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Працэс трансфармацыі 
таталітарнага рэжыму 

ў дэмакратычную сістэму 
ВОЙЦЕХ ЦЭПЛ

Вельмі трывіяльная рэч: змяніць таталітарны рэжым на дэмакра-

тычны, бо дэмакратычная арганізацыя супольнасці – гэта вышэйшы 

тып, і людзям у ім жывецца лепш. Запалены рэвалюцыянер з „Братоў 

Карамазавых” Дастаеўскага хоча змагацца за лепшы свет, і хтосьці яму 

раіць, што было б найлепей, калі б ён сядзеў у бібліятэцы, чытаў кнігі 

і так памнажаў свае сілы. Перадусім у сучасным свеце гэта надзвычай 

актуальна. Калі вы хочаце ўдасканальвацца, сядзіце ў бібліятэцы 

і старанна выбірайце найважнейшыя кнігі. А найважнейшых кніг 

усяго некалькі, яны, напэўна, не перакладзеныя на беларускую, 

а збольшага нават на расейскую мову, так што першае выйсце 

– вывучыць ангельскую. Як след. І перш за ўсё ангельскую. Калі ў вас 

будзе адчуванне, што вы яе ведаеце, вам яшчэ трэба вельмі шмат 

вучыць. На гэтай мове існуюць тыя галоўныя кнігі, якія прывядуць 

вас да таго, як павінная выглядаць сучасная развітая дэмакратычная 

супольнасць. 

Працэс трансфармацыі таталітарнага рэжыму ў дэмакратычны мы 

ў Чэшскай Pэспубліцы за апошнія семнаццаць гадоў правялі адносна 

няўдала, так што мы ведаем, які памылкі мы зрабілі. Гэта добры досвед, 

бо наступным разам мы б здолелі зрабіць лeпш. Зараз я б хацеў 

выкарыстаць афарызм оксфардскага лорда Ральфа Дарэндорфа , які 

пасля падзення Берлінскай сцяны напісаў у сваім артыкуле: „Усходнім 

еўрапейцам спатрэбіцца ўсяго 6 месяцаў, каб змяніць палітычную 

сістэму, 6 гадоў, каб змяніць эканамічную, і 60 гадоў, каб змяніць 
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нарматыўную сістэму, правілы паводзінаў”. Гэты элегантны афарызмам 

я б хацеў скарыстаць для структуралізацыі свайго выступлення. 

Кожная супольнасць спачатку пачынае змяняць палітычную сістэму, 

то бок пачынае яе дэмакратызаваць. Варта было б сцісла згадаць 

характэрныя прыкметы дэмакратычнай палітычнай сістэмы. З аднаго 

боку, дэмакратыя мае першапачатковае вузкае значэнне, гэта ўлада 

народу (majoriterian rule). Гэта тое першапачатковае значэнне, якое 

мела дэмакратыя ў часе, калі Арыстотэль вылучаў розныя формы 

ўлады ад манархіі да арыстакратыі, алігархіі і ўлады ўсяго народу. 

Для азначэння гэтага і толькі гэтага павінна было б ужывацца слова 

„дэмакратыя”, але ягонае значэнне пашырылася да такой ступені, што 

сёння дэмакратыя практычна азначае добрую ўладу. Усё добрае – гэта 

дэмакратыя, і яе можна ўжыць усюды, дзе нам гэта трэба. Гэта другая 

скрайнасць.

Улада народу, большасць – гэта першая прыкмета дэмакратыі, якая 

вымагае роўнасці людзей, каб як мага больш іх мелі аднолькавы голас, 

і свабодных выбараў. Гэта першая рэч, якая ў сучасным свеце ўжо 

зусім не актуальная, бо „free and fair elections” могуць весці да таго, 

што лёгка выйграе дыктатар. Яскравым прыкладам ёсць Беларусь. 

Я пайду ў заклад, што калі б заўтра ў Беларусі адбыліся свабодныя 

выбары, справядлівыя, пад міжнародным наглядам, зноў выйграў бы 

Лукашэнка. Гэта вялікае расчараванне, але большасць памыляецца 

вельмі часта. Неабходна, каб большасць была добра інфармаваная. 

Гэта вельмі важна. Павінен папярэднічаць доўгі перыяд публічных 

дэбатаў у вольным друку, адукоўванне ўсіх людзей, каб яны зразумелі 

прынцыпы, пра якія трэба дыскутаваць. Калі большасць людзей не 

будзе разумець, чаго хоча, не можа быць свабодных выбараў. Я нават 

за тое, каб перад гэтым быў пэўны перыяд, які вядзе да спазнання 

гэтых рэчаў.
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Другая рэч, у якую ўсе вельмі вераць, – гэта рынкавая эканоміка. 

Вольны рынак, натуральна, ёсць умоваю дэмакратыі. Увядзенне рынкавай 

эканомікі, па сутнасці, азначае аднаўленне прыватнай уласнасці. Што такое 

рынак, калі не абмен тавараў і паслуг паміж свабоднымі і абароненымі, 

дакладна вызначанымі прыватнымі ўладаннямі. Значыць, замест 

дыскусіі пра ўвядзенне рынку трэба вырашыць: завядзем прыватную 

ўласнасць у самай радыкальнай, дакладнай, выразнай форме, якая будзе 

ахоўвацца дзяржавай. Гэта культурнае вынаходніцтва, якое палягае 

ў падмурку нашай цывілізацыі, у падмурку нашай атлантычнай юдаісцка-

хрысціянскай цывілізацыі. Зараз я вылучаю цывілізацыі паводле кнігі 

Самуэля П. Гантынгтана, якая называецца „Сутыкненне цывілізацый”. 

Яна была перакладзеная на ўсе мовы, і калі не была перакладзеная на 

беларускую, то гэта вялікая хіба, бо беларускі інтэлігент у гэтай сітуацыі не 

павінен разважаць, ён павінен вучыцца і перакладаць. Ніякага ўласнага 

чэшскага ці беларускага шляху не існуе, усе прынцыпы свабоднай 

і дэмакратычнай супольнасці вядомыя, яны трывіяльна паўтараюцца, 

яны ўжо запісаныя, ганарыцца ўласным нацыянальным шляхам – гэта 

бязглуздзіца. Падобныя нацыянальныя і нацыяналістычныя лініі час 

ад часу ўзнікаюць, бо нацыяналізм мае вялізную мабілізацыйную 

здольнасць, але гэта небяспечнае зло. Перастаньце быць патрыётамі, 

пачніце быць еўрапейскімі людзьмі. Нават я ніякі не чэх, я славянін. 

І вы мусіце гэта зразумець, каб трапіць адтуль, дзе вы цяпер, на 

Захад. Таму што нашая цывілізацыя, атлантычная, – найвышэйшая, яна 

пераўзыходзіць усе астатнія цывілізацыі на гэтай планеце. Заўважце, 

што я зусім не мультыкультураліст. Я не веру, што асобныя цывілізацыі 

роўныя. І ў гэтым сэнсе Самуэль Гантынгтан у сваёй кнізе вызначае 

прыблізна сем цывілізацый. Першая называецца „judeocristian”, а другая 

„russian orthodox”. Трапіць у адпаведную цывілізацыю – значыць, па-

першае, усталяваць усе характэрныя прыкметы палітычнай сістэмы, 

па-другое, эканамічнай сістэмы, а па-трэцяе, што самае важнае 

і самае цяжкае (і пра што мала гавораць) – гэта змяніць грамадскі лад, 

нарматыўную сістэму.
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Сцісла: палітычная сістэма, свабода інфармацыі, плюралізм палітычных 

партый, свабодныя выбары, улада большасці, дакладна сфармуляваныя 

асноўныя правы чалавека, падзел улады, канстытуцыя, заснаваная на 

падзеле ўлады, кастытуцыяналізм, вера ў тое, што мы напішам сабе 

правілы і будзем іх прытрымлівацца. Я не буду тут пералічваць асобныя 

правы чалавека, дапусцім, што гэта нешта накшталт Еўрапейскай 

хартыі правоў чалавека. У Чэшскай Pэспубліцы мы яе, па сутнасці, 

апісалі пасля Лістапада’89. Аднак тады ва ўладзе была левая група 

„шэсцьдзесят восем”, рэфарматары сацыялізму з чалавечым абліччам, 

так што гэтая нашая Хартыя змяшчае процьму сацыяльных правоў, якія 

зусім не рэалістычныя. Толькі потым да ўлады прыйшлі людзі, якія не 

хацелі рэфармаваць сацыялізм. Мы не хацелі рэфармаваць сацыялізм, 

мы хацелі яго пазбыцца, хацелі зрабіць ясную, чыстую, вольную 

супольнасць. Такім чынам, гэта тая палітычная сістэма, на пабудову 

якой маецца шэсць месяцаў. 

Змена эканамічнай сістэмы азначае прыватызацыю. Пра метады 

прыватызацыі можна гаварыць цэлы семестр. Сэнс у тым, што 

кожная рэч павінная мець ясна вызначанага ўласніка ці саўласніка. 

У расейскай традыцыі гэта вельмі аслаблена. Расея пад уплывам 

татарскай і мангольскай культуры цягам стагоддзяў аддалялася ад 

мадэлі прыватнай уласнасці, бо там было шмат уласнасці калектыўнай. 

Традыцыя славянскіх абшчынаў, камунальнай уласнасці, злучылася 

са зблытанай марксісцкай тэорыяй, і ўзнікла надзвычай атрутная 

сумесь, якая вядзе да збяднення людзей. А ўласнасць на зямлю – гэта 

найважнейшая аснова свабоды. Чалавек, у якога няма ўласнасці, – гэта, 

па сутнасці, нявольнік. Самая важная кніга, якую трэба перакласці 

і даць у рукі кожнаму маладому чалавеку: Fridrich von Hayek – „The 

Road to Serfdom” (Шлях у рабства). Прынцып такі: уласнасць – гэта 

пашырэнне асобы, гэта працяг кожнага чалавека, а калі чалавек 

пазбаўлены ўласнасці, ён страчвае свабоду, бо робіцца абсалютна 

залежным ад начальства. І малая ўласнасць – гэта аснова свабоды. 
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І яе трэба шанаваць. На гэтым заснаваная свабодная супольнасць, на 

гэтым заснаваны рынак, на гэтым заснаваная дэмакратыя. 

Вашая супольнасць, гэтаксама як і нашая, дэфармаваная ў тым сэнсе, 

што разважае галоўным чынам пра эканоміку. Эканамісты ёсць 

і будуць галоўнымі правадырамі змен, бо марксізм – па сутнасці 

эканамічная тэорыя. Усё яшчэ лічыцца, што базіс – гэта базіс, што 

дзяржава павінная арганізаваць эканамістаў, што дзяржава павінная 

забяспечыць умовы, каб людзі жылі добра. На самай справе дзяржава 

зусім не павінная пра гэта клапаціцца, гэта належыць прыватнаму 

сектару. Дзяржава павінная ствараць толькі прававыя рамкі, у якіх 

працякаюць эканамічныя працэсы, і ахоўваць іх. Дзяржава–матуля, 

якая павінна нас забяспечыць, павінна нас накарміць – гэта вялікі 

забабон, з якім вы будзеце сутыкацца яшчэ дзесяць наступных гадоў. 

На самай справе дзяржава мае іншую функцыю. 

У нас у Чэшскай Pэспубліцы было некалькі метадаў прыватызацыі. Вы 

чулі пра чэкавую сістэму, чулі пра продаж прадпрыемстваў у замежжа, 

чулі пра малую прыватызацыю ці продаж прадпрыемстваў з аўкцыёну. 

Будзьце пільнымі, каб не правесці ў сябе прыватызацыю паводле 

расейскага ўзору, які называецца „пагасі святло, а калі яно ўключыцца, 

хто за што будзе трымацца, тое і будзе ягонае” (switch of the light). Бо 

ў выніку – як тое сталася ў Расеі – уласнасцю авалодаюць менеджэры, 

стары апарат, вярхушка, якая ператворыцца ў алігархію. Вы не можаце 

зрабіць рэстытуцыю, рэстытуцыя – гэта вяртанне прыватнай уласнасці 

першапачатковым уласнікам альбо іхнім спадкаемцам. Перыяд 

несвабоды ў Беларусі занадта доўгі, да таго ж не існуе дакладнай 

рэгістрацыі зямельнай уласнасці. І было б абсурдам вяртацца ў час да 

1913 года ці яшчэ куды. Так што трэба ўсё неяк падзяліць паміж усімі 

грамадзянамі, бо адзіная зразумелая канструкцыя – тая, што грамадская 

ўласнасць, дзяржаўная ўласнасць – гэта саўладанне ўсіх грамадзянаў. 

Таму з дапамогай нейкіх чэкаў кожны павінен быў бы атрымаць пэўную 

частку абстрактнага саўладання, якая потым напоўніцца канкрэтнай. 
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І мы зноў вяртаемся да чэкавай прыватызацыі, якую вы ўжо павінныя 

правесці лепш, чым мы. Існуе небяспека, што процьма людзей разбагацее, 

і пачнуцца праявы несправядлівасці. Прадухіліць гэта могуць толькі 

загадзя добра падрыхтаваныя надзейныя прававыя рамкі. 

 

Вам патрэбныя юрысты ў заходнім стылі – не менеджэры, а эканамісты. 

У Беларусі перш за ўсё цалкам знішчаная прававая культура, як 

гэта было і ў нас. Калі б я мог вырашаць, дык паслаў бы 10 тысяч 

маладых людзей вывучаць права ў Амерыку, бо без прававых рамак 

тая манументальная аперацыя, якой ёсць увядзенне капіталізму, 

неажыццяўляльная. Азірнуўшыся назад, мы бачым, што найвялікшай 

памылкай нашай прыватызацыі быў недастаткова сфармуляваны 

парадак, правілы грамадства. І гэта галоўная функцыя дзяржавы 

– ствараць правілы.

