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26 красавіка актывісты шэрагу палі
тычных партыяў і грамадзкіх аргані за
цыяў зладзілі ў Менску традыцыйны 
"Чарнобыльскі шлях", прымеркаваны 
да 24гадавіны аварыі на Чарнобыль
скай АЭС. Арганізатары і ўдзельнікі 
сабраліся ў прызначаны час на пляцы 
каля НАН. Але многія так і ня здолелі 
прысутнічаць на кароткім мітынгу на пры
ступках будынку, бо падыходы былі ачэ
пленыя турнікетамі і патрапіць у цэнтр 
падзеяў магчыма было толькі праз рамкі 
металашукальнікаў і асабісты дагляд. 
Імпрэзу распачаў вядомы бард Андрэй 
Мельнікаў, а затым слова ўзялі пра
ваабаронца Людміла Гразнова, наву
ковец Іван Нікітчанка, якія заявілі пра 
замоўчваньне ўладамі праблемаў Чар

ПАРЕ спыняе 
кантакты 
з Беларусьсю
"Увядзеньне мараторыю на 

сьмя  рот ную кару – той захад, яко-
га мы ўсе чакаем ад Беларусі", 
– заяві ла стар шыня Камітэту мі
ністраў Рады Еўропы, кіраўнік МЗС 
Швейцарыі Мішлін КальміРэй, ад-
крываючы 26 красавіка сэсію Пар-
ламенцкай асамблеі Рады Еўропы 
(ПАРЕ).

"У нас ёсьць падставы мерка-
ваць, што Беларусь 18 сакавіка вы-
канала два сьмяротныя прысуды. 
Гэты факт – сур’ёзная перашкода на 
шляху збліжэньня паміж Менскам і 
Радай Еўропы", – заявіла Кальмі
Рэй. Паводле яе словаў, яна чакае 
ад Беларусі скасаваньня сьмя-
ротнага пакараньня – толькі тады 
дыя лог паміж Менскам і Страсбур-
гам можа быць адноўлены. Акра-
мя вырашэньня праблемы сьмя-
ротнай кары Рада Еўропы, павод-
ле словаў КальміРэй, чакае ад 
беларускіх уладаў пэўных захадаў 
для забесьпячэньня свабоды прэ-
сы і свабоды сходаў і асацыяцыяў 
у Беларусі.

29 красавіка ў ПАРЕ прайшлі 
тэрміновыя дэбаты па сітуацыі ў 
Беларусі ў сувязі з выкананьнем 
двух сьмярот ных прысудаў. Боль-
шасьцю галасоў на паседжаньні 
ПАРЕ ў Страс бургу была прыня-
тая рэзалюцыя  аб пры пыненьні 
кантактаў з Бела русьсю на высокім 
узроўні зза парушэньняў дэма-
кратычных стандартаў. У гала
саваньні ўзялі ўдзел 67 дэпутатаў, 
58 з іх прагаласавалі за прыняцьце 
рэзалюцыі, шэсьць – супраць, трое 
ўстрымаліся.

У рэзалюцыі зьвяртаецца ўва
га на "недастатковы прагрэс" Бе
ла русі ў галіне адпаведнасьці 
стандартам Рады Еўропы і "ад-
сутнасьцю палітычнай волі" з 
боку ўладаў адносна прыняць-
ця каштоўнасьцяў арганізацыі. У 
прыватнасьці, у дакуменце гаво-
рыцца, што ў рэспубліцы "ў ат-
масьферы сакрэтнасьці" былі вы-
кананыя два сьмяротныя пры-
суды, у той час калі скаргі асуд-
жаных разглядаў Камі тэт ААН па 
правах чалавека. Адзначаюцца 
таксама выпадкі парушэньня ў 
Беларусі правоў польскай нацыя-
нальнай меншасьці і адсутнасьць 
міжнародных назіральнікаў на вы-
барах у мясцовыя саветы.

У абарону жыцьця...
нобылю, пра палітычны і духоўны чар
нобыль у Беларусі. Прадстаўнік ра
сейскага моладзевага руху "Абарона" 
Іван Савельеў сказаў наступнае: "Пра 
стаўленьне ўладаў Беларусі да памяці 
ахвяраў Чарнобыльскай катастрофы 
гаворыць той факт, што па дарозе на 
гэты мітынг былі затрыманыя сябры на
шай арганізацыі. Адзіная іх віна заклю
чалася ў тым, што яны разам з вамі 
зьбіраліся ўшанаваць памяць ахвяраў 
Чарнобылю. Але мы салідарныя з наро
дам Беларусі". 

Арганізатары сёлетняга "Чарнобыль
скага шляху" заклікалі ўдзельнікаў вяр
нуць акцыі статус жалобнай імпрэзы ў 
памяць ахвяраў трагедыі. Гэты заклік 
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Менск, 26 красавіка 2010 году.
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Менскі праваабаронца Сяр
гей Усьцінаў патрабуе ад Кансты
туцыйнага суда вынесьці рашэнь
не аб роўнасьці грамадзянаў, якія 
знаходзяцца ў зьняволеньні на 
атрыманьне пасылак, перадачаў і 
бандэроляў.

Нагадаем, Працэсуальнавы
канаўчы кодэкс аб адмі ністра цый
ных правапарушэньнях (ПВКаАП),  
які набыў моц у 2007 годзе, забараніў 
адміністрацыйна арыштаваным 
атрымліваць харчовыя перада
чы і пасылкі, тым самым значна 
пагоршыў іх прававое становішча 
ў адносінах да асобаў, асуджа
ных у крымінальным парадку да 
пазбаўленьня волі. 

"Правапарушэньне тым і адрозь
ніваецца ад злачынства, што мае 

20 красавіка 2010 г. у судзе 
Ка стрычніцкага рну г. Віцебску 
распачнец ца разгляд крымінальнай 
спра вы, якая была ўзбуджаная ў 
дачыненьні да сябра КХП БНФ Сяр
гея Каваленкі у сувязі з тым, што 
7 студзеня 2010 г. Сяргей Кава
ленка вывесіў на га лоўнай нава
годняй ёлцы г. Віцебску беларускі 
гістарычны і нацыянальны бел
чырвонабелы сьцяг. За гэты ўчынак 
сп. Каваленка быў неадкладна за
трыманы супрацоўнікамі міліцыі, якія 
ўжылі супраць яго фізічную сілу. 

Дзеяньні С. Каваленкі былі ква
ліфікаваныя як "хуліганства" (ч. 1 
арт. 339 КК). Таксама С. Каваленка 
быў абвінавачаны ў тым, што пад
час затрыманьня ён нібыта пагражаў 
і ўчыніў гвалтоўныя дзеяньні су
праць супрацоўнікаў міліцыі (ч. 2 
арт. 363 КК).

Праваабарончы цэнтр "Вясна" у 
сувязі з гэтым заяўляе наступнае:

Публічная дэманстрацыя і вы веш
ваньне С. Каваленкам нацыянальна
га белчырвонабелага сьця гу ў ніякім 

Умовы ўтрыманьня арыштава
ных у краіне нярэдка крытыкуюцца 
як міжнароднымі, так і беларускімі 
праваабарончымі арганізацыямі. 
Асабліва ў цяжкім стане знаходзяц
ца адміністрацыйна затрыманыя: 
перанаселенасьць камераў, адсут
насьць ложкаў, душа, шпацыраў, 
немагчымасьць атрымліваць пера
дачы, ніз кая якасьць ежы і вады.  
Умовы ўтрымань ня ў СІЗА сістэ
мы МУС РБ таксама характа ры
зуюцца перапоўненасьцю, высо
кай вільготнасьцю, нізкі мі тэм пе
ра турамі ў камерах узімку і высо
кімі – улетку, нізкай якасьцю ежы, 
распаўсюджваньнем сухотаў. Не 
выключэньне і Цэнтр ізаляцыі пра
вапарушальнікаў Менгарвыканкаму.  
У  2008 годзе тут былі праведзены 
падрыхтоўчыя і дасьледчыя рабо

выпадку ня можа кваліфікавацца, як 
хуліганскія дзеяньні, паколькі яны ня 
носяць характару асаблівага цынізму і 
яўнай непавагі да грамадзтва і ня мелі 
гэтага на мэце.

Здзейсьненае С. Каваленкам 
зьяўляецца грамадзкапалітычнай 
акцыяй, у дадзенай форме і ня мела 
намеру, скіраванага на прычынень
не шкоды грамадзкаму парадку ці 
непавагі да грамадзтва. 

Выклікае сумнеў таксама факт 
таго, што падчас затрыманьня супра
цоўнікамі міліцыі сп. Каваленка 
нібыта ўчыніў супраць іх гвалтоўныя 
дзеяньні. Супрацоўнікамі міліцыі пры 
затрымань ні С. Каваленкі былі вы
карыстаныя празьмерная фізічная 
сіла і сьпецыяльныя сродкі ў вы
глядзе кайданкоў. Законнасьць гэ
тых дзеяньняў міліцыі С. Кавален
ка спрабаваў аспрэчыць у органах 
пракуратуры і судзе, медыцынская 
эксьпертыза зафіксавала цялесныя 
пашкоджаньні ў С. Каваленкі. Ня
даўняе асуджэньне судом Кастрыч
ніцкага раёну г. Віцебску пры сум

неўных абставінах па гэтым жа 
артыку ле актывіста Т. Сургана выклі
каюць у нас сумневы  ў тым, што 
гэтыя абві начаньні не зьяўляюцца 
помстай праваахоўных органаў 
у дачыненьні і да С. Каваленкі і 
апраўданьнем перавышэньня сваіх 
службовых паўнамоцтваў.

