
ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ ДЗЕЙНАСЩ ПАЛІТЫЧНЫХ 
ПАРТЫЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

У.В. Ясеў

Уласйівай рысай сучаснага палітычнага прадэса з'яўляецца імкненне да фармі- 
равання дэмакратычных інстытутаў улады. Сучасныя ўяўленні аб дэмакратыі грун- 
туюциа на двух галоуных меркаваннях: удзел грамадзян у справах дзяржавы і спабор- 
ніхггва яе) грамадскіх сіл. Менавіта на гэтым жа будукшиа дзеянні палітычных партий 
у дэмакратычных грамадствах.

У гісторыі палітычнай думкі мы знаходзім не толькі рознае разумение сутнасці 
палітычных партый. але і іх месиа у палітычнай сістэме грамадства. Калі, наприк
лад, М ,^ . Бярдзяеў лічыў, што ў той краіне, дзе адсутнічае шматпартыйнасиь, пра
віш» тьгр&нія, то другі вядомы рускі філосаф І.А. Ільін адзначаў: дэмакратыя разваль- 
ваециа менавита з прычыны яе партыйнай будовы. Такая супярэчлівасць з'яўляецца 
вынікам адноснай маладосйі інстьпута шматпартыйнасці. У развітых краінах Захаду 
ён налічвае каля ста гадоў.

Традьшыі прававога афармлення партый пачалі складашіа пасля другой сусвет- 
най ваййы. Пры гэтым звычайна не праводзілася строгае юрыдычнае размежаванне 
партый і іншых грамадскіх аб'яднанняў. Агульным канстытуііыйным прынцыпам з'яў- 
ляецйа свабода стварэння і ажыццяўлення дзейнасці палітычных партый. Такое пра
ва абвяшчаюць, наприклад, артыкул 4 Канстытуцыі Французскай рэспублікі, арты- 
кул 21 Канстытуцьгі ФРГ, артыкул 49 Канстытуйыі Італьянскай рэспублікі.

У некаторых краінах (ФРГ, Партугалія, Іспанія) рэгламентацыя дзейнасці пар
тый приняла даволі дэталізаваны выгляд у выніку прыняцця спецыяльных законаў аб 
партиях і іх фінансаванні. Наприклад, Закон аб папітычных партыях ФРГ визначає 
месиа партый у палітычнай сістэме краіны, прьшиыпы іх арганізацыі, парадах удзелу 
партый у выбарах. пакрыццё выбарчых расходаў, парадак забароны партый у вьшад- 
ку іх некастытуцыйнаспі.

Існавала нарматыўнае рэгуляванне дзейнасці грамадскіх аб'яднанняў і ў былым 
СССР. Так, артыкул 5J Канстытуцыі СССР 1977 г. прадугледжваў права грамадзян
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на аб'яднанне ў грамадскія арганізаныі, якія садзейнічаюць развіццю палітычнай 
актыўнасці і самадзейнасці, задавальненню іх разнастайных інтарэсаў. У гэтым жа 
артыкуле было адзначана, што такое аб'яднанне магчыма толькі ў адпаведнасці з 
мэтамі будаўніцтва камунізму.

Артыкул 6 Канстытуцыі БССР 1979 г. абвяшчаў права палітычных партый 
удзельнічаць у выпрацоўцы палітычнага курсу рэспублікі праз сваіх прадстаўнікоў, 
якія абраны ў Саветы народных дэпутатаў.

У адпаведнасці з Законам СССР 'Аб грамадскіх аб’яднаннях" 1991 г. палітыч- 
ныя арганізайыі разглядаліся як адна з форм грамадскіх аб'яднанняў. Яны атрымлі- 
валі права ўдзельнічаць у фарміраванні органаў дзяржаўнай улады і кіравання, ажыц- 
цяўляць заканадаўчую інійыятьшу. Разам з тым, адсутнічаў дакладны механізм 
узаемадзеянняў органаў дзяржаўнай улады і палітычных партый.

