Аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі грамадскага аб'яднання
Міністэрствам юстьцыі Рэспублікі Беларусь разгледжаны матэрыялы
адносна дзяржаўнай рэгістрацыі Сацыяльнага грамадскага аб'яднання
«БХД» (далей - СГА «БХД»). Пры іх вывучэнні было установлена шэраг
парушэнняў патрабаванняў заканадаўства.
Згодна з часткай трэцяй артыкула 9 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб
грамадскіх аб'яднаннях» статут грамадскага аб'яднання паміж іншага,
павінен мець назву, склад, парадак абрання, парадак і перыядычнасць
склікання, тэрміны паўнамоцтваў органаў грамадскага аб'яднання і іх
кампетэнцыю, парадак прыняцця і абскарджання рашэнняў органаў
грамадскага аб'яднання.
Устаноўлена, што прадстаўлены Міністэрству юстыцыі Рзспублікі
Беларусь статут СГА «БХД» у парушэнне патрабаванняў часткі трэцяй
артыкула 9 Закона Рзспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб'яднаннях» не
змяшчае назву, склад, парадак абрання, парадак і перыядычнасць склікання,
тэрміны паўнамоцтваў, парадак прыняцця і абскарджання рашэнняў
органаў СГА «БХД» па накірунках дзейнасці і іх кампетэнцыю, аб якіх
гаворыцца ў пункце 4.17 раздзела 4 дадзенага Статута. Аб мностве
выбарных органаў СГА «БХД» таксама гаворыцца і ў пунктах 4.22, 4.23 і
4.24 раздзела 4 Статута дадзенага аб'яднання.
Пунктам 1.3 раздзела 1 Статута СГА «БХД» прадугледжана поўная
назва аб'яднання на рускай мове «Социальное общественное "БХД"», якая
не адпавядае патрабаванням часткі першай артыкула 12 Закона Рэспублікі
Беларусь «Аб грамадскіх аб'яднаннях», а менавіта, адсутнічае указанне на
арганізацыйна-прававую форму грамадскага аб'яднання. Таксама у
дадзеным пункце Статута СГА «БХД» поўная назва аб'яднання на рускай
мове «Социальное общественное "БХД"» не адпавядае поўнай назве
аб'яднання на беларускай мове «- Сацыяльнае грамадскае аб'яднанне
"БХД"».
У адпаведнасці з пунктам 2.4 раздзела 2 Статута аб'яднання адным з
метадаў дзейнасці СГА «БХД» з'яуляецца правядзенне грамадскай
экспертызы заканадаўчых і іншьіх нарматыўных прававых актаў.
Разам з тым, правядзенне грамадскімі аб'яднаннямі грамадскіх
экспертыз заканадаўчых і іншьіх нарматыўных прававых актаў дзеючым
заканадаўствам не прадугледжана.
Згодна з пунктам 3.2 раздзела 3 Статута СГА «БХД» членамі
аб'яднання могуць быць грамадзяне, якія дасягнулі 16-ці гадоў і прызнаюць
яго Статут. Дадзеныя умовы членства у СГА «БХД» не адпавядаюць
патрабаванням пункта 2.1 раздзела 2 Статута СГА «БХД» згодна якому
члены дадзенага грамадскага аб'яднання з'яуляюцца прыхільнікамі
хрысціянскага светапогляду.
Акрамя гэтага, прадстаўлены статут СГА «БХД» не змяшчае значэнне
наступных тэрмінаў: "прыхільнікі хрысціянскага светапогляду" (пункт 2.1),
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"хрысціянскія каштоўнасці" (пункт 2.2), "хрысціянскія падыходы" (пункт
2.2).
Згодна з часткай трэцяй артыкула 15 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб
грамадскіх аб'яднаннях» рашэнне аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі
грамадскага аб'яднання прымаецца у выпадку:
неадпаведнасці устаноўчых дакументаў грамадскага аб'яднання (мэтаў,
задач, метадаў дзейнасці, тэрыторый распаўсюджвання дзейнасці
грамадскага аб'яднання) патрабаванням заканадаўства;
неадпаведнасці назвы грамадскага аб'яднання у тым ліку скарочанай, іх
сімволікі, а таксама умоў членства ў грамадскім аб'яднанні патрабаванням
заканадаўства і (альбо) устаноўчым дакументам.
На падставе выкладзенага і, кіруючыся абзацам чацвертым часткі
трэцяй артыкула 14 і абзацам трэцім і пятым часткі трэцяй артыкула 15
Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб'яднаннях», рашэннем калегіі
Міністэрства юстьцыі Рэспублікі Беларусь ад 30 лістапада 2007 г. у
дзяржаўнай рэгістрацыі Сацыяльнага грамадскага аб'яднання «БХД»
адмоўлена.
Дадзенае рашэнне можа быць абскарджана у Вярхоўны Суд
Рэспублікі Беларусь на працягу месяца.
Начальнік упраулення
грамадскіх аб'яднанняу