У сувязі з гэтым Праваабарон
чы цэнтр "Вясна" патрабуе спыніць 
крымінальны перасьлед Сяргея 
Каваленкі па ч. 1 арт. 339 КК Рэспуб
лі кі Беларусь у сувязі з відавочнай 
адсутнасьцю складу злачынства, 
прадугледжанага гэтым артыкулам.

Праваабарончы цэнтр "Вясна" 
патрабуе ад уладаў Беларусі за
бясь печыць Сяргею Кавален ку 
пра ва на разгляд ягонай справы 
бесстароньнім, незалежным судом, 
устанавіць усе акалічнасьці спра
вы і вызначыць правамоцнасьць 
дзеяньняў міліцыі ў дачыненьні да 
С. Каваленкі і ўстанавіць ісціну па 
справе.

20 красавіка 2010 году, 
Менск

Сьцяг – не падстава для перасьледу
Заява Праваабарончага цэнтру "Вясна"

Канстытуцыйнаму суду нагадалі пра Канстытуцыю!
менш небясьпечныя наступствы і 
караецца менш важкім спагнань
нем, таму няправільна, калі гэтае 
спагнаньне адбываецца ў горшых 
умовах, чым у крымінальна асуджа
ных – адзначае ў сваёй заяве права
абаронца. – Роўнасьць правоў усіх 
грамадзянаў замацавана ў артыку
ле 22 Канстытуцыі, гэта тычыцца, у 
тым ліку, і адміністрацыйна арыш
таваных і крымінальна асуджаных 
асобаў. З моманту ўступленьня ў 
сілу ў ПВКаАП ўносіліся зьмены 
і дапаўненьні больш за 20 разоў, 
адміністрацыйна арыштаваныя на
ват могуць зьмяшчацца ў карцэр, 
за парушэньне правілаў унутрана
га распарадку, але пытаньне пра
дуктовых перадачаў так і застаецца 
незаўважаным заканадаўцамі".

Лічу абавязкам Канстытуцый
нага суда вынесьці рашэньне, якое 
не пагаршае ўмовы адбыць ця ад
міністрацыйнага арышту ў параўнань
ні з умовамі адбыцьця пакараньня ў 
папраўчых калоніях, упэўнены ў сва
ёй праваце С. Усьці наў.

Варта адзначыць, што ў бягучым 
годзе вышэйшая судовая інстанцыя 
краіны прыняла ўсяго толькі адно 
рашэньне аб роўных гарантыях 
рэалізацыі права грамадзянаў на 
абарону ад беспрацоўя, ня лічачы 
сваім абавязкам штогод прымаць 
рашэньні аб стане канстытуцый
най законнасьці за мінулы год. У 
адрозьненьне ад грамадзянаў іншых 
дзяржаваў, беларусы пазбаўленыя 
права на прамы зварот у КС з кан
стытуцыйнай скаргай.

Будуць на Акрэсьціна коўдры і падушкі
ты для капітальнага рамонту, а за
тым усе працы прыпыніліся.

Падчас затрыманьня і накіра
ваньня ў ЦІП 24 красавіка права
абаронцаў А. Бяляцкага,  В. Стэфа
новіча і І. Тоўсьцік імі была пада
дзеная скарга на нездавальняючыя 
ўмовы ўтрыманьня ў гарадзкую пра
куратуру.

Як стала вядома з адказу ста
рэйшага памочніка пракурора го
раду Менску па наглядзе за закон
насьцю выкананьня крымінальных 
пакараньняў М. Герашчанкі: "У мэтах 
выкараненьня недахопаў УУС Мен
гарвыканкаму была заключаная да
мо   ва з ТДА "ІнтэстСтройПраект"  на 
пра вядзеньне абмерных і дасьлед
чых працаў па аб’екце "Капітальны 
рамонт з мадэрнізацыяй будынку 
ЦІП па 1ым перавулку Акрэсьціна, 

36". Указаныя працы праведзеныя 
ў кастрычнікулістападзе 2008 году. 
Капітальны рамонт з мадэрнізацыяй 
будынкаў ЦІП Менгарвыканкаму 
(у тым ліку закупка неабходнай 
мэблі, абсталяваньня, пасьцель
най бялізны і г. д.) зза аб’ектыўных 
прычынаў перанесены з 2009 году 
на 20102011 гады".
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Позна вечарам 7 красавіка сту 
дэнтцы журфаку БДУ Марыне Яў сей
чык патэлефанаваў незнаёмы муж
чына, які прадставіўся супрацоўні
кам КДБ Зьміцерам. Ён настойліва 
прапанаваў дзяўчыне прыйсьці 
заўт ра раніцай ва ўпраў леньне 
КДБ на Казлова, 6а, для гутаркі. На 
пярэчаньні Марыны адказаў, што 
хоча апытаць яе па справе выбуху ў 
Менску 4 ліпеня 2008 году. Раніцай 
8 красавіка той жа голас пацікавіўся, 
ці зьбіраецца дзяўчына на сустрэчу. 
Ма рына ня ведала, як сябе паводзіць 
у падобнай сітуацыі і змушана па
гадзілася на сустрэчу.

Пра тое, што было далей, распа
вядае Марына Яўсейчык: 

– Мяне правялі на першым па
версе ў невялічкі пакойчык, дзе 
амаль тры гадзіны доўжылася гу
тарка.

Ён сапраўды пачаў мяне рас
пытваць пра выбух: дзе я ў той 
дзень была, што рабіла, ці хадзіла 
гля дзець сьвяточную праграму. Я 
распавяла, што сапраўды была 
там  удзень. Але пасьля абеду вяр
нулася да сябе ў Малінаўку. Ён 
распытваў таксама аб тым, калі я 
даведалася пра выбух. Я адказа
ла, што на наступны дзень, у дру
гой палове дня.

Аднак затым размова павольна 
перайшла ў іншы бок. А менавіта,  
пра розныя партыі і моладзевыя 
рухі, ці ўдзельнічаю я ў нейкіх ме
рапрыемствах, акцыях. Увогуле, ці 
актыўны я чалавек, дзе люблю бы
ваць, з кім сябрую. Яго цікавіла, ці 
ёсьць сярод маіх сяброў скінхеды, 
альбо хімікі, якія маглі б вырабіць 
выбухоўку. Я адказала, што нідзе 
ня ўдзельнічала і сяброў такіх ня 
маю.  Затым пачаліся роспыты пра 
творчую інтэлігенцыю, ці сустрака
лася я з імі, ці ўдзельнічала ў нейкіх 
зьездах, ці кансьпектавала іх вы
ступы?

Пры гэтым Зьміцер дастаў ноўт
бук і паказаў мяне на відэазапісе са 
зьезду беларусаў сьвету "Бацькаў
шчына", і спытаўся, што я там ра
біла, і на якой падставе нешта 
запісвала, каля я не зьяўляюся ся
брам гэтай арганізацыі?

Я сапраўды была ў якасьці са
кратара на зьезьдзе беларусаў сьве
ту "Бацькаўшчына" і паведаміла 
Зьміцеру, што рабіла гэта добраах
вотна, ніхто мяне не прымушаў.  Ён 
таксама запытваўся пра маё знаём
ства з кіраўнікамі гэтай арганізацыі. 
Пыталіся яшчэ і пра Уладзіміра 
Някля ева, ці ведаю я нешта пра яго. 
Я паведаміла, што ягоныя творы мы 
вывучалі на занятках.

Таксама ён дастаў розныя раз
друкоўкі старонак газет і сайтаў 
і пытаўся пра маё дачыненьне 
да зьмешчаных там матэрыялаў, 
абвінавачваючы мяне, як гэта ня 
дзіўна, у дыскрэдытацыі Рэспублікі 

Беларусь. І паказаў пры гэтым ад
паведны артыкул Крымінальнага 
кодэксу.

Каб запалохаць яшчэ больш, 
ён паведаміў, што я ўліпла, але 
паабяцаў закрыць вочы на розныя 
факты пра ўдзел у зьезьдзе і маё 
ранейшае супрацоўніцтва з сайтам, 
паабяцаў, што мяне не выганяць з 
вучобы. Але толькі калі я пагаджу
ся супрацоўнічаць з імі. Прапанаваў 
і надалей займацца сайтам, тры
маць у полі зроку тых людзей, з 
якімі я кантактую і пра гэта ўсё рас
павядаць.

Ад такой прапановы я адмові
лася, але Зьміцер ізноў пачаў пало
хаць праблемамі і сказаў, што калі я 
хачу, каб маё жыцьцё не ператвары
лася ў пекла, то трэба падпісаць па
перы аб супрацоўніцтве.

