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25 га доў таму 15 са ка ві ка 

1994 го да ад бы ла ся гіс та рыч ная 

па дзея для бе ла рус ка га на ро-

да і яго дзяр жа вы. Яна ад кры ла 

но вую эпо ху ў іх раз віц ці, ста-

ла сім ва лам якас на га змя нен-

ня бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. 

У гэ ты дзень бы ла пры ня тая 

но вая Кан сты ту цыя — Асноў-

ны За кон на шай дзяр жа вы. Як 

вя до ма, зна чэн не Кан сты ту цыі 

ў лю бой дзяр жа ве та кое вя лі-

кае, што сам факт яе пры няц ця 

ацэнь ва ец ца як крок да дэ ма-

кра тыі, да па лі тыч най і са цы-

яль най стабіль нас ці.

Двац цаць пяць га доў Кан сты ту цыі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь — тэр мін для гіс-

то рыі па раў наль на не вя лі кі. Бу ду чы 

ўпер шы ню ў гіс то рыі Бе ла ру сі пры ня-

тай шля хам сва бод на га дэ ма кра тыч-

на га во ле вы яў лен ня, Кан сты ту цыя 

ад люст ра ва ла ма раль ны, па лі тыч ны 

ўзро вень гра мад ства, яго асноў ныя 

ідэі кан ца ХХ ста год дзя, ува со бі ла ў 

са бе са цы яль ныя ідэа лы бе ла рус ка-

га на ро да.

Кан сты ту цыя як пра дукт пэў най 

сту пе ні раз віц ця гра мад ства з'я ві-

ла ся най вы шэй шым да сяг нен нем 

па лі тыч най і пра ва вой куль ту ры бе-

ла рус ка га на ро да. Ра зам з тым яна 

ўзнік ла не на пус тым мес цы. Кан сты-

ту цыя ўваб ра ла ў ся бе па пя рэд нюю 

тра ды цыю бе ла рус ка га кан сты ту-

цыя на ліз му, во пыт кан сты ту цый на га 

бу даў ніц тва ў СССР, кра і нах За ход-

няй Еў ро пы, вы сно вы на ву кі кан сты-

ту цый на га пра ва.

Кан сты ту цыя як найваж ней шы 

па лі ты ка-пра ва вы да ку мент, най вы-

шэй шы акт на ро да ўлад дзя юры дыч-

на афор мі ла якас на но вую сіс тэ му 

дзяр жаў нас ці, па лі тыч ныя і са цы яль-

на-эка на міч ныя зме ны, якія ад бы лі ся 

ў дзяр жа ве і гра мад стве. На дум ку 

Прэ зі дэн та Аляк санд ра Лука шэн кі, 

Кан сты ту цыя «слу жыць на дзей ным 

ары ен ці рам дзяр жаў най па лі ты кі, на-

кі ра ва най на ства рэн не эфек тыў най 

эка но мі кі, за бес пя чэн не са цы яль най 

аба ро ны і даб ра бы ту на сель ніц тва, 

бе раж лі выя ад но сі ны да тра ды цый і 

каш тоў нас цяў бе ла рус ка га на ро да». 

Яна ад па вя дае па тра ба ван ням ча су, 

па трэ бам па лі тыч на га, эка на міч на га 

і са цы яль на га жыц ця.

За ма ца ва ныя ў Кан сты ту цыі прын-

цы пы і нор мы га ран ту юць ста біль-

насць кан сты ту цый на га ла ду і пра-

ва вой сіс тэ мы, за клі ка най ства раць 

умо вы для іс на ван ня і на леж на га 

функ цы я на ван ня са цы яль ных ін сты-

ту таў, за бяс печ ваць пра ва па ра дак у 

гра мад стве, цы ві лі за ва ныя ад но сі ны 

па між яго чле на мі. Ад люст роў ва ю чы 

прын цы пы і па ла жэн ні Кан сты ту цыі, 

пра ва вая сіс тэ ма вы сту пае ў якас ці 

ад ной з най важ ней шых і эфек тыў ных 

сіс тэм са цы яль най ін тэ гра цыі і са цы-

яль на га кі раў ніц тва гра мад скі мі пра-

цэ са мі і роз нымі ві дамі дзей нас ці.

