
 

 

Дзённік назіральніка 

 

Паважаны назіральнік! 

Дзённік назірання - гэта адзін з інструментаў па даследаванні практыкі прымя-
нення агульнымі судамі нацыянальных законаў і міжнародных нормаў пры ад- 
праўленні правасуддзя па адміністратыўных справах. З дапамогай гэтага інстру-
мента праваабарончыя арганізацыі Рэспублікі Беларусь праводзяць бестэрміно-
вае даследаванне, каб уплываць на працу агульных судоў. 

Мэта - зрабіць адпраўленне правасуддзя па гэтых катэгорыях спраў больш якас-
ным і справядлівым. Вы ўнесяце свой уклад у рэалізацыю пастаўленай мэты, калі 
Вы ў якасці назіральніка запоўніце дадзены дзённік. 

Дзённік назірання складаецца з 12 старонак: кароткага гласарыя тэрмінаў, якія 
выкарыстоўваюцца ў адміністрацыйным праве - неабходнага мінімуму для якас- 
нага запаўнення апытальнай частцы дзённіка, кодэкса паводзін назіральніка і 
апытальнай часткі, якая складаецца з трох блокаў: «Агульная частка», «Даступ-
насць і адкрытасць судовага працэсу» і « Адпраўленне правасуддзя». 

Блок «Агульная частка» - шэраг пытанняў, якія магчыма запоўніць яшчэ да таго, 
як Вы збіраецеся трапіць у суд, і ўжо атрымалі заданне ад каардынатара даслед-
чай групы. 

Блок «Даступнасць і адкрытасць судовага працэсу» - шэраг пытанняў, якія Вы за-
паўняеце яшчэ да таго, як трапілі ў залу / кабінет судовага паседжання. Пытанні 
ў гэтым блоку змешчаны ў спецыяльныя табліцы. «Даступнасць і адкрытасць су-
довага працэсу» - шэраг пытанняў, якая патрабуе узмоцненай канцэнтрацыі на-
зіральніка падчас самога судовага працэсу і дакладнага запаўнення. 

На абаротных лістах Вы зможаце знайсці інструкцыю па запаўненні другога і 
трэцяга блока.  
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Кароткі гласарый тэрмінаў адміністратыйнага права  
 

Адміністратыўны працэс - усталяваны Працэсуальна выканаўчым кодэксам аб адміністратыў-
ных правапарушэннях парадак дзейнасці яго ўдзельнікаў па справе аб адміністратыўным права-
парушэнні; 

Справа аб адміністратыўным правапарушэнні - адасобленая вытворчасць, якая ўключае ў ся-
бе заяву, паведамленне аб адміністратыўным правапарушэнні, пратакол аб адміністратыўным 
правапарушэнні, пастанова аб накладанні адміністратыўнага спагнання і іншыя матэрыялы, якія 
адносяцца да адміністратыўнага правапарушэння; 

Скарга - патрабаванне аб аднаўленні правоў, свабод і законных інтарэсаў, парушаных пры ажыц- 
цяўленні адміністратыўнага працэсу; 

Абарона - працэсуальная дзейнасць, якая ажыццяўляецца ў мэтах забеспячэння правоў, свабод 
і законных інтарэсаў фізічнай асобы, у адносінах да якой вядзецца адміністратыўны працэс; 

Каталог правоў - выкарыстоўваецца ў дадзенай карце тэрмін, які пазначае ўсе правы грамадзя-
ніна ў судовым працэсе; 

КаАП - Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністратыўных правапарушэннях. 

Асоба, у адносінах да якой вядзецца адміністратыўны працэс, - фізічная або юрыдычная 
асоба, у дачыненні да якой судом, органам, які вядзе адміністратыўны працэс, устанаўліваецца 
вінаватасць у здзяйсненні адміністратыўнага правапарушэння; 

Асоба, якая падвяргаецца адміністратыўнаму спагнанню, - фізічная або юрыдычная асоба, 
у дачыненні да якой ўступіла ў законную сілу пастанова аб накладанні адміністратыўнага спаг-
нання; 

Матэрыялы - прадметы і дакументы, якія з'яўляюцца складальнай часткай справы аб адмініст-
ратыўным правапарушэнні або прадстаўленыя для далучэння да яе; 

Орган, які вядзе адміністратыўны працэс, - дзяржаўны орган, які разглядае справу аб адмі- 
ністратыўным правапарушэнні, службовая асоба, якая ў межах сваёй кампетэнцыі складае прата- 
кол аб адміністратыўным правапарушэнні і вядзе падрыхтоўку справы аб адміністратыўным пра- 
вапарушэнні альбо накладае адміністратыўнае спагнанне; 

Права адводу - права грамадзяніна патрабаваць ўхіленне суб'екта адміністратыўнага працэсу 

(адваката, сведак, эксперта) ад удзелу ў судаводстве, калі ёсць на тое падставы, прадугледжаныя 
законам. 

