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Першае слова ў назве круглага стала, прысвечанага 90-годдзю з дня 

нараджэння А.А.Галаўко, – “дэмакратыя”. Яна была і першай (асноўнай) 

тэмай навуковай творчасці Анатоля Аляксандравіча. Шмат калі 

дэмакратыя з’яўляецца не вынікам рацыянальнай аргументацыі ды 

прымянення логікі, а парываннем душы, заснаваным на веры ў веліч 

народа, яго здольнасць кіраваць самім сабой. Была гэткая вера і ў Анатоля 

Аляксандравіча. 

У пытаннях палітычнага рэжыму шмат хібаў, стэрэатыпаў і няпраўды, 

напрыклад наступнага: “Дэмакратыя гэта добра, аўтарытарызм – дрэнна; 

на Беларусі існуе дэмакратыя”. Ці для таго мы становімся кандыдатамі і 

дактарамі навук, каб сцвярджаць такое? Атрымліваецца, што навука не 

толькі не адкрывае новае, істотнае, нябачнае, але і спрабуе схаваць 

відавочнае. Відавочна ж, што палітычны рэжым Беларусі мае не столькі 

дэмакратычныя, колькі аўтарытарныя рысы. Мы ніколі не пераадолеем 

аўтарытарызм, калі будзем сцвярджаць, што ён у нас пераадолены. 

Навукоўцы павінны не абмяжоўвацца пошукамі ісціны, выкарыстоўваючы 

для гэтага адпаведныя метады пазнання, але і казаць праўду, якая не 

патрабуе адмысловай метадалогіі.  

І дэмакратыя, і аўтарытарызм маюць як вартасці, так і недахопы. 

Суадносіны гэтых “плюсаў” і “мінусаў” бывае розным у розных народаў, 

на розных этапах і нават у розных абставінах існавання аднаго і таго ж 

народа. Ва ўсходнеславянскіх і некаторых іншых постсавецкіх народаў 

адзначаныя суадносіны іншыя, як у краінах Заходняй Еўропы. Напрыклад, 



дасягненні і страты Савецкага Саюза – гэта вынік аўтарытарызму, дарэчы 

ў яго гранічным, таталітарным выяўленні; дасягненні і страты заходніх 

краін – вынік пераважна дэмакратычнага ладу, хоць аўтарытарныя этапы ў 

іх існаванні таксама меліся. Пры гэтым кожнаму з бакоў ёсць што 

прадэманстраваць у абгрунтаванне абранага шляху, кожны бок зрабіў свой 

унёсак у сусветнае развіццё. Аднак безумоўна, рэпрэсіі ў СССР, пік якіх 

прыйшоўся на перыяд сталінізму, асабліва забойствы і катаванні па 

палітычных ды іншых матывах, як і фашызм у заходніх дзяржавах, не 

апраўдаць нічым. 

Дэмакратыя дазваляе выкарыстоўваць для развіцця краіны патэнцыял 

усяго грамадства, забяспечвае сувязь дзяржаўнага апарату з грамадзянамі, 

прымушае кіраўнікоў служыць інтарэсам народа.  

Разам з тым, дэмакратычны рэжым можа суправаджацца 

нестабільнасцю ўлады, нерацыянальнымі рашэннямі. Калі верыць 

афіцыйнаму паведамленню, на рэспубліканскім рэферэндуме 1996 г. 

меншасць грамадзян Беларусі – 32,1% удзельнікаў рэферэндуму – 

прагаласавалі за тое, каб фінансаванне ўсіх галін улады ажыццяўлялася 

галосна і толькі з дзяржаўнага бюджэту. Безумоўна, гэта не лепшы 

прыклад дэмакратыі.  

Аўтарытарызм здольны садзейнічаць кансалідацыі сіл дзяржавы і 

грамадства на пэўных кірунках, больш хуткаму пераадоленню крызіснага 

стану краіны. Напрыклад, у Беларусі з другой паловы 1990-х гг. улада 

Прэзідэнта набыла аўтарытарны характар, а сацыяльна-эканамічнае 

становішча краіны палепшылася. Беларуская эканоміка была недастаткова 

арганізаванай, таму ажыццёўленае дзяржавай моцнае кіруючае ўздзеянне 

на яе спрыяла эканамічнаму росту. Можна сцвярджаць, што 

агульнапрызнаныя міжнародныя прававыя акты і канстытуцыі дзяржаў 

дазваляюць у некаторых абставінах прымяненне рэжымаў з элементамі 



аўтарытарызму. Гаворка ідзе пра надзвычайнае ды ваеннае становішча. 

