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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Вя до ма, бы ло б ня пра віль на 
сцвяр джаць, што з гэ та га мо ман-
ту на ша за ка на даў ства кан чат ко ва 
сфар мі ра ва ла ся. Гэ та жы вая сфе ра, 
якая аба вя за ная ад люст роў ваць рэа-
ліі, што склад ва юц ца ў гра мад стве, 
уліч ваць су свет ныя тэн дэн цыі, па ста-
ян на ўдас ка наль вац ца, гіб ка рэ агу-
 ю чы на змен лі вае жыц цё. Мож на 
з поў най упэў не нас цю ска заць, што 
на ша вы бар чае за ка на даў ства гэ тым 
ха рак та рыс ты кам ад па вя дае.

— На га дай це пра най больш 
знач ныя змя нен ні, якія зве даў 
Вы бар чы ко дэкс з мо ман ту свай-
го пры няц ця?

— Са мыя іс тот ныя па праў кі ўно сі лі ся ў 
2010 і 2013 га дах. Яны бы лі на кі ра ва ны на 
тое, каб спрас ціць пра ві лы гуль ні для па-
лі тыч ных сіл, якія жа да юць удзель ні чаць 
у вы ба рах. За кра на лі ся ўсе эта пы элек-
та раль на га пра цэ су. У пры ват нас ці, для 
пар тый і гра мад скіх аб' яд нан няў аб ляг чы-
лі пра цэ ду ру вы лу чэн ня прад стаў ні коў у 
вы бар чыя ка мі сіі, ад мя ніў шы па тра ба ван-
не аб на яў нас ці пяр ві чак на тэ ры то рыі ад-
па вед най ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль-
най адзін кі. Ка рэк ці роў цы пад верг нуў ся 
сам па ра дак фар мі ра ван ня акру го вых, тэ-
ры та ры яль ных, участ ко вых вы бар ка маў. 
Бы ло ўста ноў ле на, што, як пра ві ла, яны не 
менш чым на тра ці ну па він ны скла дац ца 
з прад стаў ні коў па лі тыч ных пар тый і ін-
шых гра мад скіх аб' яд нан няў. У Вы бар чым 
ко дэк се за ма ца ва лі ін сты тут чле на ЦВК з 
пра вам да рад ча га го ла су, а так са ма чле на 
акру го вай вы бар чай ка мі сіі па вы ба рах 
дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў з пра вам 
да рад ча га го ла су.

Знач на спрас ціў ся па ра дак вы лу чэн ня 
кан ды да таў у дэ пу та ты Па ла ты прад стаў-
ні коў. Па лі тыч ныя пар тыі атры ма лі пра ва 
вы лу чаць сва іх кан ды да таў і пры ад сут-
нас ці на тэ ры то рыі ад па вед най вы бар чай 
акру гі або ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль-
най адзін кі сва іх ар гструк тур. Ра ней гэ та 
бы ло аба вяз ко ва.

Вель мі важ ная зме на да ты чы ла ся па-
рад ку пра вер кі са праўд нас ці под пі саў у 
пад трым ку кан ды да таў на прэ зі дэнц кіх вы-
ба рах. Ра ней, ка лі вы яў ляў ся хоць бы адзін 
под піс, атры ма ны на не на леж най тэ ры то-
рыі (не ў тым ра ё не, го ра дзе, дзе ўтво ра на 
ка мі сія, у якую зда дзе ны пад піс ны ліст), то 
і ўсе ас тат нія пры зна ва лі ся не са праўд ны мі. 
Ця пер та кія под пі сы не пра вя ра юц ца і не 
ўліч ва юц ца на пад піс ным ліс це, але ас-
тат нія мо гуць пры зна вац ца са праўд ны мі. 
Ана ла гіч ны па ра дак уве дзе ны і пры пра-
вя дзен ні вы ба раў дэ пу та таў (як Па ла ты 
прад стаў ні коў, так і мяс цо вых Са ве таў дэ-
пу та таў). Толь кі ў гэ тым вы пад ку под пі сы 
па він ны быць са бра ныя на тэ ры то рыі ад-
па вед най вы бар чай акру гі.

У цэ лым Вы бар чы ко дэкс зве даў ня-
ма ла ка рэк ці ро вак, на кі ра ва ных на ўдас-

ка на лен не вы бар ча га пра цэ су. Пры чым 
уня сен ню кож на га, на ват ма ла важ на га 
змя нен ня, заў сё ды па пя рэд ні чае дбай ная 
ра бо та, ана ліз мі ну лых вы бар чых кам па-
ній і вы пра цоў ка на яго асно ве пра па ноў па 
ўдас ка на лен ні за ка на даў ства. Пэў ную ро-
лю ў гэ тай ра бо це іг ра юць і між на род ныя 
на зі раль ні кі на вы ба рах. Іх спра ва зда чы, 
якія вы да юц ца па вы ні ках вы бар чых кам-
па ній, і рэ ка мен да цыі так са ма ста ран на 
вы ву ча юц ца і час та ўліч ва юц ца.

