
 267 

14. Павлодский Е. А. Договоры организаций и гр-н с банками / Е.А.Павлодский. – М.: 
Статут, 2000. 

15. Сарбаш С. В. Некоторые проблемы обеспечения исполнения обязательств / С.В. 
Сарбаш // Вестник ВАС РФ. – 2007. – № 7. – С. 31-33. 

16. Свириденко О. М. Обеспечение кредитных обязательств/ О.М.Свириденко. – М.: 
Из-во Филинъ, 1999. 

17. Хаметов Р. Обеспечение исполнения обязательств: договорные способы / Р. Ха-
метов О. Миронова // Российская юстиция. – 1996. – № 5. – С. 7-11. 

ІДЭІ АНДРЭЯ ВОЛАНА АБ РАЗВІЦЦІ НАВУКІ ПРАВА 
 І ПРАВАВОЙ ДЗЯРЖАВЫ 

І. А. Доўнар 

Знакаміты філосаф, правазнаўца і палітычны дзеяч Беларусі ХVI ст. 
Андрэй Волан (1530-1610 гг) меў універсітэцкую адукацыю. Ён напісаў 
шмат навуковых прац палеміка-тэалагічнага, этычнага і палітыка-
прававога характару. Волан быў адным з заснавальнікаў свецкага 
накірунку ў грамадска-палітычнай думцы, ідэолагам рэфармацыйнага 
руху, натхняльнікам рэфармавання тагачасных грамадскіх адносін, у тым 
ліку ў сферы дзяржаўнага, судовага ладу і заканадаўства. Навукоўцы 
(А.Кэмпфі, С.Падокшын, С.Сокал і інш.) адзначалі сувязь палітыка-
прававого вучэння А.Волана з намаганнямі прагрэсіўна накіраванай 
шляхты Вялікага княства Літоўскага (якую ўзначальваў каліфікаваны 
юрыст, полацкі ваявода Мікалай Монвід Дарагастайскі), здзейсніць 
рэформу дзеючага заканадаўства, судовага ладу і судаводства. 

Многія палажэнні яго важнейшых прац («Пра палітычную або грамадзян-
скую свабоду» (Кракаў, 1572); «Прамова да сената…» (Кракаў, 1572); «Пра 
шчаслівае жыццѐ або Найвышэйшае чалавечае дабро» (Вільня, 1596); «Пра 
гасудара і ўласцівыя яму дабрачынннасці», (Гданьск, 1608) і інш.) гучаць 
вельмі сучасна і ўяўляюць значную навуковую цікавасць. 

Перш за ўсѐ А.Волан разглядаў дзяржаву і права як вынік чалавечай 
дзейнасці, як аб’екты ўвасаблення рацыянальных пошукаў і мудрасці 
людзей. Грунтуючыся на навукова-гістарычным і практычным вопыце, 
ѐн адзначаў, што ніякія добрыя і гуманныя намеры кіраўніцтва дзяржавы 
не могуць засцерагчы чалавека ад самавольства як самога правіцеля, так і 
яго дзяржаўна-адміністратыўнага і судовага апарату; даказваў, што 
ўсялякая ўлада непазбежна вырадзіцца ў тыранію, калі не будзе існаваць 
дасканалага заканадаўства, якое будзе рэгламентаваць і абмяжоўваць яе 
дзейнасць. Ва ўмовах беззаконнасці «чалавечае жыццѐ з’яўляецца 
жабрацкім і рабскім», а чалавечае грамадства не можа быць даўгавечным 
і трывалым. Таксама А.Волан пераканаўча даказваў, што законы, 
устаноўленыя насуперак правільнаму суджэнню розуму, будуць 
недаўгавечнымі, таму што пастаянна будуць выклікаць усеагульную 
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незадаволенасць грамадзян і могуць прывесці да народнага паўстання. 
Андрэй Волан распрацоўваў уласную канцэпцыю свабоды чалавека, 

якая пераважна разумелася ім як свабода прававая (забеспячэнне законам 
ўсеагульнай згоды і міру ў дзяржаве, абароны асабістай бяспекі чалавека, 
яго маѐмасці і інш.). Ён падкрэсліваў, што ў любой дзяржаве, дзе жыццѐ 
людзей аберагаецца і ахоўваецца ад насілля і ўсялякай несправядлівасці, 
а маѐмасць ад грабяжу, грамадская супольнасць будзе «цэльнай і 
здаровай», а слаўнае і прыгожае імя «свабода» застанецца непарушным і 
трывалым. Ён робіць агульную выснову, што гарантаваная законам 
абарона асабістых і маѐмасных правоў чалавека з’яўляецца падставай 
жыццяздольнасці самой дзяржавы. Такім чынам, у яго творах 
прысутнічае ідэя прававой дзяржавы. 

