
Кан сты ту цыя — гэ та ўва саб лен не 

гра мад ска га да га во ра аб улад ка ван ні 

гра мад ства і сіс тэ мы дзяр жаў най ула-

ды, гэ та пра ва вы пад му рак, на якім 

грун ту юц ца жыц ця здоль насць кра і ны, 

адзін ства на ро да, па лі тыч ная і са цы-

яль на-эка на міч ная ста біль насць.

Кан сты ту цыя як вы яў лен не су ве-

рэн най во лі на ро да мае аб са лют ную 

пры яры тэт насць, ува саб ляе су ве рэ ні-

тэт Рэс пуб лі кі Бе ла русь як не за леж-

най дзяр жа вы.

На род Бе ла ру сі, з'яў ля ю чы ся 

адзі най кры ні цай дзяр жаў най ула ды і 

нось бі там су ве рэ ні тэ ту, ажыц цяў ляе 

сваю ўла ду не па срэд на, праз прад-

стаў ні чыя і ін шыя ор га ны ў фор мах і 

ме жах, вы зна ча ных Кан сты ту цы яй.

На мі ну лых вы ба рах Пар ла мен-

та — На цы я наль на га схо ду Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь, які з'яў ля ец ца прад-

стаў ні чым і за ка на даў чым ор га нам, 

гра ма дзя не вы ка за лі сваё сва бод нае 

во ле вы яў лен не, рэа лі за ваў шы вы бар-

чыя кан сты ту цый ныя пра вы.

На асно ве Кан сты ту цыі, у фор ме 

кан сты ту цый най дэ ма кра тыі вы бра ны 

склад Пар ла мен та атры маў ле гі тым-

насць, гэ та зна чыць пры знан не і да-

вер на ро да на вы ка нан не дэ пу та та мі 

Па ла ты прад стаў ні коў і чле на мі Са ве-

та Рэс пуб лі кі прад стаў ні чых і за ка на-

даў чых функ цый.

Ле гі ты ма цыя ў пры ма е мых за ко-

нах во лі на ро да аб умоў лі вае не аб-

ход насць гар ма ніч на га спа лу чэн ня 

са цы яль най спра вяд лі вас ці і ін ды-

ві ду аль най сва бо ды, не да пу шчэн ня 

раз ры ву па між пра вам і са цы яль най 

рэ аль нас цю, аб' ек тыў на га ўлі ку на-

цыя  наль ных са цы я куль тур ных тра ды-

цый і вы клі каў су час нас ці.

У су час ных са цы яль на-па лі тыч ных 

пра цэ сах за бес пя чэн не ба лан су ін та-

рэ саў асо бы, гра мад ства і дзяр жа вы 

з'яў ля ец ца ас но ва твор ным у кан са-

лі да цыі гра мад ства і яго бяс печ ным 

устой лі вым раз віц ці.

Спра вяд лі вы ба ланс ін та рэ саў на 

асно ве кан сты ту цый ных каш тоў нас-

цей да ся га ец ца на леж ным пры няц цем 

дзяр жаў ны мі ор га на мі і служ бо вы мі 

асо ба мі мер для ажыц цяў лен ня і аба-

ро ны пра воў і сва бод асо бы, з дру го га 

бо ку, ня ўхіль ным вы ка нан нем гра ма-

дзя на мі кан сты ту цый ных аба вяз каў, 

пра яў лен нем імі кан струк тыў най гра-

ма дзян скай ак тыў нас ці на ка рысць 

гра мад ства пры рэа лі за цыі кан сты-

ту цый ных пра воў і сва бод.

На су час ным эта пе не ад' ем ным 

фак та рам раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь дэ ма кра тыч най пра ва вой дзяр-

жа вай з'яў ля ец ца кан сты ту цый нае 

пра ва суд дзе.

Сва ёй дзей нас цю Кан сты ту цый ны 

Суд сцвяр джае вяр шэн ства Кан сты ту-

цыі і яе пра мое дзе ян не, рас кры вае і 

раз ві вае рэ гу ля тыў ны па тэн цы ял кан-

сты ту цый ных прын цы паў і норм для 

пра ва вой сіс тэ мы кра і ны.

Ра шэн ні Кан сты ту цый на га Су да 

на кі ра ва ны на кан сты ту цы я на лі за цыю 

гра мад скіх ад но сін, аба ро ну кан сты-

ту цый ных пра воў і сва бод ча ла ве ка і 

гра ма дзя ні на, за цвяр джэн не кан сты-

ту цый най за кон на сці ў нар мат вор час-

ці і пра ва пры мя нен ні.

І
Рэа лі зу ю чы на пад ста ве ар ты ку ла 

116 Кан сты ту цыі, ар ты ку ла 22 Ко дэк-

са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб су даў лад-

ка ван ні і ста ту се суд дзяў, ар ты ку лаў 

98—106 За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

«О конституционном судопроизвод-

стве» паў на моц тва па ажыц цяў лен ні 

аба вяз ко ва га па пя рэд ня га кант ро лю 

кан сты ту цый нас ці за ко наў, пры ня-

тых Па ла тай прад стаў ні коў На цы я-

наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 

адоб ра ных Са ве там Рэс пуб лі кі На цы-

я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

да пад пі сан ня іх Прэ зі дэн там Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь, Кан сты ту цый ны Суд у 

2019 го дзе пра ве рыў кан сты ту цый-

насць 41 за ко на.

1. У ра шэн нях Кан сты ту цый на га 

Су да сфар му ля ва ны пра ва выя па зі-

цыі, якія кан ста ту юць рэа лі за цыю і 

раз віц цё ў за ко нах кан сты ту цый ных 

прын цы паў і норм, ства рэн не не аб ход-

ных пра ва вых ме ха ніз маў для га ран-

та ван ня не па хіс нас ці асноў кан сты ту-

цый на га ла ду, за бес пя чэн ня спра вяд-

лі ва га ба лан су ін та рэ саў гра ма дзя ні-

на, гра мад ства і дзяр жа вы.

1.1. У ра шэн ні па змя нен нях за-

ко наў, якія рэ гу лю юць пы тан ні эфек-

тыў на га функ цы я на ван ня ва ен най 

ар га ні за цыі дзяр жа вы, ад зна ча на, 

што пры пра да стаў лен ні ад тэр мі ноў-

кі ад пры зы ву на тэр мі но вую ва ен ную 

служ бу, служ бу ў рэ зер ве для пра даў-

жэн ня аду ка цыі за ка на да вец зы хо дзіў 

з не аб ход нас ці да сяг нен ня ра зум на га 

і спра вяд лі ва га ба лан су па між мэ та мі, 

з ад на го бо ку, пад рых тоў кі вы со ка-

ква лі фі ка ва ных кад раў для па трэб-

нас цей гра мад ства і дзяр жа вы, а з 

дру го га — за бес пя чэн ня на цы я наль-

най бяс пе кі і аба ра на здоль нас ці кра і-

ны, укам плек та ван ня Уз бро е ных Сіл, 

ін шых войск і во ін скіх фар мі ра ван няў 

аса бо вым скла дам, не аб ход ным для 

эфек тыў на га вы ра шэн ня за дач па 

аба ро не Ай чы ны.

Уста наў лі ва е мая за ко нам сіс тэ ма 

ад тэр мі но вак ад пры зы ву на ва ен ную 

служ бу ў за леж нас ці ад атры ман ня 

аду ка цыі роз на га ві ду і ўзроў ню з'яў-

ля ец ца за ка на даў ча за ма цоў ва е май 

га ран ты яй як кан сты ту цый на га пра ва 

на аду ка цыю (ар ты кул 49 Кан сты ту-

цыі), так і па рад ку рэа лі за цыі кан сты-

ту цый на га аба вяз ку па аба ро не Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь пэў ны мі ка тэ го ры я мі 

гра ма дзян (ар ты кул 57 Кан сты ту цыі) 

(ра шэн не ад 10 лі пе ня 2019 г. па За-

ко не Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Об изме-

нении за ко нов по воп ро сам эффек-

тивного функционирования во ен ной 

организации го су дар ства»).

1.2. У ра шэн ні па пра вер цы кан-

сты ту цый нас ці змя нен няў за ко наў, 

якія рэ гу лю юць пра цоў ныя ад но сі ны, 

ад зна ча на, што да паў нен не Пра цоў-

на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь нор-

ма мі, рэ гу лю ю чы мі пра цу ра бот ні каў, 

якія вы кон ва юць дыс тан цый ную ра бо-

ту, за сна ва на на па ла жэн нях час так 

пер шай і дру гой ар ты ку ла 41, част кі 

пер шай ар ты ку ла 59 Кан сты ту цыі, 

вы клі ка на аб' ек тыў най па трэб нас цю 

рын ку пра цы, рэа лі за цы яй па лі ты кі 

за ня тас ці на сель ніц тва ва ўмо вах раз-

віц ця ін фар ма цый на га гра мад ства, у 

якім ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ным 

тэх на ло гі ям ад во дзіц ца ро ля не аб-

ход на га ін стру мен та са цы яль на-эка-

на міч на га пра грэ су.

