборы подпiсаў 27 лiпеня ў мiнскiм мiкрараёне «Сухарава» з удзелам
вядомага рок-музыкi Лявона Вольскага, выступ якога сабраў каля 1500 чалавек. Сваю негатыўную рэакцыю на гэты пiкет выказала старшыня ЦВК Лiдзiя Ярмошына. Яна адзначыла, што выступ музыкi на пiкеце па зборы подпiсаў з'яўляецца агiтацыяй i сур'ёзным парушэннем. Пазней
яна таксама дадала, што падчас гэтага пiкету абражалi iншых вылучэнцаў — камунiстаў. Трэба
адзначыць, што матываванага пiсьмовага папярэджання ад АВК з указаннем парушэнняў, дапушчаных iнiцыятыўнай групай, Алесь Лагвiнец не атрымаў. Згодна з выбарчым заканадаўствам,
вынясенне папярэджання прымаецца ў выглядзе калегiяльнага рашэння камiсii i афармляецца
пратаколам пасяджэння i пiсьмовым матываваным рашэннем.

3.4. Працэдура праверкi сапраўднасцi подпiсаў

Пасяджэннi АВК па праверцы подпiсаў, як i раней, у асноўным адбывалiся ў закрытым для
назiральнiкаў рэжыме i насiлi непразрысты характар.
Большасць назiральнiкаў не мелi маг чымасцi прысутнiчаць пры праверцы подпiсаў АВК. Аб
такой маг чымасцi паведамiлi толькi 27% назiральнiкаў кампанii «Праваабаронцы за свабодныя
выбары». Пры гэтым у Мiнску ў 67% АВК назiральнiкам далi маг чымасць прысутнiчаць пры
праверцы, у Магiлёўскай вобласцi — у 57% выпадкаў (у чатырох АВК з сямi), у Вiцебскай — у
11% (у адной АВК з дзевяцi). У Мiнскай, Гродзенскай i Брэсцкай абласцях назiральнiкам практычна нiдзе не дазволiлi прысутнiчаць пры праверцы подпiсаў.
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Галосная і публічная праверка звестак аб кандыдатах
у прысутнасці назіральнікаў

Практычна ўсе назiральнiкi кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» звярнулiся ў
АВК з заявамi аб прадастаўленнi маг чымасцi назiраць за працэсам праверкi подпiсаў за вылучэнне кандыдатаў. Амаль усiм было адмоўлена: АВК спасылалiся на арт. 13 ВК, згодна з якiм
прысутнасць пры праверцы подпiсаў i дакументаў не ўваходзiць у паўнамоцтвы назiральнiка.
Аднак адмова ў маг чымасцi назiраць за праверкай подпiсаў i дакументаў па вылучэннi i рэгiстрацыi кандыдатаў у дэпу таты з'яўляецца парушэннем таго ж арт. 13 ВК, у якiм сцвярджаецца, што
выбары павiнны адбывацца галосна i празрыста.
Падобныя адказы атрымалi назiральнiкi з Наваполацка, Гродна, Баранавiчаў, Жодзiна, Магiлёва, Салiгорска, Смаргонi, Мазыра, Маладзечна, Барысава, Бярозы, Вiцебска, Верхнядзвiнска
i iнш. Многiя назiральнiкi ў сувязi з атрыманымi адказамi АВК падалi скаргi ў ТВК i ЦВК, але iх
скаргi не былi задаволены.
Так, назiральнiк у акруговай камiсii Маладзечанскай сельскай выбарчай акругi №73 Алесь
Капуцкi ў звароце выклаў просьбу прадставiць яму маг чымасць прысутнiчаць пры праверцы
подпiсаў i дакументаў і апеляваў да адкрытасцi i галоснасцi, якая гарантавана артыкулам 13
Выбарчага кодэкса. У адказе за подпiсам старышынi акруговай камiсii Юрчыка С.В. таксама
давалася спасылка на артыкул 13 ВК, указвалася на прынцып адкрытасцi i галоснасцi, а таксама на тое, што не мае права рабiць назiральнiк, апiсвалася працэду ра праверкi пададзеных
на рэгiстрацыю дакументаў выбарчай камiсiяй, а далей рабiлася выснова: «Такiм чынам, з вышэйпададзенага вынiкае, што праверка подпiсаў выбаршчыкаў i адпаведных iм дадзеных, якiя
змяшчаюцца ў падпiсных лiстах, у падтрымку меркаваных кандыдатаў у дэпу таты i дакументаў, прадстаўленых у камiсiю для рэгiстрацыi кандыдатаў у дэпу таты, уваходзiць у кампетэнцыю членаў акруговай выбарчай камiсii, а не назiральнiка. Гэтак жа прысутнасць назiральнiка
пры правядзеннi праверкi не агаворана ў Выбарчым кодэксе Рэспублiкi Беларусь. На падставе
вышэйсказанага Ваша просьба не адпавядае нормам Выбарчага кодэкса Рэспублiкi Беларусь i
не можа быць задаволена».
Зварот назiральнiка Аляксея Лапiцкага ў акруговую камiсiю Жодзiнскай выбарчай акругi №64 адносна маг чымасцi прысутнiчаць пры праверцы подпiсаў быў разгледжаны на паседжаннi. Старшыння камiсii Сяргей Афанасенкаў на галасаванне паставiў пытанне ў наступнай
iнтэрпрэтацыi: «Камiсiя, у прынцыпе, укамплектаваная ў такiм аб'ёме, што яна спраўляецца з
сваiмi абавязкамi. Памагатых нам — не трэба. Таму мы адмаўляем Аляксею Iванавiчу ў выкананнi абавязкаў сябраў камiсii. Хто «за» — прашу галасаваць?» Камiсiя падтрымала адмову.
У пiсьмовым адказе за подпiсам С. Афанасенкi было сказана: «У артыкуле 13 Выбарчага кодэкса Рэспублiкi Беларусь вызначаны пералiк правоў назiральнiка, у якiм не прадугледжана
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права прысутнiчаць пры праверцы падпiсных аркушаў з подпiсамi выбаршчыкаў, пададзеных
у акруговую камiсiю iнiцыятыўнымi групамi асоб, вылу чаемых кандыдатамi ў дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь. Разам з тым, нагадваем, што
назiральнiк не мае права ствараць перашкоды для нармальнай працы камiсii, а таксама ўмешвацца ў яе працу».
Баранавiцкаму назiральнiку Сяргею Гоўшу старшыня АК Т. Латышава па Баранавiцкай-Заходняй выбарчай акрузе № 5 адказала, што «задаволiць вашу просьбу аб прадстаўленнi вам магчымасцi прысутнiчаць пры праверцы сапраўднасцi подпiсаў выбаршчыкаў, адабраных для гэтага падпiсных лiстоў i назiрання за працэсам праверкi подпiсаў у iх немаг чыма». Адмова была
матывавана артыкулам 67 Выбарчага кодэкса, згодна з якiм «праверку сапраўднасцi подпiсаў
выбаршчыкаў ажыццяўляюць члены акруговых выбарчых камiсiй. Удзел назiральнiкаў у працэсе
праверкi сапраўднасцi подпiсаў выбаршчыкаў не прадугледжаны».
Старшыня АВК №22 Наталля Ждановiч запрасiла назiральнiка ад РПГА «Беларускi Хельсiнскi камiтэт» прысутнiчаць пры працэду ры праверкi падпiсных лiстоў. Яна амаль паўгадзiны знаёмiла прысутных з пратаколам «предварительной проверки листов», вызначыла адказных за раздадзеныя лiсты i загадала самастойна праверыць iх. У адказ на просьбу назiральнiка
азнаёмiцца з пратаколам i iншымi паперамi, яна адказала, што гэта дакументы ўнутранага карыстання.
3 жнiўня ў Гродна адбылося пасяджэнне АВК №52, на якiм вызначаўся парадак адбору i метады праверкi падпiсных лiстоў. Старшыня камiсii Алег Бялiнскi на працягу 20 хвiлiн агучыў
прававыя пытаннi, пасля папрасiў назiральнiкаў выйсцi i ўжо за зачыненымi дзвярыма раздаў
сябрам камiсii лiсты з подпiсамi для праверкi.
Разам з тым, аналiз справаздач назiральнiкаў паказвае адсутнасць у рэгiёнах адзiных падыходаў у гэтым пытаннi. Напрыклад, АВК Мазырскай ВА №42 дало такi адказ на адпаведную заяву
актывiста кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары»: «Назiральнiк у акруговай выбарчай камiсii мае маг чымасць толькi прысутнiчаць на пасяджэннях адпаведнай выбарчай камiсii, а
права на знаёмства з дакументамi, згодна з ч. 5 арт. 13, ён не мае». Але камiсiя прапанавала назiральнiку прагледзець адабраныя для праверкi подпiсы за прэтэндэнта Рамана Скуратоўскага,
(яму адмоўлена ў рэгiстрацыi з-за вiдавочнай несапраўднасцi 80,7% подпiсаў).
У той жа час, зварот назiральнiка ў АВК №110 у Мiнску аб прысутнасцi на праверцы подпiсаў i дакументаў задаволiлi. Але гэта мела фармальны характар: насамрэч у прысутнасцi назiральнiка асобныя сябры камiсii правяралi подпiсы моўчкi, некаторыя спасылалiся на занятасць i
абяцалi рабiць праверку ў iншы дзень. Пра час i месца праверкi подпiсаў сябрамi АВК назiральнiку не паведамiлi.
Прысутнiчалi на пасяджэннях АВК i маглi глядзець падпiсныя лiсты назiральнiкi, зарэгiстраваныя ў Бабруйска-Ленiнскай № 78 i Бабруйскай сельскай ВА № 80. У Полацкай АВК №27
назiральнiк прысутнiчаў на пасяджэннi, але не мог бачыць змест падпiсных лiстоў. Назiральнiку
ў Рэчыцкай ВА №44 на словах далi маг чымасць сачыць за праверкай подпiсаў, але фактычна стварылi неадпаведныя ўмовы: кожны сябар забраў з сабою на працоўнае месца пэўную колькасць
падпiсных лiстоў. У Гомельскай-Цэнтральнай ВА №33 назiральнiка запрасiлi толькi на вынiковую працэдуру праверкi. Да гэтага сябры камiсii ўжо прагледзелi подпiсы, а ў яго прысутнасцi
толькi тэлефанавалi i ўдакладнялi звесткi. У адказ на просьбу назiральнiка на кароткi час яму паказалi падпiсныя лiсты двух прэтэндэнтаў.
Па меркаваннi экспертаў кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары», непразрыстасць
працэдур праверкi подпiсаў стварае маг чымасцi для манiпуляцый i палiтычна матываваных падыходаў пры прыняццi рашэнняў аб адмове ў рэгiстрацыi цi рэгiстрацыi канкрэтнага кандыдата
ў дэпу таты.

4. Вынiкi рэгiстрацыi кандыдатаў у дэпутаты
Паводле дадзеных ЦВК (Дадатак 8), усяго ў Рэспублiцы Беларусь рознымi шляхамi было вылучана 630 кандыдатаў. З iх 93 адмоўлена ў рэгiстрацыi, што складае 14,8% ад агульнай колькасцi
вылучаных (iстотна нiжэй у параўнаннi з 24,7% адмоваў на парламенцкiх выбарах 2012 г.). Яшчэ
16 чалавек (2,5%) самастойна знялi свае кандыдатуры. Нiводнай безальтэрнатыўнай акругi на
выбарах не было (у 2012 г. такiх акруг было чатыры).
Прадстаўнiкi палiтычных партый вылучылi 387 кандыдатаў, што складае 50,6% ад агульнай
колькасцi вылучаных. Вынiкi рэгiстрацыi партыйных кандыдатаў наступныя:
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Назва
палiтычнай
партыi
Беларуская партыя «Зялёныя»
Беларуская партыя левых «Справядлiвы свет»
Беларуская патрыятычная партыя
Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя
(Грамада)
Камунiстычная партыя Беларусi
Лiберальна-дэмакратычная Партыя (ЛДП)
Аб'яднаная грамадзянская партыя (АГП)
Партыя БНФ
Рэспублiканская партыя працы i справядлiвасцi
(РППС)

Колькасць
вылучаных
кандыдатаў
5
46
18

Колькасць
зарэгiстраваных
кандыдатаў
5
38
16

Колькiм асобам
адмоўлена
ў рэгiстрацыi (%)
0 (0%)
8 (17%)
2 (11%)

29

27

2 (7%)

52
90
67
60

44
77
57
49

8 (15%)
13 (14%)
10 (15%)
11 (18%)

20

18

2 (10%)

99% з тых, каму было адмоўлена ў рэгiстрацыi кандыдатам, вылучалiся адным суб'ектам.
Большасць незарэгiстраваных прэтэндэнтаў вылучалiся ад палiтычных партый (51%).
Найбольш адмоваў адзначана сярод тых, хто вылучаўся грамадзянамi шляхам збору подпiсаў
(37%). Сярод прэтэндэнтаў, якiя вылучалiся толькi ад палiтычных партый, яна складае 16% (з
354 зарэгiстравана 298). З iх 45% атрымаўшых адмову — гэта сябры апазiцыйных партый (АГП,
Грамада, БНФ, «Справядлiвы свет»). Усе кандыдаты, якiя вылучалiся ад палiтычных партый i
адначасова ад iншых суб'ектаў (грамадзян, або грамадзян i працоўных калектываў) былi зарэгiстраваны (33 чалавекi). Таксама зарэгiстравана 99% (89 з 90) кандыдатаў, якiя вылучалiся грамадзянамi шляхам збору подпiсаў i працоўнымi калектывамi адначасова. Варта адзначыць, што
часцей за ўсё такiм спосабам вылучаюцца кандыдаты, якiх падтрымлiвае ўлада.
Кандыдатамi вылучалiся 28 дзеючых дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў, а таксама 43 дэпу таты
мясцовых Саветаў дэпу татаў. Усе яны былi зарэгiстраваны. Доля жанчын сярод зарэгiстраваных
кандыдатаў складае 25%.

Вынікі рэгістрацыі кандыдатаў

Самай распаўсюджанай (як вышэй указавалася — 37%), але не адзiнай, прычынай адмоваў у
рэгiстрацыi з'яўлялiся несапраўдныя подпiсы.
Алесь Лагвiнец не быў зарэгiстраваны па прычыне вынесеных падчас этапу збору подпiсаў
двух папярэджанняў (першае — за «невыкананне абмежаванняў пры зборы подпiсаў выбаршчыкаў, што было выказана ў раздачы друкаваных матэрыялаў выбаршчыкам пры зборы подпiсаў, а таксама ўзнагароджаннi выбаршчыкаў за ўнясенне подпiсу ў падпiсныя лiсты»; другое —
вусна за канцэрт Лявона Вольскага, якi адбыўся 27 лiпеня ў мiкрараёне «Сухарава»).
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Па Гомельскай-Цэнтральнай акрузе №33 было адмоўлена ў рэгiстрацыi з-за недакладных дадзеных па прыбытках Алегу Гарбенку, галоўнаму iнжынеру аднаго з расiйскiх прадпрыемстваў,
беспартыйнаму. Прэтэндэнт у кандыдаты адзначыў, што не мае прыбыткаў i жыве на сродкi сваёй
грамадзянскай жонкi. Падатковая ж удакладнiла, што дадзены грамадзянiн выйграваў у казiно, i
адзiн з буйных выйгрышаў складаў 11 мiльёнаў рублёў (да дэнамiнацыi). Таму акруговая камiсiя
адмовiла яму ў рэгiстрацыi. Таксама недакладнасцi ў дэкларацыi аб прыбытках i маёмасцi сталi
прычынай адмовы ў рэгiстрацыi вылучэнкi ад Партыi БНФ Кацярыны Шуст па Слуцкай выбарчай
акрузе №67. Валеры Матусевiч, якi вылучаўся ад Беларускай партыi левых «Справядлiвы свет»
па Жодзiнскай выбарчай акрузе №64, не быў зарэгiстраваны з-за памылкi ў пададзенай дэкларацыi
аб даходах, у якой не былi задэклараваныя 150 простых акцый ААТ «Аўтамагiстраль» (Матусевiч
працуе кiроўцам у Мiнску). На гэтым жа паседжаннi акруговай камiсiяй не быў зарэгiстраваны
прадпрымальнiк Алег Навiцкi па прычыне выяўленых фактаў узнагароджвання ў памеры 5 тыс.
рублёў некалькiх выбаршчыкаў за пастаўленыя подпiсы ў яго падтрымку. Цiкава, што на паседжанне былi выклiканы i заслуханы асобы, якiя пацвердзiлi, што асабiста атрымлiвалi грошы.
Не змог дабiцца адмены рэгiстрацыi спачатку iнiцыятыўнай групы Таццяны Марачкавай, а затым i рэгiстрацыi яе ў якасцi кандыдата па Крычаўскай выбарчай акрузе №83 член Камунiстычнай
партыi Беларусi Уладзiмiр Ушакоў. Ён сцвярджаў, што Таццяна Марачкава, якая была вылучана
шляхам збору подпiсаў выбаршчыкаў i ад КПБ, была «заднiм чыслом» прынятая ў члены партыi
на пазачарговым сходзе раённай арганiзацыi, пра якi не паведамiлi яму i цэламу шэрагу iншых
членаў раённай арганiзацыi КПБ. Па яго словах, на сходзе наогул не было неабходнага кворуму
для прыняцця рашэння аб прыёме Таццяны Марачкавай у партыю. На момант рэгiстрацыi iнiцыятыўнай групы Таццяна Марачкава не з'яўлялася членам КПБ, хоць указала ў дакументах партыйнасць. Па меркаваннi У.Ушакова, толькi гэтага факта падману дастаткова для адхiлення «камунiсткi» Марачкавай ад удзелу ў парламенцкiх выбарах. Гэтая пазiцыя не была падтрымана нi АВК, нi
ЦВК. У адказе за подпiсам старшынi Цэнтральнай камiсii Лiдзii Ярмошынай Уладзiмiру Ушакову
паведамiлi, што ў яго звароце адсутнiчаюць дадзеныя для перагляду рашэння аб адмене рэгiстрацыi Таццяны Марачкавай кандыдатам у дэпутаты па Крычаўскай выбарчай акрузе. Указанне неадпавядаючых сапраўднасцi дадзеных бiяграфiчнага характару кандыдатам у дэпутаты не з'яўляецца
падставай для адмены рашэння аб рэгiстрацыi, адзначалася ў адказе.

Параўнанне вынiкаў рэгiстрацыi кандыдатаў выбарчай кампанii 2016 года
з вынiкамi ранейшых выбараў
Год
выбараў
2008
2012
2016

Вылучана
кандыдатаў
365
494
630

Адклiкана
заяў
5
9
16

Адмоўлена

Зарэгiстравана

84
122
93

276
363
521

%
адмоваў
23%
24,7%
14,8%

Такiм чынам, выбарчая кампанiя адзначана большай колькасцю вылучэнняў у кандыдаты ў дэпутаты ў параўнаннi з мiнулымi кампанiямi i меншым узроўнем адмоваў у рэгiстрацыi кандыдатаў.
На дадзеным этапе, па меркаваннi «Праваабаронцаў за свабодныя выбары», не адзначалася вiдавочна дыскрымiнацыйнага стаўлення ў адносiнах да апазiцыйных кандыдатаў.
Разам з тым, падчас выбарчай кампанii ўлады не змаглi цалкам устрымацца ад рэпрэсiўных
мер у дачыненнi да прадстаўнiкоў апазiцыi, якiя выказалi намер удзельнiчаць у выбарах у якасцi кандыдатаў. Так, пасля таго, як актывiстка Руху «За Свабоду» i сябра Партыi БНФ Вольга
Дамаскiна, загадчыца Музея традыцыйнага ручнога ткацтва Паазер?я ў Полацку, публiчна абвясцiла пра свой намер балатавацца ў Палату прастаўнiкоў, яе папярэдзiлi пра непрацягненне
працоўнага кантракта. Пры гэтым раней кантракты з ёй перазаключалiся аў таматычна — скончыўся адзiн, i яна падпiсвала наступны. У фiлiяле Нацыянальнага Полацкага гiсторыка-культурнага музея-запаведнiка — Музеi традыцыйнага ручнога ткацтва Паазер'я — Вольга Дамаскiна
працавала 16 гадоў, з iх апошнiя 4 гады — загадчыцай. У 2016 годзе атрымала другую адукацыю — пасля гiстарычнага факультэта — вышэйшую адукацыю па квалiфiкацыi «Музеязнаўца», прычым менавiта полацкi музей-запаведнiк аплочваў навучанне. Звальняючы В.Дамаскiну,
музейны комплекс нават не знайшоў ёй замену, што сведчыць пра тое, што звальненне не рыхтавалася, а было вынiкам палiтычных прычын, звязаных з выбарамi.
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5. Iнiцыятывы па ўдасканаленнi выбарчага заканадаўства
Назiральнiкi кампанii з розных гарадоў Беларусi звярнулi ўвагу, што падчас збору подпiсаў
за вылучэнне кандыдатаў у дэпу таты iнiцыятыўныя групы на пiкетах актыўна выкарыстоўваюць
матэрыялы, напрыклад, банеры з партрэтамi сваiх вылучэнцаў, выраб якiх, вiдавочна, патрабуе
пэўных матэрыяльных выдаткаў. Гэта паставiла пытанне пра парушэнне роўнасцi памiж прэтэндэнтамi ў кандыдаты.
Эксперт кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Валянцiн Стэфановiч у лiставаннi са старшынёй ЦВК Лiдзiяй Ярмошынай ставiў пытаннi адносна фiнансавых маг чымасцяў
прэтэндэнтаў у кандыдаты. У вынiку выявiлася неабходнасць урэгулявання пытання заканадаўчым органам.
Пытанне выдаткаў па правядзеннi выбараў рэгулюе артыкул 48 ВК. Частка 10 названага артыкула забараняе вылучэнцам у кандыдаты ў дэпу таты выкарыстоўваць грашовыя сродкi цi iншую матэрыяльную дапамогу толькi ў выпадках, пералiчаных у частцы 9 гэтага ж артыкула — то
бок, замежнай матэрыяльнай i iншай дапамогi. Нiякiх iншых абмежаванняў для вылучэнцаў у
выкарыстаннi матэрыяльнай i iншай дапамогi ад палiтычных партый, грамадскiх аб'яднанняў,
грамадзян цi асабiстых сродкаў на этапе збору подпiсаў ВК не ўтрымлiвае. Але пры гэтым усе
аб'яднаннi i грамадзяне Беларусi могуць уносiць свае грашовыя сродкi толькi ў ствараемы ЦВК
пазабюджэтны фонд, паколькi, у адрозненне ад прэзiдэнцкiх выбараў, асобы, якiя прэтэндуюць
на дэпу тацкi мандат, маюць права засноўваць спецыяльны выбарчы фонд толькi з моманту рэгiстрацыi кандыдатам у дэпу таты, то бок, на ранейшым этапе яны не могуць аплочаваць выдаткi, звязаныя са зборам подпiсаў за сваё вылучэнне.
Паколькi ў Выбарчым кодэксе няма дакладна сфармуляванага парадку выкарыстання матэрыяльных сродкаў асобамi, якiя вылучаюцца ў кандыдаты, Валянцiн Стэфановiч звярнуўся ў ЦВК з
просьбай патлумачыць палажэннi Выбарчага кодэкса пра парадак выкарыстання матэрыяльных
сродкаў для вырабу iнфармацыйных матэрыялаў на этапе збору подпiсаў iнiцыятыўнымi групамi,
а таксама пра магчымасць далейшага выкарыстання гэтых матэрыялаў пры правядзеннi агiтацыi
кандыдатамi ў дэпутаты. У адказе на зварот праваабаронцы старшыня ЦВК Лiдзiя Ярмошына пагадзiлася з тым, што вышэйназваныя пытаннi не цалкам урэгуляваныя нарматыўна, i адзначыла, што
Цэнтральная камiсiя не мае паўнамоцтваў рэгламентаваць сваiмi пастановамi пытаннi да моманту
iх вырашэння на заканадаўчым узроўнi. «У сваю чаргу пашырэнне заканадаўчага рэгулявання ў
гэтай сферы патрабуе аналiзу рэальных затрат на выраб iнфармацыйных матэрыялаў, стэндаў, банераў, а таксама ступенi ўплыву гэтага абсталявання на волевыяўленне выбаршчыкаў. Улiчваючы,
што такое абсталяванне прадастаўляецца iнiцыятыўным групам, як правiла, грамадскiмi аб'яднаннямi i на бязвыплатнай аснове, Цэнтральная камiсiя не мае якiх-небудзь звестак, што дазволiлi б ёй
зрабiць абгрунтаванае заключэнне», — паведамляе старшыня Цэнтрвыбаркама.
У цэлым яна падкрэслiла, што «Цэнтральная камiсiя па пытаннi збору подпiсаў на пiкетах
прытрымлiваецца пазiцыi спрашчэння гэтай працэдуры i скасавання штучных бар'ераў пры вылучэннi кандыдатаў шляхам збору подпiсаў выбаршчыкаў». (Дакумент 2)
Адзначаючы задаволенасць скiраванасцю ЦВК на спрашчэнне працэдуры збору подпiсаў на
пiкетах, павелiчэнне колькасцi месцаў для пiкетавання i iншыя падобныя меры, Валянцiн Стэфановiч выказаў здзiўленне тым, што Лiдзiя Ярмошына ў сваiм адказе падкрэслiвае, што абсталяванне для пiкетаў перадаецца грамадскiмi аб'яднаннямi на бязвыплатнай аснове.
«Грамадскае аб'яднанне грамадскаму аб'яднанню няроўня. Адныя з iх фiнансуюцца з дзяржбюджэту, iншыя — за кошт сяброўскiх унёскаў. Праз гэта маг чымыя розныя ўмовы для тых, хто
вылучаецца ў кандыдаты. I мы рады, што ЦВК зараз лiберальная ў сваiх падыходах i не настойвае на ўрэгуляванасцi збору подпiсаў выбаршчыкаў у пiкетах, але мы памятаем такiя падыходы
ЦВК, калi прэтэндэнту ў кандыдаты выносiлася папярэджанне толькi за ламiнаванне iнфармацыйнага плаката, зробленую для таго, каб убераг чы плакат ад дажджу. Варта падкрэслiць, што ў
гэтай частцы ў законе нiчога не памянялася».
З улiкам усiх адзначаных фактаў, праваабаронца настойвае на неабходнасцi ўрэгулявання
ўзнятага iм пытання заканадаўчым органам:
«Дзеля забеспячэння роўнасцi ўсiх асоб, якiя вылучаюцца ў якасцi кандыдатаў, варта было б
пашырыць правiлы, уведзеныя для прэзiдэнцкiх выбараў, i на парламенцкiя кампанii. Трэба, каб
i прэтэндэнты ў кандыдаты ў дэпу таты атрымалi права засноўваць спецыяльны выбарчы фонд з
моманту рэгiстрацыi сваiх iнiцыятыўных групаў, i каб iнфармацыя пра гэтыя фонды была празрыстая — каб было бачна, хто пералiчаў грошы ў гэтыя фонды i колькi».
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ПЕРАДВЫБАРЧАЯ АГIТАЦЫЯ
Агiтацыйная кампанiя адбылася ў вызначаны Каляндарным планам тэрмiн: з дня рэгiстрацыi
кандыдатаў у дэпу таты па 10 верасня 2016 г. уключна.
Цiкава, што падчас дадзенага перыяду з 525 зарэгiстраваных кандыдатаў 40 сышлi з выбарчай гонкi, нярэдка без тлумачэння прычын такога рашэння. Адносна аднаго з кандыдатаў рашэнне аб рэгiстрацыi было адменена.

1. Прававая база
Парадак вядзення агiтацыi за кандыдатаў у дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў рэгулюецца ВК
i пастановамi ЦВК.
Згодна з арт. 45 Выбарчага кодэкса, грамадзянам Рэспублiкi Беларусь, палiтычным партыям, iншым грамадскiм аб'яднанням, працоўным калектывам, давераным асобам кандыдатаў у
деэпу таты, iнiцыятыўным групам, якiя праводзяць агiтацыю за абранне кандыдатаў у дэпу таты,
прадастаўляецца права свабоднага i ўсебаковага абмеркавання перадвыбарчых праграм кандыдатаў у дэпу таты, 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.
Забараняецца агiтацыя, пры правядзеннi якой iдзе прапаганда вайны, гучаць заклiкi да гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу i iншае. Таксама забаронена агiтацыя, якая ўключае заклiкi
да зрыву, або адмены, або пераносу тэрмiну выбараў, прызначаных у адпаведнасцi з заканадаўчымi актамi Рэспублiкi Беларусь.
Мясцовыя выканкамы вызначаюць памяшканнi для правядзення сустрэч кандыдатаў у дэпу таты з выбаршчыкамi, а таксама для перадвыбарчых сходаў, якiя арганiзуюцца выбарцамi. У
такiм жа парадку вызначаюцца месцы для размяшчэння друкаваных агiтацыйных матэрыялаў.
Заявы аб прадастаўленнi памяшканняў падаюцца кандыдатамi, даверанымi асобамi кандыдатаў i выбарцамi ў адпаведныя ВК не пазней, чым за два днi да запланаванай даты правядзення
мерапрыемства. Памяшканнi для правядзення сустрэч з выбарцамi, перадвыбарчых сходаў прадастаўляюцца бясплатна ў парадку чарговасцi паступлення заяў. Кандыдаты ў дэпу таты маюць
права за кошт сродкаў выбарчага фонду арандаваць будынкi i памяшканнi для правядзення сустрэч з выбаршчыкамi, якiя прадастаўляюцца кандыдатам на роўных умовах.
Для арганiзацыi масавых мерапрыемстваў кандыдаты ў дэпу таты i давераныя асобы кандыдатаў накiроўваюць апавяшчэнне ў мясцовы выканаўчы i распарадчы орган не пазней, чым за два
днi да запланаванай даты правядзення мерапрыемства.
Згодна з арт. 46 ВК, кандыдаты ў дэпу таты з часу iх рэгiстрацыi на роўных правах карыстаюцца дзяржаўнымi СМI, якiя, у сваю чаргу, абавязаны забяспечваць роўныя маг чымасцi для
перадвыбарчых выступаў кандыдатаў, апублiкавання праграм кандыдатаў i агiтацыi.
У адпаведнасцi Пастановай ЦВК ад 28 чэрвеня 2016 г. № 32 кандыдат у дэпу таты мае права
апублiкаваць сваю перадвыбарчую праграму ў адной з рэспублiканскiх газет («Звязда», «Народная газета», «Рэспублiка»), цi ў адпаведнай абласной газеце, цi ў дзяржаўных раённых (гарадскiх) газетах. Аб'ём перадвыбарчай праграмы не можа перавышаць дзвюх машынапiсных
старонак (не больш за 4000 знакаў з прабеламi пры камп'ютарным наборы).
Кандыдат у дэпу таты мае права таксама на адзiн выступ па тэлебачаннi i адзiн выступ па радыё працягласцю не больш за пяць хвiлiн кожны. Пры жаданнi не менш чым двух кандыдатаў у
дэпу таты праводзяцца тэледэбаты, у якiх кожны кандыдат мае права на 5 хвiлiн эфiрнага часу.
Выступы па тэлебачаннi i тэледэбаты iдуць у запiсах.
Кандыдаты ў дэпу таты маюць права выкарыстоўваць сродкi свайго выбарчага фонду для агiтацыi ў СМI на падставе дамовы з рэдакцыяй цi з уладальнiкам Iнтэрнэт-рэсурсу. Пры гэтым
апошнiя маюць права вызначаць умовы прадастаўлення эфiрнага часу i месца для публiкацыi, а
таксама кошты дадзеных паслуг, якiя павiнны быць адзiнымi для ўсiх кандыдатаў.
Выбарчая кампанiя праходзiла па правiлах ВК у рэдакцыi ад 25.11.2013, якiмi устаноўлена,
што ўсе выдаткi на выраб друкаванай агiтацыйнай прадукцыi аплочваюцца выключна са сродкаў
выбарчых фондаў, створаных кандыдатамi ў дэпу таты. Са сродкаў дзяржаўнага бюджэту ЦВК
вырабляе i распаўсюджвае толькi агульныя iнфармацыйныя матэрыялы пра ўсiх кандыдатаў у
дэпу таты.
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Максiмальны памер выдаткаў са сродкаў выбарчага фонду кандыдата не можа перавышаць
1000 базавых велiчынь. Фонд можа складацца з унёскаў самога кандыдата, а таксама ўнёскаў фiзiчных (да 5 БВ ад кожнай) i юрыдычных асоб (да 10 БВ).
Для назiральнiкаў i журналiстаў не прадугледжана маг чымасцi праверкi крынiц ахвяраванняў i выдаткавання сродкаў. Законнасць фармiравання i выдаткавання выбарчага фонду ацэньваюць толькi фiнансавая органы i ЦВК.

2. Умовы правядзення агiтацыi
Дзеля збору сродкаў, звязаных з ажыццяўленнем агiтацыйнай дзейнасцi, свае выбарчыя фонды стварылi толькi 322 кадыдаты, што склала 67% ад агульнай колькасцi кандыдатаў, якiя працягнулi свой удзел у выбарчай кампанii пасля рэгiстрацыi (484).
Апошнiя 5 дзён агiтацыi (6-10 верасня 2016 г.) супадалi з днямi датэрмiновага галасавання,
што з'яўляецца вiдавочнай хiбай дзеючага выбарчага заканадаўства.
Кандыдаты, якiя былi зарэгiстраваны пасля абскарджвання адмоў у рэгiстрацыi, у параўнаннi з iншымi кандыдатамi мелi менш часу для вядзення агiтацыйнай кампанii.

