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Об отказе в государственной регистрации общественного объединения 

Министерством юстиции Республики Беларусь рассмотрены материалы о 
государственной регистрации Республиканского правозащитного общественного 
объединения «Движение «За свободу» (далее - РПОО «Движение «За свободу»). 

Ряд положений устава данного общественного объединения не соответствует 
требованиям законодательства Республики Беларусь. 

Так, исходя из пункта 5.2.9 представленного устава к исключительной компетенции 
РПОО «Движение «За свободу» относится внесение изменений и дополнений в этот 
устав. Однако, в соответствии с частью пятой статьи 10 Закона Республики Беларусь 
«Об общественных объединениях» руководящий орган общественного объединения 
должен иметь право в период между заседаниями высшего органа общественного 
объединения вносить в устав общественного объединения изменения и (или) 
дополнения, связанные с переменой юридического адреса общественного объединения 
либо обусловленные изменениями в законодательстве. 

Из этого следует, что названное положение устава РПОО «Движение «За свободу» 
не соответствует требованиям статьи 10 Закона Республики Беларусь «Об 
общественных объединениях». 

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь «Об общественных 
объединениях» правовую основу деятельности общественных объединений составляет 
Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «Об общественных 
объединениях», иные акты законодательства и учредительные документы 
общественных объединений. 

Однако, пунктом 5.3.9 устава РПОО «Движение «За свободу» Совету данного 
общественного объединения предоставлено право разрабатывать и утверждать 
документы, которые не противоречат лишь представленному уставу. Пунктом 5.2.9 
представленного устава к исключительной компетенции РПОО «Движение «За свободу» 
относится, в том числе, полномочие по отмене решений органов в случаях 
несоответствия их также лишь положениям РПОО «Движение «За свободу». 

Приведенные положения устава не соответствуют статье 5 Закона Республики 
Беларусь «Об общественных объединениях». 

Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях» предусмотрена 
возможность избрания лишь одного руководящего органа в общественном объединении. 

Однако, в пункте 5.4.2 представленного устава идет речь о руководящих органах 
РПОО «Движение «За свободу» - во множественном числе. 

Данное положение устава РПОО «Движение «За свободу» не соответствует 
нормативным предписаниям Закона Республики Беларусь «Об общественных 
объединениях». 

Имеются и другие нарушения действующего законодательства. 
Так, в соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь «Об общественных 

объединениях» устав общественного объединения должен содержать, в том числе, 
указание на территорию распространения деятельности общественного объединения. 
Статьей 3 данного Закона установлено, что республиканские общественные 
объединения создаются и действуют на территории Республики Беларусь. 

Однако в пункте 1.2 представленного устава РПОО «Движение «За свободу» 
содержится информация лишь о том, в соответствии с какими актами на территории 
Республики Беларусь осуществляет свою деятельность данное общественное 
объединение. Такое положение не может рассматриваться в качестве указания на 
территорию распространения деятельности общественного объединения. 
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В свою очередь, несоответствие учредительных документов общественного 

объединения территории распространения его деятельности требованиям 
законодательства является основанием для принятия решения об отказе в 
государственной регистрации общественного объединения. 

Согласно части шестой статьи 13 Закона Республики Беларусь «Об общественных 
объединениях» для государственной регистрации общественного объединения в 
Министерство юстиции представляется, в том числе, документ банка, подтверждающий 
уплату государственной пошлины. 

Общественным объединением соответствующая государственная пошлина уплачена 
на расчетный счет Городского финансового отдела г. Гродно. На данном расчетном 
счете аккумулируются финансовые средства, поступающие в местный бюджет. 

При этом, исходя из подпункта 2.10 пункта 2 и пункта 6 Указа Президента 
Республики Беларусь от 14 сентября 2006 года № 574 «О некоторых вопросах взимания 
государственной пошлины» уплата государственной пошлины за государственную 
регистрацию республиканского общественного объединения производится в 
республиканский бюджет. 

Таким образом, представленный в Министерство юстиции документ об уплате 
государственной пошлины в местный бюджет за регистрацию республиканского 
общественного объединения не может быть рассмотрен в качестве документа банка, 
подтверждающего уплату государственной пошлины. 

