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Конституцией Республики Беларусь закреплен свой особенный подход к праву на неприкосновенность личности, согласно которому 
оно не является производным ни от права на свободу личности, ни от права на достоинство личности. Важным в закреплении 
данного права является еще и то, что в отличие от некоторых конституционных актов зарубежных государств неприкосновенность 
личности здесь отражена не в узком, физическом аспекте (именно как физическая, телесная неприкосновенность), а предполагает 
возможность более широкой трактовки.

В качестве особой (процессуальной, судебной) гарантии следует рассматривать содержащееся в этой статье право заключен-
ного под стражу лица на судебную проверку законности его задержания и ареста. Данная гарантия также присутствует во многих 
конституциях зарубежных государств и является неотъемлемым элементом права на неприкосновенность личности еще со времени 
Habeas corpus act.

Особенностью Конституции Республики Беларусь является уделение большого внимания не только самим правам и свободам 
человека и гражданина, но и правовым гарантиям их реализации, создающим основу правового механизма их охраны и защиты. 
Речь здесь идет о положениях, предусмотренных ст. 58–62. 

Так, ст. 58 Конституции Республики Беларусь постулируется запрет на понуждение к исполнению обязанностей, не предусмо-
тренных ею или законами. Применительно к праву на неприкосновенность личности эта гарантия предполагает запрет, например, 
на применение иных мер правого понуждения, кроме указанных в законодательстве (уголовном, уголовно-процессуальном, адми-
нистративном и процессуально-исполнительном), а также четкую регламентацию оснований осуществления административного 
задержания, оснований осуществления задержания и применения мер пресечения, связанных с ограничением свободы, предусмо-
тренных уголовно-процессуальным законодательством. Показательным является также то, что указанная ст. 58 запрещает также и 
понуждение к отказу лица от своих прав. Эта гарантия ставит крепкий правовой заслон перед возможностью незаконного ограниче-
ния неприкосновенности личности как с добровольного согласия лица, так и по понуждению. 

В заключение следует отметить, что особенностью закрепления права на неприкосновенность личности в Конституции Респуб-
лики Беларусь является то, что оно не носит характер производного от иных прав. Юридическая техника позволяет отнести сам 
порядок его закрепления в ст. 25 Конституции Республики Беларусь к правовым гарантиям.
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ДАКУМЕНТАЛЬНА-ПРАВАВОЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ СТАТУСУ ДЗЯРЖАЎНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Статус дзяржаўнай мовы быў нададзены беларускай мове Законам «Аб мовах у Беларускай ССР», прынятым 26 студзеня 
1990 г. на сесіі Вярхоўнага Савета БССР 11-га склікання. Савету Міністраў Беларускай ССР даручалася распрацаваць і да 1 верасня 
1990 г. прыняць Дзяржаўную праграму развіцця беларускай мовы і іншых нацыянальных моў у Беларускай ССР, якая б прадуглед-
жвала паэтапны пераход на беларускую дзяржаўную мову ва ўсіх афіцыйных сферах грамадскага жыцця.

Парадак увядзення ў дзеянне закона аб мовах вызначала пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 20 верасня 
1990 г. № 240 «Аб Дзяржаўнай праграме развiцця беларускай мовы i iншых нацыянальных моў у Беларускай ССР». Гэта Праграма 
распрацоўвалася ў адпаведнасцi з Законам ад 26 студзеня 1990 г. «Аб мовах у Беларускай ССР», а таксама з Дэкларацыяй Вярхоўнага 
Савета Беларускай ССР ад 27 ліпеня1990 г. «Аб дзяржаўным суверэнiтэце Беларускай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкi».

Выкананне Дзяржаўнай праграмы прадугледжвала як развiццё на тэрыторыi Беларусі беларускай мовы, так i свабоднае 
раўнапраўнае выкарыстанне родных моў грамадзянамі iншых нацыянальнасцей. Але асноўная мэта скіроўвалася на актыўнае па-
шырэнне ва ўсiх сферах культурнага, грамадска-палiтычнага i эканамiчнага жыцця менавіта беларускай мовы як дзяржаўнай.

Абавязак па разгортванню працы па рэалiзацыi Закона «Аб мовах у Беларускай ССР» i Дзяржаўнай праграмы развiцця белару-
скай мовы i iншых нацыянальных моў ускладваўся на мiнiстэрствы i ведамствы, выканкамы Саветаў народных дэпутатаў сумесна з 
творчымi саюзамi i iншымi грамадскiмi арганiзацыямi, сродкамі масавай iнфармацыi. З гэтай мэтай былі распрацаваны i ажыццёўлены 
канкрэтныя мерапрыемствы, ход выканання якіх перыядычна разглядаўся на пасяджэннях выканкамаў абласных i Мiнскага гарадско-
га Саветаў народных дэпутатаў. Пра выкананне Праграмы i ўнесеных прапаноў па яе ўдакладненню штогоду iнфармаваўся Савет 
Мiнiстраў. Кантроль за выкананнем пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь «Аб Дзяржаўнай праграме развiцця беларускай 
мовы i iншых нацыянальных моў у Беларускай ССР» ускладваўся на аддзел народнай адукацыi i культуры Савета Мiнiстраў.