— Раз ужо га вор ка зай шла пра між-
 на род ны во пыт — у шэ ра гу кра ін, 
у пры ват нас ці ў Эс то ніі, шы ро ка рас-
паў сю джа на элект рон нае га ла са ван не. 
Ці пла ну ец ца вы ка рыс тоў ваць у бе ла-
рус кім вы бар чым пра цэ се та кі ін стру-
мент?

— Спра ва ў тым, што не ўсе най ноў шыя 
тэх на ло гіі ця пер мож на ўжы ваць пад час 
вы бар чых кам па ній. Акра мя та го, не ўсе 
з іх мо гуць быць ус пры ня тыя ад на знач-
на і атры маць вы со кую ста ноў чую ацэн ку 
гра мад ства. Та кая сі ту а цыя на зі ра ец ца з 
элект рон ным га ла са ван нем. Так, яно вы-
ка рыс тоў ва ец ца ў не ка то рых за меж ных 
кра і нах, гэ та вель мі зруч на для вы бар шчы-
каў. Але тым не менш, лі чу, з ім спя шац ца
нель га, бо па куль у яго ёсць шэ раг сур' ёз-
 ных не да хо паў. На прык лад, па коль кі ў
бе ла ру саў ня ма ідэн ты фі ка цый ных кар так, 
яно не мо жа за бяс пе чыць ад на знач ную 
ідэн ты фі ка цыю гра ма дзян, якія ўдзель ні-
ча юць у га ла са ван ні, і, ад па вед на, праз-
рыс тасць пра цэ су га ла са ван ня.

Акра мя та го, і ся род еў ра пей скіх дзяр-
жаў ня ма адзі най па зі цыі па гэ тым пы тан ні, 
мно гія кра і ны не ад на знач на ста вяц ца да 
элект рон на га га ла са ван ня. Так, да стат ко ва 
ўспом ніць ра шэн не Фе дэ раль на га Кан сты-
ту цый на га су да Гер ма ніі ад 3 са ка ві ка 2009 
го да, у якім ад зна ча ла ся, што элект рон нае 
га ла са ван не не апа вя дае прын цы пам сум-
лен ных і ад кры тых вы ба раў, па коль кі не 
за бяс печ вае праз рыс тасць пра цэ су пад-
лі ку га ла соў. У прэ ам бу ле гэ та га ра шэн ня 
га ва ры ла ся пра не да пу шчаль насць вы-
ка ры стан ня гэ та га ме та ду, па куль кож ны 
жы хар кра і ны не бу дзе дас ка на ла ра зу-
мець, што ад бы ва ец ца ў кам п'ю та рах і іх 
пра гра мах.

— Пе ры я дыч на ў Бе ла ру сі ўзні ка юць 
дыс ку сіі аб не аб ход нас ці пе ра хо ду да 
пра пар цый най сіс тэ мы пра вя дзен ня 
вы ба раў. Што вы ду ма е це з гэ тай на-
го ды?

— Са праў ды, у Бе ла ру сі не ад на ра зо ва 
аб мяр коў ва ла ся пы тан не аб пе ра хо дзе 
на пра пар цы я наль ную вы бар чую сіс тэ му, 
гэ та зна чыць аб увя дзен ні га ла са ван ня за 
спі сы кан ды да таў, якія вы лу ча юць роз ныя 
па лі тыч ныя сі лы. Та кі пе ра ход, без умоў на, 
мае свае плю сы. Ра зам з тым не вар та вы-
клю чаць і пе ра ва гі дзе ю чай ма жа ры тар най 
сіс тэ мы. А яны ў тым, што лю дзі га ла су юць 

за пэў на га кан ды да та, які прад стаў ляе 
боль шасць, доб ра ве дае на сель ніц тва 
пэў най акру гі і яго праб ле мы. На прык-
лад, у та кой кра і не, як Вя лі ка бры та нія, 
вы бар чая сіс тэ ма якой не вы клі кае на-
ра кан няў ні з чый го бо ку, вы ка рыс-
тоў ва ец ца ма жа ры тар ная вы бар чая 
сіс тэ ма.