Пры гэ тым звер ну та ўва га за ка на-

даў ца, што ва ўмо вах пе ра ўтва рэн няў 

і раз віц ця ліч ба вай эка но мі кі, ліч ба вай 

транс фар ма цыі што дзён на га жыц ця, 

дзе ла во га ася род дзя на за ка на даў-

чым уз роў ні па тра бу ец ца на леж нае 

пра ва вое рэ гу ля ван не ад но сін у сфе-

ры ліч ба ві за цыі эка но мі кі, за бес пя-

чэн ня адзі най ін фар ма цый най пра-

сто ры (ра шэн не ад 9 лі пе ня 2019 г. 

па За ко не Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Об 

изменении за ко нов»).

1.3. У ра шэн ні па пра вер цы кан-

сты ту цый нас ці змя нен няў За ко на 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Об аудиторской 

деятельности» ўка за на, што за ка на-

даў чае за ма ца ван не асноў ных па-

ла жэн няў аб ства рэн ні Аў ды тар скай 

па ла ты як адзі на га ор га на са ма кі ра-

ван ня аў ды тар скіх ар га ні за цый, аў-

ды та раў — ін ды ві ду аль ных прад пры-

маль ні каў і на дзя лен ні яе не ка то ры мі 

кі раў ніц кі мі паў на моц тва мі раз ві вае 

пра ва выя ме ха ніз мы са ма кі ра ван ня на 

асно ве са ма рэ гу ля ван ня ў сфе ры аў-

ды тар скай дзей нас ці, што ад па вя дае 

нор ме Кан сты ту цыі аб ажыц цяў лен ні 

дзяр жа вай рэ гу ля ван ня эка на міч най 

дзей нас ці ў ін та рэ сах ча ла ве ка і гра-

мад ства (част ка пя тая ар ты ку ла 13). 

Пры гэ тым спа лу чэн не дзяр жаў на га 

рэ гу ля ван ня і са ма рэ гу ля ван ня аў ды-

тар скай дзей нас ці мае на мэ це ўзмац-

нен не ро лі аў ды ту ў пры цяг нен ні за-

меж ных ін вес та раў, па вы шэн не яго 

эфек тыў нас ці ва ўмо вах ап ты мі за цыі 

дзяр жаў на га апа ра ту і мі ні мі за цыі 

дзяр жаў на га рэ гу ля ван ня, а так са ма 

за бес пя чэн не на леж на га ба лан су аса-

біс тых, гра мад скіх і дзяр жаў ных ін та-

рэ саў. Тым са мым аў ды тар скія па слу гі 

вы сту па юць не ад' ем ным эле мен там 

су час на га рэ гу ля ван ня эка но мі кі і раз-

віц ця прад пры маль ніц тва (ра шэн не ад 

9 лі пе ня 2019 г. па За ко не Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь «Об изменении За ко на Ре-

спублики Бе ла русь «Об аудиторской 

деятельности»).

2. Пры пра вер цы кан сты ту цый-

нас ці за ко наў, што ўста наў лі ва юць 

па ла жэн ні, якія аб мя жоў ва юць або 

ін шым спо са бам за кра на юць пра вы і 

сва бо ды асо бы, Кан сты ту цый ны Суд 

указ ваў, што та кія аб ме жа ван ні па він-

ны быць су раз мер ны мі і не аб ход ны мі 

для аба ро ны кан сты ту цый на знач-

ных ін та рэ саў, не ска жаць сут насць 

кан сты ту цый ных пра воў і сва бод і не 

пры во дзіць да стра ты іх рэ аль на га 

змес ту.

2.1. У ра шэн ні па змя нен нях За-

ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Об автор-

ском пра ве и смеж ных пра вах» ука-

за на, што ўста наў лі ва е мыя За ко нам 

да пу шчаль ныя вы пад кі сва бод на га 

вы ка ры стан ня аб' ек таў аў тар ска га 

пра ва і су меж ных пра воў без вы пла-

ты ўзна га ро джан ня за та кое вы ка ры-

стан не ў пэў най ме ры аб мя жоў ва юць 

пра вы аў та раў або ін шых пра ва ўла-

даль ні каў.

Ад нак, па мер ка ван ні Кан сты ту-

цый на га Су да, та кое пра ва вое рэ гу ля-

ван не для да сяг нен ня ап ты маль на га 

ба лан су ін та рэ саў пра ва ўла даль ні каў 

і гра мад ства ад па вя дае агуль ным 

ме жам ажыц цяў лен ня гра ма дзян скіх 

пра воў, якія ма юць на ўва зе не аб ход-

насць дзей ні чаць доб ра сум лен на і ра-

зум на, ажыц цяў ляць пра вы ў ад па вед-

нас ці з іх пры зна чэн нем, не да пус каць 

зло ўжы ван ня пра вам і па ру шэн ня 

пра воў ін шых асоб, ад па вя дае па тра-

ба ван ням спра вяд лі вас ці, са цы яль най 

апраў да нас ці і не аб ход на ў ін та рэ сах 

аба ро ны пра воў і сва бод ін шых асоб 

для за бес пя чэн ня да ступ нас ці аду-

ка цыі, раз віц ця куль ту ры, на ву ко вых 

да сле да ван няў, аба ро ны ін шых кан-

сты ту цый на знач ных ін та рэ саў, не 

ска жае сут нас ці вы ключ на га пра ва 

аў та раў і ін шых пра ва ўла даль ні каў, 

ад па вя дае част цы пер шай ар ты ку ла 

23 Кан сты ту цыі і не па ру шае прын-

цып пра пар цы я наль нас ці (ра шэн не ад 

5 лі пе ня 2019 г. па За ко не Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь «Об изменении За ко на 

Республики Бе ла русь «Об автор ском 

пра ве и смеж ных пра вах»).

2.2. У ра шэн ні па змя нен ні Кры мі-

наль на га ко дэк са ад зна ча на, што за-

ма цоў ва е мая ў Ко дэк се пра ва вая за-

ба ро на на пры мя нен не ўмоў на-да тэр-

мі но ва га вы зва лен ня ад па ка ран ня, 

а так са ма за ме ны не ад бы тай част кі 

па ка ран ня больш мяк кім па ка ран нем 

да асоб, асу джа ных за ўчы нен не ка-

руп цый ных зла чын стваў, но сіць са цы-

яль на аб умоў ле ны і юры дыч на да пу-

шчаль ны ха рак тар, па коль кі ўліч вае 

не толь кі не га тыў ны ўплыў ка руп цыі 

на рэа лі за цыю пра воў, сва бод і за кон-

ных ін та рэ саў фі зіч ных і юры дыч ных 

асоб, але і асаб лі вы ця жар на ступ-

стваў для гра мад скіх і дзяр жаў ных 

ін та рэ саў.

Ме ры аб ме жа валь на га ха рак та ру 

ў сфе ры про ці дзе ян ня ка руп цыі, якія 

пры ма юц ца за ка на даў цам, з'яў ля-

юц ца су раз мер ны мі кан сты ту цый на 

аба ра ня е мым каш тоў нас цям і мэ там, 

на кі ра ва ны на за бес пя чэн не за кон-

на сці і пра ва па рад ку (част ка трэ цяя 

ар ты ку ла 1 Кан сты ту цыі), аба ро ну 

кан сты ту цый на га ла ду ад зла чын ных 

за ма хаў, якія вы ні ка юць з пра яў лен-

няў ка руп цыі.

Пры гэ тым Кан сты ту цый ны Суд 

звяр нуў ува гу за ка на даў ца, што пры 

да лей шым удас ка наль ван ні норм 

Кры мі наль на га ко дэк са не аб ход на 

ўста наў лен не пе ра лі ку ка руп цый-

ных зла чын стваў не толь кі для пры-

мя нен ня ар ты ку лаў 90 і 91 Кры мі-

наль на га ко дэ к са, якія рэ гу лю юць 

умоў на-да тэр мі но вае вы зва лен не 

ад па ка ран ня і за ме ну не ад бы тай 

част кі па ка ран ня больш мяк кім, а ў 

цэ лым для мэт кры мі наль на-пра ва-

вай па лі ты кі ў ба раць бе з ка руп цы яй 

(ра шэн не ад 31 каст рыч ні ка 2019 г. 

па За ко не Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

«Об изменении Уго лов но го ко дек са 

Республики Бе ла русь»).

За бес пя чэн не вяр шэн ства Кан сты-

ту цыі ў за ка нат вор чай дзей нас ці азна-

чае, што пры ўста наў лен ні ў за ко нах 

аб ме жа ван няў пра воў і сва бод асо бы 

ме жы дыс крэ цый ных паў на моц тваў 

за ка на даў ца вы зна ча юц ца кан сты ту-

цый ны мі прын цы па мі і нор ма мі; пры 

гэ тым па він ны за бяс печ вац ца ба ланс 

і су раз мер насць ахоў ва е мых Кан сты-

ту цы яй каш тоў нас цей і ін та рэ саў.