Змяненне ролі і ўмоў дзейнасці партый у сучаснай Беларусі выклікае неабход- 
насць вызначэння іх новага юрыдьгчнага статуса, выпрцоўкі механізму іх больш эфе- 
ктыўнага ўключэння ў палітьгчную сістэму грамадотва. Аднак пераходны характар 
палітычнага рэжыму выклікае крытычныя адносіны да палітычных структур і палі- 
тычных ідэалогій. У першую чаргу гэта тычыцца палітычных партый. У выніку пра- 
цэс легалізацьгі партый на Беларусі набьшае супярэчлівую форму, калі адначасова 
можна назіраиь як спробы ігнаравання і абмежаванфя іх дзеіінасиі з боку дзяржавы, 
так і спробы інкарпарыраваць партыі ў палітычную Сістэму грамадства.

На прайягу 4 год закандаўства рэспублікі не вызначала месца партый у палі- 
тычным працэсе. Разам з тым працэс стварэння грамадскіх аб'яднанняў набыў дына- 
мічны характар. Калі ў 1991 г. было зарэгістравана 5 палітычных партый, то на 
канец 1994 г. - 29. j

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г. залажыла прававую аснову дзейнасці 
палітычных партый. Яна вызначае ў якасці складанай часткі існуючага палітычнага 
рэжыму магчымасць існавання палітычных партый, асноўная функция якіх садзей- 
нічаць выяўленню і вьфажэнню палітычнай волі грамадзян праз удзел у выбарах.

Найбольш дэталёва дзеіінасць партый рэгламентуецца "Законам аб палітычных 
партыях", які, дарэчы, з'явіўся ўпершьшю ў сістэме рэспубліканскага заканадаўства.

Заканадаўства вызначае партыі з сістэмы іншых грамадскіх аб'яднанняў, дзей- 
насць якіх рэгулюешіа асобнымі заканадаўчымі актамі. Грамацзяне атрымліваюць 
права на ўтварэнне палітычных партый. Дзяржава са свайго боку гарантує абарону 
правоў і інтарэсаў членаў партый, стварэнне ўмоў для выканання імі статутных мэт і 
задач. Ажыццяуляюиь свае мэты і заданы партыі праз права

- свабодна распаўсюджваць інфармацыю аб сваей дзейнасці і прапагандаваць 
свае ідэі;

- утвараць свае друкаваныя вьщанні, альбо карысташіа дзяржаўнымй сродкамі 
масавай інфармацыі;

- праводзіць мітьшгі, дэманстрацыі і іншыя масавыя мерапрыемствы ў парадку, 
устаноўленым заканадаўствам;

- удзельннчаць у правядзенні выбараў, вылучаць сваіх кандьшатаў, ствараць 
выбарчыя блокі;
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- праз сваіх прадстаўнікоў у выбарных дзяржаўных органах уплываць на 
працэс прыняцця палітычных рашэнняў;

- падтрымліваць сувязі з іншымі палітычнымі партыямі.
Сярод асноўных прьшцьтаў арганізайыі палітычных партый Беларусі законам 

прадугледжана свабода асацыяцый, дэмакратызм, самакіраванне. законнасць і раўна- 
праў'е ўсіх партый. Ідэалогія якой-небудзь партыі не можа ўстанаўлівашіа ў якасці 
абавязковай для ўсіх грамадзян. а партийная будова ідзе виключна па тэрыта- 
рыяльнаму принципу. Партия вызначаециа як суб'єкт права, а калектыўнае членства 
забараняецца.

Адна з найбольш важных праблем у дзейнасці палітычных партый - праблема 
іх фінанасавання. У першую чаргу яна звязана з актыўным удзелам партьгй у 
выбарах. Закон прадугледжвае сярод крьшіц сродкау беларускіх партый уступныя і 
членскія ўзносы, даходы ад вьшавецкай дзейнасці і правядзення партийных мерапры- 
емстваў, ахвяраванні. Разам з тим забараняецца фінансаванне партий з дзяржаунага 
бюджэту рэспублікі, а таксама з боку замежных дзяржаў, міжнародних арганізаиьш, 
замежньге грамадзян.