Пастанова - рашэнне, вынесенае суддзёй або органам, які вядзе адміністратыўны працэс; 

Скарочаны парадак судовага разбору - парадак судовага разбору, пры якім у выпадку пры-
знання абвінавачаным сваёй віны непасрэднае даследаванне іншых доказаў не праводзіцца ці 
праводзіцца не ў поўным аб'ёме, што скарачае працягласць судовай працэдуры. 

Удзельнікі адміністратыўнага працэсу - суддзя, службовая асоба органа, які вядзе адмініст-
ратыўны працэс, асоба, у адносінах да якой вядзецца адміністратыўны працэс, абаронца, пацяр-
пелы, законны прадстаўнік, прадстаўнік, сакратар судовага пасяджэння, сведка, эксперт, спецыя-
ліст, перакладчык, паняты; 

Хадайніцтва - вусная ці пісьмовая просьба, звернутая да суду і органу, які вядзе адміністра-
тыўны працэс. 
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Кодэкс паводзінаў назіральніка  

 

1. Назіральнік павінен захоўваць бесстароннасць пры выкананні сваіх абавяз-

каў, выконваць нейтралітэт і не займаць чыйсьці бок падчас правядзення су-

довага паседжання. Назіральнік не можа публічна выказваць сваё меркаванне 

аб тым, што адбываецца; 

2. Назіральнік павінен выконваць свае абавязкі ненавязліва і не павінен ўмеш-

вацца ў ход судовага пасяджэння; 

3. Назіральнік павінен весці сваю працу на працягу ўсяго судовага паседжан-

ня; 

4. Назіральнік павінен засноўваць ўсе свае заключэнні на ўласных назіраннях 

або ясных і пераканаўчых фактах і сведчаннях; 

5. Назіральнік не павінен рабіць ніякіх ацэначных каментароў для СМІ з наго-

ды судовага паседжання; 

6. Назіральнік павінен пазбягаць непатрэбнай або празмернай рызыкі. Асабіс-

тая бяспека кожнай асобы, які займаецца маніторынгам, перавышае ўсе іншыя 

меркаванні; 

7. Назіральнік павінен мець пры сабе пасведчанне асобы і прад'яўляць яго па 

любым законным патрабаванні прадстаўнікоў аховы правапарадку; 

8. Назіральнік павінен ведаць і выконваць законы, якія звязаныя з працэсам 

назірання, падпарадкоўвацца законным патрабаванням прадстаўнікоў аховы 

правапарадку. 

9. Назіральнік павінен удзельнічаць у прадугледжаных працоўных нарадах, а 

таксама выконваць усе інструкцыі, падрыхтаваныя камандай маніторынгу; 

10. Назіральнік працуе ў камандзе, адпаведна, ён павінен паступаць заўсёды 

так, каб сваімі дзеяннямі не дыскрэдытаваць каманду; 

11. Назіральнік, выкарыстоўваючы выдадзенае для мэт маніторынгу маёмасць, 

клапоціцца аб ёй, як аб сваёй; 

12. Справаздача назіральніка павінна быць выразная, кароткая, дакладная і 

аб'ектыўная. Назіральнікі павінны забяспечыць адпаведнасць іх справаздач та- 

му, што яны бачылі і чулі. 
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I. Агульная частка  
 

1. Арганізацыя, якая праводзіць назіранне:______________________ 
_________________________________________________________________ 
 
2. Даты разгляду справы аб адміністратыўным правапарушэнні: 
_________________________________________________________________ 
 
3. Назва суда: ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
4. Імя асобы (асоб), у дачыненні да якой (якіх) вядзецца адмініст- 
ратыўны працэс (далей – грамадзянін): _________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
5. Імя назіральніка : _____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Памятайце, што Вашыя паводзіны ў судзе павінны цалкам адпавядаць Кодэксу паводзін 
назіральніка (гл. ліст 3). 