3. Кан сты ту цый ны Суд у шэ ра гу 

ра шэн няў указ ваў на не аб ход насць 

за бес пя чэн ня гар ма ні за цыі і ўза е-

ма дзе ян ня на цы я наль на га, між на-

род на га і над на цы я наль на га пра ва ў 

за ка на даў чым рэ гу ля ван ні гра мад скіх 

ад но сін у роз ных сфе рах, а так са ма 

пры пра ва пры мя нен ні.

3.1. У ра шэн ні аб змя нен ні за ка-

на даў ства аб па жар най бяс пе цы ўка-

за на, што згод на са змя нен ня мі, якія 

ўно сяц ца ў За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

«О по жар ной безопасности», ад но сі-

ны ў га лі не за бес пя чэн ня па жар най 

бяс пе кі рэ гу лю юц ца на роў ні з ак та мі 

за ка на даў ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

так са ма між на род ны мі да га во ра мі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, тэх ніч ны мі рэг-

ла мен та мі Мыт на га са ю за, а так са ма 

тэх ніч ны мі рэг ла мен та мі ЕА ЭС і ін шы-

мі між на род на-пра ва вы мі ак та мі, што 

змя шча юць аба вя за цель ствы Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь. Пры гэ тым пры мя нен не 

і вы ка нан не тэх ніч ных рэг ла мен таў 

ЕА ЭС у дзяр жа вах-чле нах без вы клю-

чэн няў з'яў ля ец ца ад ным з прын цы паў 

тэх ніч на га рэ гу ля ван ня, за ма ца ва ных 

у Да га во ры аб Еў ра зій скім эка на міч-

ным са ю зе.

Кан сты ту цый ным Су дом зроб ле ны 

вы вад, што за ка на даў чае рэ гу ля ван не 

ўліч вае нор мы між на род на-пра ва вых 

ак таў у га лі не за бес пя чэн ня па жар най 

бяс пе кі, удзель ні цай якіх з'яў ля ец ца 

Рэс пуб лі ка Бе ла русь, між на род ныя 

аба вя за цель ствы Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь у рам ках ЕА ЭС і ад па вя дае па-

ла жэн ням Кан сты ту цыі (ра шэн не ад 

1 ліс та па да 2019 г. па За ко не Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь «Об изменении За ко на 

Республики Бе ла русь «О по жар ной 

безопасности»).

3.2. У ра шэн ні па пра вер цы кан сты-

ту цый нас ці За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь «О радиационной безопасности» 

звер ну та ўва га на па ла жэн ні, згод на з 

які мі нор мы і пра ві лы па за бес пя чэн ні 

ядзер най і ра ды я цый най бяс пе кі рас-

пра цоў ва юц ца з улі кам най леп шых 

да ступ ных тэх ніч ных ме та даў, між на-

род ных да га во раў Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь, тэх ніч ных рэг ла мен таў Мыт на га 

са ю за, тэх ніч ных рэг ла мен таў ЕА ЭС 

і ін шых між на род на-пра ва вых ак таў, 

якія змя шча юць аба вя за цель ствы 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, што свед чыць аб 

ажыц цяў лен ні пра ва во га рэ гу ля ван ня 

ў га лі не за бес пя чэн ня ра ды я цый най 

бяс пе кі на асно ве як унут ры дзяр жаў-

на га за ка на даў ства, так і між на род-

ных да га во раў, а так са ма ак таў ор-

га наў між дзяр жаў ных утва рэн няў, у 

якія ўва хо дзіць Рэс пуб лі ка Бе ла русь 

(ра шэн не ад 10 чэр ве ня 2019 г. па 

За ко не Рэс пуб лі кі Бе ла русь «О ра-

диационной безопасности»).

Та кім чы нам, пры рэ гу ля ван ні гра-

мад скіх ад но сін, на роў ні з нар ма тыў-

ны мі пра ва вы мі ак та мі ўнут ры дзяр-

жаў на га за ка на даў ства, не аб ход на 

ўліч ваць па ла жэн ні між на род ных 

да га во раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ак-

таў над на цы я наль на га пра ва з мэ тай 

ства рэн ня не аб ход ных пра ва вых ме-

ха ніз маў для эфек тыў на га рэ гу ля ван-

ня эка на міч най і ін шай дзей нас ці ў 

ін та рэ сах ча ла ве ка і гра мад ства.

4. У ра шэн нях Кан сты ту цый на га 

Су да ўказ ва ла ся на аба вяз ко васць 

пры трым лі ван ня ў за ка нат вор чым 

пра цэ се кан сты ту цый на га прын цы-

пу вяр шэн ства пра ва і вы ні ка ю ча га з 

яго прын цы пу пра ва вой вы зна ча нас ці, 

які азна чае за бес пя чэн не сіс тэм най 

уза е ма су вя зі нар ма тыў ных пра ва вых 

ак таў, іх уз год не нас ці, яс нас ці, дак-

лад нас ці і не су пя рэч лі вас ці пра ва вых 

норм, у су вя зі з чым звяр та ла ся ўва га 

за ка на даў ца на не аб ход насць уста ра-

нен ня вы яў ле ных у нор мах за ко наў 

пра бе лаў і пра ва вой ня вы зна ча нас ці, 

што ма юць кан сты ту цый на-пра ва вое 

зна чэн не.

4.1. У ра шэн ні па змя нен нях за ка-

на даў ства аб аў ды тар скай дзей нас ці 

ад зна ча на, што на дзя лен не Мі ніс тэр-

ства фі нан саў пра вам уста наў лі ваць 

пе ра лік уклю ча е мых у аў ды тар скі 

рэ естр звес так аб аў ды та ру, аў ды та-

ру — ін ды ві ду аль ным прад пры маль-

ні ку, аў ды тар скай ар га ні за цыі, якія 

не з'яў ля юц ца ад кры ты мі і агуль на-

да ступ ны мі, не ад па вя дае па ла жэн-

ням За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Об 

информации, информатизации и за-

щите информации» ў част цы ўста наў-

лен ня та ко га пе ра лі ку на ўзроў ні пад-

за кон на га ак та, што мо жа па цяг нуць 

па ру шэн не кан сты ту цый ных га ран тый 

пра воў і сва бод гра ма дзян (част ка 

трэ цяя ар ты ку ла 21 Кан сты ту цыі).

Кан сты ту цый ны Суд звяр нуў ува-

гу за ка на даў ца на не аб ход насць пры 

ўдас ка наль ван ні пра ва во га рэ гу ля-

ван ня аў ды тар скай дзей нас ці з мэ-

тай рэа лі за цыі прын цы пу пра ва вой 

вы зна ча нас ці ўста ра ніць ня ўзгод не-

насць нар ма тыў ных пра ва вых ак таў, 

уста на віў шы ў За ко не Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь «Об аудиторской деятельно-

сти» пе ра лік уклю ча мых у аў ды тар скі 

рэ естр звес так аб аў ды та ру, аў ды та-

ру — ін ды ві ду аль ным прад пры маль-

ні ку, аў ды тар скай ар га ні за цыі, якія 

не з'яў ля юц ца ад кры ты мі і агуль на-

да ступ ны мі, а так са ма вы зна чыў шы 

пра ва вы рэ жым та кіх звес так (ра-

шэн не ад 9 лі пе ня 2019 г. па За ко не 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Об изменении 

За ко на Республики Бе ла русь «Об 

аудиторской деятельности»).

4.2. У ра шэн ні па пра вер цы кан-

сты ту цый нас ці змя нен няў, якія ўно-

сяц ца ў Гас па дар чы пра цэ су аль ны і 

Гра ма дзян скі пра цэ су аль ны ко дэк сы, 

ука за на на не аб ход насць комп лекс-

на га пра ва во га рэ гу ля ван ня ад но сін, 

звя за ных з ча со вым аб ме жа ван нем 

гра ма дзя ні на або ін ды ві ду аль на га 

прад пры маль ні ка, якія з'яў ля юц ца 

даў жні ка мі, у на вед ван ні іг раль ных 

уста ноў, вір ту аль ных іг раль ных уста-

ноў і ўдзе ле ў аза ртных гуль нях, у 

су вя зі з чым за ка на даў цу пра па на ва-

на пры да лей шым удас ка наль ван ні 

пра ва во га рэ гу ля ван ня ад но сін у да-

дзе най сфе ры ўста ра ніць ня ўзгод не-

насць нар ма тыў ных пра ва вых ак таў 

праз за ма ца ван не ў За ко не Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь «Об исполнительном 

производстве» ў якас ці ме ры па за-

бес пя чэн ні вы ка нан ня вы ка наў ча га 

да ку мен та ча со ва га аб ме жа ван ня 

гра ма дзя ні на або ін ды ві ду аль на га 

прад пры маль ні ка, якія з'яў ля юц ца 

даў жні ка мі, у на вед ван ні вір ту аль ных 

іг раль ных уста ноў і ўдзе ле ў аза ртных 

гуль нях (ра шэн не ад 8 лі пе ня 2019 г. 

па За ко не Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Об 

изменении ко дек сов»).