Кожная супольнасць людзей мае пэўныя правілы, парадак супольнасці, 

які дазваляе суіснаванне і кааперацыю людзей. І гэта не толькі права, 

гэта і нефармальныя маральныя правілы, што можна і што нельга, што 

трэба і што не трэба рабіць, што добра і што дрэнна. У мінулым гэта было 

цесна звязана з рэлігіяй. Інакш кажучы, гэта нарматыўная культура 

супольнасці. Менавіта паводле гэтай прыкметы вылучае асобныя 

цывілізацыі Самуэль Гантынгтан. Розныя супольнасці маюць розныя 

сістэмы правілаў. Іх маюць нават самыя прымітыўныя супольнасці, што 

высветлілі прававыя антраполагі. Дык вось, яны высветлілі, што нават 

самыя прымітыўныя плямёны маюць нейкую ўласнасць, нейкія дамовы, 

нейкае права, бо без гэтага яны не могуць жыць. Нават жывёлы, якія 

жывуць у групах, не абыходзяцца без правілаў. Існуе бліскучая кніга 

пра паводзіны жывёлаў аўстрыйскага сацыёлага Конрада Лорэнца, 

лаўрэата Нобелеўскай прэміі, „Das sogenannt Böse” („Так званае зло”). 

У ёй апісваюцца паводзіны жывёлаў, вызначэнне тэрыторыі і г.д. 

Ніводная супольнасць не функцыянуе і не дасягае поспехаў без 

правілаў, без парадку супольнасці – прававога, маральнага, этычнага. 
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Найвялікшым скарбам і капіталам кожнай супольнасці ёсць яе 

маральны, нарматыўны парадак. Яго трэба рыхтаваць – выхаванне, 

адукацыя, сям’я, літаратура, гурткі, СМІ. Усё павінна кіраваць да 

стварэння сістэмы правілаў, на аснове якіх функцыянуе супольнасць.

Гэта і эканамічны капітал. Прынята лічыць, што багатая тая супольнасць, 

якая валодае фізічным капіталам, прыроднымі рэсурсамі. Гэта не так. 

Тыя супольнасці, якія маюць кучы золата на кучах дыяментаў, на 

кучах нафты, – яны бедакі. У найбагацейшых нафтавых краінах ёсць 

людзі, якія жывуць у галечы, і ў сучаснасці існуе тэорыя, што калі 

ў краіне ёсць прыродныя рэсурсы, уладны клас карыстаецца імі для 

карумпавання насельніцтва, каб яно не абуралася і каб ён сам мог 

жыць у дабрабыце. І краіна дэгенеруе. Як толькі гэтыя рэсурсы будуць 

вычарпаныя, усё разбурыцца. Карумпаванне людзей вядзе да таго, 

што менавіта гэтыя правілы, пра якія я гавару, дэгенеруюць і ўзнікае 

карумпаваная, хворая супольнасць.

Гавораць і пра фінансавы капітал. Без фінансавага капіталу няма 

эканамічнага развіцця, але ніхто не гаворыць пра тое, пра што зараз 

хачу сказаць і ўжо казаў я, пра маральны і сацыяльны капітал. Калі 

супольнасць знаходзіцца на высокай ступені і мае эфектыўныя правілы, 

дык яна жыве ў свабодзе, годнасці і дабрабыце, хай нават яна не валодае 

прыродным і фінансавым капіталам, жыццё там папросту лепшае. 

Гэта самая сучасная грамадская тэорыя. Забеспячэнне выканання 

абавязальніцтваў, усе прававыя інструменты, гарантыі, фінансавыя 

штрафы за невыкананне тэрмінаў, гэта вельмі дарагія аперацыі. 

І супольнасці, якія не працуюць на прынцыпе даверу, прайграюць 

у канкурэнцыі, бо не маюць сацыяльнага і маральнага капіталу. Бо 

гэта адзінае, што вы можаце прыдбаць бясплатна. Выхаванне людзей, 

паводзіны эліты грамадства павінны быць такімі, каб быць узорам 

для ўсіх астатніх. Людзі пераймаюць, таму дамінантны стыль, этыкет, 

этыка, давер да супольнасці – гэта самае важнае. Таксама гавораць 

10 Працэс трансфармацыі таталітарнага рэжыму ў дэмакратычную сістэму
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пра чалавечы капітал. Гэта значыць, што адукацыя, прафесіяналізм, 

працоўная дысцыпліна – усё мае эканамічны эфект.

Увесну 1990 года ў Чыкагскім універсітэце была створана група, 

якая пачала вывучаць развіццё Усходняй Еўропы. Яна атрымала 

вялікія фінансавыя сродкі ад розных фундацый, і яе сябры пачалі 

выдаваць часопіс, які называецца „East European Constitucional Revue” 

(„Усходнееўрапейскі канстытуцыйны агляд”). На працягу 15 гадоў 

яны ў гэтым часопісе манітаравалі і абмяркоўвалі з ужываннем 

параўнаўчага метада развіццё ў 29 посткамуністычных краінах. На 

старонках агляду дыскутавалі славутыя прафесары паліталогіі, права 

і эканомікі з Амерыкі, з Заходняй і Усходняй Еўропы. Гэты часопіс ёсць 

у бібліятэках, ён выходзіў і па-расейску, і я раю вам вывучыць гэтую 

праблематыку. У 1990 годзе там быў апублікаваны артыкул, у якім гэтыя 

вядучыя спецыялісты сфармулявалі тэорыю, што трансфармацыя да 

дэмакратыі ва Усходняй Еўропе немагчымая, і што мы будзем вельмі 

расчараваныя будучым развіццём. Вялікі скептыцызм. Канструкцыя 

была наступная: рэфарматары спачатку ўвядуць дэмакратычную 

палітычную сістэму, гэта значыць, свабодныя выбары і гэтак далей, 

такім чынам падвысіцца ўдзел людзей у кіраванні, адначасова з гэтым 

павінна прайсці як мінімум шасцігадовая эканамічная трансфармацыя, 

то бок прыватызацыя, пераход да капіталізму. Гэтая аперацыя вымагае 

вялікіх выдаткаў. Хто за гэта заплаціць? Адзіны шлях – гэта мабілізаваць 

унутраныя грошы, што азначае зацягнуць паясы людзей. Каб было лепш, 

трэба, каб было горш. З пачатковым запалам людзі гэта вытрымаюць, 

калі будуць хацець зменаў, але праз пэўны час яны стомяцца і пачнуць 

згадваць старыя добрыя часы, калі была пэўнасць, калі ў іх быў малы, 

але гарантаваны заробак. Настальгія па старых часах і рэакцыя 

супраць гэтых зменаў. Адначасова з’явіцца прыхаванае напружанне, 

напрыклад, нацыянальнае, у вашай частцы свету праблема расейскіх 

меншасцяў, моўныя праблемы. Нацыянальнае адраджэнне апынецца 

ў вельмі цяжкім становішчы. Усвядомце гэта і майце гэта на ўвазе. 
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Незалежная судовая сістэма 
– аснова існавання сучаснай 

еўрапейскай дзяржавы 
МАРЫЯ БЭНЭШАВА

Прававая дзяржава – гэта неверагодна прыгожая назва, але 

ажыццявіць мару жыць у прававой дзяржаве вельмі, вельмі 

складана. Чэшская Pэспубліка – гэта маладая дэмакратыя, і мы, таксама 

як і вы, праходзілі праз шматлікія гістарычныя павароты, якія адбіліся на 

ўсім уладкаванні нашай краіны. Важным слупом у пабудове прававой 

дзяржавы быў 1989 год. Адбылася так званая аксамітная рэвалюцыя, 

скончылася эра таталітарызму, і пачала будавацца дэмакратычная 

дзяржава. Натуральна, што гэта адбілася і на сферы юстыцыі, бо 

да таго часу суды, пракуратура і, у рэшце рэшт, адвакатура былі 

абмежаваныя ўладай камуністычнай партыі. Яна ўмешвалася ў працэсы 

ў галіне юстыцыі. Чалавек заўсёды павінен быў выбіраць, зрабіць 

яму годны ўчынак ці не. Калі ў 1989 годзе настаў пералом, трэба 

было ачысціцца ад людзей, якія ўдзельнічалі ў незаконных працэсах, 

і перабудаваць юстыцыю як цэлае. Гэта была неверагодна цяжкая 

задача, бо ў супрацоўнікаў юстыцыі не было лямпачак на галовах, якія 

б вызначалі, хто годны, а хто нягодны. Пасля аксамітнай рэвалюцыі 

пракуратура перажыла велізарную трансфармацыю. Наша палітычная 

рэпрэзентацыя прыйшла да высновы, што неабходна ўсю гэтую 

інстытуцыю перабудаваць, уключна з назвай. Было вырашана, што яна 

будзе называцца дзяржаўным прадстаўніцтвам, і пракуратура на мяжы 

1993 і 1994 гадоў была трансфармаваная ў дзяржаўнае прадстаўніцтва. 

Гэта быў надзвычайны працэс, у якім інстытуцыя павінна была быць 

ачышчаная ад асобаў, якія там працавалі і нейкім чынам удзельнічалі ў 

беззаконнях. У дзяржаўнае прадстаўніцтва павінны былі перайсці толькі 

12 Незалежная судовая сістэма – аснова існавання сучаснай еўрапейскай дзяржавы
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годныя юрысты, і дзяржаўнае прадстаўніцтва мелася пайсці ў новым 

кірунку. Да гэтай трансфармацыі пракуратура была вельмі моцным 

органам. Яна займалася не толькі правапарушэннямі, але і агульным 

наглядам, умешвалася ў цывільную і адміністрацыйную сферы, мела 

магчымасць даваць папярэджанні, т.зв. пракурорскія пратэсты. 

Гэты цывільны бок быў цалкам скасаваны з тым, што дзяржаўнае 

прадстаўніцтва будзе органам выключна крымінальных пазоваў. 

Усе астатнія функцыі, напрыклад, нагляд за адбываннем пакарання 

ці іншыя, скажам, калі абмяжоўваецца асабістая свабода людзей, 

умяшанне ў цывільныя працэсы, адміністрацыйныя працэсы, былі 

адмененыя і скасаваныя. Гэта было цесна звязана з тагачасным стартам 

прыватызацыі ў Чэшскай Pэспубліцы, калі ўладная эліта не хацела, 

каб прыватызацыі што-небудзь перашкаджала. Адзін з тагачасных 

міністраў нават заявіў, што нам трэба прыватызаваць з такой хуткасцю, 

каб мы маглі ўцячы ад юрыстаў. Гэта была вялікая памылка. Можна 

ўцякаць ад юрыстаў, але пры такіх вялікіх перасоўваннях маёмасці 

павінна быць прававое асяроддзе і заканадаўчыя рамкі. Тады проста 

пагасла святло і пачалося раскраданне. У выніку гэтага сёння мы маем 

справы Радавана Крэйчыржа, Віктара Кожанага і падобныя. 

Сёння мы ўжо ведаем, што 90-ыя гады ў нашай краіне не былі 

бясхібнымі, што тут не былі створаныя дастатковыя заканадаўчыя 

рамкі для такой велізарнай трансфармацыі маёмасці, і поплеч з гэтым 

ішлі злоўжыванні, раскраданні маёмасці ў мадыфікаваных формах, 

і шмат дзяржаўных грошай было вывезена ў падатковыя раі.

 

Сама трансфармацыя ў юстыцыі адбылася так, што былі прызначаныя 

праверачныя камісіі, якія даследавалі, ці канкрэтныя пракуроры 

наогул здатныя да трансфармацыі, ці ўдзельнічалі яны ў чымсьці або 

не. На жаль, час быў ліхаманкавы, і самыя беспрынцыпныя камуністы 

хутка паапыналіся ў праверачных камісіях. Урэшце я стаяла перад 

праверачнай камісіяй, якая складалася з адных камуністаў, хоць 
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сама я ніколі камуністкай не была. Мяне правяралі былыя партыйцы. 

Па сутнасці, трансфармацыйны працэс юстыцыю не ачысціў. І да 

сённяшняга дня ў ёй працуюць людзі – як у судовай сістэме, так 

і ў дзяржаўным прадстаўніцтве, – якім там няма чаго рабіць. І паколькі 

адно законы (аб судах і суддзях, аб дзяржаўным прадстаўніцтве) нам 

вызначаюць шлях, якім дзяржава можа пазбыцца суддзі ці дзяржаўнага 

прадстаўніка – а гэта магчыма толькі праз дысцыплінарны працэс, 

– дык вось пакуль гэтыя былыя партыйцы, якія, безумоўна, не павінны 

былі прайсці праз гэтую трансфармацыю, у прафесіным плане нічога 

не парушаць, яны, па сутнасці, неадклікальныя. 

Калі я знаходзілася на пасадзе найвышэйшага дзяржаўнага прадстаўніка, 

да мяне звярталіся палітычныя вязні, да мяне звярталіся „хартысты” 

з тым, што ў маёй інстытуцыі ёсць людзі, якім там не месца. З гэтым 

немагчыма было нічога зрабіць, бо закон быў у сіле, і цераз яго нельга 

было пераступіць. Дадатак да закона, які б нейкім спецыфічным чынам 

мог гэта адкарэктаваць, мы так і не прынялі менавіта таму, што суддзі 

ў нас незалежныя, і гэтым была б парушаная іхная незалежнасць. 

Існуюць тры слупы ўлады: улада заканадаўчая, выканаўчая і судовая. 

