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ДРУГІ ЎСЕБЕЛАРУСКІ КЛНГРЭС
Ацэнкі Другога ўсебеларускага кангрэса, скліканага Беларускай цэнтральнай радай 

(БЦР) у акупіраваным Мінску 27 чэрвеня 1944 г. за шэсць дэён да вызваленім горада Чырво- 
най Арміяй, доўгі час заставаліся адназначнымі: з'езд калабарацыяністаў, якія імкнуліся 
ўвесці «незалежную Беларусь» у «новы еўрапейскі дом», пабудаваны па рэцэптах Гітлера і 
ўгрунтаваны германскімі штыкамі. Падстаў да такога погляду было больш чым дастаткова. 
Чаго варты толькі такі факт, што сама БЦР, якая склікала канірэс, была абвешчана ў канцы 
снежня 1943 г. генеральным камісарам Беларусі, групэнфюрэрам СС Куртам фон Готбергам. 
Ён жа ў студзені 1944 г. зацвсрдэіў і яе першы склад, які ўзначаліў Радаслаў Астроўскі, ужо 
паспеўшы даказаць сваю адданасць гітлераўскаму рэйху на пасадах бургамістраў Мінскай 
акругі, Смаленка, Бранска і Магілёва.

Рада ставіла сваёй мэтай мабілізацыю ўсіх сіл беларускага народа для знішчэння баль- 
шавізму і працавала па Статуту, зацверджанаму тым жа Готбергам. «На чале Беларускай Цэн
тральнай Рады (па статуту) стаіць Прэзідэнт, які прызначаецца і звальняецца генеральным 
камісарам. Астата іх сяброў Рады прызначае генэральны камісар паводле прадстаўленьня 
Прэзідэнта. Свае распараджэньні і кіраўнічыя пастановы выдав Беларуская Цэнтральная Рада 
паводле згоды генэральнага камісара». Функцыі не столькі сродкаў дасягнення незалежнасці 
і нацыянальнага адраджэння, колькі садэейнічання ажыццяўленню нацысцкай акупацыйнай 
палітыкі, названай ў народзе «палітыкай генацыду і выпаленай зямлі», выконвалі падпарад- 
каваныя Радзс ці створаныя ёю мясцовыя арганізацыі і саюзы — Беларуская самапомач, 
Саюз беларускай моладзі, Беларускае культурнае аб'яднанне, Беларуская краёвая абарона і 
інш. Многія з супраноўнікаў і членаў гэтых арганізацый разумелі (не маглі не разумець), што 
служаць нелюдзям, але служылі: хто верай і праўдай, разлічваючы заняпь «месца пад сонцам» 
пасля перамогі германскай арміі, хто вымушана, а болыпасць з аглядкай на Захад, які «звяжа 
немцам рукі» і тады ўсё ўладзіцца само па сабе.

Кангрэс склікалі напярэдадні ўцёкаў немцаў з Беларусі эусім не выпадкова, у гэтым акце 
сьішліся іптарэсы і Астроўскага, і Гоггберга. Астроўскі ўжо даўно зразумеў, што яго нямецкая 
карта біта і што настаў час клапаціцца аб уласным лесе. Чалавек без перакананняў, ён думаў 
аб новых гаспадарах і хацеў з'явіцца перад імі не ў агідным абліччы «германскага халуя» (яго 
ўласныя словы, сказаныя сярод блізкіх сяброў), а ў прывабнай якасці прэзідэнта ўрада, хоць і 
эмігранцкага, але абранага прадстаўнікамі народа. Што датычылася Готберга, то той, бачачы 
як так званая «Беларутэнія» звужаецца накшталт шагрэневай с куры, імкнуўся захаваць уладу 
над беларусамі, якія ў час вайны апынуліся ў Германіі. На адны толькі прымусовыя работы ў 
гітлераўскі рэйх іх было вывезена больш за 378 тыс. чалавек. Цяпер луды накіроўваліся на- 
тоупы тых, хто палохаўся пакараиня за свае ўчынкі ў час акупацыі. Даследчыкі называюць 
каля паўмільёна выхадцаў з Беларусі, што апынуліся ў Германіі і на акупаваных ёю абшарах. 
Бачнасць нсйкага «законнага» урада, які прадстаўляў бы нацыю, давала шанц захаваць 
гсрманскі ўплыў на гэтых людзей, а фігура Астроўскага, па стандартах акупантаў, падыходзіла 
на ролю яго галавы.

Дэлегатаў кангрэса падбіралі разам акружэнне Астроўскага і адпавсдныя службы Гот
берга. Пры гэтым яны імкнуліся ахапіць усе тэрыторыі, якія лічылі этнаграфічна беларускімі. 
Нікога не бяіггэжыла тое, што ад Барысаўскай, Бранскай, Чарнігаўскай, Арлоўскай акруг 
прыбыла толькі па аднаму дэлегату, ад Аршанскай — два, Гомельскай — сем (усе беглякі э 
Чырвонай Арміі, калабарацыяністы). Затое ад Баранавіцкай — 155, Глыбоцкай — 105 і г. д. 
Не забыліся пра замежныя беларускія згуртаванні ў Варшаве, Рызе, Кёнігсбергу, Берлінс і 
інш. — 16 чалавск ад іх прыехалі па дазвопах, выдадзеных германскімі ўладамі. У дакладзе 
Мандатнай камісіі, зачытаным на кангрэсе, усе дэлегаты (1039 чалавек, у тым ліку 904 муж
чины і 135 жанчын) распісаны як настаўнікі (276), земляробы (245), рабочыя (142), служ- 
боўцы (234), лекары (20), інжынеры (31), юрысты (25), журналісгы (14), аграномы (18), роз- 
ныя (34). Між тым усе яны працавалі ў акупацыйным апараце, паліцыі, СД, «Краявой 
абаронс», газетах, якія выдаваліся на акупіраванай тэрыторыі.

Галоўнай у парадку дня была справаздача прэзідэнта БЦР Р. Астроўскага. Яна складалася 
з шасці раздзелаў: мэты кангрэса, утварэнне БЦР і прынцыпы народнага прадстаўніцгва, 
абарона краю і утварэнне беларускай збройнай сілы, дзейнасць БЦР у галінах школьніцгва і 
адукацыі, сацыяльных мерапрыемстваў, навукі, культуры, права і інш. Пры чытанні адчува-
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ецца асаблівая ўвага аўтара да дзвюх ідэй. Першая з іх — ідэя ці прынцып фюрэрсгва як 
аснова народнага прадстаўніцтва. Кашрэс аднагалосна падтрымаў унесеную прапанову, аб- 
вясціўшы БЦР на чале з Р. Асгроўскім «адзіным правамочным прадстаўніцгвам беларускага 
народу». Другая — працяг барацьбы за «пачэсны пасад Беларусі сярод вольных народаў Эўро- 
пы» сулраць бальшавіхоў і расійскага імперыялізму, з аднаго боку, і польская экспансіі, з 
другога. Зраз умела, над абаронай германская арміі як гаранта неэалежнасці.

У рэфераце віцэ-прэзідэнта БЦР М. Шкялёнка размова вялася пра расійска-польскія да- 
гаворы адносна Беларусі, вытокі расійска-польскіх прэтэнэій, шкоду, якую нанесла 
маскоўска-польскае панаванне, вынікі Рыжскага дагавору 1921 г. і нямецка-польскай вайны 
1939 г.

Рэферат члена БЦР А. Калубовіча меў назву: «Аб канчальным разрыве Беларусі з 
Масквою і аб уневажненьні маскоўскага голасу ў беларусхіх справах». У абірунтаванне 
«разрыву» высоўваліся: выкрыццё БССР як фікцыі дзяржаўнасці, «каланіяльнае становішча» 
Беларусі ў СССР, разгром Сталіным беларускай культуры, разбурэнне цэркваў і нішчэнне 
духавенства. Вывад рабіўся такі: усякі голас Масквы ў беларускіх справах не мае «ніякай 
лраўнай сілы», а створаныя Масквою нібы беларускія ўрады-ніякіх праўных кампетэнцыяў».

Нскаторыя ўдзельнікі кангрэса ўспамінаюць, што не толькі яго праграма была складзена 
загадзя, але і прамовы былі распісаны па мінутах, прамоўцы выэначаны і эацверджаны, 
тэксты выступленняў уважліва адрэгаваны. Рэзалюцыю, якая абвяшчала адзіным праўным 
прадстаўніком Беларускага народа і ягонага краю Беларускую Цэнтральную Раду з Прэзідэн- 
там Радаславам Астроўскім на чале, канірэс прыняў аднагалосна і пад бурныя воплескі.