2.1. Агiтацыя ў выглядзе масавых мерапрыемстваў

Да 1 жнiўня мясцовыя выканаўчыя i распарадчыя органы па ўзгадненнi з адпаведнымi АВК
павiнны былi вызначыцца з месцамi для правядзення ў паведамляльным парадку масавых мерапрыемстваў (сходаў па-за памяшканнямi, мiтынгаў, пiкетавання), якiя арганiзуюцца кандыдатамi ў дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў, iх даверанымi асобамi.
У параўнаннi з папярэднiмi выбарамi, падчас выбарчай кампанii 2016 года было вызначана
значна больш месцаў для агiтацыi. Замест вызначэння асобных з iх, райвыканкамы дазволiлi праводзiць агiтацыю практычна паўсюль. Выключэннi склалi чыгуначныя станцыi, аў тастанцыi, некаторыя плошчы, месцы на пэўнай адлегласцi (20—100 м) ад выканкамаў, судоў, iншых органаў
улады i iншае. У Слуцку i Салiгорску негатыўным момантам засталася забарона масавых мерапрыемстваў на галоўных гарадскiх плошчах. Фармальна пад такiя выключэннi трапiлi некаторыя
найбольш зручныя пляцоўкi (напрыклад, насупраць выканкамаў), але кандыдаты, у тым лiку
апазiцыйныя, без перашкодаў праводзiлi там пiкеты.
Напрыклад, калi ў Бабруйску ў 2012 годзе для агiтацыйных мерапремстваў у выглядзе сходаў
па-за памяшканнямi было вызначана ўсяго пару адкрытых пляцовак на задворках, то зараз пад пiкетаваннi можна самастойна было абраць больш шматлюдныя месцы, але адштурхоўвацца трэба
было ад спiсу забароненых месцаў — тых, што траплялi пад забарону i падчас збору подпiсаў.
Рашэнне Гомельскага гарвыканкама iстотна павялiчыла колькасць месцаў для сустрэч з выбаршчыкамi па-за межамi памяшканняў. Падчас выбарчых кампанiй 2012 i 2015 гг. такiх месцаў
было толькi два. Падчас кампанii-2016 для правядзення сустрэч з выбаршчыкамi можна было
абiраць любыя месцы за некаторымi выключэннямi.
Аднак некаторыя мясцовыя адмiнiстрацыi, напрыклад у гарадах Глыбокае, Смаргонь, Орша,
Хоцiмск, Чэрыкаў i iншых, працягнулi негатыўную практыку мiнулых выбарчых кампанiй.
У гарадах з раённым дзяленнем часам назiралiся розныя падыходы пры вызначэннi месцаў
для агiтацыi. Так, напрыклад, адмiнiстрацыя Ленiнскага раёна Магiлёва ў адрозненне ад рашэння адмiнiстрацыi Кастрычнiцкага раёна не дапускала правядзення масавых перадвыбарчых мерапрыемстваў на тэрыторыi ўстаноў адукацыi i аховы здароўя. Але дадзеныя разыходжаннi пазней былi нiвелiяваны: рашэнне адмiнiстрацыi Кастрычнiцкага раёна было дапоўнена пунктам аб
забароне такiх мерапрыемстваў на тэрыторыi ўстаноў адукацыi i аховы здароўя.
Паводле дадзеных ЦВК па стане на 08.09.2016, за перыяд агiтацыйнай кампанii кандыдатамi
ў дэпу таты i iх даверанымi асобамi было пададзена 988 апавяшчэнняў пра правядзенне 180 830
масавых агiтацыйных мерапрыемстваў па спрошчанай працэдуры. З iх у Мiнску падалi 488 апавяшчэнняў (каля 50%) пра 173 717 масавыя мерапрыемствы (96%). (Дадатак 9)
Асаблiвасцю выбарчай кампанii стала актыўнае выкарыстанне праўладнымi кандыдатамi
маг чымасцяў праводзiць агiтацыю ў форме масавых мерапрыемстваў па-за памяшканнямi, чаго
не назiралася падчас папярэднiх выбараў.
Агiтацыя ў выглядзе масавых мерапремстваў праходзiла ў асноўным спакойна, аднак актыўныя апазiцыйныя кандыдаты су тыкалiся i з перашкодамі з боку прадстаўнiкоў мясцовай выканаўчай улады.
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Так, 26 жнiўня ў в. Мiжэрычы Зэльвенскага р-на каля мясцовай крамы сябры iнiцыятыўнай
групы кандыдата ў дэпу таты Iвана Шэгi праводзiлi агiтацыйны пiкет. Праз некаторы час да iх
пад'ехала старшыня Тулаўскага сельсавета Таццяна Умарава. Пiкетоўшчыкi паказалi ёй свае дакументы i паведамiлi, што праводзяць мерапрыемства законна. Спадарыня Умарава выказала незадавальненне пiкетоўшчыкамі i запiсала дадзеныя iх пашпартоў, пасля чаго пiкет працягнуўся.
Кандыдату ад АГП па Баранавiцкай-Заходняй ВА №5 Мiкалаю Чарнавусу гарвыканкам забаранiў ладзiць пiкеты ў тых месцах, дзе ён прасiў, з-за iнтарэсаў яго канкурэнта — дэпу тата
Палаты прадстаўнiкоў Вольгi Палiтыка. Яна заявiла, што не хоча, каб побач з яе пiкетамi стаялi
кандыдаты ад апазiцыi, i ўлады пайшлi ёй насустрач.
Кандыдат ад АГП па Вiцебскай-Кастрычнiцкай акрузе №20 Iрына Яскевiч у адказ на сваё пажаданне зладзiць iнфармацыйныя пiкеты пачула ў аддзеле iдэалогii Кастрычнiцкай раённай адмiнiстрацыi, што да 10 верасня ўсе пляцоўкi ўжо распiсаныя i занятыя яе канкурэнтамi: дзеючым дэпутатам Аляксандрам Цацохам, сябрам КПБ Уладзiмiрам Якаўлевым i прадстаўнiком ЛДП Дзмiтрыем
Езафатавым. Аднак дамаўляцца кандыдатцы не было з кiм: пiкетаў у вызначаных месцах нiхто не
праводзiў. А 9 верасня iмкненне вiцебскай кандыдаткi зладзiць агiтацыйны пiкет у замоўлены загадзя час скончылася непрадказальна. На агiтацыйнай пляцоўцы яна ўбачыла ўдзельнiкаў iмпрэзы, арганiзаванай блiжэйшай школай. Праўда, «дзiцячае свята» было аформлена перадвыбарчымi
заклiкамi i наяўнасцю каманды праўладнага канкурэнта Аляксандра Цацохi. Спадарыня Яскевiч
патлумачыла арганiзатарам, што мае права на гадзiнны пiкет, але не хоча псаваць свята нi дзецям,
нi iх бацькам, якiя сабралiся на агiтпляцоўцы. Яна вывесiла свае плакаты i сцяг АГП. Прадстаўнiца iдэалагiчнага аддзела спрабавала запярэчыць: маўляў, сцяг i ўлёткi псуюць афармленне сцэны,
загадала iх зняць. Пасля таго, як Iрына Яскевiч адмовiлася, чыноўнiца не вырашылася сама зрабiць
гэта, агiтацыйная прадукцыя знаходзiлася на сваiм месцы да канца iмпрэзы.
Назiральнiкi фiксавалi факты выкарыстання праўладнымi кандыдатамi адмiнiстрацыйнага
рэсурсу i службовага становiшча пры арганiзацыi агiтацыйных масавых мерапрыемстваў. Так,
па распараджэннi даверанай асобы кандыдата ў дэпу таты па Салiгорскай гарадской выбарчай
акрузе №68 Андрэя Рыбака — дырэктара дзяржаўнага швачнага прадпрыемства «Купалiнка»
Таццяны Яроты асобныя работнiкi фабрыкi ў працоўны час i з выкарыстаннем дзяржаўнай уласнасцi арганiзоўвалi пiкеты каля гарадскога рынка «Кастрычнiцкi».
Кандыдат у дэпу таты па Вiцебскай-Чкалаўскай акрузе №18, загадчык кафедры медунiверсiтэта Сяргей Занько для арганiзацыi пiкетаў, якiя адбывалiся ў працоўны час, выкарыстоўваў
службовы мiкрааў тобус.
Выкарыстанне кандыдатам у дэпу таты па Магiлёўскай-Прамысловай акрузе №87 Пятром
Салаўёвым (працуе галоўным iнжынерам — першым намеснiкам генеральнага дырэктара ААТ
«Магiлёўхiмвалакно») пераваг службовага становiшча заключалася таксама ў тым, што прадстаўнiкi ягонага перадвыбарчага штабу на пiкеты дастаўлялiся i дастаўлялi неабходные абсталяванне на службовым мiкрааў тобусе, за рулём якога знаходзiўся штатны кiроўца. Увесь час, пакуль
праходзiлi пiкеты, службовая машына стаяла побач на стаянцы, там жа знаходзiўся i кiроўца.
Назiральнiкi паведамлялi пра парушэннi з боку праўладных кандыдатаў, якiя праводзiлi агiтацыйныя мерапрыемствы з выкарыстаннем сродкаў па-за выбарчым бюджэтам. 11 жнiўня быў
зацверджаны прадстаўнiк кандыдата ў дэпу таты па Мазырскай ВА № 42 Мiкалая Расохi па фiнансавых пытаннях. 15 жнiўня 2016 года Мазырская раённая арганiзацыя прафсаюзаў зладзiла
пiкет, на якiм распаўсюджвалiся друкаваныя агiтацыйныя матэрыялы ў падтрымку кандыдата
Мiкалая Расохi, што зафiксаваў мясцовы тэлеканал. 19 жнiўня на сайце мазырскага райвыканкама ў рубрыцы «Выбары-2016» з'явiлася iнфармацыя АВК аб паступленнi i выдаткаваннi грашовых сродкаў з асабiстага рахунка гэтага кандыдата, з якой вынiкае, што грашовыя сродкi Мiкалай
Расоха пакуль не выдаткоўваў. Сiтуацыя, калi агiтацыйная прадукцыя зроблена i распаўсюджваецца не за кошт выбарчага рахунка кандыдата, парушае патрабаваннi ВК.

2.2. Агiтацыйныя сходы

Месцамi для сустрэч з выбаршчыкамi ўлады вызначылi дамы культуры, актавыя залы ўстаноў
адукацыi, медыцыны i прадпрыемстваў (па ўзгадненнi з адмiнiстрацыямi). Назiральнiкi ў цэлым
характэрызавалi гэтыя месцы як зручныя.
Так, у Бабруйску раённыя адмiнiстрацыi вызначылi не адно, як у папярэднiя выбарчыя кампанii, а некалькi памяшканняў для правядзення сустрэч з выбаршчыкамi, размешчаных у розных
кутках акруг: у Першамайскiм раёне — чатыры такiя памяшканнi i столькi ж у Ленiнскiм раёне.
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Згодна з рашэннем Слонiмскага райвыканкама кандыдаты ў дэпу таты маглi вольна праводзiць сустрэчы ў Цэнтры культуры, палацы Пуслоўскага ў мiкрараёне Альбярцiн, у дзяржаўных
установах: у школе мастацтваў, цэнтры народнай творчасцi, сельскiх цэнтрах культуры, клубах i
ў iншых зручных для кандыдатаў у дэпу таты месцах. Раней падобныя сустрэчы маглi адбывацца
толькi ў глядзельнай зале кiнатэатра «Мiр».
У большасцi рэгiёнаў спiс месцаў для сустрэч пашырыўся. Але былi i выключэннi, напрыклад, у Смаргонскай ВА №59 2 з 5 месцаў былi надзвычай нязручнымi для выбаршчыкаў.
Па дазеных ЦВК (Дадатак 10), было пададзена 1295 заяў аб прадастаўленнi памяшканняў
для правядзення 4014 сустрэчы кандыдатаў i iх давераных асоб з выбаршчыкамi. У адрозненне
ад масавых мерапрыемстваў, сустрэчы з выбаршчыкамi ў Мiнску праводзiлiся не так актыўна
(91 заява аб правядзеннi 299 сустрэч — па 7% ад агульнай колькасцi заяў i сустрэч). Лiдарамi па
колькасцi пададзеных заяў аб сустрэчах з выбаршчыкамi сталi Мiнская i Вiцебская вобласцi —
433 (33%) i 362 (28%) адпаведна. Найбольшая колькасць заяўленых сустрэч адзначана ў Вiцебскай вобласцi — 1141 сустрэч цi 28%, а таксама ў Мiнскай вобласцi — 1013 (25%).
43% назiральнiкаў адзначылi, што мясцовыя органы ўлады прадстаўлялi кандыдатам i iх давераным асобам iншыя, акрамя вызначаных, памяшканнi для сустрэч з выбаршчыкамi; 55% назiральнiкаў адзначылi, што ўсе кандыдаты ў iх акрузе маглi на роўных умовах сустракацца з выбаршчыкамi ў гэтых памяшканнях; у 13% выбарчых акруг мясцовыя адмiнiстрацыi не дазвалялi
асобным кандыдатам праводзiць сустрэчы з выбаршчыкамi ў памяшканнях.
На сходах, арганiзаваных у памяшканнях, перад выбаршчыкамi выступалi пераважна праўладныя прэтэндэнты на дэпу тацкi мандат. У iх падтрымку нярэдка выкарыстоўваўся адмiнiстрацыйны рэсурс, стваралiся маг чымасцi, недасяжныя для iншых кандыдатаў.
У вельмi спрыяльных умовах адбывалася агiтацыйная кампанiя кандыдата ў дэпу таты па
Жодзiнскай ВА №64, вылучанага ад ААТ «БелАЗ» i зборам подпiсаў, намеснiка старшынi Жодзiнскага гарадскога Савета Дзмiтрыя Заблоцкага. Яго давераная асоба, старшыня Жодзiнскага гарадскога Савета Наталля Сушко на сустрэчы заявiла, што кандыдата ад ААТ «БелАЗ»
падтрымлiваюць гарадскiя ўлады. 26 жнiўня ў Жодзiне прайшло мерапрыемства, скарыстанае
для агiтацыi за гэтага кандыдата. Звесткi пра падзею апублiкаваў сайт Жодзiнскага выканкама.
Дзмiтрый Заблоцкi праводзiў сустрэчы ў Жодзiне ў памяшканнях БелАЗ i «Свiтанак».
Кандыдат па Слуцкай ВА №67, галоўны рэдактар газеты «Слуцкi край» Валянцiна Ражанец
па дамоўленасцi з кiраўнiцтвам ДУП «ПМК-226» i Слуцкага цукроварафiнаднага камбiната сустракалася з выбаршчыкамi-працаўнiкамi гэтых прадпрыемстваў.
Кiраўнiк справамi Мiнскага абласнога выканаўчага камiтэта, кандыдат па Маладзечанскай
сельскай ВА №73 Iван Маркевiч сустракаўся з выбаршчыкамi ў памяшканнях сельсаветаў Маладзечанскага раёна.
Васiль Чэкан, начальнiк Дэпартамента па матэрыяльных рэзервах Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях, якi балатаваўся па Вiцебскай-Чыгуначнай ВА №19, не прытрымлiваўся афiцыйнага графiка сустрэч з выбаршчыкамi i межаў сваёй выбарчай акругi. Кандыдат анансаваў
сустрэчу з выбаршчыкамi на 24 жнiўня ў зале мясцовага каледжа. Сустрэча не адбылася, пра
яе ў каледжы нават не ведалi. Затое высветлiлася, што сустрэча прайшла ў iншы дзень i нiякай
афiцыйнай iнфармацыi пра яе не давалася. З iншым праўладным кандыдатам ён выступаў перад
выбаршчыкамi ў працоўны час у Вiцебскай абласной фiлармонii, якая тэрытарыяльна належыць
iншай акрузе (Вiцебская-Кастрычнiцкая ВА №20). На сустрэчу склiкалi працоўны калектыў.
Адзначаны факты прымусу да ўдзелу ў агiтацыйнай кампанii кандыдатаў ад улады. У Смаргонi школьныя адмiнiстрацыi прымушалi настаўнiкаў прыходзiць на сустрэчу з праўладным кандыдатам Адамам Кавальком.
У Гомелi 5 верасня ў ДК глухiх «Вiпра» прайшла сустрэча выбаршчыкаў з кандыдатам у дэпу таты па Юбiлейнай акрузе Iванам Каржом, начальнiкам Iнстыту та нацыянальнай бяспекi, якi
раней узначальваў Гродненскае i Гомельскае УКДБ. На сустрэчы прысутнiчалi працаўнiкi ААТ
«Гомелькабель», прычым i тыя, якiя не жывуць на акрузе. «Мы прыйшлi працоўнымi калектывамi», — адзначалi выбаршчыкi.
Праўладныя кандыдаты актыўна выкарыстоўвалi свой удзел у сацыяльна значных мерапрыемствах у агiтацыйных мэтах. Паводле мясцовых СМI, за некалькi дзён старшыня Палаты
прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу, кандыдат па Докшыцкай ВА №22 Уладзiмiр Андрэйчанка
паспеў выступiць на адкрыццi дзiцячага садка ў г.п. Ушачы Вiцебскай вобл., на настаўнiцкiх канферэнцыях у г. Глыбокае, а на Дзень ведаў падарыў СШ №1 г. Докшыцы камп'ютарны клас.
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Кандыдат у дэпу таты па Светлагорскай ВА №46, дзеючы дэпу тат Галiна Фiлiповiч мела
маг чымасць выступаць перад выбаршчыкамi на святах, якiя адбылiся 19 жнiўня ў вёсках Прудок i Маiсееўка Светлагорскага раёна. З канцэртнымi праграмамi выступалi мясцовыя артысты, якiх мабiлiзаваў ад дзел iдэалогii i культу ры. Пра святочныя мерапрыемствы паведамленнi
ў мясцовай газеце з'явiлiся, а пра выступленнi на iх Галiны Фiлiповiч не ўзгадвалася. Для арганiзацыi сустрэч з кандыдатам выкарыстоўваўся адмiнiстрацыйны рэсурс. На яе сустрэчы
з выбаршчыкамi 1 верасня прысутнiчалi кiраўнiкi прадпрыемстваў горада, а таксама былi задзейнiчаны брыгады БРСМ.
На прадпрыемствах Рэчыцы былi арганiзаваны сустрэчы з намеснiкам старшынi Гомельскага аблвыканкама, кандыдатам па Рэчыцкай ВА №44 Баляславам Пiрштуком, яго даверанымi асобамi i iнш.
Была зафiксавана тэндэнцыя ўтойвання ў рэгiёнах адмiнiстрацыямi звестак пра час i месца
сустрэч праўладных кандыдатаў ад iх канкурэнтаў па выбарчай акрузе. Падобная сiтуацыя адзначалася, напрыклад, у выбарчых акругах №1 i № 2 г. Брэста.
Манiпуляцыi з iнфармацыяй аб сустрэчах кандыдатаў з выбаршчыкамi былi заўважаны на
сайтах адмiнiстрацый раёнаў г. Мiнска. З iх грамадскасць магла даведацца пра агiтацыйныя мерапрыемствы выключна праўладных кандыдатаў, iнфармацыi пра дзейнасць iншых кандыдатаў,
якiя iшлi па акругах сталiцы, не было. Напрыклад, сайт адмiнiстрацыi Маскоўскага раёна даваў
расклад сустрэч толькi трох кандыдатаў па трох выбарчых акругах: Iгара Камароўскага ў Паўднёва-Заходняй ВА №98, Людмiлы Макарынай-Кiбак у Грушаўскай ВА №99 i Аксаны Гайдук у
Ясенiнскай ВА №100. Iнфармацыя пра сустрэчы астатнiх 12 кандыдатаў, якiя iшлi па гэтых акругах, не размяшчалася. Аналагiчная сiтуацыя быа адзначана на сайтах адмiнiстрацый Савецкага,
Завадскога раёнаў сталiцы.
Бабруйская газета «Трыбуна працы» публiкавала расклад сустрэч з выбарчшыкамi толькi аднаго з пяцi кандыдатаў па Бабруйскай сельскай ВА № 80, дырэктара ТАА «Бабушкина
крынка» Iгара Кананчука. Аналiз графiка сустрэч паказвае, што большасць з iх адбылiся ў
працоўны час.
Адначасова адзначалiся факты перашкод з боку ўлады для асобных кандыдатаў. Кандыдату
ад АГП па Бярозаўскай ВА №9 Аляксандру Кабанаву адмовiлi ў правядзеннi сустрэчы на ААТ
«Бярозабудматэрыялы», сарвалi некалькi сустрэч з працоўнымi калектывамi на ААТ «Бярозаўскi маторарамонтны завод», ААТ «Цеплапрыбор», ва Упраўленнi дарожнага будаўнiцтва.
Кандыдат Алег Аксёнаў, якi балатаваўся на Магiлёўскай-Цэнтральнай ВА №85, не змог правесцi папярэдне ўзгодненую з АВК сустрэчу з выбаршчыкамi ў памяшканнi СШ №21.
Апазiцыйных кандыдатаў не дапускалi да сустрэч з працоўнымi калектывамi на тэрыторыi
Гомельскай-Навабелiцкай ВА №36.
У Лунiнецкiм раёне незалежнаму кандыдату па Лунiнецкай ВА №13 Леанiду Дубаносаву
прадстаўнiкi мясцовай улады забаранiлi сустракацца з выбаршчыкамi ў вызначаных для гэтага
месцах. У в. Кажан-Гарадок кiраўнiк справамi мясцовага сельвыканкама Галiна Малафейчык не
задаволiла патрабаванне кандыдата, спаслаўшыся на тое, што з выбаршчыкамi ўжо сустракаецца
канкурэнт Дубаносава, праўладны кандыдат Iгар Невар.
На сустрэчу з кандыдатам у дэпу таты па Салiгорскай гарадской выбарчай акрузе Аляксандрам Малочкам, якая адбывалася ў актавай зале абагачальнай фабрыкi першага рудакiравання
«Беларуськалiя», не пусцiлi ягонага бацьку Вiктара Малочку — давераную асобу i кiраўнiка перадвыбарчага штабу. Начальнiк аддзела кадраў Аляксандр Цесавец за гадзiну да мерапрыемства
прабег па кабiнетах адмiнiстрацыi фабрыкi i фактычна забаранiў усiм сустракацца з кандыдатам.
Ад тых, хто ўсё адно хацеў прыйсцi на сустрэчу, патрабавалi пiсаць заяву «за свой кошт».

2.3. Агiтацыя шляхам распаўсюду друкаваных матэрыялаў

Большасць назiральнiкаў паведамiлi, што месцы для агiтацыйных матэрыялаў былi зручнымi
i ў параўнаннi з мiнулымi выбарамi сiтуацыя альбо не змянiлася, альбо палепшылася. У асноўным такiмi месцамi былi рэкламна-iнфармацыйныя тумбы на прыпынках грамадскага транспарту, каля вакзалаў, iнфармацыйныя стэнды, дошкi аб'яваў ЖЭС, вiтрыны i iншае.
На Вiцебшчыне два райвыканкамы — Браслаўскi i Талачынскi — у сваiх рашэннях не рабiлi
канкрэтнага пералiку аб'ектаў для размяшчэння плакатаў, улётак ды iншай агiтацыйнай прадукцыi, а выклалi толькi агульныя рэкамендацыi: агiтацыйныя друкаваныя матэрыялы можна раз-57-

мяшчаць у вiтрынах крамаў, каля ўваходаў у банкi, установы, прадпрыемствы гандлю i бытавога
абслугоўвання насельнiцтва, а таксама на рэкламных тумбах i дошках аб'яваў. Адсутнасць канкрэтных абмежванняў можа расцэньвацца як станоўча, так i адмоўна: iнiцыятыўныя групы кандыдатаў нярэдка скардзяцца на тое, што агiтацыйныя матэрыялы знiкаюць паводле негалосных
распараджэнняў кiраўнiкоў некаторых устаноў цi арганiзацый. I ў выпадку, калi ў якасцi месца
распаўсюду вiзуальнай iнфармацыi пазначаны канкрэтны аб'ект, ляг чэй шукаць адказных за захаванасць плакатаў цi ўлётак.
У Магiлёве знялi патрабаванне ўзгаднення размяшчэння агiтацыйных матэрыялаў з кiраўнiцтвам пералiчаных устаноў i арганiзацый, але ў большасцi iншых рэгiёнаў назiрання такое
патрабаванне захавалася. Так, згодна з рашэннем Гомельскага гарвыканкама, для размяшчэння перадвыбарчай агiтацыi захоўваўся дазваляльны прынцып, якi забараняў рабiць гэта па-за
вызначанымi месцамi. Вызначаных месцаў было толькi 19 на ўсю выбарчую акругу, у той час як
прыпынкаў грамадскага транспарту на тэрыторыi акругi больш за 100.
Былi выпадкi, калi АВК не пераправяралi статус месцаў i вызначалi iх каля тых аб'ектаў, якiх
ужо не iснуе.
Адзначаны выпадкi перашкод у публiкацыi агiтацыйных матэрыялаў апазiцыйных кандыдатаў (патрабаваннi ўзгаднiць, скарэктаваць змест гэтых матэрыялаў). Пры гэтым дзеючае выбарчае заканадаўства не прадугледжвае патрабавання ўзгаднення тэкстаў выбарчых друкаваных
матэрыялаў друкарнямi i не накладае такiх абавязкаў на самiх кандыдатаў.
Падобныя праблемы ўзнiклi, у прыватнасцi, у кандыдатаў ад АГП Уладзiмiра Шанцава (Магiлёўская сельская ВА №88) i Сяргея Смалякова (Магiлёўская-Прамысловая ВА №87). Супрацоўнiкi Магiлёўскай друкарнi iм С. Собаля адмовiлiся друкаваць iх улёткi без папярэдняга
«ўзгаднення» iх зместу.
Зафiксаваны нават выпадкi, калi кандыдаты су тыкалiся з адмовамi з боку акруговых камiсiй
размяшчаць бiяграфiчныя звесткi ў тым выглядзе, як iм прадстаўлялi прэтэндэнты на дэпу тацкiя мандаты. АВК Светлагорскай ВА №46 адмовiлася друкаваць бiяграфiю кандыдата ад партыi
«Зялёныя» Юрыя Ляшэнкi ў прадстаўленым выглядзе, палiчыўшы агiтацыяй частку бiяграфii,
дзе казалася, што кандыдат займаецца грамадскай дзейнасцю, стварае працоўныя месцы, дапамагае iнвалiдам. Юрый Ляшэнка накiраваў скаргу ў ЦВК i атрымаў адказ, што акруговай камiсii
прапанавана ўключыць бiяграфiю цалкам: «ЦВК раiць выбарчым камiсiям пры падрыхтоўцы
тэксту плаката ўлiчваць, перш за ўсё, iнтарэсы выбаршчыкаў, гэта значыць прадстаўляць iнфармацыю, якая дазволiць iм скласцi аб'ектыўнае ўяўленне аб кандыдатах». Пасля ў АВК Светлагорскай ВА №46 запэўнiлi, што бiяграфiя Ляшэнкi будзе апублiкавана без купюр i рэдакцыi.
Кандыдат у дэпу таты па выбарчай акрузе №9 Мельнiк А.Н. падаў у акруговую камiсiю свае
бiяграфiчныя дадзеныя, дзе засведчыў: «З'яўляюся праваслаўным вернiкам». Акруговая камiсiя
выкраслiла гэтыя звесткi. Кандыдат падаў скаргу ў Брэсцкую абласную выбарчую камiсiю. 23
жнiўня ТВК паведамiла кандыдату аб задавальненнi яго скаргi.
Акруговая камiсiя Магiлёўскай-цэнтральнай выбарчай акругi №85 пры падрыхтоўцы агульнага iнфармацыйнага плаката выкарыстала няўзгоднены здымак кандыдата ад Партыi БНФ
Змiцера Салаўёва. Пры гэтым падчас рэгiстрацыi З.Салаўёва кандыдатам у дэпу таты ён падаў у
акруговую выбарчую камiсiю сваю бiяграфiю i фота. На здымку яго партрэт быў на фоне банера
Партыi БНФ з гербамi «Пагоня». На агульным плакаце ў вынiку быў надрукаваны здымак, на
якiм З.Салаўёў быў сфатаграфаваны ў iншай вопратцы i на чыста белым фоне.
Некаторыя кандыдаты су тыкалiся з цяжкасцямi пры размяшчэннi сваiх перадвыбарчых плакатаў у вызначаных для гэтага месцах. Так адбылося на цэнтральным паштовым аддзяленнi Слонiма з кандыдатам па Слонiмскай ВА №58 Iванам Шэгам. Загадчыца аддзялення сказала, што не
мае права вывешваць агiтацыйныя плакаты ў падтрымку Iвана Шэгi без загаду начальнiка Раённага вузла паштовай сувязi Аляксандра Траццяка. Пры гэтым у рашэннi Слонiмскага раённага
выканаўчага камiтэта № 517 ад 22 лiпеня 2016 года паведамлялася пра дазвол на размяшчэнне
агiтацыйных друкаваных матэрыялаў пра кандыдатаў у дэпу таты ў крамах, паштовых аддзяленнях, аптэках i г.д. Адмову ў размяшчэннi агiтацыйных матэрыялаў Iвана Шэгi атрымаў i кiраўнiк
выбарчага штаба кандыдата Вiктар Марчык у вёсцы Сурынка. Калi ён звярнуўся да прадаўца
вясковай крамы з просьбай прымацаваць агiтацыйную ўлётку, жанчына спалохана адмовiлася
гэта зрабiць. Яна сказала, што «калi павесiць на краме плакат з Шэгам — то яе начальнiкi з'ядуць
цi выганяць з працы».
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У Полацку ў адной з гандлёвых кропак кандыдату ад партыi БНФ па Полацкай гарадской ВА
№27 Вользе Дамаскiнай не дазволiлi вывесiць агiтацыйную прадукцыю, пры тым, што iнфармацыя пра iншага, праўладнага кандыдата па гэтай акрузе ўжо вiсела.
Кандыдату ад Беларускай партыi «Зялёныя» па Светлагорскай ВА №46 Юрыю Ляшэнку
таксама давялося пераадолець адмiнiстрацыйныя перашкоды, каб размясцiць сваю агiтацыйную
прадукцыю i iнш.
Кандыдат па Лунiнецкай ВА №13 Леанiд Дубаносаў паведамляў, што ягоныя агiтацыйныя
матэрыялы знiшчаюць невядомыя асобы. Аналагiчную праблему агучваў i кандыдат па Салiгорскай гарадской выбарчай акрузе Аляксандр Малочка.
У розных рэгiёнах краiны назiральнiкi фiксавалi факты распаўсюду агiтацыйных матэрыялаў
праўладных кандыдатаў, вырабленых з парушэннем устноўленага парадку.
Так, у гарадскiм пасёлку Хоцiмск i Хоцiмскiм раёне актыўна распаўсюджвалiся агiтацыйныя
ўлёткi ў падтрымку кандыдата ў дэпу таты па Крычаўскай выбарчай акрузе №83, старшынi Крычаўскага раённага Савета дэпу татаў Таццяны Марачкавай. На ўлётках адсутнiчалi неабходныя
выходныя дадзеныя: адрас арганiзацыi, якая вырабiла друкаваныя матэрыялы, i прозвiшча i iнiцыялы заказчыка. Такiя ж улёткi Таццяны Марачкавай распаўсюджвалiся i на тэрыторыi Клiмавiцкага раёна. Пры гэтым кандыдат-камунiст змясцiла на ўлётках праваслаўны царкоўны каляндар на 2017 год.
Аналагiчныя парушэннi ўтрымлiвалiся ў агiтацыйных друкаваных матэрыялах кандыдата ў
дэпу таты па Барысаўскай сельскай выбарчай акрузе № 63 Тамары Красоўскай.
Абодва кандыдаты па Жодзiнскай выбарчай акрузе №64 парушалi ўмовы выпуску i распаўсюду агiтацыйных друкаваных матэрыялаў. На улётках, плакатах i каляндарыках Дзмiтрыя Заблоцкага, а таксама на улётках Аляксандра Гурыненкi не былi пазначаны патрабуемыя выбарчым заканадаўствам звесткi: адрас арганiзацыi, якая вырабiла друкаваныя матэрыялы; нумар i
дата выдачы пасведчання аб дзяржаўнай рэгiстрацыi вытворцы друкаваных выданняў; прозвiшча i iнiцыялы заказчыка. За дадзеныя парушэннi акруговая камiсiя Жодзiнскай выбарчай акругi №64 на сваiм паседжаннi 8 верасня вынесла папярэджаннi абодвум кандыдатам.
За парушэнне заканадаўства акруговая выбарчая камiсiя Асiповiцкай ВА №89 вынесла папярэджанне кандыдату ў дэпу таты, дзеючаму дэпу тату Палаты прадстаўнiкоў па гэтай жа акрузе
Мiкалаю Калтунову. Такiм чынам камiсiя адрэагавала на скаргу назiральнiка БХК на Глускiм выбарчым участку №2 Iгара Кiрына, якi заўважыў, што Мiкалаем Калтуновым распаўсюджваецца
агiтацыйная прадукцыя, вырабленая з парушэннем Выбарчага кодэкса. Агiтацыйныя плакаты
Мiкалая Калтунова былi вывешаны на Глускiм выбарчым участку №2, а таксама ў вiтрынах магазiнаў у Глуску. Выходныя дадзеныя агiтацыйнага плаката Мiкалая Калтунова былi няпоўныя.