Гэтыя слупы ўзаемна ўраўнаважваюцца і пільнуюцца, каб раўнавага 

не была парушаная. У нас атрымалася спецыфічная сітуацыя, 

калі дзяржаўнае прадстаўніцтва пасля трансфармацыі падпала 

пад выканаўчую ўладу, то бок яно залежнае ад міністра. А міністр 

юстыцыі, які прызначае дзяржаўных прадстаўнікоў, прапануе на 

пасаду і адклікае з пасады найвышэйшага дзяржаўнага прадстаўніка, 

мае неабмежаваныя магчымасці, бо найвышэйшы дзяржаўны 

прадстаўнік можа быць адкліканы без указання прычын. У 2002 годзе 

мы высветлілі, што папярэдні закон аб дзяржаўным прадстаўніцтве 

абсалютна нерэальны, таму мы намагаліся яго мадэрнізаваць так, 

каб ён ствараў рамкі для ўваходу ў Еўрапейскі Звяз. Мы сутыкнуліся 

з супрацьстаяннем на чэшскай палітычнай сцэне ў той момант, калі 

14 Незалежная судовая сістэма – аснова існавання сучаснай еўрапейскай дзяржавы
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хацелі забяспечыць для найвышэйшага дзяржаўнага прадстаўніка хаця 

б абавязковае ўказанне прычыны адклікання. Бо кожны рэгіянальны 

дзяржаўны прадстаўнік, найвышэйшы дзяржаўны прадстаўнік 

і раённыя дзяржаўныя прадстаўнікі могуць быць адкліканыя толькі 

з прычын, вызначаных законам. Іхні пералік устаноўлены: калі, 

напрыклад, дзяржаўны прадстаўнік не выконвае свае абавязкі, больш 

за паўгода па стане здароўя не выконвае функцыі і г.д. У пытанні 

найвышэйшага дзяржаўнага прадстаўніка палітычная сцэна ўвесь час 

упарта настойвала на тым, што яго можна адклікаць калі заманецца 

без указання прычын. А гэта элемент, які значна звязвае дзяржаўнае 

прадстаўніцтва. Менавіта ад найвышэйшага дзяржаўнага прадстаўніка 

залежыць усё астатняе, уключна з атмасферай, якая ў дзяржаўным 

прадстаўніцтве пануе, калі яно падпадае пад ціск з боку міністра. 

Незалежнасць суддзяў гарантуе асноўны дакумент правоў і свабод, 

канстытуцыя. Аднак незалежнасць фактычная тут усё яшчэ пад 

пагрозай, бо судовая сістэма эканамічна залежыць ад міністэрства. 

Гэта асноўная праблема, якая да сённяшняга дня не была вырашаная 

і якая дае магчымасць міністру юстыцыі ўмешвацца ў сферу судовай 

сістэмы. Міністр юстыцыі атрымлівае ад ураду пэўны аб’ём фінансаў 

у рамках бюджэту, і міністэрства юстыцыі размяркоўвае іх па сферах, 

гэта значыць, на судовую сістэму і на дзяржаўнае прадстаўніцтва. Калі 

найвышэйшы дзяржаўны прадстаўнік недастаткова лаяльны ў адносінах 

да палітычнай рэпрэзентацыі, ён апынаецца ў незайздроснай 

сітуацыі, якая пагражае ягонай незалежнасці. У мінулым, напрыклад, 

сталася, што міністр адмовіўся заплаціць фактуру за газ для будынка 

найвышэйшага дзяржаўнага прадстаўніцтва. А гэта вялізны рычаг, 

калі вы апынаецеся ў сітуацыі, што вам вось-вось адключаць газ 

і перастануць ацяпляць. Гэта выглядае як дробязны, нізкі ход, але 

гэта пагроза. На ўласнай скуры я зазнала ў значна больш складаных 

умовах, як страшна быць эканамічна залежным ад міністра, які трымае 

вас у абцугах. 



16

Калі мы хочам пабудаваць прававую дзяржаву, адназначна трэба 

ліквідаваць эканамічную залежнасць. Неабходна, каб юстыцыя, а гэта 

значыць судовая сістэма і інстытут дзяржаўнага прадстаўніцтва, мелі 

самастойны бюджэт, якім яны самі змогуць распараджацца. Да гэтага 

моманту нельга казаць пра поўную незалежнасць юстыцыі. 

Вы, канешне, ведаеце, што мы належым да кантынентальнай судовай 

сістэмы, дзе ёсць суды агульныя, адміністрацыйныя і канстытуцыйны. 

Канстытуцыйны суд узнік пасля аксамітнай рэвалюцыі. Што тычыць 

адміністрацыйных судоў, то гэта самае маладое звяно ў судовай 

сістэме, і яшчэ былы прэзідэнт Вацлаў Гавэл прызначаў старшыню 

найвышэйшага адміністрацыйнага суду. Што тычыць канстытуцыйнага 

суду, у яго, натуральна, ясная мэта ахоўваць канстытуцыю, у той час калі 

агульныя суды павінны ахоўваць справядлівасць, а таксама галоўныя 

інструменты і перадумовы, якія ў іх для гэтага ёсць – незалежнасць 

і бесстароннасць. У незалежнасці, як я ўжо згадала, мы мусім яшчэ 

шмат што ўдасканальваць. Што тычыць бесстароннасці, яна залежыць 

персанальна ад суддзі. Менавіта ад яго залежыць, як падысці да справы. 

У нас былі выпадкі, калі суддзі дзейнічалі абсалютна бесстаронна. І такіх 

суддзяў шмат, і судзіцца ў іх – сапраўды радасць. Але ёсць суддзі, якія 

ўсё ж такі думаюць найперш пра сябе, пра сваю кар’еру і разлічваюць, 

ці прынясе вынесены прысуд асабіста ім нейкае падвышэнне ў кар’еры 

альбо, наадварот, паніжэнне. А гэта сапраўды не жарты, калі трэба 

адбываецца разбіральніцтва па нейкай вялікай справе, шырока вядомай 

грамадскасці, калі ў залу паседжанняў увойдуць чатыры тэлевізійныя 

штабы, а вы мусіце паводзіць сябе абсалютна бесстаронна, і ведаеце, што 

калі вы гэты бесстаронні прысуд вынесеце, гэта можа мець негатыўную 

рэакцыю, бо чалавечае мысленне часам не атаясамліваецца з мысленнем 

прававым. Калі гаварыць пра бесстароннасць як паняцце ў суддзі, 

гэта чыста суб’ектыўны стан. Мы ўсяго толькі людзі, мы не аўтаматы, 

а людзі, якія памыляюцца. Гэта значыць, што гаворка ідзе пра вельмі 

далікатную справу і вымагае асабістай мужнасці кожнага суддзі, ягонай 
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максімальнай прафесійнай самааддачы. Гэта такі стан душы, калі нельга 

збочыць і паддацца нейкім развагам пра тое, што з ім будзе. Мала хто 

можа быць сапраўды бесстароннім.

Што тычыць канстытуцыйнага суду ў Чэшскай Pэспубліці, ён у сваім 

развіцці перажываў складаныя перыяды. Калі б я мусіла даць ацэнку, 

паводле майго меркавання, канстытуцыйны суд сапраўды ахоўвае 

канстытуцыйнасць у духу канстытуцыі так, як пра гэта гаворыць артыкул 

83, які абвяшчае канстытуцыйны суд абаронцам асноўных правоў 

і свабод. 

Калі канстытуцыйнаму суду дадзеныя вузкія паўнамоцтвы, то 

агульныя суды маюць паўнамоцтвы вельмі шырокія. Нават сёння 

яны не дзейнічаюць у сваёй практыцы так, што прымяняюць 

толькі канстытуцыйныя правілы і законы, яны павінны, уласна, 

прадбачыць вынік сваёй дзейнасці і працуюць з інтэрпрэтацыяй 

тэксту законаў. Яны павінныя самі прааналізаваць, што ёсць норма 

вышэйшай прававой сілы, і мусяць гэтак дзейнічаць і ў дачыненні 

да міжнародных абавязальніцтваў. Іх пакліканне вельмі важнае, бо 

чыніць справядлівасць – гэта вельмі складаны працэс, які вымагае 

сапраўды велічы суддзі як асобы. Што, уласна, суддзя мусіць рабіць 

і на што не мае права? Хоць ён і незалежны і мусіць быць бесстароннім, 

тым не менш тут ёсць і пэўныя правілы, якія абмяжоўваюць яго як 

асобу. Ён не можа займацца нейкай дадатковай працоўнай дзейнасцю 

за выняткам публікацыйнай і лекцыйнай дзейнасці. Я памятаю 

выпадак, калі суддзя меў творчы талент і прасіў дазволу ўдзельнічаць 

у мастацкім калектыве, дзе ён спяваў. Старшыня рэгіянальнага суду, 

у якога згаданы суддзя працаваў, прыйшоў да высновы, што гэта не 

сумяшчальна з вобразам суддзі і годнасць суддзі прыніжае, бо той 

выступаў у розных касцюмах, строях, а выступленне было звязанае 

з танцавальнымі нумарамі. У выніку даўжэзнага валаводжання суддзю 

было забаронена выступаць. Ён быў вельмі пакрыўджаны і абражаны, 
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звяртаўся да міністра, тым не менш кіраўніцтва стаяла на сваім. Суддзя 

з’яўляецца яшчэ і публічнай асобай, гэта азначае, што ў выпадку, калі 

на яго нехта нападзе, учыніць правапарушэнне, яму прадстаўляецца 

павышаная ахова, дадзеная санкцыяй крымінальнага права ў выпадку 

нападу на яго. Суддзі маюць заробак вышэйшы за сярэдні. Гэтага 

было дасягнута ўжо пасля аксамітнай рэвалюцыі і мэтай гэтага было 

не разбэшчванне суддзяў, а імкненне пазбегнуць пагрозы альбо 

спакусы прыняць хабар. Некаторыя цяперашнія выпадкі паказваюць, 

што нават павышаныя заробкі не гарантуюць нам выключэння такой 

спакусы. Розныя мафіі, якія аперуюць на нашай тэрыторыі, зусім не 

маюць праблемы з тым, каб пакласці на стол тры мільёны хабару, а гэта 

вялікая спакуса. 

Што тычыць яшчэ сістэмных недахопаў законаў аб судах і суддзях 

і аб дзяржаўным прадстаўніцтве, за перыяд функцыянавання гэтых 

інстытуцый у новай гісторыі з’явілася патрэба стварыць нейкую 

незалежную інстытуцыю, якая б вырашала такія спрэчкі, калі ад 

суддзяў патрабуецца незалежнасць, але не вызначаны механізм 

абароны, калі незалежнасць знаходзіцца пад пагрозай. На сённяшні 

дзень тут функцыянуюць толькі прафесійныя арганізацыі, такія як Унія 

дзяржаўных прадстаўнікоў і Судзейская унія, якія, аднак, не маюць 

трывалае глебы і не могуць вырашаць спрэчкі. У Брытаніі і Нямеччыне 

існуе найвышэйшая судзейская рада. Пакрысе прыходзіць час, калі 

гэтую інстытуцыю неабходна стварыць і тут. Гэта быў бы орган, які 

б павінен быў вырашаць такія пытанні. Да гэтага часу не было палітычнай 

волі для таго, каб стварыць такі орган суддзяў. Рызыка прыносіць 

плён, і ўцягванне суддзяў у тую сістэму, дзе яны будуць адначасова 

прымаць рашэнні адносна сваіх калегаў і браць на сябе адказнасць за 

гультаяватых ці нядобрых суддзяў, на маю думку, мэтазгоднае.

Грамадская думка на сённяшні дзень вельмі крытычная да чэшскіх 

суддзяў, бо яны мала працуюць, доўга даводзіцца чакаць рашэнняў, 
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і шмат гаворыцца пра тое, што законы не выконваюцца. Тым не менш, 

не дазволіць утварэння гэтай інстытуцыі было б дыскрымінацыяй 

чэшскай судовай сістэмы.

Падобнай праблемай з’яўляецца і тое, што сёння судовая сістэма 

арганізаваная такім чынам, што кіраўнікі цэнтральных, рэгіянальных, 

раённых судоў і найвышэйшага суду маюць неабмежаваны мандат, 

гэта значыць, што старшыня цэнтральнага суду тэарэтычна можа 

заставацца на сваёй пасадзе да самай пенсіі. Я сцвярджаю, што гэта 

недарэчна, бо з часам яны падлягаюць розным мясцовым уплывам, 

за што нас таксама дакаралі ацэначныя справаздачы Еўразвязу. 

А Чэшская Pэспубліка літаральна пратканая такімі ўплывамі. У інтарэсах 

бесстароннасці судовай сістэмы трэба было б зрабіць пэўны ліміт 

мандату гэтых кіраўнікоў судоў, напрыклад, пяцігадовы тэрмін. Гэта 

існуе і функцыянуе ў цэлым шэрагу краін, у т.л. ва ўсходнееўрапейскіх. 

Такая сістэма ў палякаў, славакаў, венграў, у суседніх дзяржавах. 

Я мяркую, што мы таксама прыйдзем да гэтага, гэта адно пытанне 

часу. 
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Роля Канстытуцыйнага суду 
ў сучаснай судовай сістэме 

ЭЛІШКА ВАГНЭРАВА

Судовая сістэма, натуральна, павінна быць незалежнай. Незалежнасць 

і бесстароннасць судовай сістэмы адназначна закладзеная 

ў чэшскай канстытуцыі. Аднак нават калі б гэты пасаж у канстытуцыі не 

быў адназначна прапісаны, патрабаванне незалежнасці і бесстароннасці 

судовай сістэмы вынікае з самой сутнасці прававой дзяржавы. Рысай 

прававой дзяржавы ёсць тое, што дзяржава, якая хоча называць сябе 

прававой, павінная мець судовую сістэму, якая была б незалежнай 

і бесстаронняй. Бо калі вы задумаецеся над тым, у чым палягае функцыя 

суду, можна, уласна, сказаць, што функцыяй суду ёсць абарона права 

грамадзянаў, перш за ўсе ад умяшання з боку дзяржавы. Што я маю на 

ўвазе. Перш за ўсе ўсвядомце, што суддзя карыстаецца законам. Гэты 

закон можа быць сам па сабе так шырока зразуметы, што ён сам ужо можа 

ўмешвацца ў правы грамадзян, і задача суддзі выкарыстаць закон такім 

чынам, які б не ўмешваўся ў гэтыя правы. Іншымі словамі: суддзя – гэта 

той, хто абараняе грамадзяніна ад магчымага самавольства, беззаконня, 

неправамерных дзеянняў дзяржавы. І каб суддзя мог выканаць гэты свой 

абавязак, ён павінен мець інстытуцыйна гарантаваную незалежнасць. 

