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   Уводзіны 

    Праблематыка крыніц права мае шматгранны і шматаспектны характар. Яна ўключае 

асэнсаванне працэсу іх станаўлення, даследаванні па функцыяніраванню, развіццю і 

сістэматызацыі дзеючых крыніц права, ахоплівае пытанні сутнасці і вызначэння паняцця 

крыніц права, выяўлення іх відаў, а таксама ўзаемаадносін (у тым ліку субардынацыі і 

іерархіі) паміж асобнымі відамі крыніц права і ўнутры асобных відаў. 

    У савецкі перыяд айчынная юрыдычная навука інтэнсіўна даследавала пытанні 

разумения крыніц права як на агульнатэарэтычным, так і галіновым узроўні [1 – 4], 

вывучаліся асноўныя віды гістарычных і дзеючых крыніц права [5 – 15], аналізаваліся 

суадносіны паняццяў крыніц і форм права [16 – 19], а таксама працэсы фарміравання 

права, у тым ліку праватворчасці на прыкладзе стварэння асноўнай ва ўмовах савецкай 

сістэмы крыніцы права – нарматыўнага прававога акта [20]. 

   У дадзеным артыкуле разгледзім наступныя праблемы: а) у чым тэарэтычны і 

практычны сэнс высвятлення пытання аб тым, якія з вядомых відаў крыніц права 

афіцыйна прызнаюцца і якія фактычна дзейнічаюць у прававой сістэме Рэспублікі 

Беларусь; б) да чаго зводзяцца тэарэтычныя падставы (тэарэтычная схема, мадэль) падзелу 

крыніц беларускага права на асноўныя (першасныя) і дадатковыя (другасныя); в) асобныя 

праблемы вызначэння і ўстанаўлення юрыдычнай сілы крыніц права, юрыдычна значных 

сувязей паміж відамі крыніц беларускага права. 

   Асноўная частка 
   Сярод беларускіх навукоўцаў не існуе адзінадумства па пытанню аб відах, сістэме 

крыніц сучаснага беларускага права. Так, С.Р. Драбязка і В.С. Казлоў да ліку крыніц права 

адносяць нарматыўны прававы акт, прававы звычай, судовы прэцэдэнт, агульныя 

прынцыпы права, нарматыўны дагавор, рэлігійныя тэксты і прававыя дактрыны [21, с. 149  

– 160]. А.Ф. Вішнеўскі, М.А. Гарбаток, У.А. Кучынскі лічаць, што крыніцамі права 

з’яўляюцца прававы звычай, нарматыўны прававы акт, юрыдычны прэцэдэнт, дагавор з 

нарматыўным зместам, юрыдычныя дактрыны, рэлігійныя пісанні, узгадваюць і 

прынцыпы права ў якасці крыніц права, але крыніцамі беларускага, як і расійскага, права 

лічаць толькі тры крыніцы права: прававы звычай, дагавор нарматыўнага зместу, 

нарматыўны прававы акт [22, с. 317 – 331]. В.В. Лазараў і С.В. Ліпень выдзяляюць і 

характарызуюць сем крыніц права: нарматыўны прававы акт, нарматыўны дагавор, 

судовы і адміністрацыйны прэцэдэнт, прававы звычай, рэлігійныя догмы, юрыдычную 

навуку і прынцыпы права [23, с. 181 – 200]. Р.А. Васілевіч сярод важнейшых крыніц права 

называе нарматыўны прававы акт, прававы звычай, судовы прэцэдэнт, юрыдычную 

дактрыну, прынцыпы права [24]. 

    Аўтарам дадзенага артыкула абгрунтоўваецца пазіцыя, згодна з якой у кожнай з 

прававых сістэм, у тым ліку і беларускай, у якасці крыніц права фактычна ўжываліся 

раней і амаль легальна выкарыстоўваюцца зараз прававы звычай, прававы прэцэдэнт, 

дагавор нарматыўнага зместу, дактрына (навука), свяшчэннае пісанне (царкоўныя нормы) 

і нарматыўны прававы акт [25]. 

    У сувязі з тым, што праблематыка вызначэння відаў дзеючых крыніц права ў 

беларускай нацыянальнай прававой сістэме мае спрэчны характар, узнікае лагічнае 

пытанне аб тым, якое тэарэтычнае і практычнае значэнне мае яго вывучэнне. 