Вышеизложенное является основанием для отказа в регистрации общественного 
объединения, в связи с чем, решением Министерства юстиции от 18 июля 2007 года 
отказано в государственной регистрации Республиканского правозащитного 
общественного объединения «Движение «За свободу». 

 
В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь «О политических партиях» 

данное решение Министерства юстиции может быть обжаловано в Верховный Суд 
Республики Беларусь в месячный срок со дня его получения. 

 

Начальник управления        О.Л.Слижевский 

 

06 Печкуров 2007097 

19.07.2007 Информирование За свободу 
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“__” жніўня 2007     Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь 
220030, г. Мінск, вул. Леніна, 28 
    
Заяўнікі: 
Кавалец Аляксей Паўлавіч 
г. Мінск, вул.  
Тэл.: 
Губарэвіч Юрый Іванавіч 
г. Белаазёрск, вул.  
Тэл.: 
Карняенка Віктар Мікалаевіч 
г. Гомель, вул.  
Тэл.: 
 
Орган, рашэнне якога 
абскарджваецца: 
Міністэрства Юстыцыі  
Рэспублікі Беларусь   
220048, г. Мінск, вул. Калектарная, 10 
 
 

Скарга 
на рашэнне аб адмове ў рэгістрацыі грамадскага аб’яднання 

(у парадку п. 5 ч. 1 арт. 335, 353 ГПК) 
 
 20 мая 2007 года у горадзе Гродна адбыўся ўстаноўчы сход Рэспубліканскага 
праваабарончага грамадскага аб’яднання “Рух “За Свабоду” (далей – РПГА “Рух “За 
Свабоду”). На гэтым мерапрыемстве было прынятае рашэнне пра стварэнне РПГА “Рух 
“За Свабоду”, прыняты Статут аб’яднання, сфармаваныя кіруючы і кантрольна-рэвізійны 
органы, вызначаныя асобы, упаўнаважаныя прадстаўляць аб’яднанне ў працэсе 
рэгістрацыі. Усе дакументы, неабходныя для дзяржаўнай рэгістрацыі РПГА “Рух “За 
Свабоду” былі прадстаўленыя ў Міністэрства юстыцыі 18 чэрвеня 2007 года. 

 21 ліпеня 2007 года Радай РПГА “Рух “За Свабоду” было атрыманае 
паведамленне Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі РПГА “Рух “За Свабоду”, 
датаванае 19 ліпеня 2007 года.  

 Заяўляльнікі мяркуюць, што рашэнне міністэрства аб адмове  ў рэгістрацыі РПГА 
“Рух “За Свабоду” з’яўляецца неправамерным, парушае правы заяўляльнікаў і іншых 
ініцыятараў стварэння РПГА “Рух “За Свабоду”.  

  
1. У якасці падставы для адмовы ў рэгістрацыі аб’яднання міністэрства пазначыла 

тое, што быццам бы асобныя палажэнні Статуту не адпавядаюць патрабаванням 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Аданак пры гэтым міністэрства не прыводзіць 
ніводнага прыкладу, калі норма Статуту супярэчыць заканадаўству.  

Міністэрства адзначае, што згодна з пунктам 5.2.9 Статута да выключнай 
кампетэнцыі РПГА “Рух “За Свабоду” адносіцца  ўнясенне зменаў і дапаўненняў у 
Статут. Міністэрства ўгледзіла ў гэтым неадпаведнасць арт. 10 Закона “Аб грамадскіх 
аб’яднаннях”. Аднак, дадзеная прэтэнзія міністэрства з’яўляецца неабгрунтаванай, 
паколькі ў пункце 5.3.9 Статута, які гаворыць пра паўнамоцтвы кіруючага органа РПГА 
“Рух “За Свабоду” (Рада), адзначаецца, што Рада ўносіць змяненні і дапаўненні ў Статут 
РПГА «Рух «За Свабоду», выкліканыя змяненнем заканадаўства альбо змяненнем 
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юрыдычнага адрасу аб’яднання. Такім чынам, нормы пунктаў 5.2.9 і 5.3.9 Статуту не 
толькі адпавядаюць патрабаванням арт. 10 Закона “Аб грамадскіх аб’яднаннях”, але і 
з’яўляюцца дакладнымі цытатамі з гэтага заканадаўчага акту. 