Гаворачы пра незалежнасць судовай сістэмы і суддзяў, можна 

падзяліць развагі пра незалежнасць на дзве групы. З аднаго боку, гэта 

будуць развагі пра інстытуцыйную незалежнасць судовай сістэмы 

як дзяржаўнага інстытуту, а з другога боку – пра забеспячэнне 

незалежнасці паасобных суддзяў. Калі гаворка ідзе пра інстытуцыйнае 

забеспячэнне незалежнасці судовай сістэмы, то бок судовай сістэмы 

як інстытуту, нас будуць цікавіць пытанні: як выбіраюцца суддзі, хто іх 
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прызначае, хто можа іх адклікаць, пры якіх умовах іх можна адклікаць, 

нас цікавіць пытанне, паводле якіх крытэраў суддзя будуе сваю 

прафесійную кар’еру, гэта значыць, сваю дзейнасць у сістэме суддзяў 

так, каб ён мог трапіць у Найвышэйшы суд. 

Калі мы гаворым пра гарантыі асабістай незалежнасці, то мусім разважаць 

над пытаннямі кшталту: ці дастаткова матэрыяльна забяспечаны 

суддзя, ці дастаткова вялікі ягоны заробак, каб яго магчымы нізкі 

заробак не спакушаў да карупцыі і г.д. У гэтай сувязі мы разважаем 

пра інкампатыбільнасць (несумяшчальнасць) пасады суддзі з іншымі 

пасадамі альбо прафесіямі і г.д. Да гарантый судовай незалежнасці 

належыць і пытанне магчымасці сяброўства суддзяў у палітычных 

партыях і магчымасці іхнага ўдзелу ў палітычных органах, хай нават 

толькі з дарадчым голасам. Магчыма гэта ці не магчыма, гэта пытанні, на 

якія трэба адказваць. 

У Чэшскай Pэспубліцы, напрыклад, суддзі агульных судоў, г.зн. 

рэгіянальных, раённых, цэнтральных і Найвышэйшага суду, могуць 

быць сябрамі палітычных партый, ніводны закон ім сяброўства 

ў палітычнай партыі не забараняе. Суддзі Канстытуцыйнага суду, які 

з’яўляецца самастойным канстытуцыйным інстытутам цалкам па-за 

судовай сістэмай, не маюць права быць сябрамі палітычных партый. 

Вы можаце спытаць, ці ёсць у гэтым падзеле нейкі глыбокі сэнс альбо 

гэта нейкая хіба заканадаўцы, які забыўся забараніць суддзям агульных 

судоў быць сябрамі палітычных партый. Я думаю, што тут справа не 

ў нядбайнасці, а што, напэўна, сапраўды была задума заканадаўцы 

стварыць адрозненне паміж суддзямі агульных судоў і суддзямі 

Канстытуцыйнага суду. Прадметныя падставы для гэтага я бачу ў тым, 

што толькі Канстытуцыйны суд мае кампетэнцыю (альбо права) 

ацэньваць канстытуцыйнасць законаў і тэарэтычна можа касаваць 

законы. Агульныя суды не могуць ацэньваць канстытуцыйнасць 

нарматыўных актаў, каб у выніку іх самастойна касаваць. 
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Калі мы запытаемся, што такое закон, закон ёсць вынікам барацьбы 

інтарэсаў паасобных палітычных партый, такі пункт перасячэння 

інтарэсаў, на якім яны сышліся і які з дапамогай большасці зацвердзілі. 

У такой сітуацыі, калі мы разумеем закон менавіта як вынік, як 

узаемапранікненне пэўных паасобных інтарэсаў, рэпрэзентаваных 

паасобнымі палітычнымі партыямі, было б вельмі небяспечна, калі 

б суддзі Канстытуцыйнага суду маглі быць сябрамі палітычных 

партый. Магло б здарыцца, што я як сябар палітычнай партыі маю 

пэўныя абавязкі, напрыклад, наведваць сходы гэтай палітычнай 

партыі і г.д., і, у рэшце рэшт, не было б гарантыі, што суддзя не мог 

бы атрымліваць непасрэдныя загады ад сваёй палітычнай партыі 

наконт таго, як паставіцца да пэўных законаў як такіх. Вы можаце 

запярэчыць, што падобны загад палітычная партыя можа даць 

і ў дачыненні да канкрэтнай справы, якая разбіраецца ў агульным 

судзе. У такім разе, калі б гэта зрабіла палітычная партыя ў дачыненні 

да канкрэтнай спрэчкі, дзе судзяцца два бакі, якія павінныя мець 

у спрэчцы роўныя пазіцыі, гаворка б ішла не столькі пра парушэнне 

незалежнасці, колькі перадусім пра парушэнне бесстароннасці, што 

палягае на ўзроўні крымінальнага злачынства. У той жа час менавіта 

ў справах накшталт ацэнкі канстытуцыйнасці закона адсутнічаюць 

два бакі, якія б супернічалі ў тым, які з іх спрэчку выйграе ці прайграе. 

Там, па сутнасці, няма ніякага індывідуальнага інтарэсу. Але там 

ёсць грамадскі інтарэс, які выказваецца пасярэдніцтвам менавіта 

палітычных партый. 

Да 1989 года ў нас была канцэпцыя, паводле якой пракуратура 

ажыццяўляла нагляд за тым, як дзейнічаюць суды і як дзейнічаем мы ўсе. 

Мы ад яе адмовіліся, бо яна не мае нічога агульнага з дэмакратычнай 

прававой дзяржавай. Функцыяй пракуратуры ў цывілізаваным свеце 

ёсць пераслед правапарушэнняў і кропка. А рэшта – гэта прастора 

свабоды асобы, і там пракуратуры няма чаго рабіць. А калі нейкая 

адміністрацыйная ўстанова прыме рашэнне, якое грамадзянін лічыць 
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незаконным ці няправільным, для гэтага пасля 1989 года ў Чэшскай 

Pэспубліцы ўзнікла сістэма адміністрацыйных судоў, якія вырашаюць 

такія рэчы. Ні ў якім разе іх не павінная вырашаць пракуратура.

Да пытання выбару суддзяў. У Чэшскай Pэспубліцы існуюць адрозненні 

паміж тым, як выбіраюцца суддзі ў агульныя суды і ў Канстытуцыйны 

суд. Гэтыя адрозненні сапраўды радыкальныя. Калі ў агульны суд 

суддзя можа патрапіць праз міністра юстыцыі, які падасць прапанову 

прэзідэнту рэспублікі, і прэзідэнт рэспублікі, калі прыме прапанову, 

прызначыць пэўную асобу суддзём, і гэтая асоба застаецца на пасадзе 

да сямідзесяцігадовага веку. Мінімальная мяжа для ўступлення 

ў судовую сістэму складае 30 гадоў. Такім чынам, калі пэўная асоба 

старэйшая за 30 гадоў, калі яна здала судовыя іспыты і калі яе імя 

падасць міністр юстыцыі прэзідэнту, прэзідэнт гэтую асобу прызначыць 

суддзём, і яна можа заставацца на пасадзе да 70 гадоў. Іншымі словамі, 

вы бачыце, што ў выпадку суддзяў агульных судоў адно выканаўчая 

ўлада ацэньвае прафесійныя і маральныя якасці кандыдата і тое, ці 

з’яўляецца кандыдат на пасаду суддзі з гэтых двух гледзішчаў здольным 

выконваць сваю функцыю. Трэба сказаць, што гэтую мадэль, у якой 

толькі выканаўчая ўлада прымае рашэнне, ці ўступіць суддзя ў судовыя 

структуры, я асабіста не лічу ўдалай, таксама як не лічыць яе ўдалай 

і ўвесь Канстытуцыйны суд, што і выказаў у некалькіх сваіх пастановах. 

Канстытуцыйныя суддзі абіраюцца і прызначаюцца абсалютна 

іншым чынам. Канстытуцыйных суддзяў абірае прэзідэнт рэспублікі, 

аднак, перш чым яны будуць прызначаныя, гэтыя кандыдаты мусяць 

быць ухваленыя верхняй палатай Парламента ЧР – Сенатам. Там ім 

неабходна атрымаць больш за палову галасоў прысутных сенатараў. 

Калі асоба, прапанаваная прэзідэнтам, патрэбную колькасць галасоў 

не атрымае, прэзідэнт не можа прызначыць яе канстытуцыйным 

суддзём. Я мяркую, што гэтая мадэль, дзе да адбору далучаецца 

палата Парламента, надае суддзям большую легітымнасць. Увогуле 
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трэба сказаць, што гэтая мадэль адбору канстытуцыйных суддзяў, 

якую абрала Чэшская Pэспубліка, ёсць амерыканскай мадэллю. 

З той розніцай, што амерыканскія суддзі Найвышэйшага суду, якія 

таксама абіраюцца такім чынам, маюць пажыццёвы мандат, а чэшскія 

суддзі Канстытуцыйнага суду маюць часава абмежаваны мандат 

– толькі на 10 гадоў. Ужо ў працэсе фармулявання новай канстытуцыі 

трэба пазбегнуць праблем, звязаных з абмежаваннем мандату. 

Суддзя, у якога сканчаецца дзесяцігадовы мандат і які хоча яго 

паўтарыць, можа быць схільны прымаць такія рашэнні, якімі б ён мог 

атрымаць прыхільнасць як прэзыдэнта, так і большасці ў сенаце, каб 

сапраўды мог стаць суддзём. Гэта вельмі крызісныя моманты, і яны 

не павінны ўвогуле пранікаць у канцэпцыю сістэмы, бо яны рэальна 

могуць пагражаць незалежнасці суддзяў. Да гэтага трэба дадаць, што 

забарона паўторнага мандату ў Еўропе ёсць звыклым стандартам, 

аднак, на жаль, мушу канстатаваць, што Чэшская Pэспубліка да 

гэтуль такога стандарту не мае.

Рашэнні Канстытуцыйнага суду, якія ўступілі ў сілу, паводле канстытуцыі 

абавязковыя для выканання ўсімі органамі і асобамі, г.зн. кожным. 

Калі гаворка ідзе пра скасаванне закона, рашэнне як правіла пачынае 

дзейнічаць і ўступае ў сілу з моманту апублікавання рашэння ў зборы 

законаў. Канстытуцыйны суд можа адкласці ўступленне ў сілу, г.зн. 

можа сказаць, што рашэнне пачне дзейнічаць праз паўгода альбо 

нават праз год. Мы таксама ўжо пастанавілі, што рашэнне можа 

ўступаць у сілу, пачынаючы днём вуснага абвяшчэння. То бок яшчэ 

раней. Пытанне ў тым, ці можам мы абвесціць, што закон касуецца 

з адваротнай сілай, што на практыцы азначае, быццам ён ніколі не 

дзейнічаў. Такога рашэння мы пакуль ні разу не прымалі. 

Дзяржаўныя органы не заўсёды слухаюць меркавання Канстытуцыйнага 

суду. І перш за ўсё парламент. Калі Канстытуцыйны суд касуе 

пэўны закон і адкладае ўступленне рашэння ў сілу, напрыклад, на 
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год, ён чакае, што парламент прыме новы закон, які будзе адпаведны 

канстытуцыі. Інакш кажучы, у прававым парадку ўзнікае прабел. З такой 

сітуацыяй Канстытуцыйны суд ужо сутыкаўся і мусіў прабел, які ўзнік 

у прававым парадку, запоўніць сваім выкладам. Ён сам быў вымушаны 

стварыць норму, якая запоўніла прабел. У такім выпадку Канстытуцыйны 

суд патрабуе, каб гэтае правіла стварыў не толькі ён, а каб гэтаксама 

дзейнічалі і агульныя суды. Апошні раз падобная сітуацыя склалася 

ў сувзі з вызначэннем памеру арэнднай платы, бо Канстытуцыйны 

суд паўторна скасаваў т.зв. рэгуляцыю арэнднай платы ў Чэшскай 

Pэспубліцы. Калі рашэнне прымалася, напэўна, трэці раз, урад і парламент 

засталіся бяздзейнымі, і не існавала ніякага нарматыву. У дадзеным 

выпадку Канстытуцыйны суд заявіў: у гэтай сітуацыі агульныя суды 

павінныя вырашаць пытанне памеру арэнднай платы самі і ў канкрэтных 

выпадках самастойна вызначыць плату, бо тут існуе відавочны прабел 

праз бяздзеянне Парламента. І менавіта суды пакліканыя для таго, каб 

абараняць правы і тым больш асноўныя правы грамадзян і стварыць 

самастойна ў такім выпадку прымальную норму.
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Становішча адвакатуры ў судовай 
сістэме Чэшскай Рэспублікі 

КЛАРА ВЭСЭЛА-САМКАВА

Адвакатура ў Чэшскай Рэспубліцы ёсць так званай свабоднай 

прафесіяй, г.зн. што кожны адвакат з’яўляецца індывідуальным 

прадпрымальнікам. Адвакаты могуць аб’ядноўвацца на розны спосаб. 

Адвакат адказвае перад сваім кліентам усёй сваёй маёмасцю, і, 

зрабіўшы памылку – калі кліент зможа давесці, што адвакат яе сапраўды 

зрабіў і дрэнна яго абараняў, – мусіць кампенсаваць кліенту шкоду са 

сваёй маёмасці. Гэта вядзе да вельмі адноснага погляду на жыццёвыя 

каштоўнасці, прынамсі мяне, бо я ведаю, што папросту сяджу на суку 

над прорвай і ён пада мной у любы момант можа зламацца. Адвакат 

вядзе прадпрымальніцкую дзейнасць на ўласную ліцэнзію, ён можа 

весці прадпрымальніцкую дзейнасць у розных формах, і нягледзячы 

на тое, што ён адвакат, ён такім чынам выконвае і пэўную грамадскую 

паслугу, на падставе якой не толькі лічыцца прадпрымальнікам, але 

і нейкай грамадскай асобай, якая пэўным чынам звязаная з правам. 

