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ГРАМАДСКІЯ  АБ’ЯДНАННІ  ЯК  СУБ’ЕКТЫ 
КАНСТЫТУЦЫЙНА-ПРАВАВЫХ  АДНОСІН 

У  РЭСПУБЛІЦЫ  БЕЛАРУСЬ 

Уводзіны. Фарміраванне ў Рэспубліцы Беларусь прававой, 
сацыяльнай, дэмакратычнай дзяржавы і грамадзянскай супольнасці, 
праца па гарманізацыі ўзаемаадносін паміж асобай, грамадствам і 
дзяржавай патрабуе далейшага вывучэння прававых адносін. Толькі ў 
такім кантэксце можна вызначыць эфектыўнасць прававога рэгуля-
вання, яго рэальную вартасць.  

Праблематыка прававых адносін адлюстравана ў працах 
В. А. Кучынскага, М. А. Гарбатка, С. П. Чыгрынава і шэрага іншых 
навукоўцаў [1; 2; 3]. Пры гэтым і на сёння многія пытанні застаюцца 
дыскусійнымі. Акрамя таго, варта ўлічваць, што ў адносінах асобных 
галін права ўзровень даследавання праваадносін з’яўляецца недастат-
ковым. Апошняе тычыцца і канстытуцыйнага права. У прыватнасці, 
практычна адсутнічаюць працы, непасрэдна прысвечаныя разгляду 
грамадскіх аб’яднанняў як суб’ектаў канстытуцыйна-прававых адно-
сін у Рэспубліцы Беларусь. У навучальных дапаможніках, падручні-
ках, ды і ў навуковых публікацыях, звычайна толькі канстатуецца тое, 
што грамадскія аб’яднанні з’яўляюцца суб’ектамі канстытуцыйна-
прававых адносін [1; 4; 5; 6; 7; 8].  

Асноўная частка. Можна пагадзіцца з меркаваннем суддзі Кан-
стытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь С. П. Чыгрынава, які 
адзначае, што «безумоўна, тэорыя канстытуцыйна-прававых адносін 
развівалася і развіваецца ў цеснай сувязі з агульнай тэорыяй права-
адносін. Магчыма нават казаць аб вызначальным уплыве другой на 
першую. Таму, вывучаючы юрыдычную сутнасць канстытуцыйна-
прававых адносін, трэба ўлічваць увесь спектр дасягненняў агульнай 
тэорыі права, экстрапаліруючы іх у сферу канстытуцыйнага права з 
улікам асаблівасцей дадзенай галіны» [9, с. 52]. Адпаведна вывучэнне 
грамадскіх аб’яднанняў як суб’ектаў канстытуцыйна-прававых адно-
сін немагчыма без выкарыстання набыткаў тэорыі права, зразумела з 
улікам асаблівасцей, якія вынікаюць са становішча канстытуцыйнага 
права ў нацыянальнай прававой сістэме. 



Адной з такіх асаблівасцей з’яўляецца існаванне агульных 
канстытуцыйных праваадносін. Паводле меркавання прафесара 
Г. А. Васілевіча ў агульных праваадносінах выяўляюцца юрыдычныя 
патрабаванні больш высокага ўзроўню, калі не вызначаны іх суб’екты 
і адпаведныя правы і абавязкі [4, с. 11]. Для такіх адносін характэрны 
высокі ўзровень абагульнення і найбольш абстрактная форма ўзаема-
дзеяння суб’ектаў [5, с. 14]. В. В. Сідарэнка адзначае, што «багацце і 
разнастайнасць зместу і функцыянальнага прызначэння канстыту-
цыйных устанаўленняў не дазваляе зводзіць іх рэалізацыю толькі да 
канкрэтных праваадносін» [10, с. 113].  

Агульныя канстытуцыйныя прававыя адносіны ўзнікаюць 
непасрэдна з нормы, з’яўляюцца пастаяннымі і доўжацца. Большасць 
канстытуцыйных норм-прынцыпаў, устанаўленняў агульнага харак-
тару атрымліваюць сваё праяўленне толькі ў агульных прававых 
адносінах. Яны разлічаны не на дэталёвае ўрэгуляванне грамадскіх 
адносін, а на замацаванне грамадскага і дзяржаўнага ўладкавання, 
агульнага прававога рэжыму. Суб’ектны склад такіх праваадносін 
адрозніваецца ўсеагульнасцю, адсутнасцю строга індывідуалізаванага 
характару. У іх могуць удзельнічаць усе суб’екты, на якіх распаў-
сюджваецца дзеянне адпаведных канстытуцыйна-прававых норм. 
Гаворка ідзе аб тым, што агульныя канстытуцыйныя праваадносіны 
ахопліваюць усю сістэму суб’ектаў прававых адносін [11, c. 11].  