1. Пры наведванні судовага паседжання Вам неабходна ўзяць з сабой дзённік назірання, натат-
нік, аўтаручкі, гадзіннік, дакумент, які пацвярджае асобу, мабільны тэлефон з адключаным гу-
кам выкліку і дыктафон (пры наяўнасці). Калі вядомы час судовага паседжання, паспрабуйце 
прыбыць да будынку суда за палову гадзіны да пачатку. 

2. "Пытанні з 6 па 12 змешчаныя ў спецыяльныя табліцы. Для таго, каб адзначыць правільны ва-
рыянт адказу, Вам трэба выбраць адпаведнае поле, нумар слупка якога будзе пазначаць дзень, а 
нумар радка - апісанне таго, што адбываецца. 

3. Пры ўваходзе ў будынак суда, звернеце ўвагу на арганізацыю прапускнога рэжыму (пытанне 
№ 6). Для таго, каб даведацца, дзе будзе праходзіць судовы працэс, Вам неабходна знайсці адпа-
ведны стэнд (пытанне № 7). Звычайна ён знаходзіцца на бачным месцы і ўяўляе сабой спіс усіх 
суддзяў і назначаных спраў. Калі на стэндзе Вы не выявілі інфармацыю пра справу, якая 
цікавіць, паспрабуйце даведацца неабходную інфармацыю ў канцылярыі па адміністратыўных 
справах, у кабінеце суддзі (калі прозвішча суддзі Вам нейкім чынам стала вядомая), у кабінеце 
старшыні суда (пытанне № 8).   



 

 

II. Дасяжнасць і адкрытасць судовага працэсу  

 

 

 

 

* Заўвагі: 
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1 2 3 6. ЦІ ЗАЙШЛІ ВЫ Ў БУДЫНАК СУДА? 

   1. Так, уваход вольны (пераход да пытання №7) 

   1.1 Уваход з прад’яўленнем дакумента, які пацвярджае асобу  

   1.2 Уваход з праверкай асабістых рэчаў 

   1.3 Уваход з праверкай металашукальнікам 

   1.4 С видеосъемкой всех входящих в здание суда 

   1.5 З відэазапісам усіх, хто ўваходзіць у залю судовага паседжання  

   2. Не, у суд прайсці не атрымалася па прычыне ___________________________ 
_________________________________________(заканчэнне назірання) 

1 2 3 

7. ЦІ ПРЫСУТНІЧАЛА НА СТЭНДАХ ІНФАРМАЦЫЯ ПРА СУДОВАЕ 

ПАСЕДЖАННЕ, ЯКОЕ ЦІКАВІЦЬ? 

   1. Так. Падкрэсліце, якая менавіта інфармацыя (пераход да пытання 

№ 4). 

   1.1 Прозвішча і ініцыялы грамадзяніна 

   1.2 Прозвішча і ініцыялы суддзі, які разглядае справу 

   1.3 Артыкул КаАП, па якім прыцягваецца грамадзянін 

   1.4 Час пачатку разгляду 

   1.5 Нумар кабінета суддзі 

   1.6 Нумар залі судовых паседжанняў 

   1.7 Іншая інфармацыя ________________________________________ 

   2. Не, інфармацыя адсутнічала на момант пачатку судовага паседжання 

(пераход да пытання №8). 

1 2 3 8. ЦІ АТРЫМАЛАСЯ АТРЫМАЦЬ ІНФАРМАЦЫЮ ІНШЫМ ЧЫНАМ?  

   1. Так, інфармацыю атрымалася атрымаць у (падкрэсліце патрэбны 

варыянт): 

   1.1 Кабінеце суддзі 

   1.2 Кабінеце старшыні суда 

   1.3 Канцылярыі 

   1.4 Сустрэў грамадзяніна з канвоем і прайшоў за ім 

   1.5 Іншае: _______________________________________ 

   2. Не, не атрымалася  



 

 

4. Калі Вы выявілі залю альбо кабінет (пытанне № 10), у якім будзе праходзіць судовы працэс, 
адзначце, ці былі якія-небудзь абмежаванні доступу публікі, прадстаўнікоў сродкаў масавай ін-
фармацыі як у будынку суда, так і ў залу судовага паседжання (пытанне № 11).  