Гэта шызафрэнічны падыход, які падрывае адвакатуру. У рамках 

гэтай падвойнай ролі адвакатура функцыянуе з аднаго боку як бізнэс, 

а з другога як пэўная дзяржаўная функцыя.

Дзяржаўная функцыя дадзена перадусім абавязкам забяспечваць права 

і парадак усім грамадзянам без увагі на іх фінансавае становішча. Права 

на справядлівасць не ёсць правам, якое залежыць ад маёмасці або 

сацыяльнага становішча, гэта безадносная катэгорыя, якая называецца 

грамадскае дабро. А грамадскае дабро мае адну спецыфічную 

характарыстыку – яно дзейнічае не толькі ў дачыненні да тых, да каго 

мае непасрэдныя адносіны, але і ў дачыненні да тых, каго, здавалася б, 

26 Становішча адвакатуры ў судовай сістэме Чэшскай Рэспублікі



27Беларускі шлях у Еўропу 27

зусім не датычыць. З таго, што выконваюцца правы і што кожны 

можа дамагчыся справядлівасці, мае выгаду не толькі той датычны 

чалавек, але і ўсё грамадства, якому такім чынам гарантуецца, што 

ўсё грамадства будзе паводзіць сябе на пэўным прававым узроўні, на 

пэўным узроўні будуць заключаюцца кантракты – і гэта мае ўсеагульны 

станоўчы эканамічны эфект.

Для лепшага разумення прывяду прыклад. З таго, што ўсе ўмеюць 

чытаць і пісаць, карысць мае не адзін чалавек, які можа нешта 

прачытаць, а ўсё грамадства, бо такім чынам уся яго камунікацыя 

з паасобнымі грамадзянамі можа адбывацца на пэўным узроўні, узроўні 

пісьменным, і дзякуючы гэтаму грамадства развіваецца. Таму, скажам, 

базавая адукацыя – гэта грамадскае дабро, з якога маюць карысць 

усе. Часам падобная карысць можа быць досыць неадназначнай, 

напрыклад, знешняя палітыка. Нават калі вы глыбока не згодныя са 

знешняй палітыкай Беларусі, вы ўключаныя ў тое грамадскае дабро, 

якое прыносіць беларуская палітыка. І вы можаце казаць што заўгодна, 

маўляў, я не згодны і не хачу з гэтым мець нічога агульнага, хачу ад 

гэтага дыстанцыявацца. Тым не менш, вы ўсё адно ад гэтага пэўным 

чынам залежныя, усё адно гэта мае ўплыў на вашае жыццё, усё адно 

вы ад гэтага не можаце ніяк пазбавіцца. Нават калі вы эмігруеце, вы 

ад гэтага не пазбавіцеся, бо вы будзеце эмігрантам з Беларусі недзе 

ў зусім іншым краі і пачняце з таго, што, скажам, у Амерыцы будзеце 

мыць посуд, каб зарабіць на вучобу і гэтак перасунуцца на іншы 

ўзровень. Гэта папросту лёс, якога нельга пазбегнуць.

Адвакатура выконвае для дзяржавы пэўную ролю, якую дзяржава 

прадукуе ў форме грамадскага дабра, г.зн. выканання права 

і справядлівасці. Адвакат надзяляецца выкананнем адвакацкай 

дзейнасці па пасадзе (ex off o), г.зн. як дзяржавай вызначаны 

адвакат, і дзяржава гарантуе, што ў пэўных сітуацыях – асабліва пры 

матэрыяльнай нястачы абвінавачванага – адвакат павінен узяцца за 

абарону. Коратка хачу сказаць пра становішча іншых юрыдычных 
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прафесій. Зноў з’яўляецца і вельмі пашыраецца так званая катэгорыя 

„in house lawyer”, заводскі юрыст, які ёсць работнікам прадпрыемства. 

Іншыя самастойныя прававыя прафесіі ў Чэшскай Рэспубліцы – гэта 

натарыюс і судовы выканаўца. Натарыюс – гэта асоба, у якой складнік 

далегавання дзяржаўнай улады істотна большы, чым у адваката. 

Натарыюс выступае ў якасці так званага судовага камісара, які 

разбірае спадчынныя адносіны, г.зн. маёмасныя пераходы ў сувязі 

са смерцю, а таксама адміністрацыйным парадкам засведчвае 

тоеснасць дакументаў (копіі і арыгіналу) і завярае тоеснасць асобаў 

або правільнасць подпісаў на дакументах. Акрамя таго, ён завярае 

пэўныя юрыдычныя факты, што праяўляецца асабліва ў камерцыйным 

праве, калі ён засведчвае адбыццё агульных сходаў таварыстваў, дзе 

нехта, скажам, быў абраны дырэктарам, або перавод камерцыйных 

доляў. Наступная юрыдычная прафесія – судовы выканаўца. Гэта 

таксама свабодная прафесія, якая мае задачу эфектыўна вымагаць 

даўгі ў даўжнікоў, за якімі судом быў прызнаны іх абавязак плаціць.

З пункту гледжання функцыянавання права існуе адна ключавая рэч. 

Гэта забеспячэнне рэгістрацыі нерухомасці, кадастр нерухомасці. 

Чаму гэтак важны спосаб рэгістрацыі нерухомасці? Паглядзіце: 

адкуль бярэцца капітал? Адкуль бяруцца грошы на тое, каб вы маглі 

адкрыць уласную адвакацкую кантору? Каб вы маглі адкрыць сваю 

першую ўласную майстэрню? Каб маглі распачаць сваю першую 

справу за ўласным сталом? Каб паставілі на яго свой першы кампутар, 

заключылі сваю першую дамову? Недзе вы павінны знаходзіцца, недзе 

ў вас павінен стаяць тэлефон. Гэтым месцам ёсць ваша прыватная 

ўласнасць, месца, у якім вы жывяце або маеце яго ва ўладанні. Як 

можна бізнэс раскруціць практычна? Гэтая праблема вырашаецца 

менавіта праз прыватную ўласнасць. Падмуркам усяго ёсць наяўнасць 

месца, дзе можна пачаць займацца прадпрымальніцтвам. Акрамя таго, 

прыватная ўласнасць ёсць адзінай крыніцай пачатковага капіталу 

ў тым сэнсе, што гэта па сутнасці адзіная магчымасць атрымаць 
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пазыку. Калі вы нечым валодаеце, вы можаце гэта прадаць і такім 

чынам атрымаць капітал для пачатку. Але калі вы маеце свой дом, 

то яго вы не можаце прадаць, бо папросту не маеце, дзе жыць. Тым 

не менш, калі вы ім сапраўды валодаеце і можаце гэта пацвердзіць 

дакументальна, вы можаце яго закласці і атрымаць за яго пазыку, 

а з ёй пачынаць уласную справу. Гэта другі эфект, які прыносіць 

валоданне нерухомасцю, а таму так важна мець доказны і празрысты 

рэестр нерухомай маёмасці.

Нобелеўскую прэмію ў галіне эканомікі некалі атрымалі эканамісты, 

якія спрабавалі адшукаць, у чым палягаюць прычыны беднасці. Бо 

нават краіны з вялізнымі фінансавымі рэсурсамі, як, напрыклад, 

Намібія, дзе здабываецца прыблізна палова ўсіх сусветных запасаў 

дыяментаў, маюць вялізныя фінансавыя праблемы. Чаму, уласна 

кажучы, гэтыя краіны бедныя, калі маюць такія выкапнёвыя 

багацці. Вучоныя праводзілі параўнанні, даследавалі афрыканскія 

і лацінаамерыканскія дзяржавы і ўрэшце прыйшлі да высновы, што 

багацце краіны і развітасць эканомікі непасрэдна залежныя ад ступені 

празрыстасці маёмасных адносін да нерухомасці. Калі ў Перу адна 

сям’я 300 гадоў урабляе адно кукурузнае поле, то ўсе ведаюць, што 

гэта іх поле і на ім не сее ніхто іншы. Але ў той момант, калі гэтая 

сям’я вырашыць тое поле пакінуць, яно перастане быць іх маёмасцю 

і яго імгненна зойме сусед, які на ім пачне сеяць сваю кукурузу. Такім 

чынам, гэта не валоданне, гэта пэўнае трыманне.

Калі вы зможаце паўплываць на ход беларускай эканомікі, беларускага 

гаспадарання, беларускага афармлення прававых дачыненняў, то не 

забудзьцеся, калі ласка, пра кадастр нерухомасці. Гэта першая рэч, 

якую вы мусіце рэфармаваць. У вас будзе адчуванне, што існуе мноства 

іншых прыярытэтаў, але паверце, што празрыстасць маёмасных 

адносін да нерухомасці ёсць падмуркам поспеху ў бізнэсе. У той 

момант, калі ў вас няма выразных маёмасных адносін да нерухомасці, 
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у той момант, калі вы мусіце дамагацца таго, каб была хутка 

зарэгістравана змена ў валоданні, узнікае вялізная прастора для 

карупцыйных дзеянняў, якія ўжо не ў чалавечых сілах адсачыць. Як 

толькі недзе пусціць карані карупцыя, яна не закране толькі таго, хто той 

хабар павінен даць, яна будзе дзейнічаць у агульнай свядомасці. Калі 

ў кадастры нерухомасці дойдзе да карупцыі, тым самым усталюецца 

пэўны стандарт, які жыва адаб’ецца ва ўсіх сферах грамадства. Не 

бывае, што адна частка грамадства скарумпаваная, а другая не – гэта 

разліваецца па ўсёй краіне, як вада, усмоктваецца ва ўвесь дыван. 

Неабходная празрыстасць дачыненняў, увядзенне т.зв. інтабуляцыйнага 

прынцыпу, г.зн. што пераход маёмаснага права адбываецца не тады, калі 

гэта засведчыць натарыюс, а тады, калі дамова куплі-продажу пададзена 

ў рэгістр, які мусіць зарэгістраваць яе на працягу двух дзён. А не так, як у 

Празе, дзе чакаць даводзіцца ўжо „толькі” 4-5 месяцаў.

Другім важным момантам ёсць закон аб конкурсе і ўзаемаразліках. 

Калі прадпрымальнік абвяшчаецца банкрутам, то падводзіцца тлустая 

рыса, падлічваюцца даўгі, маёмасць, і, напрыклад, 5 гадоў ён не мае 

права займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю. Звычайна маёмасць 

бывае меншаю, чым даўгі, і конкурс абвяшчаецца на асобу, якая 

запазычылася. У гэтым разе адбываецца так званы прапарцыйны 

разлік даўгоў. Даўжнік мае 100 даляраў, але ўсім крэдыторам разам 

ён вінен, напрыклад, 1000 даляраў. Крэдытораў усяго 10, такім чынам, 

кожны возьме сабе па 10 даляраў. Пакараннем для прадпрымальніка 

ёсць, напрыклад, забарона 10 гадоў выконваць пасаду сакратара/

дырэктара або забарона ўласнага гаспадарання. А ў бухгалтэрыі нікога 

не будзе палохаць неспаганяльны доўг. Шлях да гэтай мадэлі быў 

доўгі, але з большымі ці меншымі праблемамі сёння ў бізнэсе гэта так 

дзейнічае.

У Чэшскай Рэспубліцы мы вельмі недаацанілі прыватныя даўгі. 

Прамінула больш за 15 гадоў, перш чым мы напоўніцу зразумелі 
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неабходнасць закону аб прыватных банкрутах. Мы прамарнавалі 

процьму гадоў, і справа дайшла да штучнага запазычання грамадзян 

толькі праз тое, што дзяржава была няздольная прадставіць ім абарону 

ад рабавання фінансавымі кампаніямі, якія абдзіралі менавіта самы 

бедны пласт насельніцтва з дапамогай нібыта выгадных і простых 

для атрымання пазыкаў. Чым людзі бяднейшыя, тым больш плацяць, 

бо яны не здольныя выбрацца з зачараванага кола даўгоў. У цяперашні 

час пачынае дзейнічаць новы законапраект аб прыватных банкрутах, 

які гэтую праблему вырашае. Але гэта цягнулася доўга, і мноства 

людзей, уцягнутых у бяскоцую спіраль даўгоў, апынулася на дне 

грамадства.

У заключэнне яшчэ адзін зацем: змірыцеся з тым, што ваша вучоба, 

калі яна мае юрыдычную скіраванасць, у выпадку зменаў у Беларусі 

зробіцца абсалютна непатрэбнай і вам будзе неабходна вывучаць 

усё зноў і зусім не так. Гэтаксама, як тое было ў колішняй Чэхаславакіі 

пасля 1989 г.
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Роля бюракратыі і кантэкст 
яе рэформы ў рамках пераходу 

ад сацыялізму да капіталізму 
ВІКТАР ДОБАЛ, ІВАНА ВАЙНЭРАВА

Калі нам разам вызначана займацца сістэмай грамадскага кіравання 

ў дастаткова шырокіх узаемасувязях, варта адразу на пачатку 

задумацца над самім паняццем бюракрат і бюракратыя. Карані 

бюракратыі сягаюць у тыя часы, калі ўладар ужо быў не здольны кіраваць 

свёй тэрыторыяй самастойна і ў аддаленых мясцінах яму патрабаваўся 

ўпаўнаважаны. Той прадстаўляў уладара на дадзенай тэрыторыі і меў 

дастаткова вялікую свабоду да таго моманту, пакуль уладар не вырашыў 

выдаваць розныя распараджэнні, дэкрэты і законы, каб кіраваць усімі 

сваімі тэрыторыямі аднолькава. Упаўнаважаны ў выніку гэтага пачаў 

страчваць сваю ўласную ініцыятыву, мусіў усё больш слухацца законаў і 

распараджэнняў, і ўрэшце ператварыўся ў бюракрата.

Для дэмакратычнага кіраўніцтва важная вышэйшасць права і бюджэту, 

і бюракратыя, у сваю чаргу, таксама павінна шанаваць гэты прынцып. 

