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ПРАДМОВА 

 

Агульная тэорыя права, як сведчыць ужо сама назва, вывучае 

найбольш грунтоўныя, фундаментальныя заканамернасці паходжання, 

развіцця і функцыянавання права, яна даследуе яго сутнасць і будову, нормы 

права і крыніцы іх знешняга існавання, іншыя асноватворчыя паняцці і 

катэгорыі юрыдычнай навукі. Дадзеная дысцыпліна з’яўляецца такім чынам 

філасофска-тэарэтычным падмуркам вялізнага комплексу юрыдычных ведаў, 

а яе вывучэнне дазваляе атрымаць своеасаблівы «ключ» для засваення як 

тэарэтыка-гістарычнага цыклу юрыдычных ведаў, так і ведаў у асобных, 

галіновых юрыдычных дысцыплінах. Зразумела, што ў навучальных планах 

па падрыхтоўцы спецыялістаў-юрыстаў такая вучэбная дысцыпліна  не можа 

не займаць асобнага месца і не можа не выконваць  самай значнай ролі. 

Трэба адзначыць, што ў Рэспубліцы Беларусь, нягледзячы на тое, што 

ўжо шмат дзесяцігоддзяў вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў-юрыстаў, 

склалася нацыянальная сістэма падрыхтоўкі навуковых кадраў, толькі ў 

апошнія гады з’явіліся свае, адметныя па зместу падручнікі і навучальныя 

дапаможнікі. Сярод іх па дасканаласці і адначасова даступнасці выдзяляецца 

вытрымаўшы ўжо некалькі выданняў навучальны дапаможнік, які напісаны 

калектывам аўтараў у складзе А.Ф.Вішнеўскага, Н.А.Гарбатка, В.А. 

Кучынскага «Агульная тэорыя дзяржавы і права», а таксама навучальны 

дапаможнік С.Р.Драбязкі і В.С.Казлова «Агульная тэорыя права», які ўбачыў 

свет у 2003 годзе. 

Значную частку юрыдычнай адукацыйнай прасторы Рэспублікі 

Беларусь «абслугоўваюць» падручнікі і навучальныя дапаможнікі, 

падрыхтаваныя ў Расійскай Федэрацыі. Абсалютная іх большасць 

адрозніваецца высокім узроўнем навуковасці і таму карыстаецца вялікім 

аўтарытэтам сярод выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў. Разам з тым, тыя 

главы і раздзелы гэтых выданняў, якія зарыентаваныя на практыку 

законатворчасці і правапрымянення, напісаны на нарматыўным матэрыяле 

іншых дзяржаў, што з’яўляецца неаспрэчным  іх мінусам. Такую сітуацыю 

нельга, безумоўна, лічыць нармальнай, бо яна не спрыяе павышэнню якасці 

беларускай юрыдычнай адукацыі, давядзенню яе да агульнапрызнаных 

еўрапейскіх стандартаў. Аўтарскі калектыў дадзенага навучальнага 

дапаможніка спадзяваецца на тое, што дадзенае выданне хаця б часткова 

паспрыяе ліквідацыі існуючых у юрыдычнай адукацыйнай прасторы 

недахопаў. 

Навучальны дапаможнік напісаны аўтарскім калектывам пад 

кіраўніцтвам прафесара, доктара юрыдычных навук Сільчанкі М.У. − аўтара 

прадмовы, а таксама главаў 1, 2, 3, 4, 5, 7 дадзенага выдання. Глава 6 напісана 

кандыдатам юрыдычных навук, дацэнтам Жаўняровічам С.А., глава 8 – 

дацэнтам, кандыдатам юрыдычных навук Сядзельнік В.В., главы 9 і 10 –  

дацэнтам, кандыдатам юрыдычных навук Шупіцкай А.М., главы 11 і 12 – 

дацэнтам, кандыдатам юрыдычных навук Чабуранавай С.Я. 
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Глава 1. 

ПАХОДЖАННЕ ПРАВА 

 

1. Асноўныя віды нарматыўных рэгулятараў (правілаў паводзінаў) першабытнага 

грамадства. 2. Неалітычная рэвалюцыя і змены ў сістэме нарматыўнага 

рэгулявання першабытнага грамадства. 3. Агульныя рысы нарматыўных 

рэгулятараў першабытнага грамадства. 4. Паходжанне права, яго прыметы. 5. 

Асноўныя шляхі і формы паходжання права. 

 

Ніводнае грамадства не можа нармальна функцыянаваць і развівацца 

без таго, каб не ўрэгуляваць належным чынам адносіны паміж людзьмі. Ужо 

на самых ранніх этапах развіцця чалавецтва было зроблена адно з самых 

значных «сацыяльных адкрыццяў», згодна з якім найлепшым чынам 

грамадскія адносіны можна ўладкаваць шляхам стварэння разнастайных 

правілаў паводзінаў агульнага характару – сістэмы нарматыўнага 

рэгулявання. 

 

1. Асноўныя віды нарматыўных рэгулятараў (правілаў паводзінаў) 

першабытнага грамадства. 

 

Першабытнае грамадства мела ўласцівую для яго сістэму 

нарматыўнага рэгулявання (правілаў паводзінаў), якая адпавядала зместу і 

характару тых адносінаў, якія складваліся ў гэтым грамадстве. 

Першапачатковымі правіламі паводзінаў першабытнага грамадства 

былі разнастайныя ТАБУ, якія існавалі на працягу дзесяткаў і нават соцен 

тысяч гадоў. Прычым самыя першасныя табу складваліся стыхійна ў ходзе 

практычнай дзейнасці людзей ва ўзаемадзеянні з прыродным асяроддзем, ці 

дакладней, пад уздзеяннем навакольнага прыроднага асяроддзя, яны як бы 

звонку навязваліся першабытнаму чалавеку і самым першасным чалавечым 

калектывам «...слепой, неопознанной ими внешней силой» [1, с. 278]. 

Старажытныя людзі тэрмінам “табу” адначасова абазначалі і забароны 

ажыццяўляць нейкія дзеянні, і самі забароненыя дзеянні, і стан, у якім маглі 

знаходзіцца людзі і рэчы. Сутнасць табу, з пункту погляду Ю.І.Сямёнава, 

зводзіцца да забароны пэўных дзеянняў і найбольш яскрава яна выяўляецца 

ў табу-забаронах, якія з’яўляюцца першаснай, зыходнай формай табу. Пры 

гэтым, калі кожнае табу ёсць забарона ці звязана з забаронай, то не кожная 

забарона ёсць табу. Таму тэрмінам «табу» можна  абазначаць не ўсе 

забароны, а толькі забароны асобнага кшталту [2, с. 275]. 

Адна з важнейшых асаблівасцяў табу зводзіцца да таго, што сама 

забарона нічым не матывуецца і нічым не абгрунтоўваецца. Відавочна адно: 

парушаць табу нельга, бо ў выпадку яго парушэння чалавеку і калектыву 

пагражае нейкая небяспека. Гэтая небяспека застаецца патэнцыяльнай, 

схаванай да таго часу, пакуль табу захоўваецца. І як толькі табу парушаецца,
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небяспека з патэнцыяльнай  пераўтвараецца  ў рэальную і пагражае гібеллю 

не толькі парушальніку табу, але і ўсяму калектыву [3, с. 276]. Страх перад 

небяспекай, якая можа абрынуцца на калектыў пры парушэнні табу, 

прымушае калектыў прымаць усе меры дзеля таго, каб прымусіць усіх 

членаў калектыву захоўваць забароны і караць парушальнікаў табу як 

людзей сацыяльна небяспечных. Аднак не страх перад карай з боку 

калектыву з’яўляецца асноўным матывам захавання табу і складае яго 

сутнасць, а страх перад невядомай небяспекай, якая можа абрынуцца на 

чалавека і калектыў у выпадку парушэння табу. 

На больш позніх этапах развіцця першабытнага грамадства  з’явіліся 

так званыя «маральныя табу», прычынай якіх былі, умоўна кажучы, 

першасныя сацыяльныя патрэбы старажытнага чалавека. Старажытны 

чалавек дзеля свайго выжывання вымушаны быў абмежаваць жывёльны 

індывідуалізм і жывёльныя інстынкты. Так узніклі самыя разнастайныя 

палавыя табу. У ходзе практычнай дзейнасці ў людзей узніклі ўяўленні аб 

тым, што палавыя адносіны пад час палявання, рыбалоўства, збіральніцтва 

прыводзяць да непажаданых вынікаў, небяспекі. З’яўленне забарон на 

палавыя адносіны дало перавагу тым першабытным статкам людзей, у якіх 

яны былі ўсталяваны, у барацьбе за выжыванне [4, с. 275]. А гэта прывяло да 

замацавання табу ў свядомасці людзей, да неабходнасці іх захавання і 

выканання. 

На больш позніх этапах развіцця першабытнага грамадства ўзнікае 

новы від правілаў паводзінаў − МІФ. Міфы былі прымітыўнай формай 

грамадскай свядомасці, сродкам мыслення першабытнага чалавека і 

пазнання рэчаіснасці. У міфах  захоўваліся веды чалавека аб навакольным 

асяроддзі, аб сваім месцы ў прыродзе і грамадстве, замацоўваліся звесткі аб 

шляхах вандравання, аб месцах стаянак, аб спосабах вырабу сродкаў 

вытворчасці, аб правілах шлюбна-сямейных адносін, аб класах сваяцкіх 

адносін, татэмічныя правілы і г.д. 

Сучасная гістарычная і этнаграфічная навукі выдзяляюць у міфе 

некалькі шчыльна ўзаемазвязаных момантаў − пазнавальна-ідэалагічны, 

нарматыўна-рэгулятыўны, абрадавы, выхаваўчы [5, с. 34]. Галоўным 

момантам міфа А.Б. Венгераў справядліва лічыць яго нарматыўна-

рэгулятыўную частку, г. зн., тыя правілы паводзінаў, якія замацоўваліся 

міфам і ў якіх акумуліраваўся тысячагадовы практычны вопыт чалавецтва 

[6, с. 57]. «По существу, − падкрэслівае Т.В. Кашаніна, − мифология 

представляет собой набор хороших и дурных примеров, руководство к 

действию или воздержанию от действий, способы поведения, которым 

должны следовать люди в своих взаимоотношениях с природой и друг с 

другом» [7, c. 195]. 

Такім чынам, у параўнанні з табу міф уяўляе больш складаны 

нарматыўны рэгулятар. У міфах утрымліваюцца ўжо не толькі нейкія 

«нормы-забароны», але і станоўчыя правілы паводзінаў, паказваюцца, 

ухваляюцца супольнасцю і ўсяляк стымулююцца, кажучы сучаснай мовай,
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«правамерныя» паводзіны. Міф суправаджаўся, як правіла, пэўнымі 

абрадамі, рытуаламі, якія садзейнічалі яго замацаванню ў свядомасці 

першабытнага чалавека. 

Табу і міф былі асноўнымі відамі правілаў паводзінаў першабытнага 

чалавека ва ўмовах прысвойваючай эканомікі, такой сістэмы гаспадарання, 

якая была заснавана на спажыванні гатовых, дадзеных прыродай раслінных і 

жывёльных форм. Асноўнымі відамі вытворчай дзейнасці чалавека ва 

ўмовах гэтай эканомікі былі збіральніцтва, паляванне і рыбалоўства. 

 

2. Неалітычная рэвалюцыя і змены ў сістэме нарматыўнага 

рэгулявання першабытнага грамадства. 
 

Значныя змены ў сістэме нарматыўнага рэгулявання першабытнага 

грамадства адбыліся пасля і ў выніку неалітычнай рэвалюцыі. 

Тэрмін «неалітычная рэвалюцыя» ўпершыню ўвёў у навуку англійскі 

вучоны Г. Чайлд. Пад неалітычнай рэвалюцыяй ён разумеў той якасны 

пераварот, які адбыўся ва ўсіх сферах жыцця чалавека пры пераходзе ў 

неаліце ад прысвойваючай да вытворчай эканомікі, г. зн., ад палявання, 

рыбалоўства і збіральніцтва да земляробства і жывёлагадоўлі. Гэты пераход 

пачаўся ў розных рэгіёнах Зямлі (Бліжні Усход, Месапатамія) прыблізна 10-

12 тысяч гадоў таму і доўжыўся некалькі тысячагоддзяў. Сутнасць гэтага 

пераходу зводзіцца да таго, што чалавек ад прысваення гатовых, дадзеных 

прыродай раслінных і жывёльных форм перайшоў да сапраўднай працоўнай 

дзейнасці, якая была скіравана на пераўтварэнне прыроды і вытворчасць 

ежы, утварэнне новых раслінных і жывёльных форм. На думку Г. Чайлда, 

гэта рэвалюцыя выратавала чалавецтва як біялагічны від ад вымірання ў 

часы экалагічнага крызісу і вымірання мегафауны − мамантаў, насарогаў і 

г.д. 

Пераход першабытнага чалавека да вытворчай эканомікі 

суправаджаўся фарміраваннем якасна новай сістэмы нарматыўнага 

рэгулявання. Весці земляробства, асабліва поліўнае, немагчыма без 

астранамічных ведаў. Заняцце жывёлагадоўляй патрабуе ведаў аб 

размнажэнні жывёлы, яе развіцці, харчаванні і г. д. Узнікаюць 

КАЛЕНДАРЫ (агранамічныя і жывёлагадоўчыя) як новыя віды правілаў 

паводзінаў земляробаў і жывёлаводаў. Гэтыя календары дэталёва, падрабязна 

рэгламентавалі жыццядзейнасць першабытных супольнасцяў і жыццё 

кожнага чалавека ў адносна замкнутых, аўтаномна функцыянуючых 

абшчынах земляробаў і жывёлаводаў. 

Адзін з самых старажытных і вядомых нам календароў знаходзіцца ў 

польскім горадзе Гданьску ў архелагічным музеі ў калекцыі керамічных 

вырабаў, якія адносяцца да VI-V стагоддзя да Н.Х. і належалі ў свой час 

памаранам – групе заходнеславянскіх плямёнаў. На большасці вазаў і збаноў, 

якія былі выраблены ганчарамі, змяшчаюцца рэльефы і малюнкі з выявамі 

сцэн з палявання і паўсядзённага жыцця, а таксама разнастайныя знакі і
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сімвалы. Прычым паміж выявамі сцэн, лініямі і знакамі існуе строгая логіка і 

паслядоўнасць, якая зводзіцца да таго, што адлюстроўвае паслядоўнасць і час 

правядзення памаранамі той ці іншай справы, таго ці іншага занятку ў 

залежнасці ад пары года, ад каляндарнага часу. 

Табу і міфы ў змененым выглядзе працягваюць існаваць і ва ўмовах 

вытворчай эканомікі, але яны ўжо не маюць ранейшага значэння. Больш таго, 

у новых умовах узнікаюць новыя па зместу міфы з культам Сонца, 

паміраючага і ўваскрасаючага Бога. 

З узнікненнем календара ў сістэме нарматыўнага рэгулявання 

першабытнага грамадства пачынае, хутчэй за ўсё, складвацца перадумова 

адной  з  будучых заканамернасцяў ва ўзаемаадносінах паміж рознымі відамі 

правілаў паводзінаў, якая затым ва ўмовах, калі ўзнікла права, атрымала 

назву іерархіі, субардынацыі паміж рознымі нормамі і крыніцамі. Ва ўмовах 

вытворчай эканомікі каляндар становіцца галоўным, дамінуючым відам 

правілаў паводзінаў першабытнага грамадства, паколькі рэгламентуе 

асноўную масу сацыяльных сувязяў і прычым самыя значныя для існавання 

чалавека грамадскія адносіны. 

Табу і міфы, у тым ліку і новыя, працягваюць па-ранейшаму 

рэгламентаваць значную частку сацыяльных сувязяў, але яны не займаюць 

больш дамінуючага становішча ў сістэме нарматыўнага рэгулявання і 

перамяшчаюцца на «перыферыю» сістэмы нарматыўнага рэгулявання 

сацыяльных адносінаў. 

Паколькі і ва ўмовах вытворчай эканомікі працягвае існаваць 

сацыяльная аднароднасць грамадства, адсутнічаюць сацыяльныя 

супярэчнасці, заснаваныя на колькаснай і якаснай маёмаснай няроўнасці, то 

паміж рознымі відамі нарматыўных рэгулятараў не магло існаваць 

супярэчнасцяў у сучасным іх разуменні. Розныя віды правілаў паводзінаў 

рэгулявалі розныя бакі і розныя «пласты» грамадскіх адносінаў, але 

дзейнічалі  ўзаемаўзгоднена, дапаўняючы адзін аднаго. Яны як бы 

размяшчаліся, умоўна кажучы, на адной лініі, але  па сваёй значнасці гэтыя 

правілы паводзінаў нагадвалі своеасаблівую піраміду, на вяршыні якой 

знаходзіліся самыя каштоўныя з іх, самыя вызначальныя для жыццядзейнасці 

першабытнага чалавека. У гэтым сэнсе слова ўсе правілы паводзінаў 

першабытнага чалавека былі строга ранжыраваны, прычым ранжыраваны 

незалежна ад віда – былі гэта правілы паводзінаў, якія былі змешчаны ў 

календары, захоўваліся як табу ці як міфы. 

 

3. Агульныя рысы нарматыўных рэгулятараў першабытнага 

грамадства. 

 

Нягледзячы на тое, што разгледжаныя вышэй віды правілаў паводзінаў 

першабытнага грамадства маюць свой адметны змест, сваё непаўторнае 

аблічча, разам з тым ім уласцівы і некаторыя агульныя рысы. 
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Па-першае, усе яны маюць прыродны характар, г. зн., яны 

фармуляваліся першабытным чалавекам пад час яго прыстасавання да 

навакольнага прыроднага асяроддзя ва ўмовах жорсткай барацьбы за 

выжыванне. Асабліва гэта прыметна на прыкладзе табу і міфаў, але 

прыродная залежнасць характэрна таксама і для агракалендароў і 

жывёлагадоўчых календароў. Жорсткасць умоваў існавання першабытнага 

чалавека абумоўлівала і жорсткасць зместу правілаў паводзінаў. Да 

сённяшняга дня сярод абарыгенаў Паўднёвай Амерыкі, якія захавалі 

першабытны лад жыцця, дзейнічае правіла, якое рэгулюе парадак пераходу 

групай людзей рэчкі, у якой водзяцца драпежныя жывёліны [8, с. 22]. 

Вывучыўшы звычкі гэтых жывёл і заўважыўшы, што яны нападаюць на тых, 

хто ідзе апошнім у чарзе, людзі стварылі правіла, згодна з якім вызначылі не 

толькі парадак пераходу рэчкі (напачатку ішлі дзеці, затым жанчыны і 

апошнімі – хворыя і старыя), але ўсталявалі тым самым каштоўнасць 

чалавечага жыцця той ці іншай асобы. Не меншай жорсткасцю 

характарызаваліся і правілы паводзінаў, якія былі ўласцівы старажытным 

германскім і літоўскім плямёнам ва ўмовах, калі яны кіраваліся ў 

паўсядзённым жыцці правіламі і нормамі, якія былі сфармуляваны ў 

агракалендарах і жывёлагадоўчых календарах і аб якіх знакаміты рускі 

гісторык С.М.Салаўёў пісаў наступнае: «...отец в семье германской и 

литовской осуждал на гибель новорожденных детей своих, если семья была 

уже многочисленная или новорожденные были слабые, увечные. … язычники 

смотрели на жизнь человека с чисто материальной стороны; при господстве 

физической силы человек слабый был существом самым несчастным, и 

отнять жизнь у такого существа считалось подвигом сострадания; 

доказательством тому служит обязанность детей у германцев и литовцев 

убивать своих престарелых, лишенных сил родителей» [9, с. 91]. 

Па-другое, нарматыўныя рэгулятары першабытнага грамадства 

з’яўляюцца звычаямі па свайму характару, па форме існавання і захавання. 

Але гэта не тыя звычаі, што называюцца гэтым тэрмінам у сучасным свеце − 

старыя, вядомыя ўсім правілы паводзінаў чалавека, правілы, якімі людзі 

кіруюцца, а тысячагадовая прывычка не парушаць вядомыя чалавеку правілы 

паводзін − табу, міфы і г.д. [10, с. 47−52]. 

Першабытнае грамадства ўжо на самых ранніх этапах свайго існавання 

стварыла не толькі пэўныя адмоўныя (табу-забароны) і станоўчыя  (міфы-

стымулы) правілы паводзінаў, але і  асобныя, спецыфічныя «правілы-

сродкі», з дапамогай якіх захоўваліся і абараняліся табу, міфы, календары – 

рытуалы, абрады, нормы этыкета. З дапамогай правілаў-сродкаў адбывалася 

рэалізацыя правілаў паводзінаў у паўсядзённым жыцці старажытнага 

грамадства і адначасова забяспечвалася іх перадача з пакалення ў пакаленне, 

фармавалася ўстаноўка, звычка, а затым і звычай захоўваць і выконваць 

правілы паводзінаў. На наш погляд, старажытныя звычаі, уласцівыя 

першабытнаму грамадству, уяўлялі менавіта асобныя правілы-сродкі, з
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дапамогай якіх захоўваліся і абараняліся асноўныя віды правілаў паводзінаў 

першабытнага грамадства. 

Умоўна кажучы, ужо ў старажытным грамадстве адбыўся своеасаблівы 

падзел усіх правілаў паводзінаў на «матэрыяльныя» і «працэсуальныя». 

Своеасаблівасць тут у тым, што рытуалы, абрады, правілы этыкету, звычаі 

былі формай існавання, падтрымання і захавання табу, міфаў і календароў. 

Аналізуючы правілы паводзінаў першабытнага грамадства, Т.В.Кашаніна 

слушна заўважае, што «…содержание ритуала не столь важно, поскольку 

доминирующее значение имеет его форма» [11, с. 188]. Уяўляецца, што 

дадзеную выснову можна пашырыць і распаўсюдзіць на абрады, правілы 

этыкету і звычаі, дадаўшы пры гэтым, што змест і асноўнае прызначэнне 

гэтых відаў правілаў паводзінаў у тым, каб забяспечыць належнае існаванне і 

выкананне асноўных нарматыўных рэгулятараў – табу, міфаў, календароў. 

Такім чынам, звычаёвасць правілаў паводзінаў першабытнага 

грамадства ёсць не што іншае, як спосаб іх існавання ў часе, спосаб перадачы 

з пакалення ў пакаленне. 

Па-трэцяе, правілы паводзінаў першабытнага грамадства маюць 

«монанарматыўны» характар. Гэта значыць, што яны з’яўляюцца адзінымі  і 

непадзельнымі на віды ў залежнасці ад характару рэгулюемых грамадскіх 

адносінаў. «Монанарматыўнасць» азначае таксама, што гэтыя правілы 

паводзінаў маюць аднолькавыя механізмы ўздзеяння на грамадскія адносіны, 

аднолькавыя сродкі абароны ў выпадку іх парушэння. Яны знаходзяцца ў 

арганічнай сувязі з эканомікай і ідэалогіяй як прысвойваючай сістэмы 

гаспадарання, дзе чалавек яшчэ з’яўляецца часткай прыроды, так і ва ўмовах 

вытворчай эканомікі земляробаў і жывёлаводаў у абшчынах, якія адносна 

замкнуты і аўтаномна развіваюцца. Але самае галоўнае ў 

«монанарматыўнасці» правілаў паводзінаў першабытнага грамадства 

зводзіцца да таго, што яны, будучы  рознымі па свайму характару і зместу, 

былі адзінымі для ўсіх членаў першабытнага грамадства, бо ў грамадстве не 

існавала яшчэ сацыяльнай дыферэнцыяцыі, не было розных сацыяльных 

слаёў і груп насельніцтва, якія б выдзяляліся па маёмаснай прымеце, а 

«…половые и другие биологические различия между членами общества…не 

являлись основанием для различного их формулирования и применения» [12, 

с. 215]. 

Па-чацвёртае, правілы паводзінаў першабытнага грамадства зыходзілі 

ад ўсёй супольнасці, выяўлялі яе волю, інтарэсы, а таму ўспрымаліся як свае 

і выконваліся добраахвотна. Іх захаванне забяспечвалася аўтарытэтам усёй 

супольнасці. У першабытным грамадстве не існавала спецыяльных органаў, 

якія б сачылі за ажыццяўленнем нарматыўных рэгулятараў. Да 

парушальнікаў правілаў паводзінаў прымяняліся выхаваўчыя меры, пры 

неабходнасці прымус, але ўсе гэтыя меры зыходзілі ад усёй супольнасці − 

статку, роду, племені. Разам з тым па меры развіцця першабытнага 

грамадства і ўскладнення сістэмы нарматыўнага рэгулявання, асабліва пасля 

з’яўлення міфалогіі, у асяродку першабытнага грамадства з’явіліся людзі
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(жрацы, знахары, шаманы), якія спецыяльна займаліся захаваннем правілаў 

паводзінаў і пільна сачылі за тым, як выконваюцца правілы паводзінаў і 

асабліва правілы-сродкі – рытуалы, абрады, этыкет. Яны валодалі значным 

аўтарытэтам у супольнасці, які абапіраўся на іх грунтоўныя веды і 

незвычайныя здольнасці. 

Па-пятае, для правілаў паводзінаў першабытнага грамадства 

характэрна тое, што яны не мелі прадстаўніча-абавязваючага характару. Гэта 

значыць, у той час не існавала ніякай розніцы паміж правамі і абавязкамі, 

права ўспрымалася як абавязак, а абавязак − як права. Справа ў тым, што 

першабытныя людзі, якія належалі да адной супольнасці, былі псіхалагічна і 

фізічна тоеснымі паміж сабой. Тоеснасць паміж людзьмі вынікала, па- 

першае, з адсутнасці супярэчнасцяў у грамадстве, якія былі б абумоўлены 

якаснай і колькаснай маёмаснай няроўнасцю, а, па-другое, абумоўлівалася 

роднаснымі сувязямі, якія ляжалі ў падмурку першабытнага грамадства. 

«Сплачивая коллектив, − пішуць А.І. Першыц, А.Л. Мангайт, В.П. Аляксееў, 

− родо-племенная организация ставила вне закона все, что находилось за 

рамками этого коллектива. Подавляя в интересах общества всякое 

проявление индивидуализма, она вместе с тем нивелировала и всякую 

индивидуальность, сковывала инициативу и предприимчивость. Люди этой 

эпохи неотличимы друг от друга…..в первобытном обществе человек еще 

ощущал себя слитным с другими людьми, еще не смотрел на себя со 

стороны, еще не обладал сколько-нибудь развитым самосознанием» [13, с. 

143]. 

Факт тоеснасці паміж людзьмі ў першабытным грамадстве дае, на наш 

погляд, падставы зрабіць выснову аб тым, што ў першабытным грамадстве, 

па меншай меры на самых ранніх этапах яго развіцця, не магло існаваць 

маралі і маральных правілаў паводзінаў. Справа тут у тым, што мараль і 

маральныя правілы паводзінаў складваюцца ва ўмовах, калі чалавек у стане 

выдзеліць сябе з нейкага цэлага,  асэнсаваць сваю «самасць», усвядоміць сябе 

як індывіда, як асобу, што мае свае адметныя, асабістыя інтарэсы, інтарэсы, 

якія не супадаюць з інтарэсамі іншых людзей і інтарэсамі калектыву. Толькі 

пры супастаўленні інтарэсаў у свядомасці і душы чалавека складваюцца 

ацэнкі інтарэсаў, адбываецца іх субардынацыя, аддаецца перавага тым ці 

іншым інтарэсам, а паводзіны чалавека ў залежнасці ад перавагі тым ці 

іншым інтарэсам ацэньваюцца як справядлівыя альбо несправядлівыя, 

добрыя альбо шкодныя. 

Адначасова можна канстатаваць наступнае. Толькі пасля фармавання 

асабістых, непаўторных, індывідуальных інтарэсаў у першабытным 

грамадстве маглі скласціся перадумовы для ўзнікнення індывідуальнай, а 

затым і прыватнай уласнасці, напачатку спарадычнага, а затым і рэгулярнага 

тавараабмену. Таму з’ява, а дакладней, працэс трансфармацыі «тоеснага» 

грамадства ў грамадства «індывідуальнае» патрабуе далейшага пільнага 

вывучэння. Тут, у гэтым працэсе, як можна з вялікай доляй упэўненасці 

меркаваць, палягаюць карані маралі і маральнасці, карані прыватнай
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уласнасці і развіцця права. Адначасова можна выказаць версію аб тым, што 

індывідуалізацыя грамадства была адной з самых першых і самых істотных 

прычын  (ці перадумоў) дыферэнцыяцыі сістэмы нарматыўнага рэгулявання і 

фармавання асобных відаў правілаў паводзінаў першабытнага грамадства. 

Па-шостае, для нарматыўных рэгулятараў першабытнага грамадства 

характэрны іх «рэлігійны характар». Яны заўсёды асвячаліся нейкай 

звышсілай, якая, на думку першабытнага чалавека, кіравала прыродай і яго 

жыццём. У старажытнага чалавека ўжо на самых ранніх этапах існавання 

з'явілася патрэба ў падтрымцы з боку звышсілы. І таму цалкам лагічнымі 

з'явамі першабытнага грамадства сталі ахвярапрынашэнні і звязаныя з імі 

рытуалы і абрады рэлігійнага характару. Зразумела, што першасныя табу-

забароны, у падмурку якіх ляжалі невядомыя чалавеку прыродныя сілы і 

з'явы, не маглі не мець рэлігійнага характару. Са з'яўленнем міфа і міфалогіі, 

асноўнымі дзеючымі асобамі якіх былі розныя богі, менавіта з іх учынкамі і 

дзеяннямі пачалі звязвацца пэўныя правілы паводзінаў. Вось чаму правілы 

паводзінаў, якія фармуляваліся ў міфе, падлягалі няўхільнаму захаванню і 

безумоўнаму выкананню. Калі пэўным чынам паступаюць самі богі, то 

чалавек тым больш павінен прытрымлівацца пэўных  правілаў паводзінаў. 

З развіццём рэлігіі і рэлігійнай свядомасці на больш позніх этапах 

першабытнага грамадства з'яўляюцца самастойныя, асобныя, рэлігійныя 

правілы паводзінаў, у падмурку якіх ляжалі патрабаванні шматлікіх багоў, а 

затым − запаветы адзінага Бога і якія напачатку ўсталёўвалі парадак, 

працэдуру ўзаемаадносінаў паміж чалавекам і шматлікімі багамі, а затым – 

паміж чалавекам  і адзіным Богам. 

Характарызуючы правілы паводзінаў, уласцівыя першабытнаму 

грамадству, акрэсліваючы іх агульныя рысы, трэба мець на ўвазе і тое, што 

на іх характар, на іх змест, на іх развіццё і трансфармацыю вельмі моцны 

ўплыў аказвала мысленне першабытнага чалавека. Без эмацыянальна-

інтэлектуальных высілкаў з боку чалавека  ніякія правілы паводзінаў увогуле 

не маглі не толькі ўзнікнуць, але і існаваць. «Всякая норма, − пісаў знакаміты 

рускі філосаў і навуковец А.А. Багданаў, − предполагает более или менее 

сознательную формулировку и предполагает мысль о возможности 

«нарушения» [14, с. 47]. 

Разам з тым мысленне першабытнага чалавека першапачаткова было 

інтуітыўна-містычным, таму што ва ўмовах прысвойваючай эканомікі вельмі 

цяжка было ўсталяваць сувязі паміж дзеяннямі чалавека і вынікамі яго 

дзеянняў. Выпадковасць вынікаў пры паляванні, збіральніцтве, рыбалоўстве, 

адсутнасць заканамерных сувязяў паміж працай і яе вынікамі не дазвалялі 

сфармуляваць дакладна акрэсленыя, фармальна-азначаныя, правільныя, 

аднастайныя правілы паводзінаў пры паляванні, рыбалоўстве і збіральніцтве. 

У гэтых варунках акцэнт у нармаванні паводзінаў чалавека пераносіўся на 

рытуальную і абрадавую частку паводзінаў, на тыя правілы, якія 

папярэднічалі яго вытворчай дзейнасці і якія суправаджалі яе вынікі. Іх 

можна было сфармуляваць дакладна і адназначна. 
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Пасля пераходу першабытнага грамадства ад прысвойваючай да 

вытворчай эканомікі, з узнікненнем земляробства і жывёлагадоўлі перад 

чалавекам паўстала даволі поўная карціна паходжання  вынікаў яго працы, 

чалавек мог дакладна ўбачыць сувязь «…между началом и результатом 

процесса, у истоков которого он сам стоит» [15, с. 88]. Мяняецца мысленне 

першабытнага чалавека. Ад інтуітыўна-містычнага светаўспрымання чалавек 

паступова пераходзіць да мыслення, у якім пераважаюць лагічныя моманты. 

А разам з такім пераходам адбываюцца і змены ў характары і змесце 

сфармуляваных чалавекам правілаў паводзінаў. Яны набываюць большую 

абстрактнасць, абагулены характар, фармальную азначанасць. Больш таго,  

пры стварэнні правілаў паводзінаў першабытны чалавек пераносіць акцэнт 

на вытворчую сферу сваёй дзейнасці і імкнецца найбольш дэталёва і 

падрабязна ўрэгуляваць адносіны менавіта ў вытворчай сферы сваёй 

дзейнасці. 

 

4. Паходжанне права, яго прыметы. 

 

Права ўзнікае натуральна-гістарычным шляхам у выніку тых 

сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў, што адбыліся ў грамадстве пасля 

трох буйных грамадскіх падзелаў працы. 

Першы буйны падзел грамадскай працы − аддзяленне жывёлагадоўлі 

ад земляробства, другі − аддзяленне рамяства ад земляробства, трэці − 

адасабленне групы людзей, якія сталі займацца гандлем таварамі − 

гандляроў. Непасрэдным следствам трох буйных падзелаў працы сталася 

якасная маёмасная няроўнасць сярод людзей, сутнасць якой у тым, што 

пэўныя групы насельніцтва пачынаюць спецыялізавацца выключна (альбо 

пераважна) на нейкім адным відзе вытворчай дзейнасці, яны як бы 

«манапалізуюць» пэўную вытворчую дзейнасць, фармуецца спецыялізацыя 

вытворчасці. З аднаго боку, спецыялізацыя садзейнічае значнаму павышэнню 

вытворчасці працы, а з другога − натуральна прыводзіць да тавараабмену. 

Прычым у выніку першага буйнога падзелу працы, што адбыўся паміж 

рознымі родамі і плямёнамі, складваецца рэгулярны міжродавы і 

міжпляменны тавараабмен, другі буйны падзел працы садзейнічае 

пранікненню сістэматычнага тавараабмену непасрэдна ў род і племя. Усё гэта 

непазбежна прыводзіць да колькаснай маёмаснай няроўнасці спачатку паміж 

родамі і плямёнамі, а пасля і ўнутры іх. Адбываецца пераразмеркаванне 

лішкавага прадукта на карысць найбольш уплывовых груп насельніцтва, 

асобных сем’яў, старэйшын, военачальнікаў, жрацоў, так званай «родавай 

арыстакратыі». Да таго ж рэгулярны тавараабмен лагічна прыводзіць да 

перамешвання насельніцтва, бо людзі перамяшчаюцца разам з таварамі. На 

месцы адносна замкнутай родавай абшчыны фармуецца тэрытарыяльная 

суседская абшчына. 

Заканамерным вынікам азначаных працэсаў, якія доўжыліся 

тысячагоддзі, стала фармаванне якасна новага грамадства ў параўнанні з
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першабытным грамадствам, заснаванага на рэгулярным тавараабмене, 

вядучая роля ў якім належыць таварна-грашовым адносінам і адносінам, што 

абумоўлены існаваннем тавараабмену і таварна-грашовых адносінаў. 

Важным этапам у фармаванні грамадства, заснаванага на рэгулярным 

тавараабмене, з’яўляецца перыяд так званай «прэстыжнай эканомікі». З 

развіццём індывідуальнай уласнасці і з’яўленнем лішкавага прадукта ў 

развіцці ўзаемаадносін паміж людзьмі, якія належалі пераважна да розных 

суседскіх абшчын, узнікае такая сацыяльная з’ява, як «абмен дарамі», ці, 

іншымі словамі, «дараабмен». Пры гэтым дарыцель нічога не губляў, бо пры 

абмене дарамі дзейнічаў прынцып эквівалентнасці, так званая ўзаемнасць. 

Дарыцель набываў грамадскі прэстыж. Але больш важным з’яўляецца тое, 

што пад час існавання  ва ўмовах прэстыжнай эканомікі людзі набылі навыкі 

абмену таварамі на прынцыпе эквівалентнасці. У іх свядомасці замацавалася 

разуменне таго, што тавары можна мяняць на суразмерных пачатках, і пры 

гэтым яны навучыліся вымяраць эквівалентнасць тавараў. 

І калі на першасных этапах прэстыжнай эканомікі абмен дарамі меў 

спарадычны, нерэгулярны характар, а людзі ажыццяўлялі дараабмен 

пераважна дзеля таго, каб набыць (ці атрымаць) грамадскі прэстыж, то з 

развіццём рэгулярнага тавараабмену перад грамадствам паўстала пытанне аб 

тым, як і з дапамогай якіх правілаў паводзінаў урэгуляваць новыя грамадскія 

адносіны, заснаваныя на тавараабмене, а таксама грамадскія адносіны, якія 

сфармаваліся пад уздзеяннем таварна-грашовых адносінаў. 

Існаваўшыя ва ўмовах першабытнага грамадства правілы паводзінаў − 

табу, міфы, аграрныя і жывёлагадоўчыя календары − не ў стане ўрэгуляваць 

узнікшыя ў выніку трох буйных грамадскіх падзелаў працы новыя грамадскія 

адносіны. Спатрэбіліся новыя віды нарматыўных рэгулятараў. Так узнікае 

права, а разам з ім адбываецца трансфармацыя ва ўсёй сістэме нарматыўнага 

рэгулявання грамадскіх адносін.  

Якія прыметы выдзяляюць права з асяроддзя іншых нарматыўных 

рэгулятараў і адрозніваюць яго ад правілаў паводзінаў, якія былі ўласцівы 

першабытнаму грамадству? 

Па-першае, права ўзнікае ў выніку развіцця рэгулярнага тавараабмену і 

таварна-грашовых адносін. Можна сказаць, што таварна-грашовыя адносіны 

з’яўляюцца «родавай пупавінай» права. Першапачаткова права ўзнікае 

менавіта для рэгулявання таварна-грашовых адносінаў, для рэгулявання такіх 

адносінаў, зместам якіх з'яўляецца абмен матэрыяльнымі каштоўнасцямі. А 

затым права пачынае заканамерна пранікаць і ў іншыя сферы грамадскага 

жыцця і найперш выкарыстоўваецца для рэгулявання грамадскіх адносінаў, 

якія ўзнікаюць пад непасрэдным уплывам таварна-грашовых адносінаў. 