А.Л.Сліжэўскі

Исп. Какуша 200 62 47
04.12.2007. адмова у дзярж.рэг-цыі СГА «БХД»
Справа № 03п-4
РАШЭННЕ
Iмем Рэспублiкi Беларусь
30 студзеня 2008 года Вярхоўны Суд Рэспублiкi Беларусь ў складзе
старшынствуючага суддзi Вярхоўнага Суда Рэспублiкi Беларусь Жукоўскай
Г.К. пры сакратару Папека Л.М.
з удзелам пракурора Лыціна А.А., прадстаўнiкоў СГА "БХД" - Лойкі Н.Ю.,
Наздры П.І, Шэйна А.Г., прадстаўніка Міністэрства юстыцыi - Какушы
Я.А., прадстаўнікоў грамадскасці - Смалянка B.I., Чавусава Ю.,
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разгледзеўшы у зале судовых пасяджэнняў грамадзянскую справу па скарзе
прадстаўнікоў сацыяльнага грамадскага аб'яднання "БХД" Лойкі Hacтacci
Юр'еўны, Наздры Паўла Iванавiча, Шэйна Аляксея Георгiевiча на рашэнне
Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь аб адмове у рэгістрацыі
грамадскага аб'яднання,
устанавiў:
заяўнікі у скарзе зазначылi, што 28 верасня 2007 года Устаноўчай
канферэннцыяй было прынята рашэнне аб стварэннi сацыяльнага
грамадскага аб'яднання "БХД" (СГА "БХД") i ўсе неабходныя для
рэгістрацыі дакументы былi накiраваны на разгляд у Міністэрства юстыцыі
Рэспублкі Беларусь.
Рашэннем Мiнicтэрства юстыцыi ад 30 лютапада 2007 года ў
дзяржаўнай рэгістрацыі СГА "БХД" адмоўлена.
Спасылаючыся на тое, што рашэнне рэгicтрыруючага органа
з'яўляецца беспадстаўным, не адпавядаючым патрабаванням Закона "Аб
грамадскiх аб'яднаннях" Рэспублiкi Беларусь, парушаючым законныя
правы, гарантаваныя Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь, заяўцы прасiлi
суд прызнаць рашэнне неправамерным i абавязаць Мiнiстэрства юстыцыi
Рэспублiкi Беларусь ажыццявiць дзяржаўную рэгiстрацыю сацыяльнага
грамадскага аб'яднання "БХД".
У судовым пасяджэннi Лойка Н.Ю., Наздра П.I., Шэiн А.Г. скаргу
падтрымалi.
Прадстаўнiк Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь Какуша Я.А.
скаргу npaciў прызнаць неабгрунтаванай.
Заслухаўшы тлумачэннi заяўнiкаў, прадстаунiка Мiнiстэрства
юстыцыi, даследаваўшы пiсьмовыя доказы, заслухаўшы меркаванне
пракурора Лыцiна А.А., якой лiчыць, што скарга не падлягае
задавальненню, суд прыходзщь да наступнага.
У адпаведнасцi з ч.З арт.15 Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб
грамадскiх аб'яднаннях" рашэнне аб адмове у дзяржаўнай рэгiстрацыi
грамадскага аб'яднання прымаецца у выпадку:
- неадпаведнасцi устаноўчых дакументаў грамадскага аб'яднання (мэтаў,
задач, метадаў дзейнасцi, тэрыторыi распаўсюджвання дзейнасцi
грамадскага аб'яднання) патрабаванням заканадаўства;
- неадпаведнасцi назвы грамадскага аб'яднання, у тым лiку скарочанай, ix
сiмволiкi, а таксама умоў членства у грамадскiм аб'яднаннi патрабаванням
заканадаўства i (альбо) устаноўчым дакументам.
Матэрыяламi справы установлена, што 30 лicтапада 2007 года
Мiнiстэрствам юстыцыi Рэспублiкi Беларусь вынесена рашэнне аб адмове у
дзяржаўнай рэгiстрацыi сацыяльнага грамадскага аб'яднання "БХД".
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У якасцi падставаў да прыняцця дадзенага рашэння рэгiстрыруючы
орган зазначыў, што Статут СГА "БХД" у парушэнне патрабаванняў ч.З
арт.9 Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб грамадскiх аб'яднаннях" не змяшчае
назву, склад, парадак абрання, парадак i перыядычнасць слiкання, тэрмiны
паўнамоцтваў, парадак прыняцця i абскарджання рашэнняў органаў СГА