2.4. Агiтацыя ў сродках масавай iнфармацыi

Кандыдаты мелi маг чымасць скарыстацца правам выступу на ТВ i надрукаваць сваю праграму ў дзяржаўных СМI, аднак некаторыя адмовiлiся ад яго; на дзяржаўным тэлебачаннi выступiлi 416 кандыдатаў (80% ад агульнай колькасцi зарэгiстраваных кандыдатаў i 85% ад колькасцi
кандыдатаў, якiя працягвалi ўдзел у выбарах); на дзяржаўным радыё — 380 кандыдатаў (72% ад
агульнай колькасцi зарэгiстраваных i 77% ад тых, што працягвалi ўдзел у кампанii) (Дадатак 11);
у тэледэбатах узялi ўдзел 227 кандыдатаў (43% ад агульнай колькасцi зарэгiстраваных i 46% ад
тых, што працягвалi ўдзел у кампанii). (Дадатак 12.) 385 кандыдатаў у дэпу таты накiравалi свае
перадвыбарчыя праграмы для апублiкавання ў газетах. Гэта складае 74% ад агульнай колькасцi
зарэгiстраваных кандыдатаў цi 79% ад колькасцi кандыдатаў, якiя працягвалi ўдзел у выбарах3.
Некаторыя кандыдаты су тыкнулiся з цэнзурай сваiх перадвыбарчых выступаў i тэкстаў у
друкаваных выданнях. Былi зафiксаваны асобныя выпадкi забароны паказу выступаў кандыдатаў у дэпу таты .
Рэдакцыя газеты «Вечерний Брест» прапанавала старшынi абласной арганiзацыi БСДП
(Грамада) Iгару Маслоўскаму (Брэсцкая-Памежная ВА №4) унесцi змены ў тэкст сваёй агiтацыйнай публiкацыi. У афiцыйным адказе выконваючага абавязкi рэдактара газеты Наталлi
Васюк адзначалася, што матэрыял Iгара Маслоўскага не прымаецца да публiкацыi з-за выразаў, якiя могуць быць успрынятыя як «абраза на адрас людзей розных прафесiй». Маецца на
3

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-sved4.pdf.
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ўвазе наступны фрагмент: «Не падтрымлiвайце на выбарах лекараў, ваенных i iншых добрых
людзей — яны кандыдаты ад улады. Усе яны добрыя людзi пакуль на сваiм месцы, але ўсе яны
залежныя ад начальства i пераўтвараюцца ў «дрэнных» дэпу татаў. Гэтыя добрыя людзi галасуюць за тое, што iм кажуць. Менавiта з iх маўклiвай згоды падвысiлi пенсiйны ўзрост, пазбавiлi стажу тых, хто служыў у армii, быў у дэкрэтным адпачынку, ву чыўся ва ўнiверсiтэце i г.д.
Менавiта яны падтрымалi падатак на беспрацоўных i нiчога не зрабiлi для стварэння новых рабочых месцаў». Пасля ўмяшальнiцтва выбарчай камiсii ў газеце знялi свае прэтэнзii да тэкста
кандыдата ў дэпу таты. Аднак гэта была не адзiная скарга кандыдата ў дэпу таты на рэдакцыю
выдання. Наступная скарга датычыла таго, што ягоная перадвыбарчая праграма была апублiкавана ў №67 гэтай газеты ад 24 жнiўня накладам 4300 асобнiкаў. Разам з тым, перадвыбарчая
праграма iншага кандыдата — дэпу тата Палаты прадстаўнiкоў Уладзiмiра Базанава была апублiкавана ў газеце «Вячэрнi Брэст» у №66 ад 19 жнiўня, якi выйшаў накладам 10000 асобнiкаў.
«Адпаведна, перадвыбарчую праграму Уладзiмiра Базанава атрымалi на 5700 сем'яў больш,
чым маю, — заўважыў лiдар брэсцкiх сацыял-дэмакратаў. — Калi ўлiчыць, што ў сярэднiм у
кватэры пражывае 3 выбаршчыкi, то ў цэлым гэта можа складаць парадку 17 100 выбаршчыкаў». Разам з тым, дзяржаўныя СМI, выданнi, што часткова фiнансуюцца з рэспублiканскага
або мясцовага бюджэтаў, а таксама сродкi масавай iнфармацыi, адным з заснавальнiкаў якiх
выступаюць дзяржаўныя органы цi арганiзацыi, абавязаны забяспечваць роўныя маг чымасцi
для перадвыбарчых выступаў кандыдатаў.
У Смаргонскай дзяржаўнай газеце «Светлы шлях» (№35 ад 26.08.16) былi размешчаны
праграмы кандыдатаў Iрыны Вештард i Адама Кавалька. Праграма Вештард была надрукавана
драбнейшым шрыфтам i таму займала прыкладна на 20-25% меншую плошчу. Iрына Вештард
паведамiла, што пасля здачы праграмы на публiкацыю яна заехала ў рэдакцыю газеты i зрабiла
праўкi ў тэксце. Але пры друку праўкi былi праiгнараваны, праграма выйшла ў першапачатковым варыянце.
Кандыдату па Свiслацкай выбарчай акрузе № 93 у Мiнску Юрыю Хашчавацкаму ў публiкацыi перадвыбарчай праграмы адмовiла газета «Вечерний Минск». У адмове галоўнага рэдактара газеты Протаса было сказана: «Паважаны Юрый Iосiфавiч! Паведамляем, што Ваша
перадвыбарная праграма, пададзеная 19.08.2016 у рэдакцыю газеты «Вечерний Минск» УП
Агенцтва «Мiнск-Навiны», не можа быць апублiкаваная, бо не адпавядае патрабаванням артыкулаў 47 i 75 Выбарчага кодэкса Рэспублiкi Беларусь ад 11 лютага 2000 г. № 37-3. З павагай, галоўны рэдактар газеты «Вечерний Минск» С.А.Протас». У артыкулах 47 i 75 гаворыцца, што
«праграма кандыдата не павiнна змяшчаць прапаганды вайны, заклiкаў да гвалтоўнай змены
канстытуцыйнага ладу, парушэння тэрытарыяльнай цэласнасцi Рэспублiкi Беларусь, да сацыяльнай, нацыянальнай, рэлiгiйнай i расавай варожасцi, заклiкаў, якiя падахвочваюць або маюць
сваёй мэтай падахвочванне да зрыву, або адмены, або пераносу тэрмiну выбараў, прызначаных
у адпаведнасцi з заканадаўчымi актамi Рэспублiкi Беларусь, а таксама абразаў i паклёпу ў дачыненнi да службовых асоб Рэспублiкi Беларусь, iншых кандыдатаў у дэпу таты». Кандыдат у дэпутаты выказаў здагадку, што ў газеце маглi палiчыць абразай характарыстыку прэзiдэнта як «не
вельмi адукаванага чалавека» цi сцвярджэнне, што ён «падманам прысвоiў сабе права абiрацца
пажыццёва».
25 жнiўня на мясцовым тэлебачаннi Смаргонi адмянiлi трансляцыю выступу кандыдата ў
дэпу тататы па Смаргонскай акрузе ад партыi АГП Мiкалая Уласевiча. Кандыдат гаварыў пра
iнцыдэнт на АЭС i маг чымыя пагрозы. Раней афiцыйная газета Астравецкага райвыканкама
«Астравецкая праўда» адмовiлася друкаваць перадвыбарчую праграму Мiкалая Уласевiча. У
адмове гаварылася, што праграма кандыдата не адпавядае патрабаванням ч.1 арт. 47 i ч. 1 арт.
75 ВК, у якiх iдзе гаворка пра забарону на заклiкi да змены канстытуцыйнага ладу, распальванне мiжнацыянальнай цi сацыяльнай варожасцi, а таксама абразу i паклёп на службовых асоб. У
праграме Уласевiча змяшчалася нiбыта неадпаведная рэчаiснасцi iнфармацыя адносна апанента
ад улады Адама Кавалько пра яго злоўжываннi. Рэдакцыя прапанавала змянiць тэкст праграмы
кандыдата. Нават у судзе Астравецкага раёна кандыдат не змог аспрэчыць забарону на адмову
сродкаў масавай iнфармацыi ў апублiкаваннi перадвыбарчай праграмы i прадстаўленнi эфiрнага
часу. (Дакумент 3)
Не ўсе запiсаныя выступы кандыдатаў былi паказаныя. Не выйшаў у эфiр выступ Паўла Стэфановiча, кандыдата ад АГП, якi балатаваўся па Паўднёва-Заходняй ВА №98 г. Мiнска. Большая
частка тэзiсаў Стэфановiча, з якiмi ён звяртаўся да выбаршчыкаў, была прысвечаная аднаму з
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пунктаў яго перадвыбарчай праграмы — легалiзацыi марыхуаны. Паводле каментара старшынi
ЦВК Лiдзii Ярмошынай, выступ не паказалi, таму што ён парушаў нормы заканадаўства, якое
супрацьдзейнiчае наркагандлю.
16 жнiўня па тэлебачаннi быў паказаны выступ кандыдата ад АГП па Гомельскай-Юбiлейнай
ВА №31 Уладзiмiра Няпомняшчых, пры гэтым частка надпiсу «За Беларусь без Лукашэнкi» на
яго адзеннi была закрыта, у вынiку чаго глядач бачыў толькi словы «За Беларусь».
1 верасня на тэлеканале «Беларусь-3» адбыўсяся эфiр тэледэбатаў кандыдатаў па Бярозаўскай ВА №9, сябра АГП Аляксандра Кабанава i сябра БПЛ «Справядлiвы свет» Аляксандра
Мельнiка. Некаторыя выказваннi Аляксандара Кабанава былi выразаныя.
Кандыдат у дэпу таты па ВА №83 Таццяна Шамбалава сумесна са сваёй даверанай асобай
Вiталём Рымашэўскiм падалi скаргi ў акруговую камiсiю Крычаўскай ВА №83, Магiлёўскую абласную камiсiю i ЦВК на парушэнне выбарчага заканадаўства пры правядзеннi тэледэбатаў. 23
жнiўня, падчас запiсу тэлебатаў, вядучы, галоўны рэдактар ТРК «Магiлёў» А. Скарабагатаў перашкаджаў выступам Вiталя Рымашэўскага. Падобных дзеянняў у адносiнах да iншай удзельнiцы тэлебатаў, кандыдата ў дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў, старшынi Крычаўскага райсавета
Таццяны Марачкавай з боку рэдактара не назiралася.
Белтэлерадыёкампанiя забаранiла выстаўляць паказаныя на канале «Беларусь-3» ролiкi кандыдатаў у сацыяльных сетках, спасылаючыся на свае аў тарскiя правы на гэты агiтацыйны вiдэакантэнт.
Старшыня Назiральнага савета па кантролi за выкананнем парадку i правiл правядзення перадвыбарчай агiтацыi ў СМI, першы намеснiк мiнiстра iнфармацыi Беларусi Iгар Луцкi патлумачыў правiлы выкарыстання сацсетак у перадвыбарчай агiтацыi: «кандыдату ў дэпу таты не
забаронена карыстацца сацыяльнымi сеткамi ў агiтацыйных мэтах пры ўмове, што ў такую дзейнасць не будуць укладвацца матэрыяльныя сродкi»4. Эксперты кампанii «Праваабаронцы за
свабодныя выбары» выказалi меркаванне, што пры адсутнасцi дэтальна прапрацаваных працэдур прымяненне падобнай нормы на практыцы выклiкае мноства пытанняў.
Дзейнасць апазiцыйных кандыдатаў практычна iгнаравалася дзяржаўнымi СМI, у той час як
актыўнасць кандыдатаў ад улады асвятлялася шырока.
Акрамя публiкацыi праграмных матэрыялаў, мясцовыя СМI шмат пiсалi пра кандыдатаў ад
улады ў кантэксце сацыяльна значных мерапрыемстваў. Актыўна прасоўвалiся ў прэсе дэпутат Палаты прадстаўнiкоў, кандыдат па Наваполацкай ВА № 24 Вадзiм Дзевятоўскi, старшыня
Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу, кандыдат па Докшыцкай ВА №22 Уладзiмiр Андрэйчанка, дэпу тат Палаты прадстаўнiкоў, кандыдат па Светлагорскай ВА №46 Галiна Фiлiповiч,
начальнiк аддзела сацыяльнага развiцця ААТ «Гродна-Азот», кандыдат па Гродзенскай-Кастрычнiцкай ВА №50 Вiктар Русак, дэпу тат Палаты прадстаўнiкоў, старшыня пастаяннай камiсii
па правах чалавека, нацыянальных адносiнах i сродках масавай iнфармацыi, кандыдат па Лiдскай
ВА № 55 Андрэй Наумовiч i iнш.
Змест i аб'ём публiкацый, прысвечаных праўладным кандыдатам, у некаторых рэгiянальных
выданнях указваў на няроўнае стаўленне да ўдзельнiкаў выбарчага працэсу.
Газета «Светлагорскiя навiны» (№ 62 ад 16.08.2016) у рубрыцы «Выбары-2016» апублiкавала разгорну ты матэрыял пра аднаго з пяцi кандыдатаў па Светлагорскай ВА №46. Герой артыкула — дзеючы дэпу тат Палаты прадстаўнiкоў Галiна Фiлiповiч.
Газета «Полацкi веснiк» (№ 64 ад 16.08.2016) на першай старонцы размясцiла iнфармацыю
пра адкрыццё разлiковага рахунка, час сустрэч з даверанымi асобамi i выбарцамi кандыдата па
Полацкай гарадской ВА № 27 Наталлi Гуйвiк, таксама дзеючага дэпу тата Палаты прадстаўнiкоў.
Звесткi пра рахункi трох iншых кандыдатаў па акрузе склалi адзiн, менш падрабязны матэрыял,
надрукаваны пазней.
Газета «Жодзiнскiя навiны» (ад 16.08.2016) у рубрыцы «Народ и власть» апублiкавала артыкул, у цэнтры якога асоба кандыдата па Жодзiнскай ВА №64, генеральнага дырэктара ААТ
«БЕЛАЗ» Дзмiтрыя Заблоцкага. Назва артыкула сугучна слогану выбарчай праграмы Заблоцкага.
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Варта адзначыць, што яшчэ да моманту рэгiстрацыi кандыдатаў дзяржаўныя выданнi актыўна публiкавалi матэрыялы пра праўладных прэтэндэнтаў на дэпу тацкi мандат. 3 жнiўня Гродзенская абласная ТВК разглядала скаргу назiральнiка Рамана Юргеля на публiкацыю серыi артыкулаў аб праўладных прэтэндэнтах у дэпу таты ў газеце Гродзенскага аблвыканкама «Гродзенская
праўда». Назiральнiк указаў артыкулы, якiя маюць характар прыхаванай агiтацыi:
— артыкул «Каб сэрца стукала» аб Тамары Далгашэй, сябра Савета Рэспублiкi Нацыянальнага сходу, галоўным лекары Гродзенскага абласнога клiнiчнага кардыяцэнтра, якая вылучаецца ў кандыдаты па Гродзенскай-Ленiнскай выбарчай акрузе № 52 (нумар ад 2016/07/13
№55);
— артыкул «Прафсаюзы заўсёды побач» пра Валерыя Саўко, якi вылучаецца ў кандыдаты
па Шчучынскай выбарчай акрузе № 60 (нумар ад 2016/07/20 №57);
— артыкул «Мы датычныя да iх лёсу» пра Лiлiю Кiр'як, дырэктарку СШ №13 г. Гродна,
якая вылучаецца ў кандыдаты па Гродзенскай-Цэнтральнай выбарчай акрузе №51 (нумар ад
2016/07/23 №58);
— артыкул «Ад iдэi да рэалiзацыi» пра Алу Сопiкаву, дзеючага дэпу тата ПП НС, якая вылучаецца ў кандыдаты па Слонiмскай выбарчай акрузе № 58 (нумар ад 2016/07/23 №58);
— артыкул «Перадавы вопыт для рабочых спецыяльнасцяў» пра Сяргея Лiтвiна, дырэктара Скiдзельскага дзяржаўнага сельскагаспадарчага прафесiйнага лiцэя, якi вылучаецца ў
кандыдаты па Гродзенскай сельскай выбарчай акрузе № 53 (нумар ад 2016/07/23 №58).
Гэтыя публiкацыi парушалi роўнасць патэнцыйных кандыдатаў у дэпу таты i з'яўлялiся прыхаванай перадвыбарчай агiтацыяй. Пры гэтым у газеце «Гродзенская праўда» адсутнiчалi артыкулы пра iншых асоб, якiя збiралi подпiсы i мелi намер падаваць дакументы на рэгiстрацыю ў
якасцi кандыдатаў у дэпу таты.
Па скарзе Юргеля ТВК прыняла рашэнне, што перадвыбарчай прыхаванай агiтацыi ў артыкулах газеты пра праўладных прэтэндэнтаў у кандыдаты не было, адмiнiстрацыйны рэсурс не
выкарыстоўваўся. Гучалi аргументы, што нi журналiсты газеты, нi кiроўцы, нi прыбiральшчыцы, якiя працуюць у «Гродзенскай праўдзе», не ўваходзяць у склад iнiцыятыўных груп праўладных вылучэнцаў, нумары газеты ў час збору подпiсаў не раздавалiся. I ўвогуле артыкулы пра
гэтых вылучэнцаў выпадковыя, так супала, таму што цэлы год газета друкуе падобныя артыкулы
пра вартых, аў тарытэтных людзей рэгiёна, дасягнуўшых у жыццi нечага важкага. Са слоў аднаго з членаў камiсii, «не пра беспрацоўных жа, нiчога не дасягнуўшых у жыццi людзей, пiсаць
газеце». Галоўны рэдактар «Гродзенскай праўды» таксама адпрэчваў усялякую сувязь з аблвыканкамам i сцвярджаў, што нi ад каго не атрымлiваў нiякiх загадаў пра друкаванне падобных
артыкулаў i не выкарыстоўваў адмiнiстрацыйнага рэсурсу, даводзiў, што газета не атрымлiвае з
бюджэту нiякiх фiнансавых сродкаў.
Гэтая ж тэндэнцыя асвятлення дзейнасцi выключна праўладных вылучэнцаў працягнулася i
пасля рэгiстрацыi кандыдатаў. Раман Юргель падаў скаргу ў Цэнтральную камiсiю на прадмет
выкарыстання дзяржаўнай прэсай адмiнiстрацыйнага рэсурсу для агiтацыi за вылучаных уладай
кандыдатаў у дэпу таты. ЦВК за подпiсам Лiдзii Ярмошынай паведамiла, што Назiральны савет
па кантролi за выкананнем парадку i правiлаў правядзення перадвыбарчай агiтацыi ў сродках
масавай iнфармацыi рэкамендаваў газеце «Гродзенская праўда» ўстрымацца ад публiкацый падобнага характару, якiя могуць быць расцэнены як «схаваная агiтацыя» ў iнтарэсах некаторых
кандыдатаў. Адначасова Назiральны савет па кантролi за СМI рэкамендаваў Гродзенскай абласной выбарчай камiсii ўзмацнiць кантроль за выкананнем правiлаў перадвыбарчай агiтацыi.

3. Назiральны Савет па СМI
Пастановай ЦВК №43 ад 3 жнiўня ў склад Назiральнага Савета па кантролі за выкананнем
парадку i правiл правядзення перадвыбарчай агiтацыi ў сродках масавай iнфармацыi, быў уключаны старшыня «Беларускай асацыяцыi журналiстаў» Андрэй Бастунец.
Старшыня Цэнтральнай камiсii Лiдзiя Ярмошына распавяла, у ЦВК паступiў зварот ад кiраўнiка БАЖ А.Бастунца, якi прасiў уключыць яго i сябра Праўлення арганiзацыi Алега Агеева ў склад
Назiральнага Савета. Л. Ярмошына прапанавала задаволiць зварот напалову, уключыўшы ў склад
Савета аднаго А.Бастунца. Зачытаўшы бiяграфiю Бастунца, Ярмошына сказала, што ён з'яўляецца
дасведчаным спецыялiстам у галiне журналiстыкi, перш за ўсё з прававога пункта гледжання. «Ду-62-

маю, яго меркаванне будзе адрознiвацца ад меркаванняў iншых членаў Савета i дапаможа прыняць
якаснае рашэнне пры разглядзе спрэчак падчас перадвыбарнай агiтацыi», адзначыла старшыня
ЦВК. Сакратар ЦВК Мiкалай Лазавiк паведамiў, што на прэзiдэнцкiх выбарах паступала аналагiчная заяўка, але яна не была задаволеная, бо склад савета з прадстаўнiкоў дзяржаўных СМI «катэгарычна адмовiўся працаваць з прадстаўнiкамi апазiцыйнай журналiсцкай арганiзацыi».
«Праваабаронцы за свабодныя выбары» ўключэнне ў склад Назiральнага Савета прадстаўнiка незалежнай журналiсцкай арганiзацыi расцанiлi як станоўчы крок. Аднак 29 жнiўня Цэнтральная камiсiя па выбарах i правядзеннi рэспублiканскiх рэферэндумаў адмовiла ў запрашэннi
прадстаўнiка РПГА «Беларускi Хельсiнкскi Камiтэт» на пасяджэнне Назiральнага Савета. Як
было адзначана ў адказе ЦВК, прадугледжаныя выбарчым заканадаўствам правы нацыянальных
назiральнiкаў, акрэдытаваных на выбарах пры выбарчых камiсiях, даюць права на ўдзел у пасяджэннях адпаведных камiсiй. Што датычыцца прысутнасцi на пасяджэннях Назiральнага Савета, згодна з iснуючай практыкай, на гэтыя пасяджэннi дапускаюцца спецыяльныя аналiтыкi па
СМI доўгатэрмiновых мiсiй мiжнародных назiральнiкаў. У тэлефоннай размове загадчыца арганiзацыйна-кадравага аддзела ЦВК Алена Дзмухайла заявiла прадстаўнiку РПГА «Беларускi
Хельсiнкскi Камiтэт», што ў мiжнародных назiральнiкаў больш правоў, чым у нацыянальных.
Праца Назiральнага Савета па кантролi за СМI па-ранейшаму заставалася закрытай ад грамадскасцi, ЦВК не паведамляла пра характар разгледжаных спрэчак i вынiкi iх разгляду.
Толькi дзякуючы каментарам Андрэя Бастунца стала вядома, колькi, якiя скаргi, у якiм парадку i з якiмi вынiкамi былi разгледжаны.
На першым паседжаннi5, на якое быў запрошаны прадстаўнiк БАЖ, разглядалася скарга кандыдата па Шчучынскай выбарчай акрузе №60 Сяргея Трафiмчыка, вылучанага Партыяй БНФ.
Сяргей Трафiмчык прасiў савет даць прававую ацэнку некалькiм публiкацыям у дзяржаўных газетах «Зара над Нёманам», «Гродзенская праўда» i «Дзяннiца». Публiкацыi пабачылi свет
пасля рэгiстрацыi iнiцыятыўных груп i тычылiся дзейнасцi яшчэ аднаго прэтэндэнта па гэтай
акрузе, старшынi абласной арганiзацыi Беларускага прафсаюза работнiка дзяржаўных i iншых
устаноў Валерыя Саўко. У матэрыялах гаворка iшла пра пiкеты па зборы подпiсаў, якiя зладзiў
В.Саўко, i пра мерапрыемствы, у якiх ён браў удзел. Таксама ў двух выданнях было надрукавана
iнтэрв'ю з В.Саўко як старшынёй абласной прафсаюзнай арганiзацыi. С.Трафiмчык прасiў Савет
даць ацэнку гэтым публiкацыям i накiраваць кiраўнiкам названых вышэй СМI рэкамендацыi па
недапушчэннi парушэння дзяржаўнымi СМI роўных умоваў для кандыдатаў i стварэння перавагi адным кандыдатам перад iншымi ў iнтарэсах вылучэння i абрання. Па словах А.Бастунца,
большасць чальцоў Савета не бачыла ў гэтых матэрыялах парушэнняў, бо выбарчае заканадаўства не рэгламентуе дзейнасць СМI да рэгiстрацыi кандыдатаў у дэпу таты i пачатку агiтацыйнай
кампанii, а ўмяшальнiцтва ў рэдакцыйную палiтыку медыяў недазволена. Да таго ж у большасцi са згаданых публiкацыяў не ўзгадвалася нi пра выбары, нi пра намер В.Саўко балатавацца ў
Палату прадстаўнiкоў. Што тычыцца матэрыялаў пра пiкеты, то пiкетаў iншых патэнцыйных
кандыдатаў проста не было. Меркаванне А.Бастунца адрознiвалася ад высноў большасцi чальцоў Савета: ён звярнуў увагу на храналогiю з'яўлення публiкацый — адразу пасля рэгiстрацыi
iнiцыятыўнай групы В.Саўко — i надуманасць нагоды для iнтэрв'ю з iм (60-годдзе абласной
прафсаюзнай арганiзацыi, якое святкавалася яшчэ ўвесну). Ён выказаў меркаванне, што гэтыя
публiкацыя сведчылi пра выкарыстанне адмiнiстрацыйнага рэсурсу для падтрымкi пэўнага кандыдата i ўтрымлiвалi схаваную рэкламу ўдзельнiка выбарчай гонкi, хаця пра выбары ў iх i не
ўзгадвалася. Нечакана для А.Бастунца гэтую пазiцыю часткова падтрымала старшыня ЦВК Лiдзiя Ярмошына. Яна пагадзiлася з тым, што рэдактары дзяржаўнай прэсы Гродзеншчыны жывуць не ў беспаветранай прасторы, ведалi пра рэгiстрацыю iнiцыятыўнай групы Валерыя Саўко
i мусiлi больш уважлiва паставiцца да публiкацый iнтэрв'ю з iм. Па яе словах, калi б гэткiя матэрыялы былi надрукаваны пасля пачатку перыяду агiтацыi, то гэта магло б стаць падставай нават
для прыцягнення рэдактараў дзяржаўных газет да адмiнiстрацыйнай адказнасцi. Але паколькi
публiкацыi з'явiлiся на больш ранняй стадыi, то нiякiх норм закона выданнi не парушылi i можна
казаць толькi пра некарэктнасць iх паводзiн. У рашэннi Назiральнага Савета была зафiксавана
наступная пазiцыя:
— Парушэння выбарчага заканадаўства ў дадзеным выпадку не было, бо Выбарчы кодэкс
рэгламентуе такiя сiтуацыi ў дачыненнi да ўжо зарэгiстраваных кандыдатаў у дэпу таты (якiм
Саўко на той момант яшчэ не быў);
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— Тым не менш, шэраг публiкацый сапраўды быў некарэктным.
— Рашэнне аб гэтым будзе накiравана ў рэдакцыi газет «Зара над Нёманам», «Гродзенская
праўда» i «Дзяннiца» з рэкамендацыямi па карэктнай працы ў перыяд выбараў.
На наступным паседжаннi Назiральнага Савета6 разглядалiся скаргi кандыдатаў у дэпу таты
Юрыя Хашчавацкага, Максiма Крупейчанкi, а таксама назiральнiка ад грамадскага аб'яднання
«БХК» Рамана Юргеля.
Сябра Аб'яднанай грамадзянскай партыi Юрый Хашчавацкi прасiў Назiральны Савет прызнаць незаконнай адмову рэдакцыi газеты «Вячэрнi Мiнск» надрукаваць яго перадвыбарчую
праграму. А.Бастунец быў адзiны, хто выступаў за тое, каб скарга была задаволеная. Астатнiя
сябры Савета — прадстаўнiкi Мiнiстэрства iнфармацыi i дзяржаўных СМI — лiчылi, што рэдакцыя «Вячэрняга Мiнска» дзейнiчала ў межах сваiх паўнамоцтваў, калi не надрукавала праграму.
Прадстаўнiк БАЖ настойваў, што дзяржаўныя СМI не маюць права цэнзураваць праграмы кандыдатаў, i што спрэчныя моманты павiнен вырашаць суд, а не рэдактар выдання.
Другой разглядалася скарга ад прадстаўнiка РПГА «БХК» Рамана Юргеля i фактычна
паў тарала тое, што разглядалася на мiнулым паседжаннi Савета адносна сiтуацыi з выданнямi ў Гродзенскай вобласцi. Паколькi некаторыя публiкацыi ўжо былi прадметам разгляду, Савет вырашыў падтрымаць рэкамендацыi да дзяржаўных СМI аб карэктным асвятленнi кампанii.
Пры гэтым кiраўнiк Савета, першы намеснiк мiнiстра iнфармацыi Беларусi Iгар Луцкi выказаў
меркаванне, што падобныя рэкамендацыi трэба скiраваць i недзяржаўным выданням. Ён дастаў
цэлы стос нумароў «Народнай волi», «Свободных новостей», iншых выданняў. А. Бастунец
нагадаў, што Выбарчы кодэкс Беларусi не рэгулюе працу прыватных медыя, таму яны могуць
друкаваць любыя матэрыялы за цi супраць тых цi iншых кандыдатаў, калi не парушаецца заканадаўства, у адрозненнi ад дзяржаўных СМI, якiя абавязаныя забяспечваць роўныя маг чымасцi
для ўсiх кандыдатаў.
Трэцяя скарга тычылася публiкацыi ў недзяржаўным СМI. Кандыдат па Свiслацкай выбарчай акрузе № 94 у Мiнску Максiм Крупейчанка прасiў Савет разглядзець публiкацыю iнтэрнэт-газеты «Салiдарнасць» «5 фактов о самом богатом кандидате в депу таты». Кандыдату не
спадабалася, што журналiстка выказала меркаванне, што на дадзенай акрузе пераможцам у гонцы будзе названы iншы чалавек. А.Бастунцу зноў прыйшлося казаць, што Выбарчы кодэкс не
рэгламентуе працу прыватных медыяў. Савет у гэтым выпадку таксама не знайшоў парушэння з
боку iнтэрнэт-газеты «Салiдарнасць».
Сваю ацэнку дзейнасцi Назiральнага Савета пры Цэнтральнай камiсii прадстаўнiк «Беларускай асацыяцыi журналiстаў» выклаў у iнтэрв'ю DW7. А.Бастунец адзначыў: «Назiральны
Савет па кантролi за публiкацыямi ў СМI — орган чыста фармальны, хут чэй iмiтацыя дэмакратычнай дзейнасцi для камуфляжу сiтуацыi вакол асвятлення выбараў. Мне невядома таксама, як
у вынiку былi сфармуляваны высновы i рашэннi гэтага Савета, iх рыхтавалi прадстаўнiкi сакратарыята ЦВК. Я лiчу, што такi Савет наогул не патрэбны. Не павiнна быць нiякiх рэкамендацыйных псеўдаорганаў, якiя не нясуць адказнасцi за свае высновы. Спрэчкi павiнны разглядацца ў
судзе. Акрамя судовага разгляду, ёсць яшчэ этычнае самарэгуляванне СМI».
Удзел БАЖ у Савеце старшыня арганiзацыi патлумачыў некалькiмi прычынамi: «Па-першае,
таму што мы спрабуем выкарыстаць усе маг чымасцi для камунiкацыi, але пры гэтым гаворым
тое, што думаем. Па-другое, зараз мы дакладна ведаем, што i як там абмяркоўвалася. Па-трэцяе,
я падрабязна iнфармаваў назiральнiкаў аб дзейнасцi Савета. Заўважу, што нацыянальных назiральнiкаў на паседжаннi не дапусцiлi на падставе недахопу месцаў. У той жа час прысутныя на
Савеце назiральнiкi АБСЕ змаглi паслухаць аргументы i контраргументы ўдзельнiкаў».
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ДАТЭРМIНОВАЕ ГА ЛАСАВАННЕ
Датэрмiновае галасаванне пачалося 6 верасня i скончылася 10 верасня 2016 г.
364 кароткатэрмiновыя назiральнiкi кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары»
ажыццяўлялi назiранне за этапам датэрмiновага галасавання на працягу пяцi дзён на 182 УВК
на ўсёй тэрыторыi краiны (3% ад 5971 УВК), што з'яўляецца рэпрэзентатыўнай выбаркай i дазваляе ацанiць асноўныя тэндэнцыi правядзення дадзенага этапу галасавання.
.

1. Прававая база

Згодна з арт. 53 ВК, выбаршчык, якi не можа ў дзень выбараў быць па месцы свайго знаходжання, мае права не раней, чым за пяць дзён да выбараў прыйсцi ў памяшканне для галасавання
i прагаласаваць. Афiцыйнага пацверджання прычын немаг чымасцi грамадзянiна прыйсцi ў памяшканне для галасавання ў дзень выбараў не патрабуецца.
Датэрмiновае галасаванне не праводзiцца на ўчастках для галасавання ўтвораных у санаторыях, прафiлакторыях, дамах адпачынку, шпiталях i iншых арганiзацыях аховы здароўя, якiя
аказваюць медыцынскую дапамогу ў стацыянарных умовах, а таксама для грамадзян, якiя адбываюць пакаранне ў выглядзе арышту, знаходзяцца ў ЛТП.
Датэрмiновае галасаванне адбываецца ў прысутнасцi не менш за двух сябраў УВК з 10.00
да 16.00 i з 16 да 19.00. Для яго выкарыстоўваецца асобная скрыня, якая апячатваецца ў першы дзень датэрмiновага галасавання перад пачаткам галасавання па правiлах, устаноўленых
ч. 3 арт. 51 ВК, пры апячатваннi мае права прысутнiчаць назiральнiк. Кожны дзень пасля заканчэння галасавання старшыня камiсii цi ягоны намеснiк заклейваюць шчылiну ў выбарчай
скрынi для галасавання лiстом паперы i распiсваюцца на iм. Ускрыццё шчылiны адбываецца
штодзённа перад пачаткам галасавання ў прысутнасцi старшынi камiсii цi ягонага намеснiка,
пры ўскрыццi мае права прысутнiчаць назiральнiк. Пасля заканчэння кожнага дня галасавання старшыня камiсii цi ягоны намеснiк складаюць пратакол, у якiм указваюцца колькасць бюлетэняў, атрыманых ВК, колькасць грамадзян, якiя атрымалi выбарчыя бюлетэнi (у апошнi
дзень датэрмiновага галасавання — агульная колькасць грамадзян, што атрымалi бюлетэнi),
колькасць папсаваных бюлетэняў i колькасць невыкарыстаных бюлетэняў. Пратакол падпiсваецца старшынёй камiсii цi ягоным намеснiкам i вывешваецца для ўсеагульнага азнаямлення ў
памяшканнi для галасавання.
Захаванне скрынi для галасавання забяспечваецца старшынёй камiсii. Пасля закрыцця выбарчага ўчастка адказнасць за ахову выбрачага ўчастку нясуць органы МУС. Памяшканнi абсталяваныя ахоўнай сiгналiзацыяй з вывадам на сiгнал трывогi на пульт цэнтральнага назiрання
падраздзяленняў Дэпартамента аховы МУС, здаюцца пад сiгналiзацыю. Нi нормы ВК, нi пастановы ЦВК, не рэгулююць пытаннi захавання выбарчых бюлетэняў, спiсаў выбаршчыкаў у перыяды па-за працай УВК. Адзiным дакументам, якi рэгулюе гэтыя пытаннi з'яўляецца Зборнiк
метадычных матэрыялаў для УВК па выбарам дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь шостага склiкання, зацверджаных ЦВК, згодна з якiм спiсы выбаршчыкаў i выбарчыя бюлетэнi ў перыяд з 19.00 да 10.00 гадзiн i з 14.00 да 16.00 гадзiн павiнны
захоўвацца ў сейфах альбо металiчных шафах. Сейф (металiчная шафа) штодня па заканчэннi
галасавання ў 19.00 апячатваецца старшынёй камiсii цi ягоным намеснiкам.