Па-другое, права ўяўляе сістэму такіх правілаў паводзінаў, «стрыжнем» 

якіх з’яўляецца ЭКВІВАЛЕНТ, г. зн., суразмернасць. З дапамогай 

разнастайных па зместу правілаў паводзінаў, іх сістэмы ў таварна-грашовых 

адносінах, а таксама і ў іншых грамадскіх адносінах усталёўваецца 

суразмернасць пры абмене матэрыяльнымі каштоўнасцямі, пры кампенсацыі
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за згубленую маёмасць і г. д., і тым самым забяспечваецца раўнавага, 

стабільнасць, устойлівасць грамадскіх адносінаў. Апісанне аднаго з самых 

старажытных і прымітыўных правілаў паводзінаў, з дапамогай якога 

забяспечвалася «кампенсацыя» за пэўную каштоўнасць, знаходзім у А.Г. 

Проста. «Если была убита собака, − піша Прост А.Г., − то ее необходимо 

было повесить за хвост так, чтобы она касалась носом земли, и сыпать на нее 

пшеницу до тех пор, пока она не покроет собаку» [16, с. 34]. 

Па-трэцяе, права − гэта такая сістэма правілаў паводзінаў, якая 

патрабуе абавязковай знешняй фіксацыі, знешняга выражэння, 

«матэрыялізацыі». Гэта патрэбна дзеля таго, каб «раз і назаўсёды» 

зафіксаваць у свядомасці людзей тыя суразмернасці, «эквіваленты», якія былі 

выпрацаваны для рэгулявання пэўных грамадскіх адносінаў, і надаць ім 

агульнаабавязковае значэнне, падкрэсліць іх непарушнасць. Прававыя нормы 

заўсёды фіксаваліся на «матэрыяльных носьбітах», якія былі найбольш 

зручнымі ва ўмовах існавання той ці іншай чалавечай супольнасці – на 

папірусе, гліне, дрэве і г.д.  

У 1901 годзе французская археалагічная экспедыцыя, якая праводзіла 

раскопкі недалёка ад месца, дзе ў свой час знаходзіўся Старажытны Вавілон, 

знайшла базальтавы слуп, на якім былі запісаны клінапісам законы цара 

Хамурапі, выдадзеныя ў XVIII ст. да Н.Х. С.С. Аляксееў слушна падкрэслівае 

сам факт запісу законаў на базальтавым слупе і заўважае: «Это не только 

имело судебно-ритуальное (у столба совершалось правосудие) и не только 

напоминало всем о существовании законов, но и возвеличивало законы, 

поддерживало их нерушимость, возвышенность» [17, с. 23]. 

Пэўным выключэннем з адзначанай заканамернасці можна лічыць 

паведамленне Плутарха аб тым, што законы спартанскага цара Лікурга не 

былі пісанымі. Больш таго, Плутарх нават сцвярджае, што Лікург забараніў 

мець пісаныя законы, таму што, на думку Лікурга, усё тое, што сапраўды 

патрэбна для шчасця і маральнага ўдасканалення, павінна ўвайсці ў самыя 

норавы і лад жыцця, каб застацца ў іх назаўсёды, зжыцца з імі [18, с. 104-

105]. 

Па-чацвёртае, права − гэта такая сістэма правілаў паводзінаў, якая 

патрабуе абавязковай знешняй абароны з боку грамадства і яго афіцыйнага 

прадстаўніка − дзяржавы. Справа тут у тым, што рэгулярны тавараабмен, які 

заснаваны на якаснай і колькаснай маёмаснай няроўнасці, заўсёды 

суправаджаецца барацьбой інтарэсаў пэўных уласнікаў адносна 

эквівалентнасці (суразмернасці) абменьваемых каштоўнасцей. І натуральным 

выглядае працэс абмену, пры якім яго вынікамі не могуць быць задаволены 

ўсе ўласнікі абменьваемых каштоўнасцей.  У такім разе для захавання 

выпрацаванага грамадствам эквіваленту (нормы ці нормаў паводзінаў, з 

дапамогай якіх рэгулююцца таварна-грашовыя адносіны і забяспечваецца 

неабходная эквівалентнасць) заканамерна патрабуецца знешняя прымусовая 

сіла. Такой сілай на самых ранніх этапах развіцця права маглі выступаць 

родавыя і пляменныя арганізацыі і органы кіравання, а з узнікненнем асобнай 
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публічнай улады ў форме дзяржавы менавіта яна, з’яўляючыся адзіным 

афіцыйным прадстаўніком усяго грамадства, сканцэнтравала ў сваіх руках 

абарону права. 

Па-пятае, права ўяўляе такую сістэму правілаў паводзінаў, якія маюць 

прадстаўніча-абавязваючы характар. Гэта азначае, што яны надзяляюць 

нейкіх сацыяльных суб’ектаў правамі і адначасова ўскладваюць на іншых 

абавязкі. Пры рознасці ў маёмасным і сацыяльным становішчы людзей і 

супрацьлегласці інтарэсаў уласнікаў пэўных матэрыяльных каштоўнасцяў, 

якімі яны абменьваюцца, розныя ўдзельнікі абмену таварамі трапляюць у 

рознае фактычнае становішча, напрыклад, гандляра і пакупніка. Урэгуляваць 

працэс перадачы нейкай матэрыяльнай каштоўнасці ад гандляра пакупніку і 

працэс кампенсацыі на эквівалентных пачатках перададзенай каштоўнасці 

можна толькі шляхам надзялення гэтых удзельнікаў нейкімі правамі 

(прававымі магчымасцямі) і ўсклаўшы на іх нейкія абавязкі. Прычым у 

гандляра і пакупніка з неабходнасцю будуць розныя па зместу правы і 

абавязкі, але яны павінны быць узаемазвязаны такім чынам, каб кожны з 

удзельнікаў мог рэалізаваць свае правы праз абавязкі іншага. 

5. Асноўныя шляхі і формы паходжання права. 

 

Тры вельмі ўплывовыя сілы аказвалі непасрэднае ўздзеянне на 

ўзнікненне і развіццё права – новыя грамадскія адносіны, якія складваліся 

пад уздзеяннем тавараабмену; узнікаючая дзяржава; ужо існуючыя ў 

грамадстве правілы паводзінаў. Пры гэтым два першыя фактары аказвалі 

рашаючы ўплыў на генезіс права, а трэці выступаў у якасці інтэлектуальнага  

рэзервуара, у якім непасрэдныя стваральнікі нормаў права знаходзілі 

«нарматыўны матэрыял» для новых відаў правілаў паводзінаў. 

Узаемадзеянне двух рашаючых фактараў пры фармаванні права дае нам 

уяўленне аб асноўных кірунках (шляхах) узнікнення права, а разгляд 

працэсаў выкарыстання ўласцівых першабытнаму грамадству правілаў 

паводзінаў пры стварэнні нормаў права дазваляе сфармуляваць асноўныя 

формы паходжання права.  

У залежнасці ад таго, які з двух асноўных, акрэсленых вышэй фактараў 

аказваў рашаючы ўплыў на фармаванне права, можна выдзеліць два 

асноўныя шляхі паходжання права. Калі асноватворчым фактарам з’яўляліся 

якасна новыя, невядомыя першабытнаму грамадству таварна-грашовыя 

адносіны, мы маем справу, умоўна кажучы, з «еўрапейскім шляхам»   

фармавання права. Калі ж у якасці галоўнай рухаючай сілы пры ўзнікненні 

права выступала дзяржава, то ў гэтым выпадку зноў−такі, умоўна кажучы, 

мы маем справу з «азіяцкім шляхам» фармавання права. 

Пры гэтым у выпадку першага шляху паходжання права большая частка 

нормаў права складвалася ў жыцці грамадства паступова, эвалюцыйным 

шляхам, а затым грамадства і яго афіцыйны прадстаўнік – дзяржава надавалі
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ім агульнаабавязковае значэнне, бралі іх пад сваю ахову і гарантавалі 

абарону.  У выпадку ж другога шляху фармавання права значная частка норм 

права фармулявалася і выдавалася непасрэдна дзяржавай. Асабліва прыметна 

гэта ў станаўленні тых  вядомых нам прававых сістэм, дзе дзяржава ў сваім 

развіцці значна апярэджвала фармаванне права. 

Разам з тым вядомыя нам гістарычныя факты сведчаць пра тое, што 

ўзнікненне права адбывалася калі і не адначасова з фармаваннем дзяржаўна 

арганізаванага грамадства (дзяржавы), то пад вельмі значным уплывам 

дзяржавы. Таму вельмі слушнымі і пераканаўчымі выглядаюць разважанні  

тых аўтараў, якія лічаць, што працэсы фармавання права і дзяржавы ішлі 

паралельна, яны ўзаемадзейнічалі і стымулявалі адзін аднаго [19, с. 112-113]. 

Аднак у розных рэгіёнах свету іх узаемадзеянне мела свае адметныя 

рысы. У адных рэгіёнах паскоранымі тэмпамі фармавалася дзяржава, 

адбывалася палітызацыя грамадства [20, с. 54-55]. Тут дзяржава аказвала 

значны ўплыў на ўзнікненне і фармаванне права. Звязана гэта было з тым, 

што ў гэтых рэгіёнах пануючае становішча займала дзяржаўная ўласнасць, і, 

такім чынам, дзяржава аказвала рашаючы ўплыў на развіццё тавараабмену і 

таварна-грашовых адносін, а адначасова і на права (Егіпет, Індыя, 

Месапатамія і г. д.). У гэтых рэгіёнах маральна-рэлігійныя сістэмы, якія 

фактычна выконвалі ролю дзяржаўнай ідэалогіі, аказалі значны ўплыў на 

станаўленне права (канфуцыянства ў Кітаі, навучэнні Птахатэпа ў Егіпце, 

Законы Ману ў Індыі). У іншых рэгіёнах больш хуткімі тэмпамі адбывалася 

фармаванне права, бо тут развіццё тавараабмену і таварна-грашовых адносін 

адбывалася на падмурку прыватнай уласнасці, а дзяржаўная ўласнасць не 

мела значнага распаўсюджвання (Афіны, Рым і г. д.). 

Пры фармаванні права адбыліся карэнныя змены ва ўсёй сістэме 

нарматыўнага рэгулявання. Найперш, само права вылучылася пры 

ўладкаванні грамадскіх адносінаў на першае месца, таму што яно стала 

рэгламентаваць самыя значныя для жыццядзейнасці грамадства адносіны. 

Але пры «разбурэнні» монанарматыўнай, адзінай для ўсёй супольнасці 

сістэмы нарматыўнага рэгулявання кожны з разгледжаных намі вышэй відаў 

правілаў паводзінаў паступова стаў займаць пры ўздзеянні на грамадскія 

адносіны сваю адметную «нішу», знаходзіў тыя грамадскія адносіны ці іх 

асобныя бакі, на якія працягваў аказваць далейшае рэгулюючае ўздзеянне. 

Такім чынам, пры ўзнікненні якасна новага нарматыўнага рэгулятара 

заканамерна адбыліся якасныя перамены і ў іншых відах правілаў паводзінаў. 

Сфера дзеяння адных правілаў паводзінаў павялічвалася, напрыклад, маралі і 

маральных нормаў, а поле дзеяння іншых памяншалася, напрыклад, табу і 

міфаў. 

Але адной з самых цікавых для нас з’яў сталася актыўнае выкарыстанне 

нарматыўных рэгулятараў, уласцівых першабытнаму грамадству, пры 

стварэнні нормаў права. 
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Для надання прававога характару асобным правілам паводзінаў 

першабытнага грамадства дастаткова было памяняць змест толькі часткі 

старога правіла паводзінаў, напрыклад, памяняць санкцыю за парушэнне 

правіла шляхам усталявання матэрыяльнай адказнасці замест «маральнай 

адказнасці». Частцы нарматыўных рэгулятараў першабытнага грамадства 

надавалася новае гучанне. Пры захаванні знешняй формы яны напаўняліся 

іншым зместам і прыстасоўваліся для рэгулявання новых грамадскіх 

адносінаў. 

Але не меншае значэнне пры стварэнні нормаў права і асабліва пры іх 

замацаванні ў свядомасці людзей мелі тыя правілы-сродкі, якія былі вельмі 

добра распрацаваны ў першабытным грамадстве – рытуалы, абрады, 

разнастайныя рэлігійныя працэдуры і правілы. Для надання аўтарытэту і 

агульнай абавязковасці новым, невядомым першабытнаму грамадству 

правілам паводзінаў − нормам права − яны былі самымі зручнымі сродкамі. 

«И до настоящего времени индийское Обычное Право, − заўважыў у свой час 

Г.С. Мэн, − на котором отпечатлелись некоторые любопытнейшие черты 

первобытного общества, − ставит все личные и наследственные права в 

зависимость от соблюдения торжественных обрядов, установленных для 

погребения умерших и вообще для всех тех случаев, когда выбывает один из 

членов семьи» [21, с. 5-6]. Аб шырокім выкарыстанні формы табу пры 

рэгуляванні адносінаў уласнасці, у прыватнасці, пры пераходзе (ці перадачы) 

нейкай рэчы з уласнасці аднаго чалавека ва ўласнасць другога на прыкладах 

побыту эскімосаў пісаў вядомы рускі навуковец-юрыст М.М. Кавалеўскі. 

Паколькі эскімосам было добра вядома, што нейкая рэч, якая абазначалася як 

табу, не магла быць выкарыстана нікім іншым,  акрамя ўласніка, то для 

абазначэння перадачы рэчы ва ўласнасць іншай асобе і пацвярджэння факта 

змены ўласнасці  выкарыстоўвалі форму ўсталявання табу, а менавіта – 

абазначэнне рэчы шляхам дотыку да яе языком. М.М. Кавалеўскі, апісваючы 

побыт эскімосаў, заўважае, што  тыя «...купив какую-нибудь безделку, − 

будь-то даже иголка, − тотчас подносят ее ко рту» [22, с. 50]. 

На наш погляд, адной з формаў узнікнення права на самых першасных 

яго этапах быў такі спосаб стварэння нормаў права, пры якім часткова 

мяняўся змест старога, добра вядомага правіла паводзінаў – нейкага табу, 

міфа, правіла календара. Пры гэтым для падтрымання яго аўтарытэту і 

надання агульнай абавязковасці новаму правілу паводзінаў выкарыстоўваліся 

добра вядомыя і неаспрэчныя правілы-сродкі. Больш таго, у першабытным 

грамадстве ўжо існавала пэўная, даволі арганізаваная сіла ў асобе жрацоў, 

знахараў, шаманаў, якія выконвалі рытуалы, абрады і прымянялі  іншыя 

правілы-сродкі. Таму менавіта гэтая група людзей у многіх рэгіёнах зямнога 

шара і стала  першапачаткова той сацыяльнай сілай, якая і стварала нормы 

права, а таксама ажыццяўляла правасуддзе. 

Разам з тым, асноўнай формай у развіцці права быў шлях стварэння 

якасна новых, невядомых першабытнаму грамадству правілаў паводзінаў – 
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нормаў права, якія рэгулявалі невядомыя першабытнаму грамадству таварна- 

грашовыя адносіны і адносіны, якія былі абумоўлены развіццём рэгулярнага 

тавараабмену і таварна-грашовых адносінаў. Безумоўна, пры стварэнні  

якасна новых, прававых па свайму зместу правілаў паводзінаў не маглі не 

выкарыстоўваць інтэлектуальна-інфармацыйнага зместу ўласцівых 

першабытнаму грамадству правілаў паводзінаў, г. зн. тых звестак аб 

грамадстве, паводзінах чалавека, якія знаходзілі ў табу, міфах, календарах, 

іншых правілах паводзінаў. Але пры гэтым самі правілы паводзінаў – нормы 

права – не мелі аналагаў раней. 

У працы А.Г. Проста прыводзіцца прыклад вызначэння ўласніка зямлі ў 

выпадку, калі ўзнікала спрэчка аб  зямельнай уласнасці. «Так, в период 

зарождения государственности во многих местах, − падкрэслівае  знакаміты 

даследчык А.Г. Прост, − для решения спора о земельной собственности в суд 

приносили глыбу земли и тяжущиеся вступали в борьбу над ней» [23, с. 32]. 

Гэты прыклад яскрава сведчыць аб тым, як пад уздзеяннем  новых, 

невядомых першабытнаму грамадству правілаў паводзінаў – нормаў права 

(матэрыяльнага права ўласнасці) складваліся і якасна новыя правілы-сродкі 

(працэсуальнае права) па вызначэнню ўласнасці і ўласніка. 

Прычым, калі на першасных этапах фармавання права доля нормаў 

права, якія мелі «выключна прававыя карані» і не мелі аналагаў у вядомых 

правілах паводзінаў, была невялікай, то па меры фармавання і пашырэння 

сферы таварна-грашовых адносінаў іх удзельная вага павялічвалася. 

 

Праблемныя пытанні 

 

1. Чаму, на Вашу думку, у першабытным грамадстве ўзніклі правілы 

паводзінаў агульнага характару (нарматыўныя рэгулятары), і якія функцыі  

яны выконвалі? 

2. Ці былі ўласцівы першабытнаму грамадству такія нарматыўныя 

рэгулятары, як звычай, традыцыя і мараль? 

3. Якія прычыны прывялі да неалітычнай рэвалюцыі, якімі былі яе 

наступствы ў сферы нарматыўнага рэгулявання? 

4. Якая роля прэстыжнай эканомікі і «дараабмену» ў паходжанні права? 

5.  Якой была роля дзяржавы ва ўзнікненні і фармаванні права? 

6. Якім чынам нарматыўныя рэгулятары першабытнага грамадства 

ўздзейнічалі на ўзнікаючае права? 

7. Якім чынам змяніліся нарматыўныя рэгулятары першабытнага 

грамадства з узнікненнем права? 

8.  Якую ролю выконвала рэлігія ў станаўленні права? 

9.  Чаму эквівалентнасць (суразмернасць) з’яўляецца «стрыжнем»    

права? 

10. Якая роля «класагенезу» ў станаўленні права? 

11. Як Вы ставіцеся да думкі аб існаванні «маральнага права»? 
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12. Як суадносяцца паміж сабой асноўныя шляхі і формы паходжання 

права? 
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Глава 2 

ПАНЯЦЦЕ, СУТНАСЦЬ ПРАВА 

 

1. Характарыстыка асноўных прававых канцэпцый. 2. Асноўныя напрамкі 

асэнсавання права ў айчыннай юрыдычнай літаратуры. 3. Сутнасць і азначэнне 

права. 4. Прынцыпы і аксіёмы права. 5. Функцыі права. 6. Прававая сістэма. 7. 

Рамана-германская прававая сям'я. 8. Сям'я агульнага   права (англа-амерыканская 

прававая сям’я). 9. Мусульманская прававая сям'я. 

 

Права − з'ява складаная і шматгранная. Пошукі сутнасці права, 

разумення і азначэння права вядуцца на працягу тысячагоддзяў. У разуменні 

права адлюстроўваюцца ўяўленні людзей аб грамадстве, аб яго прыярытэтах 

і духоўных каштоўнасцях. Развіваецца грамадства, мяняюцца ўмовы жыцця 

людзей, іх уяўленні і ідэалы, культура і рэлігійныя перакананні, а разам з імі 

мяняюцца і погляды на права, яго сутнасць, прызначэнне. Гісторыі вядома 

мноства прававых тэорый, канцэпцый аб сутнасці права. Разгледзім 

найбольш вядомыя і значныя. 

 

1. Характарыстыка асноўных прававых канцэпцый. 

 

Тэалагічная тэорыя. Паколькі рэлігія доўгі час была адзінай, альбо 

вядучай формай міраўспрымання, то ўсе грамадскія з'явы, у тым ліку 

пытанні паходжання, сутнасці і функцыянавання права, мелі божае 

тлумачэнне. Тэалагічныя погляды на права былі характэрны для ранніх 

манархій Егіпта, Вавілона, Іудзеі і г. д., асаблівае распаўсюджанне яны 

атрымалі ў Сярэднявеччы. 

Хрысціянская канцэпцыя права дэталёва была распрацавана 

намаганнямі Аўгусціна Бл. (VII ст.), Фамы Аквінскага (XIII ст.), Жазэфа дэ 

Мэстра (XIX ст.). Абранаму Богам народу, г. зн., Ізраілю, напачатку быў 

дадзены Богам маральны закон, сутнасць якога зводзіцца да веры ў Бога, 

Вера прыводзіць да падпарадкавання запаветам Аўраама. Уласна кажучы, 

для зямнога існавання чалавека дастаткова было аднаго маральнага закона 

пры ўмове, што чалавек яго безумоўна засвойвае і захоўвае. Але паколькі 

чалавек − істота, схільная да граху, то спатрэбіліся іншыя рэгулятары яго 

паводзін. Яны былі дадзены Богам народу праз Маісея ў 10 запаветах і 

законах. Так узнікла права. 

Важна падкрэсліць, што права ў хрысціянскай дактрыне не навязваецца 

Богам народу, а ўзнікае ў выніку згоды народа на тое, каб прыняць права ад 

Бога. «И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, 

исполним (и будем послушны). И донес Моисей слова народа Господу» [1]. 

Атрымаўшы прынцыповую згоду народа на тое, каб прыняць права ад Бога,
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Маісей узышоў на гару Сінай і прынёс народу дадзеныя Богам законы. «И 

пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И 

отвечал весь народ в один голос, и сказал: все, что сказал Господь, сделаем (и 

будем послушны)»  [2]. 

Такім чынам, у хрысціянскай дактрыне разумення права, як, дарэчы, і ў 

іншых тэалагічных канцэпцыях, права ўтвараецца Богам. Яго прызначэнне ў 

тым, каб усталяваць парадак у грамадскіх адносінах, які адпавядае Божым 

уяўленням аб справядлівасці і дапамагае людзям выжыць ва ўмовах 

супярэчлівага грамадства. 

Рэлігійнае разуменне сутнасці права застаецца і ў наш час адным з 

важных напрамкаў яго тэарэтычнага асэнсавання (Ж. Марытэн), праўда, не 

мае шырокага распаўсюджання. 

Тэорыя натуральнага права. Зыходныя палажэнні гэтай дактрыны былі 

сфармуляваны яшчэ ў Старажытнай Грэцыі, дзе шэрагам мысліцеляў былі 

прадпрыняты небеспаспяховыя спробы растлумачыць паходжанне і сутнасць 

права, абапіраючыся не толькі на волю Бога, але і на розум чалавека 

(Геракліт, Платон, Арыстоцель). Геракліт праводзіў розніцу паміж правам, 

якое ўстаноўлена людзьмі, і божым правам. Гэтай думкі прытрымліваўся і 

Сакрат, падзяляючы ўсё права на пісанае, якое ўтвараецца дзяржавай, 

людзьмі, і няпісанае (божае, натуральнае) права. Ён лічыў, што права, 

створанае людзьмі, павінна адпавядаць праву натуральнаму, дакладней, яго 

агульным патрабаванням [3, с. 14−16]. Адсюль і патрабаванне Сакрата, каб 

законы ствараліся лепшымі. Рымскія юрысты ўсё права падзялялі на права 

цывільнае, права народаў і натуральнае права (jus naturale). Цыцэрон пры 

гэтым сцвярджаў, што створаны дзяржавай закон, калі ён супярэчыць 

натуральнаму праву, не павінен лічыцца законам, не павінен мець 

абавязковай сілы. 

Закладзеная антычнымі мысліцелямі традыцыя размежавання права на 

натуральнае і тое, што зыходзіць ад дзяржавы, сталася тым падмуркам, на 

якім ва ўсім сваім бляску была створана тэорыя натуральнага права. Яе 

заснавальнікам лічыцца Гуга Гроцый. У працы «Тры кнігі аб вайне і міры» Г. 

Гроцый падзяляў усё права на пазітыўнае, якое ствараецца па волі Бога альбо 

людзей, і нязменнае − права натуральнае, «то, что согласно с природой 

общества разумных существ» [4, с. 17], якое не абумоўлена часам, месцам і 

якое нікім не можа быць зменена. 

Тэорыя натуральнага права была ўсебакова распрацавана Дж. Локам, 

Ж.-Ж. Русо, Ш. Мантэск’ё, Д. Дзідро, I. Кантам і іншымі даследчыкамі. Пры 

ўсёй непаўторнасці і адметнасці поглядаў прыхільнікаў тэорыі натуральнага 

права ўсе яны зыходзяцца ў тым, што натуральнае права − гэта нейкае 

ідэальнае права, якое абумоўлена прыродай чалавека. Натуральнае права 

(права на жыццё, на працу, на ўдзел у грамадскіх і дзяржаўных справах, на 

свабоднае развіццё і г. д.) належыць кожнаму чалавеку ад нараджэння, 

чалавек не можа быць яго пазбаўлены, а таму дзяржава, якая стварае права
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пазітыўнае, «юрыдычнае права», павінна абавязкова кіравацца ў 

законатворчасці патрабаваннямі натуральнага права. 

Апагея тэорыя натуральнага права дасягнула ў часы буржуазных 

рэвалюцый. Яе палажэнні былі выкладзены і замацаваны ў Дэкларацыі 

незалежнасці ЗША (1776 г.), Канстытуцыі Рэчы Паспалітай (1791 г.), 

французскай Дэкларацыі правоў чалавека і грамадзяніна (1789 г.). Не 

страціла свайго пазнавальнага і навукова-метадалагічнага значэння гэтая 

тэорыя і ў наш час. Своеасаблівы рэнесанс перажыла яна ў XX ст. пасля 

другой сусветнай вайны. Як заўважана, натуральна-прававыя погляды 

актывізуюцца пры пераходзе ад таталітарных дзяржаў да дзяржаў прававых 

[5, с. 91]. 

Гістарычная школа права. Сфармавалася ў канцы XVIII − пачатку XIX 

ст. у Германіі. Яе знакамітымі прадстаўнікамі былі Густаў Гуга, Карл 

Савіньі, Фрыдрых Пухта. Гістарычная школа права ўзнікла як рэакцыя на 

дактрыну натуральнага права і практыку яе рэалізацыі ў ходзе Вялікай 

Французскай рэвалюцыі і ваенных паходаў Напалеона. 

Два пункты абвінавачванняў сфармулявалі прыхільнікі «гістарычнай 

школы права супраць тэорыі натуральнага права: адвольнае фармаванне 

права ў выніку дагавора людзей паміж сабой і імкненне знайсці такую 

сістэму права, якая б аднолькава адпавядала інтарэсам усіх народаў і была 

прыдатнай на ўсе часы» [6, с. 2].  Метадалагічнае абгрунтаванне сваім 

даследаванням прыхільнікі гістарычнай школы права знайшлі ў навуковых 

працах Г. Лейбніца і Ш. Мантэск'ё. У прыватнасці, Г. Лейбніц даказаў 

адсутнасць сістэмы ў Дыгестах Юсцініана − помніку рымскага права, на 

вывучэнні якога заснавана германская юрыспрудэнцыя, і патрабаваў, каб 

вывучэнню любога права папярэднічала азнаямленне з яго гісторыяй. Ш. 

Мантэск'ё сцвярджаў, што законы настолькі ўласцівы народу, для якога яны 

створаны, што практычна немагчымы сітуацыі, калі законы адной нацыі былі 

б прыдатны для другой. 

Права папярэднічае заканадаўству − сцвярджае гістарычная школа 

права, яно − прадукт народнага жыцця. З самага пачатку гісторыі права яно 

таксама, як мова, норавы, установы мае свой характар, уласцівы менавіта 

гэтаму народу. Права знаходзіцца ў арганічнай сувязі з сутнасцю і 

характарам народа. Дух права знаходзіць сваё адлюстраванне ў сімвалах 

права, якія лягчэй за ўсялякія тэарэтычныя азначэнні выказваюць яго 

сутнасць. 

Права развіваецца паступова, арганічна вырастае з народнага духа. 

Узорам такога развіцця для К. Савіньі было права Старажытнага Рыма. 

Новыя формы права ўтвараліся там у непасрэднай сувязі са старымі, а 

юрыдычнае мысленне паступова пераходзіла ад простых да складаных 

фармулёвак. 

З асноўных пастулатаў гістарычнай школы права само сабой вынікала 

патрабаванне дзяржаўнага неўмяшання ў працэсы развіцця права. Прычым
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найбольш небяспечным умяшаннем лічылася кадыфікацыя, бо яна 

прыводзіць да панавання мёртвай літары над жывым духам права [7, с. 9]. 

Адзінай нармальнай функцыяй заканадаўца адносна права ў гістарычнай 

школе лічылася садзеянне звычаёваму праву. К. Савіньі не верыў у 

выратавальную сілу законаў, у тое, што з дапамогай законаў можна 

палепшыць жыццё людзей. Такім чынам, прадстаўнікі гістарычнай школы 

права справядліва лічылі, што заканадавец не можа ствараць нормы права па 

свайму жаданню. Яго задача зводзіцца да даследавання аб'ектыўных 

заканамернасцяў грамадскага развіцця, інтарэсаў людзей, да таго, каб 

сфармуляваць іх у нормах права [8, с. 132]. 

Пазітыўная тэорыя права. Нарматывізм. Пазітыўная тэорыя права 

склалася ў другой палове XIX ст. і была ў гэты час асноўным напрамкам у 

развіцці прававой думкі. Сярод яе прыхільнікаў і распрацоўшчыкаў 

знаходзяцца імёны выдатных вучоных-юрыстаў К. Бергбома, П. Лабанда, Д. 

Осціна, Г.Ф. Шэршэневіча. Яе заснавальнікам лічыцца I. Бентам. Пазітыўная 

тэорыя права склалася ў выніку крытыкі асноўных тэарэтыка-метадалагічных 

пастулатаў тэорыі натуральнага права і гістарычнай школы права. Як вядома, 

у гэтых дактрынах дзейнасці заканадаўца ў справе праваўтварэння 

надавалася другараднае значэнне. Пераадолець гэты недахоп у тэарэтычным 

асэнсаванні права і была прызвана пазітыўная дактрына. 

I. Бентам у стварэнні права перавагу аддаваў не духу народа, як гэта 

рабілі прыхільнікі гістарычнай школы права, і не дагавору людзей паміж 

сабой, што было ўласціва тэорыі натуральнага права, а дзейнасці 

заканадаўца. У разуменні Бентама права − гэта выдадзеныя дзяржавай 

нормы, якія скіраваны на тое, каб задаволіць інтарэсы чалавека [9, с. 329]. 

Гэтае сцвярджэнне безумоўна прызнавалі ўсе прыхільнікі пазітыўнай тэорыі. 

Пазітывісты не абмяжоўвалі свае ўяўленні аб праве зыходзячымі ад 

дзяржавы нормамі. Яны лічылі, што ў праве адлюстроўваюцца таксама ідэі 

справядлівасці. Але толькі тая справядлівасць, якую падтрымлівае дзяржава, 

становіцца правам [10, с. 24]. 

У некаторых прыхільнікаў пазітыўнага права (г. зн., права, якое 

зыходзіць ад дзяржавы) роля дзяржавы ў стварэнні права абсалютызуецца. 

Больш таго, разглядаючы суадносіны пазітыўнага права і сацыяльнага 

жыцця, яны аддавалі перавагу пазітыўнаму праву, лічылі, што права стварае 

сацыяльны лад. Р. Штамлер, напрыклад, сцвярджаў, што заканамернасць 

сацыяльнага жыцця ёсць заканамернасць яе прававой формы, асэнсаванне і 

захаванне асноўнай ідэі права як канчатковай мэты чалавечага грамадства 

[11, с. 59]. 

У рэчышчы пазітыўнай тэорыі права ў XX ст. сфармавалася 

нарматывісцкая тэорыя права (нарматывізм). Усебаковае абгрунтаванне гэтай 

тэорыі было дадзена Г. Кельзенам, які распрацаваў прынцыпова новую 

метадалогію вывучэння права. Галоўным недахопам, хібам усіх папярэдніх 

тэорый права ён лічыў тое, што яны імкнуліся абгрунтаваць сутнасць права 

яго сувязямі з маральнымі, палітычнымі, эканамічнымі і іншымі праявамі 
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чалавечага існавання, а таму прававая навука страчвала аб'ектыўны характар 

і пераўтваралася ў ідэалогію. Адсюль вынікае яго патрабаванне вывучаць 

права ў «чыстым выглядзе». «Это учение о праве называется «чистым», − 

пісаў Г. Кельзен аб сваёй тэорыі, − потому что оно занимается одним только 

правом и «очищает» познаваемый предмет от всего, что не есть право в 

строгом смысле. Другими словами, оно стремится освободить правоведение 

от чуждых ему элементов» [12, с. 7]. 

Права, згодна з вучэннем Г. Кельзена, уяўляе сістэму рэгулюючых 

чалавечыя паводзіны норм. Прычым усе прававыя нормы знаходзяцца ва 

ўзаемазалежнасці паміж сабой і маюць агульнае абгрунтаванне ў асноўнай 

норме. «Основная норма, − подчеркивает Кельзен, − это общий источник 

действительности всех норм... именно основная норма констатирует 

единство некоего множества норм, так как она представляет собой основание 

действительности всех норм, принадлежащих к этому порядку» [13, с. 69]. 

Асноўная, альбо найвышэйшая, норма проста пастуліруецца, бо абгрунтаваць 

яе нейкай іншай нормай альбо сілай нельга. Нормы права, якія складаюць 

сістэму права, вынікаюць адна з адной лагічным шляхам, яны 

супарадкоўваюцца паміж сабой згодна з іх юрыдычнай сілай. Найвышэйшая, 

альбо асноўная, норма ўзначальвае піраміду норм права. На яе падставе 

складаецца Канстытуцыя дзяржавы, законы, падзаконныя акты. 

Дзяржава ў дактрыне Г. Кельзена − гэта адзінства ўнутранага зместу 

ўсіх прававых палажэнняў, ажыццяўленне і рэалізацыя прававых норм у 

адзіны правапарадак. 

Сацыялагічная тэорыя. Салідарызм. У канцы XIX ст. назіраецца 

заняпад пазітыўнай тэорыі права. Гэта звязана з узнікненнем новых 

напрамкаў у разуменні і вывучэнні права: школы вольнага (свабоднага) права 

ў Еўропе і сацыялагічнай юрыспрудэнцыі ў ЗША, якія стварылі перадумовы 

для развіцця сацыялогіі права, якая «начала свой путь с подчеркнуто 

антипозитивистских лозунгов и всячески противопоставляла себя общей 

теории права как науке позитивистского плана» [14, с. 244]. Значны ўклад у 

развіццё сацыялагічнай тэорыі права ўнеслі Е. Эрліх, Ф. Жэні, Г. Кантаровіч, 

С.А. Мурамцаў, Р. Паунд, К. Левелін, Д. Фрэнк, О. Холмс, Б. Кардоза, Ж. 

Карбанье і інш. 

У 1913 годзе Е. Эрліх выдае кнігу «Асновы сацыялогіі права» [15], дзе 

фармулюе свой падыход да разумення права. Ён сцвярджае, што цэнтр 

развіцця права знаходзіцца не ў заканадаўстве, не ў юрыспрудэнцыі альбо 

судаводстве, а ў самім грамадстве. Права, на думку Эрліха, праяўляецца ў 

двайным парадку. Адзін парадак − гэта пазітыўныя, фармальна-лагічныя 

правілы паводзінаў − нормы права, а другі − гэта нормы, якія 

выпрацоўваюцца судом пры прыняцці рашэння. Гэтым самым сцвярджаецца 

асноўны пастулат сацыялагічнай тэорыі − нормы, якія запісаны ў законах і 

іншых актах дзяржавы, не з'яўляюцца правам. Права − гэта тое, што 

складваецца ў рэальным жыцці. Права ніколі цалкам не змяшчаецца ў тэкстах 



 

 28 

законаў. Больш таго, права, якое зафіксавана ў законе, і права ў жыцці − гэта 

розныя рэчы. 

Вялікае распаўсюджанне сацыялагічная тэорыя права атрымала ў 

дзяржавах з англасаксонскай прававой сістэмай і перш-наперш у ЗША. Адзін 

з класікаў сацыялагічнай дактрыны ЗША Р. Паунд яшчэ ў 1923 г. прыйшоў 

да высновы аб тым, што права − гэта, па-першае, нейкі парадак у грамадскіх 

адносінах, па-другое − сістэма правілаў паводзінаў − норм права, па-трэцяе, − 

фактычная рэалізацыя норм права [16, с. 152-153]. Перавагу Р. Паунд аддаваў 

першаму аспекту права. Адсюль вынікала асобая роля суддзі пры 

прымяненні права і навядзенні парадку ў грамадскіх адносінах. 

У рэчышчы сацыялагічнай тэорыі французскі даследчык Леон Дзюгі 

распрацаваў сваю адметную канцэпцыю салідарызма. Усё права, сцвярджаў 

Дзюгі, заснавана на норме сацыяльнай салідарнасці. Вось гэтай норме 

павінны адпавядаць усе выдаваемыя дзяржавай законы. Толькі пры такой 

умове права можа забяспечыць сацыяльны мір у грамадстве паміж 

індывідамі, супольнасцямі і іх прыстойнае існаванне. 

Матэрыялістычная (марксісцкая) тэорыя права. Гэта канцэпцыя была 

распрацавана К. Марксам, Ф. Энгельсам, У.І. Леніным і іх паслядоўнікамі. 

Два моманты з'яўляюцца вызначальнымі ў разуменні права гэтай дактрынай. 

Па-першае, класавы характар права і, па-другое, матэрыяльная, эканамічная 

яго абумоўленасць. Ужо ў першай сумеснай працы «Нямецкая ідэалогія» К. 

Маркс і Ф. Энгельс прыйшлі да высновы аб класава-валявым характары 

права. Яны сцвярджалі, што пануючыя індывіды павінны надаць сваёй волі 

ўсеагульнае значэнне ў выглядзе дзяржаўнай волі, у выглядзе законаў [17, с. 

322]. Гэтым самым узнікненне і сутнасць права тлумачацца неабходнасцю 

нарматыўнага рэгулявання грамадскіх адносін у інтарэсах 

эканамічнапануючых класаў. Паралельна з усебаковым абгрунтаваннем 

азначанага тэзіса яны распрацоўвалі і палажэнне аб матэрыяльнай 

абумоўленасці права. У адным з варыянтаў гэты доказ гучыць так: «Как 

политическое, так и гражданское законодательство всегда лишь выражали, 

заносили в протокол требования экономических отношений» [18, с. 342]. 