У апошні час у замежным і айчынным бсларускім друку з'явіліся публікацыі аб рабоце 
Другога кангрэса, аўтары якіх імкнуцца абыйсці маўчаннем ці неяк апраўдаць яго прагерман- 
скасць. Антыбальшавіцкая, антымаскоўская і антылольская накіраванасць падкрэсліваюцца 
шырока, як сама сабой зразумелая, а нямецкая — проста як тактычны ход, выкліканы 
барацьбой за незалежнасль у спецыфічных акупацыйных умовах. Пры гэтым аўтары спасы- 
лаюцца на матэрыялы кангрэса, выдадзеныя асобнай кніжкай у Мюнхене ў 1954 г. 
«Фатаграфіі і дакументальныя матэр'ялы, — гаворыцца ў прадмове да яе, — атрыманы ад 
удзельнікаў 2-га Уссбеларускага Кангрэсу, перахаваныя імі з вялікім піэтызмам і вывезеныя 
на далёкую чужыну з наражэньнем на нсбясьпеку асабістага жыцця. Пазней яны былі заха- 
ваны ад густых сетак рэпатрыядыйных бальшавісцкіх місіяў у Заходняй Нямеччыне». Аднак 
даволі падрабязныя запісы аб рабоце кангрэса, зробленыя яго ўдзельнікамі, захаваліся і ў 
архівах Беларусь Супастаўленне іх з надрукаванымі тэкстамі дазваляе гаварыць аб свядомых 
скажэннях іх зместу складальнікамі і рэдактарамі мюнхенскага выдання. Апушчана і пры- 
вітальная тэлеграма Гітлеру, прынятая лад канец кангрэса.

Такіх тэлсграм за гады акулацыі Беларусі калабарацыяністы паслалі вельмі шмат. 
Першая была з Прагі ад 28 чэрвеня 1941 г. з выпадку нападзення Германіі на СССР. 
«Белорусская колония протектората Богемии и Моравии, — гаварылася ў ёй, — на своем 
собрании в Праге 27 июня с. г. решила передать Вам, Ваше превосходительство, как первому 
истиннейшему освободителю Европы от московских большевиков, а также победоносной 
немецкой армии, вступившей в Белоруссию для освобождения нашего тяжело страдающего 
под большевистским игом народа, самые сердечные пожелания. Желаем Вам, Ваше превос
ходительство, скорой решающей победы над большевистско-жидовским режимом на всех 
фронтах». Потым пасылка тэлеграм і прывітанняў стала нечым накшталт абавязковага ритуа
лу розных сходаў, пасяджэнняў, свят.

У шматлікіх прамовах гаварылася тое ж самае. Спашлемся толькі на адну з іх, рукапіс 
якой захаваўся ў архіўных фондах. «Грамадзяне! Сёньняшні гістарычны да я Беларусі й бе
ларускага народу дзень сгаўся магчымым толькі й выключна дзякуючы вызваленьню нашае 
Бацькаўшчыны нямецкай арміяй.

Дык няхай жыве нямецкая армія на чале з правадыром нямецкага народу Адольфам Пт- 
лерам! Няхай жыве!» Вытрымка ўзята з тэзісаў прамовы Р. Астроўскага 22 чэрвеня 1944 г.

Праўда аб Другім усебеларускім кангрэсе павінна быць поўнай. Гэтая публікацыя пры- 
свечана той старонцы яго работы, пра якуіо камусьці вельмі хацелася б наогул не ўспамінаць.

Дакумснты Другога усебеларускага кангрэса, што друкуюцца далей, прыводзяцца па іх 
рукапіснаму пратаколу, які захоўваецца ў Беларускім Дзяржаўным архіве (БДА Ф. 381, воп. 
2, спр. 2). Улічваючы, што ў пратаколе, які вёў першы сакратар кангрэса Леанід Галяк 
(юрыст, сябра Акруговага суда ў Менску), адсутнічаюць асноўныя даклады, вытрымкі з іх 
прыводзяцца па кнізе «Другі усебеларускі кангрэс» (Мюнхен, 1954). У кожным выпадку 
ўказвасцца крыніца. Некаторыя названыя ў Пратаколе кангрэса дакумснты ў архіве БДА 
адсутнічаюць*.

«Кангрэс адбыўся ў Менску ў залі Менскага Беларускага тэатру. Заля цалкам 
запоўнена дэлегатамі. На сцэне стол прэзыдыюма, а за ім рады крэслаў для 
дэлегатаў, якім не знайшлося месца на залі. Сцэна ўпрыгожана беларускімі і 
нямецкімі сьцягамі і гербамі» (БДА. Ф. 381, воп. 2, спр. 2, арк. 2)**.

«У 8 гадзін у лёжу БЦР, якая знаходзілася ўжо ў поўным складзс, увайшоў 
Прэзідэнт БЦР Радаслаў Астроўскі. Прысутныя на залі дэлегаты ўстаюць і ава- 
цыйнымі воплескамі вітаюць Прэзідэнта. *
У 8 гадзін 10 хвілін Прэзідэнт абвесціў Другі Усебеларускі Канрэс адчыненым і 
прапанаваў выбраць старшыню Кангрэсу і прэзыдыюм» (БДА. Арк. 3).

* Публікацыю і аналітычны тэкст падрыхтавалі дактары гістарычных навук У. К. Кор- 
шук і Р. П. Платонаў.

** У далейшым тэкстце указваюцца толькі аркушы фонда.
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«Пасля таго, як уконстьпуаваўся прэзыдыюм, яго старшыня Я. Капель запра- 
панаваў прьпмць наступны парадак дня:

а) Справаздача Прэзідэнта БЦР праф. Радаслава Астроўскага аб дзейнасці Ра
ды.

б) Выбары мандатнай камісіі і камісіі для апрацоўкі рэзалюцыяў.
в) Заслуханьне рэфэрату аб скасаваньні савецкіх і польскіх тракгатаў аб Бе- 

ларусі (Дакладчык гасп. Шкелёнак).
д) Заслуханье справаздачы мандатнай камісіі.
д) Заслуханьне рэфэрату аб разрыве з балынавіцкай Масквой (Дакладчык 

гасп. Калубовіч).
е) Прыняцьцё рэзалюцыяў і заключныя прамовы» (БДА- Арк. 4).

Са справаздачы прэзідэнта БЦР Р. Астроўскага
<...>

3) Утварэнье Беларускай Цэнтральнай Рады 
1 прынцыпы народного прадстаўніцтва

Гэтую магчымасьць наш народ ажыцьцявіў, творачы Беларускую Цэнтральную Раду, як 
вышэйшае прадсгаўніціва нашых народных інтарэсаў, як кіруючы нацыянальны цэнтр.

Зраз умела, што для вырашэньня важных праблемаў у жыцьці будучай Эўропы і ўсіх 
пазытыўна настаўленых да ажыцьцяўленьня гэтае ідэі народаў, нельга было прытрымлівацца 
старых лібэральных прынцыпаў, паводле якіх зьбіраецца нейкі, часта прыпадковы, людзкі 
элемент для бяэупынных дыскусыяў, а трэба было абаперціся на найлепшыя кадры народу, 
якія прынялі-б на сябе адказную працу перад будучымі пакаленьнямі.

Для гэтай мэты быў пакліканы так званы беларускі актыў, які існаваў у кожнай акруэе і ў 
кожным раёне. Беларуси акгыў высунуў маю кандыдатуру на Прэзыдэнта Беларускае Цэн- 
тральнае Рады, якому, згодна са статутам Рады, і было даручана ўфармаваньне самое Рады 
(Бурныя воплескі).

Тут мушу затрымацца над пытаньнем, які прынцып павінен быць паложаны ў аснову 
пакліканьня народнага прадстаўніцгва: прынцып так званага фюрэрства (правадырства) ці 
прынцып дэмакратычнай выбранасьці.

I той і другі мае свае плюсы і недахопы. Выбарная сістэма, пабудаваная на агульным, 
беспасярэднім, тайным і роўным праяўленні, не споўніла пакладзеных на яе надзеяў. Вось 
чаму пасьля шматлікіх спробаў разьвязкі гэтага пытаньня ў некаторых народаў паўстала думка 
палажыць у аснову дзяржаўнага ці народнага прадстаўніцгва іншы — дыямэтральна про- 
цілежны прынцып, прынцып так эванага правадырства. Прынцып гэты не павінен 
зьяўляцца, бязумоўна, сынонімам нейкае безадказнае дыктатуры адзінкі, але адначасна 
павінен абмяжоўваць уплыў на дзяржаўныя справы прыпадковых безадказных элементаў, 
даючы поўную магчымасьць удэела ў дзяржаўным будаўніцтве ўсім найбольш энергічным, 
актыўным народным колам.