Міністэрства адзначае, што пунктам 5.3.9 Статуту прадугледжаная кампетэнцыя 
Рады РПГА «Рух «За Свабоду» прымаць палажэнні і іншыя дакументы, якія не 
супярэчаць толькі Статуту, а пунктам 5.2.9 прадугледжаная кампетэнцыя РПГА “Рух “За 
Свабоду” адмяняць рашэнні органаў у выпадку іх неадпаведнасці толькі Статуту. 
Міністэрства лічыць, што дадзеныя нормы Статута супярэчаць арт. 5 Закона “Аб 
грамадскіх аб’яднаннях”. З дадзенай прэтэнзіяй міністэрства нельга пагадзіцца, паколькі 
пунктам 1.2 Статута  прадугледжана, што РПГА “Рух “За Свабоду”  дзейнічае на 
тэрыторыі Беларусі ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, Законам 
Рэспублікі Беларусь “Аб грамадскіх аб`яднаннях”, іншымі нормамі заканадаўства і ў 
адпаведнасці са Статутам. Такім чынам, неабходнасць падпарадкавання аб’яднання ўсім 
нормам беларускага заканадаўства наўпрост і недвухсэнсоўна закладеная ў Статут. 

У дадзеных прэтэнзіях міністэрства памылкова цытуе кампетэнцыю РПГА “Рух 
“За свабоду” паводле пункта 5.2.9 Статута. Міжтым, дадзены пункт нічога не кажа пра 
кампетэнцыю РПГА “Рух “За свабоду” як арганізацыі, а датычыцца толькі кампетэнцыі 
вышэйшага органа РПГА “Рух “За свабоду” – Канфэрэнцыі РПГА “Рух “За свабоду”. 
Мэты, задачы і метады дзейнасці РПГА “Рух “За свабоду”  выкладзеныя ў другім 
раздзеле Статута.  Такім чынам, відавочна, што такія грубыя памылкі ў ацэнцы Статута 
пацягнулі за сабой неабгрунтаванасць рашэння міністэрства і абумоўліваюць ягоную 
адмену як незаконнага. 

Згодна Статуту РПГА “Рух “За свабоду”, кіруючым органам аб’яднання 
з’яўляецца Рада. Меркаванне міністэрства пра тое, што Статутам  прадугледжваецца 
стварэнне нейкіх іншых кіруючых органаў, не адпавядае рэчаіснасці і не грунтуецца на 
аналізе тэксту ўстаноўчых дакументаў. Меркаванне міністэрства пра тое, што Закон “Аб 
грамадскіх аб’яднаннях” прадугледжвае магчымасць абрання толькі аднаго кіруючага 
органа ў грамадскім аб’яднанні супярэчыць артыкулу 10 Закона “Аб грамадскіх 
аб’яднаннях”, які кажа пра тое, што “кіруючыя і кантрольна-рэвізійныя органы 
грамадскага аб’яднання, ягоных арганізацыйных структур, саюза з’яўляюцца выбарнымі 
органамі.” 

Міністэрства адзначае, што ў Статуце не пазначаная тэрыторыя распаўсюджання 
дзейнасці аб’яднання. Аднак, пунктам 1.2 Статута  прадугледжана, што РПГА “Рух “За 
Свабоду”  дзейнічае на тэрыторыі Беларусі. Такім чынам, дадзеная прэтэнзія з’яўляецца 
цалкам неабгрунтаванай. 

 
2. У сваім рашэнні міністэрства не спасылаецца на норму Закона “Аб грамадскіх 

аб’яднаннях”, якая была бы законнай падставай для адмовы ў рэгістрацыі РПГА “Рух “За 
свабоду”. Гэта тлумачыцца тым, што ніводная з высунутых міністэрствам прэтэнзіяў да 
дакументаў РПГА “Рух “За свабоду” не можа быць падставай для адмовы ў рэгістрацыі 
аб’яднання.  

