
«Канстыіуцыя—
платформа прававоіа жыцця дзяржавы, 

на якой трэОа стаяць упэўнена»
Да работы над праехтам эмянен- 
няў Канстытуцыі летась далучыліся 
шматлікія ўстаноаы. Адна з іх —  На- 
цыянальны цэнтр заканадаўства і 
прававых даследаванняў (НЦЗПД), 
што аб'ядноўвае спецыялістаў роз- 
ных галік права. Яго дырэктар Вадзім 
ІПАТАЎ са сваімі калегамі па НЦЗПД 
ажыццяўляў юрыдыка-тзхнічнае су- 
праааджэнне дзейнасці рабочай групы 
па ўдасканаленні фінальнвга праекта 
змяненняў Канстытуцыі, адшліфоўцы 
норм для іх дакладнага тлумачэння. 
Напярэдадні рэферэндуму ў інтэрв'ю 
«Звяздзе» Вадзім Дзмйрыевіч падвёў 
вынікі карпатлівай працы над абноўле- 
ным Асноўным Законам.

—  На якім этапв падрыхтоўкі новай 
рэдакцыі Канстытуцыі Ваш цэнтр далу- 
чыўся да работы?

—  Работа над абнаўленнем Канстыту- 
цыі пачалася яшчэ ў 2016 годзе. Тады, вы- 
ступаючы перад парламентам, Прэзідэнт 
адзначыў неабходнасць вызначыць, што ў 
Асноўным Законе не адпавядае сучасным 
грамадскім адносінам, прааналізаваць, як 
працуюць нормы, і вылучыць тыя, якія не- 
абходна скарэкціраваць для руху наперад.
I ўжо тады Нацыянальны цэнтр закана- 
даўства і прававых даследаванняў пачаў 
вывучаць міжнародны волыг у сферы кан- 
стытуцыйнага рэфармавання, то-бок наза- 
пашваць веды.

Калі звярнуцца да леташняй работы, 
мы ўважліва назіралі за дзейнасцю слецы- 
яльнай Квнстытуцыйнай камісіі. Падчас яе 
работы праводзіліся шматлікія дыялогавыя 
пляцоўкі з шырокім колам удзельнікаў, дзе 
гучалі прапановы аб неабходных навацы- 
ях. На іх падставе Канстытуцыйная камісія 
сфарміравала першапачатковы праект змя- 
нвнняў Асноўнага Закона. Пасля яго прад- 
стаўлення гараунік дзяржавы прыняў рашэн- 
не аб стварэнні рабочай групы з юрыстаў і 
прадстаўнікоў іншых галін дзейнасці, якія 
адшліфоўвалі лраект. Наш цэнтр далучыўся 
да гэтай работы ў плане юрыдыка-тэхнічнай 
апрацоўкі прапаноў. Але на працягу ўсіх эта- 
паў мы мелі дачыненне да абмеркаванняў 
канстытуцыйных прапаноу

— Да назначэння рэферэндуму прай- 
шла беспрэцэдэнтная работа па народ- 
ным абмеркаввнні праекта. Якая коль- 
касць прапаноў паступіла ад грама- 
дзян?

—  Абмеркаванне ўмоўна можна падэя- 
ліць на дзве стадыі. Першая —  калі праекг 
змяненняў Канстытуцыі быў абнародаваны, 
і грамадзяне мелі магчымасць амаль месяц 
уносіць свае прапаноеы. Яна скончылася, 
калі быў выдадэены Указ Прззідэнта аб на- 
значэнні рэслуб л і канскага рэферэндуму. За 
гэты час ад грамадзян паступіла каля 9000 
прапаноў.

Але і пасля людзі дасылалі свае водгукі 
і пахіаданні па канстьпуцыйнай рэформе. 
I гэта таксама каштоўны вопыт, бо насель- 
ніцтва працягвае асэнсоўваць, што сабою 
ўяўляе праект карэкціровак Асноўнага 
Закона. Дарэчы, акумуляваў усе звароты 
грамадзян Нацыянальны цэнтр прававой 
інфармацыі. НЦЗПД таксама падключыўся 
да гэтай работы, каб прааналіэаваць прала- 
новы па змяненні на экспертным уэроўні і на 
Ех падставе выпрацаваць канстытуцыйныя 
папажэнні.