Най важ ней шай ар га ніч най част-

кай пра ва вой сіс тэ мы, яе яд ром 

з'яў ля ец ца Кан сты ту цыя Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. Ва ло да ю чы най вы шэй-

шай юры дыч най сі лай, яна зай мае 

га лоў нае ста но ві шча ва ўсёй пра ва-

вой сіс тэ ме, аказ вае кан сты ту цый-

нае ўздзе ян не на ўсе яе эле мен ты, 

з'яў ля ец ца ма гут ным пра ва ўтва раль-

ным фак та рам у пра цэ се пра мо га 

дзе ян ня яе нор маў, а так са ма вы сту-

пае ў якас ці нар ма тыў на га і цэ на сна-

га ары ен ці ра ўся го нар мат вор ча га 

пра цэ су.

Нор мы Кан сты ту цыі дзей ні ча юць 

пра ма, не па срэд на, з'яў ля юц ца пер-

ша сны мі, зы ход ны мі, ас но ва твор ны-

мі для ўсіх га лін пра ва, ва ло да юць 

вяр шэн ствам, най боль шай ста біль-

нас цю, за бяс печ ва ю чы ўстой лі васць 

па лі тыч на га, эка на міч на га і са цы яль-

на га жыц ця. Кан сты ту цыя ўяў ляе 

са бой адзі ную пра ва вую га ран тыю 

за бес пя чэн ня ста біль нас ці пра ва вой 

сіс тэ мы, вы зна чае прын цы пы і ме жы 

яе раз віц ця.

Кан сты ту цыя скла дае фун да мент 

усёй сіс тэ мы за ка на даў ства, ады гры-

вае вы зна чаль ную ро лю ў яе раз віц ці, 

пра ду гледж вае ме ха нізм пры мя нен-

ня нар ма тыў ных пра ва вых ак таў у 

ад па вед нас ці з прын цы пам вяр шэн-

ства пра ва (ар ты кул 7). Кан сты ту-

цый ная фор му ла, якая прад піс вае 

вы дан не за ко наў, дэ крэ таў, ука заў і 

ін шых ак таў дзяр жаў ных ор га наў на 

асно ве і ў ад па вед нас ці з Кан сты-

ту цы яй (ар ты кул 137), уста лёў вае 

жорст кую ме ру звя за нас ці па між 

кан сты ту цый ны мі нор ма мі і па ла-

жэн ня мі пра ва вых ак таў, вы сту пае 

ня ўхіль ным, най важ ней шым па тра-

ба ван нем кан сты ту цый нас ці нар мат-

вор чай дзей нас ці.

Кан сты ту цыя Бе ла ру сі за ма ца ва-

ла якас на но вы этап на ро да ўлад дзя, 

яго каш тоў нас ці, а так са ма рэ аль ную 

ўла ду на ро да, пра якую ста год дзя мі 

ма ры лі вя до мыя бе ла рус кія асвет-

ні кі і паэ ты. На род як кры ні ца дзяр-

жаў най ула ды і нось біт су ве рэ ні тэ ту 

ажыц цяў ляе сваю ўла ду не па срэд на, 

праз прад стаў ні чыя і ін шыя ор га ны 

ў фор мах і ме жах, вы зна ча ных Кан-

сты ту цы яй.

Ар ты кул 1 Кан сты ту цыі змя шчае 

ма дэль раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь — уні тар ная дэ ма кра тыч ная 

са цы яль ная пра ва вая дзяр жа ва. 