Дэмакратьгчная традьщия прадугледжвае, што рэгістрацыя партий утрымлівае 
не палітычны, а прававы сэнс і, звичайна, прымае заявачны характер. Але, калі, на
приклад, артыкул 4 Канстытуцыі Францыі залічвае партыі ў разрад асайыяцый, якія 
ствараюцца без усялякіх фармальнасцей і рэгістрацыі, без аб'явы сваіх мэт, то Закон 
Рэспубліхі Беларусь патрабуе, каб не менш 500 грамадзян, якія дасягнулі 18-гаповага 
ўзросту і валодаюць выбарчым правам, вьютупілі ў якасці заснавальнікаў партьіі. Для 
рэгістрацыі неабходна падать статут, праграму партыі, пратакол устаноучага з'езду, 
звесткі аб членах выбарных органау партыі і г.д. Артыкул 15 дає магчымасць 
адкласці рэгістрацыю партыі на термін да трох месяцаў.

Закон устанаўлівае пракурорскі нагляд за дзейнасцю палітычных партый, а 
таксама контроль за імі з боку Міністэрства юстьшыі, службовыя асобы якога не 
толькі рэгіструюць партыі, але і вызначаюць адпаведнасць іх дзейнасці статуту і 
праграме, колькасны састаў. У выніку органы выканаўчай улады атрымліваюць права 
тлумачэння Канстытуцыі і шэрагу іншых законаў Рэспублікі Беларусь, якое, на нашу 
думку, павінна належьшь органам судовай улады. Акрамя таго, у выканаўчай улады 
з'яўляецца магчымасць уплываць на выбарчую барацьбу праз скарыстанне патраба- 
вання абавязковага перарэгістравання партый да красавіка 1995 г.

Растаноўка і характар дзейнасці партийных сіл шмат у чым абумоўлены самім 
парадкам выбараў. У шэрагу праблем, якія распрацаваны французекімі палітолагамі, 
важнае месца займає праблема спосабу галасавання як аднаго з ключавых элементаў 
палітычнага рэжыму. Специфіка выбарчай сістэмы можа вызначаць контуры палі- 
тычнай сістэмы. Вядомы даследчык М. Дзювяржэ вызначыў заканамернасці ўплыву 
спосабу галасавання на партийную інфраструктуру. Так, мажарытарная сістэма выба- 
раў у два туры, а менавіта такая сістэма дзейнічае ў Рэспубліцы Беларусь, спрыяе 
ўтварэнню шматпартыйнай сістэмы, якая складаецца з партый са слабай структурай. 
У вьшіку яны залежаиь адна ад другой. Дадатковыя цяжкасці атрымаюць партыі 
Беларусі ў выбарчых акругах, якія будуць утвораны ў межах адміністратыўных адзі-

105

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



нак, дзе мясоцвыя органы юстьщьіі не ўзялі на ўлік арганізацыйныя структуры пар
тый.

Грамадства набывае новую палітычную структуру і шматпартыйнасць як інсты- 
тут фарміравання ўлады праходзіць неабходныя стадыі развіцця. Палітычныя партьгі 
Рэспублікі Беларусь атрымалі прававую аснову сваей дзейнасці. Відавочна, што сіс- 
тэма нарматыунага рэгулявання дзейнасці грамадска-палітычных аб'яднанняў паўплы- 
вае не толькі на сучасны стан партыйнай сістэмы рэспублікі, але і на яе эвалюцыю. 
Узрасце роля партый у парламенцкай дзейнасці як вынік актывізацыі іх у выбарчай 
барацьбе, а працэс фарміравання парламенцкіх фракцый набудзе больш дакладна 
акрэслены характар. Зменіцца колькасць палітычных партый. Шэраг іх будзе выму- 
шаны пайсці на ўтварэнне партыйных блокаў, альбо зліцца з блізкімі па праграм- 
мным мэтам і задачам. Такім чынам, шматпартыйнасць. будзем спадзявацца, стане 
прыкметай больш высокай ступені дэмакратычнасці нашага грамадства.
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