5. Звярніце ўвагу, ці рабілі аўдыё-, фота-, відэазапіс: ці забараняў суддзя каму-небудзь 
ажыццяўляць адзін з відаў дакументавання, як адрэагаваў на заяўленыя хадайніцтвы па дадзе-
нымнагоды (пытанне № 12) 



 

 

 
 

11. ЦІ БЫЛІ АБМЕЖАВАННІ ДОСТУПУ ПУБЛІКІ І СМІ Ў БУДЫ-

НАК СУДА І (АЛЬБО) ЗАЛІ СУДОВАГА ПАСЕДЖАННЯ: 

(адзначце, у які дзень Вы зафіксавалі абмежаванні) 

 

 

 

* Заўвагі: 
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1 2 3 9. ЦІ ПРЫСУТНІЧАЛІ ВЫ НА СУДОВЫМ ПАСЕДЖАННІ? 

   1. Так (пераходзце да пытання №10) 

   2. Не, пазначце прычыну – падкрэсліце патрэбны варыянт (сканчэнне 

назірання)  

   2.1 Не знайшоў інфармацыі пра месца і час правядзення судовага 
паседжання 

   2.2 Заля судовых паседжанняў/кабінет суддзі быў зачынены 

   2.3 Супрацоўнікі праваахоўных органаў не пусцілі ў залю паседжанняў  

   2.4 Грамадзяне ў штацкім не ўпусцілі ў залю судовага паседжання  

   2.5 Іншае (пазначце) ____________________________________________ 

   3. Часткова. Пазначце, на якіх стадыях і чаму (пераходзце да пытання 
№10) ___________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 

1 2 3 10. ДЗЕ АДБЫВАЛАСЯ СУДОВАЕ ПАСЕДЖАННЕ? 

   1. У кабінеце суддзі 

   2. У залі судовых паседжанняў  

   3. Іншае (пазначце) ________________________________________________ 

1 2 3 

12. ЦІ ІСНАВАЛІ ЯКІЯ-НЕБУДЗЬ АБМЕЖАВАННІ ПА ФІКСАЦЫІ 

СУДОВАГА ПРАЦЭСУ? 

   1. Абмежаванняў не ўсталявана 

   2. Былі забаронены фотаздымкі: 

   3. Быў забаронены відэазапіс 

   4. Быў забаронены гуказапіс 

   5. Іншае (пазначце) _________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

  Заля судовага паседжання Будынак суда 

Публіка 

 

  

 

 

  

СМІ 

 

 

 

  

  



 

 

6. Адзначце час пачатку працэсу (пытанне 13), адзначце імя, імя па бацьку, прозвішча суддзі 
(пытанне № 14) і імя па бацьку асобы, якая прыцягваецца да адміністратыўнай адказнасці 
(пытанне № 15). Гэтую інфармацыю Вы маглі таксама даведацца на інфармацыйным стэндзе, 
калі яна змешчана, але лепш пераправерыць на прадмет памылкі. 

7. Адзначце, па якім артыкуле Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях грамадзянін 
прыцягваецца да адказнасці (пытанне № 16) 

8. Адзначце, ці прысутнічаў на пасяджэнні прадстаўнік органа, які вядзе адміністратыўны 
працэс (супрацоўнік міліцыі альбо іншае службовая асоба іншага ведамства), у якасці 
паўнапраўнага удзельнікам працэсу (пытанне № 17). 

9. Якім чынам суддзя растлумачыў грамадзяніну яго правы? У выпадку, калі суддзя проста пе-
ралічыў правы, якія мае грамадзянін, не растлумачыў, што менавіта значыць кожнае з іх, то ва-
рыянт адказу «Пералічаны каталог правоў». Калі па ўласнай ініцыятыве, альбо праз пытанні 
грамадзяніна, суддзя падробна патлумачыў яго правы, то варыянт адказу «права падрабязна 
растлумачаны» (пытанне № 18)  

10. Адзначце, ці скарыстаўся грамадзянін сваім правам на адвод суддзі (адваката, сведак экспер-
та), калі так, то пакажыце, якім чынам ён абгрунтаваў гэты адвод і як суддзя адрэагаваў 
(пытанне № 19). 