Та кім чы нам, пры пра вер цы кан-

сты ту цый нас ці за ко наў Кан сты ту-

цый ны Суд звяр таў ува гу за ка на-

даў ца на не аб ход насць да лей ша га 

раз віц ця фун да мен таль ных кан сты-

ту цый ных па ла жэн няў, за бес пя чэн ня 

кан сты ту цый на га ўзроў ню аба ро ны 

пра воў і сва бод гра ма дзян ва ўмо вах 

узаема  дзе ян ня на цы я наль на га, між-

на род на га і над на цы я наль на га пра ва, 

рэа лі за цыі ў за ка нат вор чым пра цэ се 

кан сты ту цый на га прын цы пу вяр шэн-

ства пра ва як аба вяз ко вай умо вы 

эфек тыў на га пра ва во га рэ гу ля ван ня 

гра мад скіх ад но сін.

ІІ
Рэа лі зу ю чы на пад ста ве ар ты ку ла 

116 Кан сты ту цыі, ар ты ку ла 22 Ко дэк-

са аб су даў лад ка ван ні і ста ту се суд-

дзяў паў на моц тва пры маць ра шэн ні 

аб уста ра нен ні ў нар ма тыў ных пра-

ва вых ак тах пра бе лаў, вы клю чэн ні ў 

іх ка лі зій і пра ва вой ня вы зна ча нас ці, 

Кан сты ту цый ны Суд зы хо дзіць з не аб-

ход нас ці свое ча со ва га ўста ра нен ня з 

пра ва во га рэ гу ля ван ня за ка на даў чых 

пра бе лаў, пра ва вой ня вы зна ча нас ці, 

што, як пра ві ла, па ру ша юць сіс тэм-

насць і ўзгод не насць пра ва вых норм, 

ус клад ня юць пра ва пры мя нен не.

На яў насць у за ка на даў чых ак тах 

пра бе лаў і пра ва вой ня вы зна ча нас ці 

не да зва ляе за бяс печ ваць у поў най 

ме ры кан сты ту цый ны прын цып вяр-

шэн ства пра ва, ства рае маг чы масць 

та ко га ра зу мен ня і пры мя нен ня пра-

ва вых норм, якое мо жа пры во дзіць да 

па ру шэн ня кан сты ту цый ных пра воў і 

сва бод ча ла ве ка і гра ма дзя ні на.

1. У ра шэн ні «О пра во вом регули-

ровании производства по уго лов ным 

де лам по вновь открывшимся обстоя -

тель ствам» (пры ня та 23 кра са ві ка 

2019 г.) Кан сты ту цый ны Суд ука заў, 

што ад сут насць у кры мі наль на-пра-

цэ су аль ным за ко не норм, якія пра-

ду гледж ва юць маг чы масць аб скар-

джан ня ў су до вым па рад ку па ста но вы 

пра ку ро ра аб спы нен ні ўзбу джа на га 

ім па кры мі наль най спра ве вя дзен-

ня па із ноў ад кры тых ака ліч нас цях 

гра ма дзя на мі, пра вы і за кон ныя ін-

та рэ сы якіх за кра на юц ца та кой па-

ста но вай, не да зва ляе за бяс печ ваць 

кан сты ту цый на га ран та ва ную кож на-

му су до вую аба ро ну, што свед чыць 

аб на яў нас ці ў пра ва вым рэ гу ля ван ні 

пра бе лу, які мае кан сты ту цый на-пра-

ва вое зна чэн не.

Грун ту ю чы ся на па ла жэн нях Кан-

сты ту цыі, у мэ тах за бес пя чэн ня і 

аба ро ны кан сты ту цый ных пра воў 

гра ма дзян у кры мі наль ным пра цэ се, 

рэа лі за цыі кан сты ту цый на га прын цы-

пу вяр шэн ства пра ва Кан сты ту цый ны 

Суд пры знаў не аб ход ным уста ра ніць 

пра бел кан сты ту цый на-пра ва во га 

рэ гу ля ван ня ў част цы ўста наў лен ня 

пра ва за ці каў ле ных асоб на аб скар-

джан не ў суд па ста но вы пра ку ро ра аб 

спы нен ні ўзбу джа на га ім вя дзен ня па 

кры мі наль най спра ве па із ноў ад кры-

тых ака ліч нас цях шля хам уня сен ня 

ад па вед ных змя нен няў у Кры мі наль-

на-пра цэ су аль ны ко дэкс.

2. У ра шэн ні «О пра во вом регу-

лировании письменных разъяснений 

применения нормативных пра во-

вых ак тов» (пры ня та 3 каст рыч ні ка 

2019 г.) Кан сты ту цый ны Суд ука-

заў, што За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

«О нормативных пра во вых ак тах», 

пра да стаў ля ю чы ўпаў на ва жа ным 

дзяр жаў ным ор га нам (ар га ні за цы ям) 

пра ва пры не аб ход нас ці пад рых тоў-

ваць пісь мо выя рас тлу ма чэн ні пры-

мя нен ня нар ма тыў ных пра ва вых ак-

таў, не пра ду гледж вае па ла жэн няў 

аб юры дыч най сі ле і ха рак та ры та кіх 

пісь мо вых рас тлу ма чэн няў, што свед-

чыць аб на яў нас ці ва ўка за ным За-

ко не пра ва вой ня вы зна ча нас ці. Та кі 

дэ фект пра ва во га рэ гу ля ван ня па-

ра джае маг чы масць не ад на знач на га 

ра зу мен ня норм пра ва і іх не ад на стай-

на га пры мя нен ня і тым са мым мо жа 

па цяг нуць па ру шэн не кан сты ту цый-

ных га ран тый рэа лі за цыі і аба ро ны 

пра воў, сва бод і за кон ных ін та рэ саў 

гра ма дзян і юры дыч ных асоб.

У мэ тах за бес пя чэн ня кан сты-

ту цый на га прын цы пу вяр шэн ства 

пра ва Кан сты ту цый ны Суд пры знаў 

не аб ход ным вы клю чыць пра ва вую 

ня вы зна ча насць у пра ва вым рэ гу-

ля ван ні пісь мо вых рас тлу ма чэн няў 

пры мя нен ня нар ма тыў ных пра ва вых 

ак таў, якія пры ма юц ца ўпаў на ва жа-

ны мі дзяр жаў ны мі ор га на мі (ар га ні за-

цы я мі), шля хам уня сен ня ад па вед ных 

змя нен няў у За кон «О нормативных 

пра во вых ак тах».

Кан сты ту цый ны Суд у пры ня тых 

ра шэн нях, на роў ні з пры знан нем 

не аб ход нас ці ўста ра нен ня ў нар ма-

тыў ных пра ва вых ак тах пра бе лаў, 

вы клю чэн ня ў іх пра ва вой ня вы зна ча-

нас ці, вы яў ле ных пра ва пры мя няль най 

прак ты кай, ары ен та ваў за ка на даў ца 

і ін шыя нар мат вор чыя ор га ны на не-

да пу шчэн не зні жэн ня ўзроў ню га ран-

та ва нас ці кан сты ту цый ных пра воў і 

сва бод ча ла ве ка, пра воў і за кон ных 

ін та рэ саў юры дыч ных асоб пры ўста-

наў лен ні пра ва во га рэ гу ля ван ня ў 

роз ных сфе рах жыц ця дзей нас ці.

ІІІ
Кан сты ту цый ны Суд згод на з ар-

ты ку лам 116 Кан сты ту цыі па пра па но-

вах Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

Па ла ты прад стаў ні коў і Са ве та Рэс-

пуб лі кі На цы я наль на га схо ду, Вяр хоў-

на га Су да, Са ве та Мі ніст раў у па рад ку 

ажыц цяў лен ня на ступ на га кан сты ту-
цый на га кант ро лю дае за клю чэн ні аб 
кан сты ту цый нас ці нар ма тыў ных пра-
ва вых ак таў усіх уз роў няў.

У 2019 го дзе ўпаў на ва жа ныя 
ор га ны з пра па но ва мі аб пра вер-
цы кан сты ту цый нас ці нар ма тыў ных 
пра ва вых ак таў у Кан сты ту цый ны 
Суд не звяр та лі ся, што свед чыць аб 
да сяг нен ні на кан сты ту цый най асно-
ве кан струк тыў на га ўза е ма дзе ян ня 
дзяр жаў ных ор га наў, якія ўдзель-
ні ча юць у за ка нат вор чым пра цэ се, 
не да пу шчэн ні імі яў ных і ві да воч ных 
па ру шэн няў кан сты ту цый ных прын-
цы паў і норм.