Калі ў абставінах мірнага часу недахопы ці нябесьпека дэмакратычных формаў не 
зьяўляюцца асабліва шкоднымі, то ў ваенных абставінах, зраз умела, на гэткія экспэрымэкты 
ніводзін народ згадзіцца ня можа. У найбольш дэмакратычных дзяржавах на час вайны... 
высоўваецца заўсёды таксама нейкая адзінка, якой і перадаюцца паўнамоцтвы народнай 
рэпрэзэнтацыі і дзяржаўнага кіраўніцтва. Інакш, фактычна, і быць ня можа, бо каб спраўна 
дзсяла стырно дзяржаўнага карабля, трэба, каб кіравала ім дасьведчаная рука аднаго капітана.

<...> Вось чаму сяброў Беларускай Цэнтральнай Рады нельга разглядаць як нейкіх са- 
мазванцаў, абсалютна не зьвязаных у той ці іншай ступені з вызвольным бсларускім рухам, 
як гата стараюцца прадставіць масам бальшавікі. Але каб палажыць урэшце канец гэтай не- 
дарэчнай ды ілжывай прапагандзе, я ўважаў сваім абавязкам склікаць Вас, гаспадары Дэлега- 
ты, каб прадставіць Вам усю веліч і адказнасьць заданьняў, што стаяць перад намі, а таксама 
прыцягнуць Вас да болыи актыўнага і згоднага ўдзелу ў нашай супольнай працы.

4) Абарона Краю і ўтварэньне беларускай збройнай сілы

<...>
Не зважаючы на ўсе недахопы і цяжкія абставіны, у якіх апынуліся нашыя батальёны 

БКА, яны ўжо шмат заслужылі перад Бацькаўшчынай. Частка іх, як асобныя баявыя адзінкі, 
мужна змагаецца, аддаючы сваё жыццё за Бацькаўшчыну, на нутраным фронце ў акцыі 
супроць вялікай колькасьці сталінскіх бандытаў, якіх падтрымоўвае рэгулярная Чырвоная 
армія. Частка з іх нясе дапаможную службу ў раёнах і мястэчках. Шмат якія вёскі здолелі 
правесці веснавы пасеў толькі і выключна дзякуючы ахове батальёнаў БКА.

Ясна, што справу арганізацыі патрэбнай колькасці батальёнаў яшчэ ня можна лічыць за- 
кончанай. Мы мусім прывесці перш у парадак тое, што маем у сягоньняшні дзень, каб пазь- 
ней приступіць да далейшага пакліканьня ў астатніх акругах. Наибольшую цяжкасць мы мелі 
і маем з камандным складам». (Другі Усебеларускі Кангрэс. С. 16 —19).

«Апрабата* дзейнасці БЦР і выбары Прэзідэнта БЦР
Прэзыдэнт Кангрэсу аб'яўляе, што ў прэзідыюм паступіла прапанова наступнага зьместу: 
«Другі Усебеларускі Кангрэс сьцвярджае, што з гэтага мамэнту Беларуская Цэнтральная 

Рада з Прэзыдэнтам Радаславам Астроўскім на чале зьяўляецца адзіным правамочным прад- 
стаўніцгвам беларускага народу» (Бурныя воплескі).

* Польск. — ухваленне, адабрэнне.
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Прэзыдэнт Кангрэсу ставіць гэтую прапанову на галасаваньне:
— Хто за гэтую прапанову? Прашу падняць мандаты (Усе дэлегаты ўстаюць і падымаюць 

мандаты).
— Прашу апусьцщь. Хто супроць?
— Супроць няма!
— Хто ўстрымаўся ад галасаваньня?
— Такіх няма!
(Другі Усебеларускі Кангрэс. С. 28 -29).
У пратаколе, напісаньім Л. Галя ком, гэтага тэксту няма. Як выбіраўся Прэзідэнт БЦР, 

відаць з прамовы Я. Кіпеля.
Гасп. Я. Кіпель. Лічу, што БЦР за шэсць месяцаў свайго існавання прарабіла многае, 

можа зроблена і замала, але трэба прыняць пад увагу, што з адной стараны было замала часу, 
а з другой і важкія абставіны не былі спрыяючымі. Для ўсяго народу ў даны момант 
з'яўляецца найважнейншм тое, каб энішчыць бандытызм, партызаншчыну.

Прэзідэнт Р. Астроўскі першы пачаў будаваць Беларускую ўэброеную сілу, я го ведае ўся 
Беларусь. Лічу, што цяпер не час займа цца пустой крыты кай, але трэба ўсім, хто любіць свой 
край, падтрымаць БЦР на чале з Астроўскім. Прэзідэнт сказаў, што воля Беларусі ў вашых 
руках. Я лічу, што цяпер няма на Беларусі асобы, больш годнай рэпрэзэнтаваць беларускі 
народ, і дзеля іэтага прапаную прасіць сп. Прэзідэнта і надалей застацца Прэзідэнтам. 
(Алладысмэнты, пераходзячыя ў бурлівыя воплескі).

— Прапанова принята! (Доўгатрываючыя воплескі!) (БДА. Арк. 6 -  7).
У мюнхенскім выданні гаворыцца, што было галасаванне (С. 30), але сакратар кангрэса 

яго не зафіксаваў.
«У юты час дэлегат з Вільні др. Франук Грышкевіч выгаласіў з месца: «Няхай жывс су- 

часны Прэзыдэнт Беларускай Цэнтральнай Рады і будучы дажыццёвы Прэзыдэнт Беларускай 
Народная Рэспублікі!»

У поэзыдыюм уплыла і была абвешчана тэлеграма ад фон Готберга, Генеральнага ка- 
місара Беларусі, якая прынята гучнымі воплескамі. (БДА. Арк. 11).

Прывітальнае пісьмо Генеральнага камісара 
ген. фон Готберга і адказ на яго прэзыдэнта БЦР

«Другому Усебеларускаму Кангрэсу, на рую прэзыдэнта БЦР прафесара Р. Астроўскага.
Вітаю гэтым 2-гі Усебеларускі Кангрэс і веру, што беларускі народ рашуча, супольна з 

народам нямецкім, будзе змагацца супроць бальшавіцкай небясьпекі за вызваленьне Эўропы 
і што ён узмоцніць і аддасьць для гэтае мэты ўсе свае сілы. Тады ютае цяжкае, эмаганьне 
дасьць перамогу, каторая і беларускаму народу прынясе шчасыіівую будучыню.

Фон Готбэрг, Генеральны камісар СС, групэнфюрэр і генерал-лейтенант. Менск. 
27.6.44 г.» (Другі Усебеларускі Кангрэс. С. 30).

Адказ на прывітальнае пісьмо фон Готбэрга
(прыняты аднагалосна)

«Ад імя кангрэсу шчыра дзякую за прысланае прывітаньне. Адначасна я, як Прэзыдэнт 
Беларускай Цэнтральнай Рады, скпадаю Вам падзяку за Вашас зразуменьне пры ўтварэньні 
Рады і дапамогу па скліканьню Кангрэсу.

Дасюлешняя дзсйнасць БЦР прынясла шмат карысьці беларускаму і нямецкаму народам, 
мабілізуючы беларускія нацыянальныя сілы для барацьбы супроць супольнага нашага ворага 
— балынавізму.

Сёньня я вельмі цешуся з нагоды скпіканьня Кангрэсу і глыбока перакананы, што прад- 
стаўнікі ўсяго беларускага народу прызнаюць дзейнасць БЦР адпаведнай ды яшчэ больш 
рашуча стануць на баку змагароў за вольную Эўропу, вядучы гэтае змаганьне датуль, пакуль 
ня будзе дасягнена канчальная перамога.

Р. Астроўскі — Прэзыдэнт БЦР» (Там жа. С. 31).

Прывгганьне ад Беларускай Краёвай Абароны
Ад беларускага войска (Беларускае Краёвае Абароны) Кангрэс вітае капітан В. Чаба- 

' тарэаіч:
«Высокапаважаныя Грамадзяне, Сябры Усебеларускага Кангрэсу! Ад імя ўсіх афіцэраў, 

падафіцэраў і стральцоў Беларускае Краёвае Абароны прыношу Вам свае шчырае жаўііерскае 
прывітаньне.

Тэты дзень, калі ў прабегу апошніх трох дзясяткаў гадоў адбываецца ў сталіцы нашай 
Бацькаўшчыны Другі Гістарычны Кангрэс, напаўняе нас радасьцю. Сёньня увесь бсларускі 
народ выяўляе праз вусны сваіх лепшых сыноў тут, у гэтай залі, сваю волю, выказвае свас 
нацыянальна-палітычныя правы і жаданьні.

Воля беларускага народу зьяўляецца для нас, беларускіх жаўнераў, сьвятой і нашым най- 
вышэйшым абавяэкам. Мы — там, дэе ўвесь беларускі народ, мы — там, дзе волю беларускага 
народу трэба ўзмоцніць са зброяй у руках, бо для нас эусім ясна, што перад намі стаіць адна 
толькі праблема: быць або не быць.