Аб гэтым сведчаць і тыя палажэнні яго кніг, дзе гаворыцца аб 
неабходнасці заканадаўчага абмежавання не толькі феадальнага сва-
вольства, але і самавольства ўлады; аб падпарадкаванні закону ўсіх без 
выключэння дзяржаўных службовых асоб, уключаючы самога манарха; 
аб неабходнасці у дзяржаве вяршэнства і аўтарытэта закона; аб 
вырашэнні грамадскіх спрэчак і канфліктаў толькі ў судовым парадку; аб 
устанаўленні незалежнай судовай улады; аб падрыхтоўцы 
высокамаральных, кампетэнтных і кваліфікаваных юрыстаў і г.д. 

Увогуле судовай уладзе А.Волан надаваў асаблівую ўвагу. Перш за 
ўсѐ ѐн звяртаў ўвагу на тое, што супярэчлівы і складаны характар 
рэчаіснасці абавязвае суддзяў падыходзіць да законаў не фармальна, а па 
сутнасці. Таксама суддзі пры неабходнасці павінны звяртацца з 
прапановай карэктыроўкі законаў. Волан выступаў супраць 
абсалютызацыі права і літары закону, звяртаў увагу на магчымасць 
метафізічнага адрыву закона ад рэальнага жыцця і перш за ўсѐ ад такіх 
універсальных маральна-філасофскіх катэгорый, як ісціна, дабра-
чыннасць, справядлівасць, чалавечнасць. Ён прыводзіць такі характэрны 
прыклад, што калі чалавек з крайняй неабходнасці (напрыклад, ад 
голаду) ўкрадзе што-небудзь з ежы, а суддзя, фармальна прытрым-
ліваючыся закону, прысудзіць яго да смерці, то такі суддзя ўвогуле не 
мае паняцця аб дабры і справядлівасці і можна лічыць, што ѐн хутчэй 
парушыў закон, чым правільна вытлумачыў яго. У сувязі з гэтым А. 
Волан робіць лагічны вывад, што жыццѐвая практыка намнога 
разнастайней самай дасканалай тэорыі, што можа ўзнікаць шмат не-
прадбачаных законам абставін, якія і павінны ўлічвацца суддзямі, за-
кліканымі чыніць правасуддзе не толькі на падставе канкрэтнай нормы 
права, але ў адпаведнасці з прынцыпам справядлівасці. 

На падставе сваіх тэарэтычных разважанняў А.Волан прапаноўваў 
практычная накірункі іх рэалізацыі, у тым ліку адносна рэфармавання 
існуючай сістэмы судовага ладу і судаводства па прыкладу некаторых 
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заходнееўрапейскіх дзяржаў (Францыі, Іспаніі і інш.). 
Мысліцель таксама звяртае ўвагу на тое, што многія службовыя асобы 

і суддзі яго часу ў большасці з’яўляюцца практыкамі, якія не маюць 
спецыяльнай адукацыі і таму часта пры разглядзе спраў кіруюцца 
«безразважным і сляпым пачуццѐм парыву», або сімпатыямі, гневам, 
прагнасцю і іншымі душэўнымі заганамі, а не вырашаюць спрэчкі на 
падставе закону і справядліасці. Ён крытыкуе іх нягнуткасць, няўменне 
зазіруць у сутнасць справы, нежаданне «якога б то ні было змякчэння 
закону на падставе справядлівасці» і адзначае, што гэта адбываецца з-за 
няведання навукі права. У выніку робіць важны вывад, што ўвогуле не 
можа быць ніякай надзеі на тое, «што калі-небудзь настане дабрабыт 
дзяржавы і шчасце грамадзян» без развіцця навукі. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВА. 

П. Ф. Долгова 

В юриспруденции под термином «функции права» принято понимать 
направления воздействия права на общественные отношения, возникаю-
щие в социуме. Традиционно выделяют две основополагающие функции 
права – регулятивную и охранительную. Однако наряду с ними суще-
ствует множество дополнительных функций, связанных между собой и 
рассматриваемых в их тесном взаимодействии. К ним можно отнести 
воспитательную, гуманистическую, экономическую, политическую, 
коммуникативную, идеологическую и другие. 

Тем не менее, назначение права, а, следовательно, и его правовое воз-
действие на общественные отношения, определяется социальным назна-
чением права, которое зависит от конкретных этапов развития человече-
ского общества. В настоящее время, в эпоху развития информационных 
технологий, компьютеризации, на первый план выходит такая функция 
права, как информационная. 

Важность названной функции заключается, прежде всего, в том, что 
от нее зависит реализация и других функций права, достижение постав-
ленных перед правом задач. Если нормы права (т.е. формальное выраже-
ние воли законодателя) не будут доведены до сведения общественности, 
то достижение правопорядка станет невозможным. 

Информационная функция права тесно связана с принципом фор-
мальности права. То есть, во-первых, право должно облекаться в некую 
формальную форму, понятную для восприятия и имеющую конкретный 
смысл, не допускающий двусмысленности, а во-вторых, должно быть 
доведено до общественности, должно быть воспринято рецензентом. 

При выполнении этих двух условий, человек получает некую право-
вую информацию, которая является отправной точкой, первоосновой его 