Пра ва гра ма дзян, у тым лі ку ін ды-
ві ду аль ных прад пры маль ні каў, і ар га-
ні за цый на зва рот да ўпаў на ва жа ных 
ор га наў з іні цы я ты вай аб уня сен ні ў 
Кан сты ту цый ны Суд пра па ноў аб пра-
вер цы кан сты ту цый нас ці нар ма тыў на-
га пра ва во га ак та, пры ме не на га ў кан-
крэт ным ра шэн ні дзяр жаў на га ор га на 
або па ста но ве су да агуль най юрыс-
дык цыі, пра ду гле джа нае па ла жэн ня мі 
част кі чац вёр тай ар ты ку ла 22 Ко дэк са 
аб су даў лад ка ван ні і ста ту се суд дзяў, 
з'яў ля ец ца кан сты ту цый ным пра вам 
на до ступ да пра ва суд дзя ў апа срод-
ка ва най фор ме з мэ тай аба ро ны кан-
сты ту цый ных пра воў і сва бод.

У 2019 го дзе да ўпаў на ва жа ных 
ор га наў па сту пі лі 91 іні цы я тыў ны зва-
рот гра ма дзян і 5 іні цы я тыў ных зва-
ро таў ар га ні за цый. Пры гэ тым боль-
шасць зва ро таў звя за на з пра вер кай 
кан сты ту цый нас ці нар ма тыў ных пра-
ва вых ак таў, пры ме не ных у ра шэн нях 
дзяр жаў ных ор га наў або па ста но вах 
су доў агуль най юрыс дык цыі, у вы ні ку 
ча го, па мер ка ван ні за яў ні каў, бы лі 
па ру ша ны іх пра вы, сва бо ды і за кон-
ныя ін та рэ сы.

Іні цы я тыў ныя зва ро ты раз гле джа-
ны ўпаў на ва жа ны мі ор га на мі ў па-
рад ку, уста ноў ле ным ар ты ку лам 28 
За ко на «О конституционном судо-
производстве». У Кан сты ту цый ны 
Суд па сту пі ла ін фар ма цыя аб вы ні ках 
раз гля ду ў мі ну лым го дзе іні цы я тыў-
ных зва ро таў, у тым лі ку Прэ зі ды у мам 
Са ве та Мі ніст раў, па ста ян ны мі ка мі-
сія  мі Са ве та Рэс пуб лі кі і Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду, Прэ-
зі ды у мам Вяр хоў на га Су да. Пад стаў 
для ўня сен ня ад па вед ных пра па ноў у 
Кан сты ту цый ны Суд упаў на ва жа ныя 
ор га ны не ўба чы лі.

Кан сты ту цый ны Суд ад зна чае, што 
пры рэа лі за цыі пры ве дзе най фор мы 
ўскос на га до сту пу гра ма дзян да кан-
сты ту цый на га пра ва суд дзя пра вер ка 
іні цы я тыў ных зва ро таў, якія па сту пі лі 
да ўпаў на ва жа ных ор га наў, па він на 
ўклю чаць не толь кі па пя рэд ні ана ліз 
ад па вед нас ці нар ма тыў на га пра ва-
во га ак та Кан сты ту цыі, але і ўста-
наў лен не на яў нас ці аб грун та ва ных 
су мнен няў у яго кан сты ту цый нас ці. 
Пры гэ тым не аб ход на ўліч ваць, што 
адзі ны дзяр жаў ны ор ган — Кан сты ту-
цый ны Суд — пра ва моц ны вы ра шаць, 
ці ад па вя да юць Кан сты ту цыі нар ма-
тыў ны пра ва вы акт або яго асоб ныя 
нор мы.

Кан сты ту цый ны Суд лі чыць, што ў 
мэ тах за бес пя чэн ня вяр шэн ства Кан-
сты ту цыі, аба ро ны кан сты ту цый ных 
пра воў і сва бод гра ма дзян упаў на ва-
жа ным ор га нам пры да зво ле іні цыя-
тыў ных зва ро таў не аб ход на мець 
на ўва зе вы ключ ную кам пе тэн цыю 
Кан сты ту цый на га Су да па кант ро лі 
кан сты ту цый нас ці нар ма тыў ных пра-
ва вых ак таў у дзяр жа ве.

ІV
Свое ча со вае і поў нае вы ка нан не 

ра шэн няў Кан сты ту цый на га Су да з'яў-
ля ец ца ад ным з важ ней шых па каз чы-
каў ста ну кан сты ту цый най за кон на сці 
ў дзяр жа ве, да па ма гае пад тры ман ню 
вы со ка га ўзроў ню да ве ру гра ма дзян 
да пра ва суд дзя і дзей нас ці ор га наў 
дзяр жаў най ула ды, свед чыць аб рэа-
лі за цыі кан сты ту цый ных га ран тый 
аба ро ны пра воў і сва бод гра ма дзян, 
пра воў і за кон ных ін та рэ саў ар га ні-
за цый.

Кан сты ту цый ны Суд ад зна чае ў 
цэ лым пры няц це дзяр жаў ны мі ор-
га на мі і служ бо вы мі асо ба мі не аб-
ход ных мер па вы ка нан ні ра шэн няў 
Кан сты ту цый на га Су да і рэа лі за цыі 
вы кла дзе ных у іх пра ва вых па зі цый у 
прак ты цы нар мат вор час ці.

У 2019 го дзе вы ка на ны 5 ра шэн няў 
Кан сты ту цый на га Су да і рэа лі за ва ны 
3 пра ва выя па зі цыі ў за ка на твор чым 
пра цэ се.

1. У шэ ра гу ра шэн няў Кан сты-
ту цый ны Суд пры знаў не аб ход ным 
уста ра ніць дэ фек ты, якія ма юць кан-
сты ту цый на-пра ва вое зна чэн не, у 
сфе ры за ка на даў ча га рэ гу ля ван ня 
пра цоў ных пра ва ад но сін.

1.1. У ра шэн ні Кан сты ту цый на га 
Су да «О пра во вом регулировании раз-
ме ра оп ла ты времени вы нуж ден но го 
про гу ла работнику, вос ста нов лен но му 
на преж ней ра бо те» (пры ня та 10 лі пе-
ня 2014 г.) ад зна ча на, што ад сут насць 
у за ка на даў стве аб пра цы норм, якія 
рэ гу лю юць вы зна чэн не па ме ру апла-
ты ча су вы му ша на га пра гу лу ра бот ні-
ку, ад ноў ле на му на ра ней шай ра бо це, 
у част цы за лі ку вы плат, атры ма ных ім 
пры зваль нен ні, па цяг ну ла пра ва вую 
ня вы зна ча насць, якую пра па на ва на 
вы клю чыць шля хам уня сен ня змя нен-
няў у Пра цоў ны ко дэкс.

Ра шэн не вы ка на на За ко нам Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь ад 18 лі пе ня 2019 г. 
«Об изменении за ко нов», якім ар ты-
кул 244 Пра цоў на га ко дэк са вы кла-
дзе ны ў но вай рэ дак цыі, што вы зна-
чае ві ды вы плат (сум), атры ма ных 
ра бот ні кам пры зваль нен ні і пад ля-
га ю чых за лі ку пры спаг нан ні на ка-
рысць ра бот ні ка ся рэд ня га за роб ку 
ў вы пад ку ад наў лен ня ра бот ні ка на 
ра ней шай ра бо це.

1.2. У ра шэн ні «О понятии «оди-
нокая мать» в тру до вых правоотно-
шениях» (пры ня та 18 ве рас ня 2014 г.) 
Кан сты ту цый ны Суд пры знаў не аб-
ход ным вы клю чэн не ў Пра цоў ным 
ко дэк се пра ва вой ня вы зна ча нас ці, 
вы клі ка най ад сут нас цю яс на га і дак-
лад на га вы зна чэн ня ко ла асоб, на 
якіх рас паў сюдж ва юц ца пра ду гледж-
ва е мыя ў ім га ран тыі пры за клю чэн ні 

і спы нен ні пра цоў на га да га во ра для 

адзі но кіх ма ці.

Ра шэн не вы ка на на За ко нам ад 

18 лі пе ня 2019 г. аб змя нен нях за ка-

на даў ства, што рэ гу люе пра цоў ныя 

ад но сі ны, якім у Пра цоў ным ко дэк се 

за ма ца ва на азна чэн не тэр мі на «оди-

нокий родитель», а так са ма ўста ноў-

ле на, што га ран тыі пры за клю чэн ні 

і спы нен ні пра цоў на га да га во ра для 

ця жар ных жан чын, жан чын, якія ма юць 

дзя цей, і ін шыя га ран тыі, звя за ныя з 

вы ха ван нем дзя цей, рас паў сюдж-

ваюц  ца так са ма на адзі но кіх баць коў.

2. Вы ка на ны ра шэн ні аб уста ра нен-

ні ў Ко дэк се аб аду ка цыі, Гра ма дзян-

скім пра цэ су аль ным і Гас па дар чым 

пра цэ су аль ным ко дэк сах пра бе лаў, 

якія ма юць кан сты ту цый на-пра ва вое 

зна чэн не, пры ня тыя Кан сты ту цый ным 

Су дом у мэ тах за бес пя чэн ня і аба-

ро ны кан сты ту цый ных пра воў гра-

ма дзян, пра воў і за кон ных ін та рэ саў 

юры дыч ных асоб.