Увядзенне надзвычайнага альбо ваеннага становішча суправаджаецца 

забаронай на правядзенне выбараў, рэферэндумаў, абмежаваннем 

палітычных і другіх правоў асобы ці рэалізацыяй іншых захадаў дзеля 

ўзмацнення ўлады дзяржаўнага механізма.  

Аднак аўтарытарызм шмат калі выяўляецца ў грубых 

правапарушэннях з боку ўлад, палітычных рэпрэсіях, скоўванні грамадскай 

ініцыятывы. 

Для абмежавання аўтарытарызму і пашырэння дэмакратыі на Беларусі 

варта ажыццявіць шэраг мер, у тым ліку: 

замацаваць за назіральнікамі на выбарах права назіраць за падлікам 

галасоў выбаршчыкаў на адлегласці і ва ўмовах, якія б забяспечвалі 

магчымасць бачыць адзнакі выбаршчыкаў у выбарчых бюлетэнях;  

гарантаваць незалежнасць выбарчых камісій, каб яны не знаходзіліся 

пад кантролем Прэзідэнта і дзяржаўных органаў выканаўчай улады, як гэта 

мае месца зараз; 

на аснове адзначанага ўдасканальвання выбарчага заканадаўства і 

практыкі забяспечыць самастойнае ажыццяўленне сваіх канстытуцыйных 

паўнамоцтваў калегіяльнымі прадстаўнічымі органамі – Парламентам і 

мясцовымі Саветамі дэпутатаў; 

забяспечыць канстытуцыйнае права палітычных партый ды іншых 

грамадскіх аб’яднанняў карыстацца дзяржаўнымі сродкамі масавай 

інфармацыі. 

Працы выбітных мысленнікаў розных часоў утрымліваюць ладны 

матэрыял для творчага асэнсавання палітычных рэжымаў. Адзін з іх – 

французскі аўтар Ж.Ж.Русо (XVIII ст.). Разважанні Ж.Ж.Русо аб 

дэмакратыі патрабуюць уважлівага стаўлення, паколькі дэмакратыя і 

народаўладдзе, згодна з яго канцэпцыяй, – зусім не тоесныя паняткі. 



Разгледзем гэтую канцэпцыю. Паводле Ж.Ж.Русо, дэмакратыя выступае 

адной з формаў кіравання разам з манархіяй і арыстакратыяй. Формай 

кіравання называецца ўладкаванне толькі выканаўчай улады (урада). 

Крытэрый вылучэння формаў кіравання – колькасць асоб, якія 

ажыццяўляюць найвышэйшую ўладу ва ўрадзе. Дэмакратыя ўяўляе з сябе 

непасрэднае кіраванне ўсяго народа ці большай яго часткі. Засяроджанне 

кіравання ў руках малой колькасці асоб мае назву арыстакратыі. 

Сканцэнтраванне кіравання ў адной асобе – манархія. Найлепшай формай 

кіравання Ж.Ж.Русо лічыць выбарную арыстакратыю, а найгоршай – 

спадчынную манархію. Што тычыцца дэмакратыі, то мысленнік больш 

піша аб няправільнасці гэтай формы кіравання, яе неадпаведнасці заганам 

людзей. Цяжка сабе ўявіць, мяркуе Ж.Ж.Русо, каб народ увесь свой час 

бавіў у сходах, займаючыся грамадскімі справамі. Няма кіравання гэтак 

схільнага да грамадзянскіх войнаў і ўнутраных хваляванняў, як 

дэмакратычнае. Разам з тым, адзначаюцца перадумовы прыдатнасці 

дэмакратыі. Па-першае, для гэтага патрэбна дзяржава настолькі малая, каб 

там можна было без цяжкасцяў збіраць народ. Па-другое, – вялікая 

прастата нораваў, што прадухіляла б назапашванне спраў і ўзнікненне 

цяжкавырашальных канфліктаў. Нарэшце, па-трэцяе, – значная роўнасць у 

грамадскім і маёмасным становішчы людзей.  