Ужо амаль пяць іадоў, як ідзе жорсгкае змаганьне за новую эпоху ў гісторыі чалавецгва. 
Кладуцца падваліны пад новы сьвег. На папслішчах і развалінах, на пралітай крыві, на кась- 
цёх нашых бацькоў, на ахвярах бальшавіцкага тэрору і зьдзеку, на ахвярах польскага пана- 
ваньня над беларускім народам, на пралітай крыві ў змаганьні з бандытамі павінна паўстаць 
Вольная і Незалежная Беларусь.
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Тэта наша апошняе слова!
Гэтым словам я жадаю Вам, Высокапаважаныя сябры Вялікага Кангрэсу, посьпеху ў пра- 

цы для добра нашага Беларускага Народу! (Воплескі)».

Прывітаньне ад Кёнігсбергскага аддзелу БНС
«Ліст ад Кёнігсбергскага Аддзелу Беларускага Камітэту Самапомачы ў Нямеччыне з дня 

22 чэрвеня 1944 г. прысланы на рукі Прэзідэнта Р. Астроўскага для Усебеларускага Нацыя- 
нальнага Кангрэсу ў Менску. (Прачытаны):

«Мы, беларусы, працуючыя на фабрыках, варштатах і селянскіх гаспадарках у Усходняй 
Прусіі, сябры Беларускага Камітэту Самапомачы, перасылаем сваё гарачае беларускае пры- 
вітаньне Усебеларускаму Нацыянальнаму Кангрэсу з пажаданьнямі добрых выніхаў у я го 
лрацы для дабра Беларускага Народу і станоўкасьці імкненьня да вялікай ыэты ў адказнасьці 
перад пакаленьнямі і гісторыяй.

Мы, знаходзячыся на чужыне, пільна сочым за працай над адбудовай беларускага нацы- 
янальнага жыцьця і барацьбой за вольнасьць, нашай Бацькаўшчыны. Мы ўпэўнены ў кан- 
чальную перамогу ў барацьбе.

Няхай жыве Усебеларускі Нацыянальны Кангрэс! Няхай жыве Прэзыдэнт Беларускай 
Цэнтральнай Рады прафесар Радаслаў Астроўскі! Няхай жыве вольная і незалежная Беларусь!

Сябры Беларускага Камітэту Самапомачы».

Прывітаньне ад жаўнераў Парадкавай Службы 
Усходняга фронту

«Другому Усебеларускаму Кангрэсу ў Менску, вельмі паважанаму Гаспадару Прэзыдэнту 
Прафесару Радаславу Астроўскаму.

Жаўнеры Парадкавай Службы — першай беларускай збройнай арганізацыі прысылаюць з 
ўсходняга фронту Другому Усебеларускаму Кангрэсу гарачае прывітанне і жадаюць Яму 
поўнага посьпеху ў ягонай працы над адбудовай Ватыіай і Незалежнай Беларусі. Прыракаем 
Усебеларускаму Кангрэсу поўную салідарнасць у ягонай дзейнасыц і пастановах. Прыракаем 
сваю эброю ня выпусьцщь э рук, пакуль не застанецца ніводнага ворага на нашай беларускай 
зямлі. Жыве Беларусь!

26.6.1944. Жаўнеры і афідэры Парадкавай Службы, Усходні Фронт» (Там жа. С. 31- 32).

3 прамовы старшыні горада Менску гасп. А. Комара
<...>
«Магугная нямецкая армія вызваліла нас ад савецка-бальшавіцкай няволі, а зараз яна дае 

нам усе маічымасьці праэ барацьбу э агульным ворагам прыйсьці да вольнага жыцьця ў воль- 
най сям'і эўрапейскіх народаў. Толькі гэты шлях прынясс нам шчасьлівае жыцьцё, але мы 
павінны здабыць яго нашымі рукамі і нашай зброяй. 3 бальшавізмам у нас няма нічога су- 
польнага; мы з гэтай залі павінны эаявіць на ўвесь сьвет, што балыпавікам мы не далі ніякіх 
паўнамоцгваў быць нашымі прадстаўнікамі. Мы іх апекі ня хочам і не хацелі. Іх Савецкая 
Беларусь — толькі фальшыўка на шыл&дзе, а па сутнасьці — няволя для нашага народу. Мы 
парываем з імі назаўсёды, бо толькі без бальшавікоў Беларусь можа жыць вольнай» 
(Воплескі).

Прамова гасп. Анішчыка-Чэмера
(Лідская акруга)

«Гаспадар Прэзыдэнт і Дарагія Браты! Ухваляючы розныя пастановы агульна- 
палітычнага характеру, касуючы і так факгычна ўжо не існуючыя трактаты, Усебеларускі 
Кангрэс ня можа памінуць самых актуальных і самых балючых справаў. Тады, калі беларускі 
народ мабілізуе ўсе свае сілы на змаганьне з бальшавізмам, польскія бандыты ў Лідчыне і 
чарнасоценная расеішчына ў Наваірадчыне ўбіваюць бяскарна лепшыя сілы беларускай 
інтэлігенцыі, вырэзываюць пагалоўна цэлыя беларускія вёскі, што робіцца ў Наваградчынне 
(Дзятлава) чарнасоценнай рассйшчынай, найлепш скажа прысутны тут гасп. Васіль Рагуля, 
які там быў бургамістрам. Мы хочам змагацца з бальшавізмам, але мусім мець забясьпечаныя 
тылы. Прапіу Кангрэс зьвярнуцца з просьбаю да гасп. Прэзыдэнта, каб паслаў у Лідчыну 
беларускія батальоны і зрабіў канец зьдзекам над беларускім насельніцгвам. (Бурныя 
доўгатрываючыя воплескі).

Беларускія ўлады абымаюць сваёй кампетэнцыяй толькі заходнія акругі Беларусі і пару 
ўсходніх. Прашу Кангрэс зьвярнуцца да гасп. Прэзыдэнта зрабіць адпаведныя захады, каб пад 
кампетэнцыю Беларускай Цэнтральнай Рады падлягала ўся Беларусь, як Заходняя, так і 
Усходняя (Доўгатрываючыя воплескі).

Прэзыдэнт Кангрэсу зварочваецца да прамоўцы: «Канчайце, няма часу, вы гаворыце не 
на тэму». [У Пратаколе гэтага няма. Адзначаецца, што прамова перарывалася воплескамі 
(БДА. Арк. 19)].

Зараз кончу. Дарагія Браты! Перажываем цяжкія часы. Ідзе крывавая вайна, у якой мы 
таксама бярэм удзел і многіх не далічваемся. Але ўсё-ж такі нашае палажэньне лепшае, чым 
было 10 -2 0  гадоў назад. Мы маем Прэзыдэнта, маем Центральную Раду І, што найважней, 
маем собскую збройную сілу, якая ўваскросла пасьля многіх вякоў. Цесна згуртаваўшыся 
вакол Прызыдэнта і Галоўнага Кіраўніка Збройных Сілаў, мы асягнем вольную і незалежную 
Беларусь. (Цу^ныя і доўгатрываючыя воплескі). Жыве Беларусь!» (Другі Усебеларускі Кан-
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Прямою гасп. Л. Случчаніна
«Паважаныя ўдзельнікі і ўдзельніцы 2-га Усебеларускага Кангрэсу!
Всшяю лесу і нашага народу нам сёньня, другі раз у гэтым стагодзьдзі, дадзена 

магчымасьць заявіць перад усім сьветам, што беларусы цьвёрда наважылі быць вольнымі і 
незалежнымі.

Усе тыя, што імкнуцца прынесьці нам зьдзек і няволю, зьяўляюцца нашымі заклятымі 
ворагамі, супроць якіх мы вялі, вядзём і будзем весьці самае бязьлітаснае змаганьне. Мы не 
жадаем нічыей «апекі», а тым больш «апекі» з боку балыиавщкае Масквы і панскае Варшавы, 
якія залілі нашу зямлю сьлязьмі і крывёю.

Нашым прыяцелем і саюзьнікам можа быць толькі той, хто дапаможа нам парваць лан- 
цугі векавое няволі і выйсьці шчыльнымі радамі на прастор вольнага і незалежнага жыцьця ў 
вольнай і незалежнай Беларусі. Усе іншыя намеры ў адносінах да нашае Бацькаўшчьіны мы 
вызнаём варожымі і патрабуючымі адпору. Аб усім гэтым мы яшчэ раз гучным голасам свайго 
беларускага народу заяўляем усім нашым блізкім і далёкім суседзям.