У адпаведнасці з арт. 15 Закона “Аб грамадскіх аб’яднаннях”,   рашэнне аб адмове 
ў рэгістрацыі грамадскага аб’яднання прымаецца ў выпадку: парушэння ўстаноўленага 
парадку стварэння грамадскага аб’яднання, калі такое парушэнне носіць неўстранімы 
характар; неадпаведнасці ўстаноўчых дакументаў грамадскага аб’яднання (мэтаў, 
задачаў, метадаў дзейнасці, тэрыторыі распаўсюджання дзейнасці грамадскага 
аб’яднання) патрабаванням заканадаўства; непрадстаўлення грамадскім аб’яднаннем 
усіх дакументаў, прадугледжаных у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі для дзяржаўнай 
рэгістрацыі; неадпаведнасці назвы грамадскага аб’яднання, у тым ліку скарочанай, 
сімволікі, а таксама ўмоваў сяброўства ў грамадскім аб’яднанні, патрабаванням 
заканадаўства і (альбо) ўстаноўчым дакументам; невыканання ў месячны тэрмін 
патрабаванняў, пазначаных у рашэнні пра адтэрміноўку дзяржаўнай рэгістрацыі 
грамадскага аб’яднання; адмовы выканаць законную прапанову адпаведнага 
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рэгіструючага органа аб змяненні назвы грамадскага аб’яднання. Дадзены спіс падставаў 
для адмовы ў рэгістрацыі аб’яднання з’яўляецца вычарпальным і не падлягае 
пашыранаму тлумачэнню. Ніводная з гэтых абставінаў не пазначаная міністэрствам у 
якасці падставы для адмовы ў рэгістрацыі РПГА “Рух “За свабоду”.  

Прэтэнзія адносна пералічэння сумы дзяржаўнай пошліны на рахунак гарадскога 
фінансавага аддзела г. Гродна не можа з’яўляцца падставай для адмовы ў рэгістрацыі 
РПГА “Рух “За свабоду”. Акрамя таго, супрацоўнікі органаў юстыцыі ў тлумачэннях 
ініцыятарам стварэння РПГА “Рух “За свабоду” настойліва папярэджвалі, што 
дзяржаўная пошліна мусіць сплочвацца толькі па месцы знаходжання юрыдычнага 
адрасу. 

Арт. 15 Закона “Аб грамадскіх аб’яднаннях” прадугледжвае магчымасць 
прадстаўлення адтэрміноўкі дзяржаўнай рэгістрацыі грамадскага аб’яднання ў сувязі з 
парушэннем устаноўленага парадку стварэння грамадскага аб’яднання, калі такое 
парушэнне мае ўстранімы характар. Нават калі прызнаць некаторыя недахопы ў 
прадстаўленых РПГА “Рух “За свабоду” дакументах (напрыклад, датычныя пералічэння 
дзяржаўнай пошліны на неналежны рахунак), то гэтыя недахопы могуць быць лёкка 
выпраўленыя. Сярод прэтэнзіяў міністэрства няма ніводнай, датычнай незаконнасці 
мэтаў, задачаў, метадаў, тэрыторыі дзейнасці. Міністэрства ў сваім адказе нават не 
спасылаецца на гэты артыкул Закона “Аб грамадскіх аб’яднаннях”. Адтэрміноўкі 
дзяржаўнай рэгістрацыі для выпраўлення будзь-якіх парушэнняў міністэрства 
аб’яднанню не прадставіў.  

Такім чынам, устаноўлены парадак стварэння грамадскага аб’яднання 
заснавальнікамі РПГА “Рух “За Свабоду” быў выкананы, а рашэнне міністэрства аб 
адмове ў рэгістрацыі не грунтуецца на нормах заканадаўства і падлягае адмене.  

 
3. Незаконна прынятае міністэрствам рашэнне аб адмове ў рэгістрацыі РПГА “Рух 

“За Свабоду” прыціскае канстытуцыйныя правы заснавальнікаў РПГА “Рух “За 
Свабоду”. Гэтыя правы гарантаваныя і абароненыя нормамі Канстытуцыі Рэспублікі 
Беларусь, а таксама нормамі Канвенцыі СНД аб правах і асноўных свабодах чалавека і 
Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах, ратыфікаваных Рэспублікай 
Беларусь.  