Таму ў дэмакратычнай супольнасці рашэнні ў найбольш важных справах 

прымае не ўладар або адна партыя, і не чыноўнікі, а прадстаўнікі 

грамадзян, абраныя ў свабодных выбарах, або непасрэдна грамадзяне 

праз рэферэндум. Менавіта выбарныя прадстаўнікі мусілі б праз 

пасярэдніцтва законаў і іншых прававых нормаў абараняць перадусім 

свабоду грамадзян і абмяжоўваць самавольства чыноўнікаў і іншых 

грамадскіх функцыянераў.

Гэта бывае ўвасоблена ў двух прынцыпах. Першы датычыць грамадзяніна 

і выражаецца як права грамадзяніна рабіць усё, што закон яму не 
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забараняе. Другі датычыць бюракратаў і дзяржапарату, які, наадварот, 

можа здзяйсняць толькі тое, да чаго яго закон упаўнаважвае. Закон 

усталёўвае абсяг іх паўнамоцтваў.

Відавочна, што рэформа грамадскага кіравання ў рамках па сутнасці 

рэвалюцыйнага пераходу ад дырэктыўнай сацыялістычнай дзяржавы 

да свабоднага рынкавага ўладкавання – гэта працэс хваравіты 

і радыкальны. Акрамя іншага, ён суправаджаецца заканадаўчым, 

персанальным і арганізацыйным ураганам. Выгадай ёсць тое, што 

большасць насельніцтва прынамсі на пачатку да зменаў бывае 

настроеная прыязна.

Адной з галоўных задач, якія ў зноў усталяванай дэмакратычнай 

супольнасці мусіла б зноў пачаць выконваць грамадскае кіраванне, 

гэта абарона маёмасці. Усе цывілізаваныя супольнасці зыходзілі 

з таго, што ўласнасць чалавека ёсць складнікам ягонае непадзельнасці, 

і нельга яе ў яго без адназначнага абгрунтавання забіраць або ў яе 

ўмешвацца. У камуністычных краінах, наадварот, ніякай абароны 

маёмасці, па сутнасці, не існуе. Вяртанне да абароны маёмасці 

і аднаўленне павагі да прыватнай уласнасці на шкоду дзяржаўнай 

звязана з рэстытуцыямі і прыватызацыяй, якія так званыя новыя 

сярэдне- і ўсходнееўрапейскія дэмакратыі ў большай ці меншай 

ступені распачалі. Лагічна, што рэстытуцыйныя і прыватызацыйныя 

працэсы часам выклікаюць у грамадстве супярэчлівыя настроі, бо 

праз іх узнікаюць і паглыбляюцца маёмасныя адрозненні, узнікае 

поле для карупцыі, тыя, хто ў выніку рэстытуцыі пазбаўляецца 

маёмасці, якой карыстаўся доўгія гады, могуць затаіць крыўду і г.д. 

Да таго ж неабходна памятаць, што перад грамадскім кіраваннем 

паўстаюць зусім новыя задачы, а значыць, адбываюцца і розныя 

працэсуальныя ці іншыя памылкі, якія могуць падрываць давер 

да вышэйзгаданых прынцыпаў і новага палітычнага і грамадска-

адміністрацыйнага ўладкавання.
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Трэцім аспектам, які б мусіў суправаджаць рэформу грамадскага 

кіравання і быць адным з гарантаў яго функцыянавання 

і падкантрольнасці, гэта ўсталяванне грамадзянскай супольнасці, 

г.зн. суверэннае становішча грамадзяніна і грамадскіх інстытутаў. 

У сітуацыі, калі ўзрастае недавер, якраз пасіўнасць грамадзян і іх 

пакорлівасць робяць гэты кантроль немагчымым. І так мы трапляем 

у ланцужок, калі недавер і пасіўнасць грамадзян пашыраюць поле 

для карупцыі. Тым больш неабходная асцярожнасць і максімальныя 

высілкі дзеля дасягнення празрыстасці трансфармацыйных працэсаў.

Грамадзянская супольнасць выконвае ў дачыненні да грамадскага 

кіравання дзве стрыжнявыя ролі. Адну ўяўляе сабой стаўленне 

грамадскасці да палітычных інстытутаў і ўстановаў. Не менш істотная 

роля грамадскіх арганізацый і ініцыятываў, якія прадстаўляюць 

канкрэтныя групы насельніцтва і якія мусілі б быць партнёрам, 

кантралёрам, а, магчыма, і супернікам адміністрацыйных інстытутаў. 

Аднак гэта мае на ўвазе актыўнасць, заангажаванасць грамадзян 

у пазітыўным значэнні слова. Мы зноў вяртаемся да таго, наколькі 

важна будаваць, развіваць і „апекавацца” даверам грамадзян да 

палітыкі і грамадскага кіравання як падмурку іх грамадскай 

ангажаванасці, без якой пашыраецца поле для злоўжыванняў, 

карупцыі і іншых беззаконняў, што паралізуюць усю дэмакратычную 

сістэму. Неабходны фон, безумоўна, утвараюць заканадаўчыя ўмовы, 

якіх, аднак, саміх па сабе недастаткова без абуджэння павагі да права 

і прынцыпу празрыстасці.

Пасля Першай рэспублікі мы ўспадкавалі вельмі багатую і разнастайную 

грамадзянскую супольнасць. Існавала вялікае мноства ўсялякіх 

грамадскіх аб’яднанняў, фондаў, дабрачынных арганізацый і да т.п. 

Пасля прыходу камунізму па сутнасці ўсе гэтыя арганізацыі былі 

скасаваныя. Амаль уся незалежная свабодная дзейнасць была 

зведзеная да афіцыйных структур пад агульнай назвай Нацыянальны 
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фронт. Ён яднаў дазволеныя палітычныя партыі. Акрамя таго, дзеля 

стварэння ілюзіі існавання грамадзянскай супольнасці, там былі 

розныя прафесійныя і галіновыя аб’яднанні. Аднак і ў іх на чале 

стаялі людзі, ухваленыя рэжымам, таму праз іх пасярэдніцтва рэжым 

кіраваў усёй супольнасцю. Што да правоў працоўных, то існавала 

прафсаюзная арганізацыя, на чале якой стаялі высокія функцыянеры 

камуністычнага рэжыму.

Аднак у дачыненні да заходняга свету рэжым імкнуўся ствараць 

ілюзію дэмакратычнай супольнасці і нейкай свабоды, таму ён 

талерантна ставіўся да згаданых аб’яднанняў, хоць яны і існавалі 

ў скалечаным выглядзе. Яшчэ горшую „псеўдаталерантнасць” 

праяўляў рэжым у дачыненні да цэркваў. Спачатку рэлігійныя 

арганізацыі і іх прадстаўнікоў ён намагаўся знішчыць – праз жорсткія 

рэпрэсіі і законы, якімі паставіў іх у цалкам васальную залежнасць ад 

дзяржавы. Дзяржава ўзяла на сябе адказнасць за заробкі святароў, 

за ўсе царкоўныя аб’екты, многія з іх нацыяналізавала, і ў першую 

чаргу тое, што было звязана з так званымі сродкамі вытворчасці, у т.л. 

кляштары. Такім чынам, спачатку рэжым цэрквы ўшчэнт разграміў, 

а пазней некаторыя з іх дазволіў – у якасці т.зв. афіцыйных. Яны маглі 

ажыццяўляць пэўную дабрачынную, а ў вельмі абмежаваным маштабе і 

выдавецкую дзейнасць, якая, аднак, падпадала пад жорсткую цэнзуру. 

Акрамя таго, дзяржава кіравала цэрквамі праз некаторыя арганізацыі, 

якія сама заснавала і ў якіх працавалі святары, што супрацоўнічалі 

з рэжымам.

У цяперашні час у нас зноў дзейнічае вялізнае мноства розных 

няўрадавых арганізацый, дзейнасць якіх абапіраецца на ясна 

вызначаны прававы падмурак. Таксама быў заснаваны адмысловы 

орган пры ўрадзе, які клапоціцца пра заканадаўчую і іншую падтрымку 

для хуткага заснавання некамерцыйных арганізацый. Вядома, 

у некаторых узнікаюць і праблемы, напрыклад, у сувязі з празрыстасцю 
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іх гаспадарання і да т.п., але многія іншыя, наадварот, без праблемаў 

выконваюць процьму вельмі карыснай працы, прычым значна лепш, 

чым калі б гэта рабіла дзяржава.

Сёння ў нас у міністэрстве ўнутраных справаў зарэгістравана 

каля 40 – 50 тысяч грамадскіх аб’яднанняў. Рэгістрацыя – не 

праблема, па сутнасці, неабхдна толькі зацвердзіць статут, каб ён 

не супярэчыў дэмакратычным прынцыпам. Важна тое, што таксама 

ўзнік шэраг няўрадавых арганізацый, скіраваных на нацыянальныя 

меншасці. Бо гістарычна Чэхія – вельмі мультыкультурная краіна, 

што, натуральна, камуністы ўціскалі. Тым не менш, клопат пра 

тое, што знаходзіцца ў меншасці – гаворка не абавязкова можа 

весціся толькі пра нацыянальныя меншасці, – гэта таксама адна 

з перадумоваў функцыянавання здаровай і развітай супольнасці. 

Напрыклад, выдаваць часопіс для нейкай невялікай групы – не важна, 

для нацыянальнай ці, напрыклад, для аматараў паэзіі – заўсёды 

будзе праблемай, бо такі часопіс не мае шанцу выжыць на малым 

рынку. Таму заўсёды будзе існаваць неабходнасць, каб супольнасць 

праяўляла павагу да слабых ці іншадумцаў. І таму вельмі важны 

артыкул канстытуцыі, у якім гаворыцца, што большасць прымае 

рашэнні, але мусяць быць абаронены і інтарэсы меншасцяў. Пра гэта 

неабходна думаць і ў рамках бюджэту.

Пры параўнанні ўмоваў барацьбы за дэмакратыю ў Беларусі і ў нас, вы 

нават у сваёй цяжкой сітуацыі маеце выгаду ў тым, што жывяце ў новы 

час – свет вакол змяніўся, магчымасці кантактаў значна шырэйшыя, 

чым у нас да 1989 года, вы маеце магчымасць і ездзіць па свеце, 

пазнаваць дэмакратычныя і недэмакратычныя сістэмы. Таму адзін 

з прынцыповых момантаў – гэта развіццё міжнародных кантактаў, 

падтрымка і выкарыстанне замежнага ціску. У нас таталітарную эру 

можна падзяліць на два перыяды. Першы – 50-я гады – вельмі суровыя, 

многа смяротных пакаранняў, многа людзей было пасаджана ў турмы 

на доўгія гады. Другі – т.зв. нармалізацыя ў 70-х гадах, якая была, 
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магчыма, у нечым горшай, чым адкрытая агрэсія, і канкрэтна ў тым, 

што ўжываліся вельмі падступныя метады для расправы з апанентам, 

з любой праявай свабоднага мыслення. Першы вялікі супраціў быў 

звязаны з т.зв. Хартыяй-77 у 1977 годзе. Гэта было абвешчанне 

вядомых асобаў, не толькі дысідэнтаў, якія імкнуліся звярнуць увагу 

на камуністычныя беззаконні, асабліва на парушэнні правоў чалавека, 

гарантаваных хельсінскай дэкларацыяй. Пра Хартыю, насуперак 

імгненным рэпрэсіям, даведаўся народ і міжнародная грамадскасць. 

І многія знакамітыя замежныя асобы пачалі рэгулярна звяртацца да 

прадстаўнікоў камуністычнага рэжыму з пэўнай крытыкай. У рамках 

Хартыі далей здзяйснялася ўсялякая дзейнасць, якую дзяржбяспека 

хоць і адсочвала і ўжывала супраць яе рэпрэсіі, але, тым не менш, 

сёе-тое ўдавалася, і хартысты песцілі і пашыралі надзею, што некалі 

грамадскі лад павінен змяніцца. Вялікую пазітыўную ролю адыгрывалі 

кнігі, выдаваныя самвыдатаўскім спосабам, а таксама выдавецтвы за 

мяжой, у якіх чэшскія эмігранты выдавалі сучасных чэшскіх аўтараў 

ды розныя сведчанні пра той час. Тым не менш, у краіне заставалася 

так званая маўклівая большасць, людзі, якія, у адрозненне ад 50-х 

гадоў, ужо мусілі баяцца не за сваё жыццё, а за працу, за грамадскае 

становішча, за вучобу дзяцей, і маўчанне якіх у значнай ступені было 

праявай калабарацыянізму.

У сувязі з сітуацыяй у Беларусі не выпадае палемізаваць пра тое, 

што міжнародная супольнасць і інстытуты не заўсёды імгненна 

і пераканаўча ўстаюць на бок барацьбы супраць парушэння правоў 

чалавека і дэмакратыі. Сапраўды, здзіўляе, што Еўрапейскі Звяз, які 

заўсёды робіць вялікі ўпор на выкананне правоў чалавека – нават 

для прыняцця краіны ў еўрапейскую супольнасць гэтае патрабаванне 

стаіць на першым месцы, – на практыцы не абараняе іх больш энергічна. 

Папросту шмат у чым „больш цікавы” расейскі газ, чым правы чалавека 

ў Беларусі. Нягледзячы на гэта, мае сэнс сярод іншага развіваць 

сістэматычны ціск, а таксама яднаць – і ў міжнародным маштабе – тыя 
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сегменты грамадства, якія могуць адно аднаму дапамагаць, а магчыма, 

і разам узмацняць гэты ціск на важныя інстытуты. Мы ўсведамляем, што 

Лукашэнкаў рэжым належыць да надзвычай небяспечных менавіта 

праз тое, што яго немагчыма абвінаваціць у нейкіх сапраўды жорсткіх 

рэпрэсіях, гвалце, наадварот, ён выклікае ілюзію многіх свабодаў, 

а рэпрэсіі ў Беларусі хутчэй прыхаваныя, але тым больш падступныя. 