2. Прымус да ўдзелу ў датэрмiновым галасаваннi
Па вынiках назiрання на ўсiх этапах датэрмiновага галасавання эксперты кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» адзначаюць адсутнасць якога-небудзь прагрэсу ў параўнаннi
з папярэднiмi выбарчамi кампанiямi. Як i раней, датэрмiновае галасаванне насiла арганiзаваны
мясцовай уладай, адмiнiстрацыяй прадпрыемстваў, устаноў, ВНУ, характар. У шэрагу выпадкаў арганiзацыя выбарчшыкаў для ўдзелу ў датэрмiновым галасаваннi спалучалася з элементамi
кантролю над iмi i пагрозамi прымянення разнастайных дысцыплiнарных санкцый у дачыненнi
да тых, хто не галасуе.
Гэта з'яўляецца грубым парушэннем канстытуцыйных правоў грамадзян i прынцыпа свабоднага ўдзелу ў выбарах, не адпавядае мiжнародным прынцыпам правядзення свабодных i дэмакратычных выбараў.
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Таксама варта адзначыць, што нi адмiнiстрацыi прадпрыемстваў, нi адмiнiстрацыi ВНУ, згодна з дзеючым выбарчым заканадаўствам, не з'яўляюцца арганiзатарамi выбараў, адказнымi за iх
правядзенне.
Прымус да галасавання i арганiзаваны характар датэрмiновага галасавання заставаўся адным з
асноўных вiдаў парушэнняў. Ён зафiксаваны назiральнiкамi кампанii не менш, чым на 18% УВК.
6 верасня ў Магiлёўскiм дзяржаўным унiверсiтэце iмя Куляшова адбылася сустрэча рэктарата са студэнтамi (Дакумент 4), на якой, па сутнасцi, кiраўнiцтва загадала студэнтам пайсцi
на датэрмiновыя выбары. Падчас свайго выступу рэктар унiверсiтэта Канстанцiн Бандарэнка
непрыхавана пагражаў студэнтам, якiя не прагаласуюць, занесцi iх у «спiс няўдачнiкаў» (аўдыёзапiс быў размешчаны на сайце магiлёўскага аддзялення ПЦ «Вясна»). «...I яшчэ адзiн момант.
Многiя з вас збiраюцца паехаць дадому ... I адкладаецца галасаванне. Ну, прыеду ў нядзелю з
дому i схаджу прагаласую. Раптам аў тобус не прыйшоў. Раптам захварэлi. Раптам нешта яшчэ
здарылася. Ну, непрадбачаныя абставiны. I не з'явiлiся ў нядзелю, не паспелi да часу заканчэння
галасавання. I патрапiлi ў так званыя «спiсы няўдачнiкаў». Каб гэтага пазбегнуць — не адкладайце ў доўгую скрыню. Бярыце пашпарты. У нас гэтыя ўчасткi працуюць ... Прагаласавалi i
спакойна з'ехалi па хатах...
...Ужо пачалося датэрмiновае галасаванне. Сёння я быў на сходзе ў губернатара, паў тары
гадзiны iшло абмеркаванне i давялося кожнаму рэктару даваць справаздачу губернатару, што
зроблена для таго, каб выбары адбылiся i мы годна правялi iх. Мы пакуль выглядаем не горш за
iншых на агульным фоне. Але хачу шчыра вам сказаць. Дзесьцi да суботы мы павiнны ведаць
прыкладную колькасць людзей, якiя прагаласавалi датэрмiнова. Я яшчэ раз кажу: за каго — не
важна, вас нiхто пытацца не будзе...» Начальнiк аддзела выхаваўчай работы з моладдзю Людмiла Набокава папярэджвала, што студэнты, якiя не прагаласуюць, будуць абавязкова выяўленыя.
«Нашы супрацоўнiкi, я нават ведаю, прагаласавалi на ўчастку, якi размешчаны ва ўнiверсiтэце,
выканалi свой грамадзянскi абавязак. Хлопцы i дзяўчаты. Праверыць, галасавалi вы цi не галасавалi вельмi лёгка. Ёсць шмат кантралёраў — гэта i куратары, i выхавальнiкi, i намеснiкi дэканаў,
якiя таксама, дарэчы, прысутнiчаюць на гэтай сустрэчы. Але галоўны кантралёр, якi павiнен вызначыць вашы паводзiны — вашае сумленне».
Студэнцкi актыў 5 верасня на чале з Андрэем Лойшам уваходзiў ва ўсе блокi iнтэрната №11
БДУ са спiсамi выбаршчыкаў i гучна папярэджваў прысутных пра тое, што «заўтра трэба iсцi
галасаваць». А ўжо 6 верасня па ўсiх блоках гэтага ж iнтэрната са спiсамi выбаршчыкаў, якiя не
прыйшлi датэрмiнова галасаваць у першы дзень, хадзiлi студэнты жыллёва-бытавой камiсii на
чале з Кацярынай Верэнiч. Студэнты адзначалi, што Кацярына Верэнiч пагражала, што тыя, хто
не прагаласуе датэрмiнова, «больш не жывуць у iнтэрнаце, а калi i жывуць, то са студэнтамi з
Туркменiстана ў пакоях па чатыры чалавекi». Таксама яна папярэджвала, што тыя, хто не прагаласуе ў першыя днi датэрмiновага галасавання, будуць мець праблемы з адмiнiстрацыяй, раiла
замест заняткаў пайсцi галасаваць, а пропускi заняткаў будуць «закрыты» намеснiкам дэкана па
выхаваўчай працы. Кацярына Верэнiч «вучыла», калi да кагосьцi са студэнтаў падыдуць журналiсты з пытаннем аб удзеле ў датэрмiновым галасаваннi, то iм неабходна адказаць: «З'язжаю на
выходныя дадому, таму вырашыў прагаласаваць датэрмiнова».
Цiск на студэнтаў праз стараст груп, БРСМ цi прафкам аказваўся ў Баранавiцкам дзяржаўным унiверсiтэце, Беларускiм дзяржаўным педагагiчным унiверсiтэце, юрыдычным каледжы
БДУ. У Вiцебскай дзяржаўнай акадэмii ветэрынарнай медыцыны, Беларускiм нацыянальным
тэхнiлагiчным унiверсiтэце, Беларускiм дзяжаўным унiверсiтэце iнфарматыкi i радыёэлектронiкi, Беларускай дзяржаўнай акадэмii мастацтваў, Беларускай дзяржаўнай акадэмii сувязi, Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэмii студэнтам пагражалi пераздачамi, адлiчэннем i
«праблемамi па вучобе». Некаторыя ВНУ абяцалi студэнтам прадаставiць афiцыйныя выходныя 9 i 12 верасня нiбыта для таго, каб студэнты добра адпачылi дома.
У Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэмii студэнтам «рэкамендавалi», за каго галасаваць — кандыдата, якi вылучаўся ад iх ВНУ, прарэктара па вучэбнай працы Алену Калесневу.
А на ўчастку №17 па выбарчай акрузе №84 утварылася чарга з курсантаў Магiлёўскага iнстыту та Мiнiстэрства ўнутраных спраў. За 25 хвiлiн тут прагаласавала 50 чалавек.
У Бабруйску ў першы дзень галасавання на ўчастку №26, якi размяшчаўся ў медыцынскiм
каледжы (Ленiнская акруга), прагаласаваў 91 чалавек. Усе яны — студэнты каледжу, былi апрану тыя ў медыцынскiя халаты. На другi дзень галасавання каля памяшкання ўжо можна было
заўважыць невялiкiя чэргi.
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На выбарчым участку №21 Слуцкай выбарчай акругi №67 быў зафiксаваны масавы ўдзел у датэрмiновым галасаваннi навучэнцаў медычнага каледжу, якiя ўжо за першыя два днi галасавання
забяспечылi яўку ў дваццаць адсоткаў. Выбарчая камiсiя па гэтым участку, у склад якой уваходзiлi пераважна супрацоўнiкi медкаледжа, а старшынёй з'яўлялася намеснiца дырэктара Алена
Казлоўская, ужо нават загадзя для датэрмiновага галасавання абрала найбольшую скрыню, а на
асноўны дзень выбараў пакiнула маленькую. За 4 днi датэрмiновага галасавання свой выбар зрабiлi ўжо каля сарака адсоткаў ад спiскавай колькасцi выбаршчыкаў. Iнфармацыя аб прымусовым
характары галасавання пацвердзiлася i фактычнымi сведчаннямi: адна са студэнтак медкаледжу
на ўчастку прызналася, што настойлiвыя «просьбы» аб неабходасцi прагаласаваць датэрмiнова
сыходзяць ад куратараў навучальных груп.
Улады выкарыстоўвалi яшчэ адзiн правераны падчас папярэднiх выбарчых кампанiй спосаб
забеспячэння яўкi на датэрмiновым галасаваннi — правядзенне бацькоўскiх сходаў (вялiкая
колькасць выбарчых участкаў размяшчалася ў навучальных установах).
Так, у Баранавiчах у сярэдняй школе № 21у першы дзень датэрмiновага галасавання адбыўся
агульнашкольны бацькоўскi сход, на якi бацькам вучняў было прапанавана прыйсцi з пашпартамi.
На сход з выступам прыехала дэпутат Палаты прадстаўнiкоў i кандыдат у дэпутаты Вольга Палiтыка. Пасля нядоўгай яе прамовы выступiў дырэктар школы, якi сказаў: «Вось наш кандыдат, давайце яго падтрымаем». У другi дзень датэрмiновага галасавання таксама адбыўся сход бацькоў —
ужо 1-3 класаў. На 8 верасня быў запланаваны сход бацькоў 4-6 класаў i так — да канца тыдня. А на
дзень галасавання ў актавай зале школы быў прызначаны для бацькоў святочны канцэрт. Бацькоўскiя сходы праходзiлi ў днi датэрмiновага галасавання i ў сярэдняй школе №16 Баранавiчаў, дзе быў
размешчаны выбарчы ўчастак №19. 7 верасня адбылiся бацькоўскiя сходы амаль па ўсiх школах гэтага горада, у гiмназii №4 — 9 верасня агульнагiмназiчны бацькоўскi сход. (Дакумент 5) На сходах
у сярэдняй школе №15 i гiмназii зноў адбылiся выступы кандыдаткi Вольгi Палiтыка.
Такая ж сiтуацыя фiксавалася i ў навучальных установах Бабруйска. Напрыклад, у гiмназii
№2 (у будынку гiмназii быў размешчаны выбарчы ўчастак №4 Ленiнскай акругi) 7 верасня збiралi бацькоў вучняў малодшых класаў, на 8-е верасня былi запланаваныя сходы з удзелам бацькоў
вучняў старэйшых класаў. Бацькоўскi сход у гiмназii №3 наведала першая сакратарка бабруйскага БРСМ i яна ж — давераная асоба кандыдата Iрыны Рынейскай (начальнiка ўпраўлення
адукацыi, спорту i турызму гарвыканкама). У школе №9 таксама прайшлi бацькоўскiя сходы, 8 i
9 верасня падобныя сходы праходзiлi i ў iншых бабруйскiх школах i гiмназiях.
У салiгорскай школе №1 размяшчалiся адразу чатыры ўчасткi для галасавання. Адмiнiстрацыя школы, супрацоўнiкi якой прымалi актыўны ўдзел у выбарах у якасцi сябраў участковых выбаркамаў, а дырэктар школы ўзначальвала адзiн з iх, амаль ва ўсе днi датэрмiновага галасавання
праводзiлi бацькоўскiя сходы.
На выбарчы ўчастак №19 Салiгорскай гарадской выбарчай акругi №68 пад канец працоўнага
дня людзi прыходзiлi арганiзаванымi групкамi па 5-6 чалавек. Самi выбаршчыкi не хавалi, што
галасуюць датэрмiнова з-за цiску на працы. У прыватнасцi, такая iнфармацыя на ўчастку агучвалася работнiкам першага рудаўпраўлення «Беларуськалiя».
Пра прымус да ўдзелу ў датэрмiновым галасаваннi на Случчыне паведамляў незалежны назiральнiк з участка №13 па Слуцкай выбарчай акрузе №67Анатоль Болазь. У прыватнасцi, пра гэта
казалi супрацоўнiкi слуцкай ЖКГ, якiя праз цiск адмiнiстрацыi вымушаны былi iсцi на ўчасткi
для галасавання датэрмiнова.
Жыхары пасёлка Брожа Бабруйскага раёна расказалi назiральнiкам, што мясцовыя ўлады
былi вельмi занепакоеныя невялiкай яўкай на датэрмiновае галасаванне: за першыя два днi тут
прагаласавалi 12 чалавек. 7 верасня ў пасёлак прыязджаў старшыня райвыканкама Аляксандр
Осiпаў, i пасля гэтага наведвальнасць выбарчага ўчастку №4 палепшылася: за трэцi дзень датэрмiновага галасавання сюды прыйшлi 39 чалавек. Мясцовыя жыхары расказалi назiральнiкам,
што работнiкi Брожскага сельсавета ў адкрытую «гоняць» iх галасаваць i наказваюць, каб абiралi кандыдата-гендырэктара «Бабушкиной крынки» Iгара Кананчука.

3. Разыходжаннi ў дадзеных
па колькасцi прагаласаваўшых датэрмiнова
Адным з найбольш распаўсюджаных вiдаў выяўленых парушэнняў стала несупадзенне дадзеных назiральнiкаў з дадзенымi УВК аб колькасцi грамадзян, што ўзялi ўдзел у галасаваннi. Не
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менш, чым у 55% УВК назiральнiкi былi сведкамi такiх несупадзенняў па яўцы: колькасцi прагаласаваўшых датэрмiнова, прадстаўленых УВК, з дадзенымi назiральнiкаў.
Агульны працэнт разыходжання ў дадзеных за ўсе пяць дзён датэрмiновага галасавання
склаў 14% у бок завышэння яўкi. Для параўнання: падчас парламенцкiх выбараў 2012 г. агульны
працэнт завышэння яўкi УВК у параўнаннi за дадзенымi назiральнiкаў складаў 10,4% за ўсе пяць
дзён датэрмiновага галасавання.
Адрозненне ў дадзеных камiсiй i назiральнiкаў у яўцы выбаршчыкаў у бок павелiчэння фiксавалася ва ўсе днi датэрмiновага галасавання. Па некаторых выбарчых участках рознiца ў дадзеных камiсiй i назiральнiкаў па яўцы выбаршчыкаў на датэрмiновым галасаваннi насiла анамальны характар — у два, тры, пяць i нават у дзесяць разоў болей за дадзеныя назiральнiкаў.
У першы дзень вялiкае разыходжанне памiж лiчбамi ў пратаколах i атрыманымi назiральнiкамi
было зафiксавана: ва УВК №3 АВК №46 г.Светлагорска (49 па дадзеных УВК i 18 па дадзеных назiральнiкаў), ва УВК №11 АВК №84 г. Магiлёва (217 i 85 адпаведна), ва УВК №17 АВК №52 г. Гродна (77 i 29 адпаведна), ва УВК №122 АВК №94 г. Мiнска (105 i 9 адпаведна), ва УВК №401 АВК
№103 г. Мiнска (80 i 66 адпаведна), ва УВК №420 АВК №103 (56 i 19 адпаведна), ва УВК №8 АВК
№6 г. Баранавiчы (57 i 30 адпаведна), ва УВК №12 АВК №59 г. Смаргонi (57 i 19 адпаведна).
У другi дзень датэрмiновага галасавання разыходжанне памiж лiчбамi ў пратаколах i атрыманымi назiральнiкамi было зафiксавана: ва УВК №1 АВК №46 г. Светлагорска (59 па дадзеных
УВК i 33 па дадзеных назiральнiкаў), ва УВК №21 АВК №68 г. Салiгорска (103 i 83 адпаведна),
ва УВК №30 АВК №73 г. Маладэчна (175 i 103 адпаведна), ва УВК № 28 АВК №46 (94 i 43 адпаведна), УВК №10 АВК №72 г. Маладэчна (106 i 45 адпаведна), УВК №29 АВК №2 г. Брэста (81
i 31 адпаведна), УВК №11 АВК №84 г. Магiлёва (198 i 73 адпаведна), УВК №6 АВК №44 г. Рэчыцы (120 i 60 адпаведна), ва УВК №31 АВК №42 г. Мазыра (48 i 23 адпаведна), ва УВК №420
АВК 103 г. Мiнска (91 i 73 адпаведна). Варта адзначыць, што сярод тых УВК, дзе ў першы дзень
галасавання была адзначана не самая высокая рознiца памiж дадзенымi назiральнiкаў i УВК, з'явiлiся тыя, што паказалi гэтую анамальную рознiцу ў другi дзень датэрмiновага галасавання. У
той жа час УВК, па якiх назiральнiкi кампанii зафiксавалi самую высокую, анамальную, рознiцу ў
дадзеных у першы дзень, знiзiлi сваю актыўнасць у другi дзень галасавання.
Вялiкае разыходжанне ў трэцi дзень галасаваня памiж лiчбамi ў пратаколах i атрыманымi
назiральнiкамi было зафiксавана: ва УВК №38 АВК №85, якая цалкам была сфармавана з настаўнiкаў гiмназii №2 г. Магiлёва пад кiраўнiцтвам дырэктара гэтай жа гiмназii Уладзiмiра Фешчанкi, дзе прагаласавалi 263 чалавекi па дадзеных УВК i 46 па дадзеных назiральнiкаў кампанii; ва
УВК №11 АВК №84 г. Магiлёва (184 i 81 адпаведна). Стабiльна завышаныя лiчбы ўсе тры днi
датэрмiновага галасавання зафiксаваныя на тэрыторыi выбарчай акругi №46 г. Светлагорска:
08.09 ва УВК №17 па дадзеных камiсii прагаласавалi 187 чалавек, а па дадзеных назiральнiкаў
кампанii — 55 чалавек, ва УВК № 23 (115 i 50 адпаведна), ва УВК №28 (107 i 62 адпаведна),ва
УВК №22 (131 i 68 адпаведна). У Брэсцкай вобласцi ва УВК №29 АВК №2 г. Брэста па дадзеных
камiсii прагаласавала 157, а па дадзеных назiральнiкаў — 45 чалавек, ва УВК №8 АВК №6 г.Баранавiчы — 210 i 67 адпаведна. Падобная сiтуацыя i ў Гомельскай вобласцi: УВК №6 АВК №44
г.Рэчыцы (181 i 61 адпаведна), УВК №9 АВК №32 г.Гомеля (350 па дадзеных УВК i 135 — па дадзеных назiральнiкаў). З вельмi высокай рознiцай памiж дадзенымi камiсii i яўкай выбаршчыкаў
су тыкнулiся i ў Мiнску i Мiнскай вобласцi: ва УВК №420 АВК №103 г.Мiнска па дадзеных камiсii прагаласавала 117 чалавек, а па дадзеных назiральнiкаў — 68, ва УВК №91 АВК №93г.Мiнска
(165 i 26 адпаведна), ва УВК №402 АВК №103 г. Мiнска (127 i 93 адпаведна), ва УВК №21 АВК
№68 г.Салiгорска (145 i 74 чалавекi адпаведна).
У чацвёрты дзень галасавання абсалютна рэкордная рознiца памiж дадзенымi УВК i назiральнiкаў была зафiксавана ва УВК №9 на акрузе №32 ў г.Гомелi, дзе па дадзеных УВК датэрмiнова прагаласавалi 584 чалавекi, а па дадзеных назiральнiкаў — 106. Там жа, у Гомелi, ва УВК
№1 АВК № 35 па дадзеных УВК прагаласавалi 125 чалавек, па дадзеных назiральнiкаў — 56.
Высокая рознiца памiж дадзенымi аб яўцы зафiксаваная ў Мiнску: ва УВК №91 АВК №93 г. Мiнска (115 чалавек па дадзеных УВК i 25 — па дадзеных назiральнiкаў), ва УВК №420 АВК №103
г. Мiнска (128 i 33 адпаведна); у Маладэчна ва УВК №10 АВК №72 (183 i 114 адпаведна). Ва
УВК №22 АВК №84 г. Магiлёва зафiксавана яўка — 236 па дадзеных УВК i 77 чалавек па дадзеных назiральнiкаў; ва УВК №11 АВК №84 г. Магiлёва — 174 i 94 адпаведна. У Брэсцкай вобласцi
ва УВК №29 АВК №2 г. Брэста па дадзеных УВК яўка на галасаванне — 249 чалавек, а па дадзеных назiральнiкаў — 68. Ва УВК №21 АВК № 5 г. Баранавiчы таксама зафiксавана вялiкая роз-68-

нiца ў дадзеных (224 i 154 адпаведна), ва УВК №10 той жа акругi — 131 i 46 адпаведна. Ва УВК
№8 АВК №6 г. Баранавiчы рознiца памiж дадзенымi — 219 i 72, УВК №28 той жа акругi — 141
i 41 адпаведна. Ва УВК №17 АВК №42 г.Мазыра таксама была вялiкая рознiца памiж дадзенымi
(255 i 155 чалавек адпаведна).
Была адзначана, што на выбарчых ўчастках, дзе не было арганiзавана назiранне, яўка была
значна вышэйшая, чым на тых, дзе назiранне было наладжана. Напрыклад, у Гомельскай-Цэнтральнай акрузе №34 пры прысутнасцi назiральнiкаў на ўчастку №32 яўка была 24-25 чалавек у
першы i другi дзень датэрмiновага галасавання. У трэцi дзень, калi назiральнiк не прысутнiчаў
на ўчастку, а толькi прыйшоў вечарам, у пратаколе ўбачыў ужо трохзначную лiчбу — 131 чалавек. На суседнiм участку, якi размяшчаўся ў памяшканнi той жа школы, — 200 чалавек прагаласавалi датэрмiнова за трэцi дзень, там таксама не было назiральнiка.
На ўчастку №24 па Салiгорскай гарадской выбарчай акрузе №68, дзе вялося назiранне, за
4 днi датэрмiновага галасавання свае галасы пакiнулi каля 150 чалавек. На суседнiм жа ўчастку №23, якi па колькасцi i сацыяльна-дэмаграфiчным складзе выбаршчыкаў падобны на ўчастак
№24, афiцыйная лiчба тых, хто прыняў удзел у галасаваннi за гэты ж перыяд, удвая большая. На
апошнiм участку незалежнае назiранне адсутнiчала.
Не менш, чым у 14,44% УВК адзначаны факты ўмяшальнiцтва пабочных асоб у працу камiсiй (гэтая тэндэнцыя развiвалася па нарастаючай: 8,6% — у першы дзень, 12% — у другi дзень,
12,8% — у трэцi, 9,4% — у чацвёрты). Фiксавалiся выпадкi невывешвання вынiковых пратаколаў
з дадзенымi датэрмiновага галасавання, а таксама працы камiсiй па-за графiкам.

Дынаміка дадзеных па днях датэрміновага галасавання

Прадстаўнiкi кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» канстататавалi, што практыка правядзення датэрмiновага галасавання застаецца адной з сiстэмных праблем выбарчага працэсу i стварае глебу для разнастайных манiпуляцый i фальсiфiкацый. У сувязi з гэтым рэкамендацыi БДIПЧ АБСЕ адносна зменаў працэдур датэрмiновага галасавання застаюцца актуальнымi
i пасля правядзення выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь шостага склiкання.
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4. Умовы для назiрання падчас датэрмiновага галасавання
Падчас датэрмiновага галасавання 5% назiральнiкаў кампанii «Праваабаронцы за свабодныя
выбары» су тыкнулiся з перашкодамi i адмовамi сябраў ВК прадставiць прадугледжаную дзеючым выбарчым заканадаўствам iнфармацыю.
Сябры ўчастковых выбарчых камiсiй патрабавалi ад назiральнiкаў сачыць за ходам выбараў
толькi з вызначаных месцаў, што часам знiшчала сам сэнс назiрання цi стварала значныя перашкоды. Назiральнiкаў на выбарчым участку №12, якi быў размешчаны ў школе №1 Смаргонi
размясцiлi такiм чынам, што яны не бачылi нi працэсу выдачы бюлетэняў выбаршчыкам, нi працэсу ўкiдвання iмi запоўненых бюлетэняў у скрыню. Перад вачыма назiральнiкаў былi толькi
ўваходы ў кабiны для таемнага галасавання.
У кабiнеце дырэктара школы №20 Бабруйска былi размешчаны два выбарчыя ўчасткi —
№35 i №36. Назiральнiкам спачатку дазволiлi сядзець у прыёмнай на канапе, пасля сказалi,
што на канапах нельга — трэба зна ходзiцца па-за памяшканнем, каб нiкому не перашкаджаць.
Назiральнiкам сказалi: «Калi моцна захочаце, усё ўбачыце». На Галiну Смiрнову, давераную
асобу кандыдата ў дэпу таты Алега Жалнова сябры камiсii пагражалi скласцi скаргу за тое,
што яна падышла да выбарчага ўчастку блiжэй, чым на тры метры. На ўчастку № 2, якi зна ходзiўся ў Цэнтры вольнага часу i творчасцi Бабруйска, сябры камiсii таксама адразу вызначылi
для незалежнага назiральнiка вельмi нязручнае месца: за калонай. Калi назiральнiк сядаў на
адзiн бок стала, бачыў з-за калоны толькi сябраў камiсii, на другiм баку стала — толькi скрыню
для галасавання. Толькi пасля звароту ў акруговую камiсiю назiральнiка перасадзiлi на больш
зручнае месца.
Назiральнiкi ў некаторых выпадках атрымлiвалi агрэсiўнае супрацьдзеянне за спробы ўказаць сябрам камiсiй на выяўленыя недахопы. Мiхаiл Сашко — давераная асоба кандыдата ў дэпу таты Алеся Масюка па Слонiмскай выбарчай акрузе № 58, якi назiраў на Новым участку №
9, заўважыў, што члены камiсii не апячаталi сейф i пакой, у якiм захоўваюцца скрыня i бюлетэнi
для галасавання. На заўвагу i патрабаванне апячатаць сейф з бюлетэнямi i пакой яму адказалi:
«Не ваше дело!».
На многiх участках назiральнiкi су тыкалiся з неабгрунтаванай забаронай на фота- i вiдэаздымкi. Незалежныя назiральнiкi з Гродна ў першы дзень датэрмiновага галасавання заўважылi, што на ўчастку №14 Гродзенскай-Цэнтральнай выбарчай акругi 51 (знаходзiўся ў сярэдняй
школе №2) вечка скрынкi не шчыльна прылягала да сценак. Шчылiны ў скрынцы заклеены звычайным скот чам, якi пры жаданнi можна адклейваць i пераклейваць. Сфатаграфаваць скрынку
назiральнiкам прадстаўнiкi ўчастковай камiсii не дазволiлi. Участковая камiсiя Сожавага ўчастка
№33 у Крычаве спачатку дазволiла, а на наступны дзень забаранiла назiральнiку Сяргею Няроўнаму фатаграфаваць на выбарчым участку. 6 верасня ён пiсьмова звярнуўся ва ўчастковую выбарчую адносна дазволу на фатаграфаванне працэсу галасавання, i 8 верасня атрымаў станоўчы
адказ. Аднак ужо на наступны дзень УВК перагледзела сваё рашэнне i паведамiла назiральнiку,
што здымаць на выбарчым участку яму нельга.
Улады, як i ў папярэднiя выбарчыя кампанii, iнiцыявалi масавае вылучэнне праўладных назiральнiкаў. Для iх быў выдадзены асобны Дапаможнiк (быў выяўлены ў назiральнiкаў у Гомелi —
Дакумент 6), у якiм мэта дзейнасцi была вызначана наступным чынам: « Мэтай Вашай прысутнасцi з'яўляецца садзеянне камiсii ў выкананнi заканадаўства аб выбарах, таму, калi хто-небудзь
неабгрунтавана абвiнавацiць камiсiю ў якiх-небудзь парушэннях, Вашыя тлумачэннi могуць дапамаг чы вырашыць непаразуменне. У сувязi з гэтым рэкамендуецца адлюстроўваць у адпаведных справаздачах вынiкi назiрання». У дадатках былi прадстаўленыя тыповыя заява i акт. У заяве
прапаноўвалася ўказаць, што «працэс галасавання быў арганiзаваны i праведзены ў адпаведнасцi з патрабаваннямi Выбарчага кодэкса Рэспублiкi Беларусь» i папрасiць далучыць такую заяву
i копiю справаздачы да матэрыялаў мiжнародных назiральнiкаў. У акце аб парушэннi Выбарчага
кодэкса ўнутранаму назiральнiку рэкамендавалася зафiксаваць парушэннi з боку незалежных
назiральнiкаў, якiя «часта падыходзiлi да стала выдачы бюлетэняў, вылучалi ўчастковай камiсii
прэтэнзii i прапаноўвалi свае рэкамендацыi». Такi акт павiнен быў быць накiраваны ў пракуратуру горада i ў тэрытарыяльную выбарчую камiсiю. Складанне заяў i актаў было вынесена
таксама ў 10 асноўных патрабаванняў да ўнутраных назiральнiкаў пад пунктам 9. А пад нумарам
4 — «адкрытасць да дыялогу i пераканаўчасць з мiжнароднымi назiральнiкамi».
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Такiм чынам, праўладных назiральнiкаў рыхтавалi не для таго, каб сачыць за аб'ектыўнасцю
выбарчага працэса, а каб масава падаваць заявы мiжнародным назiральнiкам, што выбары праходзяць у адпаведнасцi з законам, а таксама быць «зброяй» па пазбаўленнi акрэдытацыi незалежных назiральнiкаў i назiральнiкаў ад апазiцыйных партый.
Незалежны назiральнiк з салiгорскага ўчастка №24 Салiгорскай гарадской выбарчай акругі
№68 Уладзiмiр Шыла адзначаў, што на ўчастках без незалежнага назiрання нiякiх iншых назiральнiкаў фактычна не прысутнiчала. На тых жа ўчастках, дзе прысутнiчалi прадстаўнiкi кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары», былi i праўладныя назiральнiкi. Як яны самi прызнавалiся Уладзiмiру Шылу, удзельнiчалi не па ўласным жаданнi, а праз цiск адмiнiстрацыi на
працоўным месцы. Фiксавалiся выпадкi, калi такiя назiральнiкi ўвогуле не ведалi, што за выбары
адбываюцца i што за кандыдаты ў iх удзельнiчаюць. На гэтым участку не толькi старшыня i сябры камiсii з'яўлялiся дырэктарам i падначаленымi яму супрацоўнiкамi першага рудаўпраўлення
«Беларуськалiя», але i праўладныя псеўданазiральнiкi з'яўлялiся работнiкамi гэтага ж руднiка.
Спадар Гарбачоў, той самы дырэктар i старшыня камiсii, нават не хаваючыся, наўпрост аддаваў
загады сваiм падначаленым-назiральнiкам, калi iм сядзець на ўчастку, а калi iсцi на працу.
Назiральнiкi кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» су тыкалiся i з адкрытым супрацьдзеяннем з боку камiсiй у ажыццяўленнi сваiх паўнамоцтваў.
Так, Кацярыну Пiльнiк, якая назiрала на ўчастку №126 па Свiслацкай акрузе №94 Мiнска,
у апошнi дзень датэрмiновага галасавання сябры камiсii ў 18.50, за 10 хвiлiн да заканчэння галасавання, прымусiлi выйсцi з памяшкання, а самi зачынiлiся на ключ. Дзяўчына разам з назiральнiцай з суседняга участку №125 Iнай Мудрачэнка дачакалiся, пакуль камiсiя пакiне пакой,
i запатрабавалi, каб iм паведамiлi вынiкi апошняга дня датэрмiновага назiрання, а таксама далi
зрабiць копiю пратакола. Аднак старшыня камiсii пачала некаму тэлефанаваць, раiцца i сказала,
што адчыняць пакой не будзе, бо працоўны час скончыўся, а ключ яна нiбыта ўжо аддала супрацоўнiку мiлiцыi. Назiральнiцы палiчылi, што паколькi старшыня камiсii не хоча адчыняць участак i паказваць вынiковы пратакол, то ён мог быць i не вывешаны. Назiральнiцы адзначылi, што
за папярэднiя днi датэрмiновага галасавання сябры камiсii не дапiсвалi колькасць выбаршчыкаў
на гэтым участку, i звязалi забарону азнаёмiцца з вынiковым пратаколам з тым, што ў апошнi
дзень камiсiя вырашыла выправiць сiтуацыю i дабавiць галасоў. У вынiку назiральнiцам сказалi,
калi яны хочуць убачыць пратакол — каб прыходзiлi на наступны дзень. Скаргу назiральнiцы
падаць не змаглi, бо камiсiя спаслалася на закрыццё ўчастку i не прыняла яе.
Ва УВК № 28 АВК № 27 г. Полацка быў адзначаны выпадак беспадстаўнага пазбаўлення акрэдытацыi назiральнiка Юрыя Бельскага. Назiральнiк падаў у камiсiю скаргу на тое, што жыхарцы
Полацка выдалi бюлетэнь для галасавання, хаця яна не з'яўлялася грамадзянкай Беларусi i не мела права галасаваць. Ю.Бельскi заўважыў, што бюлетэнь ёй выдалi па расiйскiм пашпарце. Участковай камiсii давялося прызнаць, што скарга небеспадстаўная, але тут жа з'явiлася скарга i на
назiральнiка — за тое, што ён замiнае працы камiсii. На гэтай падставе яго выдалiлi з участка.
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ДЗЕНЬ ВЫБАРАЎ
У адпаведнасцi з Указам Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь № 190 выбары ў Палату прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь шостага склiкання былi прызначаны i прайшлi
11 верасня 2016 года.
У гэты дзень выбаршчыкi маглi галасаваць як на ўчастках для галасавання, так i па месцы
свайго знаходжання.
Згодна з арт. 50 ВК, галасаванне ў дзень выбараў праводзiцца з 8 да 20 гадзiн.
Высновы адносна галасавання ў дзень выбараў, а таксама падлiку галасоў грунтуюцца на
справаздачах назiральнiкаў кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» з 326 выбарчых
участкаў, апрацоўка якiх завершылася ў 6.00 12 верасня 2016 г.

1. Галасаванне на выбарчых участках
Перад пачаткам галасавання скрынi для галасавання правяраюцца, пламбуюцца. Бюлетэнь
для галасавання выдаецца грамадзянiну сябрам УВК на падставе спiсу выбаршчыкаў пасля прад'яўлення пашпарта або iншага дакумента, вызначанага ЦВК.
Галасаванне на выбарчых участках традыцыйна праводзiлася на дастаткова высокiм тэхнiчным узроўнi, у цэлым працэдуры галасавання забяспечвалiся ў адпаведнасцi з ВК.
Станоўчай практыкай з'яўлялася пашырэнне маг чымасцяў для ўдзелу ў галасаваннi людзей з
iнвалiднасцю. Разам з тым, толькi 42% выбарчыя ўчасткi былi даступны для людзей з панiжанай
мабiльнасцю. Там, дзе такiх умоў не было, у 65% выпадкаў у камiсii прысутнiчалi людзi, якiя маглi
дапамаг чы зайсцi чалавеку з iнвалiднасцю. На 7% участкаў, дзе былi грамадзяне з парушэннем
зроку, не стварылi маг чымасцi прагаласаваць пасродкам лупы цi трафарэту.
Аб немаг чымасцi бачыць сталы для выдачы бюлетэняў, кабiны для галасавання i выбарчых
скрыняў паведамiлi назiральнiкi з 7% участкаў, дзе вялося назiранне: з участкаў № 320, 321, 322
Ясенiнскай ВА №100, з участка № 28 Гомельскай-Цэнтральнай ВА № 33, з участка № 85 Васнецоўскай ВА № 93, з участкаў № 4 i № 13 Аршанскай гарадской ВА №25, з участка №24 Баранавiцкай-Усходняй ВА № 6, з участка № 50 Барысаўскай сельскай ВА № 63, з участка № 11
Жодзiнскай ВА № 64, з участка № 1 Магiлёўскай-Ленiнскай ВА № 84, з участка № 62 Магiлёўскай-Цэнтральнай ВА № 85 ды iншых.
Асноўнай прычынай немаг чымасцi бачыць сталы для выдачы бюлетэняў, кабiн для галасавання i скрыняў з'яўлялася тое, што назiральнiкаў размясцiлi ў нязручных месцах або на вялiкай
адлегласцi.
ПЫТАННЕ

ТАК,%

НЕ,%

Цi прадставiлi назiральнiкам iнфармацыю аб колькасцi выбаршчыкаў на ўчастку?

96,6%

3,4%

Цi прадставiлi назiральнiкам колькасць атрыманых выбаршчыкамi бюлетэняў?

97,4%

2,6%

85%

15%

92,3%

7,7%

Цi фiксавалiся факты выдачы некалькiх бюлетэняў адной асобе?

2,6%

97,4%

Цi фiксавалiся выпадкi агiтацыi на выбарчым участку?

2,2%

97,8%

Цi паступалi скаргi на працу камiсii?

16,7% 83,3%

Цi была прадстаўлена выбаршчыкам з парушэннем зроку магчымасць прагаласаваць
пасродкам лупы цi трафарэту?

88,9%

11,1%

Цi даступны ўчастак для людзей з панiжанай мабiльнасцю?

41,6%

58,4%

Цi прадставiлi назiральнiкам iнфармацыю аб колькасцi пажадаўшых галасаваць па месцы
свайго знаходжання?
Цi маглi назiральнiкi бачыць сталы для выдачы бюлетэняў, кабiны для галасавання
i скрынi для бюлетэняў?

На некаторых закрытах участках фiксавалася 100% галасаванне выбаршчыкаў, што пакiдала
пытанне адносна добраахвотнасцi iх удзелу ў выбарах. Так, на закрытым участку №60 па Аў тазаводскай акрузе №92 у 10-й гарадской клiнiчнай бальнiцы Мiнска яўка выбаршчыкаў склала
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100% — прагаласавалi ўсе 605 чалавек. 10-я клiнiчная бальнiца Мiнска спецыялiзуецца на афтальмалагiчнай мiкрахiрургii, хiрургiчнай панкрэаталогii, таракальнай хiрургii. Усяго ў бальнiцы
сем хiрургiчных аддзяленняў i яшчэ два аддзяленнi анэстэзiялогii i рэанiмацыi. Заставалася пытанне i адносна таго, цi сапраўды выбаршчыкi, змешчаныя ў рэанiмацыi, галасавалi самастойна i
цi галасавалi ўвогуле.
Хворым у Бярозаўскай бальнiцы галасаваць без дакументаў дазволiў намеснiк старшынi
ўчастковай выбарчай камiсii №62 i адначасова намеснiк галоўнага ўрача Вячаслаў Саковiч. Назiральнiку Тамары Шчапёткiнай дазволiлi пайсцi на галасаванне ў аддзяленнi бальнiцы, але ў
самiм аддзяленнi пасадзiлi на медсястрынскiм пасту i сказалi: «Сядзiце тут, а мы пойдзем па
палатах, бо там цяжкiя хворыя». Камiсiя прайшла па «цяжкiх» палатах без назiральнiка, а калi
прыйшлi зноў да медсястрынскага стала, то назiральнiцы Шчапёткiнай сказалi, што цяпер пойдзем да яшчэ «цяжэйшых». У вынiку назiральнiцы не далi маг чымасцi сачыць за галасаваннем
нават з калiдора, па словах Саковiча, каб «не турбаваць хворых».