    Па меркаванню аўтара, на тэарэтычным узроўні вызначэнне відаў дзеючых крыніц 

права дазваляе дакладна акрэсліць межы і аб’ём прававога поля, а ў болып шырокім плане 

– межы і аб’ём нарматыўнай часткі прававой сістэмы. Іншымі словамі, дакладны адказ на 

пытанне аб афіцыйна прызнаных крыніцах дзеючага права дае магчымасць сфармуляваць 

разумение асноўных «каналаў» фарміравання норм права. У грамадстве і дзяржаве ўсе 



суб’екты права, усе правакарыстальнікі павінны дакладна ведаць афіцыйныя каналы 

ўсталявання дзеючага права, укаранення ў прававую сістэму якасна новых правіл паводзін 

– норм права. 

     Практычны сэнс адказу на дадзенае пытанне зводзіцца да таго, што ў грамадстве і 

дзяржаве дасягаецца аднастайнае разумение магчымых, легальна замацаваных і 

абараняемых шляхоў фарміравання новых норм права. Да таго часу, пакуль сярод 

навукоўцаў і практыкаў існуюць рознагалоссі па пытаннях прызнання таго ці іншага віду 

крыніц права, адсутнічаюць дакладныя ўяўленні аб афіцыйна прызнаных відах крыніц 

права і іх сістэме, у грамадстве не можа быць адзінства думак нават па самаму простаму 

пытанню – з чым мы маем справу ў пэўным выпадку: з правам ці нечым іншым, што 

толькі нагадвае права. Адсутнасць афіцыйнага прызнання статусу крыніцы права 

(напрыклад, за звычаем) азначае, што ў прававой сістэме дапускаецца дзеянне норм 

паўлегальнага, непаўнавартага права. Больш таго, такая сітуацыя правакуе ў грамадстве 

разнастайныя спрэчкі аб праве. 

      Дакладнае вызначэнне дзеючых у прававой сістэме відаў крыніц права і іх сістэмы 

мае самае непасрэднае дачыненне таксама да іх сістэматызацыі і наогул уладкавання ў 

шырокім сэнсе слова. Тэорыя сістэматызацыі дзеючых крыніц права павінна быць 

адэкватнай як асобным відам, так і сістэме крыніц дзеючага права. Яна павінна ўключаць 

у сябе пытанні ўладкавання не толькі аднаго з відаў дзеючых крыніц права – 

нарматыўнага  прававога акта, але і ўсіх астатніх відаў. Інакш пласт дзеючага права, які 

сфарміраваўся пад уплывам якога – небудзь асобнага віда крыніц права, што не падпадае 

пад сістэматызацыю толькі таму, што мы не прызнаём яго афіцыйна дзеючым відам 

крыніц права, застанецца некранутым, «састарэлым», але ён тым не менш будзе уплываць 

на змест дзеючых норм права. 

     Па – першае, не заўсёды афіцыйнае «сховішча» дзеючага права, яго норм і 

правапалажэнняў можна аднесці да вядомай крыніцы права, а, па – другое, у мэтах 

пэўнага кампрамісу па шэрагу спрэчных пытанняў аб відах і сістэме дзеючых крыніц 

права прафесар Р.А.Васілевіч прапанаваў называць асобныя «сховішчы», «рэзервуары» 

дзеючага права (напрыклад, дырэктывы Кіраўніка дзяржавы, канцэпцыі, праграмы і г.д.) 

прававымі актамі асобай формы [26]. Такая пазіцыя, безумоўна, патрабуе дадатковага 

асэнсавання і аналізу. Магчыма, што яна дазволіць з іншага, нетрадыцыйнага боку 

разгледзець праблематыку крыніц права, якая стала ўжо шмат у чым традыцыйнай. 

    Безумоўна, афіцыйнае замацаванне дзеючых відаў крыніц права на нарматыўным 

узроўні, напрыклад у законе (кодэксе) аб крыніцах права ў Рэспубліцы Беларусь, 

паспрыяла б навядзенню парадку ў прававой сістэме, узмацніла б сістэмнасць дзеючых 

крыніц права. Але пры гэтым трэба памятаць, што не ўсе параметры і нават прыметы 

крыніц права можна і патрэбна замацоўваць на нарматыўным узроўні. Напрыклад, калі ў 

Законе «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь» [27] яго распрацоўшчыкі 

паспрабавалі даць вельмі падрабязнае вызначэнне нарматыўных прававых актаў, то 

аказалася, што ў іх склад можна ўключыць нават нарматыўныя акты вышэйшых судовых 

інстанцый Рэспублікі Беларусь, асноўнай функцыяй якіх з’яўляецца не стварэнне права, а 

яго адаптацыя да існуючых грамадскіх адносін. 