Існуе і іншы пункт гледжання. Той жа С. П. Чыгрынаў звяртае 
ўвагу на тое, што канцэпцыя агульных праваадносін размывае строй-
ную сістэму рэалізацыі права, пазбаўляе лагічнай завершанасці 
правапрымяняльны працэс і ў асноўных сваіх момантах супярэчыць 
прававым рэаліям. На яго думку, праваадносіны заўсёды маюць кан-
крэтны характар. А вось прававое рэгуляванне магчыма не толькі ў 
межах праваадносін, а таксама праз абсалютныя суб’ектыўныя правы 
[9, с. 59–60]. Такой пазіцыі таксама прытрымліваюцца, у прыватнасці, 
вядомыя айчынныя навукоўцы, такія як В. А. Кучынскі, Н. А. Гар-
баток, А. Ф. Вішнеўскі [1, с. 97–101; 12, с. 6–23; 13, с. 404–407]. 

Зразумела, што кожная з прадстаўленых пазіцый заслугоўвае 
ўвагі. Але, на наш погляд, менавіта першы падыход найбольш улічвае 
спецыфіку канстытуцыйнага права як «галоўнай» галіны нацыя-
нальнага права. Ён дазваляе разглядаць «уключанасць» суб’екта не 
толькі ў індывідуалізаваныя адносіны з іншымі суб’ектамі, а бачыць у 
гэтым і рэалізацыю праваадносін, якія перш за ўсё заснаваны на 



канстытуцыйных нормах-прынцыпах (якія сканцэнтраваны пераважна 
ў першым раздзеле Канстытуцыі). На падставе вышэйсказанага 
можна зрабіць выснову, што рэальная відавочнасць існавання агуль-
ных праваадносін магчыма толькі праз іх карэляцыю з канкрэтнымі 
праваадносінамі. Тут варта ўзгадаць аб іерархічнай падпарадкава-
насці, існуючай паміж нормамі першага раздзела Канстытуцыі і 
нормамі іншых раздзелаў. Апошнія развіваюць і напаўняюць 
канкрэтным зместам нормы першага раздзела. Але гэта не азначае, 
што дадзеныя нормы не маюць самастойнага значэння. Наадварот, 
яны выступаюць у якасці «крытэрыя сапраўднасці». Пры гэтым 
застаюцца нормамі прамога дзеяння, што ў тым ліку гарантуецца і 
механізмам, закладзеным у арт. 112 Канстытуцыі [14]. 

На сёння няма адзінай пазіцыі адносна таго, што трэба разумець 
пад суб’ектамі праваадносін, як гэта паняцце суадносіцца з паняццем 
«суб’ект права». Частка даследчыкаў схіляецца да думкі, што паняцці 
«суб’ект праваадносін» і «суб’ект права» з’яўляюцца тоеснымі. Існуе 
і другое меркаванне, паводле якога суб’ект праваадносін – гэта 
суб’ект права, які ўступіў у пэўныя праваадносіны і набыў разам са 
статутнымі (абстрактнымі) яшчэ і суб’ектыўныя (цалкам канкрэтныя, 
асабістыя) правы і абавязкі. Гаворка ідзе аб тым, што не кожны 
суб’ект права з’яўляецца ці можа з’яўляцца суб’ектам праваадносін, 
але кожны суб’ект праваадносін павінен быць суб’ектам права [1, 
c. 97–101]. Не паглыбляючыся ў дыскусію, адзначым, што ў любым 
выпадку суб’ект права можа быць суб’ектам праваадносін пры 
наяўнасці ў яго правасуб’ектнасці (праваздольнасці і дзеяздольнасці).  

Суб’ектамі канстытуцыйна-прававых адносін з’яўляюцца іх 
удзельнікі. Па меркаванню расійскага даследчыка А. Я. Кутафіна, 
асаблівасцю такіх суб’ектаў з’яўляецца тое, што яны валодаюць роз-
нымі правамі, абавязкамі і адпаведна рознай па зместу праваздоль-
насцю [15, c. 317]. 