Падкрэслім, што ў вучэнні Ж.Ж.Русо і дэмакратыя, і арыстакратыя, і 

манархія заснаваны на народаўладдзі, таму што заканадаўчая ўлада ў іх 

належыць непасрэдна народу. Адпаведна, дэмакратычная, 

арыстакратычная і манархічная дзяржавы з’яўляюцца разнавіднасцямі 

рэспублікі. Народаўладдзе, альбо суверэнітэт народа, мае сваю праяву ў 

законах. Шляхам прыняцця закона народ засноўвае і ўрад ды форму 

кіравання. Незаконныя (нерэспубліканскія) формы кіравання – ахлакратыя 

(у яе выраджаецца дэмакратыя), алігархія (антыпод арыстакратыі) і 



тыранія (супрацьстаіць манархіі). Законы павінны прымацца непасрэдна 

народам; аўтар не прызнае гэткага паўнамоцтва за парламентам. Ідэя 

прадстаўнічага органа (парламента) ўзнікла ў розных краінах тады, калі 

паменшала палітычная актыўнасць і свядомасць грамадзян; калі іх 

прыватныя, у тым ліку камерцыйныя, інтарэсы пачалі моцна пераважаць 

над грамадскім абавязкам; калі праца, высілкі абмяжоўваліся магчымасцю 

заплаціць (падаткі), каб пазбегнуць гэтых высілкаў. Пазней Ж.Ж.Русо 

змяніў сваю пазіцыю і дапускаў рэалізацыю заканадаўчай улады праз 

дэпутатаў. Закон – толькі нарматыўны акт. Нават калі распарадчыя альбо 

судовыя акты прыняты народам, яны не з’яўляюцца законамі. 

У сувязі з аналізам у гэтым артыкуле пытанняў дэмакратыі і 

аўтарытарызму варта таксама засяродзіць увагу на неабходнасці 

змястоўных змен у навучальным працэсе. Аспекты ўладных рэжымаў, якія 

выкладаюцца на юрыдычных факультэтах вну, маюць перадусім 

паліталагічны, а не юрыдычны характар: паняткі дэмакратыі і 

аўтарытарызму, іх формы (напрыклад, непасрэдная і прадстаўнічая 

дэмакратыя), прынцыпы дэмакратыі ды яе гарантыі і г. д. Неабходна 

ставіць пытанні аб юрыдычных наступствах уладнага рэжыму. Так, 

недэмакратычны рэжым, заснаваны на дасягненні дзяржаўнай улады 

гвалтоўнымі метадамі альбо шляхам іншага парушэння законаў, спараджае 

праваадносіны не толькі ў межах адказнасці асоб, вінаватых у 

неканстытуцыйных дзеяннях па захопе ці ўтрыманні ўлады. У 

міжнародным праве і практыцы міжнародных юрысдыкцыйных органаў 

прызнаецца юрыдычнае значэнне рашэнняў ды іншых дзеянняў 

недэмакратычнага рэжыму (напрыклад, грамадзянска-прававых дамоў, 

рэгістрацыі нараджэння, шлюбу і да т. п. ), ануляванне якіх прычыніла б 

шкоду правам і свабодам грамадзян.  



У 1994 г. Еўрапейскі суд па правах чалавека вынес Пастанову па 

справе “Стрэн” і Страціс Андрэадзіс супраць Грэцыі”. У Грэцыі ў 1967–

1974 гг. існавала ваенная дыктатура, устаноўленая шляхам дзяржаўнага 

перавароту. Рэжым учыняў шырокія палітычныя рэпрэсіі з прымяненнем 

катаванняў. Паміж дзяржавай і грамадзянінам Страцісам Андрэадзісам быў 

заключаны камерцыйны кантракт. Ужо пасля аднаўлення ў краіне 

дэмакратычнага кіравання грэцкія ўлады рабілі захады дзеля скасавання 

наступстваў рашэнняў, прынятых ваенным рэжымам. Часткай гэтых 

захадаў былі законы, паводле якіх спынялася дзеянне кантрактаў, 

заключаных ваенным рэжымам. Еўрапейскі суд па правах чалавека 

адзначыў, што было б несправядліва, каб усе прававыя адносіны, 

заключаныя з дыктатарскім рэжымам, лічыліся не маючымі моцы пасля 

спынення існавання рэжыму. У выніку, Суд прызнаў юрыдычную моц 

кантракта паміж дзяржавай і заяўнікам, канстатаваўшы супрацьпраўнасць 

закона дэмакратычнай Грэцыі аб скасаванні кантракта. 

Напрыканцы хацелася б пажадаць канстытуцыйна-прававой навуцы 

больш аб’ектыўнасці і праўды – праўды простай і вялікай.  
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