Такі стан натуральна павялічвае тую маўклівую большасць, пра якую 

мы гаварылі. Гэта людзі, якія адчуваюць, што жывуць адносна няблага, 

і іх цяжка ўзняць на нейкі дзейсны супраціў. Што да рэпрэсій супраць 

людзей, якія выступаюць супраць рэжыму, у нас добра засведчыў сябе 

т.зв. Камітэт абароны несправядліва пераследаваных. Гэта была група 

актывістаў на чале з Вацлавам Гавэлам, Вацлавам Бэндам і іншымі, 

якія дзякуючы сетцы калегаў манітаравалі ўсе рэпрэсіі, якія рэжым 

выкарыстоўваў супраць людзей у сувязі з іх палітычнымі поглядамі 

або грамадзянскай пазіцыяй. І гэтая інфармацыя пазней дапамагала 

прыцягваць міжнародную ўвагу і падтрымку. У выпадку Беларусі пра 

гэтыя рэчы таксама варта было б ведаць.

Тым не менш, у Чэхіі мы зафіксавалі інтарэс да Беларусі, прычым як 

з боку некаторых журналістаў, так і з боку прадстаўнікоў Парламента. 

Шэраг сенатараў быў і ёсць ахвотны падтрымліваць апазіцыю ў Беларусі. 

Чэшскія ўлады не запрасілі Лукашэнку на шэраг важных мерапрыемстваў, 

напрыклад, на пленарнае паседжанне Паўночнаатлантычнага альянсу 

ў Празе, або адмовіліся выдаць візы прадстаўнікам падобных рэжымаў. 

Пра Беларусь і апазіцыю адносна праўдзіва інфармуе шэраг сайтаў. 

Многія людзі гатовыя дапамагчы вашай краіне ва ўсталяванні сапраўднай 

дэмакратыі і ўлады, якая будзе зыходзіць з павагі да чалавечай годнасці 

і правоў чалавека.

Пускавым механізмам у Чэшскай Рэспубліцы сталася гвалтоўнае 

задушэнне студэнцкай дэманстрацыі, якое раскатурхала мноства 

іншых людзей. Аднак увогуле гэта быў збег розных чыннікаў, якога ў той 
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момант ніхто не чакаў. Адным з чыннікаў было мысленне маладзейшага 

пакалення, якое ўсё жыццё правяло ў гэткім нармалізацыйным змроку 

без яснай надзеі на змену. Нягледзячы на гэта, да маладых людзей 

паступова даходзіла, у якім перакручаным грамадстве яны жывуць, 

многія ўсведамлялі пакліканне дысідэнцкага руху, тое, што адукацыі, 

якую яны атрымліваюць у школах і ўніверсітэтах, недастаткова. Яны 

адчулі ў сабе сілу паўстаць супраць абсурдных сітуацый, да якіх 

большасць грамадства прывыкла і пачала ўспрымаць іх як належнае.

Натуральна, ніякай грамадскай змены не магло б адбыцца, калі 

б паралельна не існавала іншых чыннікаў, гэта значыць, пастаяннага 

звяртання ўвагі на развіццё эканомікі, якая па сутнасці разбуралася, 

хай сабе камуністы і не хацелі тое прызнаць, чым далей, тым больш 

адважны дысідэнцкі рух і чым далей, тым больш расчараваная 

грамадскасць.

Істотным момантам не ў сэнсе рэвалюцыі, а ў сэнсе сапраўднага 

ўсталявання дэмакратыі, ёсць імгненне, калі грамадскасць пачынае 

паводзіць сябе дэмакратычна і пачынае ўсведамляць свае правы. 

Немалую ролю у гэтым адыгрываюць СМІ, якія ў перыяд дэмакратызацыі, 

вядома, вельмі хутка развіваюцца і змяняюцца. Хоць у першае імгненне 

яны і застаюцца пазначаныя тым, што ўсе яны былі дзяржаўнымі, 

а ўсе журналісты мусілі ў большай ці меншай ступені супрацоўнічаць 

з рэжымам, тым не менш яны хутка пераходзяць на бок рэвалюцыі. 

Праўда, іх веды пра эканоміку, права і г.д. бываюць на пачатку 

неглыбокімі. У нас гэта зараз паступова змяняецца. Бо надзвычай 

важна, каб журналісты былі здольныя паказаць, калі палітык маніць, 

калі наўмысна няправільна інтэрпрэтуе прававы лад або эканамічныя 

правілы. Гэта рэчы, у якіх не павінен разбірацца кожны грамадзянін, 

але менавіта СМІ павінны зрабіць іх даступнымі для ўсіх. Таму і вам 

трэба было б імкнуцца як мага лепш навучыцца разумець эканамічныя 

і прававыя прынцыпы, якія лагічна будуць скіраваныя супраць вашага 
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сучаснага рэжыму. І неабходна гэтыя механізмы адсочваць, звяртаць на 

іх увагу і выкарыстоўваць супраць рэжыму. Гэта пераканаўчы аргумент, 

бо ён аб’ектыўны. Неабходна ўплываць на тых, хто прымае рашэнні, 

перадусім на выбарных дэпутатаў у мясцовых органах і Парламенце. 

Магчыма, яны не будуць вас чуць, але вы, калі маеце дастаткова сіл 

і людзей, ахвотных рызыкаваць, павінны адсочваць любыя парушэнні 

правоў чалавека ці фармальных дзейных законаў, канстытуцыі. 

Адсочвайце і кажыце, што іх дзеянні ў тым і тым антыканстытуцыйныя, 

не адпавядаюць сістэме каштоўнасцяў цывілізаванага свету. Вы 

павінныя ўвесці іх у сітуацыю, калі рашэнне, якое яны прымуць, будзе 

іх, а не Лукашэнкі.

Безумоўна акупіцца развіваць прадуманы і кансалідаваны ціск на адну 

канкрэтную рэч, адну петыцыю, шукаць як мага большую падтрымку, 

каб пра гэта пачалі гаварыць і пісаць, каб задушэнне або ігнараванне 

гэтага было немагчымым без павышанай увагі грамадскасці.

На канец – маленькая рэфлексія наконт шляху да свабоды. Біблейскія 

гісторыі – гэта не толькі мёртвая гістарычная літара, яны навочна 

нясуць сведчанне пра чалавечую сітуацыю ў прынцыпе. Другая кніга 

Майсеева апавядае пра зыход, выхад габрэйскага народа з егіпецкай 

няволі. Народ на чале з Майсеем і Ааронам 40 гадоў блукаў па 

пустэльні, перш чым дайшоў да сваёй мэты. Шлях да свабоды не ёсць 

і не можа быць кароткім. Магчыма, тыя 40 гадоў сімвалізуюць дзве 

генерацыі, якія павінны забыць пра колішняе рабства, і павінны мець 

волю да свабоды. У гэтай гісторыі адначасова хаваецца надзея, бо мы 

ведаем, што габрэі ўрэшце да зямлі абяцанай дайшлі, хоць і без свайго 

пачатковага правадыра.

Роля бюракратыі і кантэкст яе рэформы ў рамках пераходу 

ад сацыялізму да капіталізму
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Нарматыўны лад грамадства 
– неабходная ўмова... 

ВОЙЦЕХ ЦЭПЛ

Я засяроджуся толькі на адной канкрэтнай частцы трансфармацыі 

– на нарматыўным ладзе грамадства. Менавіта гэтую частку 

трансфармацыі – а зусім не эканамічную ці палітычную – я лічу асноўнай 

і самай важнай. Як і большасць аўтараў, я падзяляю трансфармацыю на 

тры раздзелы – перабудова палітычнай сістэмы, перабудова эканамічнай 

сістэмы і перабудова нарматыўнай сістэмы. Кожная нарматыўная 

сістэма, інакш кажучы, правілы ўзаемадачыненняў у грамадстве, 

складаецца з розных частак. Па-першае, гэта правілы фармальныя 

– дзяржаўныя, г.зн. права, якое навязваецца дзяржаўнай уладай. Другая 

частка – значна больш важная, але пра яе вельмі мала гаворыцца 

– гэта маральныя правілы. Яны належыць не да дзяржаўнай сферы, 

а да грамадства. Кожная супольнасць жывёл і людзей – жывёл, што 

жывуць у групах, а таму і людзей – павінная мець нейкія правілы 

суіснавання і каардынацыі. У адваротным выпадку група не выжыве. Так, 

нават звяры, што жывуць у групах, маюць свае правілы. Прымітыўныя 

плямёны таксама маюць нейкае сваё права. Маральныя правілы 

падобныя да права, але іх не можа прышчапіць дзяржаўная ўлада. 

І толькі грамадства стварае пэўны ціск на людзей, каб тыя паводзілі сябе 

пэўным чынам. Але далей ёсць яшчэ больш далікатныя правілы, якія 

называюцца цноты – an aspiration rules. Гэта правілы, нават паводзіны, 

якія пажаданыя, але не абавязковыя. Напрыклад, дабрачыннасць або 

дапамога людзям з абмежаванымі магчымасцямі – вы прыгожа паводзіце 

сябе ў дачыненні да кагосьці, хто знаходзіцца ў бядзе. Такім чынам, мы 

маем тры нябачныя сферы: права, маральныя правілы і цноты. Гэтыя 

тры сферы ў сучасных грамадствах нашага тыпу вызваліліся з-пад 
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улады царквы і неяк зацёрліся. Пра іх мала гаворыцца, асабліва пра 

апошнюю, вельмі ілюзіўную, няўлоўную. Далей ідзе самая важная фраза 

ўсёй лекцыі: Гэтыя тры сістэмы павінны ўзаемна падтрымлівацца 

і быць у гармоніі, у суладдзі, бо механізм, дзякуючы якому гэтыя 

правілы пераходзяць у свядомасць людзей, палягае ў тым, што 

праз маральныя правілы людзі навучаюцца правілам прававым. 

Гэтыя правілы ўспрымаюцца праз спрошчаныя, абстрактныя прынцыпы, 

падобныя, скажам, да дзесяці запаведзяў. Вось чалавек ведае, што 

нельга красці, і дзякуючы гэтаму паводзіць сябе так, што не натыкаецца 

на прававыя правілы, прытрымліваючыся маральных. Гэтай нябачнай 

сістэме правілаў не надзяляецца дастатковай увагі, і менавіта яна 

найбольш пашкоджана таталітарнымі рэжымамі. Нават пасля змены 

рэжыму вельмі часта сустракаецца негатыўны погляд на любыя развагі 

пра мараль і права, кшталту тых, якія я вам прадэманстраваў, бо за 50, 60, 

70, 100 гадоў рэжыму, у якім нашы грамадствы жылі, дзяржаўная ўлада, 

начальства, цалкам захапіла ў свае рукі прэрагатыву стварэння гэтых 

правілаў, і ўсё тое, пра што я казаў, было заменена загадамі начальства. 

Уласна кажучы, уся нарматыўная сістэма была інструментам уладнай 

групы дзеля таго, каб астатнія людзі слухаліся. У гэтым сутнасць і жах гэтай 

сістэмы, бо замест натуральных правілаў, якія развіваюцца спантанна, 

цалкам усё было заменена загадамі начальства. А паслухмянасць была 

абвешчана найвышэйшаю цнотай, і дыскусіі пра тое, наколькі гэтыя 

правілы функцыянальныя або слушныя, неяк перапыніліся. Пераважыла 

вера, што любыя правілы можна прышчапіць.

Аднак такая вера наіўная, бо калі людзі не прымаюць правілы 

добраахвотна, не інтэрналізуюць іх у сваю свядомасць, то сістэма 

працуе дрэнна. Інакш вам спатрэбіцца сістэма, у якой кантралёры 

кантралююць кантралёраў. Над паліцыяй будзе суперпаліцыя, будуць 

суддзі, што судзяць суддзяў, і ўрэшце ўсё прывядзе да таго, што 

ўтворыцца нейкі цэнтр, нейкае палітбюро, якое будзе мець абсалютную 

ўладу над усім грамадствам – гэта і ёсць таталітарная сістэма.

Нарматыўны лад грамадства – неабходная ўмова...
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Яшчэ большы жах для вас палягае ў тым, што такая цэнтралізаваная 

сістэма для Расіі, уласна кажучы, традыцыйная, яна развілася 

ў выніку змагання супраць татара-манголаў і ўсходніх качэўнікаў, 

якое цягнулася шмат стагоддзяў. Зараз я кажу галоўным чынам пра 

расейцаў, якія, па сутнасці, выратавалі еўрапейскую цывілізацыю. 

Тым коштам, што іх сістэма правілаў дэфармавалася і пераняла 

многія элементы ад свайго ворага. Доўгагадовыя ворагі ўзаемна 

ўплываюць адно на другога. У культуру правілаў, у нарматыўную 

сістэму ад азіяцкіх, усходніх качэўных плямёнаў, што ездзілі на конях 

і ніколі не жылі на адным месцы, запазычылася абыякавасць да 

ўласніцтва на зямлю. Для іх гэта натуральна. Зямля папросту ёсць 

нешта, па чым ездзяць і што належыць усім. І яе многа, яе ўсюды 

ўдосталь – у адрозненне, скажам, ад Сярэдняй Еўропы, дзе кожны 

лапік зямлі некаму належыць і ад часоў ранняга сярэднявечча 

дакладна рэгіструецца, адкуль і дакуль гэта маё, а дзе ўжо тваё. На 

вялізных абшарах Расеі і Украіны натуральна развіліся абшчынныя, 

калектыўныя тыпы ўласніцтва. Па сутнасці, усё належала самаму 

высокаму начальніку, цару. Грамадства таксама было цэнтралізавана 

з прычыны пастаяннай барацьбы, бо толькі арганізацыя пірамідальна-

вайсковага тыпу эфектыўная ў баі. Вайсковая або злачынная мафія, 

каб быць эфектыўнай, павінная мець сістэму тыпу піраміды, дзе адзін 

кіраўнік на вяршыні, і ён лічыцца амаль богам. Толькі так можна 

перамагчы і выжыць у вайне. Індывід мусіць ахвяраваць сабой 

на карысць групы, якая толькі і выжыве. Натуральным і слушным 

становішчам лічыцца мець моцнага правадыра, які намі добра кіруе, 

які ўсім валодае і толькі дае ў карыстанне зямельныя надзелы, 

а землеўладанне, між тым, – самы важны з усіх тыпаў уласнасці. 