Артыкул 36 Канстытуцыі сцвярджае, што кожны мае права на свабоду 
аб’яднанняў. Згодна з артыкулам 21 Канстытуцыі, забеспячэнне правоў і свабодаў 
грамадзян Рэспублікі Беларусь з’яўляецца вышэйшай мэтай дзяржавы. 

Артыкул 22 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах гарантуе 
кожнаму чалавеку права на свабоду асацыяцыі з іншымі людзьмі. Карыстанне гэтым 
правам не падлягае аніякім абмежаванням, акрамя тых, якія прадугледжваюцца законам і 
якія неабходныя ў дэмакратычным грамадстве ў інтарэсах дзяржаўнай альбо грамадскай 
бяспекі, грамадскага парадку, аховы здароўя і маральнасці насельніцтва альбо абароны 
правоў і свабодаў іншых асобаў. Відавочна, што ў дадзеным выпадку рашэнне 
Міністэрства юстыцыі прадстаўляе сабой істотнае абмежаванне правоў грамадзянаў на 
свабоду асацыяцыі, якое значна выходзіць за тыя межы, якія дазволеныя Міжнародным 
пактам аб грамадзянскіх і палітычных правах. На нашую думку, гэтае абмежаванне не 
прадугледжана законам, не з’яўляецца неабходным ў дэмакратычным грамадстве, не 
служыць дзяржаўнай альбо грамадскай бяспецы і не з’яўляецца мінімальна неабходным 
для абароны  правоў і свабодаў іншых асобаў. Так, міністэрства ў сваім адказе не 
прадставіла дастатковых аргументаў, якія б пацвярджалі, што адмова ў рэгістрацыі 
РПГА “Рух “За Свабоду”   з’яўляецца абмежаваннем свабоды стварэння аб’яднанняў, 
неабходным у дэмакратычным грамадстве ў інтарэсах дзяржаўнай альбо грамадскай 
бяспекі, грамадскага парадку, аховы здароўя і маральнасці насельніцтва альбо абароны 
правоў і свабодаў іншых асобаў. Міністэрства таксама не спасылаецца на закон, які б 
прадугледжваў такое абмежаванне.  

Такім жа чынам рашэнне міністэрства супярэчыць аналагічным нормам арт. 12 
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Канвенцыі СНД аб правах і асноўных свабодах чалавека.  
Рашэннем аб адмове ў рэгістрацыі РПГА “Рух “За Свабоду”  заснавальнікі 

аб’яднання былі незаконна і неабгрунтавана пазбаўленыя магчымасці карыстацца сваім 
правам на стварэнне і ўдзел у асацыяцыях, што гарантаванае Канстытуцыяй Беларусі, 
Канвенцыяй СНД аб правах і асноўных свабодах чалавека і Міжнародным пактам аб 
грамадзянскіх і палітычных правах.  

Пры такіх абставінах рашэнне Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі 
РПГА “Рух “За Свабоду” з’яўляецца неправамерным і  супярэчыць артыкулам 21 і 36 
Канстытуцыі, артыкулу 22 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах, 
артыкулу 12 Канвенцыі Садружнасці Незалежных Дзяржаў аб правах і асноўных 
свабодах чалавека, груба парушае канстытуцыйныя правы грамадзян Беларусі і на гэтай 
падставе падлягае адмене. 

 
4. У адказе міністэрства спасылаецца на арт. 17 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб 

палітычных партыях” як на падставу для магчымага абскарджання адмовы ў рэгістрацыі 
РПГА “Рух “За Свабоду” у Вярхоўным Судзе Рэспублікі Беларусь. Але паводле сваяго 
Статуту РПГА “Рух “За Свабоду” з’яўляецца грамадскім аб’яднаннем, дзейнасць якога 
рэгулюецца Законам “Аб грамадскіх аб’яднаннях”. Такім чынам, пры разглядзе 
дакументаў, пададзеных на рэгістрацыю РПГА “Рух “За Свабоду”, міністэрства 
выкарыстала неналежную норму права. Гэта з’яўляецца падставай для скасавання 
рашэння міністэрства юстыцыі як незаконнага. Заяўляльнікі расцэньваюць спробу 
міністэрства скіраваць абскарджанне рашэння на парадак, прадугледжаны арт. 17 Закона 
“Аб палітычных партыях”, як парушэнне  правоў заснавальнікаў  РПГА “Рух “За 
Свабоду” на судовае абскарджанне незаконнага рашэння міністэрства юстыцыі.   