Паколькі наша размова цягну ла ся 
каля трох гадзінаў, а ў гэты дзень я 
планавала патрапіць у Маскву, мяне 
чакаў аўтобус, я, каб спыніць гэтую 
размову, падпісала тую паперу. Пры 
гэтым я разумела што не хачу і ня 
буду з імі супрацоўнічаць, мне трэба 
было толькі своечасова патрапіць на 
аўтобус і хутчэй забыць пра гэтую не
прыемную сустрэчу.

На разьвітаньне ён паведаміў, 
што час ад часу будуць тэлефа
наваць на мой сотавы тэлефон. І 
сапраўды, праз тыдзень Зьміцер 
патэлефанаваў і запрасіў на су
стрэчу. Я адмовілася, спаслаўшыся 
пры гэтым, што нічога цікавага ім 
паведаміць не магу і папрасіла не 
перашкаджаць мне вучыцца. У ад
каз на мае словы ён зноў пагразіў, 
што калі я не жадаю размаўляць па 
добраму, усё будзе дрэнна і пад па
грозай можа апынуцца маё далей
шае навучаньне. 

Я на некалькі дзён адключыла 
свой мабільны тэлефон, аднак 19 
красавіка Зьміцер патэлефанаваў 
ужо на хатні нумар. Ён папярэдзіў, 
што перадасьць мне пад расьпіску 
позву і выкліча на размову ў КДБ 
афіцыйна. 

 
Сітуацыю, 
у якую патрапіла дзяў чына, 
каментуе праваабаронца 
Валянцін Стэфановіч:

– Пастка, у якую патрапіла Ма
ры на, не зьяўляецца нечым новым. 
Кожны год у Праваабарончы цэнтр 
"Вясна" зьвяртаюцца маладыя лю
дзі, якія распавядаюць падобныя 
гісторыі, гісторыі аб тым, як іх схілялі 
да су працоўніцтва з КДБ. 

Трэба адзначыць, што ўсе гэ
тыя размовы, як правіла, носяць 
неафіцыйны характар. Супрацоўнікі 
КДБ карыстаюцца тым, што мала
дыя людзі проста ня ведаюць сваіх 
правоў. Марыне ня трэба было ні ў 
якім разе прыходзіць на сустрэчу 

па тэлефонным званку на мабільны 
тэлефон. Неабходна патрабаваць 
афіцыйнай позвы, у якой павінна 
быць указана куды, калі і ў якасьці 
каго яна выклікаецца. Допыт сьведкі 
рэгулюецца нормамі КПК Рэспублікі 
Беларусь, пры гэтым такі допыт 
вядзец ца са складаньнем пратако
лу, асобе павінны быць ратлумача
ныя яе правы, у тым ліку права ня 
сьведчыць супраць сябе самога і 
блізкіх сваякоў, пратакол пасьля до
пыту павінен быць прадстаўлены 
для азнаямленьня і подпісу на кож
най ягонай старонцы. У дадзеным 
выпадку супрацоўнікі КДБ проста 
правялі з Марынай размову. Яна не 
знаходзілася ні ў якім працэсуаль
ным статусе і мела права адмовіцца 
размаўляць з гэтым супрацоўнікам, 
які да таго ж не прадставіўся ёй і не 
паказаў свайго службовага пась
ведчаньня. Акрамя таго, у адпа
веднасьці з Законам Рэспублікі Бе
ларусь "Аб Камітэце дзяржаўнай 
бясьпекі" супрацоўніцтва КДБ з гра
мадзянамі будуецца на добраахвот
най аснове і адпаведнае схіленьне 
грамадзянаў шляхам запалохвань
ня, абяцаньня нейкіх праблемаў 
па месцы працы ці вучобы за ад
мову ад такога супрацоўніцтва 
зьяўляюцца проста незаконнымі. 
У зьвязку з гэтым усялякія "аба
вязацельствы" аб супрацоўніцтве, 
падпісаныя ў дадзеным выпадку 
Марынай, зьяўляюцца проста па
перай, якая ня мае ніякай юрыдыч
най сілы. 

Усё, што нагаварыў Марыне гэты 
"таварыш" аб дыскрэдытацыі Бела
русі і незаконнасьці яе прысутнасьці 
на зьезьдзе "Бацькаўшчыны", –  
звычайная форма запалалохвань
ня і ня больш за тое. Наступны раз 
калі яе будуць выклікаць у КДБ, 
я б параіў Марыне ісьці туды вы
ключна па афіцыйнай позьве і ў 
прыстунасьці адваката. Паводле 
арт. 62 Канстытуцыі Рэспублікі Бе
ларусь усім грамадзянам краіны га
рантуецца права на юрыдычную 
дапамогу, супрацьдзеяньне якой не 
дапушчаец ца. Вось няхай адвака
ту і растлумачаць яе працэсуаль
ны статус і якія прэтэнзіі яны да яе 
маюць. 

Адносна саміх метадаў КДБ мож
на адзначыць, што супрацоўнікі гэ
тага ведамства застаюцца і сёньня 
слаўнымі нашчадкамі Дзяржынска
га і займаюцца тым, чым займаліся 
ў часы СССР, а менавіта грамадзян
скім зыскам, а не пытаньнямі дзяр
жаўнай бясьпекі. Няхай бы яны лепш 
знайшлі вінаватых у палітычна
матываваных зьнікненьнях лідэраў 
беларускай апазіцыі В. Ганчара, 
Ю.За харанкі і журналіста Дз. Завадз
кага, а таксама адказалі на пытань
не, як так атрымалася, што краінай 
на працягу ўжо 16 гадоў кіруе адна і 
тая ж асоба.

Пастка...
Прыйсьці пагутарыць у КДБ... А на якой падставе?
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І. Утварэньне 
выбарчых камі сіяў
 
Мерапрыемствы па вылучэньні 

прадстаўнікоў у склад тэрытарыяль
най выбарчай камісіі (ТВК) і акру говай 
выбарчай камісіі (АВК) адбыліся ў ад
паведнасьці з Каляндарным планам. 
Неабходна адз на чыць, што бо льш за 
ўсё адмо ваў ва ўключэньні ў камісіі 
атрыма лі прадстаўнікі палітычных 
пар тыяў. Са 149 прадстаўнікоў, вылу
чаных палітычнымі партыямі, у ТВК 
уключана 105 чалавек, ці 70,5 % (прад
стаўнікоў, вылучаных апазіцыйнымі 
палітычнымі партыямі, – 25 %). Больш 
за ўсё ў склад камісіяў уключа на 
прадстаўнікоў Беларускай партыі 
аб’яднаных левых "Спра вядлівы 
сьвет": 9 чалавек у ТВК, 48 – у АВК. 
Прадстаўнікоў Аб'яднанай грама
дзянскай партыі – 4 і 14 адпаведна, 
прадстаўнікоў БСДП (Грамада) – 2 і 3 
адпаведна, прадстаўнікоў Партыі БНФ 
– 0 і 6 адпа ведна. З 43 прадстаўнікоў 
БХД, вылучаных ў ТВК грамадзянамі, 
у склад камісіяў уключаны толькі 3 ча
лавекі, што складае каля 7 %. У той 
жа час агульны працэнт уключэньняў 
прадстаўнікоў грамадзянаў шля
хам збору подпісаў складае 87,7 %. 
Гэта сьведчыць пра тое, што ў камісіі 
ўключаюцца пераважна “ўзгодненыя” 
кандыдатуры. 

Паводле словаў назіральнікаў, 
паседжаньні органаў, якія ўтвараюць 
камісіі, у многіх выпадках праходзілі 
 непразрыста і недэмакратычна, а ў 
некаторых рэгіёнах і таемна. Напры
клад, на паседжаньне прэ зі дыуму 
 Аршанскага раённага Савету дэпутатаў 
і Аршанскага раённага выканаўчага 
камітэту па фар міраваньні Аршанскай 
раённай выбарчай камісіі не былі за
прошаныя прадстаўнікі, вылучаныя 
БСДП (Грамада) і Беларускай партыяй 
аб’яднаных левых "Справядлівы сьвет", 
што пярэчыць Выбарчаму кодэксу РБ 
(ВК). Аналагічныя факты адзначаны 
назіральнікамі ў Баранавічах, Навапо
лацку, Бабруйску і іншых гарадах. 

У Гродна і Салігорску зафіксава
ныя факты нядопуску назіральнікаў 
на паседжаньні органаў мясцова
га кіраваньня і самакіраваньня па 
фарміраваньні выбарчых камісіяў. 

Рэальнага абмеркавань ня кан
дыдатураў кандыдатаў у ка мі сіі не ад
бывалася. Большасьць паседжань
няў доўжылася, як і ў мінулых выбар
чых кампаніях, 1520 хвілінаў, пры гэ
тым у сябры камісіяў абіраліся тысячы 
сяброў. З гэтага вынікае, што галаса
ваньне насіла фармальны характар. 

Аналізуючы персанальны склад 
камісіяў, неабходна адзначыць, што 
з часу мінулых выбараў ён зьмяніў
ся нязначна. Паводле інфармацыі 
на зіральнікаў, многія камісіі былі 
сфарміраваныя на 7080 % з асобаў, 
якія раней зьяўляліся сябрамі ка
місіяў. 