У дзяржаўных органах, на прадпрыемствах i ва ўстановах, у грамадскiх арганiзацыях з мэтай стварэння неабходных умоў для 
авалодання беларускай мовай ставіліся канкрэтныя задачы па забяспячэнню пераходу на беларускую мову. Дзяржаўны камiтэт 
па працы i сацыяльнай абароне насельнiцтва, Мiнiстэрства народнай адукацыi, Мiнiстэрства юстыцыi сумесна з зацiкаўленымi 
мiнiстэрствамi, ведамствамi i грамадскiмi арганiзацыямi за 1990 г. падрыхтавалі пералiк пасад, для заняцця якiх патрабавалася 
веданне беларускай, рускай або iншай мовы. Мiнiстэрствы i ведамствы, выканкамы Саветаў народных дэпутатаў, прадпрыемствы, 
арганiзацыі i ўстановы вызначалі патрэбу ў спецыялiстах, якiя павiнны валодаць беларускай мовай, i ў залежнасцi ад iх ведаў 
арганiзоўвалі курсы па вывучэнню беларускай мовы для розных катэгорый работнiкаў.

Мiнiстэрства народнай адукацыi сумесна з Акадэмiяй навук, таварыствам «Веды» i Таварыствам беларускай мовы iмя Ф. Ска-
рыны да 1991 г. распрацавала вучэбныя праграмы i планы для курсаў беларускай мовы (з улiкам ступенi валодання мовай i спецыфiкi 
прафесiйнай дзейнасцi), а Дзяржаўны камiтэт па друку ўжо ў першым квартале 1991 г. выдаў iх у неабходнай колькасцi па заказах 
мiнiстэрстваў i ведамстваў, выканкамаў Саветаў народных дэпутатаў, прадпрыемстваў, арганiзацый i ўстаноў.

У адпаведнасцi з пастановай мiнiстэрствы i ведамствы, выканкамы Саветаў народных дэпутатаў на працягу пяці-шасці гадоў 
з моманту ўступлення закона ў сiлу абавязваліся перайсцi да прыняцця i публiкацыi актаў органаў дзяржаўнай улады i кiравання, 
вядзення справаводства i дакументацыi на беларускай мове. У тыя самыя тэрмiны Дзяржаўны камiтэт па друку паводле заказаў 
мiнiстэрстваў i ведамстваў, выканкамаў Саветаў народных дэпутатаў, прадпрыемстваў, устаноў i арганiзацый перайшоў да выка-
нання тэкстаў на пячатках, штампах, фармулярах, афiцыйных бланках на беларускай мове.
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Галоўным архiўным упраўленнем пры Савеце Мiнiстраў разам з Беларускiм рэспублiканскiм упраўленнем Дзяржстандарту 
распрацоўваліся i па ўзгадненню з зацiкаўленымi мiнiстэрствамi i ведамствамi зацвярджаліся метадычныя i iнструктыўныя ўказаннi 
да вядзення справаводства на беларускай мове, быў падрыхтаваны дапаможнiк па справаводству на беларускай i рускай мовах 
(з паралельнымi тэкстамi) i сумесна з Дзяржаўным камiтэтам па друку выдадзены неабходным тыражом з тым, каб забяспечыць iм 
усе дзяржаўныя ўстановы, грамадскiя арганiзацыi i прадпрыемствы.

Выканкамы Саветаў народных дэпутатаў, мiнiстэрстывы i ведамствы забяспечвалі афармленне тапанiмiчных назваў (населеных 
пунктаў, адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных адзiнак, вулiц, плошчаў, рэк i да т. п.), назваў устаноў, прадпрыемстваў i арганiзацый, а 
таксама выданняў iнфармацыйнага i рэкламнага характару на беларускай мове, а пры неабходнасцi – на беларускай i рускай мовах.

Мiнiстэрства народнай адукацыi, iншыя мiнiстэрствы і ведамствы, якiя мелі навучальныя ўстановы, з улікам статусу дзяржаўнай 
беларускай мовы, забяспечвалі паступовае пашырэнне сферы яе ўжывання ў навучальна-выхаваўчым працэсе. Дзеля гэтага 
ўдасканальвалася сiстэма дашкольных устаноў, агульнаадукацыйных школ, прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў, сярэднiх спецыяль-
ных i вышэйшых навучальных устаноў з тым, каб забяспечыць у iх пераемнасць вывучэння беларускай мовы. Камплектаванне i 
адкрыццё беларускiх школ, класаў, усе выхаваўчыя акцыi ў напрамку пашыранага выкарыстання беларускай мовы праводзiліся 
разам з саветамi навучальных устаноў, бацькоўскiмi камiтэтамi i грамадскасцю.