У працах К. Маркса і Ф. Энгельса дадзены дзесяткі самых розных 

азначэнняў права, аднак, «класічным», часцей за ўсё ўжывальным у 

навуковых і вучэбных мэтах было азначэнне, дадзенае ў «Маніфесце 

Камуністычнай партыі». Маркс і Энгельс сцвярджалі, звяртаючыся да 

буржуазіі: «Ваше право есть лишь возведенная в закон воля вашего класса, 

воля, содержание которой определяется материальными условиями жизни 

вашего класса» [19, с. 443]. 

Адметнай рысай матэрыялістычнай тэорыі права з'яўляецца 

сцвярджэнне аб тым, што права цалкам залежыць ад дзяржавы, азначаецца яе 

воляй. У.І. Ленін у звыклым для яго палемічна-публіцыстычным стылі 

даказваў, што права ёсць нішто без апарата, здольнага прымушаць да 

захавання норм права, г. зн., без дзяржавы [20, с. 17]. 
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2. Асноўныя напрамкі асэнсавання права ў айчыннай юрыдычнай 

літаратуры. 
 

Дамінуючым напрамкам вывучэння права як у дарэвалюцыйнай 

юрыспрудэнцыі, так і ў развіцці прававой думкі савецкіх часоў быў прававы 

пазітывізм. Праўда, у другой палове XIX ст. пазітыўная тэорыя права ў Расіі 

мела дзве формы. Пануючай была фармальна-дагматычная юрыспрудэнцыя, 

г. зн., прававая навука, заснаваная на вывучэнні дзеючага права. Яе 

выкладалі ва універсітэтах, ёю кіраваліся на практыцы. Права, у разуменні 

прыхільнікаў фармальна-дагматычнай юрыспрудэнцыі, зводзілася да загадаў 

дзяржаўнай улады, тых норм, якія фармуляваліся дзяржавай. Г.Ф. 

Шэршэневіч, абагульняючы роздумы аб праве, пісаў: «Право есть функция 

государства, и потому логически оно немыслимо без государства и до 

государства» [21, с. 310]. За дзяржавай прызнавалася магчымасць рабіць усё, 

што яна лічыла неабходным. «Гипотетически, − пісаў Шэршэневіч, − 

государственная власть может установить законом социалистический строй 

или восстановить крепостное право; издать акт о национализации всей земли; 

взять половину всех имеющихся у граждан средств; обратить всех живущих 

в стране иудеев в христианство; запретить все церкви; отказаться от своих 

долговых обязательств; ввести всеобщее обязательное обучение или 

запретить всякое обучение, уничтожить брак и т. п.» [22, с. 217]. У рэчышчы 

фармальна-дагматычнай юрыспрудэнцыі актыўна працавалі А.А. 

Раждзественскі, Е.В. Васькоўскі, Д.Д. Грым, С.А. Катлярэўскі і інш. 

Значнае развіццё ў расійскай прававой навуцы другой паловы XIX ст. − 

пачатку XX ст. атрымаў сацыялагічны пазітывізм, звязаны з імёнамі С.А. 

Мурамцава, М.М. Каркунова. 

У канцы 20-х, у 30-я гады XX ст. фармальна-дагматычнае разуменне 

права ператвараецца ў пануючае, афіцыйнае. «Чырвоны прапаршчык» М.В. 

Крыленка, які займаў у 20-я гады важныя дзяржаўныя пасады, сцвярджаў, 

што права па свайму зместу ёсць сістэма норм, у якіх адлюстроўваюцца ў 

пісанай альбо няпісанай форме адносіны людзей паміж сабой [23, с. 25-26]. 

Канчатковае, афіцыйнае зацвярджэнне фармальна-дагматычнага падыходу да 

разумення права ў якасці адзіна правільнага і практычна карыснага адбылося 

«дзякуючы» намаганням А.Я. Вышынскага і яго прыхільнікаў. Выступаючы 

на першай Усесаюзнай нарадзе па пытаннях навукі савецкай дзяржавы і 

савецкага права ў 1938 годзе, дзе асноўным было пытанне аб азначэнні права, 

А.Я. Вышынскі прапанаваў нарадзе наступную фармулёўку: «Право − 

совокупность правил поведения, выражающих волю господствующего 

класса, установленных в законодательном порядке, а также обычаев и правил 

общежития, санкционированных государственной властью, применение 

которых обеспечивается принудительной силой государства в целях охраны, 

закрепления и развития общественных отношений и порядков, выгодных и 

угодных господствующему классу» [24, с. 84]. Гэта фармулёўка стала 

зыходнай кропкай для далейшага развіцця савецкай юрыдычнай навукі і



 

 30 

практыкі. Праз 10 гадоў на другой нарадзе навуковых работнікаў-юрыстаў 

А.Я.Вышынскі даў больш сціслае азначэнне права: «Закон есть форма, в 

которой выражается воля господствующего класса. Право − это не один 

закон, а вся сумма или вся совокупность законов» [25, с. 421]. 

На памежжы 50-60-х гадоў і ў 70-я гады шэрагам вучоных-юрыстаў 

былі прапанаваны іншыя падыходы да вывучэння і азначэння права. С.Ф. 

Кечэк'ян (у 1958 г.) і А.А. Піанткоўскі (у 1962 г.) прапанавалі ўключыць у 

паняцце права побач з нормамі права і праваадносіны, у 1965 годзе Я.Ф. 

Міколенка ўключыў у права побач з нормамі права праваадносіны і прававую 

свядомасць, а Л.С. Явіч − суб'ектыўнае права (1976 г.). У 1975 годзе А.А. 

Лукашова абгрунтавала неабходнасць шматаспектнага аналізу і асэнсавання 

права [26, с. 3−11]. Сфармавалася так званае «шырокае» разуменне права, 

якое стала альтэрнатывай «вузканарматыўнаму» падыходу да яго, падыходу, 

што зводзіў права да сістэмы ўстаноўленых дзяржавай правілаў паводзінаў 

(нормаў права). 

У сучаснай юрыдычнай літаратуры сфармуляваны і распрацоўваюцца 

тры канцэпцыі, «школы», асноўныя падыходы да асэнсавання сутнасці права 

і яго праяваў: 1) нарматыўная канцэпцыя, якая разглядае права толькі ў 

якасці сістэмы юрыдычных норм; 2) сацыялагічная канцэпцыя, якая 

атаясамлівае права з рэгулюемымі грамадскімі адносінамі; 3) філасофская 

(маральна-этычная) канцэпцыя, якая зводзіць права да ідэі справядлівасці і 

свабоды [27, с. 25]. 

 

3. Сутнасць і азначэнне права. 
 

Вядома, што пад сутнасцю любога прадмета альбо з'явы філасофія 

разумее сукупнасць найбольш важных, рашаючых, устойлівых якасцяў і 

адносінаў, якія складаюць аснову прадмета альбо з'явы і якія азначаюць усе 

астатнія іх якасці і ўласцівасці. Такім чынам, сутнасць права − гэта галоўная 

якасная аснова права, у якой адлюстроўваецца сапраўдная прырода і 

прызначэнне права ў жыцці грамадства. 

Ніводнае грамадства не можа існаваць без нарматыўных рэгулятараў − 

правілаў паводзінаў. Іх узнікненне абумоўлена патрэбнасцямі грамадства 

ахапіць агульным правілам акты вытворчасці, размеркавання і абмену 

прадуктаў, якія паўтараюцца, стварыць такі парадак, пры якім асобны 

чалавек быў бы падпарадкаваны агульным умовам вытворчасці і абмену. Са 

змяненнем умоў вытворчасці, размеркавання і абмену мяняюцца і правілы 

паводзінаў. Працэс эвалюцыі нарматыўных рэгулятараў да ўзнікнення права, 

іх характарыстыка былі асветлены ў главе 1 навучальнага дапаможніка. 

Права ўзнікае як натуральная, заканамерная рэакцыя грамадства на 

неабходнасць урэгуляваць невядомыя першабытнаму грамадству сацыяльна-

эканамічныя працэсы і грамадскія адносіны, якія ўзніклі ў выніку трох 

буйных грамадскіх падзелаў працы, фармавання якаснай маёмаснай 

няроўнасці, развіцця тавараабмену, а затым і таварна-грашовых адносінаў.



 

 31 

Па сутнасці ў выніку азначаных працэсаў фармуецца якасна новае грамадства 

− сістэма грамадскіх адносінаў, у падмурку якіх знаходзяцца і абумоўліваюць 

усе праявы грамадскага існавання прыватная ўласнасць і таварна-грашовыя 

адносіны. Існаваўшая ва ўмовах першабытнага грамадства сістэма 

нарматыўнага рэгулявання развальваецца, і на яе руінах фармуецца новая. На 

месцы монанарматыўнай сістэмы складваецца такая сістэма, «эпіцэнтрам» 

якой з'яўляецца права, а побач з ім, ва ўзаемадзеянні і дапаўненні 

дзейнічаюць мараль, звычаі, традыцыі, працягваюць існаванне ў змененым 

выглядзе табу і міф. 

Менавіта права прызвана навесці парадак, ахапіць агульным правілам 

паводзінаў акты вытворчасці, размеркавання і абмену, якія паўтараюцца ў 

грамадстве, заснаваным на прыватнай уласнасці, маёмаснай няроўнасці і 

таварна-грашовых адносінах. Па свайму зместу, характару, сутнасці яно 

павінна быць адэкватным грамадству. А паколькі апошняе будуецца на 

суразмерных асновах, абмене матэрыяльных і духоўных каштоўнасцяў па 

прынцыпу эквівалента, вызначае месца і ролю чалавека ў залежнасці ад 

прадстаўляемых ім грамадству і атрымліваемых ад яго каштоўнасцяў, то і 

права павінна было забяспечыць існаванне грамадства менавіта на гэтых 

асновах. Забяспечыць парадак у эквівалентных, суразмерных па сваёй 

сутнасці грамадскіх адносінах можна толькі з дапамогай такіх правілаў 

паводзінаў, у якіх былі б сфармуляваны, замацаваны адпавядаючыя зместу 

рэгулюемых адносінаў эквіваленты. Гэтыя правілы паводзінаў 

фармулююцца, «бяруцца» з рэальных грамадскіх адносінаў, заснаваных на 

эквівалентных асновах шляхам іх духоўнага, інтэлектуальнага асэнсавання. 

Такім чынам, па сваёй сутнасці, па свайму прызначэнню ў грамадстве права 

зводзіцца да эквівалента. Можна сказаць, што права ўяўляе такі від 

нарматыўнага рэгулявання, які ўзнікае ў выніку маёмаснай няроўнасці, 

развіцця таварна-грашовых адносінаў і ў падмурку якога ляжыць 

эквівалент. Знешне права існуе ў выглядзе агульных, фармальна-азначаных, 

абараняемых з боку грамадства і яго афіцыйнага прадстаўніка − дзяржавы 

правілаў паводзінаў − нормаў права. 

Усе матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці ва ўмовах тавараабмену 

павінны быць параўнаны паміж сабой. Адсюль становіцца зразумелым, чаму 

права сімвалізуецца шалямі, якія знаходзяцца ў руху. Для аддзякі роўным 

неабходна знайсці ўраўненне паміж рознымі па каштоўнасці абменьваемымі 

паслугамі і прадуктамі. Напачатку трэба знайсці прапарцыянальную меру 

роўнасці, а затым ужо на гэтай падставе здзейсніць аддзяку роўным. Па ўзору 

гандлёвага абмену і ў права ўводзіцца абмен аднаго прадмета на другі [28, с. 

84]. Чалавечае жыццё падвяргаецца расцэнцы, і ўстанаўліваецца новая 

роўнасць больш тонкага і складанага тыпу − пазбаўленне волі, грашовыя 

выплаты і г. д. Фармуецца ўраўненне, якое дазваляе вымераць усялякую 

шкоду: калі вырвана, напрыклад, барада, то падлічваюцца валаскі і за кожны 

волас бяруцца грошы. 
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Эквівалентнасць у грамадскіх адносінах складваецца як вынік мноства 

адхіленняў ад яе, у выніку сутыкнення ўсяго мноства патрэбнасцяў і 

інтарэсаў індывідаў, сацыяльных груп, слаёў, якія ўступаюць у грамадскія 

адносіны [29, с. 90−93]. Удзельнікі грамадскіх адносінаў зацікаўлены ў тым, 

каб надаць эквівалентнаму пачатку ўсеагульны характар, замацаваць і 

захоўваць яго. Натуральна, што асобныя групы насельніцтва імкнуцца 

замацаваць у праве выгадныя ім уяўленні аб суразмернасці, надаць ім з 

дапамогай сілы, у тым ліку, сілы дзяржавы, усеагульнае, абавязковае для 

ўсёй супольнасці значэнне. Ідзе «барацьба за права». 

 

4. Прынцыпы і аксіёмы права. 
 

Прынцып права − гэта фундаментальная, вядучая ідэя, у якой 

адлюстроўваюцца фундаментальныя ўласцівасці, якасці права, праяўляецца 

яго сутнасць. У прынцыпах (ідэях) права як бы сінтэзуецца сусветны вопыт 

развіцця права. У гэтым сэнсе прынцыпы права з'яўляюцца своеасаблівым 

«сухім асадкам» прававой матэрыі, гэта яе шкілет, яе сутнасць, вызваленая ад 

канкрэтыкі і дробязей [30, с. 195]. Ёсць розніца паміж прынцыпамі права і 

прынцыпамі закона. Апошнія ўяўляюць ідэі, у тым ліку і прававога 

характару, якія замацоўваюцца ў выдаваемых дзяржавай нарматыўна-

прававых актах (законах), іншых крыніцах права. Паколькі ў законах могуць 

знайсці адлюстраванне не толькі прававыя ідэі, але і маральныя, палітычныя, 

рэлігійныя, іншага кшталту ідэі, то далёка не кожны прынцып закона 

з'яўляецца прынцыпам права. Уласна кажучы, прынцыпы права з'яўляюцца 

стабільнымі, нязменнымі. Прынцыпы ж закона больш рухомыя, яны могуць 

мяняцца. З другога боку, здараецца і так, што не ўсе прынцыпы права 

замацоўваюцца ў законе альбо замацоўваюцца не ў поўным аб'ёме. І тады 

яны не атрымліваюць абароны з боку дзяржавы. 

1. Прынцып адзінства правоў і абавязкаў. У гэтым прынцыпе 

найбольш грунтоўна адлюстроўваецца эквівалентная сутнасць права. 

Суразмернасць у абмене матэрыяльнымі і духоўнымі каштоўнасцямі можа 

быць захавана толькі пры ўмове, калі кожны з сацыяльных суб'ектаў і 

грамадства цалкам захоўваюць свае абавязкі на прадстаўленне пэўнай меры 

каштоўнасцяў узамен на атрыманыя ў карыстанне, ва ўласнасць. Няма правоў 

без абавязкаў, як не можа быць і абавязкаў без правоў − так скарочана гучыць 

гэты прынцып. Сувязь правоў і абавязкаў мае розныя формы праяўлення. Яна 

можа праяўляцца ў спалучэнні права аднаго суб'екта з абавязкам другога 

альбо ў форме, калі кожны з суб'ектаў мае нейкія правы і адначасова 

выконвае нейкія абавязкі. 

2. Прынцып фармальнай роўнасці суб'ектаў права. Ён азначае, што, 

уступаючы ў адносіны маёмаснага характару, сацыяльныя суб'екты 

натуральна вымушаны прызнаваць адзін аднаго фармальна роўнымі сабе. 

Пры гэтым кожны з сацыяльных суб'ектаў павінен мець свабоду волі. Толькі 

пры такіх умовах можа быць захаваны эквівалентны (суразмерны) характар
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рэгулюемых правам грамадскіх адносінаў. Выпрацаваны эквівалент (мера, 

норма) з'яўляецца адзіным для ўсіх суб'ектаў права маштабам паводзінаў. 

Гэты адзіны маштаб накладваецца, прымяняецца да розных па сваіх 

здольнасцях, маёмаснаму становішчу, узросту, сямейнаму стану і г. д. 

суб'ектаў, а гэта натуральна прыводзіць да няроўнасці ў грамадстве. Але гэта 

няроўнасць з'яўляецца справядлівай, заканамернай і прававой, бо вынікае з 

права, абумоўлена правам. Такім чынам, справядлівасць у праве зводзіцца да 

прымянення роўнага, аднолькавага маштабу да розных людзей, што 

прыводзіць да фактычнай няроўнасці. 

3. Прынцып усеагульнай фармальнай роўнасці суб'ектаў права. Яго 

змест у тым, што выпрацаваныя аднойчы ў грамадстве эквівалент, мера, 

норма рэгулявання павінны быць прыкладзены абсалютна да ўсіх грамадскіх 

адносінаў аднаго і таго ж роду і віду. Разам з тым, неад'емнымі складальнымі 

гэтага прынцыпу з'яўляюцца выключэнні рознага кшталту. Справа ў тым, 

што шэраг суб'ектаў права па прычыне сваіх псіхафізічных асаблівасцяў 

(інваліды, хворыя і г. д.) не могуць аб'ектыўна ўдзельнічаць у эквівалентных 

грамадскіх адносінах на прынцыпе фармальнай роўнасці, а гэта прыводзіць 

да парушэння адзінства правоў і абавязкаў. Менавіта для забеспячэння 

фармальнай роўнасці суб'ектаў права і прадугледжваюцца льготы. 

4. Прынцып усеагульнай сацыяльнай кантралюемасці. Паколькі 

вытворчасць каштоўнасцяў мае непасрэдна грамадскі характар, то грамадства 

мае непасрэдны, можна сказаць, «прававы» інтарэс у кантролі за іх абменам і 

размеркаваннем. Удзельнікі грамадскіх адносінаў зацікаўлены ў тым, каб 

пры перамяшчэнні каштоўнасцяў не парушалася эквівалентнасць, бо гэта 

парушае нармальнае, прававое існаванне соцыума. Менавіта ў сацыяльнай 

кантралюемасці прававых адносінаў і закладзена магчымасць дзяржаўнага 

прымусу. 

5. Прынцып спалучэння пераканання і прымусу. Эквівалентнасць у 

грамадскіх адносінах можа быць захавана пры ўмове, калі парушаная 

суразмернасць узнаўляецца альбо кампенсуецца. Ужо на ранніх этапах 

існавання права былі выпрацаваны два ўніверсальныя сродкі захавання 

суразмернасці ў грамадскіх адносінах − перакананне і прымус. Калі 

першапачаткова выкарыстоўваліся «варварскія» прыёмы прымусу, то затым 

паступова фармуюцца цывілізаваныя органы і ўстановы, напрыклад, суд. 

Існаванне суда як спецыфічнага інстытута грамадства абумоўлена, такім 

чынам, неабходнасцю абароны і захавання права. 

6. Прынцып адказнасці за віну. Існаванне права, магчымасць яго 

парушэння абумоўлівае існаванне ў грамадстве інстытута юрыдычнай 

адказнасці. Прынцып адказнасці за віну азначае, што непажаданыя 

наступствы, г. зн., юрыдычная адказнасць, наступаюць толькі ў тым выпадку, 

калі парушэнне права, невыкананне абавязкаў з'яўляюцца лагічным вынікам 

віны парушальніка. 

Вобразна кажучы, прынцыпы права − гэта душа права. Яны 

пранізваюць усе прававыя з'явы, усю прававую сістэму. Яны маюць вялікае
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значэнне ў праватворчасці (законатворчасці) і правапрымяненні. Менавіта 

прынцыпы права забяспечваюць сістэмнасць у законатворчасці, сістэмнасць 

заканадаўства і ўсіх іншых крыніц права. У правапрымяненні да прынцыпаў 

права звяртаюцца, калі ў сістэме заканадаўства выяўляюцца прабелы і іх 

трэба запоўніць. Актыўна выкарыстоўваюцца прынцыпы права ў прававым 

выхаванні і ў падрыхтоўцы спецыялістаў-юрыстаў (пры выкладанні права на 

юрыдычных факультэтах універсітэтаў і ў юрыдычных інстытутах, акадэміях 

у кантынентальнай прававой сістэме). 

Адны прынцыпы знаходзяць прамое замацаванне ў нормах закона, 

іншых крыніцах права (напрыклад, прынцып адказнасці за віну). Іншыя 

прынцыпы, наадварот, не фармулююцца ў канкрэтных нормах, але 

адлюстроўваюцца ў іх шэрагу. Ва ўсе часы заканадаўцы розных народаў 

імкнуліся дакладна і адназначна сфармуляваць сутнасць права, раскрыць яго 

змест праз фармулёўку прынцыпаў права. «Отдельные правоположения, − 

адзначаў Р. Іерынг [31, с. 59] − в которых законодатель бессознательно 

проводит какой-нибудь принцип, относятся к нему, как отдельные точки 

окружности к центру. Принцип − та точка, которую ищет законодатель, но 

пока ему еще не удалось овладеть ею, он вынужден лишь кружиться около 

нее, описывать ее с помощью отдельных казуистических положений». 

Свядома сфармуляваны і замацаваны прынцып права змяншае аб'ём, 

колькасць неабходных для прававой сістэмы норм права. 

У адрозненне ад прынцыпаў права, якія маюць найбольш агульны 

характар і ў якіх адлюстроўваюцца фундаментальныя якасці права, у 

прававой сістэме існуюць больш канкрэтныя паняцці і ідэі, з дапамогай якіх 

адбываецца канкрэтызацыя і дэталізацыя прынцыпаў права. «В принципах 

права, − падкрэслівае Л.С. Явіч, − должны быть заложены идеи, которые 

отражают несомненную специфику правового регулирования, то, что подчас 

именуют правовыми аксиомами (элементарными истинами, не требующими 

доказательств) [32, с. 150]. Такі падыход да разумення аксіём права быў 

абгрунтаваны таксама С.С. Аляксеевым [33, с. 11−112] і А.М. Васільевым 

[34, с. 228]. 

Людзі ў сваёй практычнай дзейнасці мільёны разоў сутыкаюцца з 

неабходнасцю паўтора нейкіх мадэляў паводзінаў, пасля чаго гэтыя мадэлі 

фактычна пераўтвараюцца ў агульнапрызнаваемыя і абавязковыя для 

выканання нормы права, калі гэта тычыцца грамадскіх адносінаў, заснаваных 

альбо абумоўленых маёмаснай няроўнасцю, тавараабменам і таварна-

грашовымі адносінамі. У гэтым сэнсе аксіёмы права − гэта «першацаглінкі» 

права, яго самыя простыя, элементарныя нормы. Фармулюючы новыя 

правілы паводзінаў, любы заканадавец заўсёды так альбо інакш зыходзіць з 

найбольш вядомых, простых правілаў, выпрацаваных ягонымі папярэднікамі 

ці прававой практыкай. Часцей за ўсё аксіёмы знаходзяць замацаванне ў 

законах альбо іншых крыніцах права. Але адметнай уласцівасцю менавіта 

аксіём права з'яўляецца тое, што яны фактычна існуюць і дзейнічаюць у 

прававых сістэмах нават тады, калі не знаходзяць афіцыйнага выражэння. 
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Праз аксіёмы права адбываецца пераемнасць у праве. У розных 

прававых сістэмах яны набываюць іншы славесны выраз, але захоўваюць пры 

гэтым свой змест. Вядома, што ў Кодэксе Напалеона, які быў выдадзены ў 

буржуазнай Францыі, былі замацаваны шмат вытрымаўшых выпрабаванне 

часам палажэнняў рымскага права. І сярод іх мы знаходзім амаль усе 

сфармуляваныя рымлянамі аксіёмы. Прававыя аксіёмы складаюць свайго 

роду «залаты фонд» прававых норм, якія склаліся ў ходзе развіцця 

чалавецтва [35, с. 31]. Адмова ад іх выкарыстання, невыкананне аксіём можа 

прывесці да таго, што права страціць сваю сацыяльную значнасць, не зможа 

забяспечыць у поўнай меры ўстойлівасць, парадак і арганізаванасць у 

грамадскіх адносінах. Вось некаторыя аксіёмы права: ніхто не можа быць 

суддзёй у сваёй уласнай справе; ніхто не абавязаны сябе абвінавачваць; 

няхай будзе выслуханы і іншы бок; асабістая карысць адступае перад 

грамадскай. 

 

5. Функцыі права. 
 

Падобна прынцыпам права, яго функцыі таксама «высвечваюць» 

сутнасць права, асноўныя ўласцівасці і якасці яго зместу. Але ў адрозненне 

ад прынцыпаў права, якія адлюстроўваюць сутнасць права ў яе, так сказаць, 

«статычным плане», функцыі раскрываюць яго сутнасць у «дынаміцы», у 

ходзе ўздзеяння права на грамадскія адносіны. 

Пад функцыямі права можна разумець азначаемыя яго сутнасцю і 

сацыяльным прызначэннем асноўныя напрамкі яго ўздзеяння на грамадскія 

адносіны і паводзіны людзей. У функцыях права праяўляюцца яго адметныя, 

спецыфічныя ўласцівасці, якія вынікаюць з яго якаснай самастойнасці і 

праяўляюцца пры ўздзеянні на грамадскія адносіны. 

Функцыі права характарызуюцца пастаянствам, паколькі яны 

накіраваны на ажыццяўленне карэнных задач, што абумоўліваюць існаванне 

самаго права як сацыяльнай з'явы [36, с. 268−269]. Разам з тым са зменай 

зместу грамадскіх адносінаў, рэгулюемых правам, мяняюцца механізмы, 

формы, сродкі, з дапамогай якіх права ўздзейнічае на сацыяльныя працэсы. 

Гэта азначае, што ў межах асноўных напрамкаў уздзеяння права на 

грамадскія адносіны ў яго змесце адбываюцца перамены, сэнс якіх у тым, каб 

забяспечыць адэкватнае, суразмернае рэагаванне на ўзнікаючыя праблемы 

грамадскага існавання. 

У юрыдычнай літаратуры склаліся розныя погляды на класіфікацыю 

функцый права, характарыстыку іх зместу і механізмаў ажыццяўлення [37, с. 

7−12; 72−82]. Гэта абумоўлена шматлікімі прычынамі, але галоўная з іх − 

падыход да разумення сутнасці права, яго ўзаемаадносінаў з дзяржавай. 

Найбольш грунтоўным уяўляецца сістэмны падыход да разгляду функцый 

права. Яго асаблівасць у тым, што выдзяленне саміх функцый і 

характарыстыка іх зместу адбываюцца ў залежнасці ад аб'екта ўздзеяння
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права. Разгледзім функцыі права ў залежнасці ад яго ролі да грамадства 

цалкам, да дзяржавы і да асобы. 

У адносінах да грамадства права вырашае тры важнейшыя задачы. Па-

першае, права павінна ўладкаваць грамадскія адносіны, стабілізаваць іх, 

замацаваць існуючыя сацыяльныя сувязі. Па-другое, права павінна 

забяспечыць магчымасць развіцця і ўдасканалення грамадскіх адносінаў. Па-

трэцяе, права павінна гарантаваць абарону ўжо існуючых грамадскіх 

адносінаў і тых адносінаў, якія толькі складваюцца. Гэтыя тры задачы 

вырашаюцца шляхам ажыццяўлення трох функцый права. Першая задача − 

рэгулятыўна-статычнай функцыяй, другая − рэгулятыўна-дынамічнай, трэцяя 

− ахоўнай функцыяй. Кожная з азначаных функцый рэалізуецца адметнымі 

юрыдычнымі сродкамі і механізмамі [38, с. 203]. Рэгулятыўна-статычная 

функцыя ажыццяўляецца з дапамогай забарон на нейкія сацыяльныя дзеянні і 

шляхам ускладання на ўдзельнікаў грамадскіх адносінаў пасіўных абавязкаў. 

Для рэгулятыўна-дынамічнай функцыі характэрна надзяленне сацыяльных 

суб'ектаў правамі, замацаванне самых розных, у тым ліку і агульных 

дазволаў на сацыяльныя дзеянні, ускладанне на іх актыўных абавязкаў. 

Ахоўная функцыя праводзіцца ў жыццё шляхам прымусу да здзяйснення 

нейкіх дзеянняў і ўскладання юрыдычнай адказнасці. Ахоўная функцыя 

права з'яўляецца ў адносінах да першых дзвюх у пэўным сэнсе слова 

«інтэграцыйнай», бо яна гарантуе іх рэалізацыю. 

У адносінах да дзяржавы права вырашае дзве галоўныя задачы і 

выконвае адпаведна дзве функцыі. Па-першае, права з'яўляецца адзіна 

магчымым нарматыўным рэгулятарам, з дапамогай якога можна дакладна і 

адназначна акрэсліць паўнамоцтвы дзяржавы, яе органаў і ўстаноў, 

суадносіны гэтых органаў паміж сабой, парадак іх фармавання і ліквідацыі. 

Па-другое, права з'яўляецца адзіна магчымым сродкам, з дапамогай якога 

дакладна акрэсліваюцца ўзаемаадносіны дзяржавы і грамадства. Права 

з'яўляецца ў гэтым выпадку той адзіна магчымай «мовай», на якой дзяржава 

размаўляе з грамадзянамі. У першым выпадку мы маем справу з 

арганізацыйнай функцыяй права, у другім − з кіруюча-рэгулятыўнай. 

У адносінах да асобы права вырашае дзве галоўныя задачы. Па-першае, 

паколькі права з'яўляецца адлюстраваннем грамадскіх адносінаў, у ім 

утрымліваецца выкладзеная на юрыдычнай мове пэўная інфармацыя аб 

грамадстве, умовах яго існавання, аб месцы і ролі чалавека ў ім. З'яўляючыся 

ўдзельнікам грамадскіх адносінаў, рэгулюемых правам, асоба атрымлівае з 

прадпісанняў норм права пэўную інфармацыю. Па-другое, сацыялізацыя 

асобы адбываецца шляхам засваення каштоўнасных арыенціраў, у тым ліку і 

тых, якія замацаваны ў праве. Такім чынам, у адносінах да асобы права 

выконвае дзве функцыі: інфармацыйную і каштоўнасна-арыентацыйную (яе 

можна назваць таксама выхаваўчай альбо выхаваўча-ідэалагічнай). 
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6. Прававая сістэма. 
 

Прававая сістэма ўяўляе разгорнутую ва ўсіх адносінах і існуючую ў 

самых разнастайных формах сутнасць права. Гэта і нормы права, і крыніцы 

права, і правапрымяненне, і прававая свядомасць, і ўсе іншыя шматлікія 

праявы права. Адсюль вынікае тое, што адзіным метадалагічна правільным 

падыходам да разумення прававой сістэмы з'яўляецца аналіз генезісу права, 

яго станаўлення і функцыянавання. 

Крыніцай права з'яўляюцца адносіны ўласнасці і абумоўленыя імі 

таварна-грашовыя адносіны. Права − аб'ектыўна неабходная форма існавання 

таварна-грашовых адносінаў, якія пабудаваны на прынцыпе эквівалентнасці, 

г. зн., суразмернасці. Права ўзнікае менавіта для ўсталявання і захавання 

эквівалентнага характару таварна-грашовых адносінаў, а таму 

эквівалентнасць з'яўляецца яго сутнасцю. Народжаны ў сферы таварна-

грашовых адносінаў прынцып эквівалентнасці («мера», «маштаб» іх 

існавання) пранікае затым у іншыя сферы грамадскіх адносінаў, якія 

непасрэдна альбо апасродкавана абумоўлены таварна-грашовымі адносінамі. 

Сказанае дазваляе сфармуляваць наступныя высновы. Па-першае, крыніца 

існавання і развіцця права знаходзіцца па-за яго межамі, у сферы 

матэрыяльнай вытворчасці, таварна-грашовых адносінах. Па-другое, генезіс 

права, развіццё яго сутнасці − гэта паступовае пранікненне эквівалентнасці ў 

самыя разнастайныя віды грамадскіх адносінаў. Па-трэцяе, паслядоўнасць 

развіцця сутнасці («эквівалентнасці») права, вузлавыя моманты яе 

станаўлення і складаюць асноўныя элементы прававой сістэмы. 

На наш погляд, у развіцці сутнасці права, а, значыць, і ў станаўленні 

прававой сістэмы можна выдзеліць наступныя асноўныя этапы, якія 

адначасова з'яўляюцца вузлавымі элементамі прававой сістэмы: 

1) узнікненне таварна-грашовых адносінаў, іх функцыянаванне і 

паступовае, напачатку стыхійнае імкненне ўдзельнікаў абмену 

каштоўнасцямі да ўсталявання суразмернасці пры абмене. Складваецца 

«прадправа», узнікаюць рухаючыя сілы права і прававой сістэмы; 

2) усведамленне і асэнсаванне ўдзельнікамі таварна-грашовых 

адносінаў, а затым і ўсёй супольнасцю неабходнасці ўсталявання і 

замацавання эквівалентных пачаткаў функцыянавання грамадскіх адносінаў, 

правільнасці альбо няправільнасці самых разнастайных эквівалентаў, 

патрэбы ў іх абароне з боку ўсёй супольнасці і яе афіцыйнага прадстаўніка − 

дзяржавы. Так узнікаюць прававая свядомасць, прававая ідэалогія і 

псіхалогія; 

3) замацаванне асэнсаваных эквівалентаў у самых разнастайных 

крыніцах права (прававы звычай, прававы прэцэдэнт, нарматыўна-прававы 

акт і г. д.), іх знешняе фіксаванне ў абрадах, сімвалах, на камені, паперы і г. 

д. Складваецца праватворчы працэс, а пазней узнікае законатворчасць; 

4) рэалізацыя, правядзенне ў жыццё сфармуляваных і зафіксаваных 

эквівалентаў. Першапачаткова гэта ажыццяўляецца «варварскімі» метадамі, а
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затым складваюцца цывілізаваныя сродкі − фармуецца сістэма 

правапрымяняльных органаў і ўстаноў дзяржавы. 

Асобнае месца ў прававой сістэме займае суд і звязанае з яго 

дзейнасцю правасуддзе. Сутнасць судовай улады, на наш погляд, зводзіцца 

да таго, каб забяспечыць уласцівы той альбо іншай супольнасці нармальны, 

правільны, справядлівы і выніковы шлях фармавання, усведамлення, 

замацавання і рэалізацыі прававых эквівалентаў. Такім чынам, судовая ўлада 

ўяўляе нейкую асобную функцыю грамадства, а яе носьбіт − суд − асобны, 

незалежны ад заканадаўчай і правапрымяняльнай частак прававой сістэмы 

сродак захавання, развіцця і функцыянавання права і прававой сістэмы на 

ўсіх этапах іх станаўлення і існавання. Адсюль вынікае тое, што 

самастойнасць, незалежнасць судовай улады − не нейкая тэарэтычная 

канструкцыя, модны тэзіс, а безумоўнае, найістотнейшае патрабаванне, што 

вынікае з самой сутнасці права. 

Прававая сістэма кожнай дзяржавы адлюстроўвае заканамернасці 

развіцця грамадства, яго гістарычныя, нацыянальныя, культурныя 

асаблівасці, адметнасць станаўлення, развіцця і функцыянавання права 

кожнай супольнасці. На змест і  дынаміку прававой сістэмы ўздзейнічае ўся 

духоўная культура грамадства: рэлігія, філасофія, мараль, мастацкая 

культура, навука [39, с. 28-29]. Вялікі ўплыў аказвае таксама дзяржава, 

палітыка цалкам, палітычная культура. 

Кожная дзяржава мае сваю прававую сістэму, якой уласцівы свае 

спецыфічныя, адметныя рысы. Разам з тым у ёй прысутнічаюць і нейкія 

рысы, якія існуюць у прававых сістэмах іншых дзяржаў. Па свайму 

падабенству, адзінству прававыя сістэмы дзяржаў аб'ядноўваюцца ў групы, 

«прававыя сем'і». Аб'яднанне прававых сістэм у сем'і адбываецца на падставе 

юрыдычнага інструментарыя: крыніц права, месца суда ў прававой сістэме, 

дзялення дзеючых норм права на матэрыяльныя і працэсуальныя, а таксама 

на нормы публічнага і прыватнага права. У юрыдычнай навуцы склаліся 

розныя падыходы да выдзялення сем'яў прававых сістэм. Існуе класіфікацыя 

прававых сістэм А. Эсмена [40], Дж. Вігмора [41], Р. Давіда [42], К. 

Цвайгерта [43]. Кіруючыся рознымі метадалагічнымі падыходамі, яны 

выдзяляюць часта розныя па зместу прававыя сем'і, якія перасякаюцца, 

называюць розную іх колькасць. Ахарактарызуем у самых агульных рысах 

некаторыя прававыя сем'і. 

 

7. Рамана-германская прававая сям'я. 

 

Да рамана-германскай прававой сям'і адносяцца прававыя сістэмы, якія 

ўзніклі ў кантынентальнай Еўропе на падставе рэцэпцыі рымскага права, 

кананічных норм і мясцовага звычаёвага права [44, с. 79]. Рамана-германская 

прававая сям'я пачала фармавацца ва універсітэтах Італіі, Францыі, Германіі 

ў ХІІ-ХІІІ ст. Менавіта ў тыя часы гістарычнае рымскае права, у асаблівасці 

Звод законаў Юсцініяна, было падвергнута дасканаламу вывучэнню, пачала
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фармавацца юрыдычная навука (дактрына). Паралельна з даследаваннем 

рымскага права адбывалася вывучэнне кананічнага права і нацыянальных 

прававых сістэм. Усё гэта ў сінтэзе падрыхтавала глебу да наступных 

кадыфікацый у кантынентальнай Еўропе на падставе агульных 

дактрынальных палажэнняў, навуковых і юрыдычных схем і канструкцый. 

Для прававых сістэм рамана-германскай прававой сям'і характэрна тое, 

што ўсе яны маюць добра распрацаваныя сістэмы заканадаўства, у якіх 

прызнаецца вяршэнства закона над іншымі нарматыўна-прававымі актамі і 

ўвогуле крыніцамі права. Асноўным законам у іх з'яўляецца пісаная 

Канстытуцыя, праводзіцца сістэматызацыя і кадыфікацыя заканадаўства. 

Прызнаецца дзяленне права на публічнае і прыватнае. Вялікая роля 

адводзіцца навуцы (дактрыне), якая раней распрацавала асноўныя прынцыпы 

пабудовы гэтай прававой сістэмы, а зараз, у сучасны перыяд, мае вялікі 

ўплыў на законатворчасць і ў правапрымяняльным працэсе. 

