
При осуществлении административных процедур права и обязанности 

заинтересованных лиц, а также третьих лиц регулируются в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных 
процедур» (далее – Закон) 

Права заинтересованных лиц 

Заинтересованные лица имеют право: 

обращаться с заявлениями в уполномоченные органы; 

бесплатно получать от уполномоченных органов предусмотренные 
законодательством об административных процедурах формы (бланки) документов, 

необходимых для обращения за осуществлением административных процедур; 
получать от уполномоченных органов разъяснение своих прав и обязанностей; 

принимать участие в осуществлении административных процедур лично и (или) 

через своих представителей, если иное не предусмотрено законодательными актами; 
знакомиться с материалами, связанными с рассмотрением своих заявлений, в том 

числе с полученными уполномоченными органами от других государственных органов, 
иных организаций документами и (или) сведениями, необходимыми для осуществления 

административных процедур, делать из них выписки, если иное не предусмотрено 

законодательством о государственных секретах, коммерческой или иной охраняемой 
законом тайне; 

получать административные решения (их копии, выписки из них); 
отозвать свое заявление в любое время до окончания осуществления 

административной процедуры; 

обжаловать принятые административные решения; 
отозвать свою административную жалобу; 

осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Законом и иными актами 
законодательства об административных процедурах. 

Обязанности заинтересованных лиц 

Заинтересованные лица обязаны: 
вежливо относиться к работникам уполномоченных органов, не допускать 

нецензурных либо оскорбительных слов или выражений в отношении таких работников; 
представлять в уполномоченные органы документы и (или) сведения, включенные в 

перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами, а 

также документы, указанные в абзацах втором–седьмом части первой пункта 2 статьи 15 
настоящего Закона, в случае истребования таких документов; 

вносить плату, взимаемую при осуществлении административных процедур; 
своевременно информировать уполномоченные органы об изменении места 

жительства (места пребывания), места нахождения в период осуществления 

административной процедуры; 
выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Законом и иными 

законодательными актами об административных процедурах. 
 

Права и обязанности третьих лиц 

Третьи лица имеют право: 
получать от уполномоченных органов разъяснение своих прав и обязанностей; 

знакомиться с материалами, связанными с административными процедурами, в 
осуществлении которых они участвуют (участвовали), в том числе с полученными 

уполномоченными органами от других государственных органов, иных организаций 
документами и (или) сведениями, необходимыми для осуществления административных 



процедур, делать из них выписки, если иное не предусмотрено законодательством о 

государственных секретах, коммерческой или иной охраняемой законом тайне; 

отозвать свое согласие (в том числе выраженное путем проставления подписи на 
заявлении заинтересованного лица) на осуществление административной процедуры в 

любое время до окончания осуществления административной процедуры; 
обжаловать принятые административные решения; 

отозвать свою административную жалобу; 

осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Законом и иными актами 
законодательства об административных процедурах. 

Третьи лица обязаны: 
вежливо относиться к работникам уполномоченных органов, не допускать 

нецензурных либо оскорбительных слов или выражений в отношении таких работников; 

выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Законом и иными 
законодательными актами об административных процедурах. 

 

 
Пры ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур права і абавязкі зацікаўленых асоб, 

а таксама трэціх асоб, рэгулююцца ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 28 

кастрычніка 2008 г. № 433-З "Аб асновах адміністрацыйных працэдур" (далей - Закон) 

 Правы зацікаўленых асоб  

Зацікаўленыя асобы маюць права:  

звяртацца з заявамі ва ўпаўнаважаныя органы;  

бясплатна атрымліваць ад упаўнаважаных органаў, прадугледжаныя заканадаўствам 

аб адміністрацыйных працэдурах, формы (бланкі) дакументаў, неабходныя для звароту па 
ажыццяўленне адміністрацыйных працэду; 

 атрымліваць ад упаўнаважаных органаў тлумачэнне сваіх правоў і абавязкаў; 

 прымаць удзел у ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур асабіста і (або) праз 
сваіх прадстаўнікоў, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі;  

знаёміцца з матэрыяламі, звязанымі з разглядам сваіх заяў, у тым ліку з атрыманымі 
ўпаўнаважанымі органамі ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый дакументамі 

і (або) звесткамі, неабходнымі для ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур, рабіць з іх 

выпіскі, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам аб дзяржаўных сакрэтах, 
камерцыйнай ці іншай ахоўнай законам таямніцы; 

атрымліваць адміністрацыйныя рашэнні (іх копіі, выпіскі з іх); адклікаць сваю заяву 
ў любы час да заканчэння ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры;  

абскарджваць прынятыя адміністрацыйныя рашэнні;  

адклікаць сваю адміністрацыйную скаргу;  

ажыццяўляць іншыя правы, прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі актамі 

заканадаўства аб адміністрацыйных працэдурах.  

Абавязкі зацікаўленых асоб  

Зацікаўленыя асобы абавязаны: ветліва ставіцца да работнікаў упаўнаважаных 

органаў, не дапускаць нецэнзурных ці абразлівых слоў або выразаў у адносінах да такіх 
работнікаў;  



прадстаўляць ва ўпаўнаважаныя органы дакументы і (або) звесткі, уключаныя ў 

пералікі дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі, а таксама 

дакументы, якія дадзены ў абзацах другім–сёмым часткі першай пункта 2 артыкула 15 
гэтага Закона, у выпадку запатрабавання такіх дакументаў;  

уносіць плату, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур; 

 своечасова інфармаваць упаўнаважаныя органы аб змяненні месца жыхарства 

(месца знаходжання), месца знаходжання ў перыяд ажыццяўлення адміністрацыйнай 

працэдуры; 

 выконваць іншыя абавязкі, прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі 

актамі аб адміністрацыйных працэдурах. 

 Правы і абавязкі трэціх асоб  

Трэція асобы маюць права: атрымліваць ад упаўнаважаных органаў растлумачэнне 

сваіх правоў і абавязкаў;  

знаёміцца з матэрыяламі, звязанымі з адміністрацыйнымі працэдурамі, у 

ажыццяўленні якіх яны ўдзельнічаюць (удзельнічалі), у тым ліку з атрыманымі 
ўпаўнаважанымі органамі ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый дакументамі 

і (або) звесткамі, неабходнымі для ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур, рабіць з іх 

выпіскі, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам аб дзяржаўных сакрэтах, 
камерцыйнай або іншай тайне, якая ахоўваецца законам;  

адклікаць сваю згоду (у тым ліку выяўленую шляхам прастаўлення подпісу на заяве 
зацікаўленай асобы) на ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры ў любы час да 

заканчэння ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры; 

абскарджваць прынятыя адміністрацыйныя рашэнні;  

адклікаць сваю адміністрацыйную скаргу;  

ажыццяўляць іншыя правы, прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі актамі 
заканадаўства аб адміністрацыйных працэдурах.  

Трэція асобы абавязаны: 

 ветліва ставіцца да работнікаў упаўнаважаных органаў, не дапускаць нецэнзурных 
або абразлівых слоў або выразаў у адносінах да такіх работнікаў;  

выконваць іншыя абавязкі, прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі 
актамі аб адміністрацыйных працэдурах. 