У межах тэорыі права грамадскія аб’яднанні разам з органамі 
тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання і іншымі органамі 
грамадскасці адносяць да ліку грамадскіх арганізацый (грамадскіх 
фарміраванняў). Пры гэтым грамадскімі аб’яднаннямі лічацца дабра-
вольныя фарміраванні грамадзян, якія яны ствараюць на падставе 
агульнасці інтарэсаў для сумеснай рэалізацыі эканамічных, палітыч-
ных, сацыяльных, прафесійных і іншых правоў і свабод [13, с. 412].  



У канстытуцыйным заканадаўстве легальна замацавана наступнае 
вызначэнне вышэйуказанага паняцця. Згодна з арт. 1 Закона «Аб 
грамадскіх аб’яднаннях» ад 4 кастрычніка 1994 г. пад грамадскім 
аб’яднаннем трэба разумець добраахвотнае аб’яднанне грамадзян, ва 
ўстаноўленым заканадаўствам парадку аб’яднаўшыхся на падставе 
агульнасці інтарэсаў для сумеснай рэалізацыі грамадзянскіх, сацыяль-
ных, культурных і іншых правоў. Прычым прыведзены закон не 
распаўсюджвае сваё дзеянне на палітычныя партыі, прафесійныя 
саюзы, рэлігійныя арганізацыі, іх саюзы (асацыяцыі), рэспубліканскія 
дзяржаўна-грамадскія аб’яднанні, органы тэрытарыяльнага грамад-
скага самакіравання, а таксама на іншыя грамадскія фарміраванні, 
парадак стварэння і дзейнасці якіх устанаўліваецца адпаведнымі 
заканадаўчымі актамі [16]. Але такі падыход да грамадскіх 
аб’яднанняў не з’яўляецца адзіным. Так, у арт. 4 Канстытуцыі краіны 
ўказваецца: «Ідэалогія палітычных партый, рэлігійных або іншых 
грамадскіх аб’яднанняў, сацыяльных груп не можа ўстанаўлівацца ў 
якасці абавязковай для грамадзян» [14]. Як бачна з прыведзенага 
тэксту, да грамадскіх аб’яднанняў трэба адносіць палітычныя партыі і 
рэлігійныя арганізацыі (у адносінах палітычных партый гэта 
пацвярджаецца і зместам арт. 5 і 36 Асноўнага Закона). Дапаўняе 
канстытуцыйныя нормы Закон Рэспублікі Беларусь «Аб палітычных 
партыях» ад 5 кастрычніка 1994 г., дзе ў арт. 1 прыводзіцца паняцце 
палітычнай партыі: «Палітычнай партыяй з’яўляецца дабравольнае 
грамадскае аб’яднанне, якое дамагаецца палітычных мэт, садзейнічае 
выяўленню і выражэнню палітычнай волі грамадзян і ўдзельнічае ў 
выбарах» [17]. У прыведзеным азначэнні дакладна ўказваецца, што 
палітычныя партыі адносяцца да ліку грамадскіх аб’яднанняў. У 
дачыненні рэлігійных арганізацый да такіх жа высноў можна прыйсці 
на падставе аналізу Закона ад 17 снежня 1992 г. [18]. З назвы і зместу 
Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб некаторых мерах па 
ўпарадкаванню дзейнасці палітычных партый, прафесійных саюзаў, 
іншых грамадскіх аб’яднанняў» ад 26 студзеня 1999 г. вынікае, што ў 
дадзеным выпадку да грамадскіх аб’яднанняў трэба адносіць і 
прафесійныя саюзы [19]. Гэта ж пацвярджае паняцце прафесійнага 
саюза, якое ўтрымліваецца ў Законе «Аб прафесійных саюзах» ад 
22 красавіка 1992 г. [20]. 

Грамадскімі аб’яднаннямі з’яўляюцца і творчыя саюзы. Паводле 
арт. 1 Закона «Аб творчых саюзах i творчых работнiках» ад 16 снежня 



1999 г. яны ўяўляюць сабой грамадскія аб’яднанні творчых работ-
нікаў, якія сваімі дасягненнямі ўнеслі ўклад у развіццё культуры, 
мастацтва і іншай культурнай творчай дзейнасці ў Рэспубліцы 
Беларусь, створаныя ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку на 
аснове агульнасці інтарэсаў яго членаў (удзельнікаў) у пэўным відзе 
творчай дзейнасці для задавальнення іх духоўных або іншых 
нематэрыяльных патрэб [21]. 