Для захавання Канстытуцыі, для падтрымання строгай іерархіі сярод 

крыніц права ў прававых сістэмах рамана-германскай прававой сям'і 

ствараюцца спецыяльныя органы канстытуцыйнага нагляду (кантролю) − 

Канстытуцыйныя суды. 

 

8. Сям'я агульнага права (англа-амерыканская прававая сям'я). 
 

Сваімі каранямі гэта сістэма звязана з нарманскім заваяваннем Англіі ў 

1066 г. Асноўная роля ў яе фармаванні належыць каралеўскім судам. Справа 

ў тым, што да нарманскага заваявання на тэрыторыі Англіі дзейнічала 

мясцовае звычаёвае права, якое мела «партыкулярны» характар. Стварэнне 

агульнай для Англіі прававой сістэмы ўзялі на сябе каралеўскія суды, якія, 

пачынаючы з XIII ст., засядалі ў Вястмінсцеры. Да сям'і агульнага права 

належаць прававыя сістэмы Англіі і Уэльса (Шатландыя і Паўночная 

Ірландыя не падпарадкоўваюцца англійскаму праву), ЗША, Канады, 

Аўстраліі, Новай Зеландыі, а таксама прававыя сістэмы іншых былых калоній 

Брытанскай імперыі. 

У адрозненне ад дзяржаў рамана-германскай прававой сям'і, дзе 

асноўнай крыніцай права з'яўляецца пісаная крыніца права −  закон, у англа-

амерыканскай прававой сям'і такая роля належыць судоваму прэцэдэнту −  

норме, якая была сфармулявана судом пры разглядзе канкрэтнай справы. Для 

англа-амерыканскай прававой сям'і не ўласціва дзяленне права на публічнае і 

прыватнае, на права цывільнае, гандлёвае, адміністрацыйнае і г. д. Але ў 

англійскай прававой сістэме існуе іншы структурны падзел: агульнае права, 

заснаванае на прэцэдэнце; права справядлівасці, якое дапаўняе і карэктуе 

агульнае права; статутнае права −  пісанае права, створанае парламентам. 

Гістарычныя асаблівасці фармавання англійскага права прывялі да 

таго, што пераважнае значэнне надавалася не нормам матэрыяльнага права, 

якія ўстанаўліваюць правы і абавязкі ўдзельнікаў грамадскіх адносінаў, а 

працэдуры, працэсуальным нормам. Справа ў тым, што каралеўскія суды
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разглядалі спрэчкі толькі па загаду караля, канцлера. Каб атрымаць такі загад 

(дазвол), трэба было захаваць пэўную працэдуру. Англійскае права 

развівалася па прынцыпу: права там, дзе ёсць і абарона. 

 

9. Мусульманская прававая сям'я. 

 

Прававыя сістэмы мусульманскіх дзяржаў маюць свае асаблівасці, 

разам з тым усе яны сфармаваліся і дзейнічаюць на падставе іслама. 

Мусульманскае права склалася ў Арабскім халіфаце ў VII - X ст. Іслам 

зыходзіць з таго, што права прыйшло ад Алаха, які адкрыў яго людзям праз 

прарока Мухамеда. Своеасаблівасць мусульманскага права ў тым, што яно 

ахоплівае ўсе сферы сацыяльнага жыцця, а не толькі тыя, якія адносяцца да 

прававой сферы [45, с. 112]. 

Асноўнай крыніцай права лічыцца ў мусульманскім праве Каран. 

Цесна да яго прымыкае Суна −  збор расказаў (ходзісаў) тых людзей, якія 

блізка ведалі Мухамеда. У гэтых расказах апісваюцца ўчынкі, паводзіны, 

выказванні прарока. Каран складаецца з 114 сур (главаў), а Суна −  з шасці 

кананічных зборнікаў. Трэцяя крыніца права −  іджма −  адзінагалосная 

думка знаўцаў іслама, вучоных-правазнаўцаў, якія на падставе Карана і Суны 

сфармулявалі норму мусульманскага права. Чацвёртая крыніца – кіяс-

аналогія. У мусульманскім праве выдзяляецца пісанае права −  шарыят і 

звычаёвае права −  адаты. Нормы, якія зыходзяць ад дзяржавы, не могуць 

супярэчыць прадпісанням іслама. 

 

Праблемныя пытанні 

 

1. Як Вы разумееце сацыяльныя і гнасеалагічныя прычыны, што 

абумоўліваюць мноства падыходаў да азначэння сутнасці права? 

2. Якія, на Вашу думку, тэорыі разумення права найбольш 

распаўсюджаны ў сучасным грамадстве? 

3. Ці можна распрацаваць нейкі агульны падыход да разумення права, яго 

сутнасці, нейкую «інтэграцыйную» канцэпцыю? 

4. Чаму ў былым Савецкім Саюзе найбольшае прызнанне мела 

«нарматыўная» тэорыя разумення права? 

5. Ці можна звесці матэрыялістычную канцэпцыю разумення права да 

«вузка нарматыўнага падыходу»? 

6. Ці быў уласцівы эквівалент функцыянаванню грамадскіх адносінаў ва 

ўмовах першабытнага грамадства? 

7. Ці ёсць розніца паміж эквівалентнасцю ў грамадскіх адносінах і 

эквівалентамі, якія замацоўваюцца ў праве? 

8. Чаму ў праве існуюць розныя па зместу эквіваленты? 

9. Як суадносяцца паміж сабой прынцыпы права і прынцыпы закона? 
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10. Як мяняюцца прынцыпы права ў ходзе развіцця права? 

11. У чым падабенства і розніца ў разуменні аксіём права ў філасофіі, 

дакладных навуках (матэматыцы і інш.) і юрыспрудэнцыі? 

12. Як суадносяцца паміж сабой прынцыпы і аксіёмы права? 

13. Як Вам бачыцца роля дзяржавы ў рэалізацыі права, яго функцый? 

14. У чым праяўляецца «інтэграцыйны» характар ахоўнай функцыі права? 

15. Якія фактары абумоўліваюць існаванне розных сем'яў прававых сістэм? 

16. Ці магчыма фармаванне нейкай агульнай, «інтэграцыйнай» прававой 

сістэмы? 

17. На якіх момантах існавання права грунтуецца правапераемнасць? 
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Глава 3 

НОРМА ПРАВА 
 

 
1. Паняцце, прыметы і змест нормы права. 2. Будова (структура) нормы права. 3. 

Віды норм права. 4. Спосабы выкладання норм права ў тэксце нарматыўна-

прававога акта. 5. Эфектыўнасць норм права. 

 

Пры ўсёй разнастайнасці падыходаў (тэорый) да разумення права, яго 

сут-насці ў сваёй абсалютнай большасці навукоўцы як у мінулым, так і зараз 

зы-ходзяцца ў тым, што «канцэнтраванай» выявай права з'яўляюцца яго 

нормы − агульнаабавязковыя правілы «паводзінаў, адзін з відаў нарматыўных 

рэгулятараў грамадства. 

 

1. Паняцце, прыметы і змест нормы права. 
 

У адрозненне ад іншых відаў сацыяльных і тэхнічных норм, нормы 

права з'яўляюцца такімі правіламі паводзінаў, існаванне якіх абумоўлена 

маёмаснай няроўнасцю і развіццём таварна-грашовых адносінаў. У гэтых 

стасунках норм права хаваецца іх «родавая пупавіна». Нормам права 

ўласцівы шэраг прымет, якія падкрэсліваюць, па-першае, іх адметнае аблічча, 

а па-другое, дазваляюць выдзеліць іх са складу іншых відаў нарматыўных 

рэгулятараў і падобных да норм права прававых з'яў. 

1. Норма права − гэта правілы паводзінаў агульнага характару. 

Агульны характар нормы права праяўляецца ў тым, што яна не вычэрпвае 

сябе аднаразовым прымяненнем. Менавіта па гэтай прымеце норма права 

адрозніваецца ад індывідуальна-прававога прадпісання, якое тычыцца 

канкрэтнай сітуацыі, але вычэрпвае сябе аднаразовым прымяненнем. 

Агульны характар нормы права грунтуецца на паўтараемасці тыповых 

сацыяльных сувязяў, па меншай меры, паміж двума сацыяльнымі суб'ектамі. 

Норма складваецца ў выніку неабходнасці абагульніць тыповае, тое, што 

паўтараецца ў жыццёвых адносінах, і ў мэтах іх уладкавання выдзеліць 

агульны варыянт паводзінаў. Яна распаўсюджваецца на персанальна 

неазначаных суб'ектаў. Для нормы права, падкрэслівае А.С. Піголкін, 

характэрна тое, «...что определенное должностное лицо, орган, группа лиц 

или органов заранее не персонифицированы, норма права регулирует их 

права и обязанности вне зависимости от того, кто персонально является 

данным должностным лицом или входит в состав органа или группы лиц» [1, 

с. 211]. 

2. З агульным характарам нормы права вельмі шчыльна звязана 

другая яе якасць − абстрактнасць, г. зн., абагульненасць. У норме права 

адлюстроўваюцца не прыватныя, непаўторныя і другасныя прыметы, 

элементы грамадскіх адносінаў, а найбольш важныя тыповыя моманты. 

Нормы па ступені абстрактнасці падзяляюцца на нормы з самай высокай
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абагульненасцю і нормы больш «канкрэтныя». Абстрактнасць нормы права 

перасякаецца з яе агульным характарам. І самыя абстрактныя, і самыя 

канкрэтныя нормы права маюць агульны характар, з'яўляюцца адзіным 

маштабам, адзінай мерай паводзінаў. Пад уздзеяннем прагрэсу 

юрыспрудэнцыі, заканадаўчай тэхнікі, агульнага росту прававой культуры 

ў гісторыі права назіраецца тэндэнцыя развіцця ад «канкрэтных», 

«казуальных» норм права да больш абагульненых правілаў паводзінаў. 

3. Норма права − гэта такое правіла паводзінаў, якое з'яўляецца 

агульнаабавязковым. Норма права накіравана на ўсіх і на кожнага, хто 

трапляе ў сітуацыю, якая прадугледжана ў ёй. Агульнаабавязковасць нормы 

права − адна з тых яе спецыфічных прымет, якая найбольш ярка падкрэслівае 

яе адметнасць у параўнанні з іншымі сацыяльнымі рэгулятарамі. Безумоўна, 

агульнаабавязковасць нормы права ажыццяўляецца шмат у чым дзякуючы 

таму, што сацыяльныя суб'екты, на якія яна накіравана, усведамляюць 

неабходнасць яе выканання, карыснасць і мэтазгоднасць. Але галоўнае ўсё ж 

у гэтай якасці нормы права ў тым, што яе рэалізацыя забяспечваецца іншымі 

сацыяльнымі суб'ектамі, іх групамі і арганізацыямі. Невыкананне нормы 

права мае вынікам юрыдычную адказнасць. 

4. Норма права − гэта такое правіла паводзінаў, якое мае фармальна 

азначаны характар, г. зн., што ў норме права дакладна, ясна і аднастайна 

акрэсліваюцца правы і абавязкі суб'ектаў права, даецца дэталёвае азначэнне 

нейкіх паняццяў, канкрэтна акрэсліваюцца нейкія сацыяльныя рэальнасці. 

Іншыя сацыяльныя нормы, напрыклад, мараль, звычайна ўказваюць толькі на 

агульны напрамак, агульны прынцып паводзінаў, пазбягаючы пры гэтым 

падрабязнасцяў, дакладнасці і аднастайнасці фармулёвак. 

5. Норма права − гэта такое правіла паводзінаў, якое мае 

прадстаўніча-абавязваючы характар, г. зн., што яна рэгулюе грамадскія 

адносіны шляхам адначасовага надзялення іх удзельнікаў нейкімі правамі і 

ўскладання на іх нейкіх абавязкаў. Норма права фармулюецца часцей за ўсё 

альбо праз права, г. зн., магчымасць нейкага віду паводзінаў, альбо праз 

абавязак, г. зн., неабходнасць ажыццяўлення нейкіх паводзінаў ці 

ўстрымання ад іх, альбо праз узаемную сувязь паміж правамі і абавязкамі. 

Такім чынам, норма права адначасова спалучае ў сабе і прадстаўленне, і 

абмежаванне знешняй свабоды сацыяльных суб'ектаў у іх узаемаадносінах. 

6. Норма права − гэта такое правіла паводзінаў, якое ў 

функцыянальных адносінах непарыўна звязана з дзяржавай. Моцны ўплыў 

аказвае дзяржава, асабліва ў сучасным цывілізаваным грамадстве, на працэс 

фармавання і функцыянавання норм права. У дзяржаве − афіцыйным 

прадстаўніку грамадства − норма права знаходзіць сабе надзейную абарону ў 

выпадку парушэння, надзейную сілу ў рэалізацыі. 

У змесце нормы арганічна спалучаюцца, пераплятаюцца, 

узаемадзейнічаюць тры моманты, элементы: а) сацыяльны; б) 

інтэлектуальна-псіхалагічны; в) юрыдычна-валявы. Сацыяльны элемент 

зместу нормы права ўвасабляе тыя тыповыя сітуацыі, якія паўтараюцца,
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правілы паводзінаў (нормы), якія складваюцца ў рэальных грамадскіх 

адносінах. У фармаванні гэтых правілаў паводзінаў фактычна ўдзельнічаюць 

усе сацыяльныя суб'екты. Пад інтэлектуальна-псіхалагічным элементам 

зместу нормы права разумеецца асэнсаванне, усведамленне сацыяльнымі 

суб'ектамі склаўшыхся ў жыцці ў выніку паўтарэння тыповых жыццёвых 

сітуацый правілаў паводзінаў як заканамерных, справядлівых, правільных, 

прававых і псіхалагічнае іх прыняцце ў гэтай якасці альбо аналагічнае 

ўсведамленне і псіхалагічнае прыняцце ў такой жа якасці выдадзеных 

дзяржавай правілаў паводзінаў, прамых аналагаў якіх у рэальных грамадскіх 

адносінах не існавала. Юрыдычна-валявы момант зместу нормы права 

зводзіцца да афіцыйнага надання правілу паводзінаў, якое сфармавана, 

асэнсавана і ўспрынята, статусу нормы права − агульнаабавязковага правіла 

паводзінаў альбо да фармулёўкі правілаў паводзінаў у дзеючых крыніцах 

права, замацавання ў іх пэўных наказаў, што зыходзяць ад дзяржавы. 

Эвалюцыя, станаўленне, фармаванне зместу нормы права адбываецца 

не адначасна. Найбольш доўгі, гістарычна першы шлях і найбольш 

распаўсюджаны на ранніх этапах развіцця права − шлях «знізу ўверх» − ад 

фармавання правіла паводзінаў у жыцці да яго афіцыйнага прызнання. Гэты 

шлях найбольш уласцівы для традыцыйных прававых сем'яў, сям'і агульнага 

права. Другі шлях − «зверху ўніз» − характэрны для сучаснага 

цывілізаванага грамадства, для функцыянавання і развіцця кантынентальнай 

(рамана-германскай) прававой сям'і. Ён характарызуецца тым, што 

першапачаткова правіла паводзінаў, будучая норма, замацоўваецца ў 

крыніцах права, затым яна асэнсоўваецца і ўспрымаецца сацыяльнымі 

суб'ектамі і нарэшце рэалізуецца, ажыццяўляецца ў рэальных грамадскіх 

адносінах. 

Першы элемент нормы права называецца нормай dе rе, г. зн., 

фактычнай нормай, жывой нормай, нормай у жыцці, а апошні − нормай de 

jure, г. зн., нормай, якая зафіксавана ў крыніцах права. Цэнтральным 

інтэгральным элементам зместу нормы права з'яўляецца яе інтэлектуальна-

псіхалагічны момант. Ён, вобразна кажучы, злучае ў адно арганічнае і 

непадзельнае цэлае норму dе rе і норму de jure, бо якім бы шляхам ні 

адбывалася фармаванне нормы права − альбо знізу ўверх, альбо наадварот, 

норма павінна быць асэнсавана, усвядомлена і псіхалагічна ўспрынята 

менавіта як норма права. Без гэтага немагчыма існаванне нормы права, яе 

рэалізацыя. 

Практыка развіцця і функцыянавання норм права ў розных прававых 

сістэмах сведчыць аб тым, што ўзаемасуадносіны паміж элементамі зместу 

нормы права далёка не заўсёды бываюць «гарманічнымі», часта норма dе ге і 

норма de jure не супадаюць паміж сабой па аб'ёму і накіраванасці. У тэорыі 

права сам факт магчымага несупадзення паміж імі стаў падставай 

фармулявання двух паняццяў: «кніжнай нормы» (кніжнага права, закона) і 

«драконаўскай нормы» (драконаўскага права, закона). З кніжнай нормай мы 

сутыкаемся ў сітуацыі, калі думка і воля заканадаўца, выкладзеныя ў норме
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de jure, не супадаюць па розных прычынах з думкай і воляй больш чым 40 % 

сацыяльных суб'ектаў наконт таго, якой павінна быць норма права. У 

сітуацыі, калі думка і воля заканадаўца наконт нормы права супярэчаць 

уяўленням па гэтаму пытанню волі і жаданням больш чым 40 % сацыяльных 

суб'ектаў, мы маем справу з драконаўскай нормай. 

Нормы права адлюстроўваюцца ў пэўнай форме. Формы замацавання 

норм права называюцца крыніцамі права (гл. аб крыніцах права главу 4). 

Найбольш распаўсюджанай крыніцай права ў прававых сістэмах 

кантынентальнай прававой сям'і з'яўляецца нарматыўна-прававы акт (закон). 

З часоў панавання рымскага права ў прававой практыцы склалася 

аксіёма аб нязменнасці нормы права да таго часу, пакуль не будзе адменены 

нарматыўна-прававы акт, у якім яна замацавана. У адной з фармулёвак гэта 

аксіёма гучыць так: dura lex, sed lех. Гэтая аксіёма падкрэслівае 

неабходнасць выканання нават недасканалага, састарэўшага закона. Толькі 

заканадавец згодна з яе патрабаваннем можа змяніць альбо адмяніць закон, 

норму права. Дадзеная аксіёма перажыла стагоддзі і цалкам захоўвае сваё 

значэнне ў нашыя дні, бо накіравана яна ўрэшце рэшт на стабілізацыю 

грамадскіх адносінаў, на ўмацаванне законнасці і правапарадку. Разам з тым, 

навуковы падыход да аналізу стабільнасці (нязменнасці) і дынамізму 

(змяняемасці) нормы права сведчыць аб тым, што нават пры захаванні 

нормы ў нязменнай форме бесперапынна адбываюцца змяненні ў яе 

сацыяльнай частцы (норма dе rе) і інтэлектуальна-псіхалагічным элеменце. У 

гэтых варунках заканадавец павінен пільна сачыць за тым, каб разыходжанні 

паміж нормай dе rе і нормай de jure не дасягалі крытычнай адзнакі, 

своечасова карэктаваць закон. 

 

2. Будова (структура) нормы права. 

 

Пытанне аб структуры нормы права здаўна цікавіла правазнаўцаў. 

Больш за два стагоддзі таму англійскі навуковец Г. Блэкстан прыйшоў да 

высновы аб тым, што  норма  права  складваецца  з чатырох   частак: 1) 

аб'яўляльнай; 2) загадвальнай; 3) якая садзейнічае; 4) пакаральнай [2, с. 377]. 

Блэкстан выводзіў свае меркаванні, абапіраючыся на рэальнасці англійскай 

прававой сістэмы, у якой, як вядома, галоўная роля ў стварэнні (афармленні) 

норм права належыць суддзі. Суддзя ж у сваю чаргу выводзіць правіла для 

рашэння прававых па сваёй сутнасці пытанняў з жыцця, з будовы тыповых 

жыццёвых сітуацый, з выпрацаванай жыццём структуры правіла паводзінаў. 

У кантынентальнай прававой сям'і праблема структуры (будовы) 

нормы права была падрабязна разгледжана нямецкімі вучонымі-юрыстамі ў   

XVIII−XIX ст. У большасці сваёй яны лічылі, што норма права складваецца з 

трох узаемазвязаных частак. Першую з іх складаюць умовы дзеяння нормы 

права (гіпотэза); другую − само правіла паводзінаў, у якім фармулююцца 

нейкія дазволы, забароны і г. д. (дыспазіцыя); трэцюю − негатыўныя
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наступствы, што надыходзяць у выніку парушэння нормы права, а 

дакладней, таго правіла паводзінаў, што сфармулявана ў дыспазіцыі нормы 

права (санкцыя). 

Праблема гэта падрабязна аналізавалася і ўсебакова абмяркоўвалася ў 

навуковай і вучэбнай літаратуры дарэвалюцыйнай Расіі. Пры гэтым 

выказваліся розныя меркаванні, хаця непахіснай засталася пазіцыя аб 

трохэлементнай будове нормы права. Рэцэпіравана была гэтая пазіцыя і 

савецкай юрыдычнай навукай. У агульнай тэорыі права яна была выкладзена 

С.А. Галунскім і М.С. Страговічам у 1940 годзе [3, с. 251]. 

Па вобразнаму выказванню Ю.С. Жыцінскага, «без диспозиции норма 

немыслима, без гипотезы − бессмысленна, без санкции − бессильна» [4, с. 

73]. Трэба адзначыць, што пазіцыя аб трохэлементнай будове нормы і зараз 

застаецца самай распаўсюджанай у сучаснай юрыдычнай літаратуры, 

асабліва вучэбнай [5, с. 296−333, 172−173, 119−120].   

У канцы 50-х - напачатку 60-х гадоў шэрагам вучоных былі выказаны 

«нетрадыцыйныя» погляды на будову нормы права. С.В. Курылёў [6] і Н.П. 

Тамашэўскі [7] абгрунтоўвалі пазіцыю, згодна з якой рэальна існуючая норма 

права мае не тры, а ўсяго два элементы. Для рэгулятыўных норм права, г. зн., 

норм, у якіх фармулююцца правы і абавязкі, характэрна прысутнасць 

гіпотэзы і дыспазіцыі, а для ахоўных, тых, што ўстанаўліваюць адказнасць за 

правапарушэнне, − дыспазіцыі і санкцыі. Непатрэбнай, напрыклад, лічыў для 

крымінальнага права гіпотэзу Б.В. Шэйндлін [8, с. 48]. 

Кампрамісную пазіцыю па дадзенаму пытанню сфармуляваў С.С. 

Аляксееў. Ён выказаў меркаванне аб тым, што трэба выдзяляць два паняцці, 

якія характарызуюць будову нормы права: паняцце структуры нормы-

прадпісання, г. зн., правіла, сфармуляванага ў тэксце нейкага нарматыўна-

прававога акта, і паняцце структуры лагічнай нормы права − правіла, 

сфармуляванага лагічным шляхам [9, с. 175−183]. Норма-прадпісанне, на 

думку С.С. Аляксеева, увасабляе дзяржаўны наказ у выглядзе нейкага 

нарматыўнага палажэння, прысвечанага канкрэтнаму пытанню прававога 

рэгулявання. Норма-прадпісанне сапраўды мае двухэлементную будову. Яна 

складваецца з гіпотэзы і дыспазіцыі альбо дыспазіцыі і санкцыі. У сваю чаргу 

нормы-прадпісанні ўздзейнічаюць на грамадскія адносіны толькі ў цеснай 

сувязі адно з адным, у выглядзе лагічных норм права. «Логическая норма 

права, − піша С.С. Аляксееў, − это выявляемое логическим путем правило, 

которое воплощает органические связи между нормативными предписаниями 

и обладает полным набором свойств, раскрывающих их государственно-

властную, регулятивную природу» [10, с. 42]. Структура лагічнай нормы 

права атрымліваецца ў выніку аб'яднання структур нормаў-прадпісанняў, 

напрыклад: Г→Д+Д→С=Г→Д→С. Пры гэтым дыспазіцыі норм права як бы 

аб'ядноўваюцца ў адну дыспазіцыю. 

У 80-х гадах даследчыца Г.Т. Чарнобель сфармулявала даволі 

арыгінальную, дастаткова абгрунтаваную канцэпцыю аб структуры нормы 

права [11]. Яна лічыць, што норма права ў лагічных адносінах уяўляе
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нарматыўна-прававое меркаванне. Структура гэтага меркавання ў прынцыпе 

нічым не адрозніваецца ад будовы любога іншага нарматыўнага наказу, 

сфармуляванага ў іншых відах сацыяльных норм. Яна складаецца з адрасата-

суб'екта грамадскіх адносінаў, меры (формы) паводзінаў, якая складае 

сутнасць патрабавання (загаду) нормы права і пабуджальнай да пэўных 

паводзінаў сілы. Натуральна, што лагічная формула нормы права выказвае 

думку: менавіта такому адрасату прадпісваюцца менавіта такія паводзіны, і 

робіцца гэта шляхам забарон, прадстаўлення правамоцтваў, накладвання 

абавязкаў. Г.Т. Чарнобель прыходзіць да высновы аб тым, што нельга 

гаварыць аб рознай лагічнай будове норм права розных галін права, што 

лагічная структура ў аснове сваёй адзіная, тыповая. 

 

3. Віды норм права. 
 

Віды норм права − гэта вынік іх класіфікацыі, дзялення на нейкія 

групы, віды па тых альбо іншых крытэрыях. Крытэрыем класіфікацыі норм 

права можа быць тая ці іншая яе якасць, прымета. У юрыдычнай навуцы 

гэтае пытанне распрацавана грунтоўна і даволі падрабязна, бо з дапамогай 

класіфікацыі можна вызначыць месца кожнай нормы права ў сістэме норм 

права, яе роль і функцыі; вывучыць адметныя, непаўторныя рысы тых ці 

іншых норм права і, нарэшце, выкарыстаць атрыманыя ў выніку класіфікацыі 

веды аб нормах права ў ходзе іх удасканалення, прымянення і ў падрыхтоўцы 

спецыялістаў-юрыстаў. 

Вядома, што галоўнае прызначэнне норм права ў жыцці грамадства 

зводзіцца да рэгулявання, уладкавання грамадскіх адносінаў. Пры аналізе 

ўсёй сукупнасці норм права менавіта з гэтага пункту гледжання 

высвятляецца, што яны істотна розняцца паміж сабой  у механізмах 

уздзеяння на паводзіны сацыяльных суб'ектаў і ролі ў адносінах да іншых 

норм права. Адны з іх фармулююць правы і абавязкі сацыяльных суб'ектаў і 

менавіта так рэгулююць грамадскія адносіны, іншыя, наадварот, не 

змяшчаюць у сабе канкрэтных указанняў на правы і абавязкі, а фармулююць 

нейкія нарматыўныя (агульнаабавязковыя) палажэнні, азначэнні нейкіх 

юрыдычных паняццяў, мэты і задачы прававога рэгулявання грамадскіх 

адносінаў; пры гэтым яны як бы забяспечваюць неабходныя ўмовы для 

рэалізацыі першых. Першы від норм права можна назваць нормамі-

прадпісаннямі. Другі − зыходнымі, адпраўнымі, першаснымі, заснавальнымі 

нормамі права. Зразумела, што кожны з азначаных відаў норм права валодае 

сваімі адметнымі рысамі. Таму мэтазгодна правесці асобна класіфікацыю 

кожнага з гэтых відаў, але напачатку даць агульную іх класіфікацыю. 

А. Агульная класіфікацыя норм права: па часу і тэрыторыі  дзеяння, па 

колу сацыяльных суб'ектаў. 

1. Па часу іх дзеяння. Па гэтаму крытэрыю ўсе нормы права 

падзяляюцца на вечныя, пастаянныя, часовыя і сітуацыйныя. Да вечных 

адносяцца тыя нарматыўныя палажэнні, якія існуюць ва ўсе часы і ва ўсіх 
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прававых сістэмах. Да іх адносяцца многія нормы-прынцыпы, у якіх 

адлюстроўваецца сутнасць права. Могуць мяняцца іх фармулёўкі, але 

нязменнай застаецца сутнасць. Да гэтай групы адносіцца, напрыклад, 

прынцып адзінства правоў і абавязкаў. Менавіта нормы гэтага віду 

забяспечваюць пераемнасць у праве. Да пастаянных адносяцца нормы права, 

тэрмін дзеяння якіх дакладна не акрэслены, але вядома, што яны не 

з'яўляюцца «вечнымі». Прыкладам норм гэтага віду з'яўляюцца нормы 

Закона «Аб Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь». Часовымі лічацца тыя нормы 

права, тэрмін дзеяння якіх азначаны падчас увядзення іх у прававую сістэму 

грамадства. Прыкладам норм права гэтага віду з'яўляюцца правілы 

паводзінаў, якія змяшчаюцца ў Законе «Аб бюджэце Рэспублікі Беларусь на 

2003 год». Сітуацыйныя нормы займаюць прамежкавае становішча паміж 

пастаяннымі і часовымі нормамі права. Тэрмін дзеяння іх дакладна не 

акрэслены, але яны ўступаюць у дзеянне ў выпадку нейкіх надзвычайных 

становішчаў, стыхійных бедстваў і г. д. Да таго, як узнікнуць 

прадугледжаныя ў іх сітуацыі, яны знаходзяцца ў «спячым стане». 

2. Па тэрыторыі дзеяння. Па дадзенаму крытэрыю выдзяляюцца 

нормы права, якія дзейнічаюць на тэрыторыі ўсіх дзяржаўных утварэнняў, у 

межах некалькіх дзяржаўных утварэнняў (дзяржаў), у межах адной дзяржавы, 

на частцы тэрыторыі адной дзяржавы. Да першай групы норм адносяцца 

агульнапрызнаныя прынцыпы міжнароднага права, нормы Усеагульнай 

Дэкларацыі правоў чалавека і г. д. Другую групу складаюць агульныя для 

нейкай прававой сям'і нормы-прынцыпы, прававыя аксіёмы і канкрэтныя 

нормы-прадпісанні, напрыклад, прынцып вяршэнства закона ў 

кантынентальнай прававой сістэме. Трэцяя група норм права дзейнічае на 

тэрыторыі адной дзяржавы, напрыклад, нормы Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь. Прыкладам норм права чацвёртай групы з'яўляюцца палажэнні 

Закона Рэспублікі Беларусь «Аб пераадоленні наступстваў аварыі на 

Чарнобыльскай АЭС». 

3. Па колу сацыяльных суб'ектаў, на якіх распаўсюджваюць дзеянне 

нормы права, іх можна падзяліць на тры групы. Па-першае, ёсць нормы 

права, якія тычацца ўсіх сацыяльных суб'ектаў і фізічных асоб − удзельнікаў 

прававых адносінаў. Да другой групы адносяцца нормы права, што 

распаўсюджваюць сваё дзеянне на нейкую частку сацыяльных суб'ектаў, 

напрыклад, нормы Закона «Аб пенсіях ваеннаслужачых Рэспублікі 

Беларусь». Трэцюю групу складаюць нормы права, якія тычацца нейкага 

аднаго сацыяльнага суб'екта. Сюды можна аднесці, напрыклад, нормы Закона 

«Аб выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь», нормы Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь, якія замацоўваюць кампетэнцыю Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь, і г. д. 

Б. Класіфікацыя зыходных норм права. Сярод зыходных норм права 

выдзяляюцца дзве якасна розныя групы. Па-першае, гэта нормы права, якія 

сфармаваліся ў выніку паступовага, эвалюцыйнага станаўлення і развіцця 

права, так сказаць, натуральным шляхам. Да іх адносяцца нормы-прынцыпы і
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прававыя аксіёмы. Гэтыя нормы як бы «вырастаюць» з грамадскіх адносінаў. 

Роль заканадаўца ў іх стварэнні мінімальная. Заканадавец апрацоўвае іх, 

надае ім афіцыйнае значэнне, цывілізаваную форму выражэння і існавання. 

Але сярод зыходных норм права ёсць такія, што з'явіліся ў прававых сістэмах 

дзякуючы актыўнай, творчай дзейнасці заканадаўца ў стварэнні права. Гэта 

нормы-задачы, дэфінітыўныя, калізійныя і аператыўныя нормы права. Яны 

ўносяць пэўную сістэматыку ў сістэму права, афармляюць парадак 

узаемадзеяння норм права паміж сабой і г. д. Падрабязная характарыстыка 

норм-прынцыпаў і прававых аксіём была дадзена ў главе 2 дадзенага 

дапаможніка. Разгледзім астатнія віды зыходных норм права. 

1. Нормы-задачы (дэкларацыйныя нормы). У іх фармулююцца мэты, 

задачы прававога рэгулявання грамадскіх адносінаў. У артыкуле 2 

Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь замацоўваецца правіла, згодна з 

якім: «Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь мае задачай ахову міра і 

бяспекі чалавецтва, чалавека, яго правоў і свабод, уласнасці, правоў 

юрыдычных асоб, прыроднага асяроддзя, грамадскіх і дзяржаўных інтарэсаў, 

канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь, а таксама ўстаноўленага 

правапарадку ад злачынных замахаў. Крымінальны кодэкс Рэспублікі 

Беларусь садзейнічае папярэджанню злачынных замахаў, выхаванню 

грамадзян у духу захавання заканадаўства Рэспублікі Беларусь». 

Нарматыўныя ўстаноўкі гэтага кшталту ствараюць своеасаблівы прававы 

калідор для норматворчай дзейнасці органаў дзяржавы і органаў, якія 

займаюцца правапрымяняльнай дзейнасцю. Звычайна нормы-задачы 

фармулююцца ў прэамбулах нарматыўна-прававых актаў альбо ў першых 

артыкулах тэкстаў гэтых актаў. 

2. Дэфінітыўныя нормы (ад лац. definitio − азначаю). У дэфінітыўных 

нормах права ўтрымліваюцца азначэнні нейкіх юрыдычных паняццяў у мэтах 

іх аднастайнага разумення і выкарыстання. Фармулюючы дэфінітыўныя 

нормы, заканадавец тым самым скарачае аб'ём нарматыўнага матэрыялу. 

Прыкладам гэтага віду норм права можа быць азначэнне адміністрацыйнага 

правапарушэння, якое ўтрымліваецца ў артыкуле 9 Кодэкса Рэспублікі 

Беларусь «Аб адміністрацыйных правапарушэннях». «Адміністрацыйным 

правапарушэннем (правіннасцю), − гаворыцца ў гэтым артыкуле, − 

прызнаецца дзеянне, якое робіць замах на дзяржаўны або грамадскі парадак, 

уласнасць, правы і свабоды грамадзян, на ўстаноўлены парадак кіравання, 

супрацьпраўнае, вінаватае (наўмыснае ці неасцярожнае) дзеянне ці 

бяздзеянне, за якое заканадаўствам прадугледжана адміністрацыйная 

адказнасць». А ў частцы 1 артыкула 19 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі 

Беларусь даецца азначэнне месца жыхарства грамадзяніна: «Месцам 

жыхарства прызнаецца той населены пункт, дзе грамадзянін пастаянна ці 

пераважна пражывае». 

3. Аператыўныя нормы права. Па свайму зместу аператыўныя нормы 

накіраваны на тое, каб увесці ў сістэму дзеючых норм права новыя нормы 

альбо вывесці са складу дзеючых нейкія нормы права, прызнаць іх
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страціўшымі юрыдычную сілу. Першыя з іх можна вобразна называць 

«нормамі-бацькамі», а другія − «нормамі-магільшчыкамі». Прыкладам 

аператыўных норм гэтых абодвух відаў з'яўляецца нарматыўнае палажэнне, 

сфармуляванае ў  частцы 1 арт. 1136 раздзела 8 «Заключныя палажэнні» 

Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь, згодна з якім: «...Кодэкс 

уступае ў сілу з 1 ліпеня 1999 года, за выключэннем тых палажэнняў, для 

якіх у дадзеным раздзеле Кодэкса ўстаноўлены іншыя тэрміны ўступлення іх 

у сілу». Па меры ўступлення ў сілу норм дадзенага Кодэкса лічацца 

страціўшымі сілу адпаведныя нормы Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі 

Беларусь, зацверджанага Законам Рэспублікі Беларусь ад 11 чэрвеня 1964 

года (з адпаведнымі зменамі і дапаўненнямі). 

4. Калізійныя нормы права. Калізійныя нормы − гэта правілы, якія 

дазваляюць вырашыць супярэчнасці, што па самых розных прычынах 

узнікаюць паміж дзеючымі нормамі права. Пры функцыянаванні норм права 

ўзнікаюць калізіі самага рознага характару − тэмпаральныя, прасторавыя, 

іерархічныя, змястоўныя і г.д. [12]. Для іх вырашэння ў заканадаўстве 

сфармуляваны разнастайныя па зместу правілы. Адно з іх утрымліваецца ў 

арт. 137 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь: «Канстытуцыя валодае 

найвышэйшай юрыдычнай сілай. Законы, дэкрэты, указы  і іншыя акты 

дзяржаўных органаў выдаюцца на падставе і ў адпаведнасці з Канстытуцыяй 

Рэспублікі Беларусь. У выпадку разыходжання закона, дэкрэта ці ўказа з 

Канстытуцыяй дзейнічае Канстытуцыя. У выпадку разыходжання дэкрэта ці 

ўказа з законам закон мае вяршэнства толькі тады, калі паўнамоцтвы на  

выданне дэкрэта ці ўказа былі прадстаўлены законам». 

В. Класіфікацыя норм-прадпісанняў. Нормы-прадпісанні складаюць 

асноўную масу дзеючых норм права ў прававых сістэмах усіх вядомых нам 

прававых сем'яў. Па свайму зместу, форме выражэння, метадах уздзеяння на 

грамадскія адносіны яны адрозніваюцца адна ад другой шырокім спектрам 

параметраў, якасцяў, уласцівасцяў, а таму іх можна класіфікаваць па самых 

розных крытэрыях. Разгледзім найбольш важныя класіфікацыі. 

1. Па характару рэгулюемых грамадскіх адносінаў нормы-прадпісанні 

дзеляцца на матэрыяльныя і працэсуальныя. Да першых адносяцца 

нарматыўныя прадпісанні, у якіх замацоўваюцца правы і абавязкі суб'ектаў 

права, іх прававое становішча і г. д. Працэсуальныя нормы права 

рэгламентуюць парадак, працэдуру рэалізацыі і ажыццяўлення 

матэрыяльных норм права, а таксама парадак абароны парушаных правоў і 

абавязкаў, працэдуру і этапы разгляду спраў у юрысдыкцыйных органах. 

Прыкладам матэрыяльнай нормы з'яўляецца правіла, замацаванае ў п. 1 арт. 