Правадыр выбірае ніжэйшых шляхцічаў у арыстакратычнай гіерархіі 

і робіць з іх сваіх падданых. Заўважце, напрыклад, што ўсходні 

феадалізм вызначаецца не колькасцю гектараў зямлі, як у Сярэдняй 

і Заходняй Еўропе, а колькасцю душаў. Гаворка аб правілах, у якіх 

недастаткова шануецца прыватная ўласнасць.
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Далей. Судовая сістэма літаральна знішчаная, бо таксама ператварылася 

ў інструмент паноўнае групы. Юрысты і суддзі ў нашай частцы свету 

выхоўваліся паводле ленінскага вызначэння права, то бок што права 

ёсць інструментам уладнай групы дзеля кіравання грамадствам. Ён 

меў на ўвазе буржуазнае права, але ў рэальнасці гэта дзейнічала 

і ў дачыненні да камуністычнага блоку. Юрысты, суддзі, пракуроры 

былі галоўным інструментам ціску на людзей і насаджэння ўладных 

правілаў, таму не дзіўна, што людзі, пачынаючы жыхарамі Прагі 

і далей на ўсход, не любяць права. Гэтая розніца вялізная. Уявіце 

сабе, што англічане любяць сваё права. Так, як чэхі любяць кнэдлікі, 

свініну з капустай і піва, – так англічане любяць common law. Яны з ім 

атаясамляюцца. А ў нас кожны пракурор і суддзя – патэнцыйны вораг. 

Змяніць гэта будзе самым цяжкім.

Першая рэч, якую трэба зрабіць, гэта змяніць права, якое традыцыйна 

запісана ў кнігах – заканадаўства. Складанасць у тым, што існуюць 

вялікія традыцыі і нацыянальны гонар. Патрыятызм – гэта вялізная 

мабілізацыйная сіла, аднак менавіта ў гэтай сферы яна дзейнічае 

негатыўна. Грамадства, калі яно вызваляецца, натуральна вяртаецца да 

сваіх традыцый. А гэтыя традыцыі – не добры падмурак для пабудовы 

сучаснага капіталістычнага грамадства. Гэтыя традыцыі неабходна 

запазычыць звонку, скапіяваць самае лепшае, што існуе на Захадзе. 

Усё дакладна гэтаксама, як у тэхніцы. Калі вы робіце новую мадэль 

аўтамабіля, то неабходна вывучыць усе самыя сучасныя карбюратары, 

выбраць самы лепшы і яго паставіць у вашую мадэль. Або гэтаксама 

ў медыцыне: самая лепшая аперацыя павінна капіявацца, бо ўжо 

недзе там яе рабілі.

Неабходна напісаць новую канстытуцыю. Існуюць два тыпы сучасных 

канстытуцый. Адны называюцца „soviet type constitution”, другія 

– заходнімі канстытуцыямі. Вось як будзе выглядаць працэс напісання 

канстытуцыі ў адпаведнасці з тэндэнцыяй, якая ў вас пераважыць: 

Нарматыўны лад грамадства – неабходная ўмова...
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маўляў, напішам прывабны дакумент асноўных правоў чалавека, у якім 

будзе права на працу, бясплатная ахова здороўя, бясплатная адукацыя, 

права на здаровае навакольнае асяроддзе, права на заслужаны 

адпачынак, права на справядлівую ўзнагароду за працу і ўсе іншыя 

сацыяльныя правы, так званыя аспіратыўныя, якія маем у канстытуцыі 

і мы. Таму калі вы ў Усці-над-Лабам у паўночнай Чэхіі пойдзеце ў суд 

і скажаце: паводле канстытуцыі я маю права на здаровае навакольнае 

асяроддзе, але калі я адчыняю акно сваёй кватэры на дзве гадзіны, 

то маё дзіця можа задыхнуцца, – суд не можа гэтага змяніць. Гэта 

значыць, што гэтыя правы неспаганяльныя. Гэта толькі папулісцкія, 

палітычна прывабныя правілы, і з іх дапамогай з канстытуцыі робіцца 

інструмент дзеля атрымання падтрымкі выбарцаў. Апошняя савецкая 

канстытуцыя, называная брэжнеўскай, кожнаму абяцала права на 

адпаведную кватэру. Усё гэта гучыць прыгожа, аднак тое, чаго дзяржава 

не можа забяспечыць, што нерэальна, гэтага ў канстытуцыі быць 

не павінна. Інакш увесь прававы лад ставіцца пад сумнеў, і людзі 

тады будуць успрымаць канстытуцыю толькі як гэткую агітацыйную, 

прапагандысцкую паперку. Кожнае правіла ў канстытуцыі павінна быць 

рэальна спаганяльнае праз дзяржаўную ўладу і суд. Калі дзяржава на 

гэта не здольная, гэтае правіла пісаць нельга, бо канстытуцыя – гэта 

складнік прававога ладу.

Могуць азвацца галасы, што мы мусім з гонарам ісці ўласным шляхам 

у адпаведнасці з нашымі традыцыямі, – і гэта дрэнна. Гэтая тэндэнцыя, 

наадварот, павінная быць антынацыяналістычнай. Для маёй Беларусі 

добра толькі тое, што добра паўсюль у свеце. Толькі тое запазычым 

і спішам. Гэтак ідзе прагрэс у глабальнай супольнасці. Заканадаўства 

павінна спісвацца. Паверце мне, я займаюся параўнальным 

правазнаўствам – comparative law – г.зн. вывучэннем замежных 

прававых ладаў. Беларускі інтэлігент у наступным перыядзе, калі 

казаць вульгарна, не павінен нічога выдумляць сам, ён павінен 

перакладаць і спісваць. Я наўмысна гіпербалізую, каб сказаць, што 
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гісторыяй развіцця права ёсць гісторыя міграцыі прававых дактрын. 

У сярэднявеччы вандроўныя прафесары з найстарэйшых універсітэтаў 

на пўначы Італіі прыходзілі ў яшчэ больш паўночныя ўніверсітэты, 

такія як Карлаў універсітэт, Гайдэльберг, Кракаў, Сарбона, і там 

выкладалі рымскае права, якое было самым распрацаваным. Усе 

нацыяналістычныя грамадствы, якія ішлі ўласным шляхам, адсталі. 

Адшукайце ўсіх беларускіх прафесараў у эміграцыі – я адшукаў 

11 чэхаславацкіх і ўсіх іх запрасіў сюды выкладаць. Пераважна яны 

былі выціснутыя назад наяўным істэблішмэнтам, які ўбачыў у іх 

канкурэнцыю. Гэты крок мне не ўдаўся, яны зноў з’ехалі. А вы адразу 

ж пашліце як мага больш студэнтаў вучыцца за мяжу.

Перакладаць, перакладаць, перакладаць. Гэта задача інтэлігенцыі. 

Адкрыцца свету – вось паскораны шлях. Правілы ўладкавання сучаснага 

дэмакратычнага грамадства ўсе даўно ўжо вядомыя. Яны існуюць 

на Захадзе, яны запісаныя, выкладаюцца. Нічога новага практычна 

немагчыма выдумаць. Наіўна меркаваць, што мы вынайдзем лепшую 

выбарчую сістэму, наіўна меркаваць, што нашы ўласныя традыцыі 

– гэта найвялікшы скарб.

Сістэма правілаў павінная абслугоўваць рынак. Нашы юрысты ўвесь 

час вяртаюцца да Першай рэспублікі, да залатога веку паміж 1918 

і 1938 гадамі, або нават да старой Аўстра-Вугоршчыны. Напрыклад, 

конкурснае права – bankruptcy law – г.зн. права аб ліквідацыі 

камерцыйнай арганізацыі (за сацыялізму яно зусім знікла, бо ніякія 

сацыялістычныя вытворчыя і гандлёвыя арганізацыі не банкрутавалі). 

На Захадзе гэтае права за апошнія 40 гадоў надзвычай развілася, 

а нашы юрысты яго спісваюць з закона 1873 года! Ёсць процьма 

галінаў у нашым і вашым прававым ладзе, якія за апошнія 50, 70 гадоў 

утварыліся наноў. Мы іх запазычваем, ужо нават не паспяваем 

перакладаць. Уявіце сабе, што словы лізінг, франчайзінг, аўтсурсінг, 

кандамініюм сёння ўжо чэшскія словы, спецыяльныя юрыдычныя 

Нарматыўны лад грамадства – неабходная ўмова...
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тэрміны. Усё антыманапольнае права, цэлыя навучальныя прадметы 

на факультэтах увогуле не існуюць у нашым прававым ладзе. Але 

без іх немагчыма запусціць эканамічную трансфармацыю і рынкавы 

капіталізм.

Мы дапусцілі страшэнную памылку, бо верылі ў тое, што рынак 

дзякуючы самарэгуляцыі вырашыць усе праблемы сам. Гэта няпраўда. 

Другая па важнасці фраза гэтай лекцыі гучыць наступным чынам: 

спачатку неабходна стварыць магутны прававы парадак, моцную 

сістэму сучасных правілаў, і толькі потым можна запусціць 

капіталізм, інакш узнікне т.зв. разбойны капіталізм, у якім 

мноства людзей імкліва разбагацее і мноства імкліва збяднее. 

Грамадскае напружанне павялічыцца, узнікне незадаволенасць 

і настальгія па вяртанні да старых залатых часоў Лукашэнкі. Гэта 

найбольш верагодная хваля, якая мацней або слабей прыйдзе ў тым 

разе, калі вы пераможаце. Першапачатковы запал ад свабоды хутка 

выветрыцца, натыкнуўшыся на тыя страшэнныя праблемы, што 

ўзнікнуць.

Я сапраўды веру, што павінен захоўвацца прынцып „адзін чалавек 

– адзін голас”. Між іншым, тэарэтычна гэта заснавана на хрысціянстве, 

на монатэізме, бо мы маем аднаго бога, адну рэферэнцыйную сістэму, 

з якой дачыняецца кожнае божае стварэнне. Такім чынам узнік 

прынцып роўнасці перад законам, які пазней, у часе асветніцтва, 

перайшоў у палітыку. І вы маеце рацыю, што бедная цётачка з гор 

– у нас гэта агульнапрыняты тэрмін – не ведае, каго выбраць, не 

ведае, якія акцыі трэба было купіць у трансфармацыйнай купонавай 

прыватызацыі, але праз пяць гадоў яна будзе ведаць, каго яна 

не хоча. Прынамсі да такой стадыі неабходна ўзняць большасць 

насельніцтва. Неабходна давесці ўзровень адукацыі насельніцтва 

да таго, каб большасць змагла і была здатная на негатыўны голас. 

Сказаць: гэтага палітыка, гэты ўрад я больш не выберу, я хачу кагосьці 
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іншага. Каго – гэта ўжо разбярэцца эліта, але эліта абавязана людзям 

тлумачыць і прасвятляць іх. Гэтая сістэма вельмі недасканалая, 

існуе тэорыя, што, напрыклад, калі б выбары дэпутатаў адбываліся 

з дапамогай лёсавання, то эфект быў бы прыблізна такі самы або 

нават і лепшы, але пры той умове, што тое грамадства мела б добра 

распрацаваны грамадскі лад, згадваныя тры пласты: права, мараль 

і цноты. Натуральна, яны не толькі павінныя быць узаконеныя, 

зарэгістраваныя, адстойвацца судом і дзяржавай, але і добраахвотна 

прымацца свядомасцю большасці насельніцтва. Інакш кажучы, улада 

парадку і права важнейшая, чым улада большасці, але тут павінна быць 

камбінацыя. Гэта значыць, што рашэнне большасці, якое супярэчыць 

усталяванаму парадку, можа быць скасавана канстытуцыйным судом. 

Канстытуцыйны суд – гэта найвялікшае вынаходніцтва амерыканскай 

цывілізацыі (акрамя электрычнай лямпачкі і мужчынскіх шлеек), 

і вельмі практычнае вынаходніцтва. Статыстычна яно дзейнічае 

прыблізна ў ста краінах, дзе канстытуцыйныя суды або Найвышэйшы 

суд, надзелены функцыяй судовага перагляду канстытуцыйнасці 

(judicial review), мае магчымасць скасаваць рашэнне большасці. Аднак 

на практыцы гэта дзейнічае, відаць, толькі ў траціне гэтых краінаў. 

Гэта можна вылічваць паводле колькасці канфліктаў канстытуцыйнага 

суду з заканадаўчай або з выканаўчай уладай. Калі там гармонія, 

сістэма „everything is wonderful”, то гэта толькі імітацыя сапраўднага 

канстытуцыйнага суду.

Таксама вельмі важнае пытанне – ці вы толькі звычайны аб’ект гульні 

вялікіх дзяржаваў. Такое пытанне вырашалі і чэхі. Бо развіццё ў гэтай 

дзяржаве залежала не ад нас, вялікія еўрапейскія д-зяржавы гралі 

свой канцэрт. Кожныя дваццаць гадоў яны ваявалі, а мы заўсёды 

былі прахадным дваром, бо знаходзімся на скрыжаванні. Нават калі 

б усе чэшскія патрыёты сталі на галаву, гэта не мела б значэння. 

Трэба было чакаць прыдатнай сітуацыі і разносіць тую ідэю па свеце. 

Ёсць тэарэтыкі, якія кажуць, што, напрыклад, галоўным чыннікам 

Нарматыўны лад грамадства – неабходная ўмова...
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для набыцця Чэхаславакіяй незалежнасці было асабістае сяброўства 

прафесара Вілсана і прафесара Масарыка. Так, набыццё незалежнасці 

малымі 10-мільённымі дзяржавамі, якія хочуць аўтаноміі, самастойнасці 

і свабоды, непасрэдна залежыць ад лабіравання іх інтарэсаў вялікімі 

дзяржавамі. Таму ў гэты працэс неабходна ўключыць беларусаў 

з Захаду. Знешняя палітыка, прапаганда, тлумачэнне і папулярызацыя 

маюць у свеце вялікі сэнс.