2. Галасаванне па месцы знаходжання выбаршчыкаў
УВК абавязана забяспечыць маг чымасць удзельнiчаць у галасаваннi выбаршчыкам, якiя па
стане здароўя або па iншых уважлiвых прычынах не змогуць прыйсцi ў дзень выбараў у памяшканне для галасавання. На падставе вусных i пiсьмовых просьб такiх грамадзян УВК арганiзуе
галасаванне па месцы знаходжання выбаршчыкаў у дзень выбараў. Афiцыйнага пацвярджэння
прычын немаг чымасцi прыйсцi ў памяшканне для галасавання не патрабуецца.
Як i падчас мiнулых выбараў, фiксавалiся факты арганiзацыi галасавання па месцы знаходжання выбаршчыкаў без адпаведных iх зваротаў. Так, у вёсках Смалявiцкага раёна вялося галасаванне не толькi без зваротаў выбаршчыкаў, а нават без адмысловага адпаведнага спiса.
У 68% выпадкаў назiральнiкам дазвалялася паехаць разам з сябрамi камiсii для прысутнасцi
пры галасаваннi па месцы знаходжання выбаршчыкаў, у астатнiх 32% — назiральнiкi атрымалi
адмовы. У Гродне на некалькiх выбарчых участках Гродзенскай-Ленiнскай выбарчай акругi №52
участковыя камiсii адмовiлi назiральнiкам у праве назiраць за працэсам галасавання дома ў тых
выбаршчыкаў, якiя падалi адпаведныя заявы. Такiя адмовы па выязным галасаваннi атрымалi назiральнiкi Андрэй Коця на ўчастку №25, якi быў размешчаны ў сярэдняй школе №32 (старшыня
камiсii Галiна Кошур) i Аляксандра Навумава на ўчастку №27, якi быў размешчаны ў сярэдняй
школе №36 з польскай мовай навучання (старшыня камiсii Жанна Казловiч). Старшынi гэтых
выбарчых камiсiй заявiлi назiральнiкам, што не абавязаны iх браць на выязное галасаванне, i гэта
iх праблемы, як назiраць за гэтай часткай галасавання.
Факты, калi ў спiсе выбаршчыкаў для галасавання па месцы iх жыхарства знаходзiлiся асобы,
якiя не звярталiся ва УВК з просьбай аб галасаваннi на даму, зафiксаваныя на 14% участкаў назiрання, у тым лiку на ўчастку № 8 Наваполацкай ВА № 24, на ўчастку № 61 Бярозаўскай ВА №
9, на ўчастку № 39 Магiлёўскай-Цэнтральнай ВА № 85, на ўчастку № 92 Васняцоўскай ВА № 93,
на ўчастку № 6 Полацкай сельскай ВА № 28, на ўчастку № 10 Брэсцкай-Цэнтральнай ВА № 2, на
ўчастках № 1 i № 10 Магiлёўскай-Ленiнскай ВА № 84.
На некаторых участках зафiксавана анамальна высокая колькасць прагаласаваўшых па месцы
знаходжання. Напрыклад, ва УВК №28 Барысаўскай гарадской ВА №62 назiральнiкi адзначылi
толькi 86 зваротаў па такую форму галасавання, але па вынiках ускрыцця адпаведнай выбарчай
скрынi быў знойдзены 321 бюлетэнь.
Назiральнiк на Глускiм выбарчым участку №2 Асiповiцкай ВА № 89 Iгар Кiрын адзначыў неверагодную актыўнасць выбаршчыкаў пры галасаваннi на даму: «Члены камiсii Мазалеўскi Андрэй Мiхайлавiч i Басякова Святлана Фёдараўна некалькi разоў выязджалi з пераноснай скрыняй.
Сумарны час, праведзены на выездзе, склаў 5 г. 23 мiн. (323 хв.). Пры падвядзеннi вынiкаў галасавання старшыня камiсii В.М. Беразоўскi абвясцiў вынiкi галасавання па месцы знаходжання:
472 выбаршчыкi, што склала больш за 32% ад колькасцi ўсiх выбаршчыкаў, якiя прынялi ўдзел у
галасаваннi (1437). Атрымлiваецца, што на аднаго выбаршчыка члены выязной групы трацiлi ў
сярэднiм менш за 1 хвiлiны». Пры гэтым у пачатку галасавання 11 верасня назiральнiк спытаў
у старшынi камiсii В.М. Бярозаўскага, колькi заявак для галасавання па месцы знаходжання выбаршчыкаў зарэгiстравана. Ён адказаў, што 12.
Незалежная назiральнiца па ўчастку №42 Сельскай акругі Бабруйска Ванда Архiпенка падала скаргу наконт таго, што ў спiсе на галасаванне па месцы жыхарства было 175 выбаршчыкаў,
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але бюлетэняў сябрам камiсii, якiя ехалi для галасавання на даму, выдалi 200. Сябры камiсii на
хаду складалi дадатковыя спiсы, якiя нават не падпiсвалiся старшынём камiсii. Пры гэтым на
ўчастку прагаласавалi 117 чалавек, па месцы жыхарства — 200. Назiральнiкi з выбарчых участкаў па Ленiнскай акрузе Бабруйска таксама адзначалi вялiкiя паказчыкi галасавання па месцы
жыхарства. На ўчастку №26 на 18.00 назiральнкii налiчылi 259 выбаршчыкаў, што прагаласавалi
на ўчастку, а па месцы жыхарства на гэтым жа ўчастку прагаласавалi 120 чалавек. На ўчастку
№24 прагаласаваў 301 чалавек, па месцы жыхарства — 150. На ўчастку №20 прагаласавалi 268, а
па месцы жыхарства — 217 чалавек. На ўчастку № 37 яшчэ ў абед было 206 заявак на галасаванне па месцы жыхарства, i, як адзначалi назiральнiкi, гэты спiс вельмi хутка павялiчваўся.
У асноўным УВК традыцыйна ўключалi ў спiсы для галасавання па месцы знаходжання без iх
просьб састарэлых грамадзян, а таксама тых, хто не можа перасоўвацца. Але былi i выпадкi, калi
ў спiсе знаходзiлiся i выбаршчыкi без дадзеных асаблiвасцяў.
На ўчастку для галасавання № 14 Гродзенскай-Цэнтральнай ВА № 51 падчас галасавання па
месцы знаходжання 4 выбаршчыкi заявiлi, што не звярталiся да УВК з просьбай аб галасаваннi
на даму, 2 з iх адмовiлiся галасаваць, а 2 iншых прагаласавалi.
Кандыдат у дэпу таты Рыгор Кастусёў Шклоўскай выбарчай акругi №90 падаў скаргу ў АВК
адносна iнфармацыi, якая стала яму вядомай, што падчас выязнога галасавання на даму члены
многiх участковых выбарчых камiсiй у акрузе папросту ажыццяўлялi ўкiд выбарчых бюлютэняў
у скрынi для галасавання, нават не заязджаючы да многiх выбаршчыкаў. У якасцi аднаго з прыкладаў Рыгор Кастусёў прывёў выпадак на Цяхцiнскiм участку для галасавання №17 у Бялынiцкiм раёне. Там 11 верасня 2016 г. каля 19 гадзiн 20 хв. жыхары в.Баханi Бялынiцкага раёна Лiстападаў Алег Iвананавiч i Царанок Мiхаiл Рыгоравiч з'явiлiся на выбарчы ўчастак, размешчаны ў
школе в.Цяхцiн, для ўдзелу ў галасаваннi. Але, як было выяўлена — у ведамасцях на атрыманне
бюлетэняў для галасавання насупраць iх прозвiшчаў ужо стаялi чыесьцi подпiсы з адзнакай аб
здзяйсненнi галасавання.
На 16% участкаў назiрання iнфармацыя аб колькасцi тых, хто пажадаў прагаласаваць па месцы свайго знаходжання, назiральнiкам не прадстаўлялася.
На 26% участкаў колькасць прагаласаваўшых па месцы знаходжання не супала з колькасцю
скарыстаных сябрамi УВК бюлетэняў.
Падчас галасавання па месцы знаходжання выбаршчыкаў у Iзалятары часовага ўтрымання
УУС Вiцебскага аблвыканкама выбаршчыкам выдалi бюлетэнi для галасавання па раздрукоўках
з АIС «Пашпарт». У некаторых выбаршчыкаў узнiкалi праблемы з запаўненнем бюлетэня, паколькi перад галасаваннем у адпаведнай камеры ў iх адбiралi акуляры ў металiчнай аправе, а сябры УВК не бралi з сабой лупы i трафарэты.
ПЫТАННЕ
ТАК, %
Цi вёўся асобны спiс выбаршчыкаў, якiя заявiлi пра сваё жаданне галасаваць па месцы
91%
знаходжання?
Цi зафiксаваны факты ўнясення ў спiс асоб, якiя не звярталiся з падобнай просьбай?
13,6%
Цi прадастаўлялася назiральнiкам старшынёй УВК iнфармацыя аб колькасцi пажадаўшых
84%
прагаласаваць па месцы свайго знаходжання?
Цi выдавалася сябрам УВК, якiя ажыццяўляюць арганiзацыю галасавання па месцы знахо75%
джання выбаршчыкаў, колькасць бюлетэняў, адпаведная колькасцi выбаршчыкаў у спiсе?
Цi было дазволена назiральнiкам паехаць разам з сябрамi камiсii для прысутнасцi
68%
пры галасаваннi па месцы знаходжання выбаршчыкаў?
Цi фiксавалiся выпадкi, калi выбаршчыкi заяўлялi, што не выказвалi жадання галасаваць
11,7%
па месцы свайго знаходжання, калi да iх прыходзiлi сябры УВК?
Цi фiксавалiся выпадкi прамой цi прыхаванай агiтацыi з боку сябраў УВК падчас
4,2%
арганiзацыi галасавання па месцы знаходжання выбаршчыкаў?
Цi ўносiлiся iмёны выбаршчыкаў у спiс для галасавання па месцы знаходжання пасля
0%
18.00?
Цi захоўвалiся скрынi для галасавання па месцы знаходжання выбаршчыкаў у бачным
91%
для назiральнiкаў месцы?
Цi супала колькасць прагаласаваўшых па месцы свайго знаходжання з колькасцю
74%
скарыстаных сябрамi УВК бюлетэняў?
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НЕ, %
9%
86,4%
16%
25%
32%
88,3%
95,8%
100%
9%
26%

3. Пад лiк галасоў
Асноўным прынцыпам правядзення падлiку бюлетэняў з'яўляецца iх асобны падлiк: спачатку
лiчаць бюлетэнi са скрыняў для датэрмiновага галасавання, потым — са скрыняў для галасавання па месцы знаходжання выбаршчыкаў, а потым — са скрыняў для датэрмiновага галасавання.
Вынiкi такога падлiку агучваюцца, а затым шляхам складання вынiкаў раздзельнага падлiку ўстанаўлiваюцца на пасяджэннi камiсii i заносяцца ў пратакол аб вынiках галасавання. Копiя пратакола аб вынiках галасавання вывешваецца для агульнага азнаямлення. Назiральнiк мае права
зрабiць сам копiю пратакола аб вынiках галасавання. Гэта копiя сябрамi камiсii не падпiсваецца,
пячаткай камiсii не замацоўваецца.
Важна адзначыць, што непасрэдна сам метад падлiку бюлетэняў УВК у заканадаўстве не прапiсаны. Менавiта гэта акалiчнасць з'яўляецца адной з асноўных праблем беларускага выбарчага
заканадаўства. Рэкамендацыi БДIПЧ АБСЕ i прапановы кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары», скiраваныя на паляпшэнне працэдур падлiку, не былi ўлiчаны ўладамi.
Нагадаем, што Пастановай Цэнтральнай камiсii Рэспублiкi Беларусь па выбарах i правядзеннi рэспублiканскiх рэферэндумаў ад 12 лютага 2016 года была створана мiжведамасная экспертная рабочая група па разглядзе рэкамендацый БДIПЧ АБСЕ па пытаннях удасканалення
выбарчага працэсу. Прадстаўнiкi кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» накiравалi
кiраўнiку ЦВК Лiдзii Ярмошынай прапановы i напрацоўкi, карысныя створанай мiжведамаснай
групе, а таксама прапанавалi далучыць да ўдзелу ў ёй сваiх экспертаў (Дакумент 7). Пры гэтым
прадстаўнiкi кампанii падкрэслiвалi, што ў сваёй працы яны засяродзiлiся на тых рэкамендацыях Бюро па дэмакратычных iнстыту тах i правах чалавека АБСЕ, якiя не патрабуюць унясення
адпаведных змяненняў i дапаўненняў у Выбарчы кодэкс i iншыя заканадаўчыя акты, гэта значыць, маглi быць рэалiзаваныя да пачатку кампанii па выбарах дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь шостага склiкання шляхам урэгулявання пастановамi
Цэнтрвыбаркама.
15 сакавiка старшыня Цэнтрвыбаркама Лiдзiя Ярмошына паведамiла, што Мiжведамасная
экспертная рабочая група па вывучэннi рэкамендацый БДIПЧ АБСЕ ўжо выпрацавала прапановы аб мерах па ўдасканаленнi выбарчага працэсу. Паводле яе слоў, «кожнае ведамства распрацавала свае прапановы з улiкам уласных поглядаў на заканадаўства i з улiкам прапаноў, якiя
прадставiла не толькi БДIПЧ АБСЕ, але i кампанiя «Праваабаронцы за свабодныя выбары».
Аднак адказ, якi прадстаўнiкi кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» атрымалi з
Цэнтрвыбаркама на свае прапановы па iмплементацыi рэкамендацый БДIПЧ АБСЕ, супярэчыў
заявам Лiдзii Ярмошынай. «Просiм паведамiць аў тарам прапаноў, што iх меркаванне аб магчымасцi iмплементаваць многiя рэкамендацыi БДIПЧ АБСЕ пры дапамозе тлумачэнняў Цэнтральнай камiсii Рэспублiкi Беларусь па выбарах i правядзеннi рэспублiканскiх рэферэндумаў не
грунтуецца на заканадаўстве. Паўнамоцтвы Цэнтральнай камiсii як правапрымяняльнага органа, прадугледжаныя Выбарчым кодэксам Рэспублiкi Беларусь, не дазваляюць ёй устанаўлiваць
або змяняць нормы выбарчага права, чаго патрабуе большасць рэкамендацый БДIПЧ АБСЕ.
Напрыклад, рэкамендацыя аб дэманстрацыi назiральнiкам кожнага бюлетэня, прадастаўленнi iм
завераных копiй вынiковых пратаколаў i iншыя», — указвалася ў адказе ЦВК.
Пры гэтым рэкамендацыя БДIПЧ была не пра «дэманстрацыю назiральнiкам кожнага бюлетэня», а пра дакладнае прапiсанне працэдуры падлiку галасоў: каб падлiк вёўся адным сябрам
камiсii, i кожны бюлетэнь дэманстраваўся ўсiм прысутным, i ў тым лiку назiральнiку. Гэта была
адна з асноўных рэкамендацый, датычная менавiта працэдуры падлiку галасоў. Улiчваючы, што
Выбарчы кодэкс не ўтрымлiвае нiякага апiсання нiякай працэдуры, то гэта рэкамендацыя якраз
не пярэчыць Выбарчаму кодэксу. Больш за тое, паводле адказаў ЦВК, якiя «Праваабаронцы за
свабодныя выбары» атрымлiвалi ў тым лiку падчас папярэднiх прэзiдэнцкiх выбараў, працэдура
падлiку галасоў кожнай выбарчай камiсiяй устанаўлiваецца самастойна.
27 красавiка адбылася нарада старшынi ЦВК Лiдзii Ярмошынай з прэзiдэнтам краiны, на якой
былi ўзгоднены прапановы ЦВК па змяненнях выбарчага працэсу ў адпаведнасцi з рэкамендацыямi АБСЕ. Былi агучаны чатыры асноўныя новаўвядзеннi парламенцкай кампанii: мясцовыя выканкамы будуць прызначаць членаў ва ўчастковыя выбаркамы толькi пасля дыскусiй; вынiкi разгляду ўсiх выбарчых спрэчак будуць публiкаваць у iнтэрнэце; мiжнародных назiральнiкаў пусцяць
у акруговыя выбаркамы, калi тыя будуць атрымлiваць бюлетэнi з участкаў. Што датычыць падлiку
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галасоў, то сябры ўчастковых выбаркамаў больш не павiнны засланяць спiнамi працэс падлiку галасоў, а выбудуюцца з аднаго боку стала. Па словах Л.Ярмошынай, «была ўзгоднена iнiцыятыва
ЦВК аб тым, што ўвесь падлiк бюлетэняў будзе праводзiцца на адным баку стала. Назiральнiкi
будуць мець поўную магчымасць бачыць працэс падлiку галасоў. Акрамя таго, назiральнiкам будзе
прадастаўляцца iнфармацыя, якая не прадугледжана арт. 13 Выбарчага кодэкса, напрыклад, звесткi
пра колькасць выбаршчыкаў, звесткi пра колькасць прагаласаваўшых выбаршчыкаў.
«Праваабаронцы за свабодныя выбары» стрымана паставiлiся да новаўвядзенняў ЦВК, заявiўшы, што недастаткова выстраiць сябраў выбаркама з аднаго боку стала, а назiральнiкаў — з
другога. Эксперты выказалi шкадаванне, што прапанова, каб падлiк вёў адзiн сябра камiсii, паказваў i агучваў змест кожнага бюлетэня ўсiм прысутным, не была прынята.
Перасцярогi адносна таго, што новаўвядзеннi ЦВК не дададуць транспарэнтнасцi падлiку
выбарчых бюлетэняў, у вынiку спраўдзiлiся: 95,31% назiральнiкаў указалi на адсутнасць галоснага i празрыстага для ўсiх сябраў камiсii i назiральнiкаў падлiку галасоў. На парламенцкiх выбарах 2012 г. на гэта ўказвалi 92,3% назiральнiкаў.
Варта дадаць, што назiральнiкi звярталiся ў асабiстым парадку ва ўчастковыя камiсii з просьбамi аб усталяваннi выразнай працэдуры падлiку галасоў з маг чымасцю бачыць волявыяўленне
грамадзян у кожным выбарчым бюлетэнi, аднак гэтыя просьбы не былi задаволены. Так, усе
ўчастковыя выбаркамы Салiгоршчыны i Случчыны паабяцалi правесцi падлiк галасоў у адпаведнасцi з артыкулам 55 Выбарчага кодэксу. Участковая камiсiя ўчастка для галасавання №9
Салiгорскай гарадской выбарчай акругi №68 пад кiраўнiцтвам Анатоля Самуйлава нават дала
афiцыйнае тлумачэнне гэтай адпаведнасцi: «Парадак падлiку галасоў, усталяваны Выбарчым
кодэксам, не прадугледжвае дэманстрацыi i агалошвання адзнак у бюлетэнях». У адказе назiральнiку Аляксандру Вайцешыку ад старшынi ўчастковай камiсii №21 Баранавiцкай-Заходняй
выбарчай акругi №5 Т.Н.Жытко на прапанову аб адкрытым i галосным падлiку адзначалася:
«Выбарчае заканадаўства не прадугледжвае падчас падлiку галасоў працэдуру дэманстравання
бюлетэняў» (Дакумент 8).

Падлік галасоў
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Такiм чынам, падлiк галасоў большасцю УВК ажыццяўляўся непразрыста, усiмi сябрамi камiсii адначасова, без агучвання вынiку галасавання, адлюстраванага ў кожным выбарчым бюлетэнi. Назiральнiкi (60,94%) адзначалi, што знаходзiлiся на такой адлегласцi ад стала, дзе вёўся
падлiк галасоў, якая не дазваляла бачыць змест бюлетэняў.
Супольны i адначасовы падлiк бюлетэняў усiмi сябрамi камiсii адразу рабiў немаг чымым назiранне за працэдурай падлiку галасоў. 85,94% назiральнiкаў адзначылi, што яны не маглi бачыць
змест бюлютэня, 89,64% — што камiсii не разгледзелi паступiўшыя скаргi на пасяджэннi УВК.
На участку №2 (Калiнкавiчы, Калiнкавiцкая акруга) сябры УВК назiральнiку Дзянiсу Рабянку вызначылi месца для назiрання на адлегласцi ў 10 метраў, да стала з бюллетэнямi падыходзiць
забаранiлi. Вiдавочна, у такiх абставiнах ён не мог рэальна бачыць падлiк галасоў.
На Глускiм выбарчым участку №2 Асiповiцкай ВА № 89 пры падлiку бюлетэняў, па словах
назiральнiка Iгара Кiрына, да стала было каля 10 метраў, члены камiсii атачылi стол i закрылi яго
спiнамi. На просьбу забяспечыць агляд для назiральнiкаў у адпаведнасцi з рэкамендацыямi Цэнтрвыбаркама старшыня камiсii В.М. Беразоўскi не адрэагаваў. У вынiку за спiнамi нiчога не было
вiдаць. Iгар Кiрын таксама адзначыў, што камiсiяй быў вывешаны толькi адзiн бок вынiковага
пратакола. Пасяджэнне камiсii па разглядзе вынiкаў галасавання не праводзiлася. У вывешаным
вынiковым пратаколе былi зафiксаваны неверагодныя лiчбы: колькасць выбаршчыкаў, якiя прынялi ўдзел у датэрмiновым галасаваннi — 460, прагаласаваўшых па месцы знаходжання — 566, i
толькi 421 выбаршчык прагаласаваў у дзень выбараў непасрэдна на ўчастку для галасавання.
На ўчастку №45 (Гомельская-Цэнтральная акруга) назiральнiкi маглi сачыць за падлiкам галасоў з адлегласцi 5-6 метраў. Па дадзеных назiральнiкаў, у дзень выбараў тут прагаласаваў 371
чалавек, але ў пратаколе камiсiя заявiла 587 прагаласаваўшых выбаршчыкаў.
На выбарчым участку №595 па Усходняй выбарчай акрузе №107 у Мiнску назiраў за падлiкам
галасоў старшыня Праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Бяляцкi. Ён адзначыў, што спачатку лiчылi бюлетэнi са скрынi датэрмiновага галасавання — адначасова ўсе сябры камiсii. Пасля
гэтага сакратар камiсii сабрала лiчбы ва ўсiх сябраў УВК, агучаныя ей шэптам цi напiсаныя на
аркушы. Затым падлiчылi бюлетэнi са скрынi галасавання на даму, высыпалi бюлетэнi са скрыняў, якiя знаходзiлiся на ўчастку ў дзень галасавання. Камiсiя паставiла шыльдачкi з прозвiшчамi
кандыдатаў, а таксама «несапраўдныя» i «супраць усiх», i пачаўся адначасовы калектыўны расклад бюлетэняў, у якiм бралi ў 10 сяброў камiсii. 7 назiральнiкаў сядзелi насупраць у 4-х метрах
ад сталоў, на якiх вёўся падлiк. Лiчылi ўсе дзесяцёра, кожны «свайго» кандыдата. На просьбу
агучыць падлiчаныя сябрамi камiсii бюлетэнi старшыня адказаў: «Мае права абвяшчаць лiчбы
старшыня камiсii цi сакратар». Сакратар абышла ўсiх сябрау камiсii i цiха запiсала вынiкi падлiку, пасля чаго села за стол i складала лiчбы на калькулятары. У 20.55 былi абвешчаныя вынiкi.
Увесь падлiк заняў 55 хвiлiн.
Пра немаг чымасць рэальна пракантраляваць падлiк галасоў заявiлi незалежныя назiральнiкi з Салiгорскай гарадской выбарчай акругi №68 i Слуцкай выбарчай акругi №67. Нягледзячы
на тое, што назiральнiкаў дапусцiлi да месцаў падлiку камiсiямi галасоў на тры метры, у цэлым
працэдура насiла звыклы характар: кожны сябра камiсii складаў пэўную частку бюлетэняў, якую
потым перадаваў сакратару. Той ужо агульныя стосы перадаваў старшынi, i яны ўдвух калькулявалi канчатковыя лiчбы. Гэтая падгонка лiчбаў займала больш часу за «падлiк» галасоў сябрамi
камiсii i суправаджалася разлiкамi на калькулятары, алоўкавымi запiсамi i шэптам, пачуць якi
назiральнiкi не мелi маг чымасцi. Абурэнне назiральнiкаў выклiкала велiзарнае завышэнне яўкi выбарцаў у вынiковых пратаколах участковых камiсiй. Паводле пратакола камiсii, у асноўны
дзень выбараў у галасаваннi ўдзел прынялi 926 чалавек, але рэальная колькасць была меншая на
470 чалавек. Назiранне i паралельны падлiк яўкi вёўся назiральнiкамi абсалютна без перапынкаў,
адзначыў назiральнiк з салiгорскага ўчастка №24 Уладзiмiр Шыла. Пры гэтым лiчба была кiраўнiцтвам камiсii проста дабаўлаеная ў пратакол нават без укiдвання бюлетэняў, бо нават вiзуальна
была бачная адсутнасць такой iх колькасцi ў пачках. Значную фальсiфiкацыю выявiў назiральнiк з салiгорскага выбарчага ўчастку №9 Алег Стахаевiч. Па гэтым участку паводле вынiковага
пратакола камiсii колькасць выбаршчыкаў, якiя прынялi ўдзел у галасаваннi ў дзень выбараў у
памяшканнi ўчастка для галасавання, склала 694 чалавекi. Насамрэч на ўчастак прыйшло 548
чалавек, на паў тры сотнi менш. Неверагодную лiчбу далi па тых, хто прагаласаваў па месцы знаходжання. У двух скрынях апынуўся 181 бюлетэнь, пры тым, што сакаратар агучваў колькасць
заявак па надомным галасаваннi — iх было толькi 46.
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Назiральнiкi, якiя працавалi на ўчастку №17 у Першамайскай акрузе Бабруйска, зафiксавалi,
як маленькiя стосiкi бюлетэняў «пераўтварылiся» ў вялiкiя лiчбы. У асноўны дзень галасавання
яўка была катастрафiчна нiзкая, у другой палове дня было заўважна, што сябры камiсii вельмi
хвалююцца з гэтай нагоды. Участак наведалi назiральнiкi АБСЕ, адзiн з якiх спытаў у старшынi
камiсii адносна колькасцi прагаласаваўшых. Старшыня камiсii разгубiлася, сказала, што не ведае
i пабегла некуды тэлефанаваць. Вярнулася, i назвала лiчбу: «500 чалавек!». Назiральнiкi здзiвiлiся, бо па iх падлiках было каля 200. Яны расказалi прадстаўнiкам АБСЕ, што адбылося. Падчас
падлiку галасоў назiральнiкi ўбачылi даволi вялiкi стос бюлетэняў з датэрмiновага галасавання,
сябры камiсii агучылi лiчбу 481. Пасля дасталi маленькi стосiк з асноўнага дня, i агучылi лiчбу ў
625 бюлетэняў. Па падлiках назiральнiкаў iх там павiнна было быць 218, i гэта было бачна нават
вiзуальна. Назiральнiкi папрасiлi, каб сябры камiсii паказвалi кожны бюлетэнь пры падлiку, але
iм адмовiлi. Такiм чынам, сябры камiсii проста называлi лiчбы, а колькi бюлетэняў на стале —
для iх гэта было неiстотна.
Аляксандр Гехт назiраў на ўчастку №17 Гомельскай-Цэнтральнай акругi №33. У дзень выбараў ён нi на хвiлiну не пакiдаў участак i налiчыў 218 чалавек. А пасля падлiку галасоў старшыня камiсii паведамiла, што ў дзень галасавання яўка склала 345 чалавек, то бок на 127 чалавек
больш. Назiральнiкам забаранялi стаяць блiзка каля стала пры падлiку галасоў.
На ўчастках, дзе назiральнiкi не фiксавалi парушэнняў нi падчас датэрмiновага галасавання,
нi ў дзень выбараў, вынiкi аказвалiся моцна адрознымi ад вынiкаў на iншых участках. Так, Сяргей Колышкiн назiраў на ўчастку (№9, акруга Гомельская-Цэнтральная №33), выбары там не адбылiся, яўка была крыху болей за 30%. Назiральнiкi маглi рэальна бачыць падлiк галасоў, камiсiя
паставiла сталы так, каб было нам ўсё бачна.
Непразрыстасць працэдур падлiку галасоў не дазваляе зрабiць высновы аб рэальным волевыяўленнi выбаршчыкаў i паў тарае негатыўную практыку папярэднiх выбарчых кампанiй.
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НА ЗIРАННЕ ЗА ВЫБАРАМI
Мiжнароднае назiранне ў Беларусi традыцыйна было прадстаўлена Назiральнай мiсiяй Мiжпарламенцкай Асамблеi СНД, Мiжнароднай мiсiяй БДIПЧ АБСЕ, мiсiяй Парламенцкай асамблеi Савета Еўропы, прадстаўнiкамi дыпламатычнага корпусу ў Рэспублiцы Беларусь. Таксама
нешматлiкiя мiсii мiжнароднага назiрання былi накiраваны Парламенцкай асамблеяй АБСЕ,
Шанхайскай Арганiзацыяй Садружнасцi.
Акрамя кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары», нацыянальнае назiранне ажыццяўляла таксама кампанiя «Права выбару», якая аб'яднала восем палiтычных суб'ектаў (Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада), Беларуская Хрысцiянская Дэмакратыя,
Аб'яднаная Грамадзянская партыя, Рух «За Свабоду!», Партыя БНФ, Беларуская партыя «Зялёныя», незалежны прафсаюз Радыёэлектроннай прамысловасцi, аргкамiтэт Партыi Свабоды i
прагрэса) i можа лiчыцца назiраннем з боку апазiцыйных палiтычных партый i рухаў.
Асобныя праўладныя грамадскiя аб'яднаннi i палiтычныя партыi (Белая Русь, БРСМ, Беларускi саюз жанчын, Федэрацыя прафсаюзаў Беларусi i iнш.) традыцыйна вылучалi вялiкую
колькасць назiральнiкаў. Аднак iх дзейнасць у першую чаргу была скiравана на кантроль за iншымi назiральнiкамi, падтрымку дзейнасцi камiсiй, падрыхтоўку скаргаў на назiральнiкаў дзеля
абгрунтавання iх выдалення з выбарчых участкаў. Трэба адзначыць, што вынiкi назiрання праўладных грамадскiх аб'яднанняў i палiтычных партый раней не агучвалiся i не прадстаўлялiся грамадству.
Агулам у выбарчых камiсiях усiх узроўняў было акрэдытавана 37 834 нацыянальныя назiральнiкi (Дадатак 13).
У працэсе назiрання за выбарамi ўдзельнiкi кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» су тыкалiся з цiскам з боку органаў улады, адмовамi ў прадстаўленнi iнфармацыi з выбарчых
камiсiй, выдаленнем з выбарчых участкаў. Асобна трэба адзначыць неабгрунтаваную забарону
на фота- i вiдэаздымкi на выбарчых участках, супрацьдзеянне назiральнiкам падчас падлiку яўкi,
а таксама назiранню за падлiкам галасоў на выбарчых участках.
Кампанiя «Праваабаронцы за свабодныя выбары» заяўляе пра 5 фактаў незаконнага пазбаўлення акрэдытацыi сваiх назiральнiкаў.
Прававы аналiз Пастановы Цэнтральнай камiсii Рэспублiкi Беларусь па выбарах
i правядзеннi рэспублiканскiх рэферэндумаў «Аб зацвярджэннi Палажэння аб парадку
накiравання назiральнiкаў пры падрыхтоўцы i правядзеннi выбараў дэпутатаў
Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь шостага склiкання»
ад 8 чэрвеня 2016 года № 208
Дадзенае Палажэнне было зацверджана на паседжаннi Цэнтральнай камiсii 8 чэрвеня 2016
г. i рэгулявала парадак накiравання i акрэдытацыi назiральнiкаў пры падрыхтоўцы i правядзеннi
выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь.
Асноўны прынцып накiравання назiральнiкаў, замацаваны ў п.2 Палажэння, заключаецца
ў тым, што палiтычныя партыi, грамадскiя аб'яднаннi, працоўныя калектывы i iх структурныя
падраздзяленнi, група выбаршчыкаў маюць права накiраваць назiральнiкам аднаго свайго прадстаўнiка (з папярэдняй згоды камiсii — больш за аднаго) на паседжанне адпаведнай выбарчай
камiсii, на ўчастак для галасавання.
Варта адзначыць, што Палажэннем прадугледжана маг чымасць накiравання назiральнiкаў
рэспублiканскiм грамадскiм аб'яднаннем, палiтычнай партыяй у выбарчыя камiсii ўсiх узроўняў,
у тым лiку на ўчасткi для галасавання, размешчаныя на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь, незалежна ад наяўнасцi нiжэйстаячых арганiзацыйных структур.
Такi парадак адлюстроўвае пазiтыўны падыход да накiравання назiральнiкаў, у першую чаргу, для апазiцыйных партый, паколькi ў большасцi выпадкаў яны не маюць нiжэйстаячых структурных падраздзяленняў, зарэгiстраваных ва ўстаноўленым парадку, а таксама для грамадскiх
аб'яднанняў, якiя не маюць нiжэйстаячых структурных падраздзяленняў у адпаведнасцi са сваiмi
Стату тамi. Раней, на папярэднiх парламенцкiх выбарах, ЦВК нярэдка зацвярджаў такi парадак
накiравання назiральнiкаў, калi толькi нiжэйстаячыя структурныя падраздзяленнi палiтычных
партый i грамадскiх аб'яднанняў маглi накiроўваць назiральнiкаў на ўчасткi для галасавання.
8
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Пры такiм парадку грамадскае аб'яднанне, якое не мае структурных падраздзяленняў, магло накiроўваць назiральнiкаў толькi на паседжаннi ЦВК.
П. 17 Палажэння прадугледжвала новы парадак спынення паўнамоцтваў назiральнiкаў на
ўчастку для галасавання. Так, у адпаведнасцi з дадзеным пунктам, тэрмiн паўнамоцтваў назiральнiка ва ўчастковай выбарчай камiсii i на ўчастку для галасавання пачынаецца з моманту яго
акрэдытацыi ў дадзенай камiсii i спыняецца пасля падвядзення вынiкаў галасавання на ўчастку,
у акруговай, абласной, Мiнскай гарадской выбарчай камiсii — у дзень ўстанаўлення вынiкаў выбараў адпаведна па акрузе, вобласцi, гораду Мiнску. У той жа час, у адпаведнасцi з ч. 6 арт. 13
Выбарчага кодэкса (змены 2013 года), паўнамоцтвы назiральнiка пачынаюцца з моманту яго
акрэдытацыi i завяршаюцца ў дзень устанаўлення адпаведнай камiсiяй вынiкаў падлiку галасоў,
вынiкаў выбараў.
Дадзеная фармулёўка на практыцы можа тлумачыцца такiм чынам, што назiральнiкам на
ўчастку для галасавання можна адмаўляць у маг чымасцi падачы скаргаў на вынiкi падлiку галасоў i вынiковыя пратаколы камiсiй у сувязi з завяршэннем паўнамоцтваў назiральнiка.
Асаблiвай увагi заслугоўвае п. 15 Палажэння, якi канкрэтызаваў правы назiральнiкаў, устанавiўшы, што назiральнiкi ў перыяд датэрмiновага галасавання i ў дзень выбараў маюць права
атрымлiваць iнфармацыю пра колькасць выбаршчыкаў, уключаных у спiсы выбаршчыкаў, i колькасць выбаршчыкаў, якiя прынялi ўдзел у галасаваннi.
Акрамя таго, канкрэтызавана права назiральнiкаў, зарэгiстраваных у акруговых выбарчых
камiсiях, прысутнiчаць там пры прыёме пратаколаў участковых выбарчых камiсiй аб вынiках галасавання на ўчастку.
Варта адзначыць, што раней прадстаўнiкi кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары»
падвяргалi крытыцы факты нядопуску назiральнiкаў, зарэгiстраваных у тэрытарыяльных камiсiях, да назiрання ў дадзеных камiсiях у момант перадачы пратаколаў участковых выбарчых камiсiй з вынiкамi галасавання на ўчастках. Падставай для нядопуску было сцвярджэнне сябраў камiсiй аб тым, што назiральнiкi, у адпаведнасцi з арт. 13 ВК, маюць права прысутнiчаць толькi на
паседжаннях выбарчых камiсiй, а прыём пратаколаў з вынiкамi галасавання на ўчастках, на думку у тым лiку i ЦВК, не з'яўляецца паседжаннем камiсii. Назiральнiкаў такiм чынам пазбаўлялi
маг чымасцi назiраць за працэсам ўстанаўлення вынiкаў галасавання па тэрыторыi альбо акрузе,
запрашаючы iх толькi на паседжаннi тэрытарыяльных альбо акруговых камiсiй па зацвярджэннi
вынiкаў выбараў, якiя праходзiлi праз некалькi дзён.
Пазiцыя экспертаў кампанii заключаецца ў тым, што арт. 13 ВК утрымлiвае прыкладны пералiк правоў назiральнiкаў i ў вычарпальным пералiку забароненых для назiральнiка дзеянняў не
ўтрымлiваецца забаронаў на атрыманне iнфармацыi, якая тычыцца колькасцi зарэгiстраваных
на ўчастку выбаршчыкаў, колькасцi тых, хто прагаласаваў, а таксама забароны на ажыццяўленне
назiрання за працай тэрытарыяльных камiсiй у момант перадачы пратаколаў участковых камiсiй
з вынiкамi падлiку галасоў на ўчастках для галасавання.
«Праваабаронцы за свабодныя выбары» вiталi больш дэталёвае тлумачэнне норм арт. 13 ВК,
зробленае ў дадзенай пастанове ЦВК, але не лiчылi, што такiм чынам ЦВК выйшаў за рамкi ВК.
У той жа час, сакратар ЦВК Мiкалай Лазавiк адзначыў, што «ў нас было шмат заўваг ад мiжнародных назiральнiкаў, якiя хацелi паглядзець, як прымаюцца пратаколы акруговымi камiсiямi.
Мы ўлiчылi iх пажаданнi, хоць гэта пашырае рамкi закона». У такiм выпадку, выклiкае здзiўленне
выбiральнасць падыходу ЦВК да маг чымасцi «пашырэння рамак закона», паколькi ў выпадку з
прапановамi кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» па ўрэгуляваннi працэдур падлiку галасоў пазiцыя ЦВК заключалася ў тым, што гэтыя працэдуры не могуць быць урэгуляваны
пастановамi ЦВК у сувязi з тым, што яны супярэчаць палажэнням ВК. Пры тым, што нормы ВК
не ўтрымлiваюць апiсання працэдур падлiку выбарчых бюлетэняў участковымi камiсiямi. Акрамя гэтага, у адпаведнасцi з п.3 ч.1 арт. 33 ВК, Цэнтральная камiсiя ў рамках сваёй кампетэнцыi
толькi дае тлумачэннi заканадаўства Рэспублiкi Беларусь аб выбарах у мэтах яго аднастайнага
выканання.
Таксама эксперты кампанii лiчаць, што рэкамендацыя БДIПЧ АБСЕ, якая тычыцца правоў
назiральнiкаў, не была ўлiчаная ў поўным аб'ёме, паколькi не прадугледзела маг чымасць атрымання назiральнiкамi копii пратакола аб вынiках галасавання i азнаямлення са зместам спiсу выбаршчыкаў.
Напярэдаднi асноўнага дня галасавання ЦВК унесла змены ў Палажэнне аб парадку накiравання назiральнiкаў у выбарчыя камiсii, звёўшы да мiнiмуму колькасць давераных асоб кандыда-80-