18 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь, згодна з якім: «Грамадзянін 

набывае і ажыццяўляе правы і абавязкі пад сваім іменем, якое ўключае 

прозвішча, уласнае імя і імя па бацьку (калі такое маецца), калі іншае не 

выцякае з заканадаўства». У ч. 2 арт. 263 Кодэкса Рэспублікі Беларусь «Аб 

адміністрацыйных правапарушэннях» фармулюецца працэсуальная норма:
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«Копія пастановы на працягу трох дзён уручаецца або высылаецца асобе, у 

адносінах да якой яна вынесена, а таксама пацярпеўшаму па яго просьбе». 

2. Па метаду ўздзеяння на грамадскія адносіны нормы-прадпісанні 

падзяляюцца на імператыўныя і дыспазітыўныя. Для імператыўных норм 

характэрна катэгарычнае, строга абавязковае прадпісанне на выкананне 

нейкіх дзеянняў альбо ўстрымання ад нейкіх дзеянняў. Такая норма 

змяшчаецца, напрыклад, у ч. 1 арт. 7 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб 

пракуратуры Рэспублікі Беларусь», дзе фармулюецца правіла, згодна з якім 

патрабаванні пракурора, якія вынікаюць з яго паўнамоцтваў, падлягаюць 

безумоўнаму выкананню ва ўстаноўлены тэрмін. Дыспазітыўныя нормы 

права прадпісваюць нейкі варыянт паводзінаў, але пры гэтым прадстаўляюць 

суб'ектам магчымасць у пэўных межах урэгуляваць адносіны па свайму 

меркаванню. Прыкладам дыспазітыўнай нормы з'яўляецца правіла, 

сфармуляванае ў п. 3 арт. 391 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь: 

«Умовы дагавора вызначаюць самі ўдзельнікі дагавора ў парадку і межах, 

якія прадугледжаны заканадаўствам». 

3. Па характару прадпісанняў. Кожная норма права прадпісвае 

сацыяльным суб'ектам нейкія строга азначаныя паводзіны шляхам забарон, 

ускладання абавязкаў, прадастаўлення паўнамоцтваў. У адпаведнасці з 

характарам прадпісанняў нормы права падзяляюцца на абавязацельныя, 

забараняльныя і ўпаўнаважвальныя. Упаўнаважвальныя нормы права не 

навязваюць удзельнікам грамадскіх адносінаў нейкіх строга азначаных 

дзеянняў ці ўстрымання ад іх. Яны надзяляюць сацыяльных суб'ектаў пэўнай 

свабодай у распараджэнні сваімі правамі, свабодай, карыстацца імі або 

адмовіцца ад іх выкарыстання. Такім чынам, сутнасць упаўнаважвальных 

норм зводзіцца да дазволу на ажыццяўленне нейкіх учынкаў [13]. У тэксце 

гэтых норм прысутнічаюць тэрміны «мае права», «можа» і г. д. Напрыклад: 

«Грамадзянін мае права займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю без 

утварэння юрыдычнай асобы з моманту дзяржаўнай рэгістрацыі ў якасці 

індывідуальнага прадпрымальніка» (п.1 арт. 22 Грамадзянскага кодэкса 

Рэспублікі Беларусь). 

Забараняльныя нормы забараняюць некаторыя дзеянні, указваюць 

канкрэтна, чаго сацыяльныя суб'екты не павінны рабіць. У тэксце 

забараняльных норм ужываюцца словы і словаспалучэнні кшталту 

«забараняецца», «не мае права», «не могуць». Напрыклад: «Суддзі не могуць 

ажыццяўляць прадпрымальніцкую дзейнасць, выконваць іншую 

аплачваемую  работу, акрамя выкладчыцкай і навукова-даследчай» (арт. 111 

Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь). 

Абавязацельныя нормы. У іх замацоўваюцца такія правілы паводзінаў, 

якія непасрэдна патрабуюць ад сацыяльных суб'ектаў ажыццявіць нейкія 

дзеянні. У іх тэксце выкарыстоўваюцца звычайна тэрміны «павінен», 

«абавязаны» і г. д. Напрыклад: «Заснавальнікі (удзельнікі) юрыдычнай асобы 

ці орган, які прыняў рашэнне аб ліквідацыі юрыдычнай асобы, абавязаны 

неадкладна пісьмова паведаміць аб гэтым органу, які ажыццяўляе
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рэгістрацыю юрыдычных асоб, каторы ўносіць у Адзіны дзяржаўны рэестр 

юрыдычных асоб звесткі аб тым, што юрыдычная асоба знаходзіцца ў стане 

ліквідацыі» (п. 1 арт. 58 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь). 

 

4. Спосабы выкладання норм права ў тэксце нарматыўна-прававога 

акта. 

 

У прававых сістэмах, дзе асноўнай крыніцай права з'яўляецца 

нарматыўна-прававы акт, у законатворчай дзейнасці ўзнікаюць пытанні, 

звязаныя з выкладаннем нормы права (усіх яе структурных частак) у тэксце 

нарматыўна-прававога акта. У сваю чаргу ў ходзе прымянення норм права 

паўстаюць праблемы пошуку ўсіх элементаў нормы права ў тэкстах 

нарматыўна-прававых актаў. Прычым праблемы, якія ўзнікаюць пры 

прымяненні норм права, з'яўляюцца своеасаблівым працягам тых задач, што 

вырашае заканадавец. Таму эфектыўнасць працы заканадаўца ў гэтых 

стасунках шмат у чым вызначае выніковасць дзейнасці правапрымяняльніка. 

У выніку вывучэння практыкі законатворчай дзейнасці ў тэорыі права 

даўно было сфармулявана палажэнне, згодна з якім норма права і тэкст 

артыкула − асноўнага падраздзялення нарматыўна-прававога акта, − часцей 

за ўсё не супадаюць [13, c. 285]. Вельмі рэдка можна сустрэць прыклады 

таго, калі ўсе тры элементы лагічнай нормы права фармулююцца ў тэксце 

аднаго і таго ж артыкула нарматыўна-прававога акта. Даволі часта 

сустракаюцца прыклады, калі ў тэксце аднаго і таго ж артыкула выкладаецца 

некалькі норм права. Чым гэта можна растлумачыць? У вучэбнай літаратуры 

сустракаюцца даволі арыгінальныя тлумачэнні гэтай з'явы. Вось як, 

напрыклад, тлумачаць яе аўтары падручніка «Теория государства и права. − 

М.: Юридическая литература, 1974»: «...законодатель стремится так 

изложить правовые нормы в тексте законов, чтобы законы были не только 

понятными и ясными, но и по возможности компактными и 

целенаправленными. Для этого в законодательной практике применяется ряд 

приемов и методов, при использовании которых элементы правовой нормы, 

как правило, не даются в чистом виде (выдзелена мной. – М.С.» [14, с. 470]. 

Большую супярэчлівасць цяжка ўявіць. Як можна імкнуцца зрабіць законы 

(нормы права) зразумелымі, яснымі і рабіць гэта адначасова так, каб было як 

мага менш яснасці? Уяўляецца, што падыход да азначаных вышэй 

разыходжанняў паміж нормай права і тэкстам нарматыўна-прававога акта 

можа быць такім. Паміж логікай права з яе часцінкамі − нормамі права − і 

логікай закона (нарматыўна-прававога акта) існуюць аб'ектыўныя 

разыходжанні [115, с. 87−118]. 

Нарматыўна-прававы акт ствараецца па правілах і законах фармальнай 

логікі ў той час, як права і яго нормы ўтвараюцца ў ходзе развіцця 

супярэчнасцяў у таварна-грашовых адносінах. Заканадавец вымушаны 

лічыцца з гэтым свядома альбо не ўсведамляючы рэальнасцяў існавання 

права. У любым выпадку ён не ў стане адэкватна выкласці нормы права ў
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тэксце нарматыўна-прававога акта, выкласці ў тым выглядзе, у якім яны 

існуюць у рэальных грамадскіх адносінах, бо гэта прывяло б да стварэння 

супярэчлівага закона. 

У тэорыі права сфармулявана некалькі спосабаў выкладання норм 

права ў тэксце нарматыўна-прававога акта: прамы (поўны), адсылачны 

(ссылачны), бланкетны. 

Прамы спосаб выкладання характарызуецца тым, што ў артыкуле 

нарматыўна-прававога акта выкладаюцца ўсе тры элементы лагічнай нормы 

права альбо два элементы нормы-прадпісання. Пры гэтым спосабе структура 

нормы права супадае са структурай артыкула нарматыўна-прававога акта. 

Такі спосаб выкладання норм права забяспечвае найлепшае іх прымяненне. 

Прыкладам прамога спосабу выкладання нормы-прадпісання з'яўляецца п. 1 

арт. 205 «Крадзеж» Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, згодна з 

якім: «Тайнае раскраданне маёмасці (крадзеж) караецца штрафам, ці 

папраўчымі работамі на тэрмін да двух гадоў, ці арыштам на тэрмін да шасці 

месяцаў, ці абмежаваннем свабоды на тэрмін да трох гадоў, ці  пазбаўленнем 

волі на тэрмін да трох гадоў». 

Адсылачны (ссылачны) спосаб выкладання. Для яго характэрна тое, што 

ў артыкулах нарматыўна-прававых актаў утрымліваюцца не ўсе структурныя 

элементы нормы права, але маецца адсылка (ссылка) на іншыя артыкулы 

гэтага ж самага нарматыўна-прававога акта, дзе знаходзяцца патрэбныя 

дадзеныя. Напрыклад: «Даверанасць, якая выдаецца ў парадку 

перадаверанасці, павінна быць засведчана натарыяльна, за выключэннем 

выпадкаў, якія прадугледжаны пунктам 4 артыкула 186 дадзенага Кодэкса» 

(п. 2 арт. 188 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь). У гэтым 

артыкуле гіпотэза нормы цалкам не раскрываецца. Каб азнаёміцца з поўным 

яе зместам, трэба звярнуцца да пункта 4 артыкула 186  Грамадзянскага 

кодэкса Рэспублікі Беларусь. Адсюль вынікае, што прымяніць норму, якая 

змяшчаецца ў п. 2 артыкула 188 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь, 

можна толькі пры ўмовах, якія дадаткова прадугледжаны ў п. 4 артыкула 186 

Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Такім чынам, п. 2 артыкула 188 

Грамадзянскага кодэкса  адсылае нас да п. 4 артыкула 186 Грамадзянскага 

кодэкса і таму называецца адсылачным, а такі спосаб выкладання элементаў 

нормы права − адсылачным. 

Для адсылачнага (ссылачнага) спосабу выкладання норм права 

характэрна таксама сітуацыя, пры якой само правіла паводзінаў выкладаецца 

ў адным нарматыўна-прававым акце, а санкцыя − у другім. Такім чынам 

выкладзены артыкул 110 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, згодна з якім: 

«Суддзі ажыццяўляюць правасуддзе незалежна і падпарадкоўваюцца толькі 

закону. Якое-небудзь умяшанне ў дзейнасць суддзяў па ажыццяўленню 

правасуддзя недапушчальнае і цягне адказнасць па закону».  Бачна, што ў 

цытуемай норме цалкам выкладзена дыспазіцыя, санкцыю ж (або санкцыі) 

трэба шукаць у іншых законах. 
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Бланкетны спосаб выкладання. Гэты спосаб выкладання 

характарызуецца тым, што ў артыкуле нарматыўна-прававога акта 

ўстанаўліваецца толькі адказнасць за парушэнне сфармуляванага ў ім 

правіла, саміх жа правіл у ім няма. Пры гэтым у артыкуле няма прамой 

адсылкі да другога артыкула гэтага ж самага нарматыўна-прававога акта. 

Так, п. 1 артыкула 223  Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь 

абвяшчае: «Здзелка з каштоўнымі металамі і камянямі, якая здзейснена з 

парушэннем устаноўленых правілаў, караецца штрафам, ці арыштам на 

тэрмін да шасці месяцаў, ці пазбаўленнем волі на тэрмін да трох гадоў». У 

гэтым артыкуле дакладна выкладаецца санкцыя, а самі правілы (дыспазіцыя), 

якія парушаюцца, толькі называюцца. Для таго, каб прымяніць дадзеную 

норму ў кожным канкрэтным выпадку, трэба высветліць, якія ж правілы  

былі парушаны. 

Адносна проста вырашаецца пытанне з выкладаннем норм права ў 

тэксце нарматыўна-прававых актаў у канцэпцыі, прапанаванай Г.Т. 

Чарнобель. Як было ўжо сказана, у разуменні Г.Т. Чарнобель норма права 

ўяўляе завершанае ў лагічных адносінах нарматыўна-прававое меркаванне, 

якое складваецца з адрасата (S), пабуджальнай сілы (Р) і характару наказу 

(→). Пры такім падыходзе да сутнасці нормы і яе структуры любая 

завершаная ў лагічных адносінах думка, выкладзеная ў тэксце нарматыўна-

прававога акта (у адным ці некалькіх сказах), змяшчае ў сабе абсалютна ўсе 

элементы структуры нормы права − S←Р. 

 

5. Эфектыўнасць норм права. 

 

Пытанне аб эфектыўнасці норм права непасрэдна звязана з развіццём 

сацыялогіі права, з творчым прымяненнем сацыялагічных метадаў. Сёння яно 

пераўтварылася ў вельмі важны і значны фактар удасканалення прававой 

сістэмы. Звязана гэта з тым, што стварэнне стабільнай сістэмы права і 

заканадаўства немагчыма без праверкі выніковасці дзеяння асобных норм 

права і нават іх комплексаў (інстытутаў). 

У тэорыі  права  выдзяляецца  два  ўзроўні  эфектыўнасці  норм   права:  

а) юрыдычная эфектыўнасць норм права; б) сацыяльная эфектыўнасць норм 

права [16, с. 48−52]. 

Юрыдычная эфектыўнасць норм права характарызуецца адпаведнасцю 

паводзінаў адрасатаў нормы права тым прадпісанням, што змяшчаюцца ў 

норме права. Вобразна кажучы, для юрыдычнай эфектыўнасці норм права 

самым галоўным паказчыкам з'яўляецца «стопрацэнтная» рэалізацыя зместу 

норм права ў паводзінах суб'ектаў права. Формула юрыдычнай эфектыўнасці 

норм права выглядае так: Эю= Лп/Лв, дзе Лп − лік фактычнай рэалізацыі той ці 

іншай нормы права, Лв − лік тых выпадкаў (сітуацый), у якіх павінна была 

быць рэалізавана норма права. 

Разам з тым, забеспячэнне адпаведнасці паводзінаў суб'ектаў права 

прадпісанням прававых норм не з'яўляецца самамэтай.
 

Нормы права
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з'яўляюцца сродкам дасягнення больш глыбінных сацыяльных мэт. І вось тут 

высвятляецца, што далёка не заўсёды пры рэалізацыі прадпісанняў норм 

права дасягаюцца гэтыя мэты. Устанаўленню залежнасці паміж нормай права 

і сацыяльнымі мэтамі дапамагае паняцце сацыяльнай эфектыўнасці нормы 

права. Яе формула выглядае так: Эс= М/В, дзе М − сацыяльная мэта, якая 

павінна быць дасягнута ў выніку дзеяння нормы права, В − той фактычны 

вынік, што атрымаўся пасля рэалізацыі нормы права. 

На вельмі важны момант у вывучэнні эфектыўнасці норм права 

звярнуў увагу С.С. Аляксееў [17, с. 343]. Ён прапанаваў даследаваць 

выніковасць (эфектыўнасць) юрыдычнага інструментарыя. Справа ў тым, 

што ў норме права, як было адзначана вышэй, уласна юрыдычны момант 

арганічна спалучаецца з сацыяльным (г. зн., эканамічным, палітычным, 

арганізацыйным і г. д.), а таму пры вымярэнні эфектыўнасці нормы права 

вымяраецца адначасова выніковасць усіх складальных нормы права. 

Праблема ж у тым, каб вырашыць пытанне аб эфектыўнасці адной са 

складальных нормы права − яе юрыдычна-валявой часткі. Пры такой 

пастаноўцы праблемы вымяраецца выніковасць метадаў, спосабаў, тыпаў 

прававога рэгулявання. 

 

 

Праблемныя пытанні 

 

1. У чым Вы бачыце падабенства норм права і іншых відаў сацыяльных 

норм, а таксама розніцу паміж імі? 

2. Правядзіце параўнальны аналіз нормы права і індывідуальна-прававога 

наказу. 

3. Ці можна лічыць норму права «першаснай» цаглінкай права? 

4. Якія сілы забяспечваюць агульнаабавязковасць нормы права? 

5. Ці можа быць пастаўлена пытанне аб сапраўднасці нормы права? 

6. Які шлях фармавання нормы права − «знізу ўверх» ці «зверху ўніз» − 

з'яўляецца гістарычна, генетычна і сацыяльна больш натуральным для 

развіцця права? 

7. Якія прычыны абумоўліваюць рознае вырашэнне пытання аб 

структуры нормы права ў англа-саксонскай і кантынентальнай прававых 

сістэмах? 

8. Якая з пазіцый аб структуры нормы права ўяўляецца Вам найбольш 

абгрунтаванай і адпавядаючай сапраўднасці? 

9. У чым Вам бачыцца навуковае і практычнае значэнне класіфікацыі 

норм права? 

10. Ці з'яўляюцца заахвочвальныя нормы права «класічным» відам норм 

права? 

11. У чым Вы бачыце тэарэтычнае і практычнае значэнне праблемы 

выкладання норм права ў тэксце нарматыўна-прававога акта? 

12. Ад чаго залежыць эфектыўнасць норм права? 



 

 59 

13. Ці можна ставіць праблему эфектыўнасці норм права з адмоўным 

знакам? 

14. Правядзіце размежаванне паміж паняццямі «эфектыўнасць», 

«эканамічнасць», «карыснасць», «сацыяльная каштоўнасць норм права». 
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Глава 4 

КРЫНІЦЫ ПРАВА 

 
1. Паняцце і азначэнне крыніцы права. 2. Прававы звычай. 3. Прававы прэцэдэнт. 4. 

Дагавор нарматыўнага зместу. 5. Дактрына (навука) у якасці крыніцы права. 6. 

Свяшчэннае пісанне ў якасці крыніцы  права. 7. Нарматыўна-прававы акт (закон). 

8. Эвалюцыя (развіццё) крыніц права. 

 

1. Паняцце і азначэнне крыніцы права. 
 

Упершыню паняцце «крыніцы права» было выкарыстана рымскім 

гісторыкам Цітам Лівіем у яго працы «Гісторыя Рыма ад заснавання горада». 

Апісваючы гісторыю распрацоўкі і прыняцця законаў, XII табліц, ён 

падкрэсліваў, што яны «...несмотря на целую гору нагроможденных друг на 

друга законов, остаются истоком всего государственного и гражданского 

права...» [1, с. 146]. Таксама ацэньваў ролю законаў XII табліц у развіцці 

рымскага права вядомы філосаф, мысліцель і юрыст Марк Тулій Цыцэрон. І 

Ціт Лівій, і Цыцэрон глядзелі на законы XII табліц як на падмурак, з якога 

вырасла рымскае права ва ўсёй яго велічы і непахіснасці. 

Гісторыя развіцця права і прававой навукі сведчыць аб тым, што тэрмін 

«крыніцы права» выкарыстоўваўся раней і выкарыстоўваецца зараз у 

некалькіх сэнсах, г. зн., што дадзеным тэрмінам абазначаюць розныя 

сацыяльна-прававыя рэальнасці. 

Па-першае, тэрмінам «крыніцы права» абазначаюць тыя сілы, якія 

прывялі калісьці да ўзнікнення права і якія абумоўліваюць зараз яго 

існаванне і развіццё. У залежнасці ад таго, як разумеюць працэс узнікнення 

права, яго сутнасць прыхільнікі той або іншай канцэпцыі аб паходжанні 

права, фармулююцца і фактары (крыніцы) права. У тэалагічнай тэорыі, 

напрыклад, адзінай крыніцай права лічыцца божая воля. У матэрыялістычнай 

(марксісцкай) − эканамічныя, сацыяльныя, палітычныя і псіхалагічныя 

фактары. Некаторыя аўтары выкарыстоўваюць тэрмін «крыніцы права» для 

абазначэння ролі ўнутранага (нацыянальнага) і замежнага права ў фармаванні 

той альбо іншай прававой сістэмы [2, с. 17, 143]. Такое выкарыстанне тэрміна 

характэрна для спецыялістаў у галіне параўнаўчага правазнаўства. 

Па-другое, тэрмінам «крыніцы права» абазначаюць тую сілу, якая 

непасрэдна фармулюе нормы права, надае ім агульнаабавязковае значэнне. А 

сілу гэту бачаць у дзяржаве ці дзяржаўнай волі. У свой час Т. Гобс лічыў, 

што «все законы, писаные и неписаные, имеют свой авторитет и свою силу от 

воли государства» [3, с. 284]. С.С. Аляксееў абгрунтоўвае палажэнне, згодна 

з якім праватворчая дзейнасць дзяржавы, а дакладней, асобны «... акт 

правотворчества является юридическим источником соответствующих 

юридических норм...» [4, с. 314]. 

Па-трэцяе, тэрмінам «крыніцы права» абазначаюць самыя розныя 

звесткі аб праве і прававых сістэмах мінулага, аб дзеючым зараз праве і 

існуючых прававых сістэмах. Гэтыя звесткі ўтрымліваюцца ў літаратурных
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помніках, у працах юрыстаў, гісторыкаў, іншых вучоных, у летапісах, 

гістарычных хроніках, археалагічных знаходках і г. д. Напрыклад, нашы веды 

аб праве Старажытнага Рыма грунтуюцца на вывучэнні тых тэкстаў законаў, 

якія дайшлі да нас, якія былі прыняты ў той час, рашэнняў прэтараў па 

канкрэтных справах, прамоў і навуковых прац Цыцэрона, навуковых прац 

знакамітых рымскіх юрыстаў Гая, Папініяна, Ульпіяна, Паўла, Мадзесціна, 

даследаванняў гісторыкаў Рыма Плутарха, Тацыта, Сэнекі, Салюсція Крыспа, 

узгаданага вышэй Ціта Лівія. 

Па-чацвёртае, тэрмінам «крыніцы права» абазначаюць знешнія сродкі, 

формы выражэння і замацавання дзеючых у сучасны момант у той ці іншай 

дзяржаве, той ці іншай прававой сістэме норм права. У гэтым сэнсе тэрмінам 

«крыніцы права» абазначаюць прызнаныя ў грамадстве формы, у якіх 

змяшчаюцца дзеючыя нормы права. 

Менавіта ў такім сэнсе разумеў тэрмін «крыніцы права» вядомы рускі 

вучоны-юрыст М.М. Каркуноў [5, с. 66]. Вельмі распаўсюджана 

выкарыстанне тэрміна «крыніцы права» ў разглядаемым сэнсе ў сучаснай 

літаратуры. Крыніца права, пісаў С.Ф. Кечак'ян, − гэта «...нечто, относящееся 

к форме права... не более как образ, который скорее должен помочь 

пониманию, чем дать понимание того, что обозначается этим выражением» 

[6, с. 3-4]. С.С. Аляксееў пры разглядзе асобных відаў крыніц права прыйшоў 

да высновы аб тым, што крыніцы права – «...это тот единственный 

«резервуар», в котором пребывают юридические нормы» [7, c. 315]. Аўтары 

марксісцка-ленінскай агульнай тэорыі дзяржавы і права лічаць, што пад 

крыніцай права ў юрыдычным сэнсе слова трэба разумець не што іншае, як 

форму выражэння правіла, якая надае яму якасць прававой нормы [8, с. 580]. 

С.Л. Зіўс, зыходзячы з таго, што «...норма права не существует и не может 

существовать вне источника права − оболочки бытия правовой нормы», 

абгрунтоўвае палажэнне аб тым, што пад крыніцай права трэба разумець 

форму ўстанаўлення і выражэння прававых норм  [9, с. 9, 22-23]. 

Як ставіцца да такой разнастайнасці падыходаў да разумення і 

азначэння аднаго і таго ж тэрміна? Безумоўна, як да анамальнай з'явы, бо пры 

такім становішчы не толькі навукоўцы, а нават простыя людзі перастаюць 

разумець адзін аднаго. Зусім недапушчальнымі трэба лічыць такія сітуацыі ў 

юрыспрудэнцыі, якая звязана непасрэдна з жыццядзейнасцю чалавека, з 

рэалізацыяй правоў і свабод асобы, з прымяненнем права і ўжываннем 

моцных сродкаў дзяржаўнага прымусу. Для захавання законнасці, 

забеспячэння аднастайнага прымянення норм права да самых разнастайных 

жыццёвых сітуацый, для ўсталявання справядлівасці ў грамадскіх адносінах 

патрэбна абсалютна аднолькавае разуменне зместу норм права і адпаведна 

тых тэкстаў, у якіх яны выкладаюцца, усімі суб'ектамі права, і тымі, хто 

стварае нарматыўна-прававыя акты, і тымі, хто іх прымяняе, і тымі, хто імі 

карыстаецца. 

Усе гэтыя абставіны не аднойчы прымушалі людзей прыйсці да 

паразумення ў аднастайным выкарыстанні тых ці іншых юрыдычных
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тэрмінаў. Рабілася гэта па-рознаму. У кантынентальнай прававой сістэме 

«кансэнсус»     дасягаўся часцей за ўсё шляхам азначэння спрэчнага тэрміна ў 

заканадаўстве, г. зн., шляхам фармулявання дэфінітыўных норм права. Пасля 

гэтага азначаны тэрмін уваходзіў у паўсядзённую прававую практыку і 

замацоўваўся ў ёй у пэўным сэнсе. Аднак не заўсёды спробы выйсці з 

«тэрміналагічнага крызісу» былі паспяховымі. Справа ў тым, што ў прававой 

сістэме, у прыватнасці, у юрыдычнай навуцы існуюць тэрміны, якія не 

выкарыстоўваюцца непасрэдна ў заканадаўстве і таму не маюць непасрэднага 

практычнага выкарыстання. Менавіта да гэтай катэгорыі і адносіцца тэрмін 

«крыніцы права». У юрыдычнай практыцы выкарыстоўваюцца тэрміны, якія 

абазначаюць асобныя віды крыніц права − закон, дэкрэт, указ, пастанаўленне, 

звычаі і г. д., а родавы тэрмін «крыніцы права» ўжываецца пераважна ў 

навуковай і вучэбнай літаратуры. Гэта выратоўвае юрыдычную практыку, 

але пакідае поле для шматлікіх, часта схаластычных навуковых спрэчак. 

У навуковай юрыдычнай літаратуры неаднаразова прадпрымаліся 

спробы дасягнуць дамоўленасці аб аднастайным выкарыстанні тэрміна 

«крыніцы права». Вядомы навуковец М.Г. Аляксандраў у 40-х гадах 

прапанаваў разумець пад крыніцамі права від дзейнасці дзяржавы, які 

зводзіцца да ўстанаўлення юрыдычных норм, пры гэтым выдзяляў такія віды 

крыніц права, як законатворчасць, судовая і адміністрацыйная практыка. 

«Источник права, − падкрэсліваў М.Г. Аляксандраў, − есть особый акт 

волеизъявления, который не следует отождествлять с объективированной 

волей» [10, с. 53]. Прафесар А.Ф. Шабанаў у 60-х гадах выступіў з 

прапановай аб тым, каб у літаратуры, якая прысвечана пытанням 

праватворчай дзейнасці дзяржавы і тым формам, у якіх аб'ектывіруюцца 

вынікі гэтай дзейнасці, выкарыстоўваць тэрмін «формы права», таму што 

законы, іншыя акты, у якіх змяшчаюцца нормы права, самі па сабе не 

ствараюць права і таму іх нельга лічыць крыніцамі права, яны з'яўляюцца 

ўсяго толькі формамі выражэння норм права і, як усялякая форма, не могуць 

быць крыніцай свайго зместу − норм права. Тэрмінам жа «крыніцы права» 

А.Ф. Шабанаў прапанаваў абазначаць тую сілу, што надае нормам права 

агульнаабавязковы характар. «В государственной власти, − пісаў ён, − 

советские юристы вполне естественно видят и силу, которая придает праву 

общеобязательное значение», пры гэтым падкрэсліваў, што сілай, 

«...создающей право, являются материальные условия жизни общества (как 

первоисточник всей надстройки) и государство (как непосредственный 

источник права)» [11, с. 32−44]. 

Былі выказаны прапановы аб тым, каб тэрмінам «крыніцы права» 

абазначаць крыніцы права ў матэрыяльным сэнсе, г. зн., самыя разнастайныя 

эканамічныя, сацыяльныя, палітычныя, культурныя, этнаграфічныя фактары, 

якія ўздзейнічаюць на станаўленне, развіццё і функцыянаванне права, а 

юрыдычныя крыніцы (г. зн., знешнія формы існавання права) называць 

крыніцамі прававых норм [12, с. 38]. 
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Ні прапановы М.Г. Аляксандрава і Л.С. Явіча, ні навуковыя аргументы 

А.Ф. Шабанава не знайшлі шырокай падтрымкі сярод навуковай 

грамадскасці. І калі сярод спецыялістаў па агульнай тэорыі права гэтае 

пытанне было прадметам абмеркавання і нават навуковых дыскусій, то сярод 

навукоўцаў «галіновага» профілю яно засталося амаль па-за ўвагай. «Демон 

сомнений, − пісаў С.Л. Зіўс, − их не смутил. Искусу поддались лишь 

некоторые «общие» теоретики права» [13, с. 22]. Разам з тым, спрэчкі аб 

разуменні тэрміна «крыніцы права» не прайшлі бясследна. Паступова ў 

навуковай літаратуры для абазначэння тых сілаў, што абумоўліваюць 

існаванне і развіццё права, спачатку рэдка, а затым усё часцей і часцей замест 

тэрміна «крыніцы права» сталі выкарыстоўваць паняцце фактараў, якія 

абумоўліваюць права. Такім чынам, быў зроблены крок да ўстанаўлення 

аднастайнага разумення тэрміна «крыніцы права». 

У дадзеным дапаможніку тэрмін «крыніцы права» выкарыстоўваецца 

для абазначэння знешніх форм выражэння і замацавання норм права, г. зн., 

тых афіцыйна прызнаных у грамадстве «рэзервуараў», у якіх месцяцца 

нормы права. 

Такім чынам, крыніца права − гэта прызнаная нацыянальнай ці 

міжнароднай супольнасцю знешняя форма існавання агульнаабавязковых, 

абараняемых дзяржавай ці іх супольнасцю правілаў паводзінаў − норм права. 

У літаратуры было выказана меркаванне аб тым, што пад крыніцай 

права трэба разумець абумоўлены характарам разумення права спосаб 

прызнання сацыяльных норм у якасці абавязковых [14, с. 149]. Падыход, як 

уяўляецца, мае метадалагічныя хібы. Перш за ўсё, у межах адной і той жа, 

напрыклад, нацыянальнай прававой сістэмы існуе нейкая адзіная сістэма 

крыніц права, у той час як могуць рэальна існаваць некалькі тэорый 

(канцэпцый) разумення права. Напрыклад, у Індыі побач пражываюць 

мусульмане, якія маюць сваю адметную канцэпцыю права, і індусы, 

разуменне права ў якіх не падобна на мусульманскую тэорыю, тым не менш, 

у дзяржаве існуе адзіная для ўсіх грамадзян, усёй супольнасці сістэма крыніц 

права. 

Галоўнае ж, аднак, зводзіцца да таго, што ў словазлучэннях – 

«разуменне права − спосаб прызнання сацыяльных норм у якасці 

абавязковых» − вядучай з'яўляецца другая частка. Аналіз розных прававых 

сістэм з іх адметнымі сістэмамі крыніц права, характарам паходжання 

стварэння права сведчыць аб тым, што разуменне права абумоўліваецца 

вывучаемай (даследуемай) прававой рэальнасцю ва ўсёй яе складанасці і 

непаўторнасці. Для кантынентальнай прававой сістэмы, дзе вядучай 

крыніцай права з'яўляецца выдаваемы дзяржавай нарматыўна-прававы акт 

(закон), найбольш характэрнымі з'яўляюцца тэарэтычныя канцэпцыі 

нарматывісцкага (пазітывісцкага) плана, у якіх права разумеецца і 

характарызуецца праз сувязь з дзяржавай. Наадварот, у мусульманскай
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прававой сістэме, дзе асноўнымі крыніцамі права з'яўляюцца Свяшчэнныя 

пісанні, і права разумеецца не інакш, як божы дар. 

Логіка-тэарэтычны аналіз гісторыі развіцця прававых сістэм розных 

народаў і ў розныя гістарычныя часы сведчыць аб тым, што імі 

выкарыстоўваліся самыя разнастайныя знешнія формы выражэння і 

замацавання агульнаабавязковых правілаў паводзінаў − норм права. Пры 

гэтым выбар той альбо іншай формы існавання дзеючых норм права быў 

абумоўлены шэрагам фактараў-абставін: і шляхамі станаўлення і фармавання 

права, і рэлігійнымі і філасофскімі ўяўленнямі, і культурнымі і 

нацыянальнымі традыцыямі, і адметнасцю палітычнага развіцця, і стасункамі 

з іншымі народамі і цывілізацыямі, і г. д. Разгледзім найбольш тыповыя 

крыніцы права, тыя, што часцей за іншыя выкарыстоўваліся і 

выкарыстоўваюцца зараз у вядомых нам прававых сістэмах. Гэта − прававы 

звычай, прававы прэцэдэнт, дагавор нарматыўнага зместу, навука (дактрына), 

Свяшчэннае пісанне, нарматыўна-прававы акт (закон). 

 

2. Прававы звычай. 
 

Прававы звычай − гістарычна першая крыніца права. Развіццё права ва 

ўсіх гістарычных і зараз існуючых народаў адбывалася такім чынам, што 

менавіта ў гэтай крыніцы выкладалі і замацоўвалі яны свае першыя прававыя 

нормы. Чаму? Справа ў тым, што права ўзнікае паступова, праходзіць доўгі 

шлях станаўлення і эвалюцыі. Вядома (гл. главу 1 дапаможніка), праву 

папярэднічала монанарматыўная сістэма рэгулявання грамадскіх адносінаў, 

для якой было характэрным зліццё, непадзельнае існаванне ўсіх правілаў 

паводзінаў з самім жыццём, свядомасцю і паводзінамі чалавека, не існавала 

падзелу на правы і абавязкі. Гэтыя правілы паводзінаў захоўваліся дзякуючы 

традыцыі, звычаю іх выканання, векавой іх даўніне. 

Пасля развіцця таварна-грашовых адносінаў, тавараабмену ўзнікаюць, 

складваюцца новыя правілы паводзінаў − нормы права і распадаецца на 

асобныя віды правілаў паводзінаў уся монанарматыўная сістэма рэгулявання 

грамадскіх адносінаў. Натуральна, у гэтых умовах узнікае пытанне аб тым, як 

захаваць, абараніць невядомыя ранейшаму грамадству правілы паводзінаў, 

якія ўзнікаюць цяпер. Адказ напрошваўся сам сабой. Трэба было надаць ім 

старую, усім добра вядомую і паважаную ўсёй супольнасцю форму, форму 

традыцыі, векавога звычая, бо ён быў неаспрэчным, таму што меў рэлігійны, 

абрадавы, сімвалічны характар. 

У літаратуры пры азначэнні прававога звычая для падкрэслівання 

менавіта яго прававога характару ўказваюць на сувязь звычая з дзяржавай, з 

дзяржаўнай воляй. Пры гэтым падкрэсліваецца, што толькі санкцыянаваны 

(г. зн., узяты пад абарону) дзяржавай звычай становіцца прававым. 

«Правовой обычай, − піша В.М. Баранаў, − это обычай, применение которого 

обеспечивается санкцией государства» [15, с. 251]. Памылковасць такога 

падыходу да азначэння прававога звычая бачна ўжо ў тым, што далёка не
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кожны звычай, скажам, у традыцыйнай ці мусульманскай прававых сістэмах, 

які рэгулюе прававыя па свайму зместу грамадскія адносіны, бярэцца пад 

ахову дзяржавы, тым не менш, ён у поўнай меры з’яўляецца крыніцай права, 

бо менавіта ў ім сацыяльныя суб'екты шукаюць адказы на прававыя пытанні і 

кіруюцца ў паўсядзённым жыцці нормамі прававога звычая. Гэта ж самае 

можна назіраць сёння ў  кантынентальнай прававой сістэме. Важна, такім 

чынам, прызнанне звычая прававым не з боку дзяржавы, а з боку грамадскай 

супольнасці. Неблага, калі гэта зробіць і дзяржава. Але першынство тут усё ж 

застаецца за грамадствам. Больш таго, не ўсякі звычай, які ўзяты пад ахову 

дзяржавай, набывае прававы характар. Гэта сведчыць аб тым, што не 

дзяржава надае звычаю прававыя рысы, якасці крыніцы права, а зусім іншыя 

абставіны робяць яго прававым. У рэчышчы сфармуляванай у дадзеным 

дапаможніку канцэпцыі сутнасці права прававым з'яўляецца той звычай, 

існаванне якога прама, непасрэдна альбо ўскосна, апасродкавана абумоўлена 

тавараабменам, абменам каштоўнасцямі і развіццём таварна-грашовых 

адносінаў. Дзяржава можа (павінна) узяць пад сваю ахову толькі прававы па 

свайму характару звычай і гэтым надаць яму дадатковую сілу, фармалізаваць 

яго агульную значнасць і агульную абавязковасць. 

У прававым звычаі выдзяляюцца два цесна ўзаемазвязаныя, але ўсё ж 

розныя моманты. Па-першае, гэта само правіла паводзінаў − норма права, а 

па-другое, тая форма, у якой існуе правіла паводзінаў. Пры нязменнасці 

нормы права, замацаванай у прававым звычаі, можа мяняцца форма яе 

выражэння і, наадварот, мяняцца можа правіла паводзінаў, а нязменнай 

застаецца форма. 

Што тычыцца звычаёвай нормы права, то яна ўзнікае дзякуючы 

дзеянню дзвюх сіл. Па-першае, нейкага ўчынку асобнага чалавека, учынку, 

які не ўкладваецца ў рамкі існуючых правілаў паводзінаў, але які адпавядае 

жыццёвым патрэбам, з'яўляецца карысным і не пагражае ўмовам існавання 

супольнасці. Па-другое, жадання іншых індывідаў зрабіць так, як папярэднік 

ці папярэднікі. Такім чынам, вобраз дзеяння, які выбіраюць асобныя, больш 

энергічныя людзі, становіцца агульнай нормай, звычаем таму, што астатнія 

прывыкаюць пасіўна рабіць таксама. Звычай зыходзіць ад індывідуальнага 

пераканання, але паступова становіцца агульным. Зразумела, што 

стваральнікамі звычаёвага права былі людзі энергічныя і дужыя. Менавіта 

таму першапачатковае звычаёвае права лічыцца правам дужага. 