Дык няхай-жа жыве Вольная і Незалежная Беларусь! (Бурныя доўгатрываючыя воплескі).
(Другі Усебеларускі Кангрэс. С. 6 6 - 67).
Як сведчыць пратакол, лрамова Л. Случчаніна была некалькі іншай.
Случчанін: «Сягоньня мы дзеці Беларускага Народу з'ехаліся на Другі Усебеларускі Кан

грэс, каб аканчальна вырашыць свой лёс. Сягоньня мы публічна заяўляем цэламу свету, што 
не маем больш нічога супольнага з Саве щам Саюзам, Полыіічаю, Літвою і ўсімі дзяржавамі, 
якія маюць прэтэнзп да частак нашай тэрыторыі. Заяўляем гэта і ўсім іншым, якія намери
л с я  прыыосіць зьдзек і няволю нашаму народу. Дык няхай жыве Неэалежная Беларусь». 
(БДА Арк. 17).

Рэзалюцыя II Усебеларускага Кангрэсу
(апрацаваную Рэзалюцыйнай Камісіяй рэзалюцыю зачытаў К. Езавітаў -  

дэлегат ад беларусаў Латвіі)

<...> «Другі Усебеларускі Канірэс, сабраўшыся ў Менску, праз чверць стагодзьзя пасьля 
Першага Усебеларускага Кангрэсу і выслухаўшы даклады аб падзеях на Беларусі ў часе паміж 
абыдвума кангрэсамі, аднагалосна пастанавіў:

1. Вызнаць правільнай і зноў пацьвердзіць гістарычігую пастанову Рады Беларускай 
Народнай Рэспублікі, якая маючы паўнамоцтвы Першага Усебеларускага Кангрэсу 191/ г., на 
сваім сходзе 25 сакавгка 1918 г. урачыстай 3-й Устаўнай Граматай вырашыла аб катальны м 
разрыве Беларусі з бальшавіцкаю Масквою і расейскай дзяржавай у ўсіх яе формах.

2. Пацьвердзіць, што Беларуси Народ ніколі ня лрызнаваў, ня прызнае цяпер і ніколі ня 
прызнас ў будучыні за форму сваёй беларускай дзяржаўнасьці, накіненыя яму маскоўскімі 
захопнікамі формы БССР.

3. Паведаміць усе ўрады і народы сьвету, што голас Масквы і СССР у беларускіх справах 
ня мае ніякай праўнай сілы, а ўсе, твораныя Масквою нібыта беларускія ўрады — ня маюць 
ніякіх праўных кампэтэнцыяў, бо не вызнаюцца Беларускім Народам.

Таму ўсе ўмовы, ці аднабаковыя пастановы ўрадаў: СССР, былой Польшчы і сучаснага 
гэтак званага эміграцыйнага ўраду Польшчы, якія датычаць тэрыторыі Беларусі і Беларускага 
Народу і якія былі зроблены раней, або будуць зроблены у будучыні, — Другі Усебеларускі 
Кангрэс абвяшчае ня маючымі ніякай праўнай сілы; як ня будуць мець сілы і ўсялякія іншыя 
магчымыя спробы падзелу Беларусі з боку іншых дзяржаваў і народаў.

4. Адэіным праўным прадстаўніком Беларускага Народу і ягонага краю зьяўляецца ся
гоньня Бсларуская Цэнтральная Рада з Прэзыдэнтам Радаславам Астроўскім на чале. (Бурная 
авацыя).

Рэзалюцыя была пастаўлена на галасаваньне і аднагалосна принята» (Другі Усебеларускі 
Кангрэс. — С. 67).

Пасля гэтаіа ўсплыла прапанова ўшанаваць уставанием памяць нямецкіх жаўнераў, па- 
легшых за вызваленне Беларусь Па прапанове Прэзыдэнта была выслана тэлеірама Права- 
дыру нямецкага народу (БДА. Арк. 19, 20).

Правадыру Новай Эўропы Адольфу Птлеру

Другі Усебеларускі Кангрэс, на які зьехаліся ў сгалічны горад Беларусі Менск 1039 прад- 
стаўнікоў Беларускага Народу, 27.06.44 г. даручыў мне паслаць Вам, Фюрэр, прывітаньне і 
запэўніць Вас, што Беларуси Народ будзе нязломна змагацца побач з нямецкімі жаўнерамі 
супроць супольнага нашага ворага — бальшавізму. Мы спадзяемся і верым у канчатковую 
перамогу, каторая пад Вашым кіраўніцтвам, пры будове Новай Эўропы, прынясе шчасьлівую 
будучыню Беларускаму Народу.

Няхай жыве перамога!
Р. Астроўскі. Менск, 27 чэрвеня 1944 г.

Пасля гэтага старшыня Я. Китель абвесьціў, што Кангрэс закончаны. Паседжанне за- 
чыншася нямецкім і беларускім гімнамі» (БДА Арк. 20).

У мюнхенскім выданні замесг гэтага паведамляецца, што ў заключнай прамове 
Прэзыдэнт БЦР праф. Астроўскі запрапанаваў ушанаваць уставанием памяць беларусаў, 
аддаўшых жыццё за вызваленне Беларусь Аркестр адыграў беларускі гімн (С. 68). Дзе ж 
праўда?
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ПРАВАВЫЯ ГАРАНТЫIДЗЕЙНАСЦІ ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ 
У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ

На працягу 1991 —1994 гг. часопіс друкаваў праграмныя дакументы палітычных партый, 
якія ў мінулым дзейнічалі на Беларусь Чытачы пазнаёміліся з праграмамі беларускіх нацыя- 
нальна-дэмакратычных партый, якія, нягледзячы на кароткі перыяд дзейнасці і трагічны 
фінал, дамагаліся развіцця дэмакратычных традыцый на Беларусі, змагаліся за яе росквіт і 
шчасце народа. Значная ўвага была ўдзелена і агульнарасійскім палітычным паргыям, якія 
актыўна праявілі сябе ў гісторыі Беларусь У асноўным на падставе гэтых публікацый кафедра 
сусветнай і айчыннай гісторыі Белдэяржуніверсітэта апублікавала ў 1994 г. вучэбны дана- 
можнік для студэнтаў «Праграмныя дакументы палітычных партый»1.

Вывучэнне лраграмных дакументаў палітычных партый мае выключнае значэнне ў ця- 
перашні час, калі ў Рэспубліцы Беларусь ідзе акгыўны працэс стварэння шматпартыйнай 
сістэмы. Многія з нараджаючыхся сёння партый бярунь назвы сваіх папярэднікаў. У чым іх 
падабенства і паўтаральнасць, шіо ўзялі яны ад сваіх папярэднікаў і што ўнеслі новага, ці не 
паўтараюцца былыя памылкі ў іх палітычных устаноўках?

Вывучаючы мінулае, шукаць правільны адказ для будучага — такая дыялектыка творчага 
пазнання гэтай праблемы.

Вось чаму мы прапануем чытачу ў далейшым знасмства з праграмнымі дакументамі су- 
часных паліты'імых партый Беларусь I пачадь гэта мэтазгодна э вывучэння Закона Рэспублікі 
Беларусь аб палітычных партыях, які ўступіў у сілу з кастрычніка 1994 г. На падставе Паста- 
новы Вярхоўнага Савета Рэспубліхі Беларусь ад 5 касгрычніка 1994 г. палітычныя партыі, 
зарэгістраваныя да ўвядзення ў дзеянне Закона, абавязаны прывесці ў адпаведнасць з ім свае 
статуты і праграмы і прадставіць да 1 красавіка 1995 г. неабходныя дакументы для перарэ- 
гістрацыі, або рэгістрацыі ў Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь.

У. К. Коршук

ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
АБ ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЯХ2

Раздам I

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артикул 1. Паняцце палітычнай партыі.
Палітычнай партыяй з’яўляецца незалежнае, утворанае на аснове індывіду- 

альнага добраахвотнага членства аб’яднанне грамадзян, якос дзсйнічае ў рамках 
Канстытуцыі і законаў Рэспублікі Беларусь, садзейнічае выяўленню і выказванню 
палітычнай волі грамадзян і ўдзельнічае ў выбарах.

Артыкул 2. Права на аб'яднанне ў палітычныя партыі.
Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права на свабоду аб'яднання ў 

палітычныя партыі.
Артыкул 3. Забарона абмежавання правоў і свабод грамадзян у сувязі з іх 

прыналежнасцю або непрыналежнасцю да палітьгчных партый.
Прыналежнасць або непрыналежнасць грамадзяніна да палітычнай партыі не 

можа служыць падставай для абмежавання яго правоў і свабод ці для недапуш- 
чэння выканання ім устаноўленых законам абавязкаў, за выключэннем выпадкаў, 
прадуглсджаных артыкулам 12 гэтага Закона.