 
На падставе выкладзенага і кіруючыся арт.арт. 6, 7, п.5 арт 335, арт.арт. 340, 353-

357 ГПК, ч. 8 арт. 15 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб грамадскіх аб’яднаннях” 

ПРОСІМ:  

 

1. Прызнаць скаргу заяўляльнікаў абгрунтаванай, а рашэнне 
Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь аб адмове ў рэгістрацыі 
Рэспубліканскага праваабарончага грамадскага аб’яднання “Рух 
“За Свабоду” неправамерным, парушаючым правы грамадзянаў; 

2. Абавязаць Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь 
зарэгістраваць Рэспубліканскае праваабарончае грамадскае 
аб’яднанне “Рух “За Свабоду”; 

3. Судовыя выдаткі заяўляльнікаў, звязаныя з гэтай справай, 
ускласці на Міністэсртва юстыцыі.  

 
Паўнамоцтвы прадстаўляць Рэспубліканскае праваабарончае грамадскае 

аб’яднанне “Рух “За Свабоду” у працэсе дзяржаўнай рэгістрацыі альбо ў судзе ў 
адпаведнасці з рашэннем устаноўчага сходу нададзеныя наступным членам кіруючага 
органа:  

 
1. Кавалец Аляксей Паўлавіч, член Рады РПГА “Рух “За Свабоду”; 
2. Губарэвіч Юрый Іванавіч, намеснік Старшыні РПГА “Рух “За 

Свабоду”; 
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3. Карняенка Віктар Мікалаевіч, намеснік Старшыні РПГА “Рух “За 
Свабоду”.  

 
У парадку дасудовай падрыхтоўкі справы просім запатрабаваць ад Міністэрства 

юстыцыі Рэспублікі Беларусь матэрыялы справы аб адмове ў рэгістрацыі РПГА “Рух “За 
Свабоду”, уключна з дакументамі, прадстаўленнымі ініцыятарамі стварэння аб’яднання 
для дзяржаўнай рэгістрацыі РПГА “Рух “За Свабоду”.  

 
Дадаткі (у 1 асобніку):  

1. Копія Статута РПГА “Рух “За Свабоду” на ___ арк.  
2. Копія пратакола устаноўчага сходу РПГА “Рух “За Свабоду” на __ арк.  
3. Копія ліста Міністэрства юстыцыі на адрас Рады РПГА “Рух “За Свабоду” ад 

19.07.2007 № 06-14/835 на 3 арк.  
4. Дакумент аб аплаце дзяржаўнай пошліны на 1 арк.  
5. Копія дадзенай скаргі на __ арк.  

 
Заяўляльнікі:  
 
Член Рады РПГА “Рух “За Свабоду”»  ___________ А. П. Кавалец 

 
 

Намеснік старшыні РПГА “Рух “За Свабоду” ___________ Ю. І. Губарэвіч 
 
 
Намеснік старшыні РПГА “Рух “За Свабоду”  ___________ В. М. Карняенка 
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Дело № 03-ІЗп 23007 г. 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 сентября 2007 г. Верховный Суд Республики Беларусь, председательствующий 
судья Верховного Суда Республики Беларусь Самолюк В.И., 

секретарь Попова О.В., 
с участием прокурора Лытина А.А., представителей РПОО «Движение «За 

Свободу» - Губаревича Ю.И., Ковальца А.П.; Министерства юстиции Республики 
Беларусь - Печкурова А.В.; представителей общественности -Смолянко О.И., 
Тонкачевой Е.Б., Чаусова Д.В., рассмотрел в открытом судебном заседании в г.Минске 
гражданское дело по жалобе Республиканского правозащитного общественного 
объединения «Движение «За Свободу» на решение Министерства юстиции Республики 
Беларусь об отказе в регистрации 

 

у с т а н о в и л: 

В жалобе Республиканское правозащитное общественное объединение 
«Движение «За Свободу» (далее - РПОО «Движение «За Свободу») указало, что 20 мая 
2007 г. в г.Гродно состоялась учредительная конференция общественного объединения. 