—  На Ваш погляд, грамадзяне праяві- 
лі зацікаўленасць да сумеснай работы 
над канчатковым праектам змяненняў 
КанстытуцыІ? Дзевяць тысяч водгукаў—  
гэта многа ці мала?

—  Дзевяць тысяч —  гэта колькасць пра- 
паноў, якая зафіксавана па выніках усена- 
родкага абмеркавання праекта змяненняў 
і дапаўненняў Канстытуцыі. Але неабход-

на ўлічваць і папярэдняе абмеркаванне на 
дыялогавых пляцоўках, і прапановы, што 
там паступалі. Я згадваў пра 2016 год, ка- 
лі пачапася першапачатковая работа. На 
працягу ўсяго гэтага часу людзі звярталіся 
ў Канстытуцыйны Суд, у парламент, у нашу 
ўстанову са сваімі прапановамі. Апошні год 
быў асабліва насыЧаны такой работай.

У  міжнароднай юрыдычнай практыцы 
таксама існуе грамадскае абмеркаванне 
важных законалраектаў, але наш вопыт 
унікальны маштабам. Былі задзейнічаны 
разнаствйныя механізмы: сустрэчы ў пра- 
цоўных калектывах, дыялогавыя пляцоўкі, 
падключэнне экспертаў, абмеркаванне ў 
ВНУ, маладзёжнай супольнасці і г. д.

Увогуле моЖна сказаць, ш ш  грамадзяне 
былі вельмі зацікаўленыя ідэяй канстыту- 
цыйнай рэформы. Гэта зраэумела: Кансты- 
туцыя —  закон, які з'яўляецца прававой, 
эканамічнай і ідзалагічнай асновай нашай 
краіны. Усё грамадства існуе на пэўных за- 
конах, а Канстытуцыя —  гзта платформа 
прававога жыцця дзяржавы. на якой трэба 
стаяць упэўнена.

—  Якія нормы праекта выкліквлі най- 
большы Інтарэс у  грамадзян?

—  Асаблівую зацікаўленасць у людзей 
выклікала замацаванне ў Канстытуцыі 
статусу Усебеларускага кароднага сходу. 
Большасць прапаноў, што паступіла пад- 
час грамадскага абмеркавання пацвяр- 
джаюць: беларусы ўспрынялі гэту ідэю і 
абмяркоўвалі яе для ўдасканапення кам- 
петэнцый, шляху фарміравання сходу, 
абрання яго дэлегатаў. У гэтым плане ў 
краіне ўжо ёсць вопыт шасці УНС. I яго 
можна выкарыстоўваць пры арганізацыі 
далейшай работы. Таксама на працягу года 
пасля ўступлення ў сілу змяненняў Кансты- 
туцыі з'явіцца закон, што будзе рэгуляваць 
дзейнасць УНС.

Акрамя таго, актыўна абмяркоўваліся 
нормы, што датычацца сацыяльнага стату- 
су нашай дзяржавы. Людзей цікавіла, ці за- 
хавае краіка свае падыходы да сацыяльных 
гарактый у плане абароны мацярынства і 
дзяцінства, падтрымкі асоб з абмежаванымі 
магчымасцямі, ветэранаў вайны і працы.

Грамадства таксама хаалююць пытанні 
будучыні беларускай дэяржаўнасці: замаца- 
ванне асноў дзяржаўнай ідэалогіі, захаван- 
не гістарычнай праўды і памяці аб ВялікаЙ 
Айчыннай вайне.

Актыўна абмяркоўваліся нормы, што 
апісваюць шлюб як саюз мужчыны і жан- 
чыны.

Ажыятаж выклікала пытанне аб кан> 
стытуцыйным абавязку кожнага захоўваць 
уласнае здароўе. Людэі ўбачылі ў гэтай нор- 
ме небяспеку, звязаную з увядзеннем плат- 
най медыцыны, прымусовай вакцынацыяй 
ва ўмовах пацдэміі. Але ўсё гэта неабгрун- 
тавана і не мае падстаў для хвалявання. 
Норма была прапанавана Канстытуцыйнай

камісіяй як ідэалагема. Мелася на ўвазе, 
што дзяржава забяспечвае неабходны ўзро- 
вень медыцынскіх паслуг, а грамадзянін па- 
вінен у адказ лрымаць меры для захавання 
свайго здароўя.

У  канчатковым варыянце норма скарэк- 
ціравана, Згодна э праектам, што вынесены 
на рэферэндум, кожны грамадэянін клапо- 
ціцца аб захаванні ўласнага эдароўя.