Прыведзеныя прыклады сведчаць, што ў сучасным канстытуцый-
ным заканадаўстве паняцце «грамадскае аб’яднанне» ўжываецца ў 
некалькіх варыянтах, што можа прыводзіць да памылак пры вызначэнні 
правасуб’ектнасці грамадскіх аб’яднанняў, іх правоў і абавязкаў. У шэ-
рагу выпадкаў прасочваецца сітуацыя, калі канстытуцыйныя пала-
жэнні не атрымліваюць далейшага развіцця ў нормах іншых актаў1.  

Аналіз заканадаўства паказвае фактычнае існаванне шырокага і 
вузкага тлумачэнняў тэрміна «грамадскае аб’яднанне». У шырокім 
сэнсе гэта ўсе дабравольныя аб’яднанні грамадзян, якія вызначаны 
паводле дзеючага заканадаўства. У вузкім сэнсе гэта аб’яднанні, якія 
створаны і функцыянуюць згодна з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб 
грамадскіх аб’яднаннях». Аднак канкрэтны змест паняцця ў шырокім 
сэнсе не змешчаны ў тым ці іншым нарматыўным прававым акце, што 
абумоўлівае існаванне розных падыходаў да яго трактоўкі як у межах 
заканадаўства, так і ў яго вызначэнні даследчыкамі. Адпаведна каб 
замацаваць змест паняцця «грамадскае аб’яднанне» ў шырокім сэнсе і 
не дапускаць вольнай трактоўкі, трэба яго акрэсліць з пазначэннем 
асобных відаў грамадскіх аб’яднанняў у межах адмысловага закона. 
Такое азначэнне павінна ўтрымліваць найбольш істотныя якасці 
(характарыстыкі) такой разнастайнай і шматграннай з’явы гра-
мадскага жыцця, як грамадскія аб’яднанні.  

Правасуб’ектнасць у грамадскіх аб’яднаннях з’яўляецца з моманту 
рэгістрацыі. Так, згодна са зместам арт. 20 Закона «Аб грамадскіх 
аб’яднаннях», арт. 21 «Аб палітычных партыях» адпаведныя аб’яд-
нанні набываюць вызначаныя правы з дня іх дзяржаўнай рэгістрацыі 
[16; 17]. Пералік гэтых правоў мае свае адрозненні ў межах асобных 
відаў грамадскіх аб’яднанняў [22]. У прыватнасці, грамадскія аб’яд-
                                                
1 Напрыклад, у арт. 36 Канстытуцыі ідзе гаворка аб існаванні грамадскіх аб’яд-

нанняў,  якія дамагаюцца палітычных мэт (акрамя палітычных партый),  але ў 
межах іншых нарматыўных актаў існаванне такіх аб’яднанняў не 
прадугледжваецца.  