Прававы звычай (дакладней, яго форма) на працягу свайго доўгага 

існавання ў якасці крыніцы права прайшоў пэўныя, адметныя этапы развіцця. 

Першапачаткова ідэя права ўсведамлялася і асэнсоўвалася не шляхам 

нейкіх абстрактных разважанняў і тэарэтычных выкладак, а шляхам самых 

разнастайных сімвалічных дзеянняў і абрадаў. Юрыдычныя сімвалы, г. зн., 

знешнія фармальныя дзеянні, умоўныя факты ўжываліся для выражэння 

справядлівасці, правамернасці той ці іншай з'явы, таго ці іншага чалавечага 

ўчынку. Сімвалічная форма замацавання нейкіх юрыдычных паняццяў, норм 

права была найменш дасканалай спробай «апрануць» юрыдычныя паняцці і
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нормы ў знешнюю, даступную для разумення ўсёй супольнасцю форму. 

Прыкладамі юрыдычнага сімвала (абрада) з'яўляецца сімвал «пасаджэння 

князя на стале», які абазначаў законнасць набыцця ім улады. Вядомы і сёння 

сімвал «рукабіцця» абазначаў калісьці законнасць, правамернасць 

заключэння нейкага юрыдычнага пагаднення. Сімвал і абрад «пострыгу» 

сведчылі аб тым, што нейкая асоба дасягнула паўналецця і стала 

паўнапраўным суб'ектам сацыяльнага жыцця. Сімвал уручэння мяча і лука 

сведчыў аб тым, што той, хто атрымаў іх, выходзіў з сям'і і абшчыны [16, с. 

70−89]. 

Больш развітым этапам існавання прававога звычая былі юрыдычныя 

прымаўкі і юрыдычныя прыказкі. Тое правіла паводзінаў, якое 

першапачаткова выказвалася сімвалам і абрадам, стала фармулявацца 

словам, выказвацца ў выглядзе кароткіх і добра запамінаемых 

словазлучэнняў, у якіх азначаліся гатовыя да рэалізацыі і прымянення 

аксіёмы, нормы права па самых разнастайных юрыдычных пытаннях. Шмат 

якія з чыста юрыдычных прымавак дайшлі да сённяшняга дня, але страцілі 

пры гэтым свой ранейшы агульнаабавязковы змест. На гэтым прыкладзе мы 

назіраем сітуацыю, пры якой захоўваецца знешняя форма прававога звычая, а 

знікае яго змест. 

У 1849 г. рускі вучоны I. Снегіроў напісаў навуковае даследаванне 

«Русские юридические пословицы», прысвечанае менавіта гэтаму этапу ў 

развіцці прававога звычая. Вось прыклады некаторых юрыдычных прымавак 

і прыказак з тлумачэннямі іх зместу. З галіны дзяржаўнага права: «молод 

князь, молода и дума» − права новага князя на фармаванне складу думы;  «на 

одном вече, да не одни речи» − патрабаванне адзінагалоснасці пры прыняцці 

нейкага рашэння. З галіны грамадзянскага (цывільнага) права: «невеста 

родится, а жених на коня садится» − вызначэнне ўзросту для тых, хто жадае 

ўзяць шлюб; «чей двор, того и хоромы» − норма, якая вызначала права 

ўласнасці на пабудовы; «меньшому сыну − отцовский двор, а старшему – 

новоселье» − правіла, з дапамогай якога вызначалі парадак падзелу 

спадчыны. З крымінальнага права: «с одного вола двух шкур не дерут» − 

правіла, згодна з якім забаранялася шматразовае пакаранне за адно і тое ж 

самае злачынства; «в поле две воли, кому Бог поможет» − правіла, якое 

дазваляла вырашыць віну чалавека шляхам паядынку. 

Трэцім этапам у эвалюцыі прававога звычая былі юрыдычныя вершы, 

быліны, песні, легенды, казкі. Яшчэ ў старажытнасці людзі заўважылі, што 

менавіта з дапамогай гэтых паэтычных сродкаў можна перадаць больш 

даступна і без страты сэнсу вялікі аб'ём звестак аб дзеючым праве. З гісторыі 

развіцця права вядома, што старажытнагрэчаскі заканадавец Салон выклаў 

свае законы ў вершаванай форме. Рымляне таксама выкладалі прававыя 

формулы, якія выкарыстоўваліся ў юрыдычным працэсе ў вершаванай форме 

пад назвай «Кармен». А ў паўднёвых славян (сербаў) захавалася да 

сённяшняга дня нямала юрыдычных песень [17, с. 30]. Захавалася чэшскае 

паданне пад назвай «Суд Любушы», у якім распавядаецца на канкрэтным
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прыкладзе аб парадку (працэдуры) вечавага суда, аб тым, як павінна быць 

падзелена маёмасць, што засталася братам у спадчыну [18, с. 91]. Нарэшце, 

чацвёртым, найвышэйшым, этапам у развіцці прававога звычая як крыніцы 

права была сістэматызацыя прававых звычаяў, іх запіс. Развіццё звычаёвага 

права ў Старажытным Рыме фактычна было завершана пасля таго, як 

сістэматызаваныя прававыя звычаі знайшлі сваё адлюстраванне на ХII 

драўляных дошках (адсюль і назва гэтага помніка права − законы XII табліц). 

Абагульненне прававых звычаяў, ліквідацыя розных супярэчнасцяў паміж 

імі, іх сістэматызацыя і запіс у выглядзе нейкіх зборнікаў − агульная 

заканамернасць развіцця звычаёвага права розных народаў. Дастаткова 

ўзгадаць такія помнікі звычаёвага права, як Законы Хамурапі і Законы Ману, 

Саксонскае зярцала, Рускую Праўду, Польскую Праўду XIII ст. 

Як было ўжо адзначана, доўгі час права існавала выключна або 

пераважна ў форме прававога звычая. Гэты перыяд развіцця права ў 

навуковай і вучэбнай літаратуры называюць звычаёвым правам. Яму 

ўласцівы некаторыя характэрныя асаблівасці: рэлігійны характар, 

партыкулярызм (племянныя, родавыя, абшчынныя межы існавання звычая), 

кансерватызм (стабільнасць і нязменнасць). Доўгі час менавіта гэтыя якасці 

прававога звычая забяспечвалі яму амаль манапольнае панаванне ў сферы 

права. Інтэрнацыяналізацыя гаспадарчага жыцця, фарміраванне 

нацыянальнага, а затым і міжнароднага рынку, пранікненне таварна-

грашовых адносінаў ва ўсё новыя і новыя сферы чалавечага жыцця 

разбураюць «вузка нацыянальныя» межы звычаёвага права. Выяўляецца 

няздольнасць прававога звычая як кансерватыўнай формы права адэкватна 

рэагаваць на новыя прававыя рэальнасці. Акрамя гэтага, узмацняецца 

дзяржаўная ўлада і пачынае прэтэндаваць на ролю асноўнага творцы права, 

актыўна ўмешвацца ў гаспадарчыя і прававыя працэсы, стварае невядомыя 

раней агульнаабавязковыя нормы, якія часта адмяняюць або замяняюць 

прававыя звычаі. Дзяржава стварае і новую крыніцу (форму) права, 

нарматыўна-прававы акт (закон) − пісьмовы акт-дакумент, у якім 

фармулююцца нормы права. Наступае заняпад звычаёвага права. 

У сучасным грамадстве прававы звычай нагадвае, па вобразным 

параўнанні В.М. Баранава, «айсберг», якому пагражае затапленне [19, с. 251]. 

Разам з тым дэталёвае вывучэнне магчымасцяў прававога звычая як адной з 

крыніц права дазваляе сцвярджаць, што і ў сучасных умовах прававы звычай 

вельмі актыўна выкарыстоўваецца ў жыццядзейнасці прававых сістэм. 

Вядучая роля сярод крыніц права належыць яму ў традыцыйных прававых 

сістэмах некаторых дзяржаў Афрыкі, Акеаніі, Лацінскай Амерыкі [20]. 

Значную ролю адыгрывае прававы звычай у дзяржавах з 

мусульманскай прававой сістэмай у якасці дадатковай крыніцы права. Пры 

афіцыйным панаванні, «вяршэнстве» ў гэтых сістэмах норм шарыята ў 

рэальнасці шырока ўжываюцца старадаўнія прававыя звычаі [21, с. 167]. 

Далёка не адназначна смяртэльны лёс прававога звычая і ў 

кантынентальнай прававой сістэме. Прафесар Г.І. Мурамцаў аптымістычна
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сцвярджае, што існуе нейкі рэнесанс звычаёвага права ў кантынентальнай 

прававой сістэме [22, с. 169-170]. Такой жа думкі прытрымліваецца М.І. 

Кулагін. Вывучаючы сучасны стан прадпрымальніцкай дзейнасці Захада, ён 

прыйшоў да высновы аб тым, што ў кантынентальнай прававой сістэме 

прававы звычай захоўвае сваё значэнне ў якасці крыніцы права ў тых сферах 

грамадскага жыцця, дзе пакуль што няма дастатковага матэрыялу для 

заканадаўчых абагульненняў [23, с. 29]. Звычай у гэтых выпадках як бы 

дапамагае выпрацаваць патрэбную норму права. Тут мы сустракаемся з 

цікавым парадоксам у развіцці прававога звычая ў сучасным грамадстве, якое 

дынамічна развіваецца. Вось у чым яго сутнасць. 

Вядома, што ў свой час кансерватыўнасць звычаёвага права шмат у 

чым абумовіла яго заняпад, бо прававы звычай не паспяваў за грамадскімі 

адносінамі, якія дынамічна развіваліся. На змену звычаю тады прыйшлі 

нарматыўна-прававыя акты (законы). Але зараз высвятляецца ўжо, што за 

хуткімі пераменамі ў грамадскіх адносінах, якія абумоўлены навукова-

тэхнічным прагрэсам, не паспяваюць і законы. Адбываецца своеасаблівая 

«рэцэпцыя» звычаёвага права [24, с. 37-38], дакладней, яго разнавіднасцяў. 

Пры адсутнасці патрэбных норм права сфера прававога рэгулявання 

запаўняецца судовай (арбітражнай) ці юрыдычнай, у шырокім сэнсе слова, 

практыкай. Менавіта практыка выпрацоўвае патрэбнае правіла паводзінаў, 

якое пазней фармулюецца ў законе. 

Апошнім часам назіраецца ўзрастанне цікавасці да звычаёвага права. 

Актыўна даследуюцца яго гісторыя, роля ў сучасным грамадстве і 

міжнародных зносінах. Сведчаннем гэтаму з'яўляецца кніга «Фальклорнае 

права (нарысы тэорыі і практыкі напісання права)», якую падрыхтавалі 

больш за 50 аўтараў з некалькіх дзесяткаў дзяржаў. Разам з тым, 

выказваюцца спрэчныя меркаванні. Прапануецца, у прыватнасці, звычаёвае 

права абазначаць тэрмінам «фальклорнае права» [25, с. 13], з чым пагадзіцца 

нельга. Справа нават не ў тым, што гэты тэрмін выклікае адносіны да 

звычаёвага права як да нечага састарэлага, недарэчнага, аджыўшага свой век, 

у той час як прававы звычай і ў сучасным грамадстве застаецца важнай 

крыніцай права. Рэалізацыя гэтай прапановы вядзе да прыніжэння ролі права. 

Галоўнае ж, аднак, у тым, што тэрмін «фальклорнае права» не ахоплівае ўсіх 

форм існавання прававога звычая. Так, па-за яго межамі застаюцца запісаныя 

прававыя звычаі. У гэтым разе прапануемы тэрмін не ахоплівае ўсяго зместу 

абазначаемага ім паняцця, неадэкватны яго зместу і таму з'яўляецца 

непрымальным. 

Асобна трэба адзначыць тое, што прававы звычай захоўвае трывалыя 

пазіцыі ў міжнародным праве, дзе ён з’яўляецца важным сродкам не толькі 

існавання норм права, але і іх стварэння [26]. Прававыя звычаі, у падмурку 

якіх ляжаць прынцыпы суверэнітэту і роўнасці дзяржаў, лічацца 

абавязковымі для ўсіх дзяржаў сусветнай супольнасці. Што ж тычыцца 

іншых прававых звычаяў, то яны з'яўляюцца абавязковымі для дзяржавы, 

калі дзяржава прызнае іх. Шырока прымяняюцца прававыя звычаі ў
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міжнародным гандлі. У прыватнасці, прававы звычай быў прызнаны 

крыніцай права ў Канвенцыі Арганізацыі Аб’яднаных Нацый «Аб дагаворах 

міжнароднай куплі-продажу тавараў» 1980 года. 

 

3. Прававы прэцэдэнт. 
 

Прававы прэцэдэнт − адна з найстаражытнейшых крыніц права, якая 

выкарыстоўвалася раней і выкарыстоўваецца зараз ва ўсіх без выключэння 

прававых сістэмах. Праўда, межы выкарыстання прававога прэцэдэнта ў 

якасці крыніцы права ў вядомых нам прававых сістэмах істотна розныя. 

Напрыклад, у англасаксонскай прававой сістэме прававы прэцэдэнт 

з'яўляецца зараз асноўнай, вядучай крыніцай права, у той час як у 

кантынентальнай ці мусульманскай ён мае як бы «дадатковае» значэнне. 

У самым агульным плане прававы прэцэдэнт уяўляе нейкае рашэнне 

юрысдыкцыйнага органа, якое з'яўляецца, з аднаго боку, абавязковым для 

ўдзельнікаў канкрэтнай прававой справы, а з другога, узорам для 

выкарыстання пры разглядзе аналагічных спраў гэтым жа самым альбо 

іншым юрысдыкцыйным органам. Вось якое азначэнне прававога прэцэдэнта 

знаходзім у Оксфардскім слоўніку: прэцэдэнт − гэта прыклад або справа, які 

прымаецца ці можа быць прыняты ў якасці ўзору ці правіла для наступных 

спраў ці з дапамогай якога можа быць пацверджаны альбо растлумачаны які-

небудзь аналагічны (г. зн., падобны. − М.С.) акт ці абставіна [27, с. 292]. 

Гістарычна і генетычна фармаванне прававога прэцэдэнта звязана са 

станаўленнем цэнтральнай дзяржаўнай улады альбо спецыяльных 

юрысдыкцыйных органаў (судоў), якія пачалі выконваць функцыю па 

прымяненню права, ажыццяўленню правасуддзя. Да гэтага дадзеную місію ў 

грамадстве здзяйсняла ўся супольнасць (абшчына, сход абшчыны ці яе 

прадстаўнічы орган) альбо розныя трацейскія ўстановы і інстытуты, бо такі 

парадак ажыццяўлення правасуддзя, прымянення права цалкам адпавядаў 

характару звычаёвага права, для якога ўласціва стварэнне, захаванне і 

рэалізацыя права ўсёй супольнасцю. 

Натуральны працэс фармавання правіла паводзінаў (нормы права) у 

прававым звычаі выглядае так: нейкі ўчынак удзельніка грамадскіх 

адносінаў, які не ахопліваецца дзеючым правам − паслядоўнікі (іншыя 

сацыяльныя суб'екты), тыя, хто прымае здзейснены акт паводзінаў 

папярэдніка за ўзор − фармаванне агульнага правіла паводзінаў − нормы 

права − прызнанне яго агульнаабавязковым усёй супольнасцю і 

выкарыстанне ў паўсядзённым жыцці. Правіла паводзінаў набывае пры 

гэтым стабільнасць, устойлівасць і непарушнасць. Іншы, скарочаны, шлях 

праходзіць фармаванне правіла паводзінаў (нормы права) у прававым 

прэцэдэнце. Тут практычна нейкі адзіны ўчынак, аднаразавы акт (рашэнне) 

кампетэнтнага органа дзяржавы альбо спецыяльнага юрысдыкцыйнага 

органа стварае агульнаабавязковую норму. Акрамя гэтага, розніца паміж 

фармаваннем правіла паводзінаў у выпадку з прававым звычаем і прававым
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прэцэдэнтам бачыцца яшчэ і ў суб’ектах, якія фармулююць яго. У 

фармуляванні і захаванні нормы прававога звычая ўдзельнічаюць у большай 

ці меншай меры амаль усе суб'екты грамадскіх адносінаў, а ў выпадку з 

прававым прэцэдэнтам − толькі строга акрэсленая іх частка. Гэта спецыяльна 

ўпаўнаважаныя на прыняцце рашэнняў органы дзяржавы ці спецыяльныя 

юрысдыкцыйныя органы. 

Разгледзім больш падрабязна гэтую крыніцу права, яе структуру 

(будову) і правілы прымянення на прыкладзе агульнага права Англіі, дзе 

прэцэдэнт, як было ўжо адзначана, з'яўляецца асноўнай крыніцай права. 

Найважнейшае значэнне для англійскага права мае прынцып 

абавязковасці прэцэдэнта. У сучасным яго гучанні прынцып абавязковасці 

сфарміраваўся ў Англіі ў XIX ст. пасля таго, як у 1865 годзе была створана 

Рада па апублікаванню судовых справаздач [28, с. 158] і было ўведзена 

агульнадзяржаўнае азнаямленне ўсіх судовых інстанцый з падрабязным 

апісаннем разгледжаных судамі  Англіі спраў. У самых агульных рысах 

сутнасць прынцыпу, які абавязвае ўсе судовыя інстанцыі захоўваць, 

выконваць прэцэдэнт і які носіць назву stare decisis, зводзіцца да таго, што 

рашэнні апеляцыйных судоў (а імі з'яўляюцца ўсе вышэйстаячыя судовыя  

інстанцыі) з'яўляюцца абавязковымі для ніжэйстаячых судоў. Англійскі 

даследчык Руперт Крос падкрэслівае, што «...суд обязан последовать 

прецеденту, рассмотренному вышестоящим судом, и апелляционные суды (за 

исключением Палаты лордов) связаны своими прежними решениями» [29, с. 

111]. Пры гэтым ступень абавязковасці прэцэдэнта залежыць ад месца суда, 

які вынес рашэнне, у іерархіі судоў Англіі. Таму чым вышэй судовая 

інстанцыя, тым у меншай меры яна звязана прэцэдэнтамі і тым большую 

волю маюць яе суддзі ў вынясенні самастойных, незалежных ад існуючых 

прэцэдэнтаў, рашэнняў, а гэта значыць, у стварэнні права. 

Што тычыцца будовы прэцэдэнта, то ў ім выдзяляецца дзве часткі. 

Першая − гэта пазіцыя суддзі, яго разважанні, аргументацыя, на падставе якіх 

ён выносіць рашэнне альбо прысуд. Называецца яна rаtіо decidendi. І хаця, на 

думку Р. Кроса, вывесці формулу азначэння rаtіо decidendi ўвогуле 

немагчыма, тым не менш, ён прапанаваў яго дастаткова прымальнае 

апісанне. «Rаtіо decidendi прецедента, − піша Р. Крос, − означает любую 

норму права, прямо или косвенно трактуемую судьей в качестве 

необходимого шага в достижении решения, включая ход его рассуждений 

или обязательную часть его указания присяжным» [30, с. 88]. Другую частку 

прэцэдэнта складае obiter dicta − тое, што сказана адначасова з rаtіо decidendi. 

Калі першая частка прэцэдэнта складае яго аснову і з'яўляецца абавязковай, 

бо менавіта на яе падставе прымаецца рашэнне, то obiter dicta ўяўляе сабой 

тыя аргументы, доказы суддзі, якія хаця і з'яўляюцца правапалажэннямі, але 

не ўваходзяць у склад rаtіо decidendi і таму не маюць абавязковага значэння 

для вывадаў суда па разглядаемай справе. 

Сказанае аб структуры прававога прэцэдэнта дазваляе сцвярджаць, што 

задача англійскага суддзі, які вырашае нейкую справу і выкарыстоўвае пры
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гэтым вынесенае вышэйстаячым судом рашэнне па аналагічнай справе, 

зводзіцца да таго, каб выдзеліць у рашэнні вышэйстаячага суда тое, што для 

яго носіць абавязковы характар, г. зн., rаtіо decidendi, і тое, што носіць 

характар obiter dicta. 

Прэцэдэнт у якасці крыніцы англійскага права прайшоў пэўную 

эвалюцыю, якая шмат у чым была абумоўлена зменамі ў сродках (метадах) 

фіксацыі і перадачы зместу вынесеных судовымі інстанцыямі Англіі 

рашэнняў па канкрэтных справах. Першапачаткова судовыя справаздачы, г. 

зн., неад'емная ўмова дзеяння прэцэдэнтнага права, існавалі ў выглядзе 

штогоднікаў, якія ўпершыню з'явіліся падчас уладарання Эдуарда І (1272-

1307). Зараз дакладна невядома, хто іх складаў. Па свайму зместу яны 

ўяўляюць запіс аргументаў адвакатаў і звесткі аб абмене думкамі паміж 

суддзямі і адвакатамі. Р. Уолкер сцвярджае, што судовыя  справаздачы ў 

выглядзе штогоднікаў не з'яўляліся афіцыйнымі, але ёсць сведчанні таго, што 

яны выкарыстоўваліся суддзямі [31, с. 168]. Пасля таго, як прыкладна ў 1535 

годзе спынілася складанне штогоднікаў, асноўнай формай існавання 

прэцэдэнтнага права сталі прыватныя справаздачы, якія друкаваліся пад імем 

іх складальнікаў. Аднак гістарычна першай спробай прыватнай справаздачы, 

у якой былі адначасова выкладзены асноўныя моманты англійскага агульнага 

права, можна лічыць працу раз'язнога суддзі Суда каралеўскай лавы ў 

сярэдзіне XIII ст. Генрыка Брактана «Аб законах і звычаях Англіі» [32, с. 21]. 

У Англіі выдадзены і рэгулярна перавыдаюцца прыватныя справаздачы ўсіх 

складальнікаў у 176 тамах пад назвай «Англійскія справаздачы». Нарэшце, 

апошнім этапам у развіцці сродкаў фіксацыі норм прававога прэцэдэнта сталі 

судовыя справаздачы, якія складаюцца створанай у 1865 годзе спецыяльнай 

Радай. 

Зразумела, у англійскай сістэме права сродкі фіксацыі і перадачы норм 

прававых прэцэдэнтаў абумоўліваюць тое, што агульны аб'ём запісаў, у якіх 

выкладаюцца прэцэдэнты, пастаянна павялічваецца. Так, на пачатку XX ст. 

збор судовых прэцэдэнтаў налічваў 1 800 тамоў і штогод павялічваўся на 10 

тамоў. У Злучаных Штатах Амерыкі, дзе таксама дзейнічае агульнае права, 

аб'ём судовых прэцэдэнтаў яшчэ большы [33, с. 23]. Безумоўна, такая 

сітуацыя стварае пэўныя цяжкасці ў карыстанні прэцэдэнтным правам. 

У англійскай прававой сістэме, акрамя прававога прэцэдэнта, 

распаўсюджаны такія крыніцы права, як нарматыўна-прававы акт (закон) і 

прававы звычай, бо «...английское право само основано на том, что любой 

принцип, содержащийся в судебном решении, имеет силу закона. 

Аналогичное признание юридической силы распространяется на закон, 

восходящий к статутам, и на обычай, существующий с незапамятных 

времен» [34, с. 158]. У самай агульнай форме суадносіны прававога 

прэцэдэнта з іншымі крыніцамі права ў Англіі выглядаюць так. Прававы 

звычай як крыніца права падпарадкаваны прававому прэцэдэнту. Справа ў 

тым, што ў прававой сістэме Англіі з даўніх часоў дзейнічае аксіёма, згодна з 

якой прымяняемы прававы звычай павінен быць «разумным». Ніводная
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судовая інстанцыя Англіі не надзелена правам адмяняць ці змяняць прававы 

звычай, але калі яна прызнае яго «неразумным», г. зн., састарэлым, 

страціўшым сэнс, то астатнія суды перастаюць з ім лічыцца, і гэты прававы 

звычай страчвае юрыдычнае значэнне. 

Больш складанымі выглядаюць узаемаадносіны паміж прававым 

прэцэдэнтам і законам − актам парламента. З аднаго боку, норма права, якая 

сфармулявана ў прававым прэцэдэнце, можа быць адменена парламенцкім 

актам. І ў гэтых стасунках прэцэдэнт як бы падпарадкаваны закону. Але, з 

другога боку, закон рэальна пачынае дзейнічаць пасля таго, як на яго 

пачынаюць спасылацца суды пры разглядзе канкрэтных справаў і, такім 

чынам, змест норм закона ўваходзіць у ratio decidendi. Пры гэтым суды 

могуць па свайму разуменню тлумачыць змест закона, які пасля тлумачэння 

набывае той сэнс, што быў нададзены яму судом. Усё гэта дае падставу 

лічыць, што закон у сваю чаргу залежыць ад прэцэдэнта. 

Прававая дактрына (навука) і заканадаўства ў рамана-германскай 

прававой сістэме прызнаюць, праўда, з пэўнымі агаворкамі і не заўсёды 

паслядоўна, прававы прэцэдэнт у якасці адной з дадатковых крыніц права. 

Так, напрыклад, Грамадзянскі кодэкс Аўстрыі замацоўвае правіла, згодна з 

якім судовыя рашэнні не з'яўляюцца крыніцай права. Прамая забарона судам 

выносіць рашэнні ў выглядзе нейкіх агульных правапалажэнняў 

сфармулявана ў Грамадзянскім кодэксе Францыі. Аналагічныя палажэнні 

ўтрымліваюцца ў заканадаўстве ФРГ. Разам з тым, Грамадзянскія кодэксы 

Швейцарыі і Іспаніі, наадварот, дапускаюць выкарыстанне судовых 

рашэнняў у якасці крыніцы права [35, с. 34−35]. 

Непаслядоўнасць заканадаўчай практыкі ў адносінах да прававога 

прэцэдэнта − сведчанне адсутнасці ў кантынентальнай прававой сістэме 

грунтоўнага тэарэтычнага асэнсавання гэтай крыніцы права, яе прыроды і 

магчымых межаў выкарыстання. У адносінах да прававога прэцэдэнта ў 

асяродку навукоўцаў і асабліва юрыстаў-практыкаў пераважаюць палітыка-

ідэалагічныя перакананні ў шкоднасці, а таму і недапушчальнасці 

выкарыстання гэтай крыніцы права. Менавіта адназначна адмоўныя адносіны 

да прававога прэцэдэнта панавалі ў савецкія часы ў айчыннай прававой 

навуцы. У апошнія гады шэрагам айчынных даследчыкаў прадпрыняты 

спробы тэарэтычнага асэнсавання прыроды прававога прэцэдэнта і асабліва 

доказаў магчымага і неабходнага выкарыстання гэтай крыніцы права
 
 [36, с. 

152−160]. 

У мусульманскай прававой сістэме прававым прэцэдэнтам па сваёй 

сутнасці з'яўляецца такая крыніца права, як кіяс − рашэнне, якое было 

прынята па аналогіі. Калі ў мусульманскай прававой сістэме 

правапрымяняльнікі не знаходзілі ў Каране і Суне прамога адказу на 

пытанне, якое трэба было вырашаць, яны выкарыстоўвалі норму, што 

рэгулявала падобныя сітуацыі. А паколькі фактычныя абставіны справы, да 

якой прымянялі норму, адрозніваліся ад тых, што апісваюцца ў Каране і 
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Суне, асноўных крыніцах мусульманскага права, то рашэннем па аналогіі па 

сутнасці стваралася новая норма права. 

 

4. Дагавор нарматыўнага зместу. 

 

Дагавор нарматыўнага зместу − адна з распаўсюджаных у мінулым і 

зараз крыніц права. Фармаванне норм права шляхам дагавора было 

абумоўлена шэрагам прычын (абставін), сярод якіх выдзяляюцца тры 

найбольш значныя. Сутнасць першай зводзіцца да таго, што дагавор дазваляў 

пераадолець кансерватыўны характар звычаёвага права. З дапамогай 

пагаднення ўдзельнікі грамадскіх, прававых па свайму характару адносінаў 

маглі сфармуляваць правіла паводзінаў, якое адсутнічала ў звычаёвым праве. 

У гэтым сэнсе дагавор нарматыўнага зместу садзейнічаў развіццю 

«нацыянальнага» (племяннога, родавага) права. Другая прычына, якая 

ўздзейнічала на фармаванне дагавора нарматыўнага зместу, мае 

«інтэрнацыянальны» характар. Развіццё тавараабмену і таварна-грашовых 

адносінаў паміж асобнымі плямёнамі і родамі патрабавала стварэння 

аднолькавых для ўдзельнікаў гэтых адносінаў правілаў паводзінаў. Зрабіць 

гэта можна было рознымі шляхамі. Актыўна на першых этапах развіцця 

права выкарыстоўваўся шлях гвалтоўнага навязвання «свайго права» і 

адначасова знішчэння іншых прававых сістэм. Але не менш шырокае 

распаўсюджанне атрымаў і такі спосаб стварэння права, як пагадненне бакоў, 

у якім замацоўваліся новыя, невядомыя раней, нормы права. Затым яны 

арганічна ўваходзілі ў «нацыянальныя» прававыя сістэмы, узбагачалі і 

развівалі іх. I, нарэшце, значны ўплыў на станаўленне дагавора нарматыўнага 

зместу мы назіраем з боку дзяржаўнай улады. У гісторыі дзяржавы і права 

добра вядомы пагадненні паміж князямі і гарадамі (напрыклад, так званае 

запрашэнне на княжэнне), паміж саслоўямі і ўладарамі, паміж князямі. 

Што тычыцца характарыстыкі дагавора нарматыўнага зместу 

непасрэдна ў якасці крыніцы права, г. зн., знешняй формы існавання норм 

права, то ў сваім развіцці ён прайшоў два этапы. Першапачаткова дагавор 

існаваў у выглядзе вуснага пагаднення, якое часта суправаджалася пэўнымі 

сімваламі і абрадамі, напрыклад, клятвай. Гэты этап у развіцці дагавора 

нарматыўнага зместу можна ўмоўна назваць «джэнтльменскім». Са 

з’яўленнем пісьменства дагавор нарматыўнага зместу ўступае ў больш 

развітую фазу свайго развіцця. Ён існуе ў пісьмовым выглядзе. Пісьмовы 

дагавор − больш дасканалы сродак замацавання норм права, якія 

фармулююцца шляхам пагаднення, бо дазваляе дакладна і ясна выкласці 

правіла паводзінаў, давесці яго да ўсіх суб'ектаў права і тым самым 

забяспечыць дадатковую (усеагульную) падтрымку ў рэалізацыі і абароне 

сфармуляванай у дагаворы нормы права. У сучасным грамадстве дагавор 

нарматыўнага зместу пераважна існуе ў пісьмовым выглядзе. Разам з тым, як 

ва ўнутрыдзяржаўным, так і ў міжнародным праве выкарыстоўваюцца і 

«джэнтльменскія» пагадненні. 
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Такім чынам, дагавор нарматыўнага зместу ў якасці крыніцы права 

ўяўляе вуснае альбо пісьмовае пагадненне паміж двума ці некалькімі 

суб'ектамі (удзельнікамі) грамадскіх адносінаў, шляхам якога ствараюцца 

агульнаабавязковыя правілы паводзінаў − нормы права. 

Дагавор нарматыўнага зместу меў вялізнае значэнне ў развіцці права 

асобных народаў. Так, дагавор у якасці крыніцы права і сродку яго развіцця 

панаваў у XIX ст. у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе дагаворнае права 

дасягнула свайго апагея ў якасці юрыдычнага падмурка свабоднага 

прадпрымальніцтва. Як сцвярджаюць В.П. Мазолін і Е.А. Фарнсворт, 

развіццё права ў ЗША з 1800 па 1875 г. адбывалася дзякуючы таму, што 

рынак атрымаў «...юридическое определение прежде всего в договорном 

праве, и совершенно естественно, что договорное право в соответствии с 

духом времени стало доминировать в правопорядке XIX в.» [37, с. 32-33]. 

Прыкладна такая ж, як у Злучаных Штатах Амерыкі  XIX ст., 

складваецца сітуацыя з развіццём рыначных адносінаў і роляй дагавора 

нарматыўнага зместу ў дзяржавах, што ўтварыліся пасля распаду СССР. 

Справа ў тым, што ва ўмовах камандна-адміністрацыйнай сістэмы, што доўгі 

час панавала на ўсёй савецкай прасторы, вядучую ролю ў нарматыўна-

прававым урэгуляванні грамадскіх адносінаў выконвала дзяржава. Пасля 

таго, як была разбурана гэтая сістэма і грамадства пайшло шляхам стварэння 

рыначных адносінаў і фарміравання грамадскай супольнасці, спатрэбіліся 

іншыя сродкі стварэння агульнаабавязковых правілаў паводзінаў і іншыя 

формы іх існавання, як у межах узнікшых пасля распаду СССР суверэнных 

дзяржаў, так і ва ўзаемаадносінах паміж імі з іншымі дзяржавамі сусветнай 

супольнасці. 

Натуральна, што ва ўмовах пашырэння сферы рыначных адносінаў 

адбываецца развіццё прававых па свайму зместу грамадскіх адносінаў [38]. 

Нормы права, якія рэгулююць гэтыя адносіны, ствараюцца не толькі шляхам 

дзяржаўнай законатворчасці, бо дзяржава ва ўмовах дынамічнага развіцця 

грамадскіх адносінаў звычайна не паспявае гэта зрабіць, а і шляхам самых 

разнастайных пагадненняў паміж удзельнікамі (суб'ектамі) грамадскіх 

адносінаў і замацоўваюцца ў пісьмовых дагаворах. І калі раней пры 

характарыстыцы крыніц права, якія выкарыстоўваліся ў СССР, юрыдычная 

навука ў якасці асноўнага прыкладу ўжывання дагавора нарматыўнага зместу 

ўказвала на калектыўны дагавор у працоўным праве, то зараз практычна ў 

кожнай галіне права, за выключэннем  крымінальнага і крымінальна-

працэсуальнага, актыўна выкарыстоўваецца менавіта гэтая крыніца права. 

Можна ўпэўнена сцвярджаць, што і ў бліжэйшай і нават больш аддаленай 

будучыні ў дагавора нарматыўнага зместу ў дзяржавах, што ўтварыліся на 

постсавецкай прасторы, маецца шырокая перспектыва. 

Моцныя пазіцыі дагавор нарматыўнага зместу традыцыйна захоўвае ў 

міжнародным праве. Справа ў тым, што ў міжнародных адносінах няма 

іншых суб'ектаў стварэння норм права, акрамя іх удзельнікаў. Пры гэтым 

адзіным сродкам стварэння міжнародна-прававых норм з'яўляецца
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пагадненне паміж суб'ектамі міжнароднага права, бо толькі яны надаюць тым 

ці іншым правілам сваіх паводзінаў агульнаабавязковае значэнне [39, с. 19]. 

Калі пагадненне паміж суб'ектамі міжнародных адносінаў аб фармаванні 

норм права дасягаецца яўна, то яны маюць назву дагаворных норм, а калі яно 

дасягаецца маўкліва, то нормы называюцца звычаёвымі. 

Аб значнасці дагавора ў міжнародным праве сведчыць той факт, што ў 

ім нават сфармавалася самастойная галіна агульнага міжнароднага права пад 

назвай «Права міжнародных дагавораў». Больш таго, зараз практычна няма ні 

адной галіны міжнароднага права, узнікненне і развіццё якой у той ці іншай 

ступені не былі б звязаны з дагаворам. Ужо ў 20-х гадах ХХ ст. былі 

прадпрыняты спробы кадыфікацыі норм міжнароднага права, якія тычыліся 

парадку заключэння, ажыццяўлення і дэнансацыі міжнародных дагавораў. 

Так, у 1928 годзе на канферэнцыі амерыканскіх дзяржаў была прынята 

Гаванская канвенцыя аб дагаворах. Праўда, мела яна рэгіянальны характар, 

бо дзейнічала толькі ў Лацінскай Амерыцы. У 60-х гадах ХХ ст. створаная 

Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый спецыяльная камісія распрацавала праект 

кадыфіцыраванага акта аб праве міжнародных дагавораў, і ў 1968-1969 г. 

скліканая ААН канферэнцыя прыняла Венскую канвенцыю аб праве 

міжнародных дагавораў, якая ўступіла ў сілу ў 1980 годзе [40, с. 120-121]. У 

артыкуле 2 гэтай Канвенцыі даецца азначэнне міжнароднага дагавора як 

рэгулюемага міжнародным правам пагаднення, што заключана дзяржавамі і 

іншымі суб'ектамі міжнароднага права ў пісьмовай форме незалежна ад таго, 

змяшчаецца такое пагадненне ў адным, двух ці некалькіх звязаных паміж 

сабой дакументах, а таксама незалежна ад канкрэтнай назвы. 

Вельмі значная роля адводзіцца міжнародным дагаворам і пагадненням 

і ў міжнародным прыватным праве. Сярод асноўных крыніц міжнароднага 

прыватнага права дагавор ставіцца многімі аўтарамі на першае месца [41, с. 

48-49]. Пры гэтым падкрэсліваецца, што роля дагавора ў гэтай сферы 

міжнароднага права ўвесь час узрастае, а ў такіх галінах міжнароднага 

супрацоўніцтва, як эканамічная і навукова-тэхнічная, чыгуначныя, 

паветраныя, аўтамабільныя перавозкі, аўтарскае і патэнтнае права, дагавор 

стаў асноўнай, вядучай крыніцай права. 

У сучасных Канстытуцыях дзяржаў звычайна фармулююцца палажэнні 

аб узаемаадносінах норм і прынцыпаў міжнароднага права, у тым ліку і 

міжнародных дагавораў, як з Канстытуцыяй, так і з законамі. Так, у артыкуле 

8 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь замацавана правіла, згодна з якім 

Рэспубліка Беларусь прызнае прыярытэт агульнапрызнаных прынцыпаў 

міжнароднага права і забяспечвае адпаведнасць ім заканадаўства. 

Адначасова ў ч. 3 гэтага ж артыкула Канстытуцыі ўстанаўліваецца правіла аб 

тым, што не дапускаецца заключэнне міжнародных дагавораў, якія 

супярэчаць Канстытуцыі. Канстытуцыя Расійскай Федэрацыі 1993 года 

сцвярджае, што агульнапрызнаныя прынцыпы і нормы міжнароднага права, 

а таксама міжнародныя дагаворы Расійскай Федэрацыі з'яўляюцца 

складальнай часткай яе прававой сістэмы. Калі ж міжнародным дагаворам
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Расійскай Федэрацыі ўстаноўлены правілы, якія адрозніваюцца ад тых, што 

прадугледжаны законам, то прымяняюцца правілы міжнароднага дагавора. 