Мак сі маль нае пры блі жэн не да гэ тай 

ма дэ лі, да «дас ка на ла га» гра мад-

ства маг чы ма толь кі праз вы ка нан-

не ўсі мі Кан сты ту цыі, фар мі ра ван не 

пра ва пры мя няль най прак ты кі, якая 

ад па вя дае яе сут нас ці, за бес пя чэн-

не пра воў і сва бод гра ма дзян, доб-

ра сум лен нае, ад каз нае вы ка нан не 

апош ні мі сва іх кан сты ту цый ных аба-

вяз каў. У гэ тай спра ве вель мі важ-

ная ро ля кан сты ту цый на га кант ро лю, 

што ажыц цяў ля ец ца Кан сты ту цый-

ным Су дом Рэс пуб лі кі Бе ла русь, які 

та кім чы нам са дзей ні чае ўдас ка на-

лен ню на цы я наль най пра ва вой сіс-

тэ мы, фар мі ра ван ню дэ ма кра тыч най 

са цы яль най пра ва вой дзяр жа вы і ў 

пер шую чар гу аба ро не пра воў, сва-

бод і за кон ных ін та рэ саў ча ла ве ка і 

гра ма дзя ні на. Кан сты ту цый ны Суд у 

ад ным са што га до вых па слан няў аб 

ста не кан сты ту цый най за кон на сці ў 

Рэс пуб лі цы Бе ла русь ад зна чыў, што 

дэ ма кра тыя і вяр шэн ства пра ва — 

дзве ўза е ма аб умоў ле ныя і ўза е ма-

звя за ныя кан сты ту цый ныя каш тоў-

нас ці. З дэ ма кра ты яй, за сна ва най 

на Кан сты ту цыі, звя за на рэа лі за цыя 

та кіх кан сты ту цый ных каш тоў нас цяў, 

як за кон насць, роў насць, спра вяд лі-

васць, пра вы і сва бо ды ча ла ве ка.

Як вя до ма, Дэ крэ там Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 26 чэр ве ня 

2008 го да № 14 «Аб не ка то рых ме-

рах па ўдас ка на лен ні дзей нас ці Кан-

сты ту цый на га Су да Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь» Кан сты ту цый ны Суд, на роў ні 

з ін шы мі паў на моц тва мі, на дзе ле ны 

паў на моц твам ажыц цяў ляць аба вяз-

ко вы па пя рэд ні кант роль кан сты ту-

цый нас ці ўсіх за ко наў, пры ня тых 

Па ла тай прад стаў ні коў і адоб ра ных 

Са ве там Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, да пад-

пі сан ня іх Прэ зі дэн там Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. Пры ацэн цы кан сты ту-

цый нас ці нор маў за ко наў у па рад ку 

аба вяз ко ва га па пя рэд ня га кант ро-

лю Кан сты ту цый ны Суд зы хо дзіць 

з прын цы паў і нор маў Кан сты ту цыі, 

вы яў ле на га кан сты ту цый на-пра ва во-

га сэн су нор маў, якія пра вя ра юц ца, 

з улі кам агуль на пры зна ных прын-

цы паў і нор маў між на род на га пра-

ва, што зна хо дзіць вы ра жэн не ў яго 

пра ва вых па зі цы ях.

У 2008—2018 га дах у па рад ку 

аба вяз ко ва га па пя рэд ня га кант ро-

лю Кан сты ту цый ным Су дом ажыц-

цёў ле на пра вер ка кан сты ту цый нас ці 

897 за ко наў, уклю ча ю чы во сем ко-

дэк саў.

За ўвесь пе ры яд сва ёй дзей нас-

ці Кан сты ту цый ным Су дом пры ня-

та звыш 1350 ра шэн няў, у тым лі ку 

ўне се на ў дзяр жаў ныя нар мат вор чыя 

ор га ны больш за 210 пра па ноў па 

ўдас ка на лен ні за ка на даў ства.