Асобна падкрэслю нормы, што закрана- 
юць выхаванне дзяцей. У  праекце змянен- 
няў КанстытуцыІ адзначана, што дзяржава 
звяртае асаблівую ўвагу на сямейнае выха- 
ванне дзяцей. То-бок мы імкнёмся сыходзіць 
ад выхавання хлопчыкаў і дзяўчынак у дэі- 
цячых дамах, Інтэрнатах і аддаём прыярытэт 
выхаванню іх у сем’ях: вяртаем у біялагіч- 
ную або ўладкоўваем у прыёмную.

— Адной з дыскусійных прапаноў бы- 
ло трактаванне сямЧяк саюза мужчыны 
Iжанчыны па нвраджэнні. Чамурэмарка 
«па нараджэнні» не была ўлічана ў  кан- 
чатковым првекце?

—  Норма выклікала бурнае абмерка- 
ванне. Распрацоўшчыкі праекта зыходзі- 
лі з таго, што неабходна ацаніць, як гэта 
норма можа паўплываць на грамадства і 
на людзей, якіх яна закране. Грамадзян, 
што змянілі пол, у нас няшмат. У  краіне ўжо 
30 гадоў робяцца аперацыі па змене по- 
лу, і карыстаюцца такой магчымасцю каля 
4-5 чалавек у год. Перад тым як зрабіць 
аперацыю, пацыент праходзіць складаную 
працэдуру для атрымання дазволу, абсле- 
дуецца ў медыкаў, псіхолагаў. Змена полу 
ажыццяўляецца выключна па медыцынскіх 
паказаннях. 3  такіх людзей выдзяляем пра- 
цэкг тых, хто ўступ'ў у шлюб, будзе яшчэ 
меншая колькасць.

Гэта ўдакладненне «ла нараджэнні» на- 
прамую закранае сферу асабістых інтарэ- 
саў такіх людзей, пазбаўляе іх магчымасці 
ўступаць у шлюб. Наколькі правільна гэта 
рабіць у сучасным грамадстве? Сёння гэта 
лрава для іх неабмежавана. Таму прынята 
рашэнне аб яго захаванні і ў будучыні.

—  Якая частка прапаноў была ўлічанв 
распрацоўшчыкамі Ізамацавана ўАсноў- 
ным Законе?

— Пасля народнага абмеркавання ўвогу- 
ле было дапрацавана 38 артыкулаў і больш 
за 50 нормаў Канстытуцыі. Але яшчэ раз 
нагадаю, што нормы, падрыхтаваныя Кан- 
стытуцыйнай камісіяй, таксама адлюстроў- 
ваюць прапановы грамадзян, атрыманыя 
раней.

—  Журналісты, эксперты нвзываюць 
Канстытуцыю-2022 новай. 3 юрыдычна- 
га пункту гледжання наколькі карэктна 
так называць праект, што абмяркоўва- 
ецца?

— Новая Канстытуцыя —  тая, што поў- 
насцю змяняе дзяржаўны лад, таму ў нас 
не новая Канстытуцыя. 3 самага пачатку 
распрацоўшчыкі праекта зыходзші з таго, 
што неабходна забяспечыць пераймаль- 
насць і ўлады, і напрамкаў пабудовы суве- 
рэннай дзяржавы. Таму казаць, што гэта 
новая Канстытуцыя, няправільна Вера- 
годна, тэрмін «абноўленая» будзе больш 
трапны.

Звярніце ўвагу на Укаэ Прэзідэнта аб 
назначэнні рэспубліканскага рэферэнду- 
му Там гаворыцца аб Праекце змяненняў і 
дапаўненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Бе- 
ларусь. Гэта ўжо падкрэслівае, што яна не 
новая, а скарэкціраваная з улікам нашага 
гістарычнага развіцця і сучасных грамад- 
скіх адносін.

— Якія нормы Вы, як адзін з выбітных 
юрыстаў краіны, можаце вызначыць як 
найбольш прагрэсіўныя і важныя ў пра- 
екце?

—  Вядома ж. гэта нормы пра Усебела- 
рускі народны сход. Уводзячы іх у Кансты-

туцыю, мы ўзмацняем прынцып народа- 
ўладдзя.

Адзначу таксама нормы, звязаныя з за- 
хаваннем традыцыйных маральных каш- 
тоўнасцяў, нашай гістарычнай памяці аб 
подзвігу беларускага народа ў часы Вялікай 
Айчыннай вайны.