Назіральнікі паведамляюць аб 

Дэмакра тызацыі выбараў не адбылося
Папярэднія высновы маніторынгу выбараў дэпутатаў мясцовых 
Саветаў дэпутатаў 26 скліканьня

адзінкавых выпадках абскарджаньня 
рашэньняў па неўключэньні ў склад ка
місіі. Усе пададзеныя скар гі пакінутыя 
без задавальненьня. Адсутнасьць у 
ВК крытэрыяў фарміравань  ня камісіяў 
дазволіла зьвесьці судовы разгляд 
скаргаў да фармальнай праверкі 
працэ дуры стварэньня камісіяў. Па 
сут насьці, дыскрымінацыйны характар 
неўключэньня ў камісіі, у першую чар
гу апазіцыйных актывістаў, суда мі не 
дасьледаваўся і не ацэньваўся.

ІІ. Вылучэньне і рэгістрацыя 
кандыдатаў у дэпутаты

2.1. Рэгістрацыя ініцыятыўных 
групаў кандыдатаў

Як станоўчыя можна ацаніць зьме
ны, унесеныя напярэдадні Вы ба
раў дэпутатаў мясцовых Саветаў 
дэпутатаў 26 скліканьня у арт. 61 
ВК. Яны спрасьцілі працэдуру збору 
подпісаў у адным населеным пунк
це і патрабаваньні да запаўненьня 
падпісных лістоў. У параўнаньні з 
мясцовымі выбарамі 2007 г. коль
касьць адмоваў у рэгістрацыі іні
цыятыўных групаў скарацілася. У 
2007 г. іх было больш за 100, у 2010 
г. – толькі 23. Гэтыя лічбы сьведчаць, 
што выбарчыя камісіі не былі схільныя 
ствараць перашкоды ў рэгістрацыі 
ініцыятыўных групаў. 

Асноўнымі падставамі для ад
моваў у рэгістрацыі ініцыятыўных 
групаў зьяўляліся: парушэньне ч. 1 
арт. 65 ВК, згодна з якой дакументы 
на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы 
падаюцца ўласнаручна асобай, якая 
мае намер вылучыцца ў якасьці кан
дыдата ў дэпутаты, а таксама пару
шэньне прыцыпу свабоднага ўдзелу 
ў выбарах, прапісанага ў арт. 5 ВК. 
Так, Астравецкая АВК двойчы адмо
вілася рэгістраваць ініцыятыўную 
групу сябра АГП І. Крука. Афіцыйна 
актывіста абвінавацілі ў тым, што 
пры фармаваньні ініцыятыўнай гру
пы ён парушыў прынцып свабоднага 
ўдзелу ў выбарах. І. Крук сьцьвярджае, 
што сяброў яго ініцыятыўнай групы 
запалохалі супрацоўнікі райвыканка
му, паабяцаўшы ўнесьці ў гэтак зва
ныя "чорныя сьпісы".

У адпаведнасьці з ч. 9 арт. 61 
ВК збор подпісаў выбаршчы каў мо
жа ажыцьцяўляцца ў форме пі ке
та ваньня. Дазволу на такую фор
му збору подпісаў не патрабуец
ца, калі ён пра водзіцца ў месцах, не 
забароне ных для гэтага мяс ц о вы мі 
выканаўчымі і рас па радчымі органа мі. 
Трэба адзначыць, што многія мясцо
выя органы ўлады прынялі рашэньні, 
якімі максімальна абмежавалі маг
чымасьць збору подпісаў у шмат
людных месцах. "Дазволенымі" былі 
вызначаны пляцоўкі, аддаленыя ад 
цэнтраў населеных пунктаў і руху 
транспарту, ці іншыя месцы, якія рэд
ка наведваюцца выбаршчыкамі. На
званыя рашэньні выканаўчых і рас

парадчых органаў улады прывялі да 
таго, што большасьць прэтэндэнтаў 
не выкарыстоўвалі пікетаваньне як 
форму збору подпісаў. 

Працэдура збору подпісаў гра
мадзянаў рэгулюецца арт. 61 ВК, 
згодна з якім удзел адміністрацыяў 
у зборы подпісаў, як і прымус у пра
цэсе збору подпісаў, не дапускаец
ца. Пастанова ЦВК рэгламентавала 
збор подпісаў на тэрыторыях вайско
вых частак і ў інтэрнатах – толькі па 
ўзгадненьні з камандзірамі вайсковых 
частак, а на тэрыторыі інтэрнатаў – з 
улікам патрабавань няў правілаў уну
транага распарадку. Гэтая норма фак
тычна абмежавала магчымасьці збо
ру подпісаў на вызначаных тэрыто
рыях. На практыцы гэта прывяло да 
таго, што самі прэтэндэнты і сябры 
ініцыятыўных групаў не маглі туды 
трапіць. 

Назіральнікамі фіксаваліся фак
ты ціску на сяброў ініцыятыўных гру
паў з мэтай прымусіць прэтэндэнтаў 
у канды даты спыніць удзел у перад
выбарчай кампаніі. Лідэр Менскай 
абласной моладзевай арганізацыі 
АГП "Маладыя дэмакраты" А. Ага фо
наў адмовіўся ад вылучэньня кан ды
датам у дэпутаты Любанскага рай
савету. Ён ня здаў падпісныя лісты ў 
раён ную выбарчую камісію зза ціску 
на настаўнікаў – сяброў ініцыятыў
ных групаў, сярод якіх была і яго жон
ка. Сябра аргкамітэту па стварэньні 
Партыі БХД з г. Баранавічы А. Кабяк 
быў звольнены з працы. 

2.2. Рэгістрацыя кандыдатаў у 
дэпутаты 

Рэгістрацыя кандыдатаў у дэпу
таты мясцовых Саветаў рэгулюецца 
арт. 67 і 68 ВК. У арт. 68 былі ўнесеныя 
зьмены, якія прадаставілі асобе, што 
вылучаецца кандыдатам у дэпута
ты, права знаёміцца з матэрыяламі 
праверкі пададзеных ёю дакументаў 
аб рэгістрацыі. Гэта мае істотны ха
рактар, паколькі раней пры адмове 
ў рэгістрацыі фактычна немагчыма 
было падаць абгрунтаваную скаргу 
зза нежаданьня выбарчых камісіяў 
прадаставіць вынікі праверкі, якія 
паслужылі падставай для адмовы ў 
рэгістрацыі. 

Назіральнікі адзначаюць, што на 
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праверцы дакументаў, пададзеных 
для рэгістрацыі кандыдатаў, не маглі 
прысутнічаць зарэгістраваныя ў гэ
тых камісіях назіральнікі. Як і раней, 
працэс праходзіў закрыта і непраз
рыста. Неаднаразова фіксаваліся 
выпадкі адмоваў з боку выбарчых 
камісіяў прэтэндэнтам у кандыдаты 
ў азнаямленьні з матэрыяламі праве
рак. Можна зрабіць выснову, што вы
барчыя камісіі пры праверцы вышэй
азначаных дакументаў не кіраваліся 
патрабаваньнямі ВК.

Падчас выбараў у мясцовыя 
са  веты 2010 г. працэнт адмоваў у 
рэгістрацыі ў якасьці кандыдатаў 
меншы, чым на папярэдніх выба
рах. У якасьці кандыдатаў у дэпу
таты мясцовых саветаў афіцыйна 
за рэгістраваныя 25 035 чалавек, 
адмоўлена ў рэгістрацыі 318 асо
бам. Адмовы ў рэгістрацыі скла
даюць усяго 1,27 % ад агульнай 
лічбы кандыдатаў у дэпутаты. Ад
нак пераважная большасьць такіх 
адмоваў прынятая ў да чыненьні да 
прэтэндэнтаў ад дэмакратычных 
сілаў. Так, са 173 прэтэндэнтаў ад 
партыі БХД, якія падалі дакументы 
на рэгістрацыю ў якасьці кандыдатаў 
у дэпутаты, зарэгістравана толькі 82 
(47%).

Адной з асаблівасьцяў гэтай вы
барчай кампаніі зьявілася вялікая 
коль касьць безальтэрнатыўных ак  
ру гаў, па якіх вылучаўся толькі адзін 
кандыдат. Так, напрыклад, у Гара
дзенскі гарсавет на 30 акругаў зарэ
гістраваныя 55 кандыдатаў, 14 ак
ругаў – безальтэрнатыўныя. Кан
курэнцыя захавалася выключна ў 
Менску, дзе на адно дэпутацкае 
месца прэтэндавалі 3,9 кандыда
та. У іншых абласьцях Беларусі на 
адно дэпутацкае месца прэтэндавалі 
ня больш за 1,2 чалавека. Пасял
ковыя і сельскія выбарчыя акругі ў 
пераважнай большасьці таксама 
засталіся безальтэрнатыўнымі. На
прыклад, у Брэсцкай, Гомельскай, 
Віцебскай, Гарадзенскай, Менскай 
абласьцях у сельскія, пасялковыя 
саветы вылучаліся 1–1,1 чалавека 
на месца. 