нанні (у вузкім сэнсе) з дня дзяржаўнай рэгістрацыі маюць права: 
ажыццяўляць дзейнасць, накіраваную на дасягненне статутных мэт; 
бесперашкодна атрымліваць і распаўсюджваць інфармацыю, якая мае 
адносіны да іх дзейнасці; карыстацца дзяржаўнымі сродкамі масавай 
інфармацыі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам; засноўваць 
уласныя сродкі масавай інфармацыі і ажыццяўляць выдавецкую дзей-
насць у парадку, устаноўленым заканадаўствам; абараняць правы і 
законныя інтарэсы, а таксама прадстаўляць законныя інтарэсы сваіх 
членаў у дзяржаўных органах і іншых арганізацыях; удзельнічаць у 
падрыхтоўцы і правядзенні выбараў у парадку, ўстаноўленым 
заканадаўствам; падтрымліваць сувязі з іншымі грамадскімі аб’яднан-
нямі, саюзамі; ствараць саюзы [16]. Палітычныя партыі маюць 
падобныя правы. Дадаткова партыям прадстаўляецца права право-
дзіць сходы, мітынгі, дэманстрацыі і іншыя масавыя мерапрыемствы 
ў парадку, які ўстаноўлены заканадаўствам [17]. Акрамя таго, трэба 
ўлічваць адсылачны характар рэгламентацыі асобных правоў. Так, 
Выбарчы кодэкс Рэспублікі Беларусь ад 11 лютага 2000 г. замацоўвае 
за палітычнымі партыямі больш шырокія магчымасці ўдзелу ў 
выбарчым працэсе ў параўнанні з грамадскімі аб’яднаннямі. Паводле 
арт. 11, 13, 60 Выбарчага кодэкса партыі могуць вылучаць сваіх 
прадстаўнікоў у выбарчыя камісіі, назіральнікаў, кандыдатаў у 
дэпутаты. Пры гэтым права вылучаць кандыдатаў у дэпутаты 
прадстаўляецца толькі тым палітычным партыям, якія зарэгістраваны 
Міністэрствам юстыцыі не пазней чым за шэсць месяцаў да 
прызначэння выбараў. У сваю чаргу грамадскія аб’яднанні могуць 
вылучаць сваіх прадстаўнікоў у выбарчыя камісіі, назіральнікаў, але 
не маюць магчымасці вылучаць кандыдатаў у дэпутаты [23]. 
Адначасова ўзнікае пытанне: ці могуць удзельнічаць у выбарах іншыя 
віды грамадскіх аб’яднанняў? У Законах «Аб прафесійных саюзах», 
«Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях», «Аб творчых 
саюзах і творчых работніках» не ўказваецца магчымасць такога 
ўдзелу. У гэтым кантэксце неабходна вырашыць, ці трэба адносіць да 
грамадскіх аб’яднанняў, якія могуць удзельнічаць у выбарах, прафе-
сійныя саюзы, рэлігійныя арганізацыі і творчыя саюзы, бо і ў выбар-
чым заканадаўстве не канкрэтызуецца, якія грамадскія аб’яднанні, 
акрамя палітычных партый, прымаюць удзел у выбарах (выкары-
стоўваецца канстытуцыйная фармуліроўка «палітычныя партыі і 
іншыя грамадскія аб’яднанні»). Адносна творчых саюзаў можна даць 
станоўчы адказ, бо яны з’яўляюцца асобным відам грамадскіх 



аб’яднанняў (у вузкім сэнсе), а таксама ўлічваючы наяўнасць 
адсылачных норм ў спецыяльным законе ў дачыненні іх дзейнасці і 
правапрымяняльную практыку [24]. У дачыненні прафесійных саюзаў 
і рэлігійных арганізацый трэба зыходзіць з таго, што канстытуцыйная 
норма (арт. 5) не прадугледжвае абмежаванняў адносна асобных відаў 
грамадскіх аб’яднанняў і адпаведна ўсе грамадскія аб’яднанні маюць 
права на ўдзел у выбарах у рамках, вызначаных адпаведным законам 
(Выбарчым кодэксам), нягледзячы на тое, што ў спецыяльных зако-
нах, якія рэгламентуюць іх дзейнасць, такое права адсутнічае [25].  

З’яўленне правасуб’ектнасці ў грамадскіх аб’яднанняў з моманту 
рэгістрацыі тлумачыцца як замацаваннем у дзеючым заканадаўстве 
явачна-рэгістрацыйнага парадку іх стварэння, так і наяўнасцю забаро-
ны дзейнасці незарэгістраваных аб’яднанняў. Пры наяўнасці пару-
шэнняў асобы, якія ажыццяўлялі дзейнасць ад імя незарэгістраванага 
грамадскага аб’яднання, прыцягваюцца да адміністрацыйнай (адносна 
толькі рэлігійных арганізацый (арт. 9.9 Кодэкса Рэспублікі Беларусь 
аб адміністрацыйных правапарушэннях)) ці крымінальнай адказнасці 
(арт. 1931 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь) [26; 27]. 