На мой погляд, актуалькасць у час ба- 
рацьбы з пандэміяй для нас мае лрыняцце 
мер па захаванні здароўя грамадзян. Дзяр- 
жава такім чынам яшчэ раз падкрэслівае 
асаблівае стаўленне да здароўя людзей.

Важнае эначэнне для забеспячэнняпалі- 
тычнай раўнавагі і грамадскага спакою ма- 
юць нормы па размеркаванні паўнамоцтваў 
паміж Прэзідэктам, парламентам і УНС Мы 
бачым, што змяняецца парадак фарміра- 
вання Канстытуцыйнага Суда, Вярхоўнага 
Суда, Цэнтральнай выбарчай камісіі.

— Вывыказвапі меркаванне, што знаё- 
міцца са зменамі ў Канстытуцыю непа- 
срэдна на выбарчым участку непрадук- 
цыйна. Які парадак дзеянняў вам бачыц- 
ца ідзальнымдля свядомага грамадзяні- 
на пры падрыхтоўцы да рэфврэндуму?

—  Што такое праект змяненняў і дапаў- 
ненняў у Канстьггуцыю? Калі параўнаць дзе- 
ючы Асноўны Закон і абноўлены праект, то 
фактычна ў кожную норму ўносяцца змянен- 
ні. Нават юрысты блытаюцца. Звычайнаму 
грамадзяніну разабрацца, упершыню ад- 
крыўшы праект на ўчастку дпя галасавання, 
будзе складана. Таму трэба загадзя азнаё- 
міцца з праектам. Сёння можна знайсці 
шмат публікацый, меркаванняў, вьютуплен- 
няў наконт змен Канстытуцыі. Важна пагля- 
дзець іх, каб усвядоміць дух праекта. Толькі 
так можна зрабіць свядомы выбар.

«Канстытуцыя —  закон, 
які з'яўляецца прававой, 
эканамічнай І ідэалагічнай асновай 
нашай краіны. Усё грамадства 
існуе на пэўных законах, 
а Канстытуцыя —  гэта платформа 
прававога жыцця дзяржавы, 
на якой трэба стаяць упэўнена».

—  У міжнароднай юрыдычнай прак- 
тыцы бываюць выпадкі, калі змены ў 
Канстытуцыю прымаюцца выключна 
парламентам. Чаму ў нашай крвіне ўзнік- 
ла неабходнасць правядзення рэферэн- 
думу?

—  Дзеючая Канстытуцыя прадугледж- 
вае, што асабліва важныя яе палажэнні аб 
дзяржаўным ладзе, канстытуцыйных пра- 
вах і абавяэках грамадзян, парадку фармі- 
равання вышэйшых органаў улады могуць 
быць зменены толькі шляхам рэферэндуму. 
Справа ў тым, што праект змяненняў і да- 
паўненняў у Канстытуцыю закранае ўсе 
яе раздзелы. Змяняюцца нормы, што мо- 
гуць быць скарэкціраваны парламентам, 
і нормы, што змяняюцца толькі ка рэфе- 
рэндуме.

—  Якім чынам змяненне Канстытуцыі 
паўплывае на жыццё звычайнага бела- 
руса ? Многія жсперты заўважаюць, што 
нейкі эфект будзе відаць удалёкай пврс- 
пектыве.

—  Калі людзі прымаюць праект, то боль- 
шасцю галасоў пацвярджаюць прыхільнасць 
таму, што Асноўны Закон неабходна выклас- 
ці такім чынам. Далей ідзе змяненне законаў, 
іншых прававых актаў, абнаўленне дзейнасці 
органаў улады, погпядаў людзей на жыццё— 
гзгга доўгатэрміновы эфект рэформы.

—  ЯкімІ трыма словамі можаце апі- 
саць праектзмяненняўАсноўнага Закона 
краіны?

— Суверэнітэт, адзінства, развіццё.
Марыя ДАДАЛКА.

ПОЎНЫ ТЭКСТ КАНСТЫТУЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ СА ЗМЯНЕННЯМІI ДАПАЎНЕННЯМІ,
ЯКІЯ ВЫНОСЯЦЦА НА РЭФЕРЭНДУМ, —  У НУМАРЫ «ЗВЯЗДЫ» ЗА 22 СТУДЗЕНЯ I НА САЙЦЕ 2УІА20А.ВУ