таў у дэпу таты. Адзначаючы хуткi i таемны характар унясення гэтых зменаў, эксперты кампанii
«Праваабаронцы за свабодныя выбары» расцанiлi гэта як палiтычны крок, скiраваны на знiжэнне празрыстасцi падлiку галасоў.
Змены, унесеныя ў пункты 3 и 15 Палажэння аб парадку накiравання назiральнiкаў ад 8 чэрвеня 2016 г., былi зацверджаны апублiкаванай на сайце ЦВК Пастановай №57 ад 10 верасня
2016 г.:
« <...> пункт 3 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
«Давераныя асобы кандыдата ў дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў маюць права ажыццяўляць
назiранне на паседжаннях акруговай i ўчастковых выбарчых камiсiй, на ўчастках для галасавання той выбарчай акругi, па якой балатуецца кандыдат у дэпу таты.
На паседжаннi акруговай, участковай выбарчай камiсii, на ўчастку для галасавання маюць
права прысутнiчаць не больш за аднаго назiральнiка з колькасцi давераных асоб кандыдата ў дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў (з папярэдняй згоды камiсii — больш за аднаго)»;
частку другую пункта 15 выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
«Назiральнiкi, акрэдытаваныя пры акруговых выбарчых камiсiях, маюць права прысутнiчаць у гэтых камiсiях пры прыёме пратаколаў участковых выбарчых камiсiй аб вынiках галасавання на ўчастках. З давераных асоб кандыдата ў дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў у адпаведнай
акруговай выбарчай камiсii мае права прысутнiчаць толькi адзiн назiральнiк (з папярэдняй згоды камiсii — больш за аднаго)».
Асаблiвую ўвагу кампанiя «Праваабаронцы за свабодныя выбары» звяртала на той факт,
што Пастанова №57 ЦВК была прынятая таемна ад назiральнiкаў з няўрадавых грамадскiх арганiзацый i апазiцыйных палiтычных партый. Цэнтральная камiсiя, у парушэнне сваiх жа метадычных рэкамендацый, згодна з якiмi камiсiя абавязаная запрашаць назiральнiкаў на кожнае
паседжанне, правяла таемнае паседжанне. Нiхто з незалежных назiральнiкаў цi назiральнiкаў ад
апазiцыйных палiтычных партый, акрэдытаваных пры ЦВК, не быў на яго запрошаны. Назiральнiк кампанii Змiцер Чарных не атрымлiваў запрашэння на гэтае паседжанне нi тэлефанаваннем,
нi нават праз смс. Гэтае паседжанне было прысвечанае толькi адной тэме — абмежаванню колькасцi давераных асоб кандыдатаў у дэпу таты на выбарчых участках да адной асобы. Да прыняцця гэтай пастановы, падчас усiх папярэднiх выбарчых кампанiй такога абмежавання не было.
Таемны i хуткi характар прыняцця гэтай пастановы (бо яна прымаецца за су ткi да асноўнага
дня выбараў, калi ўжо прайшло пяць дзён датэрмiновага галасавання) сведчыла, што яна скiраваная толькi на адно — каб падлiк галасоў 11 верасня быў як мага менш празрыстым. Каб, накiраваўшы на выбарчыя ўчасткi давераных асоб кандыдатаў у дэпу таты, немаг чыма было адсачыць
усю працэдуру падлiку галасоў.
Пры гэтым эксперты кампанii не ўпершыню ўказвалi на супярэчлiвасць у падыходах кiраўнiцтва ЦВК, якое заўсёды казала, што не можа ўнесцi змены ў выбарчае заканадаўства менш
чым за паўгады да выбарчай кампанii, што ёсць у рэкамендацыях Венецыянскай камiсii i БДIПЧ
АБСЕ. Але сваiмi пастановамi яно змяняе правапрымяняльную практыку за су ткi, падчас галасавання.
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СКАРГI I ЗВАРОТЫ
Паводле афiцыйнай iнфармацыi ЦВК, па стане на 16 верасня было пададзена 1716 зваротаў па пытаннях падрыхтоўкi i правядзення выбараў (Дадатак 14). Падчас папярэднiх выбараў
дэпу татаў, згодна дадзеных, было зафiксавана 938 зваротаў. З iх у 82 зваротах (4,7%) ставiлiся
пытаннi, не звязаныя з падрыхтоўкай i правядзеннем выбараў, у 87 (каля 5%) — пытаннi, звязаныя з тлумачэннем выбарчага заканадаўства, у 229 (каля 13%) — iншыя пытаннi, звязаныя з
падрыхтоўкай i правядзеннем выбараў.
Значную частку зваротаў склалi звароты аб парадку галасавання i падлiку галасоў — 589
(34%). На этапе перадвыбарчай агiтацыi пададзена 139 зваротаў (8%); на этапе вылучэння i рэгiстрацыi кандыдатаў пададзена 114 зваротаў (6,6%). Аб прызнаннi выбараў несапраўднымi i аб
правядзеннi паў торнага падлiку галасоў выбаршчыкаў пададзена 115 зваротаў (6,7%), са скаргамi на дзейнасць выбарчых камiсiй паступiла 250 зваротаў (каля 15%).
Паводле дадзеных ЦВК, большасць зваротаў прыйшло менавiта ў АВК (524 цi 30%). Адзначым, што 486 зваротаў (28%) паступiла ў УВК, большасць з iх тычылася парадку галасавання i
падлiку галасоў (63%).
Варта ўказаць на негатыўную практыку не падаваць iнфармацыю аб колькасцi спрэчак, разгледжаных выбарчымi камiсiямi i судамi. У ходзе выбараў дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў шостага склiкання Цэнтральная камiсiя публiкавала статыстыку па ўсiх зваротах агулам. Пры гэтым
з дадзеных ЦВК немаг чыма зразумець, якую долю з гэтай колькасцi зваротаў складаюць скаргi,
што падавалiся ў выпадках, наўпрост прадугледжаных ВК: абскарджанне рашэнняў мясцовых
выканкамаў аб утварэннi выбарчых камiсiй, рашэнняў выбарчых камiсiй аб адмове ў рэгiстрацыi
iнiцыятыўных груп, кандыдатаў у дэпу таты, вынясенне папярэджанняў iнiцыятыўным групам
i кандыдатам у дэпу таты i iнш.
На думку экспертаў кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары», адсутнасць дакладнай iнфармацыi аб выбарчых спрэчках не спрыяе рэалiзацыi прынцыпа адкрытасцi i галоснасцi
правядзення выбараў, замацаванага ў артыкуле 13 ВК.
Згодна з пастановай Цэнтральнай камiсii па выбарах i правядзеннi рэспублiканскiх рэферендумаў ад 8 чэрвеня 2016 № 22 «Аб iнфармаваннi грамадзян аб рабоце па падрыхтоўцы i правядзеннi выбараў у Палату прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь шостага
склiкання», абласныя (Мiнскi гарадскi) выканаўчыя камiтэты на сваiх афiцыйных сайтах у спецыяльна створаных рубрыках «Выбары-2016» павiнны публiкаваць рашэннi ТВК i АВК па выбарчых спрэчках. Аднак на практыцы большасць такiх рашэнняў не былi апублiкаваныя.
У некаторых выпадках выканкамы абмяжоўвалiся публiкацыяй кароткай iнфармацыi аб прынятых выбарчымi камiсiямi рашэннях. Такая практыка можа быць звязаная з тым, што выбарчае
заканадаўства не ўтрымлiвае вызначэнне тэрмiна «выбарчая спрэчка». У практычным дапаможнiку для АВК i ТВК, зацверджаным ЦВК пастановай № 9 ад 17.05.2016 г., таксама адсутнiчаюць
тлумачэннi адносна таго, разгляд якiх зваротаў з'яўляецца выбарчай спрэчкай.
Па дадзеных афiцыйных сайтаў абласных i Мiнскага гарадскога судоў, на сумесныя рашэннi
Прэзiдыумаў абласных (Мiнскага гарадскога) Саветаў дэпу татаў i абласных (Мiнскага гарадскога) выканаўчых камiтэтаў аб фармiраваннi абласных i акруговых выбарчых камiсiй пададзена
8 скаргаў. Нi адна з iх не была задаволеная.
На рашэннi мясцовых выканкамаў аб фармiраваннi ўчастковых выбарчых камiсiй, па дадзеных юрыстаў кампанii, пададзена 13 скаргаў, з якiх нiводная не задаволеная (прыклад — Дакумент 9). Агульная статыстыка па скаргах на рашэннi аб утварэннi ўчастковых камiсiй адсутнiчае, паколькi суды не публiкавалi рашэннi па вынiках iх разгляду.
У тэрытарыяльныя выбарчыя камiсii пададзена 21 скарга на рашэннi аб адмове ў рэгiстрацыi
кандыдатамi ў дэпу таты. Адна скарга была задаволеная. У суды пададзеныя 16 скаргаў на рашэннi тэрытарыяльных выбарчых камiсiй аб адмове ў задавальненнi скаргаў патэнцыйных кандыдатаў. З iх 3 скаргi былi задаволеныя.
Па дадзеных ЦВК, на этапе перадвыбарчай агiтацыi пададзена 139 зваротаў. Як ужо ўзгадвалася, ЦВК не дэталiзуе, якi адсотак з дадзенай лiчбы складаюць скаргi, а таксама не ўказвае таго,
якiя менавiта пытаннi ставiлiся ў пададзеных зваротах. Праблемай з'яўляецца тое, што на сайтах
мясцовых выканкамаў у раздзеле «ВЫБАРЫ-2016» публiкавалiся толькi адзiнкавыя рашэннi
выбарчых камiсiй, што не дазваляла сабраць агульную статыстку па скаргах на этапе перадвыбарчай агiтацыi.
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Напрыклад, юрыстам кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары» вядома аб падачы
22 скаргаў, пры гэтым апублiкавана менш за 10% рашэнняў па дадзеных скаргах. У асноўным
скаргi падчас агiтацыii тычылiся наступных парушэнняў выбарачага заканадаўства: парушэннi
патрабаванняў аб выхадных дадзеных у агiтацыйных матэрыялах; адмова друкарняў вырабляць
агiтацыйныя матэрыялы; перашкоды ў агiтацыi на перадвыбарчых пiкетах; унясенне зменаў у
бiяграфiчныя звесткi кандыдатаў; адмова ў апублiкаваннi перадвыбарчай праграмы; адмова ў
паказе тэлевыступа кандыдата; выкарыстанне адмiнiстрацыйнага рэсурсу праўладнымi кандыдатамi.
Як i раней, у сёлетнiх выбарах дэпу татаў Палаты прадстаўнiкоў шостага склiкання мелi месца
факты адвольнага прымянення нормаў ВК аб тэрмiнах падачы скаргаў. Так, згодна з выбарчым
заканадаўствам, скаргi, як правiла, падаюцца ў трохдзённы тэрмiн з дня прыняцця рашэння.
Паколькi парадак цячэння тэрмiнаў у Выбарчым кодэксе не вызначаны, на погляд юрыстаў кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары», павiнны дзейнiчаць агульныя правiлы падлiку
тэрмiнаў, вызначаныя ў Грамадзянскiм працэсуальным кодэксе (тэрмiн для падачi скаргi пачынаецца на наступны дзень). Але ж на практыцы суды i выбарчыя камiсiі трактуюць норму аб
тэрмiнах абмежавальна, паколькi залiчваюць дзень вынясення рашэння ў трохдзённы тэрмiн для
абскарджвання. У выпадку, калi рашэнне выносiцца ўвечары, а само рашэнне, як правiла, выдаецца на рукi на наступны дзень, многiя скаргi падаюцца з пропускам тэрмiна i, адпаведна, не
разглядаюцца. Такiя сiтуацыi сведчаць пра абмежаваннi маг чымасцяў рэалiзацыi права на абскарджанне незаконных рашэнняў. Мяркуем, што такая праблема павiнна быць вырашаная праз
адпаведныя дапаўненнi i змены ў ВК.
У Цэнтральнай камiсii пасля выбараў разгледжаныя 2 скаргi былых кандыдатаў у дэпу таты
аб прызнаннi выбараў па адпаведных выбарчых акругах несапраўднымi i адмене iх вынiкаў. Такiя
скаргi падалi Вiктар Мiхальчык, якi балатаваўся кандыдатам у дэпу таты па Гродзенскай-Занёманскай ВА №5, i Сяргей Калякiн, якi iшоў па Аршанскай гарадской ВА №25. Згодна са скаргамi
кандыдатаў, падставай для прызнання выбараў несапраўднымi з'яўлялiся парушэннi пры фармiраваннi выбарчых камiсiй па акругах, неабгрунтаваныя абмежаваннi ў правядзеннi перадвыбарчай агiтацыi, стварэнне перашкодаў для працы назiральнiкам на ўчастках, завышэнне рэальнай
яўкi выбаршчыкаў i iнш. Па вынiках разгляду скаргаў ЦВК «не ўстанавiла парушэнняў выбарчага заканадаўства, дапушчаных падчас выбараў або пры падлiку галасоў, якiя ўплываюць на вынiкi
выбараў або не дазваляюць з пэўнасцю вызначыць вынiкi волевыяўлення выбаршчыкаў»9.
Варта адзначыць, што ВК не прадугледжвае маг чымасць абскарджання рашэнняў ЦВК, прынятых па скаргах кандыдатаў на прызнанне выбараў несапраўднымi. Паводле ВК, кандыдат у
дэпу таты можа абскардзiць у Вярхоўны Суд толькi рашэнне ЦВК аб прызнаннi выбараў несапраўднымi. У цэлым права абскарджання ў судовым парадку дзеянняў i рашэнняў, якiя прымаюцца выбарчымi камiсiямi, абмяжоўваецца толькi выпадкамi, непасрэдна прадугледжанымi ВК,
што супярэчыць канстытуцыйнаму праву на зварот у суд.

9

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-post69.pdf i http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6post70.pdf
-83-

РЭКАМЕНДАЦЫI
Змены ВК апошнiх гадоў не ўлiчваюць большасцi рэкамендацый АБСЕ i Венецыянскай камiсii, вынесеных па вынiках назiрання за папярэднiмi выбарамi, а таксама прапановы кампанii
«Праваабронцы за свабодныя выбары». Большасць гэтых рэкамендацый не страцiла сваю актуальнасць i пасля выбараў Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь 2015 года. Выбары паказалi, што без
дэталёвай рэгламентацыi парадку фармiравання ВК, галасавання i падлiку галасоў немаг чыма
забяспечыць правядзенне выбараў, якiя б адпавядалi мiжнародным стандартам у галiне свабодных i справядлiвых выбараў, у прыватнасцi, Капенгагенскаму дакументу АБСЕ 1990 г.
Выбарчая кампанiя таксама засведчыла неабходнасць забеспячэння рэальнай роўнасцi кандыдатаў у сферы доступу да сродкаў масавай iнфармацыi i пашырэння правоў назiральнiкаў.
Змены ў выбарчым заканадаўстве, прапанаваныя нiжэй, дазволяць наблiзiць выбары да мiжнародных стандартаў, а таксама павялiчыць давер да вынiкаў выбараў як з боку грамадзян Беларусi,
так i з боку мiжнароднай супольнасцi.

Выбарчыя камiсii
У ВК трэба закласцi норму, якая б давала гарантыi прысутнасцi ў выбарчых камiсiях прадстаўнiкоў палiтычных партый i забяспечвала плюралiстычны склад камiсiй. Неабходна забяспечыць, каб палiтычныя партыi, якiя прынялi ўдзел у выбарчай кампанii, у тым лiку парламенцкай,
мелi права дэлегаваць аднаго прадстаўнiка ў кожную з тэрытарыяльных, акруговых i ўчастковых
выбарчых камiсiй. I толькi ў выпадку, калi палiтычная партыя не скарысталася такiм правам,
мясцовыя распарадчыя i выканаўчыя органы атрымаюць права самастойна запаўняць вакантныя
месцы ў выбарчых камiсiях. Аналагiчным чынам першачарговае права вылучаць сваiх прадстаўнiкоў у выбарчыя камiсii павiнны мець кандыдаты ў дэпу таты. Акрамя таго, трэба заканадаўча
вызначыць крытэры для кандыдатаў у склад выбарчых камiсiй (дэлегаванне палiтычнай партыяй, адукацыя, iншыя прафесiйныя веды), якiя б зменшылi маг чымасцi адвольнага iх прызначэння
i маглi б ацэньвацца судом пры разглядзе адпаведных скаргаў.

Рэгiстрацыя кандыдатаў
Неабходна выключыць маг чымасць выкарыстання адмiнiстрацыйнага рэсурсу пры зборы
подпiсаў, у прыватнасцi, забаранiць збор подпiсаў не сябрамi iнiцыятыўных груп. Акрамя таго, трэба прадугледзець права назiральнiкаў прысутнiчаць пры праверцы подпiсаў за вылучэнне
кандыдатаў.

Спiсы выбаршчыкаў
Для павелiчэння празрыстасцi i падсправаздачнасцi працэсу рэгiстрацыi выбаршчыкаў неабходна стварыць агульнанацыянальны спiс выбаршчыкаў. Грамадзянам i назiральнiкам (у тым
лiку давераным асобам, прадстаўнiкам СМI i мiжнародным назiральнiкам) павiнен быць дадзены поўны доступ да спiсаў. Кожны грамадзянiн павiнен мець права знаёмiцца са спiсамi выбаршчыкаў да пачатку галасавання. Акрамя таго, назiральнiкi павiнны мець маг чымасць знаёмiцца
з гэтымi спiсамi падчас галасавання. Колькасць выбаршчыкаў, зарэгiстраваных на ўчастку для
галасавання, павiнна абвяшчацца выбарчымi камiсiямi як напярэдаднi галасавання, так i пасля
яго заканчэння. Варта стварыць адзiны реэстр усiх выбаршчыкаў Рэспублiкi Беларусь.

Фiнансаванне выбараў
Замацаваная ВК норма дазваляе самастойнае выкарыстанне ЦВК сродкаў дзяржаўнага бюджэту на выраб iнфармацыйных улётак з агульнымi дадзенымi кандыдатаў замест фiнансавання
iх выдаткаў на агiтацыйныя друкаваныя матэрыялы. Гэта прывяло да нiзкай актыўнасцi большай часткi кандыдатаў у вырабе агiтацыйных матэрыялаў. Таму трэба на заканадаўчым узроўнi
вярнуць дзяржаўнае фiнансаванне выдаткаў кандыдатаў па вырабе друкаванай агiтацыйнай прадукцыi. Варта прадугледзець маг чымасць адкрыцця спецыяльных фондаў з моманту рэгiстрацыi
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iнiцыятыўных груп па вылучэнi кандыдатаў у дэпу таты для аплаты выдаткаў па зборы подпiсаў
за iх вылучэнне, па аналогii з прэзiдэнцкiмi выбарамi.

Перадвыбарчая агiтацыя
Заканадаўства прадугледжвае працягласць перыяду перадвыбарчай агiтацыi не больш за 1
месяц. Такi тэрмiн агiтацыi абмяжоўвае як кандыдатаў у маг чымасцi агiтацыi, так i грамадзян у
атрыманнi поўнай iнфармацыi аб кандыдатах i iх праграмах. Прапаноўваецца павялiчыць тэрмiн
агiтацыйнай кампанii як мiнiмум да двух месяцаў. Акрамя таго, неабходна пазбавiць суб'ектаў,
якiя размяшчаюць палiтычную рэкламу, адказнасцi за змест рэкламы, якую прадаставiлi кандыдаты цi палiтычныя партыi.

Судовае абскарджванне рашэнняў, звязаных з выбарамi
ВК прадугледжвае абмежаваны пералiк падстаў для звароту ў судовыя органы. Неабходна
прадугледзець маг чымасць судовага абскарджання любых рашэнняў выбарчых камiсiй i iншых
дзяржаўных органаў у пытаннях, датычных выбараў. У першую чаргу, неабходна забяспечыць
маг чымасць судовага абскарджання пастаноў АВК, якая зацвярджае вынiкi выбараў.

Датэрмiновае галасаванне
Працэдура датэрмiновага галасаваня ў яе сённяшнiм выглядзе дазваляе ўладам ажыццяўляць
розныя манiпуляцыi падчас падлiку галасоў. У сувязi з гэтым прапаноўваецца разгледзець маг чымасць поўнай адмены датэрмiновага галасавання.
У выпадку, калi датэрмiновае галасаванне не будзе адменена, прапаноўваецца ўвесцi крытэры, адпаведнасць якiм дае выбаршчыку права на датэрмiновае галасаванне. Такiмi крытэрамi
павiнны быць падставы, якiя адназначна сведчаць аб немаг чымасцi для выбаршчыка ўзяць удзел
у галасаваннi ў дзень выбараў, напрыклад, ад'езд за мяжу цi iншыя дакументальна пацверджаныя
доказы.
Трэба таксама заканадаўча дэталiзаваць працэдуры захавання выбарчых скрыняў падчас датэрмiновага галасавання, апячатвання памяшканняў, дзе знаходзiцца выбарчая скрыня. Неабходна забаранiць знаходжанне пабочных асоб, у тым лiку супрацоўнiкаў мiлiцыi, у памяшканнях
для галасавання i пакоях, у якiх захоўваюцца выбарчыя скрынi, бюлетэнi i iншыя матэрыялы па
выбарах. Таксама неабходна прадугледзець права назiральнiкаў знаходзiцца ў памяшканнях для
галасавання па-за часам працы выбарчых камiсiй (перапынак на абед, перыяд пасля заканчэння
галасавання) у выпадках, калi там застаюцца сябры выбарчых камiсiй.
Варта забяспечыць усе УВК празрыстымi цэльнымi выбарчымi скрынямi з пластыкавымi
стужкамi для апячатвання (з iндывiдуальным нумарам выбарчага ўчастка) i арганiзаваць вiдэаназiранне на працягу ўсiх дзён датэрмiновага галасавання ў анлайн рэжыме. Таксама трэба забяспечыць усе УВК iндывiдуальнымi пячаткамi з асобнымi нумарамi кожнай УВК, забяспечыць
абароненасць выбарчых бюлетэняў адпаведнымi знакамi.

Галасаванне па месцы знаходжання выбаршчыка
Трэба вызначыць, што правам на галасаванне па месцы знаходжання карыстаюца выбаршчыкi са значнымi пашкоджаннямi здароўя (пацвярджэнне дакументам медыцынскай установы),
якiя перашкаджаюць яму самастойна з'явiцца на ўчастак для галасавання. Трэба замацаваць у
ВК, што права на такое галасаванне ўзнiкае ў грамадзянiна толькi пасля перадачы ў УВК да дня
галасавання пiсьмовай заявы аб немаг чымасцi галасавання на выбарчым участку.

Пад лiк галасоў
Iснуючая працэдура падлiку галасоў не з'яўляецца празрыстай. Адна з асноўных прычын —
адсутнасць дэталiзацыi працэдуры падлiку галасоў у ВК. У сувязi з гэтым трэба заканадаўча замацаваць наступныя прынцыпы працэдуры падлiку галасоў: падлiк галасоў праводзiцца галосна
ў прысутнасцi назiральнiкаў, якiя могуць сачыць за правiльнасцю падлiку волевыяўлення выбаршчыкаў у кожным бюлетэнi (г.зн., бачыць змест кожнага бюлетэня); падлiк галасоў праводзiцца
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адным з сябраў камiсii, якi агучвае i дэманструе ўсiм сябрам камiсii i назiральнiкам кожны бюлетэнь; падлiк галасоў ажыццяўляецца асобна па кожнай скрынi для галасавання, а вынiкi такога
асобнага падлiку галасоў асобна па кожнай скрынi адлюстроўваюцца ў вынiковым пратаколе.
Копiя вынiковага пратакола, завераная старшынёй i сакратаром камiсii i замацаваная пячаткай,
выдаецца назiральнiку па яго просьбе.
Таксама прапануецца заканадаўча замацаваць права зарэгiстраваных у ТВК назiральнiкаў i
давераных асоб кандытатаў непасрэдна прысутнiчаць i назiраць за працэдурамi перадачы выбарчых бюлетэняў i пратаколаў з вынiкамi галасавання з участкаў для галасавання ў ТВК. Прадугледзець маг чымасць размяшчэння на сайце ЦВК iнфармацыi аб вынiках галасавання па ўсiх
выбарчых акругах з указаннем вынiкаў галасавання па кожным выбарчым участку.

Назiранне за выбарамi
З мэтай узмацнення даверу да выбараў у Беларусi неабходна заканадаўча пашырыць правы
назiральнiкаў. Назiральнiкi павiнны мець маг чымасць бесперашкодна знаёмiцца з матэрыяламi
камiсii, якiя датычацца яе складу, шляхоў вылучэння ў яе сябраў, спiсаў выбаршчыкаў, захавання
выбарчых бюлетэняў i скрыняў падчас датэрмiновага галасавання, а таксама карыстацца вiдэа- i
фотаабсталяваннем падчас ажыццяўлення назiрання за выбарамi.
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Мінакі на фоне банера з інфармацыяй пра выбары. Жодзіна, 20 жніўня 2016 г.

Інфармацыя пра выбары на будынку Камароўскага рынка. Мінск, 25 жніўня 2016 г.
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Інфармацыйны стэнд
«11 верасня 2016 г.
ВЫБАРЫ».
Мінск, 19 жніўня 2016 г.

Абвестка
пра выбары.
Бабруйск,
жнівень 2016 г.

Інфармацыйныя банеры
пра парламенцкія выбары
па-беларуску і па-руску.
Віцебск, ліпень 2016 г.

Магілёў рыхтуецца
да парламенцкіх выбараў.
Жнівень 2016 г.
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Пасяджэнне
Магілёўскага
аблвыканкама
і прэзідыюма
Магілёўскага
аблсавета
дэпутатаў
па стварэнні
абласной
і акруговых
камісій.
Магілёў,
27 чэрвеня
2016 г.

Пасяджэнне
прэзідыюма
Мінскага гарадскога
Савета дэпутатаў і
Мінгарвыканкама па
стварэнні Мінскай
гарадской
і акруговых
выбарчых камісій
у Мінску.
27 чэрвеня 2016 г.
Уваход у памяшканне,
дзе размяшчаецца
Віцебская абласная
камісія.
Віцебск, ліпень 206 г.
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Пасяджэнне Бярозаўскага райвыканкама па фарміраванні ўчастковых камісій. Бяроза, 28 ліпеня 2016 г.

Пасяджэнне Маладэчанскага райвыканкама па фарміраванні ўчастковых камісій. Маладэчна, 27 ліпеня 2016 г.

На пасяджэнні Смаргонскага райвыканкама па фарміраванні ўчастковых камісій. Смаргонь, 26 ліпеня 2016 г.
-90-

Прэтэндэнт у кандыдаты Мікалай Уласевіч і сябры ягонай ініцыятыўнай групы падчас збору подпісаў.
Смаргонь, 28 ліпеня 2016 г.

Пікет па збору подпісаў у падтрымку
Аліны Нагорнай, якая вылучалася па Слуцкай
выбарчай акрузе №67. Слуцк, ліпень 2016 г.
Збор подпісаў за вылучэнне
кандыдатам прадстаўніка
«Справядлівага свету»
Уладзіміра Сякеркі.
Добруш, ліпень 2016 г.

Збор подпісаў за вылучэнне
кандыдатам у дэпутаты
Вольгі Дамаскінай.
Полацк, ліпень 2016 г.
-91-

Пікет каля Успенскага сабора
ў Жыровічах па збору подпісаў
у падтрымку вылучэнца ад БХД
Алеся Масюка. Слонімскі раён,
10 ліпеня 2016 г.

Першы пікет
па збору подпісаў
у падтрымку
вылучэння
кандыдатам
у дэпутаты
актывіста АГП
Уладзіміра
Няпомняшчых.
Гомель,
4 ліпеня 2016 г.

Пікет па збору подпісаў за вылучэнне
прадстаўнікоў БСДП Ганны Канюс
і Ігара Маслоўскага.
Брэст, 11 ліпеня 2016 г.

-92-

Правацэнтрысцкая кааліцыя
праводзіць сумесны пікет
па збору подпісаў каля
“Белтэлерадыёкампаніі”.
Палітыкі з партрэтамі
Паўла Шарамета,
які трагічна загінуў у Кіеве.
Мінск, 20 ліпеня 2016 г.

Прэтэндэнтка
ў кандыдаты
Таісія Кабанчук
размясціла на сваім
пікеце па збору
подпісаў
фотаздымак
Паўла Шарамета
з траўрнай
стужкай.
Бабруйск,
21 ліпеня 2016 г.

Прычэп
з нацыянальнымі
сцягамі і стэндамі
з інфармацыяй
пра прэтэндэнта
ў кандыдаты
Алеся Лагвінца.
Мінск, ліпень 2016 г.

-93-

Прадстаўнік
Партыі БНФ
Зміцер Салаўёў
падчас збору
подпісаў.
Магілёў,
ліпень 2016 г.

Супольны пікет
па збору подпісаў
за вылучэнне
ў кандыдаты
Таццяны Севярынец,
Алены Шабуні
і Георгія Станкевіча.
Віцебск,
27 ліпеня 2016 г.

Вёска Елка Зэльвенскага раёна, збор подпісаў за прэтэндэнта
ў кандыдаты Івана Шэгу. 14 ліпеня 2016 г.

Адна з лідэраў «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч дапамагае збіраць подпісы актывісту кампаніі Аляксандру Снараву.
Віцебск, ліпень 2016 г.
-94-

Невядомы чалавек з камерай
адпіхвае аднаго з лідэраў БХД
Віталя Рымашэўскага
падчас пікета па збору подпісаў
за вылучэнне сябра партыі
Паўла Пракаповіча.
Маладэчна, 29 ліпеня 2016 г.

Мужчына сталага ўзросту напаў на пікет па збору подпісаў, які ладзілі прадстаўнікі АГП і аргкамітэта па стварэнні
партыі БХД. Магілёў, 28 ліпеня 2016 г.

Ахова крамы
«Карона» спрабавала
прагнаць пікетчыкаў
па збору подпісаў.
Пікет праводзілі сябры
ініцыятыўнай групы
Таццяны Малашчанкі.
Міліцыя заступілася.
Баранавічы,
13 ліпеня 2016 г.

-95-

БРСМ збірае подпісы
за вылучэнне кандыдатам
начальніка дэпартамента
па матэрыяльных рэзервах
МНС Беларусі
Васіля Чэкана.
Віцебск, ліпень 2016 г.

БРСМ збірае подпісы
за вылучэнне В.Баранніка,
дырэктара камунальнага
праектнага
УП «Градостроитель».
Барысаў, ліпень 2016 г.

Актывісты «Белай Русі»
збіраюць подпісы
за Аляксея Сокала.
Усходняя выбарчая
акруга №107
г. Мінска, ліпень 2016 г.

«Белая Русь» збірае
подпісы за вылучэнне
дырэктара Пінскага
аўтобуснага парка
Івана Рабкаўца.
Пінск, ліпень 2016 г.
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Пасяджэнне акруговай камісіі Партызанскай ВА №110
сталіцы па рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты
Палаты прадстаўнікоў. Мінск, 8 жніўня 2016 г.

Прэтэндэнт у кандыдаты ад Партыі БНФ Рыгор Кастусёў

падае ў акруговую камісію Шклоўскай ВА №90 дакументы
для рэгістрацыі ў якасці кандыдата. Шклоў, 27 ліпеня 2016 г.

Пасяджэнне акруговай камісіі Баранавіцкай-Заходняй выбарчай акругі №5 па рэгістрацыі кандыдатаў
у дэпутаты. Баранавічы, 11 жніўня 2016 г.

Сябра АГП Аляксандр Кабанаў атрымлівае пасведчанне аб рэгістрацыі яго кандыдатам у дэпутаты
па Бярозаўскай выбарчай акрузе №9. Бяроза, 11 жніўня 2016 г.
-97-

Пасяджэнне акруговай камісіі
ВА №64 па рэгістрацыі
кандыдатаў у дэпутаты.
Марына і Сяргей Шырыны
даюць паказанні
пра атрыманне імі грошай
за подпісы
ў падтрымку Алега Навіцкага.
Жодзіна, 10 жніўня 2016 г.

Пасяджэнне Віцебскага
абласнога суда па разглядзе
скаргаў Мікалая Манохіна
і Сяргея Васільева
на адмовы зарэгістраваць іх
у якасці кандыдатаў у
дэпутаты.
15 жніўня 2016 г.