На ша Кан сты ту цыя змя шчае ве лі-

зар ны па тэн цы ял для фар мі ра ван ня 

са праў ды на род най су ве рэн най дэ-

ма кра тыч най пра ва вой дзяр жа вы з 

кан сты ту цый най эка но мі кай, раз віц-

ця ча ла ве ка, усіх сфер жыц ця дзей-

нас ці.

Над зеі і ча кан ні, спа ро джа ныя 

Кан сты ту цы яй у на шай свя до мас ці, 

не заў сё ды мо гуць рэа лі за вац ца ад-

ра зу і ў поў най ме ры. Ня гле дзя чы 

на гэ та, усе мы адзі ныя ў тым, што: 

Дзень Кан сты ту цыі — гэ та па сут нас-

ці Дзень Дэ ма кра тыі, а роў на і Дзень 

су ве рэн най пра ва вой дзяр жаў нас ці.

Ана толь ЦІ КА ВЕН КА,

суд дзя Кан сты ту цый на га су да 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Чвэрць ста год дзя 
су ве рэн най 

пра ва вой дзяр жаў нас ці

Аб гэ тым рас ка за ла на мес нік стар шы ні Кан сты-

ту цый на га су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь На тал ля 

КАРПОВІЧ пад час ад кры тай лек цыі ў Ака дэ міі кі-

ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Пад час вя лі кай гу тар кі Прэ зі дэнт кра і ны Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ска заў жур на ліс там, што даў да ру чэн не Кан-

сты ту цый на му су ду пад рых та ваць не ка то рыя зме ны ў 

Кан сты ту цыі. Спе цы я ліс ты вы ву ча юць маг чы мыя кі рун кі 

ка рэк ці роў кі нор маў у Асноў ным За ко не, па ве да мі ла на-

мес нік стар шы ні Кан сты ту цый на га су да.

Яна на га да ла, што Кан сты ту цыя за ма цоў вае асно-

вы кан сты ту цый на га ла ду, пра ва вое ста но ві шча асо бы, 

сіс тэ му дзяр жаў най ула ды, асноў ныя паў на моц твы дзяр-

жаў ных ор га наў і ін шых ор га наў дзяр жаў най ула ды, а так-

са ма асно вы фі нан са ва-крэ дыт най сіс тэ мы кра і ны.

Лек тар за ўва жы ла, што Кан сты ту цыя пра ду гледж вае 

да стат ко ва пра цяг лы пе ры яд як гра мад скіх аб мер ка-

ван няў, якія да ты чац ца ўня сен ня змя нен няў у яе, так і 

пра хо джан ня гэ тых змя нен няў праз пар ла мент.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ад зна чыў, што ў най блі жэй шыя 

два га ды зме ны Кан сты ту цыі ча каць не вар та. «Ця пер 

мя няць вы бар чае за ка на даў ства, а тым больш Кан сты ту-

цыю, у гэ тыя два га ды, пе рад прэ зі дэнц кі мі і пар ла менц кі-

мі вы ба ра мі нель га. Вель мі важ на збе раг чы ста біль насць 

у гра мад стве і па кла па ціц ца аб даб ра бы це лю дзей», — 

ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Удас ка на лен не зой ме час
Кан сты ту цый ны суд вы ву чае маг чы мыя рэ фор мы ў Асноў ным За ко не кра і ны

Ёсць пы тан не — 
па ві нен быць ад каз

Зва ро ты гра ма дзян, абя цан ні ўла ды, бу ду чае Па слан не 

на ро ду, элек та раль ныя кам па ніі, дзей насць Бе ла ру сі ў 

Аф ры цы — усе гэ тыя тэ мы аб мяр коў ва лі ся ў чац вер на 

су стрэ чах у Прэ зі дэн та.