    Тэарэтычна значным, але адначасова і досыць «цьмяным» у юрыдычнай навуцы 

застаецца пытанне аб падзеле крыніц права на асноўныя і дадатковыя (першасныя і 

другасныя). У сучаснай расійскай юрыдычнай навуцы дадзеная тэарэтыка – прававая  

канструкцыя часта ўзгадваецца без дадатковага тлумачэння яе сутнасці і значнасці, 

іншымі словамі, такая пазіцыя проста канстатуецца [28; 29]. Пры гэтым да ліку крыніц 

права, якія ўласцівы ўсім нацыянальным прававым сістэмам кантынентальнай (рамана-

германскай) прававой сям’і, акрамя нарматыўных прававых актаў адносяцца прававыя 

звычаі, судовая практыка (прававы прэцэдэнт), міжнародныя дагаворы, агульныя 

прынцыпы права і прававая дактрына (навука). Нарматыўныя прававыя акты, прававыя 

звычаі і агульныя прынцыпы права называюцца сярод першасных крыніц права, а да 



другасных (дадатковых) крыніц права адносяцца судовы прэцэдэнт і дактрына [30, с. 67]. 

     Уяўляецца, што першаснымі (асноўнымі) крыніцамі права можна лічыць тыя, у якіх 

правапрымяняльныя структуры і ўсе правакарыстальнікі «знаходзяць» 

агульнаабавязковыя правілы паводзін і спасылаюцца непасрэдна на іх пры вырашэнні 

канкрэтных прававых пытанняў. Да другасных (дадатковых) крыніц можна аднесці тыя, да 

якіх правапрымяняльныя структуры звяртаюцца для таго, каб знайсці ў іх дадатковыя 

прававыя аргументы пры вырашэнні якіх – небудзь пытанняў. Прычым неабходныя для 

вырашэння справы прававыя аргументы, якія змяшчаюцца ў другасных крыніцах права, 

маюць юрыдычна абавязковае значэнне не самі па сабе, не паасобку, а толькі ў дадатку, у 

дапаўненні да асноўных крыніц права. Такім чынам, другасныя крыніцы права без 

першасных крыніц права, як правіла, не дзейнічаюць. 

     Як і чаму крыніцы падзяляюцца на асноўныя (першасныя) і дадатковыя (другасныя), 

як і чаму яны з асноўных (першасных) пераўтвараюцца ў другасныя (дадатковыя) і 

наадварот? Гэтыя і шэраг іншых пытанняў патрабуюць свайго далейшага вывучэння. 

    Уяўляецца, што паміж трымя асноўнымі падыходамі да разумения права - 

нарматыўным, сацыялагічным і філасофска-этычным, а таксама паміж трыма элементамі 

зместу нормы права – уласна юрыдычным, сацыяльным і інтэлектуальна – псіхалагічным 

існуюць самыя цесныя і тэарэтычна значныя ўзаемасувязі. Той ці іншы падыход да 

разумения права абумоўлівае і перш за ўсё вызначае вядучую частку ў змесце нормы 

права. Калі, напрыклад, маецца на ўвазе так званая нарматывісцкая канцэпцыя 

праваразумення, то характэрным для яе будзе ў’яўленне аб тым, што галоўнай складовай 

часткай у змесце нормы права з’яўляецца ўласна юрыдычная, а менавіта тое правіла 

паводзін, якое дакладна выкладзена ў нейкай крыніцы права. Для дадзенай канцэпцыі 

праваразумення і, адпаведна, вызначэння вядучай часткі ў змесце нормы права 

натуральным з’яўляецца распаўсюджаная тэорыя стварэння права, якая заснавана на тым, 

што праватворчасць уяўляе сабой дзейнасць кампетэнтных органаў дзяржавы па 

стварэнню і фармуляванню норм права. У гэтым жа шэрагу тэарэтычных высноў 

знаходзіцца і меркаванне аб тым, што асноўнай (вядучай) крыніцай права з’яўляецца 

нарматыўны прававы акт. 

