Адказ на звароты
ў Цэнтральную камісію Рэспублікі Беларусь
па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў,
якія носяць масавы характар (больш за дзесяць зваротаў)
(размяшчаецца на афіцыйным інтэрнэт-сайце Цэнтральнай камісіі
без накіравання адказаў (паведямленняў) заяўнікам
на падставе пункта 7 артыкула 25 Закона Рэспублікі Беларусь
“Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб”)
У Цэнтральную камісію Рэспублікі Беларусь па выбарах
і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў паступілі шматлікія
звароты са скаргамі на адмовы ў рэгістрацыі кандыдатамі ў Прэзідэнты
Рэспублікі Беларусь Бабарыкі В.Д. і Цэпкалы В.В.
Цэнтральная камісія тлумачыць, што палажэнні часткі пятай
артыкула 681 Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь прадастаўляюць
права на абскарджанне адмоў у рэгістрацыі толькі асобам, якія
вылучаны кандыдатамі ў Прэзідэнты.
Як вынікае з публічных заяў прадстаўнікоў Бабарыкі В.Д.
і Цэпкалы В.В., яны маюць намер падаць адпаведныя скаргі ў Вярхоўны
Суд Рэспублікі Беларусь.
Адносна патрабавання аб звароце Цэнтральнай камісіі з заявай
у следчыя органы аб змене меры стрымання асобам, якіх
праваабарончыя арганізацыі прызналі палітычнымі зняволенымі,
паведамляем, што Цэнтральная камісія не ўпаўнаважана заканадаўствам
умешвацца ў дзейнасць праваахоўных органаў. У адпаведнасці
з артыкулам 3 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб Следчым камітэце
Рэспублікі Беларусь” паўнамоцтвы Следчага камітэта ажыццяўляюцца
незалежна ад дзейнасці іншых дзяржаўных органаў.
Цэнтральная камісія, з’яўляючыся правапрымяняльным органам,
таксама не мае права ўрэгуляваць сваёй пастановай пытанні, што
ставяцца ў зваротах, пра паўнамоцтвы наглядальнікаў. Яны вызначаны
нормамі артыкула 13 Выбарчага кодэкса, і ўвядзенне новых правіл
ажыццяўлення нагляду патрабуе карэкціроўкі Кодэкса.
Наконт запрашэння для правядзення экзітполаў міжнародных
арганізацый Цэнтральная камісія тлумачыць, што сацыялагічныя
апытанні, звязаныя з выбарамі, маюць права праводзіць арганізацыі,
у якіх ёсць пасведчанне аб акрэдытацыі ў Камісіі па апытаннях
грамадскай думкі пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
Запрашэння гэтым арганізацыям ад Цэнтральнай камісіі для
правядзення апытанняў не патрабуецца.

Ответ на обращения
в Центральную комиссию Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов,
носящие массовый характер (более десяти обращений)
(размещается на официальном интернет-сайте Центральной комиссии
без направления ответов (уведомлений) заявителям
на основании пункта 7 статьи 25 Закона Республики Беларусь
“Об обращениях граждан и юридических лиц”)
В Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам
и
проведению
республиканских
референдумов
поступили
многочисленные обращения с жалобами на отказы в регистрации
кандидатами в Президенты Республики Беларусь Бабарико В.Д.
и Цепкало В.В.
Центральная комиссия разъясняет, что положения части пятой
статьи 681 Избирательного кодекса Республики Беларусь предоставляют
право на обжалование отказов в регистрации только лицам,
выдвинутым кандидатами в Президенты.
Как следует из публичных заявлений представителей
Бабарико В.Д. и Цепкало В.В., они намерены подать соответствующие
жалобы в Верховный Суд Республики Беларусь.
Относительно требования об обращении Центральной комиссии
с заявлением в следственные органы об изменении меры пресечения
лицам, признанным политическими заключенными правозащитными
организациями, сообщаем, что Центральная комиссия не уполномочена
законодательством вмешиваться в деятельность правоохранительных
органов. В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь
«О Следственном комитете Республики Беларусь» полномочия
Следственного комитета осуществляются независимо от деятельности
других государственных органов.
Центральная комиссия, являясь правоприменительным органом,
не вправе также урегулировать своим постановлением поднимаемые
в обращениях вопросы о полномочиях наблюдателей. Они определены
нормами статьи 13 Избирательного кодекса, и введение новых правил
осуществления наблюдения требует корректировки Кодекса.
По
поводу
приглашения
для
проведения
экзитполов
международных организаций Центральная комиссия разъясняет, что
социологические опросы, связанные с выборами, вправе проводить
организации, имеющие свидетельство об аккредитации в Комиссии по
опросам общественного мнения при Национальной академии наук
Беларуси. Приглашения этим организациям от Центральной комиссии
для проведения опросов не требуется.