ІІІ. Правядзеньне агітацыі 
кан дыдатамі ў дэпутаты
 
3.1. Агітацыя праз друкаваныя 

матэрыялы
Мясцовыя выканаўчыя і распа

радчыя органы па ўзгадненьні з ад
паведнымі камісіямі выдзяляюць на 
тэрыторыі ўчасткаў месцы для разь
мяшчэньня агітацыйных друкаваных 
матэрыялаў. Не дапускаецца зьняць
це, пашкоджаньне плакатаў, калі гэ
тыя плакаты выраблены і разьмеш
чаны з выканань нем патрабаваньняў 
заканадаўства.

Выраб усёй агітацыйнай пра дукцыі 
кандыдатамі ў дэпутаты, як і правя
дзеньне агітацыйнай кампаніі наогул, 
ажыцьцяўляецца выключна за грошы, 
выдзеленыя для гэтых мэтаў з бюджэ
ту. Такім чынам, прававыя ўмовы пра
вядзеньня перадвыбарчай агітацыі 
кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых 
Саветаў дэ путатаў 26 скліканьня былі 

тыя ж, што і падчас папярэдніх вы
барчых кампаніяў. Нязначная коль
касьць грашовых срод каў, прадугле
джаных заканадаўствам для вырабу 
агітацыйных матэрыялаў, не дазва
ляе ажыцьцявіць заўважную і выраз
ную агітацыю. Выдаткаваных з бюд
жэту сродкаў фактычна хапіла толькі 
на друк агітацыйных матэрыялаў 
для інфармацыйных стэндаў. Іншых 
відаў друкаванай прадукцыі – улё
так, запрашэнь няў на сустрэчы з 
выбаршчыкамі – было відавочна не
дастаткова для пра вядзеньня паў
навартаснай агі тацыйнай кампаніі. 
Выдаткаваных сродкаў на правя
дзеньне агітацыі А. Паўлоўскаму, 
кандыдату ў дэпутаты ў Магілёўскі 
гарадзкі і абласны Саветы, хапіла на 
выраб агітацыйных матэрыялаў ад
паведна на 20% і 40% выбаршчыкаў 
акругаў, па якіх ён вылучаўся. 

Былі зафіксаваны выпадкі цэн
зуры падрыхтаваных кандыдатамі 
інфармацыйных матэрыялаў. Мяс
цовыя выканаўчыя органы ўлады, 
АВК і ТВК, а ў шэрагу выпадкаў і 
арганізацыі, з якімі былі заключаны 
адпаведныя дамовы на выраб дру
каваных матэрыялаў, патрабавалі 
папярэдняга ўзгадненьня тэкстаў з 
адпаведнымі мясцовымі выкан камамі. 
Аршанская друкарня па ведаміла кан
дыдату ў дэпутаты Віцебскага аблас
нога Савету М. Петрушэнкам, што 
ўсе ўлёткі могуць быць надрукаваны 
толькі па ўзгадненьні з Аршанскім гар
выканкамам. 16.04.2010 М. Петрушэн
ка падаў скаргу на Аршанскі гарвыкан
кам ў пракуратуру г. Оршы.

У Менску назіральнікамі зафік
саваныя шматлікія выпадкі зьнішчэнь
ня агітацыйных матэрыялаў супра
цоўнікамі ЖЭС. На вул. Берась
цянскай у Партызанскім раёне на 
тэрыторыі Першамайскай выбарчай 
акругі № 56 супрацоўнікі ЖЭС № 12 
сарвалі агітацыйныя ўлёткі кандыда
та ў дэпутаты В. Канапацкага. На пы
таньне кандыдата яны адказалі, што 
атрымалі загад ад майстра ЖЭС зды
маць з дошак усю інфармацыю, што 
не датычыць жыльлёвай службы. 

3.2. Агітацыя праз СМІ
У адпаведнасьці з арт. 46 ВК, 

кандыдаты ў дэпутаты мясцовых 
Саветаў дэпутатаў, палітычныя пар
тыі, працоўныя калектывы, грама
дзяне, якія вылучылі кандыдатаў, з 
моманту рэгістрацыі кандыдатаў на 
роўных правах карыстаюцца дзяр
жаўнымі СМІ. Назіральнікі адзнача
юць недахоп інфармацыі аб выба
рах у дзяржаўных СМІ. Дзяржаўныя 
газеты, рэспубліканскія і мясцовыя, 
фактычна не асьвятлялі ход выбараў 
і абмяжоўваліся публікацыяй афі
цыйных паведамленьняў. У многіх 
рэгіёнах інфармацыя пра кандыда
таў у друкаваных дзяржаўных СМІ 
доўгі час не зьяўлялася. Выклю
чэньне склалі публікацыі, прысь
вечаныя "праўладным" кандыда
там, дзе асьвятлялася іх дэпутац
кая дзейнасьць ці праца на паса
дзе кіраўнікоў прадпрыемстваў. Агі
тацыйныя матэрыялы незалежных 
кандыдатаў дзяржаўныя газеты нярэд
ка адмаўляліся друкаваць. Кандыдат у 
дэпутаты Мазырскага раённага Саве

ту Ф. Вячорка перадаў у раённую га
зету “Жыцьцё Палесься” сваю выбар
чую праграму для публікацыі. Галоўны 
рэдактар Л. Чорная адмовіла яму ў 
пісьмовай форме, спаслаўшыся на 
арт. 75 ВК. Ф.Вячорка мяркуе, што ад
мова зьвязана з крытычнымі тэзісамі 
праграмы. 

3.3. Агітацыя шляхам правя
дзеньня масавых мерапрыемстваў, 
сустрэчаў з выбаршчыкамі

Пры вызначэньні месцаў сходаў 
і сустрэчаў мясцовыя распарадчыя 
органы не прытрымліваліся прынцы
пу найбольшай наведваемасьці. Ня
рэдка месцы для правядзеньня ма
савых мерапрыемстваў знаходзіліся 
паза межамі выбарчай акругі адпа
веднага Савету. У вялікіх гарадах вы
значалася па некалькі месцаў, а ў 
шэрагу выпадкаў – толькі адно. Гэта 
прывяло да таго, што ў большасьці 
акругаў кандыдаты ня мелі рэальнай 
магчымасьці для агітацыі шляхам пра
вядзеньня масавых мерапрыемстваў. 
Назіральнікі з Баранавічаў, Салігорску, 
Магілё ву, Мастоў зьвярталіся ў ЦВК 
са скар гамі на дзеяньні мясцовых 
выканаўчых уладаў, якія вызначылі 
недастаткова месцаў для сустрэчаў з 
выбаршчыкамі. У выніку былі вызна
чаны дадатковыя месцы для правя
дзеньня агітацыі. 

Назіральнікі адзначаюць факты 
перашкодаў з боку мясцовых орга
наў выканаўчай і распарадчай ула
ды ў правядзеньні сустрэчаў. Так, 15 
красавіка на пляцоўцы каля будынку 
Дому культуры “40 год Кастрычніка” 
г. Мазыра адбылася сустрэча канды
дата ў дэпутаты у Мазырскі райсавет 
Ф. Вячоркі і кандыдата ў дэпутаты ў 
Гомельскі абласны Савет У. Целяпуна 
з выбаршчыкамі мікрараёну “Чыгунач
ны” г. Мазыра. У памяшканьне Дому 
культуры кандыдатаў не пусьцілі, 
паведаміўшы, што на гэты час прыз
начаны паказ відэафільму. 

Падчас агітацыйнай кампаніі 
ме лі месца і выпадкі вынясень
ня папярэджаньняў кандыдатам 
у дэпутаты за парушэньне пра
вілаў правядзеньня агітацыйных 
мерапрыемстваў у выглядзе маса
вых мерапрыемстваў. 15 красавіка 
Віцебская гарадзкая выбарчая ка
місія вынесла афіцыйнае папярэ
джаньне актывісту БХД, кандыдату ў 
дэпутаты гарсавету па Тэхналагічнай 
выбарчай акрузе № 9 У. Рамановічу. 
Назіральнікамі зафіксаваны выпадак 
адмены рашэньня аб рэгістрацыі кан
дыдата ў дэпутаты ў Віцебскі аблас
ны і гарадзкі Саветы дэпутатаў В. Ка  
рач. Яна ажыцьцяўляла агітацыю, 
раздаючы выбаршчыкам паветраныя 
шарыкі і каляндарыкі, што было рас
цэнена як подкуп выбаршчыкаў. 

IV. Галасаваньне, вызначэньне 
вынікаў галасаваньня
 
4.1. Датэрміновае галасаваньне 
 Згодна з арт. 53 ВК выбаршчык 

мае права прагаласаваць да тэр міно
ва – не раней, чым за пяць дзён да 
выбараў, ва ўмовах, якія выключаюць 
кантроль за яго воле выяўленьнем. 
Закон не патрабуе афіцыйнага паць

    (Працяг на стар. 6)



6 
 Ï

ðà
âà

 í
à 

âî
ëþ

   
Ï

ð
àâ

àà
á
àð

î
í÷

û
 á

þ
ë
å
òý

íü
Вы

ба
ры

№8 (269)

верджаньня пры чынаў немагчымасьці 
выбаршчыка прыйсьці ў памяшканьне 
для галасаваньня ў дзень выбараў. У 
перыяд датэрміновага галасавань
ня штодня старшыня ўчастковай 
камісіі або яго намесьнік складаюць 
адпаведны пратакол, копія якога вы
вешваецца для ўсеагульнага азна
ямленьня ў памяшканьні УВК. Як і ў 
папярэд ніх выбарчых кампаніях, на 
Выбарах дэпутутаў мясцовых Саве
таў дэ пу татаў 26 скліканьня актыўна 
выкарыстоўвалася датэрміновае га
ласаваньне. 