      На думку аўтара, падзел усіх крыніц права на асноўныя і дадатковыя (першасныя і 

другасныя) абумоўлены, па – першае, шляхамі фарміравання права (норм права) і, па –

другое, будовай (структурай) нормы права. Прычым у залежнасці ад дамінавання шляхоў 

фарміравання норм права (права) у той ці іншай прававой сістэме вызначаецца 

субардынацыя паміж элементамі зместу нормы права, значнасць таго ці іншага элемента ў 

змесце нормы права. А ўжо на падставе субардынацыі паміж элементамі зместу нормы 

права і вызначаецца падзел крыніц права на асноўныя і дадатковыя. 

     Да ўласна юрыдычнай часткі зместу нормы права цесна прывязваюцца нарматыўныя 

прававыя акты і дагаворы нарматыўнага зместу. Да інтэлектуальна – псіхалагічнай  часткі 

бліжэй за ўсё знаходзяцца дактрына (навука) і свяшчэннае пісанне, а да сацыяльнай часткі 

зместу нормы права прымыкаюць прававы звычай і прававы прэцэдэнт. 

      Калі асноўным шляхам стварэння норм права ў пэўнай прававой сістэме з’яўляецца 

шлях, умоўна кажучы, «зверху – уніз», шлях, які заснаваны на дзейнасці дзяржавы па 

фармуляванню правіл паводзін агульнага характару, то вядучай часткай (элементам) у 

змесце нормы права будзе яе уласна юрыдычная частка. Адпаведна гэтаму асноўнымі 

крыніцамі права ў дадзенай прававой сістэме будуць лічыцца нарматыўны прававы акт і 

дагавор нарматыўнага зместу. Калі ж у прававой сістэме асноўным шляхам стварэння 

нормы права будзе шлях «знізу – уверх», шлях, заснаваны на стварэнні норм права самой 

грамадзянскай супольнасцю, то асноўнымі крыніцамі права ў гэтай сістэме будуць 

выступаць прававы звычай і прававы прэцэдэнт. 

     Пры пераменах у шляхах фарміравання права, якія, у сваю чаргу, абумоўліваюцца 

шэрагам эканамічных, сацыяльных і палітычных прычын, перавага ў змесце нормы права 

можа перайсці ад нарматыўнай яе часткі да сацыяльнай. Натуральна, што ў гэтых умовах 



на ролю асноўных крыніцы права будуць вылучаны прававы звычай і прававы прэцэдэнт, 

а тыя крыніц права, якія раней былі асноўнымі, пераўтворацца ў дадатковыя крыніцы 

права. 

    Падзел крыніц права на асноўныя і дадатковыя (першасныя і другасныя), 

устанаўленне прынцыпаў такога падзелу не адмяняюць вызначэння юрыдычна значных 

сувязей, якія ўзнікаюць паміж крыніцамі права. Наадварот, указаны падзел стварае 

пэўныя тэарэтычныя перадумовы для ўсталявання дадзеных сувязей. 

    Паколькі ў прававых сістэмах у той ці іншай форме і ў тых ці іншых «прапорцыях» 

выкарыстоўваюцца ўсе віды крыніц права, то, натуральна, узнікае пытанне, па-першае, аб 

тых сферах (пластах) грамадскіх адносін, якія пераважна рэгулююцца тым ці іншым відам 

крыніц права, а, па-другое, аб іх суадносінах паміж сабой, у тым ліку субардынацыі і 

значнасці. 

    Што датычыцца адказу на першае пытанне, то падыходы да яго вырашэння былі 

прапанаваны аўтарам раней [31] і ўжо выкарыстоўваюцца пры вырашэнні праблем 

субардынацыі ў асобных структурах заканадаўства. Пры адказе на другое пытанне можна 

перш за ўсё адзначыць, што ў кожнай з прававых сістэм субардынацыя крыніц права 

вельмі своеасаблівая. У залежнасці ад гістарычных умоў фарміравання прававых сістэм іх 

самыя істотныя і самыя фундаментальныя прынцыпы і нормы замацоўваліся ў тых ці 

іншых відах крыніц права. Менавіта гэтыя віды крыніц права і дамінавалі, вылучаліся на 

першае месца, набывалі прыярытэт, «вяршэнства» над усімі відамі крыніц права. 

    Для сістэмнага функцыянавання ўсіх крыніц права вельмі важна, каб у прававой 

сістэме былі не проста вызначаны і нарматыўна замацаваны (пералічаны) крыніцы права, 

якія афіцыйна прызнаюцца (дапускаюцца) у ёй, а каб паміж гэтымі крыніцамі права былі 

ўсталяваны і нарматыўна замацаваны дакладныя і добра зразумелыя сувязі і залежнасці. 