После этого в Министерство юстиции Республики Беларусь І8 июня 2007 г. были 
предоставлены все документы, необходимые для регистрации РПОО «Движение «За 
Свободу». Однако 19 июля 2007 г. Министерство юстиции приняло решение об отказе в 
регистрации общественного объединения. Основаниями для принятия такого решения 
послужило то обстоятельство, что отдельные положения устава объединения не 
отвечают требованиям законодательства Республики Беларусь, а также уплата 
государственной пошлины за регистрацию объединения в доход местного, а не 
республиканского бюджета. Считая решение Министерства юстиции необоснованным и 
неправомерным, общественное объединение просило его отменить и обязать 
Министерство юстиции зарегистрировать РПОО «Движение «За Свободу». 

В судебном заседании представители общественного объединения свои 
требования поддержали, ссылаясь  на обстоятельства, изложенные в жалобе. Кроме 
того, представили копию квитанции об уплате государственной пошлины за 
регистрацию общественногообъединения в доход республиканского бюджета.  

Представитель Министерства юстиции жалобу не признал, пояснив, что решение 
об отказе в регистрации общественного объединения было принято в соответствии с 
требованиями закона. 

Представители общественности просили удовлетворить жалобу общественного 
объединения. 

Заслушав объяснения юридически заинтересованных в исходе дела лиц, 
исследовав письменные материалы дела, выслушав мнение представителей 
общественности и прокурора суд приходит к следующему выводу. 

В соответствии с ч. 3 ст. 15 Закона Республики Беларусь «О6 общественных 
объединениях» от 4 октября 1994 г. (с изменениями и дополнениями) решение об отказе 
в государственной регистрации общественного объединения, союза принимается в 
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случае: 
несоответствия учредительных документов общественного объединения, союза 

(целей, задач, методов деятельности, территории распространения деятельности 
общественного объединения, союза) требованиям законодательства; 

непредоставления общественным объединением, союзом всех предусмотренных 
законодательными актами документов, необходимых для их государственной 
регистрации. 

По делу установлено, что 20 мая 2007 г. в г.Гродно состоялась учредительная 
конференция РПОО «Движение «За Свободу». Министерство юстиции Республики 
Беларусь, рассмотрев представленные общественным объединением документы для его 
регистрации, 19 июля 2007 г. приняло решение об отказе в регистрации РПОО 
«Движение «За Свободу». 

Основание.м для принятия такого решения явились те обстоятель.ства, что ряд 
положений устава общественного объединения не соответствуют требованиям 
законодательства Республики Беларусь, а государственная пошлина за регистрацию 
республиканского объединения уплачена в местный бюджет 

Оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что изложенные 
в решении Министерства юстиции нарушения закона, препятствующие регистрации 
общественного объединения, имели место. 

Частично это обстоятельство признали и представители общественного 
объединения. 

Факт уплаты государственной пошлины в нарушение Указа Президента 
Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 574 «О некоторых вопросах 
взимания государственной пошлины» в доход местного, а не республиканского 
бюджета подтверждается письмом финансового управления Гродненского 
горисполкома и объяснениями представителей юридически заинтересованных в 
исходе дела лиц.  

То обстоятельство, что после  принятия решения Министерством юстиции 
общественное объединение уплатило государственную пошлину в доход 
республиканского бюджета, не имеет правового значения. 

Довод представителей общественного объединения, что с учетом характера   
допущенных   нарушений Министерств   юстиции   должно   было принять решение об 
отсрочке в государственной регистрации общественного объединения, а не об отказе в 
его регистрации, суд не принимает во внимание, поскольку решение этих вопросов 
относится к компетенции Министерства юстиции. 

При наличии таких данных суд считает, что в удовлетворении жалобы следует 
отказать. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 310 ГПК Республики Беларусь, 
суд 

РЕШИЛ: 

Республиканскому правозащитному общественному объединению «Движение «За 
Свободу» в удовлетворении жалобы на решение Министерства юстиции Республики 
Беларусь об отказе в регистрации отказать. 

Решение вступает в законную силу с момента провозглашения и кассационному 
обжалованию и опротестованию не подлежит. 

 
Председательствующий                               В.И.Самолюк 