Прыналежнасць або непрыналежнасць грамадзяніна да палітычнай партыі не 
можа служыць падставай для прадстаўлення ці не прадастаўлення яму дзяржавай 
ільгот і пераваг.

Не дапускаецца патрабаванне аб указанні ў афіцыйных дакумснтах на 
членства ў той ці іншай палітычнай партыі, за выключэннем выпадкаў, пра- 
дугледжаных артыкулам 12 гэтага Закона.

Артыкул 4. Аспоўныя прынцьшы дзейнасці палітычных партый.
Палітычныя партыі дзейнічаюць на аснове прьшцыпаў свабоды асацыяцый, 

дэмакратызму, самакіравання, законнасці, галоснасці і раўнапраўя ўсіх палітыч- 
ных партый.

Палітычныя партыі засноўваюць сваю дзсйнасць згодна са сваімі статутамі і 
праграмамі.

Дзсйнасць палітычных партый не павінна перашкаджаць органам дзяржаўнай 
улады і кіравання, прадпрыемствам, арганізацыям і ўстановам у ажыццяўленні 
імі сваіх функцый.

Артыкул 5. Дзяржава і палітычныя партыі.
Дзяржава гарантуе абарону правоў і законных інтарэсаў палітычных партый, 

стварэнне ўмоў для выканання імі сваіх статутных мэт і задач, у тым ліку шляхам 
карыстання дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі.
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Органам дзяржаўнай у лады і кіравання, прадпрыемствам, арганізацыям, уста- 
новам і іх службовым асобам забараняецца ўмешвацца ва ўнутраныя справы 
палітычных партый хц перашкаджаць у той або іншай форме Ьс дзейнасці, калі 
яна ажыццяўляецца ў адпаведнасці з законам i be статутам!.

Артикул 6. Абмежаванні ітоы стварэнні і дзейнасці палітычных партый.
На тэрыторыі Рэспублікі Беларусь не могуць стварацца і дзейнічаць палітыч- 

ныя партыі іншых дзяржаў і іх тэрытарыяльныя адзінкі.
Забараняецца стварэнне і дзейнасць палітычных партый, якія маюць на мэце 

гвалтоўнае змяненне канстытуцыйнага ладу ці вядуць прапаганду вайны, нацыя- 
нальнай, рэлігійнай і расавай варожасці.

Ідэалогія палітычных партий не можа ўстанаўлівацца ў якасці абавязковай 
для грамадзян.

Артикул 7. Спосабы дзейнасці палітычных партый.
Свае мэты і задачы палітычныя партыі ажыццяўляюць праз:
— распрацоўку і прапаганду палітычных праграм, зваротаў і заяў;
— правядзенне з'ездаў, канферэнцьй і іншых партийных сходаў;
— вылучэнне кандыдатаў на выбарах, удзел у выбарчых кампаніях, у тым лжу 

шляхам стварэння выбарчых блокаў з іншымі партыямі, а таксама кантроль за 
ходам і вынікамі выбараў;

— удзел у падрыхтоўцы дзяржаўных рашэнняў;
— актывізацьпо ўдзелу ірамадзян у кіраванні дзяржаўнымі і грамадскімі с пра

вам!, у фарміраванні прадстаўнічых органаў і органаў мясцовага кіравання і са- 
макіравання;

— уздзсйнічанне ў рамках існуючага заканадаўства іншымі дэмакратычнымі 
метадамі і спосабамі на стан грамадскай думкі.

Артикул 8. Заканадаўства аб палітычных партыях.
Заканадаўства аб палітычных партыях складаецца з Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь, гэтага Закона і іншых актаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Раздел I I

ПАРАДАК СТВАРЭННЯ ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ

Артикул 9. Заснавальнікі палітычных партьй.
У якасці заснавалыіікаў палітычных партьй маюць права выступаць гра- 

мадзяне Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі 18-гадовага ўзросту, валодаюць вы- 
барчым правам, не абмежаваны судом у дзеяздольнасці і не знаходзяцца ў месцах 
пазбаўлення волі.

Артикул 10. Умовы стварэння палітычных партый.
Для стварэння палітычнай партыі неабходна, каб яна мела не менш 500 

заснавалыіікаў.
Палітычныя партыі засноўваюцца на be устаноўчых з'ездах, канферэнцыях 

(іншых устаноўчых арганізацьйных мерапрыемтвах). Устаноўчы з'езд, канферэн- 
цыя (іншае ўстаноўчае арганізацыйнае мерапрыемства) прымаюць рашэнне аб 
стварэнні палітычнай партыі, яе назве, зацвярджаюць статут, праграму і 
ўтвараюць выбарныя органы.

Палітычныя партыі будуюцца выключна па тэрьггарыяльнаму прынцыпу.
Артикул 11. Статуты палітычных партьй.
Статуты палітычных партый павінны быць адкрьггымі для ўсеагульнага азна- 

ямлення і змяшчаць наступныя палажэнні:
П мэты, задачы і метады дзейнасці;
2) поўную і скарочаную назву;
3) структуру партыі і выбарных органаў;
4) парадак прыёму ў партию і выхаду з яе;
5) правы і абавязкі членаў партыі;
£>) парадак утварэння выбарных органаў, be кампетэнцыю і тэрміны паўна- 

моцгваў;
7) парадак прыняцця і абскарджання партийных рашэнняў, be ажыццяўлення 

і формы кантролю.
8) умовы членства, формы і тэрміны склікання членаў партыі і (або) be прад- 

стаўшкоў;
9) крыніцы ўтварэння сродкаў і маёмасці;
101 парадак унясення змяненняў і дапаўненняў у статут;
11) парадак рэарганізацыі або ліквідацыі партыі і вырашэння пьггання аб лёсе 

яе маёмасці;
12) месца размяшчэння кіруючых органаў партыі.
У статуце могуць прадугледжвацца іншыя палажэнні, якія датычацца стварэн

ня і дзейнасці палітычнай партыі, не супярэчаць заканадаўству Рэспублйсі Бе
ларусь.
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Артикул 12. Членства ў палітычных партыях. Колькасны склад палітычных 
партый.

Палітьічныя партыі маюць фіксаванае членства.
Членамі палітычных партый могуць быць толькі грамадзяне Рэспублікі Бе

ларусь.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь прыпыняе членства ў палітычных партыях на 

ўвесь тэрмін паўнамоцтваў.
Не могуць бьщь членамі палітычных партый на ўвесь перыяд сваіх паўна- 

моцгваў суддзі, пракурорскія работнікі, супрацоўнікі органаў унутраных спраў, 
Кантрольнай палаты Рэспублікі Беларусь, органаў бяспекі, ваеннаслужачыя і 
іншыя асобы, на якіх распаўсюджваецца статус ваеннаслужачых.

Член палітычнай партыі мае права свабоднага выхаду з партыі.
Колькасны склад палітычнай партыі не можа быць меншым за колькасць яе 

заснавальнікаў.
лтыкул 13. Назва і сімволіка палітычных партый.

Назвы палітычных партый, у тым ліку скарочаныя, іх сімволіка павінны 
адрозншацца ад назваў і < яволік> іншых палітычных партый і грамадскіх аб’яд- 
нанняў, зарэгістраваных у Рэспубліцы Беларусь, і не парушаць правоў на 
інтэлектуальную ўласнасць.

У назве палітычнай партыі не дапускаецца выкарыстанне ўказання на 
афіцыйныя назвы дзяржаў як поўныя, так і скарочаныя; назваў, выкарыстанне 
якіх супярэчыць заканадаўству або грамадскай маралі; уласных імён асоб, калі 
яны не супадаюць імем заснавальнікаў і заснавальнікі не атрымалі дазволу такіх 
асоб (іх наследнікаў).

Не дапускаецца выкарыстанне ў якасці сімволікі палітычнай партыі 
дзяржаўнай сімволікі Рэспублікі Беларусь або сімволікі іншай дзяржавы.

Назвы і сімволіка палітычных партый не могуць служыць прапагандзе мэт, 
указаных у частцы другой артыкула 6 гэтага Закона.

Назвы палітычных партый, у тым ліку скарочаныя, і іх сімволіка павінны 
адрознівацца ад назваў і сімволікі тых палітычных партый, якія ліквідаваны па 
рашэнню суда.

Сімволіка палітычных партый зацвярджаецца іх кіруючымі органамі ў адпа- 
веднасці са статутамі і падлягае дзяржаўнай рэгістрацыі органам, які рэгіструе або 
зарэгістраваў палітычную партьпо.