 

 

III. Адпраўленне правасуддзя  
 

13. ПАЧАТАК ПРАЦЭСУ ____:____ ( ГАДЗІНЫ, ХВІЛІНЫ) 
 

14. ІМЯ СУДДЗІ  ______________________________________________ 
 

15. ІМЯ ГРАМАДЗЯНІНА ______________________________________ 
 

16. НА ПАДСТАВЕ ЯКОГА АРТЫКУЛУ КаАП ГРАМАДЗЯНІНА 
ПРЫЦЯГВАЮЦЬ ДА АДМІНІСТРАТЫЎНАЙ АДКАЗНАСЦІ: 

  1. арт. 17.1 (“дробнае хуліганства”) 

  2. арт. 23.34 (“парушэнне парадку арганізацыі альбо правядзення 
масавага мерапрыемства ”) 

  3. арт. 23.4 (“непадпарадкаванне законнаму распараджэнню альбо 
патрабаванню пасадавай асобы”) 

  4.Іншы артыкул (пазначце) ____________________  
 

17. ЦІ ПРАДСТАЎЛЕНЫ ОРГАН, ЯКІ ВЯДЗЕ АДМІНІСТРАТЫЎНЫ 
ПРАЦЭС, У ЯКАСЦІ УДЗЕЛЬНІКА СУДОВАГА ПАСЕДЖАННЯ? 

  1. Так, супрацоўнікам (пазначце імя ______________, пасада 
________________________) 

  2. Не  
 

18. ЦІ ПАТЛУМАЧЫЛІ ГРАМАДЗЯНІНУ ЯГО ПРАВЫ? 

  1. Так, пералічаныя нумары артыкулаў 

  2. Так, пералічаны каталог правоў 

  3. Так, правы падрабязна патлумачаныя (у тым ліку і па просьбе 
грамадзяніна) 

  4. Не, не патлумачаныя  
 

19. ЦІ ВЫКАРЫСТАЎСЯ ГРАМАДЗЯНІН ПРАВАМ АДВОДУ?  

  1. Так, заяўляў адвод (пазначце падставу для адводу, а таксама 
задаволіў/не задаволіў суддзя) __________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  2. Не 

 

 

 

* Заўвагі: 
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Бок, які заявіў 

хадайніцтва  

Сутнасць заяўленага хадайніцтва  Рашэнне суда па заяў-

леным хадайніцтве  

   

   

   



 

 

11. Адзначце, ці было забяспечанае права на абарону, і калі так, то якім чынам (пытанні № 20 - 
21). 

12. Калі суддзя пачне зачытваць правапарушэнне, якое ўмяняецца, як мага больш падрабязна 
запішыце фармулёўку. У першую чаргу абставіны і здзейсненныя дзеі, месца, час, дзеянняў 
(пытанне № 22). 

13. Адзначце, ці прызнаў грамадзянін сваю віну (пытанне № 23). Варыянт адказу «Прызнаў дзе-
янне, але не прызнаў віну "падкрэсліце ў тым выпадку, калі грамадзянін сапраўды здзейсніў 
учынак, прадугледжаных дадзеным артыкулам Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях, 
аднак, ён не лічыць, што здзейсненае з'яўляецца прадметам судовага разгляду або ў дадзеным 
ўчынак няма нічога дрэннага. У выпадку, калі грамадзянін прызнаў сваю віну, то суддзя мае 
права прапанаваць яму скарочаны парадак судовага разгляду. Адзначце, патлумачыў ці суддзя 
наступствы такога парадку (пытанне № 24). 



 

 

 

 

 

* Заўвагі: 

 

20. ЦІ СКАРЫСТАЎСЯ ГРАМАДЗЯНІН ПРАВАМ НА АБАРОНУ?  

  1. Так 

  2. Не (пазначце прычыну з прапанаванага спісу і пераходзце да пы-
тання № 22) 

2.1 Грамадзянін не адрэагаваў на агучанае права на абаронцу  

2.2 Грамадзянін адмовіўся ад прапановы суддзі 

2.3 Суддзя адмовіў ў прадстаўленні абаронцы ў сувязі з __________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

21. ЯКІМ ЧЫНАМ ЗАБЯСПЕЧАНАЕ ПРАВА НА АБАРОНУ? 