 

5. Дактрына (навука) у якасці крыніцы права. 

 

Амаль ва ўсіх вядомых нам прававых сістэмах важнай крыніцай права 

з’яўляецца дактрына (навука). «Для тех же, кто считается с реальностью, − 

падкрэслівае французскі даследчык А. Арно, − и имеет более широкий и, с 

нашей точки зрения, более правильный взгляд на право, доктрина в наши 

дни, так же, как и в прошлом, составляет очень важный  и весьма жизненный 

источник права» [42, с. 15]. 

Адметным з'яўляецца сам працэс стварэння і фармулявання норм 

права, якія змяшчаюцца ў гэтай крыніцы права. Яны ўяўляюць нейкія 

філасофска-тэарэтычныя ці нават этычныя разважанні і вывады аб праве, 

будове тых ці іншых прававых рэальнасцяў. Па сваёй стылістыцы, унутранай 

логіцы яны  нічым не адрозніваюцца ад тых навуковых палажэнняў, што не 

з'яўляюцца прававымі нормамі. Пры ўсім гэтым трэба, аднак, падкрэсліць, 

што ўласна прававы характар нейкія навуковыя палажэнні набываюць не самі 

па сабе, не таму толькі, што на гэта існуе згода супольніцтва альбо дзяржавы. 

Галоўнае, што надае ім прававы змест у тым, што яны тычацца эквівалентнай 

прыроды грамадскіх адносінаў, заснаваных (ці абумоўленых) на маёмаснай 

няроўнасці. Менавіта таму, што дактрынальныя палажэнні фармулююць 

лагічна і паслядоўна элементы «прававой матэрыі», ім можна надаць 

агульнаабавязковае значэнне. 

Дактрынальныя (навуковыя) палажэнні, як сведчыць гісторыя развіцця 

права, пачынаюць выконваць ролю норм права ў пераломныя моманты 

развіцця грамадства, калі ні сам народ, ні яго афіцыйны прадстаўнік − 

дзяржава, ніякія іншыя сацыяльныя суб'екты не ў стане сфармуляваць 

дастатковую колькасць правілаў паводзінаў для рэгулявання прававых па 

сваёй прыродзе грамадскіх адносінаў. Вельмі часта дактрынальным 

палажэнням надавалася роля норм права пры стварэнні 

агульнанацыянальнага права з мэтай ліквідацыі мясцовых прававых сістэм. 

Нарэшце, спецыфіка англасаксонскай прававой сістэмы з яе прэцэдэнтным 

(агульным) правам лагічна абумоўлівае неабходнасць выкарыстання нейкіх 

навуковых вывадаў, аргументаў, сістэмы доказаў у якасці rаtіо decidendi ў 

вырашэнні канкрэтных юрыдычных спраў. Такім чынам, прычыны самага 

рознага кшталту абумоўліваюць выкарыстанне дактрынальных палажэнняў у 

якасці агульнаабавязковых правілаў паводзінаў. 

Вядома, што навуковыя здабыткі, палажэнні, вывады знешне існуюць у 

выглядзе навуковых артыкулаў, падручнікаў, манаграфій, вучэбных 

дапаможнікаў, у іншых формах. Раней выкарыстоўваліся для іх абазначэння 

такія тэрміны, як «трактат», «вопыты», «даследаванне», «кніга» і г. д. 

Менавіта ў гэтых сваіх знешніх праявах дактрынальныя палажэнні і
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выкарыстоўваюцца ў якасці крыніцы права. Натуральна, што дактрына 

(навука) з'яўляецца выключна пісанай крыніцай права. 

Класічны прыклад выкарыстання навукі ў якасці крыніцы права 

знаходзім у гісторыі рымскага права. Вядома, што пасля прыняцця XII табліц 

заканадаўчая дзейнасць у Рыме амаль цалкам была спынена. Доўгі час гэтая 

крыніца рымскага права лічылася яго падмуркам. Але так сталася, што 

далейшае развіццё рымскага права ажыццяўлялася з дапамогай магістрацкага 

эдзікта. Справа ў тым, што з расшырэннем межаў рымскай дзяржавы і 

пераўтварэннем яе ў імперыю асноўная місія ў стварэнні агульнаімперскай 

прававой сістэмы была ўскладзена на службовых асоб (прэтар, эдзіл)  [43, с. 

116]. Пры заняцці сваіх пасад яны аб'яўлялі ў сваіх эдзіктах аб тым, якімі 

нормамі (правіламі) будуць кіравацца ў сваёй дзейнасці ў сітуацыях, якія не 

прадугледжаны законамі. Зразумела, калі няма прамога закона, то пытанне аб 

тым, як вырашыць асобную сітуацыю ў адпаведнасці з патрабаваннямі часу, 

вымагае значных інтэлектуальных высілкаў. Гэта і прадвызначыла ролю 

рымскіх вучоных-юрыстаў і іх навуковых досведаў у развіцці права. 

Пры імператары Актавіяне Аўгусце было ўстаноўлена правіла,  згодна 

з якім адказы ці аўтарытэтныя тлумачэнні юрыстаў па пытаннях права 

даваліся як бы ад імя самога імператара. Гэтым навуковым заключэнням, 

вывадам афіцыйна надаваўся статус крыніцы права, яны набывалі 

агульнаабавязковы характар як для асобы, так і для дзяржаўных органаў. 

Імператар Ціберый пачаў надзяляць асобных, найбольш знакамітых юрыстаў 

«правам адказаў». Своеасаблівым «залатым векам» рымскай юрыспрудэнцыі 

лічацца II−III ст. н. э., калі жылі і працавалі такія юрысты, як Папініян, 

Павел, Ульпіян, Мадзесцін, Гай [44, с. 11]. Пасля таго, як намаганнямі 

рымскіх юрыстаў прававая сістэма была дасканала распрацавана, былі 

знойдзены, сфармуляваны адказы практычна на ўсе прававыя пытанні, 

дзейнасць рымскіх юрыстаў пачынае абмяжоўвацца. У 426 годзе імператар 

Валенціян III выдаў указ, згодна з якім службовыя асобы і суддзі пры 

вырашэнні прававых пытанняў павінны былі кіравацца навуковымі 

здабыткамі, меркаваннямі пяці вышэйпералічаных юрыстаў, а таксама 

навуковымі працамі тых даследчыкаў, на якіх спасылаліся Папініян, Павел, 

Ульпіян, Мадзесцін, Гай. Было таксама сфармулявана правіла аб тым, што ў 

выпадку рознагалосся сярод гэтых юрыстаў па таму ці іншаму пытанню яно 

вырашалася па большасці галасоў. Пры роўнасці галасоў перавага аддавалася 

той пазіцыі, якой прытрымліваўся Папініян. Такім чынам, Папініян лічыўся 

першым сярод роўных (primus inter paros − лац.). Калі ж Папініян не 

выказваўся па разглядаемаму пытанню, то яно вырашалася па волі суддзі. 

Важнай крыніцай права застаецца навука (дактрына) у прававой 

сістэме Англіі, дзе выкарыстоўваюцца навуковыя працы юрыстаў мінулага і 

сучасная юрыдычная літаратура [45, с. 200−203, 190, 332−333]. Ужо ў 

сярэднявеччы аўтарытэтнымі крыніцамі права лічыліся: трактат Глэнвіла 

«Аб традыцыйным праве і законах каралеўства Англіі», які быў напісаны ў 

канцы праўлення Генрыха II (1154−1188), а таксама праца Брэктана «Аб
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традыцыйным праве і законах Англіі», напісаная прыкладна ў сярэдзіне XIII 

ст. Цікава тое, што за ўзор для свайго трактата Брэктан узяў працу Глэнвіла, 

але значна пашырыў і паглыбіў кола разглядаемых пытанняў. Яго трактат 

змяшчае апісанне больш за 2 000 прэцэдэнтаў з практыкі каралеўскага суда. 

Вялікім попытам у якасці крыніцы права карыстаюцца ў Англіі 

навуковыя працы Кока, які пасля выхаду на пенсію з пасады суддзі напісаў 

«Інстытуцыі англійскіх законаў». Сярод 12 аўтараў мінулага, працы якіх 

прызнаюцца ўсімі суддзямі і юрыстамі ў якасці аўтарытэтных крыніц права, 

можна адзначыць таксама прозвішча вядомага ўжо нам з главы 3 дадзенага 

дапаможніка Блэкстана і яго працу «Каментарыі да законаў Англіі» (1765 г.). 

На працягу доўгага часу ў Англіі дзейнічала правіла, згодна з якім можна 

было лічыць крыніцамі права (і, адпаведна, спасылацца на іх) навуковыя 

працы тых аўтараў, што былі ўжо нябожчыкамі. 

Вялізнае значэнне надаецца прававой дактрыне ў мусульманскай 

прававой сістэме, бо яна забяспечвае прыстасаванне мусульманскага права 

да рэчаіснасці, якая пастаянна мяняецца, захоўвае непарыўныя сувязі паміж 

заканадаўствам мусульманскіх дзяржаў і яго першаснымі крыніцамі − 

Каранам і Сунай [46, с. 11, 112]. Навука ў якасці крыніцы мусульманскага 

права называецца тэрмінам «фікх». Роля навукі ў мусульманскім праве 

настолькі значная, што многія даследчыкі лічаць адзінай яго крыніцай працы 

вучоных-юрыстаў, а ўсё мусульманскае права − правам юрыстаў. Пры гэтым 

яны падкрэсліваюць, што ролю заканадаўца фактычна выконвае прававая 

навука, а навуковыя працы маюць сілу закона, што суддзі ў мусульманскай 

прававой сістэме не звяртаюцца да Карана і Суны пры вырашэнні 

канкрэтных спраў, а спасылаюцца на аўтараў, аўтарытэт якіх лічыцца 

агульнапрызнаным [47, с. 5, 65−83]. 

Да ліку навуковых прац, якія ўваходзяць у паняцце «крыніцы права» 

(«фікх»), належаць сачыненні знакамітых знаўцаў шарыята, якія былі 

напісаны ў асноўным у Сярэднявеччы. Па некаторых звестках, такіх прац 

налічваецца прыкладна 6 тыс. Ніякага афіцыйнага рэестра гэтых прац няма, 

тым больш цікавым з'яўляецца тое, што яны нікім афіцыйна не 

зацвярджаліся ў якасці крыніц права. Згодна з агульным духам іслама 

крыніцамі права гэтыя навуковыя працы становяцца «натуральным» шляхам, 

г. зн., з маўклівай згоды мусульманскай супольнасці. 

 

6. Свяшчэннае пісанне ў якасці крыніцы права. 

 

У самым агульным плане пад свяшчэнным пісаннем, якое выконвала 

ролю крыніцы права раней, а таксама займае значнае месца сярод крыніц 

права ў некаторых прававых сістэмах сучаснасці, разумеюцца тэксты і 

правілы, якія змяшчаюцца ў Бібліі, Каране, Суне, пастановах усяленскіх і 

памесных сабораў; правілы, якія выпрацавалі і сфармулявалі св. апосталы і 

св. айцы царквы; правілы, выдадзеныя па царкоўных справах царкоўнымі 

ўладамі, і г. д. 
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З гісторыі развіцця права вядома, што ўвогуле рэлігія, царква аказалі 

вялізны ўплыў на фармаванне права і ўсіх прававых сістэм без выключэння. 

Яшчэ з часоў першабытнага грамадства жрацы і першасвятары 

«манапалізавалі» функцыю па стварэнню і захаванню рэлігійных па сваёй 

сутнасці норм і абрадаў, што былі агульнаабавязковымі для ўсёй 

супольнасці. З развіццём тавараабмену і таварна-грашовых адносінаў, 

пачаткам фармавання права яны імкнуліся ўрэгуляваць і гэтую сферу жыцця 

грамадства, стварыць нормы права. І трэба адзначыць, рабілася гэта 

небеспаспяхова. Аналіз тэкстаў такіх вядомых прававых помнікаў, як Законы 

Ману, Законы Хамурапі, сведчыць аб тым, што ў іх утрымліваецца шмат 

норм права, якія амаль літаральна былі перанесены са  свяшчэнных пісанняў. 

Пэўны, даволі працяглы час існаваў дуалізм сярод крыніц права на ранніх 

этапах яго развіцця. Побач з прававым звычаем, дзе з перавагай над ім, а дзе і 

паралельна, дзейнічалі нормы права, сфармуляваныя першасвятарамі і 

выкладзеныя ў свяшчэнных пісаннях. 

Для норм, якія змяшчаюцца ў свяшчэнных пісаннях (у навуковай 

літаратуры гэтыя нормы называюцца кананічнымі, або  царкоўнымі) 

характэрна тое, што ў іх прысутнічае заўсёды маралізатарскі элемент [48, с. 

104]. Вось як, напрыклад, фармулюецца норма, што тычыцца скасавання 

шлюбу з прычыны пралюбадзейства мужа, замацаваная ў параграфе 1 канона 

1152 Кананічнага кодэкса 1983 года: «Нягледзячы на тое, што настойліва 

прапануецца, каб любы, муж ці жонка, зыходзячы з хрысціянскай 

міласэрнасці і дабрабыту сям'і, не адмаўляў у дараванні таму, хто, які 

здзейсніў пралюбадзейства і не разрываў сямейнага жыцця, тым не менш, ён 

мае права скасаваць сумеснае пражыванне, калі не даруе гэтай віны словамі 

або маўкліва, за выключэннем выпадкаў, калі ён сам даў згоду на 

пралюбадзейства, ці даў для гэтага падставу, ці сам здзейсніў 

пралюбадзейства» [49, с. 201]. Як бачна, у прыведзеным тэксце ёсць 

фактычна дзве нормы, пры гэтым першая, якая мае маральны характар 

(«настойліва прапануецца»), устанаўлівае агульнае правіла. Адначасова яна 

выконвае ролю своеасаблівай гіпотэзы да другой нормы, якая ўстанаўлівае 

юрыдычныя наступствы. 

Другой адметнай рысай кананічных норм з'яўляецца тое, што яны 

заўсёды ствараюцца шляхам абстракцый і выключна ў выніку лагічных 

разважанняў. Справа ў тым, што прыняты царквою на ўзбраенне 

схаластычны метад мыслення садзейнічаў развіццю менавіта лагічнага 

мыслення, абуджаў рацыяналістычныя сілы чалавечага духа і, безумоўна, 

быў асновай фармулюемых кананічных норм. Яшчэ ў 30-я гады XX ст. 

знакаміты французскі даследчык Л. Леві-Бруль даказаў, аналізуючы 

мысленне чалавека, што існуюць два яго спосабы − пралагічны (містычны) і 

лагічны [50]. Для першабытнага грамадства быў найбольш характэрным 

містычны спосаб мыслення (уласцівы ён і зараз адсталым у сваім развіцці 

супольнасцям), ён пераплятаўся з лагічным. Выцясненне містычнага спосабу
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мыслення лагічным адбывалася менавіта праз далучэнне народаў да 

сусветных рэлігій, праз засваенне імі схаластычнага метаду. 

I, нарэшце, трэцяй асаблівасцю кананічных норм з'яўляецца тое, што 

яны строга ранжыраваны паміж сабой у залежнасці ад таго, у тэкстах якіх 

свяшчэнных пісанняў яны сфармуляваны. Найвялікшым аўтарытэтам 

карыстаюцца правілы, якія змешчаны ў тэкстах Старога і Новага Запавета, 

Каране і Суне. 

Уздзеянне норм кананічнага права на фармаванне кантынентальнай 

прававой сістэмы і ў асаблівасці на заканадаўства назіралася на розных 

напрамках і ажыццяўлялася ў разнастайных формах. Фармальная 

азначанасць кананічных норм, іх дакладнасць, яснасць садзейнічалі поспеху 

пры апрацоўцы недакладных і заблытаных мясцовых прававых звычаяў. Пры 

рабоце з імі шырока выкарыстоўваліся навыкі і прыёмы, распрацаваныя 

царквою з мэтай фармулявання кананічных норм, складання царкоўных і 

манастырскіх статутаў, іншых нарматыўных актаў. Вядома, што з прыняццем 

усходнімі славянамі хрысціянства на тэрыторыі спачатку Кіеўскай Русі, а 

затым у Вялікім княстве Літоўскім, Масковіі дзейнічалі запазычаныя з 

Візантыі Намаканоны, якія ўяўлялі як зборы свецкага заканадаўства, так і 

правілы св. апосталаў, св. айцоў царквы, пастановы ўсяленскіх і памесных 

сабораў. Фактычна Намаканоны (nomas − закон; саnоn − царкоўнае правіла) 

з'яўляліся першымі кадыфікаванымі прававымі актамі, былі на той час 

найвялікшымі здабыткамі прававой культуры. Яны выконвалі ролю 

своеасаблівых падручнікаў па заканадаўчай тэхніцы, па якіх вучыліся 

апрацоўваць, сістэматызаваць і лагічна выкладаць мясцовае звычаёвае права. 

Увогуле, можна вызначыць наступную цікавую асаблівасць законатворчасці і 

развіцця заканадаўства ў народаў кантынентальнай Еўропы. Там, дзе існавалі 

моцныя хрысціянскія традыцыі і была вялікай роля царквы, яе ўздзеянне на 

свецкую ўладу, там сістэматызацыя і кадыфікацыя звычаёвага права, 

стварэнне новых, невядомых раней, правілаў паводзінаў ажыццяўлялася 

найбольш хутка і на даволі высокім тэхніка-юрыдычным узроўні. 

У Заходняй Еўропе моцным быў уплыў на фармаванне прававых сістэм 

класічнага рымскага права, у асаблівасці Кодэкса Юсцініяна. Разам з тым, 

Кодэкс Юсцініяна ўздзейнічаў на мясцовае звычаёвае права не сам па сабе, 

бо ў чыстым выглядзе выкарыстаць яго было цяжка. Ён быў апрацаваны ў 

італьянскіх універсітэтах навукоўцамі з дапамогай распрацаванага царквою 

метаду схаластыкі (дзейнасць школы гласатараў) [51, с. 158−168] і менавіта 

пасля гэтага фактычна выконваў у Заходняй Еўропе ролю, падобную той, 

што ва Усходняй Еўропе выконвалі Намаканоны. 

Утварэнне ў кантынентальнай Еўропе адзіных цэнтралізаваных 

прававых сістэм і сістэм заканадаўства адбывалася, такім чынам, пад 

значным уплывам хрысціянскай культуры і царквы. Наколькі вялікай была іх 

роля, сведчаць наступныя факты. Велізарная і наймагутнейшая Рымская 

імперыя так і не змагла стварыць адзіную, аднастайную для ўсёй імперыі 

прававую сістэму. Не змаглі стварыць такую сістэму на Русі ні князь
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Святаслаў, ні князь Ігар. Гэта стала магчымым пасля ўвядзення хрысціянства 

і творчага выкарыстання ўсіх яго здабыткаў, у тым ліку і кананічных норм. 

Іншым быў шлях стварэння англасаксонскай прававой сістэмы, сістэмы 

агульнага права. Пачатак яе стварэння звязваецца з імем Вільгельма 

Заваёўніка. Вядома, што ён быў паганцам. Ці не гэтым тлумачыцца шлях, які 

быў выбраны ім для аб'яднання партыкулярнага звычаёвага права ў адзіную 

прававую сістэму? Адсутнасць моцных хрысціянскіх традыцый у мясцовага 

насельніцтва і асабліва ва ўладных структурах аб'ектыўна вяла да таго, што 

агульнае права Англіі стваралася не абстрактна-тэарэтычным, а эмпірычным 

шляхам, дзейнасцю каралеўскіх судоў. 

У мусульманскай прававой сістэме тэарэтычна прызнаецца, па 

сутнасці, толькі адна крыніца права − свяшчэнныя тэксты Карана і Суны [52, 

c. 10-11]. Каран разглядаецца ў якасці вечнага і нязменнага дакумента. 

Уласна юрыдычных норм у ім мала. Але паколькі ў ісламе рэлігійныя і 

маральныя прадпісанні непасрэдна звязаны з правам, то амаль усе яго 

палажэнні можна выкарыстаць у якасці крыніцы права. Суна − гэта такая 

крыніца права, якая падначалена Карану. Калі яе палажэнні (ходзісы) 

супярэчаць Карану, то яны не маюць моцы крыніцы права. У выпадках, калі 

нельга знайсці адказ на юрыдычнае пытанне ні ў Каране, ні ў Суне альбо калі 

ўзнікае рознагалоссе ў разуменні палажэнняў гэтых крыніц права, ствараецца 

новая норма − іджма − адзінагалоснае меркаванне муджтахідаў. У 

адрозненне ад нязменных Карана і Суны, іджма лічыцца змяняемай крыніцай 

права. 

 

7. Нарматыўна-прававы акт (закон). 

 

Нарматыўна-прававы акт у самым агульным плане ўяўляе дакумент, 

вынік праватворчай дзейнасці кампетэнтнага органа, у якім змяшчаюцца 

нормы права. Нарматыўна-прававы акт − апошняя па часе ўзнікнення і адна з 

асноўных крыніц права ў сучасных цывілізаваных дзяржавах. Ёсць некалькі 

чыннікаў, якія абумоўліваюць зараз шырокае выкарыстанне менавіта гэтай 

крыніцы права [53, с. 208−210]. Па-першае, нарматыўна-прававыя акты 

могуць быць вельмі хутка выдадзены, у любым аб'ёме зменены альбо 

адменены. Гэтая ўласцівасць дадзенай крыніцы права дазваляе хутка і 

эфектыўна рэагаваць на змяненні ў грамадскіх адносінах, забяспечваць 

адэкватнае іх рэгуляванне з дапамогай норм права. Па-другое, нарматыўна-

прававыя акты, як правіла, выдаюцца адзіным цэнтрам − дзяржавай. Гэта 

забяспечвае іх сістэмнасць, лагічнасць і мэтанакіраванасць пры вырашэнні 

задач прававога рэгулявання грамадскіх адносінаў. Па-трэцяе, нарматыўна-

прававы акт дазваляе дакладна і адназначна, ясна выкласці змест прававых 

норм. Гэтая якасць нарматыўна-прававога акта дае яму значныя перавагі над 

прававым звычаем, прававым прэцэдэнтам, некаторымі іншымі крыніцамі 

права, у якіх нормы права не заўсёды выкладаюцца адназначна і маюць 

фармальна-азначаны характар. 
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Узнікненне і пашырэнне сферы выкарыстання гэтай крыніцы права, 

асабліва ў кантынентальнай сістэме права, знаходзяцца ў цесных стасунках з 

узмацненнем дзяржаўнай улады, узрастаннем яе ролі ў вырашэнні 

разнастайных праблем грамадскага развіцця. Знакаміты рускі навуковец, 

прафесар М.М. Каркуноў падкрэсліваў, што толькі дзяржаўная ўлада «... 

достаточно окрепнет и организуется, она везде стремится поставить на место 

неопределенных начал обычного права и судебной практики ею самой 

сформулированные и по возможности общие положения или законы» [54, с. 

299]. Напачатку дзяржава рэгулявала з дапамогай нарматыўна-прававых 

актаў тыя грамадскія адносіны, якія непасрэдна абумоўлівалі дзяржаўныя 

інтарэсы. Гэта тычылася сродкаў фінансавага забеспячэння дзяржавы, 

вызначэння яе межаў, будовы дзяржаўнага апарату і дзяржаўна-

тэрытарыяльнага ўладкавання, вайсковых і паліцэйскіх спраў. Менавіта з 

гэтых сфер перш-наперш і былі выцеснены прававыя звычаі і іншыя крыніцы 

права. Асноўную, а часта выключную ролю тут сталі выконваць нормы 

права, сфармуляваныя ў нарматыўна-прававых актах. Крок за крокам 

нарматыўна-прававы акт пачынае пранікаць у маёмасныя, сямейныя і іншыя 

віды грамадскіх адносінаў. 

Месца і роля нарматыўна-прававых актаў сярод крыніц права шмат у 

чым вызначаецца характарам стварэння норм права, якія фармулююцца і 

замацоўваюцца ў іх. У мінулым пры стварэнні нарматыўна-прававых актаў 

заканадаўцы шырока выкарыстоўвалі тыя нормы права, што ўжо склаліся ў 

жыцці і апраўдалі сябе. «Первые законодатели, − падкрэсліваў П.І. Стучка, − 

были весьма осторожны и объявляли законом лишь то, что уже вошло в 

обычай или было уже проведено» [55, с. 107]. Безумоўна, выкарыстоўваемыя 

нормы старанна апрацоўваліся, сістэматызаваліся, частка з іх прызнавалася 

заканадаўцам страціўшымі сваю сілу і юрыдычнае значэнне. У сучасных 

умовах дзяржава аналізуе асноўныя напрамкі, тэндэнцыі развіцця грамадскіх 

адносінаў, якія маюць прававы характар, і на гэтай падставе фармулюе 

нормы права. Такі працэс стварэння норм права стаў своеасаблівым 

падмуркам для распаўсюджанай юрыдычнай ілюзіі аб тым, што менавіта 

дзяржава і стварае права. Гэтая ілюзія ў дзяржавах з аўтарытарнымі 

дзяржаўна-прававымі рэжымамі ператвараецца нават у адзін з афіцыйных 

дагматаў дзяржаўна-прававой ідэалогіі.  

Нарматыўна-прававы акт − гэта родавая назва разглядаемай крыніцы 

права. Гэты тэрмін пачаў выкарыстоўвацца адносна нядаўна. Раней вельмі 

распаўсюджанай назвай гэтай крыніцы права быў тэрмін «закон», хаця ў 

розных народаў і ў розныя часы ён абазначаў далёка не аднолькавыя 

прававыя з'явы. Так, у старажытнай Грэцыі гэтым тэрмінам абазначалі 

прававыя звычаі, у яўрэяў − рэлігійныя па свайму зместу правілы паводзінаў 

(«Законы Маісея»), у Вялікім княстве Літоўскім − характар веравызнання 

(«закон грэчаскі» і «закон лацінскі») і толькі ў Старажытным Рыме гэты 

тэрмін (па лацінскі – «lех») адпавядаў свайму сучаснаму зместу, бо ім 

абазначалі прававыя акты, што зыходзілі ад палітычнай улады [56, с. 5−8]. У 
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Новы час тэрмін «закон» пачалі выкарыстоўваць для абазначэння прававых 

актаў, якія выдаваліся вышэйшымі прадстаўнічымі органамі дзяржаўнай 

улады − парламентамі, а для абазначэння прававых актаў, што выдаваліся 

іншымі органамі дзяржавы − дэкрэт, ардананс, рэгламент, пастанова, 

рашэнне, загад, распараджэнне і г. д. Агульнай жа назвай для самых 

разнастайных прававых актаў, якія выдаюцца ўсімі дзяржаўнымі органамі і 

іншымі арганізацыямі і змяшчаюць у сабе нормы права, стаў тэрмін 

«нарматыўны прававы акт». 

Нарматыўна-прававы акт (закон) − вядучая крыніца права ў дзяржавах 

рамана-германскай прававой сям'і. Гэты факт стаў бясспрэчным пасля таго, 

як у XIX ст. у дзяржавах кантынентальнай Еўропы былі праведзены 

агульнанацыянальныя кадыфікацыі і практычна ўсё дзеючае права было 

выкладзена ў выглядзе нарматыўна-прававых актаў. Сучасная юрыдычная 

дактрына ў кантынентальнай прававой сістэме лічыць нарматыўна-прававы 

акт лепшым тэхнічным сродкам фармавання норм права ва ўмовах 

складанасці і дынамізму грамадскіх адносінаў, які дазваляе каардынаваць 

дзейнасць людзей у разнастайных сферах чалавечага жыцця для дасягнення 

агульнага інтарэсу. 

Іншае стаўленне да нарматыўна-прававога акта (закона) назіраецца ў 

англійскім праве. Класічная тэорыя бачыць у ім толькі другарадную крыніцу 

права  [57, с. 323], бо нарматыўна-прававы акт, згодна з ёй, уносіць толькі 

нейкія змяненні і дапаўненні ў права, якое ствараецца судовай практыкай. 

Дух права, яго прынцыпы выпрацоўваюцца судамі, а нарматыўна-прававыя 

акты толькі ўдакладняюць і падмацоўваюць іх. У Англіі з павагай ставяцца 

да свайго ўсемагутнага парламента, шануюць і паважаюць прымаемыя ім 

статуты (законы), але дзеючым правам нарматыўна-прававыя акты 

становяцца там толькі пасля таго, як на змешчаныя ў іх нормы спасылаюцца 

суды пры разглядзе канкрэтных спраў. Гэта азначае, што толькі пасля таго, 

як тая альбо іншая норма, змешчаная ў статуце, увойдзе ў склад rаtіо 

dесіdеndі прававога прэцэдэнта, яна становіцца дзеючым правам. 

Другараднае значэнне мае нарматыўна-прававы акт у мусульманскай 

прававой сістэме. Вынікае гэта перш-наперш з агульнай канцэпцыі 

праваразумення ў ісламе. Справа ў тым, што права, згодна з ісламам, 

ствараецца Алахам, яно становіцца вядома людзям праз прарока Мухамеда. 

Няма іншай сілы, якая б стварала права, акрамя Алаха. Праўда, 

мусульманская канцэпцыя крыніц права не забараняе парламенту, іншым 

органам дзяржаўнай улады выдаваць нарматыўныя прававыя акты і, такім 

чынам, ствараць нормы права. Пры гэтым выданне актаў абмяжоўваецца 

патрабаваннямі іслама, якім ствараемыя дзяржавай нормы права ні ў якім 

разе не могуць супярэчыць, бо людзі не могуць адмяніць альбо змяніць 

патрабаванні Карана і Суны. Іх задача пры напісанні нарматыўна-прававых 

актаў зводзіцца да выканання волі Алаха, а людзі павінны выкласці гэтую 

волю ў нормах, артыкулах, главах  [58, с. 10]. 
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8. Эвалюцыя (развіццё) крыніц права. 

 

Гісторыя развіцця права сведчыць аб тым, што кожная з 

вышэйазначаных крыніц права выкарыстоўвалася ў вядомых нам прававых 

сістэмах, у функцыянаванні права кожнага з гістарычных і зараз існуючых 

народаў. Але дамінуючае значэнне мелі некаторыя з крыніц права. Выклікана 

гэта было шмат якімі прычынамі, своеасаблівымі шляхамі развіцця права ў 

розных народаў. Пры гэтым роля тых альбо іншых крыніц права ў іх 

прававых сістэмах то ўзрастала, то падала. Ёсць, аднак, і нейкія агульныя 

заканамернасці ў развіцці крыніц права розных прававых сістэм і ў розных 

народаў. 

На першапачатковых этапах развіцця права галоўную ролю сярод 

крыніц права выконвалі прававы звычай, прававы прэцэдэнт і дагавор 

нарматыўнага зместу. Крыху пазней, пасля ўзнікнення сусветных рэлігій, 

свяшчэнныя пісанні актыўна выкарыстоўваліся ў якасці важнай крыніцы 

права. Дактрына (навука) аказала актыўнае ўздзеянне ў якасці крыніцы права 

на прававыя сістэмы некаторых народаў (асабліва ў Старажытным Рыме) і 

займае зараз пачэснае месца ў мусульманскай і англасаксонскай прававых 

сістэмах. Нарматыўна-прававы акт (закон) − цывілізаваная крыніца права ў 

класічным сваім абліччы выконваў раней і выконвае зараз вядучую ролю ў 

кантынентальнай прававой сістэме. 

У эвалюцыі крыніц права сустракаюцца сітуацыі, калі назвы, якія 

ўласцівы адным крыніцам, неабгрунтавана замацоўваліся за другімі. Так, у 

Новы час і зараз тэрмін «закон» выкарыстоўваецца для абазначэння 

звычаёвых па свайму характару крыніц права. Сведчаннем таму можа 

з'яўляцца гістарычны помнік права, выдадзены пры вавілонскім цару 

Хамурапі прыкладна ў 2100 г. да нараджэння Хрыста, які называецца ў 

навуковай і вучэбнай літаратуры кодэксам Хамурапі, ці законамі Хамурапі. 

Аналіз гэтага помніка права не дае ніякіх падстаў лічыць, што змешчаныя ў 

ім палажэнні ўяўляюць уласныя «адкрыцці» цара-заканадаўца. Наадварот, з 

усяго, што нам зараз дакладна вядома, вынікае, што гэта крыніца права была 

пабудавана на падставе існаваўшых з незапамятных часоў старажытных 

прававых звычаяў, якія дайшлі да Хамурапі ад папярэднікаў, менавіта ад 

шумерыйцаў [59, с. 386]. 

Сустракаюцца ў гісторыі развіцця крыніц права і такія нетыповыя 

сітуацыі, калі назва і змест крыніцы права ўтвараюцца ад зліцця розных па 

паходжанню норм права і ад спалучэння розных назваў. Так, вядома, што на 

Русі на працягу доўгага часу выкарыстоўвалася крыніца права пад назвай 

Намаканон (у рускім варыянце часта выкарыстоўвалася назва «Кормчая 

книга»). Яна ўяўляла па зместу збор кананічных (царкоўных) норм і норм 

права, выдадзеных дзяржаўнай уладай. Назва яе ўтварылася ад спалучэння 

двух тэрмінаў − nоmas − па грэчаску  закон і саnon − правіла. 

Паколькі ў прававых сістэмах выкарыстоўваюцца ў тых ці іншых 

межах усе крыніцы права, то натуральна, узнікае пытанне аб іх суадносінах
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паміж сабой, іх субардынацыі і значнасці. У навуцы гэтае пытанне 

фармулюецца як праблема вяршэнства, г. зн., першынства таго ці іншага віду 

крыніц права. Прыватным выпадкам гэтай праблемы з'яўляецца пытанне аб 

вяршэнстве закона сярод нарматыўна-прававых актаў і іншых крыніц права. 

У англасаксонскай прававой сістэме з моманту яе фармавання і па сённяшні 

дзень першынство належыць прававому прэцэдэнту, у рамана-германскай 

першапачаткова вядучая роля належала прававому звычаю, а зараз − 

нарматыўна-прававому акту (закону), а ў мусульманскай прававой сістэме 

галоўнае значэнне належыць свяшчэннаму пісанню і дактрыне (навуцы). Але 

і ў асяроддзі прэцэдэнтаў, прававых звычаяў, свяшчэнных пісанняў, 

нарматыўна-прававых актаў у сваю чаргу ўстанаўліваюцца сувязі 

падначалення, іерархічнай залежнасці, напрыклад, закон − падзаконныя акты, 

Каран − Суна − іджма і г. д. 

Можна адзначыць, што ў кожнай з прававых сістэм субардынацыя 

крыніц права вельмі своеасаблівая. У залежнасці ад гістарычных умоў 

фармавання прававых сістэм іх найістотнейшыя, самыя фундаментальныя 

прынцыпы і нормы замацоўваліся ў тых ці іншых відах крыніц права. 

Менавіта гэтыя віды крыніц права і перамагалі сярод усіх відаў крыніц права. 

Безумоўна, такое вылучэнне адбывалася не само па сабе, так сказаць, 

аўтаматычна. За гэтым працэсам стаялі ў кожным выпадку пэўныя 

сацыяльныя сілы, што былі зацікаўлены ў змене прававых каштоўнасцяў, а 

адпаведна, ва ўзвышэнні іерархіі і крыніц права, у якіх яны знаходзілі 

адлюстраванне. 

У развіцці крыніц права назіраецца, такім чынам, заканамернасць, 

змест якой зводзіцца да таго, што карэнныя змены ў іх змесце 

суправаджаюцца, як правіла, зменай іх ролі і месца сярод іншых крыніц 

права. Справа ў тым, што фармаванне ў прававых сістэмах новых, невядомых 

раней, прававых эквівалентаў патрабуе і новых форм выражэння і 

замацавання гэтых эквівалентаў. Як нельга маладое віно заліваць у старыя 

мяхі, так нельга ў адных і тых жа крыніцах права выкладаць супрацьлеглыя 

ці несумяшчальныя па зместу прававыя нормы. Лепш за ўсё сфармуляваць 

новыя прававыя эквіваленты ў іншых відах крыніц права і адначасова 

выдзеліць ім больш значнае месца сярод крыніц права. У такім разе 

састарэлыя прававыя эквіваленты, нормы права падпарадкоўваюцца новым 

згодна з новымі залежнасцямі паміж крыніцамі права. Прыкладам можа 

служыць развіццё традыцыйнай прававой сістэмы Афрыкі ў ХІХ-ХХ ст., якая 

пад уздзеяннем права метраполій (Англіі, Францыі, Германіі) прыняла новыя 

прававыя каштоўнасці і вымушана была змяніць субардынацыю паміж 

крыніцамі права. Прававы звычай як крыніца права адышоў на другі план, а 

на ролю вядучых крыніц былі вылучаны альбо прававы прэцэдэнт, альбо 

нарматыўна-прававы акт, у залежнасці ад таго, каштоўнасці якой метраполіі 

былі запазычаны. 

Залежнасці паміж крыніцамі права не абавязкова ўстанаўліваюцца 

строга па іерархіі. Паміж імі можа існаваць узаемазалежнасць, як гэта
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склалася паміж статутам (законам) і прававым прэцэдэнтам у Англіі. А ў 

Даніі, напрыклад, юрыдычная навука і практыка зыходзяць з таго, што 

ніводная з крыніц права не валодае абсалютнай перавагай (вяршэнствам) 

перад астатнімі. У Нарвегіі ўвогуле закон прызнаецца роўным з прававым 

звычаем і прававым прэцэдэнтам [60, с. 157]. 

Вядома, што гістарычна першыя крыніцы права − прававы звычай, 

прававы прэцэдэнт і дагавор нарматыўнага зместу існавалі першапачаткова ў 

вуснай форме. Узнікненне і развіццё пісьменства прывяло да 

«рэвалюцыйных» перамен у характары крыніц права і выкладаемых у гэтых 

крыніцах права норм. З'явілася магчымасць сістэматызаваць дзеючыя нормы 

права, пазбавіцца ад супярэчнасцяў паміж імі, ясна, дакладна і адназначна 

сфармуляваць іх змест, пазбавіцца ад прававога месніцтва і стварыць 

агульнадзяржаўную, уніфікаваную прававую сістэму. Пісьменства дазволіла 

ўсталяваць субардынацыйныя залежнасці паміж рознымі відамі крыніц і 

надаць гэтым залежнасцям афіцыйнае, агульнаабавязковае значэнне. 