Працягвалася практыка прыму
су да датэрміновага галасаваньня 
студэнтаў і навучэнцаў. Пры гэтым 
адміністрацыямі ВНУ былі прыня
тыя меры заахвочваньня – у суботу, 
24 красавіка, навучэнцы і студэнты 
вызваляліся ад заняткаў і ад  удзелу 
ў рэспубліканскім суботніку. Гэта 
зафіксавана ў каледжах г. Бабруйска, 
у Брэсцкім дзяржаўным універсітэце 
імя А.С. Пушкіна і ў іншых навучаль
ных установах. 

Перад органамі мясцовай ула
ды была пастаўлена задача забясь
печыць правядзеньне датэрмінова
га галасаваньня. Для гэтага вы
карыстоўваліся розныя метады. Як 
правіла, прадстаўнікі адміністрацыі 
накіроўваліся ў якасьці назіральнікаў 
ад працоўных калектываў на ўчасткі 
для галасаваньня, дзе ажыцьцяўлялі 
кантроль яўкі работнікаў, як пад
час датэрміновага галасаваньня, 
так і ў асноўны дзень галасаваньня. 
Гарадзкія ўлады Бабруйску, напры
клад, для закліку на датэрміновае га
ласаваньне выкарысталі радыёсувязь 
у грамадзкім транспарце. 

У першы дзень датэрміновага га
ласаваньня ў г.п. Падсьвільле Глы
боцкага раёну, дзе на сустрэчы з 
выбаршчыкамі была давераная група 
кандыдата ў абласны Савет дэпутатаў 
ад аргкамітэту па стварэньні БХД 
Я. Самсонава, назіралася наступ
нае: выбаршчыкаў, супрацоўнікаў 
КУП "Падсьвільскі завод харчовых 
прадуктаў", прывезьлі аўтобусам у 
Дом культуры. Пасьля галасаваньня ім 
адразу быў выдадзены заробак. 

У выніку актыўных захадаў па 
 прымусу да датэрміновага гала
саваньня прагаласавала, павод
ле дадзеных ЦВК, 2.059.230 чала
век (29,3% ад агульнай колькасьці 
выбаршчыкаў). Ад агульнай коль
касьці тых, хто прагаласаваў на вы
барах (гэта 79,5%), гэта складае 37% 
– больш за адну трэцюю частку. У 
Менску 40% ад агульнай колькасьці 
выбаршчыкаў, якія ўзялі ўдзел у 
галасаваньні, аддалі свае галасы 
датэрмінова. 

Цікавая тэндэнцыя была адзнача
ная пры датэрміновым га ласаваньні ў 
г. Маладэчна. Па стане на 23 красавіка 
на ўчастках, па якіх вылучаліся канды
даты ад улады і апазіцыйныя кандыда
ты, вынікі яўкі склалі больш за 30%. На 
безальтэрнатыўных акругах яўка была 
ня больш за 5%. 

Па Сухараўскай выбарчай акрузе 
№ 30 у першы дзень датэрмінова га 
галасаваньня на ўчастках, дзе вя лося 
назіраньне, працэнт яўкі выбаршчыкаў 
быў у некалькі разоў меншы за пра
цэнт яўкі на ўчастках, дзе назіраньня 
не вялося. Пра ана лагічныя тэндэнцыі 
паведамляюць назіральнікі і з іншых 
рэгіёнаў. 

Варта адзначыць, што вынікі да
тэрміновага галасавань ня істот на 
адрозьніваюцца ад вынікаў во ле
выяўленьня выбаршчыкаў у асноў
ны дзень галасаваньня. Сябра партыі 
БНФ, актывіст руху "За свабоду" З. 
Бабіцкі быў адным з кандыдатаў, хто 
аспрэчваў вынікі галасаваньня па 
выбарах у Барысаўскі раённы Са
вет дэпутатаў па выбарчай акрузе 
№ 15. Па інфармацыі назіральніка А. 
Мацкевіча, большасьць вы бар шчыкаў, 
якія прагаласавалі ў дзень выбараў, 
аддалі свае галасы за Бабіцкага. 
Аднак у выніку агульнага падліку 
галасоў, у тым ліку, аддадзеных пад
час папярэдняга галасаваньня, пера
мог яго канкурэнт,  дырэктар БДПК 
 У. Шмакаў.

Назіральнікі адзначаюць, што ко піі 
пра таколаў аб выніках датэрміновага 
галасаваньня вывешваліся не на ўсіх 
участках для галасаваньня. Камісія 
ўчастку для галасаваньня № 46 Сту
дэнцкай выбарчай акругі г. Гомелю на 
патрабаваньне кандыдата ў дэпута
ты абласнога Савету К. Жукоўскага 
вывесіць пратакол датэрміновага га
ласаваньня або даць магчымасьць 
азнаёміцца з ім адмовілася гэта 
зрабіць. 

4.2. Галасаваньне і падлік галасоў 
У ходзе галасаваньня 25 красаві

ка назіральнікамі зафіксавана мно
ства выпадкаў парушэньня выбарча
га заканадаўства: выдача аднаму ча
лавеку па прад'яўленьні пашпартоў 
некалькіх бюлетэняў для галаса
ваньня, галасаваньне адным чалаве
кам за ўсіх чальцоў сям’і, укідваньне 
бюлетэняў сябрамі ўчастковых ка
місіяў ды інш. На ўчастку для галаса
ваньня № 44 Станцыйнай выбарчай 
акругі г. Мазыра, дзе кандыдатам у 
дэпутаты вылучаўся Ф. Вячорка, каля 
19 гадзінаў два сябры камісіі ўкінулі 
ў скрыню для галасаваньня каля 10 
бюлетэняў. 

Грубае парушэньне арт. 68 ВК 
адзначана назіральнікамі ў Мала
дэчанскім раёне. У дзень асноўнага 
галасаваньня высьветлілася, што ча
тыры кандыдаты ў дэпутаты Чысь
цін скага сельскага Савету дэпутатаў: 
Мірошнікаў С. М. (акруга № 12), 
Курыловіч Г. А. (акруга № 1), Ульчыц 
А. М. (акруга № 3), Бажко С. А. (акруга 
№ 7) адначасова зьяўляюцца сябрамі 
участковай выбарчай камісіі  (УВК). 
С. Мірошнікаў – сябра УВК № 72; Г. 
Курыловіч – старшыня УВК № 73; А. 
Ульчыц – сакратар УВК № 73; С. Баж
ко – сябра УВК № 74. 

ВК дэтальна рэгламентуе пра
цэдуры ўскрыцьця скрыняў для га
ласаваньня, падліку галасоў выбар
шчыкаў, прызнаньня бюлетэняў  не

сапраўднымі і інш. Аналіз па ве
дамленьняў назіральнікаў паказ
вае, што падлік галасоў прайшоў з 
сур'ёзнымі парушэньнямі прынцыпаў 
празрыстасьці. Назіральнікі ня мелі 
магчымасьці непасрэдна назіраць 
падлік галасоў. У пераважнай боль
шасьці выпадкаў назіральнікам былі 
адведзеныя месцы, якія знаходзяц
ца на адлегласьці ад 3 да 10 метраў 
ад стала, за якім сябрамі ўчастковых 
камісіяў вёўся падлік галасоў. Тыя, 
хто спрабаваў падысьці да стала, 
адразу ж выдаляліся з памяшкань
ня, у некаторых выпадках з дапамо
гай супрацоўнікаў міліцыі. 

Варта адзначыць, што на боль
шасьці ўчасткаў для галасаваньня, 
дзе вялося назіраньне, адсутнічаў 
асобны падлік галасоў. На 65% 
участкаў не было абвяшчэньня вы
нікаў падліку галасоў. 

На многіх участках назіральніка мі 
зафіксаваныя выпадкі выкарыстаньня 
загадзя падрыхтаваных пратаколаў. 
Такі выпадак, у прыватнасьці, адзна
чаны на выбарчым участку № 113 
па Брэсцкай выбарчай акрузе № 16 
С. Срэднікавым, даверанай асобай 
І. Маслоўскага, кандыдата ў дэпута
ты па выбарчай акрузе № 16 г. Брэ
сту. Выніковы пратакол (пусты) УВК 
быў загадзя падпісаны ўсімі сябрамі 
выбарчай камісіі, за выключэньнем 
старшыні. Па дадзеным факце І. 
Маслоўскі накіраваў скаргу ў Брэсц
кую гарадзкую выбарчую камісію. 