Пасяджэнне Мінскай абласной камісіі. Разглядаецца скарга кандыдата ў дэпутаты па Слуцкай выбарчай акрузе
Аліны Нагорнай на вынесенае папярэджанне. 5 верасня 2016 г.
-98-

Інфармацыйны плакат пра выбары і агітацыйная прадукцыя
кандыдата ў дэпутаты Ірыны Рынейскай. Бабруйск, жнівень 2016 г.
Агітацыйная
прадукцыя кандыдата
ў дэпутаты
Галіны Філіповіч
на адмысловым стэндзе.
Светлагорск,
жнівень 2016 г.

Інфармацыя пра кандыдатаў у дэпутаты па Асіповічскай выбарчай акрузе. Глуск, жнівень 2016 г.
-99-

Агульнаапазіцыйны агітацыйны перадвыбарчы пікет у Магілёве. 2 верасня 2016 г.

Агітацыйны пікет правацэнтрысцкай кааліцыі, прысвечаны
25 гадавіне абвяшчэння Незалежнасці Беларусі.
Мінск, пляцоўка перад Камароўскім рынкам, 25 жніўня 2016 г.

Пікет у падтрымку сябра АГП Аляксандра Малочкі.
Салігорск, жнівень 2016 г.

Пікет «Ад кандыдата з любоўю» ў падтрымку кандыдата ад АГП па Брэсцкай-Усходняй выбарчай акрузе №3
Дыяны Касцюковіч. Брэст, 15 жніўня 2016 г.
-100-

Старшыня Тулаўскага
сельскага выканаўчага
камітэта
Зэльвенскага раёна
Таццяна Умарава
запісвае дадзеныя
пашпартоў сяброў
перадвыбарчага
штаба кандыдата
Івана Шэгі,
якія праводзяць
агітацыйны пікет.
Вёска Міжэрычы,
26 жніўня 2016 г.

Эка-пікет у падтрымку Юрыя Губарэвіча. Мінск,
22 жніўня 2016 г. (фота з сацыяльных сетак).

Сумесны агітацыйны пікет правацэнтрысцкай кааліцыі
каля ЦУМа ў Мінску, 1 верасня 2016 г.

Агітацыйны канцэрт у падтрымку кандыдата ў дэпутаты Юрыя Стукалава. Магілёў, 30 жніўня 2016 г.
-101-

Сустрэча з выбаршчыкамі
кандыдата ў дэпутаты
Уладзіміра Кацоры,
пасля якой ён зняў
сваю кандыдатуру
з выбараў.
Гомель, 23 жніўня 2016 г.

На перадвыбарчую сустрэчу жанчына прынесла 8 кілаграм перапіскі з кандыдатам Аляксандрам Старавойтавым,
але кандыдат не прыйшоў, Магілёў, 5 верасня 2016 г.

Агульны бацькоўскі сход у СШ №21 г.Баранавічы: забяспечана аўдыторыя для праўладнай кандыдаткі Вольгі Палітыка
і датэрміновае галасаванне на ўчастку №15 ВА №5, 6 верасня 2016 г.
-102-

Плакат ГА “Беларускі саюз жанчын” з заклікам прыняць удзел
у выбарах без выходных дадзеных. Баранавічы, 8 верасня 2016 г.
Выбарчы плакат
з заклікам да ўдзелу
ў выбарах без выходных
дадзеных.
Баранавічы,
верасень 2016 г.

Да актыўнага ўдзелу
ў парламенцкіх выбарах
жыхароў Глуска заклікалі
мясцовыя актывісты
БРСМ. 18 жніўня,
пікет каля мясцовага
кінатэатра «Арыён»

«Я прыйду» –
акцыя, падчас якой
актывісты БРСМ
пераконвалі магілёўцаў
у неабходнасці
галасавання
на выбарах,
у прыватнасці –
датэрміновага.
Магілёў,
6 верасня 2016 г.
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Участак №19
Баранавіцкай-Усходняй
акругі №6:
чарга студэнтаў
Баранавіцкага
дзяржаўнага ўніверсітэта
на датэрміновае
галасаванне,
7 верасня 2016 г.

Чарга студэнтаў медкаледжу
на датэрміновае галасаванне на ўчастку №26
Ленінскай акругі Бабруйска, 7 верасня 2016 г.

Навучэнцы Слуцкага
медкаледжу арганізавана
ідуць на датэрміновае
галасаванне. Слуцкая
выбарчая акруга №67,
участак №21,
7 верасня 2016 г.

На выбарчы ўчастак №21
Баранавіцкай-Заходняй
выбарчай акругі №5
дастаўлены вайскоўцы
для датэрміновага
галасавання.
Баранавічы, СШ №21,
10 верасня 2016 г.
-104-

Падлік галасоў на ўчастку №17
Першамайскай акругі, Бабруйск,
11 верасня 2016 г.

Працэдура падліку галасоў вачыма
назіральніка на выбарчым участку №27
г. Слуцка, 11 верасня 2016 г.

Падлік галасоў на ўчастку №9 ВА №64 адбываўся на асобным стале
старшыні камісіі, які знаходзіўся за 5 метраў ад сябраў камісіі
і 10-12 метраў ад назіральнікаў. Жодзіна, 11 верасня 2016 г.

Прыём пратаколаў ад участковых выбарчых камісій у акруговай камісіі Магілёўскай-Кастрычніцкай ВА №86.
Магілёў, 11 верасня, 2016 г.
-105-

Прадстаўнікі кампаніі
«Праваабаронцы
за свабодныя выбары»
Валянцін Стэфановіч
і Алег Гулак абвяшчаюць
пра пачатак назірання.
Мінск, 7 чэрвеня 2016 г.

Сустрэча
экспертаў кампаніі
«Праваабаронцы
за свабодныя выбары»
Валянціна Стэфановіча
і Паўла Сапелкі
з прадстаўнікамі
назіральнай місіі
БДІПЧ АБСЕ.
Мінск, 8 жніўня 2016 г.

У выніковай
прэс-канферэнцыі
бяруць удзел
каардынатары
кампаніі па назіранні
за выбарамі
Уладзімір Лабковіч
і Алег Гулак.
Мінск,
12 верасня 2016 г.

-106-

Дакумент 1

Адказ Мiнскай абласной камiсii на скаргу А.Г.Мацкевiча
аб працы АВК па-за паседжаннем.

-107-

Дакумент 2

Адказ ЦВК на зварот В.Стэфановiча адносна парадку выкарыстання
матэрыяльных сродкаў для вырабу iнфармацыйных матэрыялаў
на этапе збору подпiсаў iнiцыятыўнымi групамi.

-108-

Дакумент 3

Вызначэнне суда Астравецкага раёна па скарзе кандыдата ў дэпутаты
Мiкалая Уласевiча на адмову СМI ў апублiкаваннi перадвыбарчай
праграмы i прадастаўленнi эфiрнага часу.

-109-

-110-

Дакумент 4

Абвесткi аб абавязковай сустрэчы рэктара Магiлёўскага дзяржаўнага
ўнiверсiтэта iмя Куляшова са студэнтамi з нагоды выбараў.

-111-

Дакумент 5

Абвестка аб правядзеннi агульнагiмназiчнага бацькоўскага сходу
ў гiмназii №4 г.Баранавiчы на 9 верасня 2016 года.

-112-

Дакумент 6

Вытрымкi з Дапаможнiка для праўладных назiральнiкаў.

-113-

-114-

-115-

Прапановы экспертаў кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары»
для мiжведамаснай экспертнай рабочай групы па разглядзе рэкамендацый БДIПЧ АБСЕ
па пытаннях удасканалення выбарчага працэсу ў Рэспублiцы Беларусь.

Дакумент 7

-116-

-117-

-118-

-119-

-120-

-121-

-122-

-123-

-124-

Дакумент 8

Адказ назiральнiку А.Вайцешыку з УВК на ягоную просьбу
аб правядзеннi адкрытага пад лiку галасоў.

-125-

Дакумент 9

Рашэнне суда Першамайскага раёна г.Вiцебска па скарзе П.Левiнава
i выбаршчыкаў на неўключэнне П.Левiнава ў склад УВК.

-126-

-127-

-128-

-129-

*

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect1.pdf

Звесткi аб вылучэннi ў склад тэрытарыяльных выбарчых камiсiй*

Дадатак 1

-130-

*

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect2.pdf

Звесткi аб вылучэннi ў склад акруговых выбарчых камiсiй*

Дадатак 2

-131-

*

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect3.pdf

Звесткi аб складзе тэрытарыяльных выбарчых камiсiй*

Дадатак 3

-132-

*

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect4.pdf

Звесткi аб складзе акруговых выбарчых камiсiй*

Дадатак 4

-133-

*

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect10.pdf

Звесткi аб вылучэннi ва ўчастковыя выбарчыя камiсii*

Дадатак 5

-134-

*

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect11.pdf

Звесткi аб складзе ўчастковых выбарчых камiсiй*

Дадатак 6

-135-

*

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect5.pdf

Звесткi аб колькасцi зарэгiстраваных iнiцыятыўных груп*

Дадатак 7

-136-

*

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect13.pdf

Звесткi аб рэгiстрацыi кандыдатаў у дэпутаты*

Дадатак 8

-137-

Дадатак 9

Звесткi аб колькасцi ўведамленняў аб правядзеннi
масавых мерапрыемстваў*

*

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect16.pdf
-138-

Дадатак 10

Звесткi аб колькасцi заяў на прадстаўленне памяшканняў
для сустрэч з выбаршчыкамi*

*

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect17.pdf
-139-

-140-

*

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect18.pdf

Звесткi аб выкарыстаннi кандыдатамi ў дэпутаты эфiрнага часу*

Дадатак 11

Дадатак 12

Звесткi пра кандыдатаў, якiя прынялi ўдзел у тэледэбатах*

*

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect19.pdf
-141-

-142-

*

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect7.pdf

Звесткi аб акрэдытаваных нацыянальных назiральнiках*

Дадатак 13

-143-

*

http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect12.pdf

Звесткi аб зваротах па пытаннях падрыхтоўкi i правядзення выбараў*

Дадатак 14

Дадатак 15

ГА «Беларуская асацыяцыя журналiстаў»

Манiторынг:
«Асвятленне парламенцкiх выбараў 2016 г. у беларускiх СМI»
(4 лiпеня — 21 верасня 2016 г.)*

Вынiковы даклад
Уводзiны
Даклад падсумоўвае вынiкi манiторынгу асвятлення парламенцкай кампанii 2016 г. у Беларусi. Манiторынг меў на мэце спрыяць прафесiйнаму i аб'ектыўнаму асвятленню выбарчай кампанii.
ГА «Беларуская асацыяцыя журналiстаў», якая праводзiла гэты манiторынг, iмкнулася з'вярнуць
увагу калег на неабходнасць нескажона, неперадузята i поўна iнфармаваць выбаршчыкаў пра электаральны працэс, праграмы кандыдатаў, а таксама меркаваннi iх прыхiльнiкаў i апанентаў.
Метадалогiя манiторынгу дазваляе апiсваць як агульны кантэкст, так i асобныя выпадкi непрафесiйнага асвятлення выбарчай кампанii. Медыйныя матэрыялы аналiзавалiся з гледзiшча якасных i
колькасных паказчыкаў. Найбольш iстотнымi для iх ацэнкi з'яўлялiся мiжнародна прызнаныя прынцыпы i стандарты асвятлення выбарчых кампанiй, а таксама нормы журналiсцкай этыкi.
Даклад улiчвае дадзеныя, атрыманыя цягам усяго перыяду манiторынгу.

Падсумаванне
Дзяржаўныя медыя асвятлялi выбарчую кампанiю ў сваёй традыцыйнай манеры, а менавiта:
 дамiнантнае становiшча ў iх займалi Цэнтральная i iншыя выбарчыя камiсii. Прадстаўнiкi гэтых камiсiй (найчасцей старшынi) мелi найбольшы эфiрны час параўнальна з усiмi iншымi
персанiфiкаванымi суб'ектамi манiторынгу. Да таго ж дзяржаўныя медыя рэпрэзентавалi гэтыя камiсii як найбольш кампетэнтныя крынiцы iнфармацыi датычна выбарчага працэсу;
 у навiнавых праграмах пераважала дэперсанiфiкаваная манера рэпрэзентацыi кандыдатаў у
дэпутаты. Што праўда, зрэдчас дзяржаўныя медыя стваралi калектыўны партрэт кандыдатаў,
падзяляючы iх на розныя катэгорыi;
 палiтычныя партыi, якiя ўдзельнiчалi ў выбарах, заставалiся ў ценi i былi рэпрэзентаваныя пад
агульнай назвай «палiтычныя партыi». Доля часу i плошчы, адведзеная iм, была мiзэрная;
 дыскусii з выбаршчыкамi адсутнiчалi. Апошнiя, як правiла, былi рэпрэзентаваныя дэперсанiфiкавана;
 прыкладна аднолькавую ўвагу дзяржаўныя медыя надалi назiральнiкам з краiн СНД i мiсii
БДIПЧ АБСЕ i ацэньвалi iх дзейнасць пераважна нейтральна;
 параўнальна са спартыўнымi выпускамi iнфармацыйных праграм цi прагнозамi надвор'я, выбарчая тэматыка альбо была сувымернай, альбо саступала iм. З завяршэннем летняй алiмпiяды не паменшыла спартыўнай iнфармацыi, але i не павялiчылася iстотна доля выбарчай
тэматыкi;
 нягледзячы на тое, што кандыдаты атрымалi магчымасць звярнуцца да выбаршчыкаў па тэлебачаннi i радыё, увага да гэтых зваротаў нiяк не акцэнтавалася. Тэлевiзiйныя праграмы падавалi iх выступы пад назвай «Выбары 2016» альбо «Выступления кандидатов в депутаты Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва». Канкрэтныя
прозвiшчы кандыдатаў, а таксама дакладны час выступу кожнага з iх не ўказвалiся;
 iнфармацыйныя сайты буйнейшых дзяржаўных медыя таксама не падавалi канкрэтнай iнфармацыi пра дзень i час выступаў кандыдатаў па ТБ i радыё;
 недзяржаўныя медыя надалi большую ўвагу кандыдатам i палiтычным партыям, што ўдзельнiчалi ў выбарах. Пры гэтым, праўда, анi партал tut.by, анi друкаваныя недзяржаўныя медыя
не сталi рэальнымi канкурэнтамi дзяржаўных тэле- i радыёканалаў;
 па завяршэннi выбарчай кампанii дзяржаўныя i недзяржаўныя медыя падавалi адрозныя
ацэнкi працэдуры галасавання, падлiку галасоў, вынiкаў галасавання дый самой выбарчай
кампанii.
*
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Асноўныя факты
Дзяржаўныя медыя
Нягледзячы на тое, што падчас агiтацыйнай кампанii дзяржаўныя медыя павялiчылi ўвагу да кандыдатаў, рэпрэзентуючы iх галоўным чынам неперсанiфiкавана, Цэнтральная камiсiя Рэспублiкi Беларусь па выбарах i правядзеннi рэспублiканскiх рэферэндумаў (ЦВК) разам з абласнымi камiсiямi
(АК) захавала сваё лiдзiруючае месца. Так, паводле вынiковых дадзеных (11.07.16 — 11.09.16), у
тыднёвай праграме «Главный эфир» («Беларусь 1») яны мелi амаль 44% эфiрнага часу, у тэлевiзiйнай праграме «Наши новости» ОНТ — 17 %, у праграме «Радыёфакт» — амаль 34% параўнальна з
усiмi астатнiмi суб'ектамi манiторынгу. У рэгiянальных тэлепраграмах («Навiны. Гомель» i «Навiнырэгiён» — ТРК «Магiлёў») дамiнавалi абласныя i ўчастковыя камiсii (да 40% часу параўнальна з усiмi
астатнiмi суб'ектамi выбарчага працэсу).
Як можна бачыць на адпаведных графiках, дзяржаўныя медыя, назiральнiкi мiсiй СНД i Шанхайскай арганiзацыi супрацоўнiцтва ацэньвалi дзейнасць гэтых камiсiй станоўча. Напрыклад, прадстаўнiк назiральнай мiсii СНД сп. Ташыбаеў казаў: «... мы бы хотели отметить хорошую подготовку руководителей округовых избирательных комиссий, профессиональный подход со стороны председателей участковых комиссий...» («Радыёфакт» — 02.08.16). Назiральнiк той жа мiсii сп. Вiктар Мялешка
пдкрэслiў: «За время пребывания на Слонимщине я посетил целый ряд избирательных участков
как в городе, так и на селе, наблюдал за работой окружной избирательной комиссии. Избирательный процесс в Слонимском районе проходит на высоком организационном уровне» («Слонiмскi веснiк»— 14.09.16). Дый самi прадстаўнiкi гэтых камiсiй пазiтыўна ацэньвалi сваю працу.
Адрозна ад iх i дзяржаўных службоўцаў, манiторынгавыя праграмы рэпрэзентавалi патэнцыйных,
а потым i зарэгiстраваных кандыдатаў у пераважна дэперсанiфiкаванай форме, г.зн. не называючы
iх прозвiшчаў, не пазначаючы iх партайнай прыналежнасцi. Вось адно з тыповых апiсанняў, якое агучыла карэспандэнт тэлепраграмы «Навiны-рэгiён» ТРК «Магiлёў»: «Акрамя iнтэлiгенцыi, свае кандыдатуры на дэпутацкiя месцы ў парламенце вылучылi прамыслоўцы, транспартнiкi, будаўнiкi — восем
працэнтаў ад агульнай колькасцi; столькi ж — прадстаўнiкi органаў дзяржаўнага кiравання, чвэрць
прадстаўленых кандыдатур — жанчыны. Восем працэнтаў — моладзь да трыццацi год. Ад васьмiдзесяцi пяцi патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты, — было агучана падчас прэс-канферэнцыi, — у
акруговыя камiсii вобласцi паступiла сто восем пакетаў дакументаў. Паводле суб'ектаў вылучэння
яны размеркавалiся наступным чынам: сорак два — грамадзяне шляхам збору подпiсаў, васямнаццаць — ад працоўных калектываў».
У праграме «Главный эфир» (21.08.16) старшыня Белтэлерадыёкампанii сп. Давыдзька, азнаёмiўшыся з выступамi кандыдатаў, намаляваў такi партрэт, падзялiўшы iх на тры групы: «Первая группа — это такие, знаете, состоявшиеся, опытные люди: директора школ, предприятий, производств.
Они уверены в себе. Они, как правило, хорошо подготовились к выступлению, знают что делают,
зачем идут в парламент. И умеют держаться перед камерой.
Вторая группа, категория людей, — это, грубо говоря, партия сказала «надо», значит я ответил
«есть». То есть, они не сильно, возможно, верят там в победу, но в мере своих способностей пытаются сделать узнаваемым свой бренд, ну и себя, и партию.
И третий вот самый интересный, как мне кажется, такой вот приход новых людей в нашу избирательную историю, вообще, да. Это вот такие кандидаты «на авось». За ними нет никакого опыта, они
идут на выборы, не зная «зачем», не умея, собственно говоря, себя подать и часто несут околесицу». Пададзеныя ацэнкi кожнай з груп не пакiдалi сумневу за каго галасаваць.
Другi ўдзельнiк дыскусii, галоўны рэдактар дзяржаўнай газеты «Звязда» сп. Карлюкевiч дапоўнiў:
«Мне здаецца, яшчэ ёсць такая катэгорыя вельмi вядомых асоб... у iнфармацыйнай прасторы... Iх
праграмы скiраваны на, ну, папярэдне ўжо плануемыя ў сваiм уяўленнi, што людзi ведаюць, што гэта
будуць аўтары гэтых праграм выключна крытыкаваць, выключна выстаўляць пэўныя лозунгi, вось, i
дастаткова, ну лозунгi без глебы».
А галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» сп. Якубовiч выказаў меркаванне, што адказныя
кандыдаты ў дэпутаты «должны... риторику сменить и говорить так, что «я помогу власти вот в вопросе парковок, если я стану кандидатом в депутаты, я помогу власти навести порядок в микрорайоне
по таким, по таким вопросам...». Прапанова, як можна бачыць, моцна абмяжоўвала заканадаўчы
статус будучых дэпутатаў, а, да таго ж, i ставiла пад сумнеў неабходнасць падзелу ўлады ў нашай
краiне.
Апiсваючы падобным чынам кандыдатаў, манiторынгавыя праграмы адвялi iм дастаткова шмат
часу (ад 7 да 14% у залежнасцi ад праграмы), што стварала ўражанне прысутнасцi апошнiх у медыйным полi, але нiякiм чынам не знаёмiла выбаршчыкаў з палiтычнымi платформамi кандыдатаў i тых
плiтычных партый, якiя iх падтрымлiвалi.
Што да медыйнай прысутнасцi палiтычных партый, дык яна была не проста меншай, а мiзэрнай,
калi пра iх увогуле штосьцi казалi. Напрыклад, праграмы «Наши новости» ОНТ, «Панарама» («Беларусь 1»), «Главный эфир» («Беларусь 1») нiчога не казалi пра канкрэтныя палiтычныя партыi. А ў
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тых выпадках, калi пра iх штосьцi казалася, доля часу i плошчы была меншай за 0,5% (напрыклад,
гл. Графiкi iнфармацыйнага парталу belta.by цi праграмы «Радыёфакт»).
Замест канкрэтных апазiцыйных партый у дзяржаўных медыя была прадстаўлена «апазiцыя» ў
якасцi дэперсанiфiкаванага суб'екта. Праўда, медыйная ўвага была зусiм невялiкай, можна сказаць
нiкчэмнай, параўнальна з папярэднiмi выбарчымi кампанiямi.
Рэальным персанiфiкаваным актарам гэтай кампанii стаў Беларускi рэспублiканскi саюз моладзi
(БРСМ). Падчас мiнулагодняй прэзiдэнцкай кампанii яго роля не была такой заўважнай. Дзейнасць
гэтай праўладнай арганiзацыi была пададзена выключна ў пазiтыўным ключы, а яе прадстаўнiкi мелi
доступ да эфiру, у адрозненне ад хоць якiх апазiцыйных партый, рухаў цi няўрадавых арганiзацый
(прыклад у праграме «Наши Новости» ОНТ, 03.08.16).
Павышаную медыйную увагу да БРСМ, напэўна, можна патлумачыць шматбаковасцю яе дзейнасцi падчас выбарчай кампанii. Як паведамiў першы сакратар сп. Белякоў, «союз молодежи всегда
был достаточно активным участником политических кампаний, в том числе и этой...»; «из членов
БРСМ включено шесть представителей в состав областных и Минской городской комиссии; округовых комиссий — девяносто человек и участковых — около трех с половиной тысяч членов БРСМ. По
состоянию на первого августа уже аккредитовано сто восемь наблюдателей, причем мы планируем
до двадцатого августа аккредитовать не менее пяти с половиной тысяч представителей БРСМ»; «мы
подключимся уже и в период агитации за кандидатов» («Радыёфакт 08.08.16). Iнакш кажучы, арганiзацыя займалася не толькi мабiлiзацыяй маладых выбаршчыкаў, не толькi падлiкам галасоў i назiраннем, але i падтрымлiвала сваiх кандыдатаў падчас агiтацыйнай кампанii. Урэшце, як стала потым
вядома, лiдар гэтай арганiзацыi быў прызначаны дэпутатам верхняй палаты парламенту.
Выбаршчыкi рэпрэзентавалiся галоўным чынам ананiмна. Iхнiя галасы былi чутныя пераважна ў
тых выпадках, калi гаворка iшла пра неабходнасць удзелу ў выбарах.
Увага да дзейнасцi назiральнiкаў з краiн СНД i мiсii БДIПЧ АБСЕ, як мы адзначалi вышэй, была
размеркаваная прыкладна пароўну. Дамiнавала нейтральная манера рэпрэзентацыi, кароткiя iнтэрв'ю з прадстаўнiкамii гэтых мiсiй раз-пораз з'яўлялiся ў дзяржаўных медыя. Разам з тым трэба адзначыць, што меркаваннi прадстаўнiкоў назiральнай мiсii СНД гучалi ў эфiры электронных медыя
часцей за меркаваннi iх калег з мiсii БДIПЧ АБСЕ. Напрыклад, у праграме «Панарама», паводле
дадзеных за перыяд з 25.07.16 па 10.09.16, прадстаўнiкi мiсii СНД прамаўлялi наўпрост, а не ў пераказе журналiстаў, у два разы даўжэй за сваiх заходнiх калег. Да таго ж, меркаваннi апошнiх часам
ацэньвалiся негатыўна.
У тых жа медыя прысутнiчалi, хоць i ў значна меншым аб'ёме, i меркаваннi прадстаўнiкоў мiсii назiральнiкаў ад Шанхайскай арганiзацыi супрацоўнiцтва (ШАС).
Нягледзячы на тое, што манiторынгавыя медыя падавалi дастаткова шмат iнфармацыi пра выбарчы працэс (галоўным чынам арганiзацыйнага i падрыхтоўча-тэхнiчнага плану), выбарчая тэматыка
была далёка не прыярытэтнай. Як мы адзначалi ў прамежкавых бюлетэнях, чатырохгадовы цыкл
парламенцкiх выбараў у Беларусi супадае з гэткiм жа цыклам летнiх алiмпiйскiх гульняў. Але калi
падчас папярэднiх выбараў кандыдатаў рэгiстравалi пасля заканчэння алiмпiйскiх гульняў, то на гэты раз — да iх завяршэння, у вынiку чаго ладная частка выбарчай кампанii супала з тэлевiзiйнымi
трансляцыямi гэтай спартыўнай падзеi. У вынiку час, адведзены выбарчай тэматыцы, альбо саступаў спартыўным навiнам (як у выпадку з тэлевiзiйнай праграмай «Наши новости» ОНТ, «Навiны»,
Радыё «Сталiца»), альбо быў сувымерны (як у выпадку з праграмай «Радыёфакт» (Першы нацыянальны канал Беларускага радыё) цi «Навiны-рэгiён» ТРК «Магiлёў») (гл. адпаведныя вынiковыя
графiкi). Да таго ж сюжэты, прысвечаныя выбарам, з'яўлялiся не на пачатку, а, як правiла, у сярэдзiне
iнфармацыйных выпускаў. У некаторых выпадках выбарчая тэматыка была сувымерная па часе з
прагнозам надвор'я ў iнфармацыйных праграмах.

Прамы доступ
Зарэгiстраваныя кандыдаты атрымалi магчымасць выступiць у эфiры дзяржаўных электронных
медыя — тэлеканалаў «Беларусь 3», «СТВ», мясцовых радыё, а таксама бясплатна надрукаваць
свае праграмы ў вызначаных ЦВК дзяржаўных газетах. Трансляцыя выступаў кандыдатаў па ТБ адбывалася з 19.00 да 20.00, а па радыё — з 07.00 да 08.00 i прыпадала на працоўныя днi.
У праграме перадач тэлеканала «Беларусь 3» гэты эфiр быў пазначаны як «Выбары-2016». Цiкава, што пад гэтай агульнай назвай транслявалiся не толькi выступы кандыдатаў, але i дэбаты. Да
таго ж праграма не паведамляла, што мае адбыцца ў перадачы i хто ў ёй бярэ ўдзел.
Што праўда, у праграме перадач канала «СТВ» звароты кандыдатаў былi вылучаныя асобна —
«Выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва». Але прозвiшчы кандыдатаў, а таксама дакладны час iх выступаў адсутнiчалi. Разам з тым, праграма перадач гэтага канала мела i рубрыку «Выборы 2016»,
дзе далей невыразна было пазначана «Дебаты». Такая своеасаблiвая iнфаграфiка, як i сама назва
(пад гэтай назвай на тэлеканале «Беларусь 3» адбывалiся выступы кандыдатаў) нiяк не акцэнтавала
ўвагу да iнфармацыi.
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У той час як надрукаваныя ў газетах тэлепраграмы не канкрэтызавалi хто i калi будзе выступаць цi
ўдзельнiчаць у дэбатах, назвы кiнафiльмаў i серыялаў не толькi падавалiся вялiкiмi i тлустымi лiтарамi, але i суправаджалiся анатацыямi, у якiх фiгуравалi нават прозвiшчы галоўных герояў. Напрыклад,
ТБ-праграма канала «Беларусь 2» рэпрэзентавала «ДЕТЕКТИВ «ОБМАНИ МЕНЯ-2» наступным
чынам: «Убойный отдел ГУВД. Самые громкие... дела достаются... капитанам Филлипову, Лернеру,
Ильинскому и старшему лейтенанту Стрельниковой» («Беларусь 2», 29.08.16).
Напрыканцы адзначым, што нi самi каналы, нi шырока рэкламаваны дзяржаўнымi медыя iнфармацыйны партал «Выборы 2016», нi спецпраект БЕЛТА «Парламентские выборы 2016», нi сайт
Белтэлерадыёкампанii не падавалi iнфармацыю пра выступы i дэбаты (дзень, час i канкрэтныя
прозвiшчы кандыдатаў). Да таго ж, сайт Белтэлерадыёкампанii не выклаў нiводзiн з выступаў. Тым
самым ён пазбавiў магчымасцi пазнаёмiцца са зместам праграм абраных кандыдатаў тых выбаршчыкаў, якiя раней не змаглi паглядзець трансляцыю па тэлебачаннi.
Такiм чынам, адсутнасць хоць якога сур'ёзнага анансавання ў медыя выступаў i дэбатаў кандыдатаў, а таксама канкрэтнай iнфармацыi пра тое, хто i калi мусiў прамаўляць, ёсць фактычна працягам
агульнай тэндэнцыi дэперсанiфiкаванай рэпрэзентацыi галоўных дзеючых асоб выбарчай кампанii ў
дзяржаўных медыя. Выкарыстанне абстрактнай назвы «Выборы 2016», пад якой тэлеканал «Беларусь 3» дэманстраваў таксама i расiйска-савецкiя дакументальныя фiльмы (напрыклад, фiльм пра
стварэнне савецкага аўтамабiля «ЗИЛ» цягам 40 хвiлiн — 29.08.16) дэзарыентаваў выбаршчыкаў i
пазбаўляў iх магчымасцi азнаёмiцца з праграмамi сваiх кандыдатаў.

Недзяржаўныя медыя
Недзяржаўныя медыя, вiдавочна, менш увагi надалi арганiзацыйнай i тэхнiчнай iнфармацыi датычна выбарчага працэсу. Да таго ж яны iмкнулiся пазбягаць дэперсанiфiкаванай манеры рэпрэзентацыi
яго суб'ектаў. Перадусiм гэта тычыцца iнфармацыйнага партала tut.by i газеты «Народная Воля».
Гэтыя рэсурсы iмкнулiся мiнiмiзаваць ужыванне абстрактных i дэперсанiфiкаваных паняццяў — такiх
як «палiтычныя партыi», «кандыдат»цi «электарат».
Пасля рэгiстрацыi кандыдатаў на iнтэрнэт-старонках партала tut.by з'явiлася дастаткова вялiкая
колькасць прозвiшчаў кандыдатаў i iнфармацыi пра iх. Тое ж самае тычыцца i палiтычных партый,
якiя былi ў той цi iншай ступенi прадстаўленыя пад сваiмi афiцыйнымi назвамi. У адмысловай перадачы «Гость TUT.BY» партал ладзiў iнтэрв'ю з лiдарамi партый, што бралi ўдзел у выбарах. На
перадачу (працягласцю 35—55 хвiлiн) запрашалi лiдараў як апазiцыйных, так i праўладных партый
(1—3 чалавекi). Вядучы, як правiла, практыкаваў крытычны погляд на праграмы партый i iх кандыдатаў.
Кандыдатаў гэты партал рэпрэзентаваў пераважна нейтральна, а станоўчыя i адмоўныя ацэнкi
былi збалансаваныя.
У адрозненне ад tut.by, агульнанацыянальная «Народная Воля» падавала больш кантрастныя
(пераважна адмоўныя) ацэнкi дзейнасцi ЦВК, улады, дзеючага парламента, Прэзiдэнта, выбарчых
участкаў i г.д. Разам з тым, канкрэтных кандыдатаў яна ацэньвала галоўным чынам нейтральна.
«Комсомольская правда в Белоруссии» («Таўстушка») пэўны перыяд манiторынгу ўвогуле не друкавала нiякiх матэрыялаў, прысвечаных тэме выбараў. А калi пазней пачала пiсаць пра некаторых
кандыдатаў, то плошча, адведзеная iм, была мiзэрная. Палiтычныя партыi ўзгадвалiся адно мiмаходзь.
На пачатку кампанii рэгiянальныя недзяржаўныя газеты («Intex-press» i «Газета Слонiмская») таксама не выявiлi хоць якой сур'ёзнай увагi да выбарчай тэматыкi. Але пазней досыць часта факусiравалi сваю ўвагу на мясцовых кандыдатах у парламент, пра якiх пiсалi нейтральна.

Ацэнкi выбарчай кампанii
Традыцыйна журналiсты дзяржаўных медыя, а таксама iх суразмоўцы станоўча ацэньвалi выбарчую кампанiю.
У праграме «Главный эфир « Беларусь 1 (11.09.16) старшыня ЦВК спн. Ярмошына сказала: «Это
были самые либеральные выборы за последние двадцать лет». Як дэмакратычныя ацанiў iх i кiраўнiк мiсii СНД сп. Лебедзеў: «Они были демократичными и прозрачными. И, самое главное, они обеспечили право граждан Беларуси на свободное волеизъявление».
Як прыклад для пераймання ахарактарызавала выбары мiсiя назiральнiкаў ад ШАС: «То, что мы
увидели, безусловно, можно отнести к разряду образцового проведения выборов депутатов в парламент».
Што да пазiцыi назiральнiкаў БДIПЧ АБСЕ, то яна была iнтэрпрэтаваная дзяржаўнымi медыя неадназначна.
Так, беларускiя афiцыйныя асобы заяўлялi: «Мы выполнили практически все установки и замечания БДИПЧ ОБСЕ. Семьдесят пять процентов прозрачных урн, а также доступ к подсчету голосов.
Буквально у столов стояли наблюдатели, которым было позволено видеть, как идет подсчет голосов
на каждом избирательном участке» («Наши Новости» ОНТ — 12.09.16). Праўда, праз некалькi дзён
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пасля гэтага дзяржаўны iнфармацыйны партал belta.by напiсаў: «Лидия Ермошина констатировала, что по одному из самых прогрессивных избирательных округов — Старовиленскому в городе
Минске — ей пришла фотография, где показаны спины членов избирательных комиссий, которые
считают голоса».
Кент Харстэд, спецыяльны каардынатар назiральнiкаў АБСЕ, сказаў: «Беларуси еще нужно проделать много работы, чтобы прийти к выполнению стандартов ОБСЕ. Белорусские власти выполнили свои обещания частично. В некоторых моментах был прогресс, в некоторых — все повторилось»; «Мы расстроены медленным прогрессом. Многое могло было быть сделано за этот год, но
не было».
Недзяржаўная газета «Народная воля» дала слова незалежным беларускiм назiральнiкам. Адзiн з
каардынатараў кампанii «За справядлiвыя выбары» сп. Калякiн: «Аб'яўленыя афiцыйныя вынiкi выбараў у Палату прадстаўнiкоў не адпавядаюць рэальнаму волевыяўленню выбаршчыкаў».
Яшчэ адзiн з каардынатараў гэтай кампанii сп. Ухналёў заявiў:»Адсутнiчала празрыстасць, аб'ектыўнасць, здзяйснялася жорсткая дыскрыцмiнацыя ў адносiнах да прадстаўнiкоў, вылучаных апазiцыйнымi партыямi». Паводле яго слоў, падчас датэрмiновага галасавання назiральнiкi зафiксавалi
«шматлiкiя факты завышэння выбарчымi камiсiямi фактычнай колькасцi выбаршчыкаў, якiя прагаласавалi».
Каардынатар кампанii «Права выбару» Дзянiс Садоўскi пацвердзiў: «Грубыя парушэннi былi зафiксаваныя ва ўсiх акругах» («Народная Воля» — 13.09.16).
Нарэшце, недзяржаўны iнфармацыйны партал tut.by агучыў пазiцыю яшчэ аднаго боку: «США
усомнились в честности парламентских выборов в Беларуси. США приветствуют мирный характер
проведения парламентских выборов 11 сентября в Беларуси. Мы признаем некоторые улучшения
выборного процесса, и мы отмечаем, что альтернативные голоса будут представлены в парламенте
впервые за 12 лет, — отметил Кирби».