Ні я кіх уз ру шэн няў, вы ба ры — як свя та
Учо ра бе ла рус кі лі дар пры няў з дак ла дам кі раў ні ка Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та На тал лю Ка ча на ву.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, што пад час апош-

ніх ме ра пры ем стваў — «Вя лі кай раз мо вы з Прэ зі дэн там», 

па ся джэн ня Са ве та бяс пе кі, тэ ма тыч ных на рад — аб мяр коў-

ва лі ся роз ныя тэ мы і пры ма лі ся ра шэн ні. Па вод ле яго слоў, 

вы зна чы лі ся па мно гіх пы тан нях эка на міч на га ха рак та ру, 

раз гля да лі і ін тэ гра цый ныя пра цэ сы з Ра сі яй, ЕС, у ЕА ЭС 

і АДКБ. Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: усё, пра што га ва ры-

ла ся, што аб мяр коў ва лі пуб ліч на і не пуб ліч на, па він на быць 

рэа лі за ва на.

Ак цэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка зра біў на пы тан нях ад лю-

дзей, якія па сту пі лі на пя рэ дад ні «Вя лі кай раз мо вы». Ён ад зна-

чыў, што на ўсе тры ты ся чы пы тан няў па він ны быць дадзены 

адка зы.

«Мы не па він ны па ка заць лю дзям, што па слу ха лі іх і за бы-

лі ся. Мы па він ны па ка заць, што рэ агу ем на іх за пы ты. Я ра-

зу мею, што лю дзі роз ныя. Тое, што са мі па він ны ра біць, яны 

ча сам скі да юць на ўла ду. Та кіх менш. Але ўсё роў на трэ ба 

ад рэ ага ваць, каб ве даць, чым жы вуць лю дзі. А там, дзе трэ ба, 

да лу чац ца», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Так са ма Прэ зі дэнт па ці ка віў ся хо дам пад рых тоў кі бу ду ча га 

Па слан ня бе ла рус ка му на ро ду і На цы я наль на му схо ду. На яго 

дум ку, гэ та важ ная па дзея вяс ны, трэ ба пра па ноў ваць ва ры янт, 

каб кі раў нік дзяр жа вы пра ца ваў над ім, не ад кла да ю чы.

Яшчэ Аляк сандр Лу ка шэн ка за кра нуў тэ му бу ду чых элек та-

раль ных кам па ній. Ён пад крэс ліў: два бу ду чыя га ды не па він ны 

ўвес ці кра і ну ў ней кія ўзру шэн ні, а ўсе вы ба ры па він ны прай сці, 

як свя та. Ад нак важ ная пад рых тоў ка, якой па він ны зай мац ца 

не толь кі ЦВК, але і Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та.

Па вы ні ках дак ла да На тал ля Ка ча на ва па гу та ры ла з жур-

на ліс та мі. Яна рас ка за ла, што на су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся 

пы тан ні і да ру чэн ні, якія зна хо дзяц ца на кант ро лі ў Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та, у тым лі ку — зва ро ты гра ма дзян, якія па сту пі лі 

на пя рэ дад ні «Вя лі кай раз мо вы». Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі ад зна-

чы ла, што па ме ры вы ка нан ня да ру чэн няў або ра шэн ня ней кіх 

за дач лю дзі бу дуць ін фар ма ва ныя праз СМІ.

Вя до ма, на су стрэ чы ка за лі і пра ак ту аль ную тэ му ін фар-

ма цый най бяс пе кі. На тал ля Ка ча на ва да ла жы ла бе ла рус ка му 

лі да ру пра тую сіс тэ му, якая сён ня ство ра на ў Ад мі ніст ра цыі, 

і пра тую ра бо ту, якая пра во дзіц ца па гэ тай тэ ме.

Як пра хо дзіць пад рых тоў ка бу ду ча га Па слан ня? «Ця пер 

ад пра цоў ва ец ца гэ ты да ку мент. Нам сё ле та, з ад на го бо ку, 

прос та ад пра цоў ваць, та му што ўсе ак цэн ты рас стаў ле ныя 

Прэ зі дэн там, пра ве дзе на вя лі кая коль касць роз на га ўзроў ню 

на рад па асноў ных ві дах дзей нас ці, пры ня тыя ды рэк ты вы. Ця-

пер гэ та ўсё трэ ба аку му ля ваць, і Па слан не па він на быць та кім 

сцвяр джаль ным. Усе за да чы зра зу ме лыя, і на сён няш ні дзень 

трэ ба зай мац ца іх рэа лі за цы яй», — па ве да мі ла яна.

