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Аб звароце грамадзяніна
Паважаны Павел Мікалаевіч!
Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў
Рэспублікі Беларусь (далей – Цэнтр) разгледзеў зварот аб тлумачэнні
заканадаўства аб мовах і ў межах сваёй кампетэнцыі паведамляе
наступнае.
У адпаведнасці з Палажэннем аб Нацыянальным цэнтры
заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, якое
зацверджана Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 13 кастрычніка
2007 г. № 630 ”О некоторых мерах по совершенствованию
правотворческой деятельности и научных исследований в области права“,
Цэнтр з'яўляецца навукова-практычнай дзяржаўнай установай, якая
забяспечвае падрыхтоўку праектаў заканадаўчых актаў у Рэспубліцы
Беларусь, метадычнае кіраванне нарматворчай дзейнасцю, правядзенне
навуковых даследаванняў у галіне права, падрыхтоўку навуковых
работнікаў вышэйшай кваліфікацыі і надзелена паўнамоцтвамі па
тлумачэнні
ва
ўстаноўленым
парадку
пытанняў
прымянення
заканадаўства, што рэгулюе нарматворчую дзейнасць. Правам тлумачэння
іншых нарматыўных прававых актаў Цэнтр не надзелены.
Разам з тым па ўзнятым Вамі пытанням мяркуем магчымым
паведаміць наступнае.
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1.
У адпаведнасці з артыкулам 17 Канстытуцыі Рэспублікі
Беларусь дзяржаўнымі мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляюцца
беларуская і руская мовы.
Згодна з часткай пятай артыкула 2 Закона Рэспублікі Беларусь
ад 26 студзеня 1990 г. № 3094-XI “Аб мовах у Рэспублiцы Беларусь”
(далей – Закон аб мовах) Закон аб мовах не рэгламентуе ўжывання моў
у неафiцыйных зносiнах, у зносiнах членаў працоўных калектываў
памiж сабой.
Акрамя таго, артыкул 3 Закона аб мовах прадугледжвае, што
грамадзяне маюць права карыстацца iх нацыянальнай мовай i выбiраць
мову зносiн.
Такім чынам, абавязкаў валодання менавіта рускай мовай
у неафiцыйных зносiнах дзеючае заканадаўства не ўтрымлівае.
2.
Адносна пытання аб магчымасцi замежнага грамадзянiна або
асобы без грамадзянства (далей – iншаземец) набыць грамадзянства
Рэспублiкi Беларусь, не валодаючы рускай мовай, паведамляем наступнае.
У адпаведнасцi з абзацам другiм часткi першай артыкула 14 Закона
Рэспублiкi
Беларусь
ад
1
жнiўня
2002
г.
№
136-З
”О гражданстве Республики Беларусь“ (далей – Закон) асоба, якая
дасягнула 18-гадовага ўзросту, мае права звярнуцца з заявай аб прыёме ў
грамадзянства Рэспублiкi Беларусь, калi яна адпавядае ўмовам, што
вызначаны ў частцы першай артыкула 14 Закона. Пры гэтым адной з такiх
умоў з’яўляецца валоданне адной з дзяржаўных моў Рэспублiкi Беларусь
у межах, неабходных для зносiн.
Згодна з пунктам 23 Палажэння аб парадку разгляду пытанняў,
звязаных з грамадзянствам Рэспублiкi Беларусь, зацверджанага Указам
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад 17 лiстапада 1994 г. № 209, валоданне
заяўнiкам адной з дзяржаўных моў Рэспублiкi Беларусь у межах,
неабходных для зносiн, вызначаецца службовай асобай органа
ўнутранных спраў, якая ажыццяўляе прыём адпаведнай заявы.
Такiм чынам, для iнiцыявання працэдуры прыёму ў грамадзянства
Рэспублiкi Беларусь дастаткова таго, каб iншаземец валодаў адной з
дзяржаўных моў (рускай або беларускай) фактычна на бытавым узроўнi.
Дырэктар
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