Высновы
Мадэль асвятлення выбараў, якую выкарыстоўваюць дзяржаўныя медыя, не прадугледжвае шырокай заангажаванасцi выбаршчыкаў у агiтацыйную кампанiю. Пра гэта сведчаць як неперсанiфiкаваная манера рэпрэзентацыi кандыдатаў, так i адсутнасць хоць якога сур'ёзнага iнфармавання пра
iх выступы напярэдаднi цi падчас агiтацыйнай кампанii.
Акцэнтаванне ўвагi на арганiзацыйных i тэхнiчных праблемах, а таксама дэперсанiфiкацыя галоўных дзеючых асоб дыстанцуюць ад iх выбаршчыкаў i не садзейнiчаюць заангажаванасцi апошнiх у
выбарчы працэс.
Маргiналiзацыя палiтычных партый, перадусiм апазiцыйных, i пазбаўленне iх «голасу»— яшчэ
адзiн заўважны элемент арганiзацыi «цiхiх выбараў». А праз спалучэнне iх з Алiмпiйскiмi гульнямi
яны ўвогуле апынулiся заслоненымi спартыўнай iнфармацыяй.
Адсутнасць у дзяржаўных медыя хоць якога абмеркавання з боку выбаршчыкаў i экспертаў выбарчых платформ палiтычных партый i праграм кандыдатаў дадаткова дэпалiтызоўваў выбарчы працэс,
пазбаўляючы яго сапраўднай канкурэнцыi.
У адрозненне ад дзяржаўных, недзяржаўныя медыя мелi больш канструктыўную вiзiю выбарчай
кампанii i былi арыентаваныя на асвятленне як дзейнасцi кандыдатаў, так i тых палiтычных партый,
што iх падтрымлiвалi. Аднак iх уплыў быў нязначны. Атмасфера прадвызначанасцi вынiкаў выбараў
паўплывала не толькi на паводзiны кандыдатаў, але i на асвятленне iмi выбарчага працэсу.
Рознасць мадэляў асвятлення ў дзяржаўных i недзяржаўных медыя адлюстроўваюць i тыя ацэнкi,
што гэтыя медыя распаўсюджвалi пасля дня галасавання.
Аб'ектам аналiзу сталi 18 беларускiх медыя, дзяржаўных i недзяржаўных, электронных i друкаваных, агульнанацыянальных i рэгiянальных: навiнавая праграма «Панарама» («Беларусь 1»); навiнавая праграма «Наши новости» (ОНТ); штотыднёвая праграма «Главный эфир» («Беларусь 1»);
праграма «Радыёфакт» (Першы нацыянальны канал Беларускага радыё); навiнавыя выпускi радыё
«Сталiца»; праграма «Навiны. Гомель»(ТРК «Гомель»), праграма «Навiны-рэгiён» (ТРК «Магiлёў»);
штотыднёвая праграма «Вiцебскi веснiк. 7 дзён»(ТРК «Вiцебск»); iнтэрнэт-рэсурсы www.tut.by i www.
belta.by; друкаваныя СМI «Беларусь сегодня», «Народная воля», «Комсомольская правда в Белоруссии» («Таўстушка»), «Заря» (Брэст),»Могилёвская Правда», «Газета Слонiмская», «Intex-press»,
«Слонiмскi веснiк».
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Дадатак 16

Даклад спецдакладчыка Савета ААН Мiклаша Харашцi
Генеральнай Асамблеi ААН
«Становiшча ў галiне правоў чалавека ў Беларусi»*

*

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/294/69/PDF/N1629469.pdf?OpenElement
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Дадатак 17

Мiсiя па назiраннi за выбарамi БДIПЧ/АБСЕ.
Канчатковая справаздача*

*

http://www.osce.org/be/odihr/elections/290001?download=true
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Дадатак 18

Заява мiсii назiральнiкаў ад СНД*
ЗАЯВЛЕНИЕ
Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств
по результатам наблюдения за подготовкой и проведением выборов
депутатов
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
шестого созыва
По приглашению Республики Беларусь Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств (далее — Миссия) осуществляла мониторинг подготовки и проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (далее — выборы), назначенных
на 11 сентября 2016 года Указом Президента Республики Беларусь № 190 от 6 июня 2016 года.

Общие положения
Миссия приступила к работе 1 июля 2016 года.
Заблаговременное приглашение Миссии позволило своевременно решить вопросы ее формирования и обеспечить системный мониторинг избирательного процесса.
В составе Миссии были аккредитованы 334 наблюдателя, представляющих Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Молдова,
Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Туркменистан, Республику Узбекистан, Межпарламентскую Ассамблею государств — участников СНГ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и
России, Постоянный Комитет Союзного государства, Исполнительный комитет Содружества.
На долгосрочной основе работали 44 наблюдателя.
В рамках наблюдения за выборами Глава Миссии наблюдателей от СНГ С. Лебедев провел встречи
с Председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Л. Ермошиной, Министром внутренних дел И. Шуневичем и заместителем
Министра иностранных дел Республики Беларусь Е. Купчиной, а в день голосования — с главами
миссий ШОС и БДИПЧ ОБСЕ Рашидом Алимовым и Таной де Зулуетой.
Глава Миссии также ознакомился с работой ряда окружных и участковых избирательных комиссий
города Минска и Минской области.
Наблюдатели от СНГ обменялись мнениями о предвыборной кампании с руководством Верховного
Суда, Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, избирательных штабов Коммунистической
партии Беларуси, РОО «Белая Русь», Республиканской партии труда и справедливости, Либеральнодемократической партии, Объединенной гражданской партии, Белорусской партии левых «Справедливый мир».
Деятельность Миссии широко освещалась в прессе, в теле- и радиопередачах.
Миссия строила свою работу в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области организации и проведения выборов, законодательством Республики Беларусь, не вмешиваясь в ход избирательного процесса.

Законодательная база для проведения выборов
Выборы проводились на основе положений Конституции, Избирательного кодекса Республики Беларусь (далее — Кодекс), иных законодательных актов, а также постановлений Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (далее — Центральная комиссия).
После избирательной кампании 2012 года в Кодекс в ноябре 2013 и в июне 2015 года были внесены
изменения, направленные на дальнейшую демократизацию избирательной системы. Основные из
них, касающиеся выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь, следующие:
изменен порядок определения результатов выборов — теперь они проводятся в один тур, а их
результаты определяются по принципу относительного большинства;
*

http://e-cis.info/page.php?id=25628
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изменена система комиссий по выборам депутатов Палаты представителей — подготовку и
проведение выборов, помимо окружных и участковых избирательных комиссий, обеспечивают
областные, Минская городская территориальные избирательные комиссии, получившие ряд
полномочий, ранее принадлежавших Центральной комиссии;
изменено положение о члене комиссии с правом совещательного голоса — в целях обеспечения
прав участвующих в выборах политических партий этот институт вводится для окружных избирательных комиссий.
Эксперты Миссии и Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ провели анализ
избирательного законодательства Республики Беларусь и отмечают, что оно соответствует общепризнанным нормам международного права в области демократических выборов и является достаточной правовой основой для обеспечения свободного и открытого волеизъявления избирателей.

Формирование комиссий и их деятельность по подготовке к выборам
Подготовку и проведение выборов обеспечивали:
Центральная комиссия;
областные, Минская городская территориальные избирательные комиссии;
окружные избирательные комиссии (далее — окружные комиссии, ОИК);
участковые избирательные комиссии (далее — участковые комиссии, УИК).
Центральная комиссия работает в составе 12 членов, срок ее полномочий — 5 лет.
Центральную комиссию формируют Президент Республики Беларусь и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь на паритетной основе (по 6 членов комиссии) из кандидатур, рекомендованных совместными решениями президиумов областных, Минского городского Советов депутатов и соответствующих исполнительных комитетов.
Областные, Минская городская территориальные избирательные комиссии образуются президиумами областных, Минского городского Совета депутатов и областными, Минским городским исполнительными комитетами в составе 9—13 человек.
Окружные комиссии образуются президиумами областных, Минского городского Советов депутатов
и соответствующими исполнительными комитетами в составе 9—13 членов.
Участковые комиссии образуются районными, городскими исполнительными комитетами, а в городах с районным делением — местными администрациями в составе 5—19 членов.
В установленные Кодексом сроки были образованы 110 окружных и 6018 участковых комиссий, в
том числе за пределами Республики Беларусь — 47 УИК.
В окружные и участковые комиссии вошли представители трудовых коллективов, общественных
объединений (в том числе 11 политических партий), а также граждане путем подачи заявлений.
Миссия констатирует, что при формировании комиссий было соблюдено требование Кодекса о том,
что, как правило, в состав комиссий должны включаться не менее 1/3 представителей политических
партий и других общественных объединений и не более 1/3 государственных служащих.
Долгосрочные наблюдатели от Содружества присутствовали на совместном заседании президиума
Минского областного Совета депутатов и соответствующего исполнительного комитета по образованию Минской областной и 17 ОИК; на заседаниях райисполкомов и местных администраций (в городах с районным делением) по образованию УИК в 18 районах всех областей республики и города
Минска.
Заседания проходили открыто. Перед принятием решения о формировании комиссии обсуждались
деловые и политические качества лиц, выдвинутых в ее состав, если число претендентов превышало количество предусмотренных членов комиссии, то проводилось персональное голосование.
Центральная комиссия работала гласно и открыто. Ее заседания проходили с участием международных наблюдателей, представителей политических партий и других общественных объединений,
средств массовой информации.
В рамках мониторинга избирательной кампании долгосрочные наблюдатели от СНГ посетили все
110 окружных и более 350 участковых комиссий.
Членам Миссии беспрепятственно предоставлялись документы, касающиеся избирательного процесса. Наблюдатели отмечают профессионализм членов комиссий, грамотное оформление документации, что свидетельствует о последовательной и целенаправленной работе Центральной комиссии по обучению организаторов выборов.
Центральная комиссия провела семинары с председателями и секретарями территориальных и
окружных избирательных комиссий, руководителями местных исполнительных и распорядительных
органов.
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Прошло обучение членов участковых комиссий по утвержденному Центральной комиссией Примерному сценарию тренинга для членов УИК. Представители Миссии присутствовали на отдельных
практических занятиях.
Для обеспечения единообразного применения норм Кодекса Центральной комиссией были изданы Практическое пособие для областных, Минской городской территориальных и окружных избирательных комиссий, Сборник методических материалов для участковых избирательных комиссий, в
которых собраны необходимые методические разъяснения, а также образцы бланков избирательной
документации.
По мнению Миссии, Центральная и нижестоящие избирательные комиссии приняли необходимые
меры для надлежащей подготовки и проведения выборов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь 110 депутатов Палаты представителей избираются сроком на 4 года на основе мажоритарной избирательной системы.
Согласно Кодексу право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит политическим партиям,
трудовым коллективам, а также гражданам путем сбора подписей.
Кандидаты в депутаты от политических партий выдвигались их высшими органами; кандидаты от
трудовых коллективов — на собраниях (конференциях) избирателей в трудовых коллективах; кандидаты в депутаты путем сбора подписей избирателей — инициативными группами.
В общей сложности в окружные комиссии были поданы 479 заявлений о регистрации инициативных
групп в поддержку потенциальных кандидатов в депутаты. По итогам рассмотрения документов ОИК
зарегистрировали 446 инициативных групп. Окружные комиссии отказали в регистрации 30 инициативным группам, 3 заявления о регистрации были отозваны.
Миссия отмечает, что сбор подписей осуществлялся беспрепятственно путем обхода квартир, проведения пикетов на улицах. Центральная комиссия рекомендовала местным исполнительным и распорядительным органам не ограничивать количество мест для проведения пикетов по сбору подписей в поддержку лиц, выдвинутых кандидатами в депутаты, а также для проведения агитационных
мероприятий.
Выдвижение кандидатов в депутаты проходило с 3 июля по 1 августа 2016 года.
В окружные комиссии подали документы на регистрацию в качестве кандидатов в депутаты 630 граждан, что на 130 больше, чем на выборах в 2012 году.
Регистрация кандидатов в депутаты проводилась со 2 по 11 августа 2016 года.
Долгосрочные наблюдатели от Содружества присутствовали на заседаниях каждой третьей ОИК при
регистрации кандидатов в депутаты. По их мнению, ко всем претендентам применялись одинаковые
требования. Заседания проходили организованно и корректно, в присутствии потенциальных кандидатов в депутаты, наблюдателей, представителей СМИ.
Окружными комиссиями был зарегистрирован 521 кандидат в депутаты, 93 претендентам в регистрации было отказано, 16 снялись до регистрации. Среди основных причин отказа — предоставление
неполных сведений в декларации и наличие в подписных листах недостоверных подписей (более
15 % от их общего количества). Еще 41 кандидат снялся с выборов после регистрации. Регистрация
одного из кандидатов была отменена ОИК за нарушение требований Кодекса.
Кандидатам, которым было отказано в регистрации, предоставлялось право обжаловать решения
окружных комиссий.
После того, как ОИК отказала одному из претендентов, Могилевская областная территориальная комиссия отменила данное решение и зарегистрировала кандидата в депутаты. Во исполнение решения Гродненского областного суда Гродненская областная территориальная комиссия зарегистрировала трех кандидатов в депутаты.
Таким образом, на 110 депутатских мест претендовали 484 кандидата в депутаты.
По мнению Миссии, выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты прошли в рамках избирательного законодательства, на принципах альтернативности и достаточно высокой конкурентности.

Списки избирателей
Списки граждан, имевших право участвовать в выборах, составлялись по каждому участку для голосования местными органами власти и передавались в участковые комиссии.
В список включались граждане, зарегистрированные к моменту составления списка по месту жительства или по месту пребывания на территории данного участка для голосования.
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Члены участковых комиссий уточняли списки путем посещения избирателей по месту их жительства и направления запросов в органы ЗАГС, военные комиссариаты, жилищно-эксплуатационные
организации, подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел. Избиратели могли
ознакомиться со списками за 15 дней до выборов в помещениях участковых комиссий. Каждому
гражданину предоставлялось право обжаловать невключение, неправильное включение в список
или исключение из списка.
Граждане, имевшие право участвовать в выборах, но поселившиеся на территории участка для голосования после предоставления списка для ознакомления, а также граждане, по какой-либо причине не включенные в список, дополнительно включались участковыми комиссиями в списки на
основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих проживание на территории
данного участка.
По информации Центральной комиссии, в списки для участия в выборах было включено около
7 млн. избирателей.

Предвыборная агитация и освещение избирательной кампании
средствами массовой информации
Агитационная кампания началась с момента регистрации кандидатов и продлилась по 10 сентября
2016 года.
В соответствии с решением Центральной комиссии кандидаты в депутаты имели право бесплатно
опубликовать свою предвыборную программу в одной из республиканских газет («Рэспубліка», «Народная газета», «Звязда») или в соответствующей областной, Минской городской газете («Заря»
(Брестская область), «Витебские вести», «Гомельская праўда», «Гродзенская праўда», «Мінская
праўда», «Магілёўскія ведамасці», «Вечерний Минск»), или в издаваемых на территории избирательного округа районной (районных), городской (городских) газетах. Если кандидат обращался
за опубликованием предвыборной программы в редакции более чем одной газеты, то программа
публиковалась в газете, редакция которой первая получила обращение кандидата. Информация о
предвыборных программах кандидатов размещалась на сайте Центральной комиссии в специальном разделе «Опубликование предвыборных программ» рубрики «Выборы 2016».
Кандидаты имели право на одно выступление по телевидению и по радио продолжительностью не
более 5 минут каждое.
Эфирное время для выступлений по телевидению было предоставлено по рабочим дням с 15 августа по 2 сентября 2016 г. с 19.00 до 20.00 с учетом сетки вещания соответствующего канала.
Эфирное время для выступлений по радио было предоставлено по рабочим дням с 15 августа по
2 сентября 2016 г. с 07.00 до 08.00.
Центральная комиссия утвердила график распределения между окружными избирательными комиссиями эфирного времени для выступлений кандидатов в депутаты. По итогам регистрации ОИК провели жеребьевку, и каждый кандидат получил телевизионное и радийное время для выступлений.
На телевидении также было выделено время для проведения дебатов кандидатов в депутаты.
Наблюдатели от СНГ отмечают, что кандидаты использовали предоставленное им эфирное время
для ведения агитации.
Вместе с тем более 100 кандидатов не воспользовались правом выступить на телевидении и радио,
свыше половины кандидатов не участвовали в теледебатах.
На период агитационной кампании местные исполнительные и распорядительные органы после согласования с окружными комиссиями определили места, где кандидаты могли проводить массовые
мероприятия, — открытые площадки, объекты социальной сферы, актовые залы учебных заведений
и предприятий. В населенных пунктах были оборудованы информационные стенды, на которых размещались агитационные материалы кандидатов.
Кандидаты, их доверенные лица вели активную работу в электоральной среде. Борьба за голоса
избирателей осуществлялась в разнообразных формах: путем проведения встреч с избирателями,
собраний, пикетов, публичных дебатов, дискуссий, выступлений, интервью, распространения избирательных листовок, размещения агитационных материалов на информационных стендах. По данным Центральной комиссии, кандидатами и их доверенными лицами проведено около 3 500 встреч
с избирателями, а также свыше 180 000 массовых мероприятий.
По мнению наблюдателей от Содружества, кандидатам в депутаты были созданы равные условия
для ведения предвыборной агитации и обеспечено право выступления в СМИ.
Наблюдательный совет по контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной
агитации в средствах массовой информации, созданный при Центральной комиссии, рассмотрел
два обращения и две жалобы, связанные с ведением агитационной кампании.
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По мнению Миссии, избирательные комиссии всех уровней своевременно и в полном объеме информировали граждан о предстоящих выборах.
Как и на прошедших выборах Президента Республики Беларусь, в целях широкого информирования
общественности обо всех этапах подготовки и проведения выборов Центральная комиссия с 9 июня
обеспечила работу информационного ресурса «ВЫБОРЫ 2016», где в режиме онлайн можно получать всестороннюю информацию о подготовке выборов.
Информация о ходе избирательной кампании публиковалась в центральной и местной печати, размещалась на официальных сайтах райисполкомов и администраций районов в городах в специально созданной рубрике «Выборы 2016».
Руководство Центральной комиссии на страницах республиканских печатных изданий, в эфире
теле- и радиоканалов регулярно информировало население страны о ходе подготовке к выборам,
разъясняло избирательное законодательство, новации нынешней электоральной кампании.
На регулярной основе тема выборов освещалась на страницах ведущих республиканских газет, в государственных региональных печатных СМИ, в информационных и информационноаналитических телепрограммах, в социальных сетях и на различных интернет-порталах. По каналам телевидения и радио регулярно транслировались информационные ролики о предстоящих
выборах, о порядке досрочного голосования и голосования в день выборов, о порядке заполнения
бюллетеней.
В населенных пунктах республики повсеместно были размещены информационные плакаты и пилоны с датой выборов. В крупных городах для информирования избирателей о выборах использовались информационно-рекламные табло.
За счет средств республиканского бюджета окружные комиссии изготовили и распространили по
месту жительства избирателей информационные материалы о кандидатах в депутаты. Участковые
комиссии направили избирателям извещения с указанием даты, места и времени голосования.

Работа с жалобами и заявлениями
Штаб Миссии тесно взаимодействовал с республиканскими органами Республики Беларусь, в компетенцию которых входило рассмотрение жалоб, обращений и заявлений, связанных с нарушением
избирательного законодательства.
По информации Генеральной прокуратуры, в органы прокуратуры поступили 19 обращений граждан
по вопросам исполнения законодательства о выборах.
По 6 обращениям, входящим в компетенцию органов прокуратуры, были проведены проверочные
мероприятия, по итогам которых нарушений, связанных с проведением избирательной кампании,
выявлено не было.
Остальные обращения направлены для рассмотрения по компетенции в избирательные комиссии и
органы внутренних дел.
По сообщению МВД, в органы внутренних дел поступили 92 обращения и сообщения граждан, связанных с проведением избирательной кампании.
Возбуждено одно уголовное дело за хулиганство в связи с действиями, совершенными в отношении
члена инициативной группы, осуществлявшего сбор подписей избирателей для выдвижения кандидата в депутаты.
Органами внутренних дел составлены 24 протокола об административных правонарушениях.
По данным Верховного Суда, судами республики рассмотрены 46 жалоб, касающихся избирательного процесса, 3 из них удовлетворены.
Центральная комиссия сообщила, что в комиссию поступили 334 обращения, из них 275 — по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов.
В территориальные и окружные комиссии поступили 266 обращений граждан, из них 104 — в областные, Минскую городскую комиссии, 162 — в окружные избирательные комиссии.
Миссия констатирует, что жалобы и обращения рассматривались в сроки, установленные законодательством.

Наблюдение за голосованием и подсчетом голосов избирателей
Избиратели, не имевшие возможности в день выборов находиться по месту жительства, могли с 6
по 10 сентября проголосовать досрочно в помещении участковой комиссии в присутствии не менее
двух ее членов.
Представители Миссии наблюдали за процедурой досрочного голосования на 347 участках и констатировали, что оно проходило в соответствии с Кодексом, в присутствии национальных наблюдателей.
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Центральная комиссия обеспечила дополнительные условия для голосования избирателей с нарушениями зрения. Для незрячих избирателей были изготовлены трафареты для заполнения избирательных бюллетеней, выполненные шрифтом Брайля, а слабовидящим предоставлялись увеличительные стекла (лупы). Во взаимодействии с местными исполнительными и распорядительными
органами было организовано дежурство волонтеров в дни голосования в зданиях, где расположены
помещения для голосования, для оказания необходимой помощи лицам с ограниченными физическими возможностями.
В день выборов наблюдатели от Содружества посетили 2959 участков для голосования во всех избирательных округах республики.
На участках, где побывали члены Миссии, голосование проходило в спокойной обстановке, в присутствии международных и национальных наблюдателей, доверенных лиц кандидатов в депутаты.
Все участки для голосования имели предусмотренные информационные материалы, необходимое
оборудование и средства связи.
По мнению наблюдателей от Содружества, зафиксированные отдельные нарушения не носили массового характера и не оказали влияния на итоги выборов. О выявленных нарушениях Миссия проинформировала Центральную комиссию.
УИК обеспечили возможность участия в голосовании избирателям, которые по состоянию здоровья
или по другим уважительным причинам не смогли прибыть в день выборов в помещение для голосования. Избиратель мог обратиться письменно или устно в участковую комиссию в любое время
после ее образования, а в день голосования — не позднее 18.00 часов. В таких случаях голосование проходило с использованием переносного ящика для голосования в присутствии не менее двух
членов комиссии.
Наблюдатели от СНГ также считают, что участие в мониторинге выборов более 35 000 национальных наблюдателей позволило усилить общественный контроль за ходом голосования.
В целях обеспечения объективного и оперативного информирования общественности о ходе и предварительных итогах голосования на выборах Центральная комиссия организовала работу Информационного центра «Выборы — 2016».
Члены Миссии присутствовали при подсчете голосов участковыми комиссиями и отметили, что данная процедура проводилась открыто. В соответствии с Кодексом наблюдателям была предоставлена возможность обозревать процедуру подсчета избирательных бюллетеней, что свидетельствует о
стремлении организаторов выборов обеспечить общественное доверие к результатам голосования.
По мнению Миссии, органы власти Республики Беларусь и избирательные комиссии всех уровней
обеспечили в ходе выборов реализацию права граждан страны на свободное волеизъявление.
Оценку прошедшей избирательной кампании наблюдатели от Содружества дают на основании анализа фактического материала, собранного в процессе долгосрочного и краткосрочного мониторинга
выборов, а также на основе собственного наблюдения.

Выводы
Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств приходит к следующим выводам:
выборы 11 сентября 2016 года проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь;
прошедшие выборы соответствовали принципам проведения демократических выборов, были прозрачными, открытыми и свободными;
избирательная кампания прошла в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции и на высоком организационном уровне.
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Дадатак 19

Выбары членаў Савета Рэспублiкi
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь.
Нататкi назiральнiка ў Гродзенскай вобласцi
Савет Рэспублiкi — адна з палат Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь. У яе склад уваходзяць 64 члены. На пасяджэннях дэпутатаў мясцовых Саветаў базавага ўзроўню вобласцi, дэпутатаў
Мiнскага гарадскога Савета дэпутатаў абiраюцца 56 членаў: па 8 ад кожнай вобласцi i горада Мiнска.
Яшчэ 8 членаў Савета Рэспублiкi прызначае Прэзiдэнт.
Членам Савета Рэспублiкi можа стаць грамадзянiн Рэспублiкi Беларусь, якi дасягнуў 30 гадоў i
пражыў на тэрыторыi адпаведнай вобласцi, горада Мiнска не менш за пяць гадоў. Кандыдатамi ў
члены Савета Рэспублiкi не могуць быць вылучаны грамадзяне з наяўнасцю судзiмасцi. Член Савета Рэспублiкi не можа быць адначасова членам урада, Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь, дэпутатам
Палаты прадстаўнiкоў, суддзёй.
Усе члены Савета Рэспублiкi карыстаюцца недатыкальнасцю. Заробак у Савеце Рэспублiкi атрымлiваюць усяго 7 чалавек: старшыня, яго намеснiк i старшынi пастаянных камiсiй. Астатнiя прыбываюць на сесii для разгляду законапраектаў i галасавання. Члены Савета Рэспублiкi праводзяць прыёмы грамадзян i могуць накiроўваць запыты ва ўсе органы ўлады i арганiзацыi.
Выбары членаў Савета Рэспублiкi шостага склiкання праходзiлi на безальтэрнатыўнай аснове.
Прэзiдыюмы мясцовых Саветаў дэпутатаў базавага ўзроўню i адпаведныя выканаўчыя камiтэты,
а ў горадзе Мiнску — прэзiдыюм Мiнскага гарадскога Савета дэпутатаў i Мiнскi гарадскi выканаўчы
камiтэт вылучылi роўна столькi кандыдатаў, колькi ў далейшым павiнна быць абрана таемным галасаваннем — па восем чалавек. У вынiку ўсе кандыдаты, 56 з 56, былi абраны членамi Савета Рэспублiкi без усялякага конкурсу. Яшчэ восем членаў Савета Рэспублiкi прызначыў Прэзiдэнт.
Пасля вылучэння кандыдатаў мясцовымi Саветамi дэпутатаў i адпаведнымi выканаўчымi камiтэтамi выбары ў Савет Рэспублiкi становяцца выключна фармальнай працэдурай. Фактычна выбары
адбываюцца ў момант вылучэння кандыдатаў, i важна, каб гэты этап быў канкурэнтным i празрыстым. Аднак працэс падбору кандыдатур быў у цэлым закрытым.
Яго асвятленне было вельмi бедным. Дзяржаўныя СМI абмяжоўвалiся рэдкiмi фармальнымi паведамленнямi з пералiкам кандыдатаў i iх рэгалiй i апiсаннем працэдуры выбараў. Напрыклад, на
сайце БелТА (Беларускага тэлеграфнага агенцтва) былі апублiкаваны толькi тры нататкi аб вылучэннi кандыдатаў ад канкрэтных рэгiёнаў: Гродзенскай i Брэсцкай абласцей, горада Мiнска*. Вэб-сайты
абласных выканкамаў публiкавалi нататкi iншых СМI (у асноўным БелТА) i ўласных заяў не рабiлi.
Больш падрабязную iнфармацыю паведамлялi незалежныя СМI, аднак у сiтуацыi закрытасцi ўсяго
працэсу iх публiкацыi таксама былi малаiнфармацыйныя.
Толькi ў адным з сямi рэгiёнаў (шасцi абласцей i горада Мiнска) «Беларускаму Хельсiнкскаму камiтэту» ўдалося арганiзаваць назiранне за працэсам вылучэння кандыдатаў у Савет Рэспублiкi — у
Гродзенскай вобласцi.
Вылучэнне кандыдатаў у члены Савета Рэспублiкi ў Гродзенскай вобласцi праходзiла фармальна,
з парушэннем арт. 13 Выбарчага кодэкса, насiла схаваны, негалосны характар. Адборам кандыдатаў
займалася Галоўнае ўпраўленне арганiзацыйна-кадравай працы Гродзенскага аблвыканкама i цалкам кантралявала ўвесь працэс (у тым лiку збiрала даведкi з КДБ, МУС i Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта са
станоўчымi характарыстыкамi кандыдатаў). Гэта падкрэслiвае безальтэрнатыўны характар адбору
кандыдатаў па крытэрах лаяльнасцi да iснуючай улады i «добранадзейнасцi».
Аб вылучэннi кандыдатаў у мясцовых СМI друкавалася толькi агульная iнфармацыя са спасылкай
на БелТА. Грамадскасць заставалася ў няведаннi, каго i як вылучаюць прэзiдыюмы мясцовых Саветаў дэпутатаў базавага ўзроўню i адпаведныя выканаўчыя камiтэты.
19 жнiўня завяршылася вылучэнне кандыдатаў у члены Савета Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
шостага склiкання ад Гродзенскай вобласцi: былi праведзены сумесныя пасяджэннi прэзiдыуюмаў
гарадскiх i раённых Саветаў дэпутатаў i выканаўчых камiтэтаў, на якiх былi вылучаны кандыдаты.
У СМI не публiкавалi прозвiшчаў кандыдатаў, а толькi агульную iнфармацыю: «Усе вылучаныя кандыдатуры — кiраўнiкi ў розных галiнах, якiя добра вядомыя жыхарам вобласцi i не толькi. Сярод
iх — старшыня СВК «Азёры» Гродзенскага раёна, дырэктар ААТ «Гродзенскi мясакамбiнат», галоўны
ўрач абласной iнфекцыйнай бальнiцы, рэктар Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўнiверсiтэта,
старшыня Ваўкавыскага райвыканкама, два дэпутаты (старшынi абласнога i Лiдскага раённага Савета дэпутатаў) i старшыня абласной арганiзацыi «Чырвонага крыжа».**
*

http://parlament2016.belta.by/sovrep
http://parlament2016.belta.by/sovrep/view/vybory-2016-v-grodnenskoj-oblasti-zavershilos-vydvizhenie-kandidatov-v-chleny-sovetarespubliki-234/
**
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Усе 8 вылучаных кандыдатаў у члены Савета Рэспублiкi — беспартыйныя. З 20 па 24 жнiўня праходзiла iх рэгiстрацыя.
13 верасня адбылося абранне членаў Савета Рэспублiкi ад Гродзенскай вобласцi. На сумесным
пасяджэннi сабралiся дэпутаты мясцовых Саветаў дэпутатаў базавага ўзроўню вобласцi ў правамоцным складзе ў актавай зале Гродзенскага аблвыканкама. Зарэгiстравалася 368 дэпутатаў — 67% ад
агульнай колькасцi дэпутацкага корпуса.
На пасяджэннi правялi абмеркаванне кандыдатаў у члены Савета Рэспублiкi. Разам з тым, арт. 103
Выбарчага кодэкса ўстанаўлiвае, што «вылучэнне iншых кандыдатур у члены Савета Рэспублiкi на
пасяджэннi дэпутатаў мясцовых Саветаў дэпутатаў базавага ўзроўню вобласцi не праводзiцца». Такiм чынам, як i пры вылучэннi ў кандыдаты ў члены Савета Рэспублiкi, так i на сумесным пасяджэннi
выбаршчыкi, прадстаўнiкi апазiцыйных палiтычных партый i грамадскiх арганiзацый абмежаваны ў
вылучэннi сваiх прадстаўнiкоў i ў абмеркаваннi вылучаных кандыдатур.
Бюлетэнi выдавалiся без парушэнняў, па адным кожнаму ўдзельнiку пасяджэння па прадстаўленнi
дэпутацкага пасведчання. Перад пачаткам галасавання празрыстая скрыня была праверана i апячатана старшынёй падлiковай камiсii ў прысутнасцi членаў падлiковай камiсii.
Кожны ўдзельнiк пасяджэння галасаваў асабiста. Падлiк галасоў дэпутатаў праводзiўся непасрэдна членамi падлiковай камiсii без перапынку да атрымання вынiкаў галасавання. Змест бюлетэняў
можна было аглядаць.
Вынiкi падлiку галасоў былi разгледжаны на пасяджэннi падлiковай камiсii i ўнесены ў пратакол.
Пратакол у двух экземплярах падпiсалi ўсе члены падлiковай камiсii. Па дакладзе падлiковай камiсii
на пасяджэннi дэпутатаў адкрытым галасаваннем было прынята рашэнне аб зацвярджэннi вынiкаў
галасавання.
Выбраным лiчыцца кандыдат у члены Савета Рэспублiкi, якi атрымаў больш за палову галасоў дэпутатаў, якiя прынялi ўдзел у галасаваннi. Дэпутаты падтрымалi ўсiх вылучаных кандыдатаў:
Раманiю Скамарошка, старшыню Гродзенскай абласной арганiзацыi Беларускага таварыства
«Чырвонага Крыжа» падтрымалi 360 дэпутатаў,
Мiхаiла Сiцько, старшыню Ваўкавыскага райвыканкама — 361,
Iнэсу Белуш, старшыню Лiдскага раённага Савета дэпутатаў — 362,
Алену Караткову, галоўнага лекара Гродзенскай абласной iнфекцыйнай бальнiцы — 363,
Вiктара Сняжыцкага, рэктара Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўнiверсiтэта — 363,
Анатоля Грышука, дырэктара ААТ «Гродзенскi мясакамбiнат» — 366,
Iгара Жука, старшыню Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў, — 366,
Аляксандра Шышко, старшыню СВК «Азёры» Гродзенскага раёна — 366.
Падчас пасяджэння асаблiвых меркаванняў i выступаў супраць кандыдатур не было. Асаблiвых
меркаванняў у членаў падлiковай камiсii не было.
Старшынёй Савета Рэспублікі шостага склікання быў адзінагалосна абраны таемным галасаваннем на безальтэрнатыўнай аснове старшыня Савета Рэспублікі папярэдняга склікання Міхаіл
Мясніковіч. Яго кандыдатуру прапанавала Марыяна Шчоткіна, экс-міністра працы і сацыяльнай абароны. Яе ж адзінагалосна абралі намеснікам старшыні Савета Рэспублікі.
Старшыняў пяці пастаянных камiсiй Савета Рэспублікі выбіралі не таемным, а адкрытым галасаваннем, але таксама на безальтэрнатыўнай аснове. Старшынёй камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах стаў Уладзімір Панцюхоў, які ўзначальваў гэтую камісію ў Савеце Рэспублікі пятага
склікання. Старшынёй камісіі па заканадаўству і дзяржаўнаму будаўніцтву абралі Алу Бодак, былога
намесніка міністра юстыцыі. Старшынёй камісіі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці
была абрана Ірына Старавойтава, былы рэктар Магілёўскага дзяржаўнага абласнога інстытута
развіцця адукацыі. Старшынёй камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы стаў Сяргей
Рахманаў, былы амбасадар Беларусі ў Японіі. Старшынёй камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні абраны Аляксандр Папкоў, былы віцэ-прэм'ер, намеснік кіраўніка Адміністрацыі
Прэзідэнта.
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