Высновы: Маніторынг выба
раў у мясцовыя Саветы дэпутатаў 
26 скліканьня паказаў, што зьмены, 
унесеныя ў ВК напярэдадні, у пэўнай 
меры садзейнічалі набліжэньню на
цыянальнага выбарчага зака на
даўства да дэмакратыч ных стан
дар таў. У першую чаргу гэта да
ты чыцца адмены жорсткіх абме
жаваньняў у працэдуры вылучэнь
ня і рэгістрацыі кандыдатаў у дэ
путаты. Аднак непразрыстасьць 
працэсу праверкі матэрыялаў па 
вылучэньні кандыдатаў у дэпута
ты паранейшаму дазваляе выбар
чым камісіям прымяняць дыскры
мінацыйныя падыходы да некато
рых кандыдатаў.

У цэлым выбарчая кампанія пра
йшла у тым жа духу, што і мі
нулыя кампаніі, істотных якас
ных зьменаў на карысьць дэмакра
тызацыі практыкі правядзеньня 
выбараў не адбылося.  

Як і падчас папярэдніх выбарчых 
кампаніяў, у Выбарах дэпутатаў 
мясцовых Саветаў дэпутатаў 
26 скліканьня былі зафіксаваныя 
сур’ёзныя сістэмныя адступленьні 
ад дэмакратычных стандартаў, за 
якія беларускія ўлады раней неадна
разова падвяргаліся крытыцы.

 Такім чынам, рэкамендацыі па 
дэмакратызацыі выбарчага пра
цэсу, якія даваліся БДІПЧ АБСЕ і 
рабіліся па выніках кампаніі "Права
абаронцы за свабодныя выбары", не 
страцілі актуальнасьці.

Дэмакра тызацыі выбараў не адбылося
    (Пачатак на стар. 4-5)
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29 красавіка ГА "БАЖ" зладзіла 
прэсканферэнцыю з удзелам жур
налістак – сьведак па справе аб 
паклёпе на экскіраўніка УКДБ па 
Гомельскай вобласьці Івана Кар
жа – Сьвятланы Калінкінай, Мары
ны Коктыш, Ірыны Халіп і Натальлі 
Радзінай. 

Натальля Радзіна паведаміла, 
што рэсурс "Хартыя97" фігуруе яшчэ 
ў адной крымінальнай справе – гэ
тым разам па факце разьмяшчэньня 
на сайце каментароў пад перадру
каваным з "Советской Белоруссии" 
артыкулам пра воінаў"афганцаў". (У 
публікацыі старшыня Савету воінаў
інтэрнацыяналістаў Ільля Рыжанкоў 
рэзка выказваўся на адрас былых 
"афганцаў", грамадзкіх актывістаў 
Мікалая Аўтуховіча, Алега Воўчака і 
Аляксандра Камароўскага.) Па сло
вах Натальлі Радзінай, пад артыкулам 
зьявілася больш за сотню каментароў, 
непрыхільных да прадстаўніка афі
цыйнай арганізацыі, якія, аднак, не 
ўтрымлівалі зьневажальных выразаў. 
Тым ня менш, Генеральная пракура
тура ўзбудзіла справу за зьнявагу і па
клёп, сьведкамі па якой праходзяць 
Алег Воўчак і Аляксандр Камароўскі. 
Іх ужо выклікалі на першы допыт.

Натальля Радзіна не выклю
чае, што ўлады такім чынам рыхту
юцца да 1 ліпеня, калі набудзе сілу 
прэзідэнцкі ўказ пра Інтэрнэт, – каб 
ня толькі закрыць папулярны рэсурс 
("Хартыя97"), але і арыштаваць 
журналістаў, якія працуюць на яго. 

С. Калінкіна адзначыла, што сьлед
чым не ўдалося знайсьці у кан фіс
каваных кампутарах інфармацыі, якая 
б сьведчыла пра яе датычнасьць да 
публікацыяў на сайце "Хартыя97" і 
гэтак званага паклёпу на І. Каржа. Ад
нак тэхніку і носьбіты інфармацыі не 
вярнулі, патлумачыўшы, што яна па
трэбная для далейшага сьледзтва.

Ідзе вайна супраць журналістаў

"Я лічу, што знойдзена падстава, 
маргінальная падстава, націснуць 
на мяне і на маіх калегаў, што так
сама працуюць над гэтымі гучнымі 
тэмамі. Нас хочуць дыскрэдытаваць, 
знайсьці нейкую інфармацыю пра 
нас напярэдадні выбарчай кампаніі. 
Толькі наша агульная салідарнасьць 
дапаможа ў гэты момант", – адзначы
ла Сьвятлана Калінкіна.

Ірына Халіп дапоўніла выказвань
ні С. Калінкінай, заявіўшы, што рас
пачалася вайна на зьнішчэньне неза
лежных журналістаў. "Ідзе вайна су
праць журналістаў, супраць незалеж
ных сайтаў. Нас забіваюць. Пакуль 
што зьнішчаюць прафесійна, ма
ральна… Але заўтра, калі мы нічога 
ня будзем рабіць, напэўна, пачнуць 
зьнішчаць ужо фізічна. І вас такса
ма", – зьвярнулася да прысутных 
журналістаў Ірына Халіп. 

"Пасьля таго, што адбылося 16 
сакавіка, нас усіх запрасілі на сустрэ
чу з прадстаўнікамі Еўрасаюзу ў Мен
ску. Нам сказалі: "Дзяўчаты, не пера
жывайце, рэакцыя Еўрасаюзу будзе 
вельмі хутка, і вельмі жорсткая". Рэ
акцыя была такой, што лепш бы яе не 
было ўвогуле", – лічыць Ірына Халіп.

Выказаў сваё стаўленьне да 
апошніх падзеяў і намесьнік старшы
ні БАЖ Андрэй Бастунец. Паводле 
яго словаў, з пункту гледжаньня пра
ва ў расьсьледаваньні гэтай справы 
ад бываюцца вельмі сумнеўныя рэ чы: 
напрыклад, намер сьледчых узлам
ваць электронную перапіску – не што 
іншае, як спроба ўмяшальніцтва ў 
таямніцу асабістага жыцьця, якая 
ахоўваецца Канстытуцыяй. "Пры
чым, гэта ўмяшаньне ў асабістае 
жыцьцё нават не падазраваных, 
не абвінавачаных, а сьведкаў, – 
падкрэсьліў юрыст. – Гэта ганебная 
старонка беларускай праваахоўнай 
сістэмы".

На думку А. Бастунца, у гэтай 
сітуацыі журналістам варта скары
стаць усе прававыя механізмы самаа
бароны накшталт скаргаў на дзеяньні 
сьледчых. "Але асноўны накірунак, 
якому варта надаваць увагу сёньня 
– гэта галоснасьць. Трэба прыцяг
нуць увагу беларускай і міжнароднай 
грамадзкасьці да таго, што адбыва
ецца", – упэўнены намесьнік стар
шыні БАЖ. 

Паводле 
прэсслужбы БАЖ.

быў пачуты і ўдзельнікі прыйшлі 
на акцыю без партыйных сьцягоў 
і іншай атрыбутыкі, а выключна з 
белчырвонабелымі сьцяга  мі і з 
павязанымі чорнымі стужкамі, а так
сама плакатамі, прысьвечанымі тэме 
Чарнобылю. Адзін з арганізатараў, 
Зьміцер Дашкевіч, таксама абвясь ціў, 

што сёлета адной з мэтаў зьяўляецца 
стварэньне грамадзкага камітэту "У 
абарону жыцьця": "Заклікаю вас да
лучыцца да грамадзкай кампаніі 
"У абарону жыцьця". Мы павінны 
адрадзіць нашу краіну да новага і год
нага жыцьця. Жыве Беларусь!"

На завяршэньне мітынгу ўдзель
нікі правялі перформанс, зваяваўшы 

пудзіла сьвіньні з плакатам "На
кармлю Беларусь радыяцыяй". За
тым яны накіраваліся на вызначаны 
маршрут: прасьпект Неза лежнасьці 
– вуліца Сурганава – капліца ахвя
рам Чарнобылю. Цягам усяго шэсьця 
іх суправаджалі АМАП і супрацоўнікі 
ў цывільным. Акцыю віталі сігналамі 
кіроў цы легкавікоў, а таксама бел
чырвонабелымі сьцягамі людзі з 
балконаў. Яшчэ адной асаблівасьцю 
сёлетняга "Чарнобыльскага шляху" 
стала тое, што сярод арганізатараў 
і ўдзельнікаў не было старшыняў 
партыі БНФ і АГП. Тым ня менш, ак
цыя мела станоўчыя вынікі, кажа 
адзін з арганізатараў, палітык Мікола 
Статкевіч: "Акцыя сваёй мэты да
сягнула, бо яна прыцягнула ўвагу і 
грамадзкасьці, і ўладаў, і СМІ. Акцыя 
прайшла ў мемарыяльным фармаце 
і напэўна – гэта самае неабходнае і 
патрэбнае ў гонар памяці ахвяраў ка
тастрофы". 

"Чарнобыльскі шлях" яго ўдзель
нікі завяршылі каля капліцы хвілінай 
маў чаньня, малітвай і сьпевам гімну 
"Магутны Божа". Жалобная акцыя 
прайшла без затрыманьняў.