Мно гія кра і ны пра вод зяць вы ба ры 
па зме ша най сіс тэ ме. Гэ та, па сут нас ці, 
су куп насць дзвюх сіс тэм: пра пар цы я-
наль най і ма жа ры тар най. Пры гэ тым 
част ка ман да таў раз мяр коў ва ец ца па 
пра пар цы я наль най сіс тэ ме (па пар-
тый ных спі сах), а ін шая част ка — па 
ма жа ры тар най сіс тэ ме (га ла са ван не 
за кан ды да та).

Маё мер ка ван не аса біс та: у 
нас ужо ёсць пе рад умо вы для пе ра хо-
ду да зме ша най вы бар чай сіс тэ мы. Ад-
нак гэ ты пе ра ход, па сут нас ці, ад но-
сіц ца да пы тан няў, якія з тых ці ін шых 
пры чын не мо гуць быць рэа лі за ва ны 
з да па мо гай прос тай ка рэк ці роў кі 
Вы бар ча га ко дэк са.

Іс на ван не ж ма жа ры тар най вы бар чай 
сіс тэ мы аб умоў ле на на яў нас цю ў Кан сты-
ту цыі нор мы, якая пра ду гледж вае маг чы-
масць ад клі кан ня дэ пу та та. Та кое ад клі-
кан не не маг чы ма пры іс на ван ні пра пар-
цы я наль най вы бар чай сіс тэ мы, ка лі га ла-
са ван не ад бы ва ец ца за спі сы кан ды да таў 
у цэ лым па кра і не.

— Сё ле та ў Бе ла ру сі прой дуць чар-
го выя пар ла менц кія вы ба ры. З які мі 
важ ны мі за ко на пра ек та мі трэ ба бу дзе 
пра ца ваць но ва му склі кан ню?

— У Бе ла ру сі што год за цвяр джа ец ца 
план пад рых тоў кі за ко на пра ек таў. Ця пер 
НЦЗПД рых туе яго пра ект на 2020 год. 
Пра па ну ец ца рас пра цоў ка но вых за ко-
наў, у іх лі ку «Аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі і 
лік ві да цыі (спы нен ні дзей нас ці) суб' ек таў 
гас па да ран ня», «Аб са ма рэ гу ля валь ных 
ар га ні за цы ях», «Аб ла та рэй най дзей нас-
ці», «Аб ва лан цёр скай дзей нас ці», «Аб до-
сту пе да ін фар ма цыі аб дзей нас ці су доў 
агуль най юрыс дык цыі».

Акра мя та го, пра ду гле джа на ка рэк ці-
роў ка па ла жэн няў шэ ра гу ко дэк саў, на-
прык лад, Бан каў ска га, Пад атко ва га, Ко-

дэк са аб куль ту ры, Ко дэк са аб не трах, 
ко дэк саў па пы тан нях ад мі ніст ра цый най 
і кры мі наль най ад каз нас ці і ін шых. Ця пер 
у Па ла це прад стаў ні коў зна хо дзіц ца не-
каль кі важ ных за ко наў, якія трэ ба бу дзе
раз гля даць у дру гім чы тан ні, і яны па тра-
бу юць вель мі сур' ёз на га па ды хо ду. У якас-
ці пры кла ду да стат ко ва зга даць пра ект за-
ко на «Аб пер са наль ных да ных».

Усе гэ тыя за ко на пра ек ты ма юць важ нае 
прак тыч нае зна чэн не, і та му ад бу ду ча га 
скла ду пар ла мен та, ад на вы каў і здоль-
нас цяў, ба га жу ве даў і жыц цё ва га во пы ту 
дэ пу та таў бу дзе мно гае за ле жыць у за ка-
нат вор чым пра цэ се.

— Ва дзім Дзміт ры е віч, што б вы як 
на мес нік стар шы ні Цэнт раль най вы-
бар чай ка мі сіі ха це лі па жа даць бу ду-
чым кан ды да там?

— Па во пы це па пя рэд ніх вы бар чых кам-
па ній ма гу ска заць, што ў пер шую чар гу 
кан ды да там не аб ход на ўваж лі ва вы ву-
чыць дзе ю чае за ка на даў ства. Прак ты ка 
па каз вае, што мно гія па ру шэн ні пад час 
вы бар ча га пра цэ су вы клі ка ныя прос тай 
ня ўваж лі вас цю і ча сам на ват грэ ба ван-
нем пра ва вы мі нор ма мі. Гэ та да зво ліць 
па збег нуць кан флік таў і за бяс пе чыць су-
лад нае ўза е ма дзе ян не па між кан ды да та мі 
і вы бар чы мі ка мі сі я мі.