Можна, нават, сцвярджаць, што ўсталяванне залежнасцей (каардынацыі, субардынацыі і 

іерархіі) мае не меншае значэнне для практыкі функцыянавання крыніц права, чым 

замацаванне іх відаў на нарматыўным узроўні. У расійскай прававой навуцы дадзеная 

праблематыка вельмі грунтоўна была даследавана В.А.Толсцікам [32]. Можна адзначыць 

таксама, што задоўга да прыняцця дзеючай Канстытуцыі Расійскай Федэрацыі аўтарам 

дадзенага артыкула ў сумеснай з С.В. Паленінай манаграфіі [20] было сфармулявана 

палажэнне аб прававым абгрунтаванні юрыдычнай сілы актаў і, такім чынам, былі 

закладзены навуковыя высновы аб іерархіі і субардынацыі нарматыўных прававых актаў. 

    Пры гэтым маюцца на ўвазе не толькі залежнасці ў нейкай адной падсістэме (відзе) 

крыніц права (напрыклад, сярод нарматыўных прававых актаў), а сувязі і залежнасці 

паміж рознымі відамі крыніц права. У навуцы гэтае пытанне звычайна фармулюецца як 

праблема вяршэнства, гэта значыць першынства, таго ці іншага віду крыніц права. 

Прыватным выпадкам гэтай праблемы з'яўляецца пытанне аб вяршэнстве закона сярод 

нарматыўных прававых актаў і іншых крыніц права. 

    Як вядома, у англасаксонскай прававой сістэме (сям’і агульнага права) з моманту яе 

фарміравання і па сённяшні дзень прыярытэт захоўваецца за прававым прэцэдэнтам, у 

рамана – германскай (кантынентальнай) перавага аддаецца нарматыўнаму прававому акту 

(закону), а ў мусульманскай прававой сістэме цэнтральнае месца сярод усіх відаў крыніц 

права належыць свяшчэннаму пісанню і дактрыне (навуцы). У сваю чаргу, у асяроддзі 

прэцэдэнтаў, сістэме нарматыўных прававых актаў, сярод тэкстаў свяшчэнных пісанняў і 

іншых крыніц права ўстанаўліваюцца сувязі падначалення, іерархічнай залежнасці 

(напрыклад, закон – падзаконныя акты, Каран – Суна  – іджма  і г. д.). 

     Хутчэй за ўсё, можна весці размову аб сувязях каардынацыі, узаемазалежнасцей і 

ўзаемаўплыву паміж крыніцамі ўнутрынацыянальнага і міжнароднага права. Сувязі 

іерархіі паміж крыніцамі норм права пераважаюць ва ўнутрынацыянальнай сістэме права. 

Сярод сувязей крыніц права, якія ўласцівы сістэме міжнароднага права, найболын 

распаўсюджанымі з’яўляюцца сувязі субардынацыі. 

    Вядома, што Рэспубліка Беларусь прызнае прыярытэт агульнапрызнаных прынцыпаў 



міжнароднага права і забяспечвае адпаведнасць ім заканадаўства Рэспублікі Беларусь, а 

нормы права, якія змяшчаюцца ў міжнародных дагаворах Рэспублікі Беларусь і якія 

ўступілі ў сілу, з’яўляюцца складанай часткай дзеючага на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь 

заканадаўства, падлягаюць непасрэднаму прымяненню і маюць юрыдычную сілу таго 

нарматыўнага акта, якім устаноўлена абавязковасць для Рэспублікі Беларусь яе 

адпаведнага міжнароднага дагавора. Такім чынам, па юрыдычнай сіле нельга ставіць 

міжнародны дагавор адразу пасля Канстытуцыі дзяржавы. Ён можа мець юрыдычную сілу 

дэкрэта, указа, закона і г.д. 

    Уяўляецца, што аналагічна з вызначэннем юрыдычнай сілы міжнароднага дагавора 

можна вызначыць юрыдычную сілу і месца ў іерархіі крыніц права ўнутрыдзяржаўных 

дагавораў нарматыўнага зместу. Яны могуць мець юрыдычную сілу нарматыўных актаў 

Урада Рэспублікі Беларусь, калі адным з бакоў дадзенага дагавора з’яўляецца Савет 

Міністраў Рэспублікі Беларусь. Такую юрыдычную сілу мае, напрыклад, пагадненне 

паміж Беларускай Праваслаўнай Царквой і Рэспублікай Беларусь, а таксама пагадненне, 

якое заключаецца паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Федэрацыяй прафсаюзаў 

Беларускай. 