  1. Адвакатам па прызначэнні  

  2. Адвакатам па выбару грамадзяніна 

  3. Сваяком 
 

22. ЦІ АГУЧАНЫ ПРАТАКОЛ АБ АДМІНІСТРАТЫЎНЫМ 
ПРАВАПАРУШЭННІ?  

  1. Так (апішыце сутнасць адміністратыўнага правапарушэння згодна 
агучанаму пратаколу): месца ______________, час і дата ____________, 

абставіны  _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

здзейсненая дзея  _______________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  2. Нет 
 

23. ЦІ ПРЫЗНАЎ ГРАМАДЗЯНІН СВАЮ ВІНУ?           

 1. Так (пераходзце да пытання  № 24) 

 2. Не (пераходзце да пытання  №25) 

 3. Прызнаў дзею, але не прызнаў віну (пераход да пытання №24) 

 4. Часткова, (у чым) _____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
__________________________________ (пераходзце да пытання №25) 
 

24. ЦІ ПРАПАНАВАЎ СУДДЗЯ СКАРОЧАНЫ ПАРАДАК СУДОВАГА 
ПАСЕДЖАННЯ ?  

 1. Прапанаваў, патлумачыўшы, што такі парадак надалей абмяжоўвае 
магчымасць абскарджання  

 2. Прапанаваў, без тлумачэння абмежавання абскарджання 

 3. Не прапаноўваў   
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Бок, які заявіў 

хадайніцтва  

Сутнасць заяўленага хадайніцтва  Рашэнне суда па заяў-

леным хадайніцтве  

   

   

   



 

 

14. У ходзе сваіх тлумачэнняў грамадзянін можа казаць аб парушэннях яго правоў да судовага 
паседжання. Гэта можа быць непрадстаўленне абаронцы, грубае стаўленне (выкарыстанне не-
нарматыўнай лексікі ў адрас грамадзяніна, ужыванне фізічнай сілы і г.д.) Ваша задача зафікса-
ваць яго скаргі (Пытанне № 25), а таксама рэакцыю суда, а дакладней - дзеянні суда па дадзе-
ных скаргах (Пытанне № 26). 

15. Адзначце, ці былі дапытаныя сведкі, з чыйго боку. Запішыце імя,імя па бацьку, прозвішча і 
пасаду супрацоўнікаў (пытанне № 27). 

16. Апішыце сутнасць заяўленых хадайніцтваў, якім чынам суд іх дазволіў, г.зн. задаволіў альбо 
не, а таксама тлумачэнні суддзі пры гэтым, калі тлумачэнні былі (пытанні № 28). 

17. Адзначце, якім чынам былі агучаныя пісьмовыя матэрыялы справы (пытанне № 29) 

18. Зафіксуйце момант заканчэння даследавання матэрыялаў па справе (пытанне № 30). Гэта 
момант да вынясення пастановы. 



 

 

25. КАЛІ ГРАМАДЗЯНІН ЗАЯВІЎ АБ ПАРУШЭННІ СВАІХ ПРАВОЎ, 
ТО ЯКІХ :______________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

26. ЦІ ПРЫМАЛАСЯ СУДОМ ПА ДАДЗЕНЫМ ЗАЯВАМ ЯКІЯ-НЕ-
БУДЗЬ ДЗЕЯННІ? АПІШЫЦЕ ТЛУМАЧЭННЕ СУДДЗІ : ___________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

27. ЦІ БЫЛІ АПЫТАНЫЯ СВЕДКІ? 

  1. Суд выклікаў ____ з ____ сведкаў з боку абароны 

  2. Суд выклікаў ____ з ____ сведкаў з боку органа, які вядзе 
адміністратыўны працэс 

  3. Суд адмовіў ў выкліку сведкаў (пераходзце да пытання № 29) 

 

28. ХТО СА СВЕДКАЎ ВЫСТУПАЎ Ў СУДОВЫМ ПАСЕДЖАННІ? 

  1. З боку органа, які вядзе адміністратыўны працэс (пазначце): 

П.І.І.__________________________, адносіны да справы ______________ 

П.І.І.__________________________, адносіны да справы ______________ 

П.І.І.__________________________, адносіны да справы ______________ 

  2. З боку абароны (пазначце): 

П.І.І.__________________________, адносіны да справы ______________ 

П.І.І.__________________________, адносіны да справы ______________ 

П.І.І.__________________________, адносіны да справы ______________ 
 

29. ЦІ АБВЯШЧАЛІСЯ ПІСЬМОВЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ СПРАВЫ?  