2.1. У ра шэн ні «О возмещении 

средств, за тра чен ных го су дар ством 

на под го тов ку выпускников учрежде-

ний вы сше го и иного образования, 

при их доб ро воль ном поступлении 

на во ен ную служ бу» (пры ня та 14 ліс-

та па да 2012 г.) Кан сты ту цый ны Суд 

пры знаў не аб ход ным у мэ тах за бес-

пя чэн ня кан сты ту цый ных прын цы паў 

вяр шэн ства пра ва, роў на сці і са цы-

яль най спра вяд лі вас ці пры рэа лі за-

цыі гра ма дзя на мі кан сты ту цый на га 

аба вяз ку і свя шчэн на га аба вяз ку па 

аба ро не Рэс пуб лі кі Бе ла русь уста ра-

ніць кан сты ту цый на-пра ва вы пра бел 

у за ка на даў чым рэ гу ля ван ні, за ма-

ца ваў шы пра ва вы пуск ні коў уста ноў 

вы шэй шай і ін шай аду ка цыі на вы зва-

лен не ад кам пен са ван ня срод каў, за-

тра ча ных дзяр жа вай на іх пад рых тоў-

ку, пры доб ра ах вот ным па ступ лен ні 

на ва ен ную служ бу па кант рак це.

Ра шэн не вы ка на на За ко нам Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь ад 23 лі пе ня 2019 г. 

«Об изменении за ко нов по воп ро сам 

эффективного функционирования 

во ен ной организации го су дар ства», 

якім пункт 4 ар ты ку ла 88 Ко дэк са аб 

аду ка цыі да поў не ны нор май, якая 

ўста наў лі вае, што вы пуск ні кі, якім 

мес ца ра бо ты пра да стаў ле на шля-

хам раз мер ка ван ня, на кі ра ва ныя на 

ра бо ту ў ад па вед нас ці з да га во рам 

аб пад рых тоў цы на ву ко ва га ра бот ні-

ка вы шэй шай ква лі фі ка цыі за кошт 

срод каў рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту, 

да га во рам аб мэ та вай пад рых тоў цы 

спе цы я ліс та (ра бо ча га, слу жа ча га), 

якія доб ра ах вот на па сту пі лі на ва ен-

ную служ бу па кант рак це ва Узбро е-

ныя Сі лы Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ін шыя 

вой скі і во ін скія фар мі ра ван ні Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь і пра слу жы лі не менш 

тэр мі ну аба вяз ко вай ра бо ты, вы зва-

ля юц ца ад кам пен са ван ня ў рэс пуб-

лі кан скі і (або) мяс цо выя бюд жэ ты 

срод каў, за тра ча ных дзяр жа вай на іх 

пад рых тоў ку.

2.2. У ра шэн ні «О пра ве на су деб-

ную защиту заинтересованных лиц в 

приказном производстве» (пры ня та 

10 кра са ві ка 2018 г.) Кан сты ту цый ны 

Суд, грун ту ю чы ся на ўза е ма звя за-

ных па ла жэн нях ар ты ку лаў 60 і 115 

Кан сты ту цыі, пры знаў не аб ход ным 

уста ра ніць пра бел кан сты ту цый на-

пра ва во га рэ гу ля ван ня ў част цы за-

бес пя чэн ня пра ва на су до вую аба ро-

ну за ці каў ле ных асоб у пры каз ным 

вя дзен ні, пра вы і за кон ныя ін та рэ сы 

якіх за кра на юц ца вы зна чэн нем аб 

су до вым за га дзе, шля хам уня сен ня 

ад па вед ных змя нен няў у Гра ма дзян-

скі пра цэ су аль ны і Гас па дар чы пра цэ-

су аль ны ко дэк сы.

Ра шэн не вы ка на на За ко нам Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь ад 17 лі пе ня 2019 г. 

«Об изменении ко дек сов», якім ар ты-

кул 398 Гра ма дзян ска га пра цэ су аль-

на га ко дэк са да поў не ны нор май, якая 

пра ду гледж вае, што ін шая асо ба, пра-

вы і (або) за кон ныя ін та рэ сы якой за-

кра на юц ца вы зна чэн нем аб су до вым 

за га дзе, ва ўста ноў ле ны да дзе ным 

Ко дэк сам тэр мін мае пра ва па даць 

у суд ма ты ва ва ную за яву аб ад ме не 

вы зна чэн ня аб су до вым за га дзе з вы-

ка ры стан нем лю бых срод каў су вя зі.

Ана ла гіч ныя змя нен ні ўне се ны ў 

ар ты кул 226 Гас па дар ча га пра цэ су-

аль на га ко дэк са.

3. За ка на даў цам рэа лі за ва ны 

пра ва выя па зі цыі, вы кла дзе ныя Кан-

сты ту цый ным Су дом у ра шэн нях па 

вы ні ках ажыц цяў лен ня аба вяз ко ва га 

па пя рэд ня га кант ро лю кан сты ту цый-

нас ці за ко наў.

3.1. У ра шэн ні па пра вер цы кан-

сты ту цый нас ці За ко на Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь «О защите прав потребителей 

жилищно-ком му наль ных услуг» (пры-

ня та 10 лі пе ня 2008 г.) Кан сты ту цый-

ны Суд звяр нуў ува гу на не апраў да-

нае ўскла дан не пра вя дзен ня дзяр жаў-

най па лі ты кі ў га лі не аба ро ны пра воў 

спа жыў цоў жыл лё ва-ка му наль ных 

па слуг, вы ка нан ня ін шых функ цый у 

гэ тай сфе ры толь кі на Мі ніс тэр ства 

ганд лю (у ця пе раш ні час — Мі ніс тэр-

ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 

ганд лю), па коль кі ўка за ная дзей насць 

ажыц цяў ля ец ца і Мі ніс тэр ствам жыл-

лё ва-ка му наль най гас па дар кі.

Да дзе ная пра ва вая па зі цыя рэа лі-

за ва на За ко нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

ад 18 снеж ня 2019 г. «Об изменении 

За ко на Республики Бе ла русь «О за-

щите прав потребителей жилищно-

ком му наль ных услуг», па ла жэн ня мі 

яко га пра ду гле джа на, што Мі ніс тэр-

ства жыл лё ва-ка му наль най гас па-

дар кі і Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль-

на га рэ гу ля ван ня і ганд лю рэа лі зу-

юць дзяр жаў ную па лі ты ку ў га лі не 

аба ро ны пра воў спа жыў цоў жыл-

лё ва-ка му наль ных па слуг у ме жах 

сва ёй кам пе тэн цыі; на Мі ніс тэр ства 

жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі 

ўскла дзе на ка ар ды на цыя дзей нас ці 

рэс пуб лі кан скіх ор га наў дзяр жаў на-

га кі ра ван ня, мяс цо вых вы ка наў чых і 

рас па рад чых ор га наў у га лі не аба ро-

ны пра воў спа жыў цоў жыл лё ва-ка му-

наль ных па слуг.

3.2. У ра шэн ні па змя нен нях за-

ка на даў ства, якое рэ гу люе пы тан ні 

вы ез ду з Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ўез ду 

ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь (пры ня та 17 ліс-

та па да 2011 г.), бы ло ўка за на на на яў-

насць у па ла жэн нях за ко на пра ва вой 

ня вы зна ча нас ці, аб умоў ле най вы ка ры-

стан нем тэр мі на «гражданский иск». 

У су вя зі з гэ тым Кан сты ту цый ны Суд 

ад зна чыў, што тэр мін «гражданский 

иск» пры ажыц цяў лен ні пра ва пры мя-

няль най дзей нас ці ў сфе ры рэа лі за цыі 

фі зіч ны мі асо ба мі пра ва на вы езд з 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ўезд у Рэс пуб-

лі ку Бе ла русь не аб ход на ра зу мець як 

іск, які па да ец ца ў па рад ку гра ма дзян-

ска га, гас па дар ча га і кры мі наль на га 

су да вод ства, што да зво ліць за бяс пе-

чыць пра вы ўдзель ні каў не толь кі кры-

мі наль на га, але так са ма гра ма дзян-

ска га і гас па дар ча га пра цэ саў.

Пра ва вая па зі цыя Кан сты ту цый-

на га Су да рэа лі за ва на За ко нам Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь ад 16 снеж ня 2019 г. 

«Об изменении За ко на Республики 

Бе ла русь «О пра во вом положении 

иностранных граж дан и лиц без граж-

дан ства в Республике Бе ла русь», якім 

вы зна ча на, што пра ва ін ша зем ца на 

вы езд з Рэс пуб лі кі Бе ла русь мо жа 

быць ча со ва аб ме жа ва на, ка лі яму 

прад' яў ле ны іск у па рад ку гра ма дзян-

ска га, кры мі наль на га су да вод ства або 

су да вод ства па эка на міч ных спра вах.