Раздел I I I

РЭПСГРАЦЫЯ, РЭАРГАНІЗАЦЫЯ I ЛІКВІДАЦЫЯ 
ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ

Артыкул 14. Парадак рэгістрацыі палітычных партый.
Рэгістрацыя палітычных партый ажыццяўляецца Міністэрствам юстыцыі 

Рэспублікі Беларусь.
Для рэгістрацыі палітычнай партыі ў месячны тэрмін з дня прыняцця статута 

падаюцца наступныя дакументы:
1) заява, падпісаная не менш чым трыма членамі кіруючага органа партыі;
2) статут;
3) праграма;
4) пратакол устаноўчага з'езда, канферэнцыі (іншага ўстаноўчага арганіза- 

цыйнага мерапрыемства);
5) дакументы, якія пацвярджаюць колькасць заснавальнікаў партыі;
6) дакумент банка, які пацвярджае аплату рэгістрацыйнага збору;
7) матэрыялы, якія пацвярджаюць выкананне патрабаванняў гэтага Закона, у 

тым ліку:
— звесткі аб членах выбарных органаў (прозвішча, імя, імя па бацьку, год 

нараджэння, месца жыхарства і работы, нумар телефона);
— заява асоб, указаных у частцы другой артыкула 13 гэтага Закона, аб згодзе 

на выкарыстанне ў назве палітычнай партыі ўласнага імя грамадзяніна;
— рашэнне вышэйшага органа партыі аб наданні паўнамоцтваў членам 

кіруючага органа з надзяленнем іх правам прадстаўляць палітычную партыю ў 
працэсе рэгістрацыі ці ў выпадку спрэчак у судзе.

Заява аб рэгістрацыі палітычнай партыі разглядаецца ў месячны тэрмін з дня 
яе падачы. Па выніках разгляду прымаецца рашэнне аб рэгістрацыі палітычнай 
партыі, адтарміноўцы ў рэгістрацьп або адмове ў рэгістрацыі. Рашэннс выдаецца 
ці накіроўваецца па пошце кіруючаму органу палітычнай партыі не пазней чым у 
трохдзенны тэрмін з дня яго прыняцця.

3 дня рэгістрацыі палітычная партыя набывае правы юрыдычнай асобы.
Пры ўнясенні змяненняў і дапаўненняў у асноўныя палажэнні статута, указа

ния ў пунктах 1 і 2 артыкула 11 гэтага Закона, палітычныя партыі падлягаюць
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рэгістрацыі ў парадку і тэрмін, прадугледжаныя гэтым артыкулам. Пры ўнясенні 
ў статут іншых змяненняў і дапаўненняў рэіістрацыі падлнгаюць толькі гэтыя 
змянснні і дапаўненні.

Паведамленне аб рэгістрацыі палітычнай партыі друкуецца ў афіцыйным вы- 
данні.

Артикул 15. Адгэрміноўка рэгістрацыі палітычнай партыі.
Рэгістрацыя можа быць адкладзена на тэрмін да трох месяцаў, калі парушаны 

парадак стварэння палітычных партый, прадугледжаны гэтым Законам.
У рашэнні аб адтэрміноўцы рэгістрацыі павінны бьщь указаны прычыны, па 

якіх адкладваецца рэгістрацыя палітычнай партыі.
Артыкул 16. Адмова ў рэгістрацыі палітычнай партыі.
Адмова ў рэгістрацыі палітычнай партыі адбываецца ў выпадках, калі:
1) статут сведчыць аб тым, што мэты, заданы і метады дзейнасці палітычнай 

партьгі супярэчаць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, гэтаму Закону і іншым 
актам заканадаўства Рэспублікі Беларусь;

2) у трохмесячны тэрмін не выкананы патрабаванні, указаныя ў рашэнні аб 
адгэрміноўцы рэгістрацыі.

У выпадку адмовы ў рэгістрацыі палітычнай партыі кіруючаму органу паве- 
дамляецца аб гэтым пісьмова ў межах тэрміну, устаноўленага для рэгістрацыі, з 
указанием матываў адмовы і парушаных прававых норм.

Артыкул 17. Абскарджанне адмовы ў рэгістрацыі палітычнай партыі.
Калі рэгістрацыя палітычнай партыі ў прадугледжаны тэрмін не адбылася ці ў 

ёй адмоўлена па мьггывах, якія кіруючым органам палітычнай партыі лічацца не 
маючымі падстаў, ён можа абскардзіць прынятае рашэнне ў Вярхоўны суд 
Рэспублікі Беларусь у месячны тэрміп з дня атрымання гэтага рашэння.

Артыкул 18. Парадак уліку арганізацыйных структур палітычных партый.
Мясцовыя органы юстыцыі бяруць на ўлік арганізацыйныя структуры 

палітычных партый, калі статутнымі дакументамі прадугледжана, што арганіза- 
цыйныя структуры з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі.

Для пастаноўкі на ўлік кіраўніцгва партыі прадстаўляе ў месячны тэрмін 
гэтым органам адпаведныя дакументы аб стварэнні арганізацыйнай структуры.

Артыкул 19. Дзяржаўны рэестр палітычных партый.
Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь вядзе Дзяржаўны рэестр палітыч- 

ных партый.
Артыкул 20. Пасведчанні аб рэгістрацыі палітычных партый, іх сімволікі і 

арганізацыйных структур.
Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь у трохдзённы тэрмін пасля пры- 

няцця рашэння аб рэгістрацыі палітычнай партыі і (або) сімволікі выдае пасвед- 
чанні аб рэгістрацыі партыі і (або) яе сімволікі.

Мясцовыя органы юстыцыі выдаюць пасведчанні аб пастаноўцы на ўлік 
арганізацыйным структурам палітычных партый.

Артыкул 21. Збор за рэгістрацыю палітычных партый і іх сімволікі.
За рэгістрацьпо палітычных партый і іх сімволікі, калі рэгістрацыя сімволікі 

адбываецца неадначасова з рэгістрацыяй партыі, бярэцца збор у парадку і па- 
мерах, устаноўленых Кабінетам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 22. Рэарганізацыя і ліквідацыя палітычных партый.
Рэарганізацыя палітычных партый (зліццё, далучэнне, раздзяленне, выдзя- 

ленне або пераўтварэнне) ажыццяўляецца па рашэнню іх вышэйшых органаў. 
Рэгістрацыя новаўтвораных палітычных партый пасля рэарганізацыі 
ажыццяўляецца ў адпаведнасці з гэтым Законам.

Палітычныя партыі могуць бьщь ліквідаваны:
1) па рашэнню іх вышэйшых органаў:
2) па рашэнню Вярхоўнага суда Рэспублікі Беларусь на падставах, пра- 

дугледжаных артыкулам 35 гэтага Закона.
Прадстаўленне аб ліквідацыі палітычных партый уносіцца ў Вярхоўны суд 

Рэспублікі Беларусь Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь або Пракура- 
турай Рэспублікі Беларусь.

Сродкі і маёмасць ліквідаваных палітычных партый пасля задавальнення маё- 
масных прэтэнзій выкарыстоўваюцца ў парадку, прадугледжаным іх статутамі.

Рашэнне вышэйшага органа палітычнай партыі аб яе ліквідацыі або адпавед- 
нае рашэнне Вярхоўнага суда Рэспублікі Беларусь накіроўваецца ў Міністэрства 
юстыцыі Рэспублікі Беларусь, адпаведны фінансавы орган і друкуецца ў афіцый- 
ным выданні.

На падставах рашэнняў вышэйшага органа палітычнай партыі або Вярхоўнага 
суда Рэспублікі Беларусь Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь выключав 
ліквідаваную палітычную партыю з Дзяржаўнага рэестра палітычных партый, а 
мясцовыя органы юстьшыі здымаюць яе арганізацыйныя структуры з уліку.
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Раздел IV

ПРАВЫ I ЎМОВЫ ДЗЕЙНАСЦІ ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ

Артикул 23. Правы палітычных партый.
Палітычныя партыі з моманту іх рэгістрацыі маюць права:
1) свабодна распаўсюджваць інфармацыю аб сваей дзейнасці, прапагандаваць 

свае ідэі, мэты і рашэнні;
2) утвараць свае друкаваныя выданні, ажыццяўляць выдавецкую дзейнасць, а 

таксама карыстацца ва ўстаноўленым парадку дзяржаўнымі сродкамі масавай 
інфармацыі;

3) праводзіць мітынгі, дэманстрацыі, сходы і іншыя масавыя мерапрыемтвы ў 
парадку, ўстаноўленым заканадаўствам;

4) уплываць праз сваіх прадстаўнікоў у выбарных дзяржаўных органах па вы- 
працоўку адпаведных рашэнняў;

5) удзсльнічаць у падрыхтоўцы і правядзенні выбараў, вылучаць кандыдатаў і 
весці агітацьпо за іх; утвараць выбарчыя блокі для ўдзелу ў перадвыбарнай кам- 
паніі і выбарах;

6) падтрымліваць сувязі з іншымі палітычнымі партыямі і грамадскімі аб’яд- 
наннямі.