    Такім чынам, юрыдычная сіла нарматыўных прававых актаў і іх месца ў іерархіі 

нарматыўных прававых актаў з’яўляюцца тым «нарматыўным каркасам», да якога 

«прывязваецца» такая крыніца права, як дагавор нарматыўнага зместу (міжнародны і 

ўнутрыдзяржаўны). Гэта з’яўляецца падставай для сцвярджэння аб тым, што нарматыўны 

прававы акт выступав галоўнай, вядучай крыніцай права ў Рэспубліцы Беларусь, а разам з 

дагаворам нарматыўнага зместу (як міжнароднага, так і ўнутрыдзяржаўнага характару) 

яны з’яўляюцца асноўнымі крыніцамі сучаснага беларускага права. Аднак патрабуюцца 

дадатковыя даследаванні па пытаннях вызначэння юрыдычнай сілы іншых відаў крыніц 

права і іх прывязкі да галоўнай крыніцы права і наогул да асноўных крыніц. Без пабудовы 

такіх іерархічных залежнасцей паміж усімі відамі крыніц права піраміду крыніц права 

нельга лічыць завершанай. 

   Заключэнне 

   Даследаванні паняцця і відаў крыніц права непазбежна прыводзяць да абагульненняў 

філасофска – тэарэтычнага ўзроўню, бо дазваляюць акрэсліць межы і аб’ём прававога 

поля, а ў больш шырокім плане – межы і аб’ём нарматыўнай часткі прававой сістэмы. 

  Дзеючыя віды крыніц права ў Рэспубліцы Беларусь павінны быць замацаваны на 

афіцыйным, або нарматыўным, узроўні. Гэта стане перашкодай на шляху да стварэння 

«шэрага» права. Дакладнае вызначэнне відаў крыніц права падштурхоўвае да таго, каб 

істотна перапрацаваць тэорыю сістэматызацыі. Яна павінна стаць тэорыяй сістэматызацыі 

(уладкавання) усіх відаў крыніц права, а не толькі тэорыяй (сістэматызацыі) уладкавання 

заканадаўства (нарматыўных прававых актаў). 

   Юрыдычная сіла крыніц права ва умовах афіцыйнага прызнання іх мноства шмат у 

чым вызначаецца юрыдычнай сілай нарматыўных прававых актаў. Напрыклад, можна 

вызначыць юрыдычную сілу такіх асноўных крыніц права, як міжнародны дагавор і 

ўнутрыдзяржаўны дагавор нарматыўнага зместу. Але патрабуюцца больш глыбокія 

даследаванні юрыдычна значных сувязей паміж крыніцамі права, з тым каб юрыдычна 

значныя залежнасці, субардынацыя і іерахія былі ўстаноўлены паміж усімі афіцыйна 

прызнанымі відамі крыніц права. 
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                                                     Анатацыя 

У артыкуле на падставе сцвярджэння аб выкарыстанні ў прававой сістэме Рэспублікі 

Беларусь усіх вядомых крыніц права – прававога звычая, прававога прэцэдэнта, дактрыны 

(навукі), дагавора нарматыўнага зместу, свяшчэннага пісання (царкоўных норм) і 

нарматыўнага прававога акта – робіцца шэраг вывадаў аб значэнні ўсталявання відаў і 

сістэмы крыніц права, абгрунтоўваюцца крытэрыі падзелу (тэарэтычная схема) крыніц 

сучаснага беларускага права на асноўныя і дадатковыя (першасныя і другасныя). Аўтарам 

таксама фармулююцца ідэі аб устанаўленні разнастайных сувязей паміж відамі крыніц 

права і ўнутры асобных відаў, выказваюцца меркаванні аб юрыдычнай сіле крыніц права. 

 

                                                   Annotation 

In the article on the basis of the thesis about the using of all well-known sources of law in the 

law system of the Republic of Belarus - the legal custom, legal precedent, the doctrine (science), 

the contract of the normative content, the Holy Writ (church norms) and the normative legal act - 

it is made conclusions about the importance of definition of kinds and the system of law sources, 

it is also motivated the theoretical scheme of dividing of the sources of the modem Belarusian 

law into the basic and secondary sources. The author also formulated the ideas about foundation 

of different links between the kinds of law sources and inside of separate kinds, stated points of 

view about juridical force of sources of law. 

 