Кан сты ту цый ны Суд лі чыць, што 

для за бес пя чэн ня кан сты ту цый най 

за кон на сці ў за ка нат вор час ці і пра ва-

пры мя нен ні, не да пу шчэн ня па ру шэн-

ня кан сты ту цый ных пра воў і сва бод 

ча ла ве ка і гра ма дзя ні на па пры чы не 

пра цяг ла га за ха ван ня ў нар ма тыў ных 

пра ва вых ак тах вы яў ле ных пра бе лаў, 

ка лі зій і пра ва вой ня вы зна ча нас ці 

не аб ход на свое ча со вае і поў нае вы-

ка нан не за ка на даў цам і ін шы мі нар-

мат вор чы мі ор га на мі ра шэн няў Кан-

сты ту цый на га Су да, у якіх ука за на 

на вы яў ле ныя дэ фек ты пра ва во га 

рэ гу ля ван ня.

V
На пад ста ве сіс тэм на га ана лі зу 

пра ва во га рэ гу ля ван ня, раз гле джа-

ных спраў і ма тэ ры я лаў, зва ро таў гра-

ма дзян і ар га ні за цый Кан сты ту цый ны 

Суд пры хо дзіць да на ступ ных вы ва даў 

і пра па ноў.

1. Ажыц цяў ля ю чы функ цыю кант-

ро лю за кан сты ту цый нас цю нар ма-

тыў ных пра ва вых ак таў у дзяр жа ве, 

Кан сты ту цый ны Суд у 2019 го дзе 

пра ве рыў 41 за кон, пры ня ты Па ла тай 

прад стаў ні коў і адоб ра ны Са ве там 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду, да 

іх пад пі сан ня Прэ зі дэн там Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. Па вы ні ках ажыц цяў лен ня 

аба вяз ко ва га па пя рэд ня га кант ро лю 

пра ве ра ныя за ко ны ў цэ лым пры зна-

ны ад па вед ны мі Кан сты ту цыі.

Кан сты ту цый ны Суд па цвер дзіў 

вы ка нан не і раз віц цё ў пры ня тых за-

ко нах прын цы паў і норм Кан сты ту цыі, 

сфар му ля ваў пра ва выя па зі цыі, на кі-

ра ва ныя на да лей шае за бес пя чэн не ў 

дзей нас ці дзяр жаў ных ор га наў, ар га-

ні за цый, служ бо вых асоб і гра ма дзян 

рэ жы му кан сты ту цый най за кон на сці.

У не ка то рых за ко нах вы яў ле ны 

дэ фек ты пра ва во га рэ гу ля ван ня, 

аб умоў ле ныя на яў нас цю пра бе лаў 

і пра ва вой ня вы зна ча нас ці, у су вя зі 

з чым за ка на даў цу рэ ка мен да ва на 

ўста ра ніць іх пры да лей шым удас ка-

наль ван ні за ка на даў ча га рэ гу ля ван ня 

гра мад скіх ад но сін.

У асоб ных ра шэн нях у мэ тах не-

да пу шчэн ня па ру шэн ня пра воў і сва-

бод гра ма дзян у пра ва пры мя няль най 

прак ты цы Кан сты ту цый ны Суд ары ен-

та ваў на пры мя нен не за ко наў з улі кам 

вы яў ле на га кан сты ту цый на-пра ва во-

га змес ту пра ва вых норм.

2. На цы я наль ны сход Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, рэа лі зу ю чы кан сты ту цый-

ныя паў на моц твы па пры няц ці за ко-

наў, якія рэ гу лю юць важ ней шыя гра-

мад скія ад но сі ны, ства рае пра ва вую 

асно ву для раз віц ця ўсіх сфер жыц ця-

дзей нас ці гра мад ства і дзяр жа вы.

Пры няц це за ко наў, што рэа лі зу-

юць і раз ві ва юць па ла жэн ні Кан сты ту-

цыі, якія асноў ва юц ца на вяр шэн стве 

пра ва і дэ ма кра тыч ных каш тоў нас-

цях, — гэ та ажыц цяў лен не дзяр жа вай 

мэ та на кі ра ва на га ўздзе ян ня на гра-

мад скія ад но сі ны з да па мо гай сіс тэ мы 

юры дыч ных срод каў.

3. Ва ўмо вах ды на міч ных эка на міч-

ных пра цэ саў, між на род най ін тэ гра цыі 

на су час ным эта пе па тра бу ец ца пры-

няц це за ко наў, якія за бяс печ ва юць не 

толь кі свое ча со вае ра шэн не на дзён-

ных са цы яль на-эка на міч ных за дач, 

але і перс пек тыў нае стра тэ гіч нае раз-

віц цё. Пар ла мент пры ажыц цяў лен ні 

за ка на даў чай дзей нас ці воль ны зра-

біць вы бар, які лі чыц ца мэ та згод ным 

для са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 

кра і ны.

Пры гэ тым за ка на да вец мо жа 

ўста на віць пэў ныя аб ме жа ван ні пра-

воў і сва бод ча ла ве ка і гра ма дзя ні на, 

зы хо дзя чы з кан сты ту цый ных па тра-

ба ван няў, — аб ме жа ван ні ўста наў-

лі ва юц ца толь кі за ко нам у ін та рэ сах 

на цы я наль най бяс пе кі, гра мад ска га 

па рад ку, аба ро ны ма ра лі, зда роўя 

на сель ніц тва, пра воў і сва бод ін шых 

асоб, — не да пус ка ю чы пры пра ва-

вым рэ гу ля ван ні гра мад скіх ад но сін 

ад воль на га мер ка ван ня, ска жэн ня і 

пры мян шэн ня сут нас ці пра воў і сва-

бод ча ла ве ка.

Кан сты ту цый ны Суд звяр тае ўва-

гу, што аб' ём дыс крэ цыі (мер ка ван ня), 

які мае Пар ла мент пры вы пра цоў цы 

за ка нат вор чых ра шэн няў, аб ме жа-

ва ны прын цы па мі і нор ма мі Кан сты-

ту цыі, і яго дзей насць па він на быць 

на кі ра ва на на аба ро ну і раз віц цё кан-

сты ту цый ных каш тоў нас цей, да сяг-

нен не кан сты ту цый ных мэт.

4. Раз віц цё ін фар ма цый на га гра-

мад ства і ін фар ма цый най дзяр жа вы 

ства рае но выя ўмо вы, а так са ма но-

выя маг чы мас ці для за бес пя чэн ня і 

аба ро ны гра ма дзян скіх, са цы яль на-

эка на міч ных пра воў гра ма дзян, эфек-

тыў най рэа лі за цыі дзяр жа вай сва іх 

функ цый.

Спра вяд лі вы ба ланс са цы яль ных 

ін та рэ саў у су час ных умо вах гла ба-

лі за цыі і ліч ба ві за цыі да ся га ец ца ў 

дэ ма кра тыч най пра ва вой дзяр жа ве 

шля хам пад тры ман ня ўсі мі да ступ-

ны мі юры дыч ны мі і ар га ні за цый ны мі 

срод ка мі гар ма ніч на га ўза е ма дзе ян ня 

асо бы, гра мад ства і дзяр жа вы, за бес-

пя чэн ня раў на праў на га парт нёр ства 

на прын цы пах кан сты ту цый най дэ-

ма кра тыі.

Кан сты ту цый ны Суд звяр тае ўва гу, 

што ў мэ тах да сяг нен ня спра вяд лі ва га 

ба лан су са цы яль ных ін та рэ саў за ка-

на даў чае рэ гу ля ван не, асаб лі ва пры 

рэ гу ля ван ні но вых гра мад скіх ад но сін, 

якія склад ва юц ца ў ін фар ма цый ным 

гра мад стве, па він на зы хо дзіць з су-

раз мер нас ці пра воў і аба вяз каў, за-

бяс печ ваць роў ныя маг чы мас ці для 

рэа лі за цыі пры ват ных, дзяр жаў ных і 

агуль на на цы я наль ных ін та рэ саў.

5. У су час ных умо вах сут насць па-

няц ця са цы яль най дзяр жа вы транс-

фар му ец ца: са цы яль ная дзяр жа ва 

вы сту пае не толь кі як асноў ны фак тар 

даб ра бы ту гра мад ства, за бес пя чэн ня 

са цы яль най спра вяд лі вас ці і са цы яль-

най са лі дар нас ці, але і як дзяр жа ва, 

якая за бяс печ вае са цы яль нае парт-

нёр ства, са цы яль ную ад каз насць усіх 

суб' ек таў гас па да ран ня не за леж на ад 

форм улас нас ці.

Кан сты ту цый ны Суд звяр тае ўва-

гу, што для па вы шэн ня ўстой лі вас ці 

са цы яль ных ад но сін не аб ход на спа-

лу чаць дзяр жаў нае рэ гу ля ван не і 

раз віц цё ін сты ту таў кар па ра тыў на га 

рэ гу ля ван ня і са ма кі ра ван ня, а ў рэа-

лі за цыі са цы яль най па лі ты кі на роў ні 

з дзяр жаў ны мі ор га на мі па він ны пры-

маць ак тыў ны ўдзел вы твор чыя і гра-

мад ска-пра фе сій ныя ар га ні за цыі.

У гэ тых мэ тах па тра бу юц ца раз-

віц цё пра ва во га рэ гу ля ван ня ў сфе-

ры са цы яль на га прад пры маль ніц тва, 

рас пра цоў ка ад па вед ных сты му лю-

чых рэ гу ля тар ных ме ха ніз маў.