Палітычныя партыі могуць мець іншыя правы, прадугледжаныя гэтым Зако
нам і іншымі заканадаўчымі акгамі Рэспублікі Беларусь.

Артикул 24. Уласнасць палітычных партий.
Палітычныя партыі могуць мець ва ўласнасці любую маёмасць, неабходную 

ім для матэрышіьнага забяспячэння дзейнасці, прадугледжанай статутам, за вы- 
ключэннем аб'ектаў, якія згодна з законам могуць знаходзіцца толькі ва ўлас-
насці дзяржавы.

Артикул 25. Вьггворча-гаспадарчая і камерцыйная дзейнасць палітычных 
партый.

Палітычныя партыі, установи і арганізацыі, якія ствараюцца імі, не маюць 
права засноўваць прадпрыемствы, за выключэннем сродкаў масавай інфармацыі, 
і займацца гаспадарчай і іншай камерцыйнай дзейнасцю, за выключэннем про
дажу грамадска-палітычнай літаратуры, іншых прапагандысцкіх і агітацыйных 
матэрыялаў, вырабаў з уласнай сімволікай, правядзення фестываляў, святаў, вы- 
ставак, лекцый, іншых ірамадска-палітычных мерапрыемстваў.

Дапускаецца выкарыстанне палітычнымі партыямі сваіх сродкаў на дабра- 
чынныя мэты, нават калі гэга не ўказана ў статутах.

Артикул 26. Сродкі палітычных партый.
Крьпііцамі ірашовых і іншых сродкаў палітычных партый з'яўляюцца:
1) уступныя і членскія ўзносы;
2) даходы ад маёмасці, выдавецкай дзейнасці, распаўсюджвання друкаваных 

выданняў і публікацый, выкарыстання інпгых сродкаў масавай інфармацыі;
3) паступленні ад правядзення культурна-масавых, дабрачьшных і іншых 

мерапрыемтваў;
4) ахвяраванні і дарэіпгі;
5) іншыя паступленні, не забароненыя заканадаўствам.
Члены палітычных партый не маюць права на маёмасць і фінансавыя сродкі 

партыі і не нясуць адказнасці за яе даўгі. Палітычная партыя не нясе адказнасці 
па абавязацельствах асобных яе членаў.

Артикул 27. Абмежаванні ў фінансаванні палітычных партий.
Не дапускаецца фінансаванне партый з дзяржаўнага бюджэту.
Органы дзяржаўнай улады і кіравання, дзяржаўныя прадпрыемствы, установи 

і арганізацыі не маюць права фінансаваць палітычныя партыі.
Палітычным партиям, іх установам і арганізацыям забараняецца прама ці 

ўскосна атрымліваць сродкі і іншую маёмасць ад:
— замежных дзяржаў і арганізацый, міжнародных арганізацый, замежных 

грамадзян і асоб без грамадзянства;
— ананімных ахвярадаўцаў.

Не лічыцца атрыманнем незаконных сродкаў удзел прадстаўнікоў палітычных 
партый у навуковых канферэнцыях, партийных з’ездах і іншых мерапрыемтвах за 
кошт прымаючага боку.

Палітычныя партыі не маюць права атрымліваць даходы ад акций і іншых 
каштоўных папер, ім забараняецца мець рахункі ў замежных банках і захоўваць у 
іх каштоўныя рэчы.

Ахвяраванні ці дарэнні, атрыманыя ў парадку, які не адпавядае патрабаван- 
ням гэтага артикула, павінны быць перададзены ці пераведзены ў дзяржаўны 
бюджэт.
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Артикул 28. Абарона правоў палітычных партий.
Абарона правоў і законных інтарэсаў палітычных партий ажыццяўляецца ў 

судовым парадку.

Раздзел V

НАГЛЯД I КАНТРОЛЬ ЗА АДПАВЕДНАСЦЮ ДЗЕЙНАСЦІ 
ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ ЗАКАНАДАЎСГВУI IX СТАТУТАМ

Артикул 29. Пракурорскі нагляд за адпаведнасцю дзейнасці палітычных 
партий заканадаўству.

Нагляд за адпаведнасцю дзейнасці палітычных партий Канстытуцыі Рэс- 
публікі Беларусь і законам Рэспублікі Беларусь ажыццяўляюць Генеральны пра- 
курор Рэспублікі Беларусь і падначаленыя яму пракуроры.

Артикул 30. Кантроль за адпаведнасцю дзейнасці палітычных партий закана- 
даўству і іх статутам.

Кашроль за адпаведнасцю дзейнасці палітычных партий Канстытуцыі Рэс- 
публікі Беларусь, дзеючаму заканадаўству і іх статутам ажыццяўляецца Мініст- 
эрствам юстьгцыі Рэспублікі Беларусь.

Службовыя асобы Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, якія рэ- 
гіструюць палітычныя партыі, у межах сваіх службовых абавязкаў маюць права 
ўдзсльнічаць ва ўсіх мерапрыемствах палітычных партий, знаёміцца з іх дакумен- 
тамі і рашэннямі, патрабаваць і атрымліваць інфармацьпо па пьгганнях статугнай 
дзейнасці і колькасным складзе палітычных партий.

Артикул 31. Кашроль за фінансавай дзейнасцю палітычных партий.
Кантроль за фінансавай дзейнасцю палітычных партий, за крьптіцамі іх дахо- 

даў, памерамі атрыманых сродкаў і выплатай падаткаў ажыццяўляю ць 
дзяржаўныя падатковыя органы. Палітычныя партыі нггогод не пазней чым да 1 
сакавіка наступнага года прадстаўляюць падатковым органам адпаведную спра- 
ваздачу аб фінансавай дзейнасці з указанием даходнай і расходнай частак свайго 
бюджэту.

Раздзел VI

АДКАЗНАСЦЬ ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ 
ЗА ПАРУШЭННІ ЗАКАНАДАЎСТВА

Артикул 32. Адказнасць за парушэнні заканадаўства.
Палітычныя партыі за парушэнні Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, гэтага 

Закона і іншых акгаў заканадаўства нясуць адказнасць у адпаведнасці з закана- 
даўствам Рэспублікі Беларусь.

Палітычная партия, якая нанесла незаконнымі дзеяннямі матэрыяльны або 
маральны ўрон грамадзянам, дзяржаве або юрыдычным асобам, абавязана 
пакрыць яго ў парадку, прадугледжаным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Артикул 33. Віды спагнанняў.
За парушэнні Канстьггуцыі Рэспублікі Беларусь, гэтага Закона, а таксама ін- 

шых актаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь у дачыненні да палітычных партий 
могуць быць прыменены наступныя віды спагнанняў:

1) пісьмовае папярэджанне;
2) ліквідацыя палітычнай партыі.
Артикул 34. Пісьмовае папярэджанне.
У выпадку ўчынення палітычнай партыяй дзеянняў, якія парушаюць Кансты- 

туцыю Рэспублікі Беларусь, гэты Закон, іншыя акты заканадаўства Рэспублікі 
Беларусь і (або) статут, Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь выносіцца 
пісьмовае папярэджанне кіруючаму органу гэтай палітычнай партыі.

Папяржэджанне выдаецца ці накіроўваецца па пошце кіруючаму органу 
палітычнай партыі не пазней чым у трохдзённы тэрмін пасля яго вынясення.

Артикул 35. Ліквідацыя палітычнай партыі.
Палітычная партия ліквідуецца па рашэнню Вярхоўнага суда Рэспублікі Бе

ларусь у выпадках:
1) учынення партыяй дзеянняў, прадугледжаных часткай другой артикула б 

гэтага Закона;
2) паўторнага на працягу года ўчынення дзсянняў, за якія было вьшесена 

пісьмовае папярэджанне;
3) калі пры рэгістрацыі палітычнай партыі з боку яе заснавальнікаў бьілі да- 

пушчаны такія парушэнні гэтага Закона, якія носяць непапраўны харакгар.
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Раздзел V II

МІЖНАРОДНЫЯ СУВЯЗІ ПАЛПЫЧНЫХ ГІАРТЫЙ,
МІЖНАРОДНЫЯ ДАГАВОРЫ

Артикул 36. Міжнародныя сувязі палітычных партый.
Палітычньм партьп ў адпаведнасці з іх статутамі маюць права падтрымліваць 

сувязі з палітычнымі партыямі, міжнароднымі і іншымі арганізацыямі іпшых 
дзяржаў.

Артикул 37. Міжнародныя дагаворы.
Калі міжнародным дагаворам Рэспублікі Беларусь устаноўлены іншыя 

правілы, чым тыя, пгго змяшчаюцца ў гэтым Законе, прышшяюцца правілы між- 
народнага дагавора.
Прэзідэнт
Рэспубліхі Беларусь А. ЛУКАШЭНКА
5 кастрычніка 1994 г. г. Мінск
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