  1. Агучваліся цалкам   

  2. Агучвалася назва 

  3. Агучваліся часткова (некаторыя цалкам, некаторыя часткова)   

 

30. МОМАНТ СКАНЧЭННЯ ДАСЛЕДАВАННЯ МАТЭРЫЯЛАЎ ПА 

СПРАВЕ  ____:____ (ГАДЗІНЫ, ХВІЛІНЫ) 

 

 

 

 

* Заўвагі: 
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19. Калі ўсе матэрыялы справы будуць даследаваны, сакратар папросіць ўсіх ўстаць, а суддзя 

пачне зачытваць пастанову. Адзначце, якая мера спагнання была залічаная грамадзяніну, або па 

якіх прычынах справу накіравалі на дапрацоўку, была спыненая вытворчасць (пытанне № 31). 

20. Калі суддзя зачытае пастанову, ён абавязаны растлумачыць грамадзяніну асаблівасці абскар-

джання пастановы. Адзначце ў пытанні № 32 пункты, агучаныя суддзёй.  

21. У выпадку, калі справа пераносілася (пытанне № 33), адзначце ў пытанні № 34, па якіх 

прычынах гэта было зроблена 



 

 

 

 

 

* Заўвагі: 
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31. ЯКАЯ ВЫНЕСЕНА ПАСТАНОВА? 

 1. Аб накладанні адміністратыўнага спагнання ў выглядзе штрафу ў па- 
меры  _____________________________________________________; 

 2. Аб накладанні адміністратыўнага спагнання ў выглядзе арышту тэр- 
мінам  _______ сутак; 

 3. Аб накладанні адміністратыўнага спагнання ў выглядзе папярэджан- 
ня; 

 4. Аб спыненні справы аб адміністратыўным правапарушэнні на пад-
ставах (пазначце падставу _______________________________________ 
 _______________________________________________________________); 

 5. Аб накіраванні на дапрацоўку ў сувязі з _________________________ 
 _______________________________________________________________. 
 

32. ЦІ ПРАДСТАВІЎ СУДДЗЯ ГРАМАДЗЯНІНУ ІНФАРМАЦЫЮ, ЗВЯ- 

ЗАНУЮ З ПРАВАМ АБСКАРДЖАННЯ ВЫНЕСЕНАЙ ПАСТАНОВЫ? 
(Патрэбнае падкрэсліць) 

 1. Пра тэрміны абскарджання вынесенай пастановы; 

2. Пра права на азнаямленне з пратаколам судовага паседжання і ўня- 
сення заўваг; 

3. Пра тэрміны ўнясення заўваг у пратакол; 

4. Пра вышэйшы суд, у які трэба накіраваць скаргу; 

5. Пра неабходнасць выплаты дзяржаўнай пошліны; 

6. Пра памеры дзяржаўнай пошліны; 

7. Пра адрас атрымальніка скаргі; 

8. Пра магчымасці вызвалення ад дзяржаўнай пошліны.  
 

33. ЦІ ПЕРАНОСІЎСЯ РАЗГЛЯД СПРАВЫ?  

  1. Так (пераходзце да пытання №34) 

  2. Не (пераходзце да пытання №35) 
 

34. РАЗГЛЯД СПРАВЫ ПЕРАНОСІЎСЯ Ў СУВЯЗІ З: 

  1. Няяўкай сведак  

  2. Прызначэннем экспертызы 

  3. Абвяшчэннем перапынку з нагоды (пазначце)_________________ 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 4. По другим причинам (укажите) _____________________________ 

 ______________________________________________________________ 



 

 

22. У пытанні № 35 Вы можаце адзначыць усе, што на ваш погляд з'яўляецца прамым або ўскос-
ным парушэнням ў ходзе пасяджэння.  

23. Пасля таго, як Вы завяршылі назіранне і выйшлі з будынка суда, паведаміце пра гэта каарды-
натару і перадайце яму дзённік назірання ў самыя кароткія тэрміны.  
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35. ІНШЫЯ ЗАЎВАГІ І ПАВЕДАМЛЕННІ ПА МЕРКАВАННЮ НАЗІРАЛЬНІКА 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 


