
ПАВАЖАНЫЯ НАЗІРАЛЬНІКІ! 

  

Вы з’яўляецеся ўдзельнікамі кампаніі нацыянальнага доўгатэрміновага назірання за 

парламенцкімі выбарамі ў Беларусі “Правабаронцы за свабодныя выбары”. 

Гэта каманда аднадумцаў і прафесіяналаў, перакананых у тым, што Беларусь не можа 

лічыцца прававой дзяржавай, пакуль у ёй не адбываюцца свабодныя і справядлівыя 

выбары, адпавядаючыя міжнародным стандартам.  

Мы рады Вас вітаць у нашай камандзе. 

Менавіта ад працы доўгатэрміновых назіральнікаў залежыць, наколькі наша місія 

будзе паспяховай. У выніку нашай працы мы зможам зрабіць высновы: ці былі 

выбары ў Беларусі прыкладам свабоднага волевыяўлення беларускага народу, ці 

прайшлі з грубейшымі сістэмнымі парушэннямі. 

Мы не прадстаўляем ніводнага з кандыдатаў, мы баронім права грамадзянаў Беларусі 

самім абіраць сабе ўладу. 

Да працы нацыянальных незалежных назіральнікаў ставяцца з вялікай павагай і 

цікаўнасцю, наша кампанія за часы сваёй працы з 2008 года зарэкамендавала сябе як 

прафесійная і аб’ектыўная. 

Да нашых высноваў існуе вялікая ўвага калег з міжнародных місій па назіранні – 

БДІПЧ АБСЕ, ПА СНД, а таксама амбасадаў, нацыянальных і замежных СМІ. Нашы 

ацэнкі і выказванні ўважліва аналізуюць і беларускія ўлады.   

Таму мы павінны ўстрымлівацца ад ацэнак, паводзінаў, якія супярэчаць прынцыпам 

незалежнага назірання.  

Мы заклікаем Вас быць бесстароннімі, стрыманымі і адказнымі.  

Кіраўніцтва кампаніі “Праваабаронцы за свабодныя выбары” будзе імкнуцца зрабіць 

Вашу працу максімальна зручнай і бяспечнай. 

   

  
1. Удзельнік маніторынга не можа ўваходзіць у выбарчыя штабы палітычных партый, 

асобных кандыдатаў, а таксама аказваць любую дапамогу, скіраваную на іх 

вылучэнне ці агітацыю.  

2. Удзельнік маніторынга павінен аформіць свае паўнамоцтвы назіральніка ў парадку, 

які ўстаноўлены заканадаўствам, мець пры сабе пасведчанне асобы. 

3. Удзельнік маніторынга павінен выконваць свае абавязкі падчас усяго перыяду 

правядзення выбарчай кампаніі, галасавання і правядзення падліку галасоў. 

4. Удзельнік маніторынга павінен захоўваць строгую бесстароннасць пры выкананні 

сваіх абавязкаў і ні ў якім разе не можа выказваць перавагу ў адносінах да партый, 

кандыдатаў ці адносна якіх-небудзь спрэчных пытанняў, якія ўзнікаюць падчас 

выбараў.  

5. Удзельнік маніторынга павінен выконваць свае абавязкі ў ненавязлівай манеры і не 

павінен умешвацца ў выбарчы працэс.  

6. Назіральнік мае права камунікаваць з СМІ, даваць каментары і ацэнкі толькі ў межах 

сваёй тэрытарыяльнай прыналежнасці.  

7. Удзельнік маніторынга, які мае паўнамоцтвы назіральніка, можа задаваць пытанні 

прадстаўнікам выбарчых камісій і органаў улады, прыцягваць іх увагу да 

невыканання заканадаўства, у тым ліку – падаваць скаргі ва ўстаноўленым парадку. 

8. Высновы і заключэнні ўдзельніка маніторынга павінны быць заснаваны на асабістых 

назіраннях ці на выразных і пераканаўчых фактах і доказах. 

9. Удзельнік маніторынга не павінен падвяргаць сябе празмернай рызыцы. 

  

  

Дадзены Кодэкс распрацаваны дзеля таго, каб паводзіны ўсіх удзельнікаў сістэмы 

маніторынгу адпавядалі высокім прафесійным і асабістым стандартам. 