Што да пад рых тоў кі прэ зі дэнц кіх і пар ла менц кіх вы ба раў, 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та ад зна чы ла, што ні я кай над-

звы чай най сі ту а цыі ў гэ тым ня ма, і ў прын цы пе не трэ ба ра біць 

ад роз нен няў па між элек та раль ны мі га да мі і ас тат ні мі, па коль кі 

трэ ба заў сё ды пра ца ваць доб ра і вы кон ваць абя цан ні, бо лю-

дзей пад ман ваць нель га.

Пра цу ем на аф ры кан скім поўд ні
Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма пры няў з дак ла дам 

кі раў ні ка спраў Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Вік та ра Шэй ма на.

Ад на з цэнт раль ных тэм су стрэ чы — раз віц цё су пра цоў ніц тва 

Бе ла ру сі з кра і на мі Аф ры кі. Кі раў нік дзяр жа вы на га даў аб да-

моў ле нас ці, па вод ле якой Вік тар Шэй ман па ві нен быў на ве даць 

шэ раг аф ры кан скіх кра ін, з які мі на ша кра і на су пра цоў ні чае ці 

за вяз вае ад но сі ны, каб ра зу мець, на якія дзяр жа вы на гэ тым 

кан ты нен це мож на аба пі рац ца для вы бу доў ван ня ад но сін на 

да лё кай ду зе. У су вя зі з гэ тым бе ла рус кі лі дар па ці ка віў ся, з кім 

Бе ла ру сі трэ ба су пра цоў ні чаць.

У ад каз кі раў нік спраў Прэ зі дэн та рас ка заў аб перс пек тыў-

ных кі рун ках ра бо ты ў Аф ры цы — гэ та зда бы ча ка рыс ных вы-

кап няў, бу даў ніц тва, энер ге ты ка, сель ска гас па дар чая га лі на, 

транс парт і ла гіс ты ка, пад рых тоў ка кад раў.

Ка лі ка заць аб кан крэт ных дзяр жа вах, то па на зва ных кі рун-

ках Бе ла русь бу дзе пра ца ваць на поўд ні Аф ры кі — з Зім баб вэ, 

Зам бі яй і Ма зам бі кам.

Перс пек тыў най для Бе ла ру сі з'яў ля ец ца і паўд нё ва-ўсход няя 

част ка кан ты нен та.

Дру гая тэ ма на ра ды — дзей насць Кі раў ніц тва спра ва мі Прэ-

зі дэн та, пад па рад ка ва ных прад пры ем стваў і ар га ні за цый. Бе-

ла рус кі лі дар звяр нуў ува гу, што гэ та ве лі зар ная струк ту ра з 

са мы мі роз ны мі кі рун ка мі, та му ка лі ёсць праб ле мы, іх трэ ба 

аба зна чыць за раз і вы ра шыць на пра ця гу го да.

Аляк сандр Лу ка шэн ка зноў на га даў, што на ступ ныя два га ды 

бу дуць іс пы там для ўсёй вер ты ка лі ўла ды.

На су стрэ чы га ва ры лі і аб но вых кі рун ках дзей нас ці Кі раў-

ніц тва спра ва мі — пра гу ча лі пра па но вы па раз віц ці вы твор-

час ці ле каў, ме ды цын скай тэх ні кі і рас ход ных ма тэ ры я лаў, 

а так са ма за кра ну лі тэ му сель скай гас па дар кі, у пры ват нас ці 

ства рэн ня прад пры ем ства па вы рошч ван ні і пе ра пра цоў цы 

чыр во най ры бы.

Па вод ле Бел ТА.