Праваздольнасць і дзеяздольнасць грамадскіх аб’яднанняў вызна-
чаецца іх статутамі, якія павінны адпавядаць патрабаванням закана-
даўства. Варта адзначыць, што рэгістрацыя вядзе да набыцця грамад-
скімі аб’яднаннямі статуса юрыдычных асоб. Іх адносяць да ліку 
некамерцыйных арганізацый. Аб’яднанне становіцца ўдзельнікам не 
толькі канстытуцыйна-прававых адносін, а і шэрага іншых прававых 
адносін, у першую чаргу грамадзянска-прававых [28, с. 314–388]. Пры 
гэтым грамадскія аб’яднанні ўваходзяць у сферу дзеяння грамадзян-
скага заканадаўства настолькі, наколькі яны становяцца ўдзельнікамі 
маёмасных праваадносін ці ў выпадку, калі ім патрэбна грамадзянска-
прававая абарона. Прававое становішча аб’яднанняў у якасці ўдзель-
нікаў грамадзянскага абароту неабходна разглядаць як падпарад-
каванае ў адносінах да публічна-прававых асаблівасцей іх дзейнасці 
[29, с. 17]. Адзначанае патрабуе яснага разумення спецыфікі 
канстытуцыйна-прававых адносін, у якіх удзельнічаюць грамадскія 
аб’яднанні. Апошняя звязана з тым, што разнастайныя віды грамад-
скіх аб’яднанняў, з’яўляючыся структурамі грамадзянскай суполь-
насці, выступаюць у якасці ўдзельнікаў адносін, якія звязаны перш за 
ўсё з уплывам на ажыццяўленне дзяржаўнай улады [30, c. 116]. 



Правасуб’ектнасць грамадскага аб’яднання знікае разам са  
спыненнем яго дзейнасці ў выпадку ліквідацыі ці рэарганізацыі. Пры 
гэтым у выпадку рэарганізацыі існуе правапераемнасць адносна пра-
воў і абавязкаў. Дзяржаўная рэгістрацыя рэарганізаваных грамадскіх 
аб’яднанняў ажыццяўляецца ў тым жа парадку, як і зноў ствараемых 
[16–18; 20].  

Іншая сітуацыя будзе назірацца ў выпадку прыпынення дзейнасці 
грамадскага аб’яднання, магчымасць якога прадугледжваецца нормамі 
Законаў «Аб грамадскіх аб’яднаннях» (арт. 28), «Аб палітычных 
партыях» (арт. 31), «Аб прафесійных саюзах» (арт. 5), «Аб свабодзе 
сумлення і рэлігійных арганізацыях» (арт. 37) [16–18; 20]. Так, 
паводле арт. 28 Закона «Аб грамадскіх аб’яднаннях» у выпадку 
прыняцця судом такога рашэння грамадскаму аб’яднанню дазваля-
ецца ажыццяўляць толькі дзейнасць, накіраваную на ліквідаванне 
адпаведных парушэнняў. У дадзеным выпадку гаворка ідзе не аб 
знікненні грамадскага аб’яднання як суб’екта канстытуцыйна-
прававых адносін, а аб абмежаванні яго дзейнасці. Інакш кажучы, 
захоўваючы сваю праваздольнасць, такое грамадскае аб’яднанне мае 
абмежаваную дзеяздольнасць. Аднаўленне дзеяздольнасці ў поўным 
аб’ёме будзе звязана з вызначанымі дзеяннямі грамадскага аб’яднання 
ці рашэннем суда. У прыватнасці, калі адпаведныя парушэнні 
ліквідаваны, грамадскае аб’яднанне аднаўляе сваю працу пры ўмове 
накіравання пісьмовага паведамлення ў рэгіструючы орган не пазней 
чым за дзесяць дзён да заканчэння ўстаноўленага тэрміну (з прыкла-
даннем неабходных дакументаў) [16].  

Заключэнне. Падсумоўваючы, адзначым, што ўдзел грамадскіх 
аб’яднанняў у канстытуцыйна-прававых адносінах у якасці суб’ектаў 
патрабуе канкрэтызацыі выкарыстоўваемых у адпаведным закана-
даўстве паняццяў. Недасканаласць тэрміналагічнага апарату стварае 
пэўныя складанасці пры вызначэнні правасуб’ектнасці грамадскіх 
аб’яднанняў. Пры гэтым іх праваздольнасць і дзеяздольнасць узнікае 
толькі з моманту дзяржаўнай рэгістрацыі незалежна ад віду і тычыцца 
як канстытуцыйна-прававых адносін, так і іншых праваадносін, дзе 
суб’ектамі з’яўляюцца юрыдычныя асобы. Правасуб’ектнасць грамад-
скіх аб’яднанняў знікае пасля спынення іх дзейнасці ў выглядзе лікві-
дацыі ці рэарганізацыі. Магчыма сітуацыя абмежаванай дзеяздоль-
насці грамадскіх аб’яднанняў у выпадку прыпынення іх дзейнасці.  
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