І дру гое — трэ ба доб ра ра зу мець, што 
ра бо та дэ пу та та — не прос та на бор пры-
ві ле яў і ней кіх пе ра ваг. Перш за ўсё гэ та 
што дзён ная пра ца па пад тры ман ні зва-
рот най су вя зі з вы бар шчы ка мі, рэ гу ляр-
ныя су стрэ чы ў пра цоў ных ка лек ты вах, 
аба ро на і пра соў ван не ін та рэ саў свай го 
элек та ра ту.

У цэ лым ад зна чу, што, як пра ві ла, на шы 
дэ пу та ты — гэ та прак ты кі, вы дат на аду ка-
ва ныя, якія ва ло да юць вя ліз ным жыц цё-
вым во пы там, здоль ныя пры маць якас ныя 
за ко ны з улі кам праб лем, з які мі су ты ка-
юц ца як прос тыя гра ма дзя не, так і прад-
стаў ні кі біз не су. Аб са лют на ўпэў не ны, што 
і гэ тым ра зам у пар ла мент бу дуць абра ныя 
са мыя год ныя кан ды да ты, якія ка рыс та юц-
ца пад трым кай на сель ніц тва і здоль ныя 
апраў даць да вер вы бар шчы каў.

Аб эва лю цыі вы бар ча га пра ва 
і перс пек ты вах 

элект рон на га га ла са ван ня

Трэ ба доб ра ра зу мець, 
што ра бо та дэ пу та та — 

не прос та на бор пры ві ле яў 
і ней кіх пе ра ваг. Перш за ўсё гэ та 
што дзён ная пра ца па пад тры ман ні 
зва рот най су вя зі з вы бар шчы ка мі, 
рэ гу ляр ныя су стрэ чы 
ў пра цоў ных ка лек ты вах, аба ро на 
і пра соў ван не ін та рэ саў свай го 
элек та ра ту. У тэ му

Уваж лі вы пад лік
Больш за 260 на цы я наль ных на зі раль ні каў на пар ла менц кіх вы ба рах атры ма лі 
акрэ ды та цыі вы бар ка маў
Цэнт раль ная, тэ ры та ры яль ныя і акру го выя вы бар чыя ка мі сіі на вы ба рах дэ пу та таў 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду сё ма га склі кан ня акрэ ды та ва лі, 
па звест ках на 9 ве рас ня, 261 на цы я наль на га на зі раль ні ка. Та кая ін фар ма цыя 
раз ме шча на на сай це ЦВК, па ве дам ляе Бел ТА.

На зі раль ні каў на вы ба ры да гэ та га ча су на кі ра ва лі пяць па лі тыч ных пар тый. Уся го 
ад іх акрэ ды та ва на 19 ча ла век. Гра мад скія аб' яд нан ні ў гэ тым пла не больш ак тыў ныя, 
ад іх акрэ ды та ва лі ся ўжо 215 ча ла век. У лі да рах — рэс пуб лі кан скае гра мад скае аб' яд-
нан не «Бе лая Русь», Бе ла рус кі са юз жан чын і Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі. 
Ад гра ма дзян шля хам па да чы за яў на кі ра ва на 27 на зі раль ні каў.

Акрэ ды та ва ныя пры акру го вых вы бар ка мах ма юць пра ва пры сут ні чаць у гэ тых 
ка мі сі ях пры пры ёме пра та ко лаў аб вы ні ках га ла са ван ня на вы бар чых участ ках. На-
зі раль нік, на кі ра ва ны на па ся джэн ні ўчаст ко вай вы бар чай ка мі сіі, мае пра ва ў лі ку 
ін ша га вес ці на зі ран не на ад па вед ным участ ку для га ла са ван ня. Пад час да тэр мі но ва га 
га ла са ван ня і ў дзень вы ба раў на зі раль ні кі ма юць пра ва атрым лі ваць ін фар ма цыю 
пра коль касць вы бар шчы каў, уклю ча ных у спі сы, і пра коль касць тых, хто пры няў 
удзел у га ла са ван ні.

Што да ты чыц ца між на род ных на зі раль ні каў, то па куль іх акрэ ды та ва на 24, усе ад 
кра ін СНД. За меж ныя экс пер ты ма юць пра ва пры сут ні чаць на па ся джэн нях вы бар чых 
ка мі сій, су стра кац ца з кан ды да та мі ў дэ пу та ты і іх да ве ра ны мі асо ба мі, на зі раць за 
вы да чай бю ле тэ няў, хо дам га ла са ван ня.

На га да ем, што вы ба ры ў Па ла ту прад стаў ні коў пры зна ча ны на 17 ліс та па да, у Са вет 
Рэс пуб лі кі — на 7 ліс та па да.
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