Да 2000 г. колькасць вучняў, якiя б навучаліся на беларускай або iншай мове, павінна была быць прыведзена ў адпаведнасць 
з нацыянальным складам насельнiцтва Беларусі. Мiнiстэрству народнай адукацыi ставілася задача забяспечыць для гэтай мэты 
падрыхтоўку педагагiчных кадраў i сумесна з Дзяржаўным камiтэтам па друку выдаць неабходную колькасць вучэбна-метадычнай 
лiтаратуры, падручнiкаў i дапаможнiкаў.

Такім чынам, асноўнымi напрамкамi практычнага ажыццяўлення Дзяржаўнай праграмы вызначаліся стварэнне ўмоў для сва-
боднага карыстання насельнiцтвам Беларусі беларускай i iншымi мовамi; забеспячэнне функцыянавання беларускай мовы, а пры 
неабходнасцi – выкарыстанне рускай i iншых моў у дзяржаўных i грамадскiх установах, на прадпрыемствах i ў арганiзацыях незалежна 
ад iх ведамаснай падпарадкаванасцi; павышэнне ролi агульнаадукацыйнай школы, усiх выхаваўчых, навучальных i культурна-асветных 
устаноў у пашырэннi сферы выкарыстання беларускай мовы i функцыянавання iншых моў на тэрыторыi Беларусі; падрыхтоўка i вы-
данне неабходнай вучэбна-метадычнай, тэрмiналагiчнай, навукова-папулярнай, даведачнай лiтаратуры, падручнiкаў i дапаможнiкаў, 
слоўнiкаў i размоўнiкаў; пашырэнне i ўдасканаленне падрыхтоўкi i перападрыхтоўкi нацыянальных кадраў i стварэнне для гэтага не-
абходных ўмоў; арганiзацыйнае, навуковае, фiнансавае i матэрыяльна-тэхнiчнае забеспячэнне рэалiзацыi закона.

Дзяржаўная праграма развіцця беларускай мовы і іншых нацыянальных моў у Беларускай ССР страціла сілу пастановай Саве-
та Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 18 кастрычніка 2007 г. № 1366.

У сучасных умовах дзяржаўна-афіцыйнага білінгвізму наспела неабходнасць выпрацоўкі дзяржаўнай праграмы па забеспячэн-
ню парытэтнага функцыянавання беларускай і рускай дзяржаўных моў ва ўсіх сферах грамадскага жыцця ў строгай адпаведнасці з 
арт. 17 і 50 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.
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О СТРУКТУРЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Результаты изучения литературы, посвященной полномочиям, и прежде всего полномочиям государственных органов и долж-
ностных лиц, свидетельствуют, что одним из краеугольных камней в этом вопросе является отсутствие единого взгляда на соот-
ношение понятий «полномочия» и «компетенция». Наиболее широкое распространение получила конструкция, в соответствии с 
которой компетенция включает в себя полномочия и предметы ведения.

Нет единообразия и в восприятии структурного содержания полномочий, что подтверждает анализ научной литературы. Так, в 
одних случаях полномочия включают в себя права, в других – права и обязанности. 

Отсутствует единый подход к структуре полномочий и в законодательстве Республики Беларусь. Его анализ позволяет вы-
делить три группы нормативных правовых актов. К первой относятся те, в которых полномочия включают в себя лишь обязанности. 
Об этом можно судить, исходя из содержания ст. 89 Конституции, в которой сказано, что в случае вакансии должности Президента 
или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Основным Законом, его полномочия до 
принесения присяги вновь избранным Президентом переходят к Премьер-министру.

Ко второй группе актов Республики Беларусь можно отнести те, содержание которых в отличие от первой группы не имеет 
указаний (как прямых, так и косвенных) об отнесении обязанностей к системе полномочий. В их числе, например, Законы Республи-
ки Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и от 10 июля 2012 г. 
№ 2012 г. № 390-З «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь». В частности, об этом можно судить, исходя из 
содержания ст. 47 Закона Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», устанавливаю-
щей полномочия председателя исполнительного комитета, который возглавляет исполком, руководит его работой, обеспечивает 
взаимодействие с соответствующим Советом; представляет исполком во взаимоотношениях с другими государственными органа-
ми, иными организациями и гражданами; утверждает структуру и штаты исполкома, его структурных подразделений; назначает на 
должности и освобождает от должностей работников соответствующего исполкома и др. Указаний на исполнение им обязанностей 
в этом перечне его полномочий нет.

Согласно третьему подходу полномочия включают как права, так и обязанности. Примером такого подхода к содержанию 
полномочий может служить Закон Республики Беларусь от 4 ноября 1998 г. № 196-З «О статусе депутата Палаты представителей, 
члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь», в частности его преамбула, а также ст. 2 Закона Респуб-
лики Беларусь от 21 февраля 1995 г. № 3602-XII «О Президенте Республики Беларусь».

В ряде случаев содержание статей, посвященных полномочиям, не позволяет сделать заключение об их структуре. Это каса-
ется большинства статей Конституции Республики Беларусь.