"БХД" па накiрунках дзейнасцi i ix кампетэнцыю, пра якiя гаворыцца у п.
4.17 раздзела 4 Статута. Акрамя таго, у поўнай назве аб'яднання на рускай
мове адсутнiчае указанне на арганiзацыйна-прававую форму грамадскага
аб'яднання i поўная назва на рускай мове не адпавядае поўнай назве на
беларускай мове. На думку Мiнiстэрства юстыцыi, адзiн з метадаў
дзейнасцi аб'яднання (правядзенне грамадскай экспертызы заканадаўчых i
iншых нарматыўных прававых актаў) супярэчыць дзеючаму заканадаўству.
Падставай для адказу у рэгiстрацыi з'яуляецца i тое, што умовы членства у
СГА "БХД" не адпавядаюць патрабаванням пункта 1.1 раздзела 1 Статута.
У паведамленнi Мiнiстэрства юстыцыi cказана таксама, што прадстаўлены
Статут не змяшчае значэнне тэрмiнаў "прыхiльнiкi хрысцiянскага
светапогляду", "хрысцiянскiя каштоўнасцi", " хрысцiянскiя падыходы".
Дадзеныя абставiны пацвярджаюцца тлумачэннямi прадстаўнiка
Мiнiстэрства юстыцыi, пiсьмовымi матэрыяламi грамадзянскай справы
(Статутам СГА "БХД", матэрыяламi аб адказе ў рэгiстрацыi). Тое, што у
поўнай назве аб'яднання на рускай мове адсутнiчае указанне на
арганiзацыйна-прававую форму грамадскага аб'яднання не аспрэчвалася i
заяўнiкамi.
Аналiз вывучэння умоў членства у аб'яднанне паказвае, што членамi
СГА "БХД" могуць быць грамадзяне, якiя дасягнулi 16-цi гадоў i
прызнаюць яго Статут. Дадзеныя умовы членства не адпавядаюць п.2.1
раздзела 2 Статута, згодна якому, мэтай аб'яднання з'яўляецца
садзейнiчанне вырашэнню сацыяльных праблемаў сучаснага грамадства
праз аб'яднанне прыхiльнiкаў хрысцiянскага светапогляду.
Суд не можа пагадзiцца з довадамi заяўнiкаў аб тым, што
заканадаўства Рэспублiкi Беларусь не забараняе грамадскаму аб'яднанню
правядзенне грамадскай экспертызы заканадаўчых i iншых нарматыўных
актаў. Згодна з Законам Рэспублiкi Беларусь "Аб нарматыўных прававых
актах Рэспублiкi Беларусь" прынятыя (выданыя) нарматыўныя прававыя
акты мiнicтэрстваў, iншых рэспублiканскiх органаў дзяржаўнага кiравання,
Нацыянальнага банка Рэспублiкi Беларусь, прававыя акты абласных,
Miнскага гарадскога Савета дэпутатаў i абласных, Miнскага гарадскога
выканаўчых камiтэтаў, падлягаюць абавязковай юрыдычнай экспертызе,
якая праводзiцца Мiнiстэрствам юстыцыi Рэспублiкi Беларусь.
Правядзенне грамадскай экспертизы дадзеным Законам не
прадугледжана.
Улiчваючы выкладзенае, у Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiлi Беларусь
былi законныя падставы да адмовы у дзяржаўнай рэгiстрацыi сацыяльнага
грамадскага аб'яднання. Што тычыцца прадстаўлення адтэрмiноўкi
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рэгiстрацыi, то гэта з'яўляецца правам, а не абавязкам Мiнiстэрства
юстыцыi.
Кiруючыся арт. 302 ГПК Рэспублiкi Беларусь, суд
в ы р а ш ы ў:
адмовiць прадстаўнiкам сацыяльнага грамадскага аб'яднання "БХД" Лойка
Hacтacci Юр'еўне, Наздру Паўлу Iвановiчу, Шэйну Аляксею Георгiевiчу у
задавальненнi скаргi на рашэнне Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь
аб адмове ў дзяржаўнай рэгiстрацыi сацыяльнага грамадскага аб'яднання
"БХД".
Рашэнне уступае ў законную сілу неадкладна пасля яго абвяшчэння,
абскарджанню i апратэставанню у касацыйным парадку не падлягае.
Старшынствуючы
суддзя Вярхоўнага Суда
Рэспублiкi Беларусь

Г.К.Жукоўская

Сапраўдна:
Суддзя Вярхоўнага Суда
Рэспублiкi Беларусь

Г.К.Жукоўская
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