6. Для ўстой лі ва га і эфек тыў на-

га са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 

не аб ход ны ап ты маль нае спа лу чэн не 

эка на міч най мэ та згод нас ці з да сяг-

ну тым уз роў нем кан сты ту цый на га 

раз віц ця, улік уза ем на га ўплы ву пра-

ва вых і эка на міч ных фак та раў пры 

пры няц ці дзяр жаў ных ра шэн няў у 

сфе ры эка но мі кі.

Пры гэ тым не аб ход на мець на ўва-

зе, што ін фар ма цый нае вы мя рэн не 

су час ных пра ва ад но сін змя няе ро лю 

пра ва ўлас нас ці, ін тэ ле кту аль ных і 

ін шых пра воў, па ра дак і спо са бы іх 

аба ро ны. Ад бы ва ец ца кан цэп ту аль-

ная ма дэр ні за цыя ін сты ту та ўлас нас ці 

не толь кі як эка на міч най ка тэ го рыі, 

але і са цы я куль тур на га фак та ру раз-

віц ця гра мад ства з улі кам ін та рэ саў 

бу ду чых па ка лен няў.

Кан сты ту цый ны Суд звяр тае ўва-

гу за ка на даў ца, што пра ва вое рэ гу-

ля ван не ін сты ту та ўлас нас ці па він на 

апе ра тыў на ўліч ваць ін тэн сіў нае раз-

віц цё су час ных эка на міч ных ад но сін, 

ства раль ныя і сты му лю ю чыя маг чы-

мас ці пра ва ўлас нас ці, яго са цы я куль-

тур ныя ас пек ты, быць адап та ва на да 

ліч ба вых тэх на ло гій і іна ва цый.

У гэ тых мэ тах не аб ход ны ўдас ка-

наль ван не, сіс тэ ма ты за цыя і ка ды фі-

ка цыя за ка на даў ства ў га лі не пра ва 

ін тэ ле кту аль най улас нас ці, ства рэн не 

на леж ных пра ва вых ме ха ніз маў для 

за бес пя чэн ня ак тыў на га ўдзе лу гра-

ма дзян у пры ва ты за цый ных пра цэ-

сах аб' ек таў улас нас ці і ін вес та ван ні 

эка но мі кі.

7. Пра цэ сы гла ба лі за цыі і ін тэ гра-

цыі вы зна ча юць ак тыў нае раз віц цё 

між на род на га пра ва як пра ва вой га-

ран тыі між на род най бяс пе кі і эфек-

тыў на га су пра цоў ніц тва, важ ней ша-

га рэ гу ля та ра су час ных эка на міч ных 

ад но сін.

Кан сты ту цый ны Суд лі чыць, што 

ва ўмо вах па глыб лен ня ўза е ма дзе ян-

ня між на род на га і на цы я наль на га пра-

ва, раз віц ця над на цы я наль на га пра ва 

не аб ход на свое ча со вая і сіс тэм ная 

пра ва вая рэг ла мен та цыя ад но сін па-

між дзяр жа ва мі — удзель ні ца мі між-

дзяр жаў ных утва рэн няў для за бес пя-

чэн ня ста біль на га і ўза е ма вы гад на га 

эка на міч на га су пра цоў ніц тва.

Пры гэ тым у мэ тах ахо вы асноў 

кан сты ту цый на га ла ду не аб ход на, каб 

у над на цы я наль ным за ка на даў стве 

ўзро вень аба ро ны пра воў і сва бод 

гра ма дзян быў не ні жэй, чым пра ду-

гле джа на Кан сты ту цы яй Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь.

8. У су час ным уза е ма дзе ян ні дзяр-

жа вы, асо бы і гра мад ства ўзрас тае 

знач насць раз віц ця кан струк тыў най 

ак тыў нас ці гра ма дзян для пе ра ўтва-

рэн ня гра мад ства і ўма ца ван ня дэ ма-

кра тыч ных асноў дзяр жа вы.

Не аб ход на ўся мер на пад трым лі-

ваць і фар мі ра ваць усвя дом ле ную, 

іні цы я тыў ную, твор чую, са ма ар га ні за-

ва ную дзей насць гра ма дзян у роз ных 

фор мах і сфе рах жыц ця дзей нас ці, на-

кі ра ва ную на ка рысць гра мад ства.

У гэ тых мэ тах за ка на даў цу на ле-

жыць за бяс пе чыць да лей шае ўдас-

ка наль ван не пра ва во га рэ гу ля ван ня, 

якое ства рае ўмо вы для кан струк тыў-

на га ўдзе лу гра ма дзян на прын цы пах 

су пра цоў ніц тва ў пра цэ сах кі ра ван ня 

на мяс цо вым, рэ гі я наль ным і агуль на-

дзяр жаў ным уз роў нях.

9. Кан сты ту цый ная ма дэль дзяр-

жаў на-гра мад ска га ла ду з'яў ля ец ца 

аб' ек тыў ным ад люст ра ван нем су-

час на га раз віц ця гра мад скіх ад но сін, 

ба лан су па лі тыч ных сіл у кі ра ван ні 

спра ва мі дзяр жа вы.

За цвяр джэн не кан сты ту цы я на ліз-

му як гра мад скай пра ва свя до мас ці і 

рэ аль най дзяр жаў на-пра ва вой па лі-

ты кі на кан сты ту цый най асно ве за бяс-

печ вае ўстой лі васць кан сты ту цый на га 

пра ва па рад ку, фар мі ра ван не Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь дэ ма кра тыч най са цы-

яль най пра ва вой дзяр жа вай.

У ця пе раш ні час не аб ход на пра-

даў жэн не глы бо ка га асэн са ван ня і 

рэа лі за цыі кан сты ту цый ных па ла жэн-

няў з улі кам пе ра мен лі вых гра мад скіх 

ад но сін, за ха ван не і раз віц цё кан сты-

ту цый ных прын цы паў і каш тоў нас цей 

бе ла рус ка га гра мад ства і дзяр жа вы, 

за бес пя чэн не да лей ша га кан сты ту-

цый на га раз віц ця кра і ны.

Гэ та Па слан не пры ня та на па ся-

джэн ні Кан сты ту цый на га Су да Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь 11 са ка ві ка 2020 г.

Стар шын ству ю чы — Стар шы ня 
Кан сты ту цый на га Су да 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
П. П. МІК ЛА ШЭ ВІЧ

Аб ста не кан сты ту цый най за кон на сці
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь у 2019 го дзе

Кан сты ту цый ны Суд Рэс пуб лі кі Бе ла русь у скла дзе стар шын-
ству ю ча га — Стар шы ні Кан сты ту цый на га Су да Мік ла шэ ві ча П.П., 
на мес ні ка Стар шы ні Кар по віч Н.А., суд дзяў Бо дак А.М., Бой ка Т.С., 
Ва ра но ві ча Т.В., Да ні лю ка С.Я., Ко зы ра вай Л.Р., Раб ца ва В.М., Раб-
ца ва Л.М., Сяр ге е вай В.Г., Ці ка вен кі А.Г., Чыг ры на ва С.П., раз гле-
дзеў шы ў су до вым па ся джэн ні пы тан не аб ста не кан сты ту цый най 
за кон на сці ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь у 2019 го дзе,

кі ру ю чы ся ар ты ку ла мі 22 і 24 Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб 
су даў лад ка ван ні і ста ту се суд дзяў, ар ты ку ла мі 74, 79, 84, 161—163 
За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «О конституционном судопроизвод-
стве»,

ВЫ РА ШЫЎ:

1. Пры няць Па слан не Кан сты ту цый на га Су да Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Прэ зі дэн ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь і па ла там На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб ста не кан сты ту цый най за кон на сці ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь у 2019 го дзе» (да да ец ца).

2. Апуб лі ка ваць Па слан не Кан сты ту цый на га Су да Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Прэ зі дэн ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь і па ла там На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб ста не кан сты ту цый най за кон на сці ў Рэс пуб лі-
цы Бе ла русь у 2019 го дзе» ў ад па вед нас ці з за ка на даў чы мі ак та мі.

Стар шын ству ю чы — Стар шы ня 

Кан сты ту цый на га Су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
П. П. Мік ла шэ віч

11 са ка ві ка 2020 г., г. Мінск.
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Прэ зі дэн ту
Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Па ла це прад стаў ні коў
На цы я наль на га схо ду
Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Са ве ту Рэс пуб лі кі
На цы я наль на га схо ду
Рэс пуб лі кі Бе ла русь

ПА СЛАН НЕ
КАН СТЫ ТУ ЦЫЙ НА ГА СУ ДА 

РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

АБ СТА НЕ КАН СТЫ ТУ ЦЫЙ НАЙ ЗА КОН НА СЦІ
Ў РЭС ПУБ ЛІ ЦЫ БЕ ЛА РУСЬ У 2019 ГО ДЗЕ

4 28 сакавіка 2020 г.ДАКУМЕНТЫ


