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, вызванные принятием Центральной комиссией постановления,
которым в целях профилактики распространения коронавирусной
инфекции ограничено количество одновременно присутствующих
наблюдателей в помещениях комиссий и помещениях для голосования.
В обращениях заявители ставят вопрос о праве принятия указанного
решения Центральной комиссией и требуют отменить его.
Центральная комиссия разъясняет, что частью четвертой статьи 13
Избирательного кодекса Республики Беларусь установлено ее право
определять порядок присутствия наблюдателей при проведении выборов.
Порядок присутствия един для всех наблюдателей независимо от
того, какой политической партией, другим общественным объединением
или группой избирателей они направлены.
Оснований для отмены решения Центральной комиссии в условиях,
когда распространение коронавирусной инфекции полностью не
прекращено, не имеется. Ежедневно публикуемые данные Министерства
здравоохранения свидетельствуют о том, что заболевшие еще выявляются.
В то же время отмечается существенное уменьшение заболеваемости и
успех в борьбе с данной инфекцией в стране, что и подчеркивает Глава
государства в публичных заявлениях.
Ограничение количества лиц, присутствующих в помещениях, не
отменяет необходимости соблюдать другие меры профилактики:
придерживаться дистанции между людьми, использовать маски,
дезинфицирующие средства и др. Предъявление наблюдателями тестов,
как предлагают некоторые граждане, представляется излишним и
противоречит другому заявляемому требованию – об одновременном
допуске любого количества наблюдателей в помещения.
По поводу предложения отдельных заявителей о предоставлении
кандидатам права направить наблюдателей на все участки сообщаем, что
перечень лиц, которые вправе быть наблюдателями на выборах, установлен
положениями упомянутой части четвертой статьи 13 Избирательного
кодекса. Наблюдателями от кандидата являются только его доверенные
лица. Ограничение на них не распространяется, и в помещениях комиссий,
и помещениях для голосования вправе присутствовать по одному
доверенному лицу от каждого кандидата.

Для удовлетворения требований о введении дополнительных правил
осуществления наблюдения за голосованием и подсчетом голосов также не
имеется правовых оснований. Порядок наблюдения и подсчета голосов
определены нормами статей 13, 55 Избирательного кодекса, и их изменение
возможно только путем корректировки Кодекса, также как и организация
выборов онлайн.
Конституционных оснований для требуемого некоторыми
заявителями переноса выборов не имеется.

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 (паведамленняў) 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,
выкліканыя прыняццем Цэнтральнай камісіяй пастановы, якой у мэтах
прафілактыкі распаўсюджвання каранавіруснай інфекцыі абмежавана
колькасць наглядальнікаў, што адначасова прысутнічаюць у памяшканнях
камісій і памяшканнях для галасавання.
У зваротах заяўнікі ставяць пытанне аб праве прыняцця названага
рашэння Цэнтральнай камісіяй і патрабуюць адмяніць яго.
Цэнтральная камісія тлумачыць, што часткай чацвёртай артыкула 13
Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь устаноўлена яе права вызначаць
парадак прысутнасці наглядальнікаў пры правядзенні выбараў.
Парадак прысутнасці адзіны для ўсіх наглядальнікаў незалежна ад
таго, якая палітычная партыя, іншае грамадскае аб'яднанне або група
выбаршчыкаў іх накіравала.
Падстаў для адмены рашэння Цэнтральнай камісіі ва ўмовах, калі
распаўсюджванне каранавіруснай інфекцыі поўнасцю не спынена, няма.
Дадзеныя Міністэрства аховы здароўя, якія публікуюцца штодзённа,
сведчаць пра тое, што хворыя яшчэ выяўляюцца. У той жа час
адзначаецца істотнае памяншэнне захворвання і поспех у барацьбе з
дадзенай інфекцыяй у краіне, што і падкрэслівае Кіраўнік дзяржавы ў
публічных заявах.
Абмежаванне колькасці асоб, якія прысутнічаюць у памяшканнях, не
адмяняе неабходнасці выконваць іншыя меры прафілактыкі:
прытрымлівацца дыстанцыі паміж людзьмі, выкарыстоўваць маскі, сродкі
дэзынфекцыі і інш. Прад'яўленне наглядальнікамі тэстаў, што прапануюць
некаторыя грамадзяне, прадстаўляецца залішнім і супярэчыць іншаму
заяўленаму патрабаванню – аб адначасовым допуску любой колькасці
наглядальнікаў у памяшканні.
Наконт прапановы асобных заяўнікаў аб тым, каб даваць кандыдатам
права накіроўваць наглядальнікаў, паведамляем, што пералік асоб, якія
маюць права быць наглядальнікамі на выбарах, устаноўлены палажэннямі
згаданай часткі чацвёртай артыкула 13 Выбарчага кодэкса.
Наглядальнікамі ад кандыдата з'яўляюцца яго давераныя асобы.
Абмежаванне на іх не распаўсюджваецца, і ў памяшканнях камісій, і

памяшканнях для галасавання маюць права прысутнічаць па аднаму
прадстаўніку ад кожнага кандыдата.
Для задавальнення патрабаванняў аб увядзенні дадатковых правіл
наглядання за галасаваннем і падлікам галасоў таксама няма прававых
падстаў. Паўнамоцтвы наглядальнікаў і парадак падліку галасоў
вызначаны нормамі артыкулаў 13, 55 Выбарчага кодэкса, і іх змяненне
магчыма толькі шляхам карэкціроўкі Кодэкса, таксама як і арганізацыя
выбараў анлайн.
Канстытуцыйных падстаў для патрабаванага некаторымі заяўнікамі
пераносу выбараў няма.