У абарону жыцьця...
    (Пачатак на стар. 1)
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Марына КОКТыШ, Ірына ХАЛІП, Натальля РАДЗІНА, Сьвятлана КАЛІНКІНА.

Менск, 26 красавіка 2010 году.
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Анатоль Андрэеў, ліквідатар ава
рыі на Чарнобыльскай АЭС, толькі 
праз суд дабіўся назначэньня за
коннай ільготнай пенсіі. 23 красавіка 
судзьдзя У. К. Гладкоў задаволіў 
яго зыск да упраўленьня па пра
цы, занятасьці і сацыяльнай абаро
не Гарадоцкага райвыканкаму на
конт ушчамленьня яго грамадзянскіх 
правоў.

Ліквідатар зьвярнуўся ў Гарадоцкі 
суд ў сувязі з тым, што упраўленьне 
сацыяльнай абароны Гарадоцкага 
райвыканкаму ўшчамляе яго пра
вы на выхад на пенсію з 50 гадоў. 
Заканадаўства гарантуе ліквідата
рам аварыі на ЧАЭС такі выхад на 
пенсію, калі яны ў 1986 годзе, годзе 
жахлівай аварыі, працавалі хоць бы 
адзін дзень ў 10кіламетровай зоне. 

У лютым Анатоль Андрэеў прад
ставіў Гарадоцкаму райсабесу да

Падчас выступленьня перад пар
ламентам і беларускім народам Аляк
сандр Лукашэнка закрануў і тэму 
разьвіцьця беларускай мовы. Стар
шыня Таварыства беларускай мовы 
Алег ТРУСАЎ распавёў карэспандэн
ту Euramost.org, што "зьмены ў плане 
беларусізацыі грама дзтва і на самай 
справе апошнім часам назіраюцца, 
але працы яшчэ вельмі шмат". 

"У Беларусі не дапусьцяць гвал
тоўнай беларусізацыі. Гэта тупасьць, 
глупства і ідыятызм", – лічыць прэ
зідэнт. Разам з тым, кіраў нік дзяржа
вы падкрэсьліў, што кіраўніцтва краіны 
"адчувае адказнасьць за разьвіцьцё 
беларускай мовы". Паводле яго сло
ваў, у працэсе папулярызацыі бела
рускай мовы могуць прыняць удзел 
усе, "каго не на словах, а на справе 
клапоціць лёс матчынай мовы". І пе
расьцярог ад палітычнага абвастрэнь
ня пытаньня беларускай мовы.

– Што тут можна сказаць? На пэў на, 
за гады кіраваньня прэзідэнт зразу меў, 
што беларуская мова павінна існаваць 
у дзяржаве пад назвай Беларусь, – 
кажа Алег Трусаў. – Гэта радуе. І было 
б добра, каб пажаданьні Аляксандра 
Лукашэнкі пачалі рэалізоўвацца на 
практыцы. Але, што датычыцца гэ
так званай гвалтоўнай беларусізацыі, 
то яе ў Беларусі ніколі не было. Была 
ўвесь час гвалтоўная паланізацыя і 
русіфікацыя. А назавіце мне хоць адзін 
прыклад гвалтоўнай бела русізацыі? 
Калі яна была? Былі нейкія спробы 
бальшавікамі ў 20х гадах, але гэта 
нельга прымаць усур’ёз.

– Палітыка і моўнае пытаньне 
– узаемазьвязаныя?

– Справа ў тым, што тут усё за
лежыць ад улады. Калі ўлады будуць 
карыстацца дзьвюма дзяржаўнымі 

мовамі ў роўных стасунках, то ня  будзе 
і ніякага абвастрэньня. А, калі яны бу
дуць ігнараваць дзяржаўную бела
рускую мову, ня будуць карыстацца 
ёй, ня будуць на ёй законы пісаць, то 
тады гэтае пытаньне становіцца ўжо 
палітычным. Так што ўсё залежыць ад 
самой улады.

– Ці зьмяняецца нешта ў леп-
шы бок ў плане разьвіцьця бела-
рускай мовы?

– Зьмяняецца і, я вам скажу, зьмя
няецца можа і марудна, але паступо
ва. Вось ня так даўно ў нас быў ды
ялог па пытаньнях мовы. Прыйшлі 
прадстаўнікі дзяржавы, дзяржаўных 
СМІ, была дыскусія. І не пасьпелі 
мы сказаць, што было б добра, каб 
па тэлебачаньні паказалі тыя на
звы на беларускай мове вуліцаў, якія 
напісаны з памылкамі, як назаўтра ж 
па аднаму з дзяржаўных каналаў па
казваюць вуліцу Арды замест Орды, 
Кнорына з беларускім "і". Альбо яшчэ 
адзін прыклад – фільм "Катынь" пера
клалі на беларускую мову. Гэта ж вель
мі станоўча, бо раней не існавала бе
ларускай версіі "Катыні". Была ру
ская, англійская… І больш за тое. На
ват Мі ністэрства адукацыі распрацава
ла і зацьвердзіла ў мінулым месяцы 44 
пункты павелічэньня беларускай мовы 
ў сферы адукацыі. Ёсьць нават такі да
кумент, я яго бачыў. Хай гэтыя пункты 
дробныя, але ж лепш, што яны ёсьць, 
чым іх не было б наогул. Так што нейкія 
працэсы ідуць. Пад ціскам насельніцтва, 
па аб’ектыўных прычынах. І, відаць, 
прэзідэнт на гэта рэагуе.

– А што патрэбна ў гэтым пла-
не зрабіць у першую чаргу?

– У першую чаргу трэба прэзі дэн
ту самому выступаць пабеларуску. 
Калі ён за вынікі рэферэндума, якому 

сёлета будзе 15 гадоў, то павінен па
лову сваіх выступаў рабіць на бела
рускай мове, палову – на рускай. Ня
хай прыклад пакажа. Вось і ўсё. Нічога 
іншага не патрэбна. У нас жа дзьве 
дзяржаўныя мовы. І гэта будзе знач
на лепш, чым розныя ўказы. Прыклад 
трэба браць з сябе. Вось прыйшоў у 
Міністэрства культуры новы міністр 
Павел Латушка і ўсё – міністэрства не 
пазнаць. А ён нічога ня робіць, толькі 
размаўляе на беларускай мове. І за
раз усе так гавораць у Мінкультуры. І 
нікому не патрэбны аніякі гвалт. Толькі 
сам пакажы прыклад. Таму, калі б пра
мова была на беларускай мове, на мой 
погляд, эфект быў бы ў дзесяць разоў 
большы, чым усе загады і прапановы.

– Што мы маем на сёньня з 
беларускамоўнымі школамі?

– Праблема застаецца. Мі ністэр
ства адукацыі напісала, што па гэ
таму пытаньню трэба працаваць з 
бацькамі, першы урок праводзіць у 
школах на беларускай мове… Гэтыя 
пункты запісаны. Іншая справа, як яны 
будуць працаваць.

Алег ТРУСАЎ: 

"Гвалтоўнай была русіфікацыя"

ведку з архіву, што ён 28 лістапада 
1986 году, знаходзячыся на вай
сковых зборах у 30 кіламетровай 
зоне, "выбываў" на трэці энергаблок 
ЧАЭС. Адначасова з гэтым ён прасіў 
прадаставіць яму льготную пенсію з 
дня звароту. Ліквідатар даведаўся 
аб дадзенай ільгоце толькі на 56м 
годзе свайго жыцьця і разьлічваў на 
неабыякавыя адносіны да сваёй зая
вы. Але яго зварот ня быў задаволе
ны, бо чыноўнікі з аддзелу палічылі, 
што няма даведак працадаўцаў, у 
якіх захаваліся першасныя дакумен
ты аб працы ў 10кіламетровай зоне. 
Адначасова з гэтым параілі абскар
джваць адмову ў Гарадоцкім рай
выканкаме. Фактычна ў саміх сябе, 
быццам бы ў райвыканкаме ёсьць 
іншыя адмыслоўцы, якія ведаюць 
нормы пенсійнага заканадаўства.

Анатоль Андрэеў ня стаў хадзіць 

па райвыканкамаўскіх кабінетах, 
а падаў скаргу ў Гарадоцкі суд на 
дзеяньні дзяржаўнага органу, які 
ўшчамляе яго грамадзянскія правы. 

У судзе высьветлілася, што ў пра
цы Гарадоцкага райваенкамату няма 
прак тыкі інфармаваньня ліквідата
раў з 10кіламетровай зоны ЧАЭС 
аб магчымасьці атрыманьня льгот
най пенсіі з 50 гадоў. Атрымліваецца, 
што калі дзяржаве была неаб
ходна дапамога ў ліквідацыі ката
строфы, то армія загадала выка
наць грама дзянам свой абавязак. 
А калі грамадзяне пацярпелі пры 
выкананьні абавязку, то іх фактыч
ныя працадаўцы з Міністэрства аба
роны не паведамляюць льготнікам 
аб існаваньні льгот. 

Рашэньне Гарадоцкага суда ўсту
піць у законную сілу 4 траўня, калі 
дзяржаўны орган яго не абскардзіць.

Пенсію ліквідатара – толькі праз суд

Алег ТРУСАў.