 

 

Праблемныя пытанні 

 

1. Якія, на Вашу думку, прычыны прывялі да таго, што тэрмінам 

«крыніцы права» абазначаюць у юрыдычнай навуцы розныя сацыяльныя 

з'явы? 

2. Якія, на Вашу думку, навуковыя тэрміны можна было б 

выкарыстоўваць для абазначэння тых сіл, што абумоўліваюць існаванне 

права; для абазначэння той сілы, што непасрэдна фармулюе нормы права; 

для абазначэння звестак аб праве? 

3. Пералічыце і абгрунтуйце станоўчыя і адмоўныя якасці (уласцівасці) 

звычаёвага права. 

4. Якая па сутнасці розніца паміж пісанымі і непісанымі прававымі 

звычаямі? 

5. Чаму прававы прэцэдэнт стаў асноўнай крыніцай права ў 

англасаксонскай прававой сістэме? 

6. Пералічыце і абгрунтуйце станоўчыя і адмоўныя ўласцівасці прававога 

прэцэдэнта ў якасці крыніцы права. 

7. Як, на Вашу думку, суадносяцца паміж сабой паняцці прававога і 

судовага прэцэдэнта? 

8. Наколькі значным у параўнанні з прававым звычаем і прававым 

прэцэдэнтам, на Вашу думку, быў уплыў дагавораў нарматыўнага зместу на 

развіццё прававых сістэм? 

9. Ці правільным будзе сцвярджэнне аб тым, што дактрына (навука) можа 

выкарыстоўвацца ў якасці крыніцы права і ў вуснай форме свайго існавання? 

10. Ці можна лічыць дактрыну (навуку) адной з гістарычна першых крыніц 

права? 
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11. Параўнайце ўплыў свяшчэннага пісання ў якасці крыніцы права на 

станаўленне і развіццё кантынентальнай, англасаксонскай і мусульманскай 

прававых сістэм. 

12. Параўнайце паміж сабой уласцівасці такіх крыніц права, як дактрына 

(навука) і свяшчэннае пісанне. 

13. Як суадносяцца паміж сабой паняцці «нарматыўна-прававы акт», 

«індывідуальна-прававы акт», «прававы акт»? 

14. Ці выкарыстоўваецца (і чаму так ці не) нарматыўна-прававы акт у 

якасці крыніцы міжнароднага і міжнароднага прыватнага права? 

15. Як Вы ставіцеся да думкі некаторых навукоўцаў аб выдзяленні ў 

самастойныя віды крыніц права прынцыпаў права і рэферэндума 

(усенароднага галасавання)? 

16. Якія, на Вашу думку, тэндэнцыі ва ўзаемаадносінах паміж крыніцамі 

права характэрны для кантынентальнай, англасаксонскай і мусульманскай 

прававых сістэм? 

17. Наколькі верагодна і апраўдана ў сучасных цывілізаваных дзяржавах 

выкарыстанне вуснай формы існавання крыніц права? 
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Глава 5 

СІСТЭМА НОРМ ПРАВА 
 

1. Паняцце сістэмы норм права. 2. «Галіновая» структура норм  права. 3. 

Галіны, падгаліны і інстытуты норм права. 4. Агульная характарыстыка 

асноўных галінаў права Рэспублікі Беларусь. 

 

 

Адметнай асаблівасцю норм права з’яўляецца іх шчыльная 

ўзаемасувязь, узаемадзеянне паміж сабой пры рэгуляванні  грамадскіх 

адносінаў і выкананні іншых «ускладзеных на нормы права абавязкаў». Так 

пабудавана права, што ніводная з яго норм сама па сабе не ў стане дасягнуць 

пэўных мэтаў і выканаць пэўныя задачы без «супрацоўніцтва» з іншымі 

нормамі права.  Разам з тым уся сукупнасць дзеючых у грамадстве норм 

права падраздзяляецца на нейкія структурныя ўтварэнні, часткі, кожная з якіх 

выконвае самастойную ролю ў прававым рэгуляванні грамадскіх адносінаў. 

Менавіта для абазначэння шчыльнай узаемасувязі і ўзаемадзеяння  паміж 

нормамі права пры іх адначасовым падраздзяленні на нейкія структурныя 

адзінкі (часткі) у агульнай тэорыі права выкарыстоўваецца паняцце 

(катэгорыя) сістэмы норм права [1]. 
 

1. Паняцце сістэмы норм права. 

 

Знаёмства з манаграфічнай літаратурай, падручнікамі і навучальнымі 

дапаможнікамі, якія выдадзены, з аднаго боку, напрыканцы 80-х − напачатку 

90-х гадоў (як кажуць, «за камуністычным часам»), калі пануючай у 

разуменні права была нарматывісцкая канцэпцыя [2, с. 395−411, 337−349, 

204−223], а, з другога боку, у 90-я гады, калі ў падыходах да разумення права 

ўжо трывала ўсталяваўся па-сапраўднаму шматаспектны аналіз [3, с. 

210−219, 165−178, 178−199, 36, 135−138, 187−250], сведчыць аб тым, што 

вузлавымі момантамі ў асвятленні «сістэмных паняццяў» права з’яўлялася 

раней і з’яўляюцца зараз такія параметры, як: а) цэласнасць, адзінства, 

узаемаўзгодненасць права (норм права); б) дыферэнцыраванасць, дзяленне 

права (норм права) на нейкія структурныя адзінкі (часткі). 

Праўда, тыя аўтары, што адышлі ад «вузканарматыўнага» разумення 

права, развіваюць зараз і іншыя падыходы да зместу паняцця «сістэмы 

права». «Если понимать под правом не только и не столько систему норм, − 

адзначае, напрыклад, В.З.Ліўшыц, − но и совокупность идей, норм и 

реальных отношений, отвечающих принципам справедливости, равенства, 

свободы … то, естественно, структура права кажется иной. Право включает 

три компонента, три составные части: идеи, нормы, общественные 

отношения» [4, с. 77-78]. Увогуле  з такой зменай у метадалогіі і методыцы 

даследаванняў нельга не пагадзіцца. Важна толькі падкрэсліць, што паняцце 

«сістэмы норм права» не губляе пры гэтым навуковай значнасці,
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метадалагічнай, метадычнай і практычнай карыснасці. Больш таго, ва 

ўзнікшай сітуацыі навуковыя тэрміны набываюць сваю сапраўдную 

адпаведнасць зместу  абазначаемых імі паняццяў. Тэрмінам «сістэма права»  

абазначаецца сапраўды структурная арганізацыя права, а тэрмінам «сістэма 

норм права» – структурная арганізацыя «матэрыяльнага» ўвасаблення права 

– правілаў паводзінаў (норм права). 

Чым абумоўлены цэласнасць, адзінства, узаемаузгодненасць норм 

права? 

Па-першае, адзінствам чалавечай дзейнасці, якая абумоўлівае адзінства 

грамадскіх адносінаў, рэгулюемых нормамі права. Па-другое, адзінствам, 

сістэмнасцю і ўзаемаўзгодненасцю прынцыпаў права. Вобразна кажучы, 

прынцыпы права з’яўляюцца той канструкцыяй, што сцягвае ў адзінае цэлае 

змест усяго мноства дзеючых у грамадстве норм права. І, нарэшце, па-трэцяе, 

сярод фактараў, што непасрэдна ўздзейнічаюць на сістэмнае адзінства норм 

права, трэба адзначыць адзінства дзяржаўнай волі. Справа ў тым, што любая 

дзяржава імкнецца звесці ў адзінае, несупярэчлівае цэлае ўсё мноства 

дзеючых у грамадстве крыніц права, забяспечыць узаемаўзгодненасць норм 

права, што змяшчаюцца ў гэтых крыніцах, хаця б ужо таму, што без 

адзінства, цэласнасці, узаемаўзгодненасці норм права ніводная дзяржава 

проста не ў стане вырашаць свае задачы. Гэтая абставіна мае настолькі 

важнае значэнне, што ў  дзяржавах фармуецца нават асобны, самастойны, 

спецыфічны від дзейнасці па падтрыманні дзеючых норм і крыніц права ва 

ўзаемаўзгодненасці, у пастаяннай «баявой гатоўнасці» – сістэматызацыя 

права (альбо «сістэматызацыя заканадаўства», альбо «сістэматызацыя 

нарматыўна-прававых актаў», альбо «сістэматызацыя крыніц права») [5]. 

Першыя два фактары абумоўліваюць адзінства норм права з пазіцый, так 

сказаць, унутранага іх зместу, а трэці забяспечвае адзінства праз форму 

існавання норм права (праз крыніцы норм права). 

Да нядаўняга часу ў навучальнай літаратуры адзінства дзеючых норм 

права тлумачылася адзінствам і гарманічным функцыянаваннем 

сацыялістычнай эканамічнай сістэмы, адсутнасцю антаганістычных класаў і 

класавай барацьбы, непарушным саюзам рабочых, сялян і інтэлігенцыі, 

маналітнасцю сацыялістычнай палітычнай сістэмы і адзінствам волі народа, 

якая забяспечвалася дзейнасцю кіруючай сілы грамадства – Камуністычнай 

партыяй [6, с. 272−274]. Безумоўна, такія тлумачэнні адзінства норм права 

былі далёкімі ад рэчаіснасці, яны падмянялі аналіз прававой матэрыі 

палітыка-ідэалагічнымі абгрунтаваннямі, штампамі, засмечвалі юрыдычную 

навуку неўласцівымі ёй палітычнымі лозунгамі. З чыста навуковага пункту 

гледжання прыведзеная аргументацыя адзінства норм права не вытрымлівае 

ніякай крытыкі. Бо атрымліваецца так, быццам бы да 1917 года, пасля якога 

кіруючая сіла грамадства пачала ўсталёўваць сацыялістычную эканамічную 

сістэму, непарушны саюз рабочых, сялян і інтэлігенцыі і забяспечваць 

адзінства волі народа, увогуле не існавала ніякай сістэмнасці, 

узаемаўзгодненасці паміж нормамі права, што не адпавядае рэчаіснасці. 
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У падмурку дзялення ўсёй сукупнасці норм на нейкія структурныя 

адзінкі ляжыць таксама шэраг фактараў. 

Сярод мноства розных па зместу грамадскіх адносінаў, якія 

рэгулююцца нормамі права, існуюць асобныя, найбольш роднасныя, віды 

грамадскіх адносінаў, якія патрабуюць своеасаблівага прававога ўздзеяння, 

што не можа не абумоўліваць існавання ва ўсёй сукупнасці дзеючых норм 

права асобных структурных груп (частак), якія найбольш адэкватна 

адпавядаюць рэгулюемым грамадскім адносінам, забяспечваюць іх 

нармальнае функцыянаванне і развіццё. Адносная незалежнасць норм права 

ад рэгулюемых імі грамадскіх адносінаў дазваляе заканадаўцу выбіраць 

найбольш эфектыўныя сродкі, прыёмы, інструменты ўздзеяння на грамадскія 

адносіны ў залежнасці як ад іх зместу, так і ад тых мэтаў, што імкнецца 

дасягнуць заканадавец, і ад тых задач, якія ён жадае вырашыць. Такім чынам, 

спецыфіка асобных груп рэгулюемых нормамі права грамадскіх адносінаў і 

магчымасць заканадаўцы выбіраць «па свайму густу» сродкі і прыёмы 

ўздзеяння на іх натуральна абумоўліваюць існаванне асобных частак (груп) 

норм права. 

Па-другое, любая дзяржава зацікаўлена ў тым, каб правесці 

сістэматыку ўсёй вялізнай колькасці дзеючых норм права. Бо гэта дазваляе 

ажыццявіць элементарную іх інвентарызацыю, зрабіць дзеючыя нормы 

даступнымі і зразумелымі для правапрымяняльнікаў і іншых карыстальнікаў. 

Вырашыць гэтыя і іншыя праблемы  значна прасцей, калі ўся сукупнасць 

норм права падзелена на нейкія таксанамічныя адзінкі (разрады), якія 

знаходзяцца паміж сабой у пэўнай супадпарадкаванасці, узаемазалежнасці. 

Акрамя акрэсленых вышэй фактараў, якія найбольш істотна ўплываюць 

на сістэму норм права, г. зн., з аднаго боку, на адзінства, цэласнасць і 

ўзаемаўзгодненасць, а з другога – на іх дыферэнцыраванасць, узаемасувязі 

паміж нормамі права абумоўліваюцца таксама навуковымі, 

культуралагічнымі, традыцыйнымі, гістарычнымі, дэмаграфічнымі, 

нацыянальнымі і шмат якімі іншымі  прычынамі. 

Сістэма норм права з’яўляецца высокаарганізаванай  сістэмай, у якой 

выдзяляецца некалькі структур. Адну з іх умоўна можна назваць «галіновай», 

бо асноўнымі структурнымі адзінкамі тут выступаюць галіны права. У сваю 

чаргу галіны права падраздзяляюцца на падгаліны і інстытуты права. Можна 

сцвярджаць, што інстытуты права аб’ядноўваюцца ў падгаліны і галіны 

права. Яшчэ адна са структур, што вядома з часоў старажытнарымскага 

права, можа быць абазначана як «публічна-прыватная» (ці «прыватна-

публічная»), бо ў ёй уся сукупнасць дзеючых у пэўным грамадстве норм 

права  падзяляецца на дзве вялікія групы − права публічнае і права 

прыватнае. Агульнай тэорыі права добра вядома і «матэрыяльна-

працэсуальная» структура права з дзяленнем норм права на права 

матэрыяльнае і права працэсуальнае. І, нарэшце, «рэгулятыўна-ахоўная» 

структура з умоўным падзелам норм права на права рэгулятыўнае і права 

ахоўнае. 
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Пры першасным набліжэнні да сістэмы норм права складваецца  

ўражанне, што сэнс гэтай тэарэтычнай канструкцыі зводзіцца да выдзялення 

нейкіх спецыфічных, раней невядомых, відаў (груп) норм права, і, такім 

чынам, праблематыка сістэмы норм права калі не паўтарае, дык перасякаецца 

з пытаннем аб іх класіфікацыі, якое разглядалася ў главе 3 дадзенага 

дапаможніка. 

Аднак больш дэталёвае даследаванне праблемы сведчыць аб іншым. І  

першае, што неабходна адзначыць, дык гэта істотная розніца ў навуковых 

прыёмах, з дапамогай якіх адасабляліся групы норм у выпадку іх 

класіфікацыі і ў выпадку з выдзяленнем структурных частак сістэмы норм 

права. Выдзяленне асобных структурных частак у сістэме норм права 

праводзіцца не шляхам класіфікацыйных прыёмаў, а метадам тыпалогіі, пры 

якім выдзяленне груп адбываецца па сукупнасці прымет, уласцівых нормам 

права [7, с. 55−63]. Напрыклад, галіна права характарызуецца адначасова 

прадметам прававога рэгулявання, метадам прававога рэгулявання і 

адмысловым прававым рэжымам.  Такім чынам, пры класіфікацыі норм права 

за аснову іх дзялення на нейкія групы (віды) бяруцца ўнутраныя,  

«асаблівыя» якасці норм права, а ў выпадку ж з іх сістэматыкай, 

структурыраванасцю групіроўка норм права адбываецца ў залежнасці ад 

сувязяў норм права з іншымі грамадскімі рэаліямі – характарам грамадскіх 

адносінаў, інтарэсамі ўдзельнікаў грамадскіх адносін, мэтамі і задачамі 

прававога рэгулявання, зацікаўленасцю (воляй) дзяржавы і г. д. Пры гэтым, 

праўда, не забываюцца, не пакідаюцца за межамі навуковага аналізу 

сістэмнасць, узаемаўзгодненасць, узаемазалежнасць і «асаблівыя» якасці 

норм права. 

Асноўная мэта класіфікацыі норм права, выдзялення асобных іх відаў 

зводзіцца да вывучэння адметных, непаўторных рыс тых ці іншых норм 

права, высвятлення месца, ролі і функцый кожнай асобнай нормы ў сістэме 

норм права. У выпадку ж са структурай норм права асобныя іх групы 

выдзяляюцца з мэтай высвятлення  будовы ўсёй сукупнасці норм права, г. 

зн., сістэмы, яе стану і ўладкаванасці, інтэграванасці норм права ў адзінае 

цэлае [8, с. 287]. Праводзіцца макрааналіз усёй сукупнасці норм права з 

вывучэннем асноўных напрамкаў, тэндэнцый яе развіцця. 

Усе акрэсленыя структуры права не выключаюць адна другую. Яны 

існуюць адначасова і паралельна. Пры гэтым атрымліваецца так, што адна і 

тая ж самая норма права  адначасова з’яўляецца «першацаглінкай» кожнай са 

структур права. У гэтым плане ўзнікае пытанне аб механізме ўтварэння ўсіх 

уласцівых сістэме норм права, структур і іх узаемаадносінах паміж сабой [9]. 

Не разглядаючы яго па сутнасці і ва ўсёй падрабязнасці, акрэслім толькі 

самыя вузлавыя моманты. 

Шматструктурнасць сістэмы норм права з’яўляецца вынікам 

адначасовага ўзаемадзеяння паміж сабой норм права шэрагам уласцівых ім 

якасцяў (прымет). Прычым фармаванне галіновай структуры адбываецца ў 

выніку аб’яднання норм права з аднолькавым, так сказаць, «матэматычным
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знакам». Для гэтай структуры важна, што нормы права, якія, напрыклад,  

аб’ядноўваюцца  ў грамадзянскае права, рэгулююць роднасныя грамадскія 

адносіны на падставе ўласцівага ім дыспазітыўнага метаду прававога 

рэгулявання. Што ж тычыцца астатніх структур сістэмы норм права, то там у 

адну і тую ж структуру аб’ядноўваюцца нормы права з супрацьлеглымі, так 

сказаць, «матэматычнымі знакамі». Напрыклад, публічна-прыватная 

структура складаецца ў выніку аб’яднання і ўзаемадзеяння, з аднаго боку,  

норм права, якія забяспечваюць ажыццяўленне агульных для ўсёй 

грамадскай супольнасці інтарэсаў, з другога боку, тых норм права, што 

накіраваны на абарону і рэалізацыю ўласцівых грамадскасці прыватных 

інтарэсаў. Прыцягваючыся адна да адной альбо аднолькавымі, альбо 

супрацьлеглымі якасцямі, нормы права аб’ядноўваюцца ў нейкія ўстойлівыя 

групы, структурныя часткі, кожная з якіх займае сваё адметнае месца ў 

сукупнай структуры норм права і вырашае пэўныя задачы па ўладкаванню 

грамадскіх адносінаў. 

Разам з тым аб’яднанне норм права ва ўстойлівыя структурныя адзінкі 

адбываецца пад уплывам знешніх структураўтваральных фактараў. Без 

знешніх фактараў працяглага, устойлівага дзеяння ўвогуле было бы 

немагчыма існаванне нейкіх адасобленых, спецыфічных відаў (груп) норм 

права. Некаторыя з іх маюць роўнавялікае значэнне для існавання кожнай са 

структур. Да іх адносяцца змест і характар грамадскіх адносінаў, прыёмы і 

сродкі юрыдычнага ўздзеяння на грамадскія адносіны, дзяржаўная воля і г. д.  

Магчыма, што на ўтварэнне асобных структур нейкія з гэтых фактараў 

уздзейнічаюць больш моцна, а на іншыя аказваюць чыста сімвалічны ўплыў. 

Для нас важна зафіксаваць адносна іх тое, што яны маюць нейкія дачыненні  

да кожнай са структур  сістэмы норм права, і менавіта ў гэтым сэнсе яны 

з'яўляюцца роўнавялікімі. У той час ёсць такія знешнія 

структураўтваральныя фактары, што ўздзейнічаюць на фармаванне адной ці 

пераважна адной са структур. Так, існаванне ўжо ўзгадваемай вышэй 

публічна-прыватнай структуры абумоўліваецца ўстойлівым існаваннем і 

ўздзеяннем на нормы права агульных для ўсёй супольнасці і толькі для яе 

часткі інтарэсаў [10, с. 25−33]. 

Складанае перапляценне і ўзаемадзеянне знешніх 

структураўтваральных фактараў з уласцівасцямі (якасцямі) норм права і 

прыводзіць урэшце рэшт да адначасовага існавання некалькіх структур у 

сістэме норм права. 

Шматструктурнасць сістэмы норм права «справакавала» некаторых 

навукоўцаў на высвятленне пытання аб месцы і ролі той ці іншай структуры. 

Шэрагам знакамітых  даследчыкаў было сфармулявана палажэнне аб тым, 

што «основными структурными подразделениями права являются отрасли, 

подотрасли, правовые институты, различающиеся между собой по своему 

значению, объему и тому месту, которое они занимают в общем правовом 

регулировании» [11, с. 288]. С.С. Аляксееў лічыць галоўнымі структурнымі 

падраздзяленнямі сістэмы норм права галіны права [12, с. 161]. «Основным
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элементом системы права, − падкрэслівае В.М. Храпанюк, − является отрасль 

права» [13, с. 213]. На наш погляд, як пералічаныя тут, так і падобныя да іх 

меркаванні і падыходы з’яўляюцца ў навуковых адносінах, па-першае, 

недакладнымі і, па-другое, некарэктнымі. 

Недакладнымі таму, што яны абапіраюцца выключна на вопыт развіцця 

сістэмы норм права ў рамана-германскай (кантынентальнай) прававой сям’і і 

не ўлічваюць спецыфікі структурнай арганізацыі норм права ў іншых 

прававых сем’ях.  Для  англасаксонскага права ўвогуле невядомы характэрны 

для рамана-германскай прававой сям’і падзел норм права на права 

канстытуцыйнае, адміністрацыйнае і г. д. Сістэма англійскага права 

падзяляецца на іншыя структурныя часткі – права агульнае і права 

справядлівасці. Далей, у англійскай прававой сям’і не прызнаецца падзел 

права на права прыватнае і права публічнае. Найбольшую практычную 

значнасць для англійскіх юрыстаў мае падзел норм права на права 

матэрыяльнае і права працэсуальнае пры вядучай ролі апошняга. Сусветна 

вядомы  кампаратывіст Рэне Давід падкрэслівае, што «… судебная процедура 

в Англии сохранила большее значение по сравнению с ролью процедуры в 

странах континентальной Европы … с точки зрения психологической в 

Англии сохраняется способ мышления, придающий особо важное значение 

судебной процедуре» [14, с. 285−301]. Даследаванне структурнай арганізацыі 

мусульманскага права хаця і сведчыць аб яе падабенстве да структуры 

рамана-германскага права, тым не менш, не дае падстаў для вываду аб 

вядучай ролі менавіта галіновай структуры [15, с. 111−121, 20−37]. 

Некарэктнасць разглядаемых меркаванняў і падыходаў бачыцца ў тым, 

што яны не ўлічваюць палажэнняў агульнай тэорыі сістэм адносна 

ўзаемадзеяння і субардынацыі аднаўзроўневых структур, уласцівых 

адначасова адной і той жа сацыяльнай з’яве. У гэтых выпадках, як 

сцвярджаюць «сістэмнікі», кожная з аднаўзроўневых структур можа стаць 

галоўнай, вядучай   пры пэўных абставінах і ў пэўных стасунках. «Галіновая 

структура» можа лічыцца галоўнай, вядучай у метадычных адносінах (калі 

размова ідзе аб выкладанні права), і ў дачыненні да пабудовы сістэмы 

заканадаўства, яго сістэматызацыі і кадыфікацыі. Пераход да рыначнай 

эканомікі, стварэння цывільнай супольнасці і пабудовы прававой дзяржавы 

значна актуалізаваў праблематыку публічнага і прыватнага, заканамерна 

вылучыў «публічна-прыватную» структуру ў лік асноўных, галоўных, 

вядучых. 

Сістэма норм права пастаянна развіваецца і ўдасканальваецца. Яна 

складваецца гістарычна, пад «…влиянием как объективных, так и 

субъективных факторов, при преобладающем влиянии экономических 

факторов» [16, с. 291, 340]. Патрэбы грамадскага жыцця, а таксама дзейнасць 

заканадаўца, усіх органаў і інстытутаў, якія ствараюць нормы права ў 

адпаведнасці з патрабаваннямі грамадскіх адносінаў, уздзейнічаюць на 

сістэму норм права, прыводзяць да пэўных зрухаў у ёй. Са змяненнем зместу 

грамадскіх адносінаў (і асабліва іх структуры) мяняюцца нормы, што
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рэгулююць гэтыя грамадскія адносіны, і, адпаведна, і сувязі (генетычныя, 

структурныя, функцыянальныя) змяніўшыхся норм з астатнімі нормамі 

права. Рана ці позна колькасныя змяненні ў характары сувязяў паміж 

асобнымі нормамі права прыводзяць да якасных перамен паміж 

структурнымі часткамі сістэмы норм права, да трансфармацыі ва ўсёй 

сістэме. 

Узмацненне момантаў адзінства ў рэгулюемых грамадскіх адносінах 

абумоўлівае (праўда, не аўтаматычна і не адназначна), актывізацыю 

дзейнасці дзяржавы, усіх яе органаў па паляпшэнню ўзаемаўзгодненасці, 

умацаванню адзінства і цэласнасці норм права.  Знешне гэта праяўляецца 

праз пашырэнне сістэматызацыі і асабліва кадыфікацыі заканадаўства.  

Асабліва значныя перамены ў сістэме норм права адбываюцца ў выніку 

пашырэння ці, наадварот, звужэння сферы прававога (чытай, заканадаўчага) 

рэгулявання. Гэтыя працэсы абумоўліваюць адразу даволі рэзкія і 

адчувальныя перамены ў колькасным і якасным стане структурных 

элементаў. Узнікаюць новыя ці рэфармуюцца існуючыя галіны, падгаліны і 

інстытуты права. Атрымліваюць дадатковыя стымулы да развіцця альбо, 

наадварот, страчваюць грамадскую значнасць і гучанне прыватнае ці 

публічнае, матэрыяльнае ці працэсуальнае, рэгулятыўнае ці ахоўнае права. 

Да значных пераўтварэнняў у сістэме норм права прыводзяць таксама 

змяненні ў знешніх структураўтваральных фактарах. Змяненні ва 

ўзаемаадносінах паміж цывільнай супольнасцю і дзяржавай, перамены ў 

мэтах, задачах і метадах уздзеяння дзяржавы на грамадскія адносіны  

прыводзяць да перамен у «публічна-прыватнай», «матэрыяльна-

працэсуальнай» і «ахоўна-рэгулятыўнай» структурах права. 

Тэарэтычная канструкцыя сістэмы норм права мае без перабольшвання 

велізарнае значэнне для развіцця юрыдычнай навукі, адукацыі, яна актыўна 

выкарыстоўваецца ў законатворчай і правапрымяняльнай практыцы. 

Гэтая катэгорыя сцягвае ў адзінае цэлае і робіць зразумелымі такія 

паняцці і катэгорыі юрыдычнай навукі, як норма і крыніцы права, сістэма 

заканадаўства і сістэма нарматыўна-прававых актаў, праватворчасць, 

рэалізацыя, прымяненне і тлумачэнне норм права. Нябачнымі на першы 

погляд «магнітна-сілавымі» лініямі яны звязваюцца з канструкцыяй сістэмы 

норм права, знаходзяць у ёй свае надзейныя апоры, логіку развіцця. 

На падставе сістэмы норм права складваецца сістэма прававых навук і, 

адпаведна, сістэма іх выкладання, фарміруюцца навучальныя планы 

падрыхтоўкі спецыялістаў-юрыстаў у вышэйшых навучальных установах, 

распрацоўваюцца сістэматыка і змест юрыдычных дысцыплін, пішуцца 

падручнікі і навучальныя дапаможнікі. Арганізацыя кафедраў, навуковых 

сектараў, аддзелаў і лабараторый у вышэйшых навучальных установах і 

навукова-даследчых інстытутах сваімі каранямі ўзыходзіць да сістэмы норм 

права. Падрыхтоўка спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру 

для патрэб  вышэйшай школы і навукова-даследчых устаноў вядзецца згодна
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з дзяржаўным класіфікатарам (шыфрам) спецыяльнасцяў, у падмурку якога 

таксама знаходзіцца сістэма норм права і сістэма галінаў юрыдычнай навукі. 

Навуковая арганізацыя сістэматызацыі і кадыфікацыі заканадаўства ў 

дзяржаве немагчыма без высвятлення складу, характару і аб’ектыўнай 

групіроўкі норм права, г. зн., вучэння аб іх сістэме. Справа ў тым, што 

сістэматызацыя і кадыфікацыя заканадаўства праводзяцца, як сведчыць 

вопыт, па тых галінах, падгалінах і інстытутах, на якія распадаюцца дзеючыя 

нормы права. У залежнасці ад таго, як вырашаюцца пытанні аб сістэме норм 

права, вызначаюцца кірункі працы ў сферы сістэматызацыі заканадаўства; 

акрэсліваецца кола норм права, якія павінны быць належным чынам 

апрацаваны і кадыфікаваны. 

Вучэнне аб сістэме  норм права забяспечвае правільнае іх прымяненне. 

«Без системы права, − падкрэслівалі С.А. Галунскі і М.С. Страговіч, −  

невозможно разобраться в громадном количестве действующих норм, 

невозможно находить среди них те, которые относятся к тому или иному 

конкретному случаю … Система права дает  возможность правильно понять, 

уяснить смысл норм права; значение каждой нормы можно правильно 

оценить только в связи с другими родственными ей нормами, а такая 

группировка родственных норм достигается именно благодаря системе 

права» [17, с. 283]. Непарушнай з’яўляецца канструкцыя сістэмы норм права 

ў сітуацыях з прабеламі ў праве. Пры запаўненні прабелаў у праве з 

дапамогай  аналогіі закона і аналогіі права патрэбна знайсці норму ці шэраг 

норм, што рэгулююць найбольш блізкія, роднасныя грамадскія адносіны [18]. 

Натуральна, такі пошук вядзецца на падставе сістэмы норм права, тых 

падраздзяленняў, груп, частак, у якія яны аб’ядноўваюцца, паміж якімі 

ўсталёўваюцца функцыянальныя, структурныя і генетычныя сувязі. 

Асаблівае значэнне гэтыя сувязі набываюць пры субсідзіярным прымяненні 

норм права пэўнай галіны, да грамадскіх адносінаў, што складаюць прадмет 

прававога рэгулявання роднасных галінаў [19], напрыклад, калі нормы 

цывільнага права прымяняюцца да працоўных, калгасных ці сялянскіх 

адносінаў. 

 

2. «Галіновая» структура норм права. 
 

Асноўнымі структурнымі часткамі (элементамі) галіновай  структуры 

з’яўляюцца галіны норм права [20, с. 357, 173].  У  сваю чаргу галіны норм 

права падзяляюцца на  інстытуты. Асобныя з галінаў права ўключаюць у сябе 

падгаліны права, якія распадаюцца на інстытуты права. Існаванне ў 

структуры норм права такога падраздзялення, як падгаліна права, не адмяняе 

асноўнага ланцужка структурных залежнасцяў: уся сукупнасць норм права – 

галіны норм права – інстытуты права. Проста гэты ланцужок падаўжаецца, 

прычым падаўжаецца вельмі цікава. Нейкая група норм права ў межах 

пэўнай галіны адасабляецца ў падгаліну норм права, яна ўключае ў сябе 

інстытуты права. І вось для гэтай групы норм права ланцужок структурных
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залежнасцяў павялічваецца на адно звяно. Што ж тычыцца тых норм права, 

якія не ўключаюцца ў склад нейкіх падгалінаў права, то для іх структурныя 

залежнасці застаюцца ранейшымі. Нормы права аб’ядноўваюцца ў 

інстытуты, а інстытуты адразу ўваходзяць у склад пэўнай галіны права. 

Для галіны права – асноўнага падраздзялення разглядаемай структуры 

норм права – уласцівы шэраг адметных рыс. Гэта прадмет прававога 

рэгулявання, метад прававога рэгулявання і асобны прававы рэжым 

рэгулявання. Адзначаныя параметры дэталёва і ўсебакова разглядаліся ў 

юрыдычнай літаратуры [21]. Іх тэарэтычная і асабліва практычная значнасць 

(як, дарэчы, і ўсёй сістэмна-структурнай праблематыкі) настолькі важныя, 

што яны тройчы абмяркоўваліся падчас дыскусій аб сістэме права. Без 

перабольшвання можна сцвярджаць, што такога «гонару»  не мела ніводная з 

праблем агульнай тэорыі права [22, с. 14−16]. 

Падчас першай дыскусіі аб сістэме права, якая працякала напрыканцы 

30-х гадоў ХХ стагоддзя і вынікі якой былі падведзены ў тэзісах, выдадзеных 

Інстытутам права АН СССР, паміж навукоўцамі была дасягнута, хаця і не 

аднагалосная, дамоўленасць аб тым, каб лічыць прадмет прававога 

рэгулявання (пэўныя грамадскія адносіны) класіфікацыйным крытэрыем 

самастойных галінаў права. Прапановы некаторых аўтараў аб тым, каб 

праводзіць класіфікацыю  норм права па метаду прававога рэгулявання і 

выдзяляць з яго дапамогай асобныя групы норм права ў самастойныя галіны, 

не былі прыняты, бо падзел норм права па гэтаму крытэрыю, як падкрэсліваў 

М.А. Аржанаў, − адзін са знакамітых айчынных навукоўцаў і актыўных 

удзельнікаў першай дыскусіі аб сістэме права, «…относится ближайшим 

образом к форме, а не к содержанию правоотношений» [23, с. 32]. Разам з 

тым ва ўзгаданых тэзісах Інстытута права адзначалася: «Из сказанного не 

вытекает, однако, что, систематизируя правовой материал по предметам 

правового регулирования, мы тем самым должны оставить без внимания те 

различия, которые существуют в методах регулирования общественных 

отношений» [24, с. 6]. 

Належнае месца метаду прававога рэгулявання было нададзена ў ходзе 

другой дыскусіі аб сістэме права, якая адбывалася ў 1956−1958 гадах. Пасля 

яе ў юрыдычнай навуцы ўсталявалася думка аб тым, што прадмет прававога 

рэгулявання з’яўляецца асноўным і рашаючым крытэрыем для  класіфікацыі 

галінаў права, бо ён мае аб’ектыўны характар. У той жа самы час метад 

прававога рэгулявання мае хаця і падначаленае, але важнае значэнне [25, с. 

297]. Чаму ж метаду прававога рэгулявання была нададзена большая 

значнасць? Таму што было трывала ўсвядомлена палажэнне – калі зыходзіць 

з тэзіса аб своеасаблівасці прадмета прававога рэгулявання ў якасці адзінага 

крытэрыя самастойнай галіны права, то ў гэтым выпадку атрымаецца 

бясконцае мноства галінаў права, пры гэтым кожнай больш-менш 

адасобленай групе норм права павінен быць нададзены статус галіны права. 

У той жа час трэба адзначыць, што доўгі час метад прававога рэгулявання 

лічыўся дадатковым класіфікацыйным крытэрыем норм права на галіны.
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Але ў сучаснай юрыдычнай літаратуры дамінуючай выступае пазіцыя, згодна 

з якой як прадмет, так і метад прававога рэгулявання з’яўляюцца асноўнымі 

класіфікацыйнымі  паказчыкамі самастойнасці той ці іншай галіны норм 

права [26, с. 345]. 

У 1982 годзе па ініцыятыве часопіса «Савецкая дзяржава і права» была 

праведзена дыскусія на тэму: «Сістэма савецкага права і перспектывы яе 

развіцця» [27], на якой побач з абмеркаваннем ужо традыцыйнай 

праблематыкі аб характары, ролі, змесце і значэнні прадмета і метаду 

прававога рэгулявання ў «пабудове» сістэмы норм права і выдзяленні 

асобных галінаў быў сфармуляваны яшчэ адзін уласцівы галіне норм права 

параметр – асобны прававы рэжым рэгулявання грамадскіх адносінаў. 

Разгледзім кожны з вышэйазначаных параметраў, уласцівых галінам 

права. 

Прадмет прававога рэгулявання лічыцца матэрыяльным крытэрыем 

размежавання норм права, пад ім разумеюцца якасна асобныя віды 

грамадскіх адносінаў, якія па свайму глыбіннаму эканамічнаму і сацыяльна-

палітычнаму зместу патрабуюць адасобленага, юрыдычна своеасаблівага 

рэгулявання [28, с. 244, 144, 52, 39]. 

Увогуле грамадскія адносіны ўяўляюць структуру сацыяльнай 

дзейнасці людзей, іх супольнасцяў і ўтварэнняў. Грамадскія адносіны – гэта 

стабільныя, устойлівыя моманты, якія паўтараюцца, сукупнай дзейнасці 

людзей у самых разнастайных яе праявах. Гэта каркас, шкілет усёй чалавечай 

дзейнасці, тое агульнае, што ўласціва адпаведнаму віду чалавечай дзейнасці. 

Індывідуальныя, непаўторныя, адметныя рысы, уласцівыя асобным 

сацыяльным сувязям, што складваюцца ў пэўнай сферы чалавечай дзейнасці, 

не ахопліваюцца паняццем грамадскіх адносінаў. 

Нормы права, такім чынам, разлічаны не на канкрэтную сувязь паміж 

канкрэтнымі Янам і Васілём, у іх адлюстраваны структура, уласцівыя рысы 

той дзейнасці, якой займаюцца зараз гэтыя Ян і Васіль, тыя ўстойлівыя рысы, 

што характарызуюць пэўнае становішча, у якое трапілі менавіта зараз  

канкрэтныя Ян і Васіль, напрыклад, становішча суседзяў, гандляра і 

пакупніка, цесця і зяця, уласніка і арандатара і г. д. Разам з тым, норма права 

можа ўздзейнічаць на грамадскія адносіны толькі праз свядомасць, інтарэсы, 

матывы паводзінаў канкрэтных Янаў і Васілёў. Толькі змяняючы паводзіны 

канкрэтных асоб, можна памяняць рэальна іх дзейнасць і сацыяльныя сувязі 

і, нарэшце, вынік мноства актаў паводзінаў і канкрэтных сацыяльных сувязяў 

– грамадскія адносіны. Такім чынам, паняцце рэгулявання грамадскіх 

адносінаў з пункту гледжання норм права азначае замацаванне склаўшайся 

(стабільнай, пастаяннай) структуры чалавечай дзейнасці, яе асобных відаў, 

ахову яе ад парушэнняў, кансервацыю грамадскіх адносінаў [29]. 

Чалавечая дзейнасць мае «шматвектарны» характар, у выніку чаго 

складваецца мноства самых разнастайных відаў грамадскіх адносінаў. У 

падмурку мноства асобных відаў грамадскіх адносінаў ляжаць разнастайныя 

інтарэсы і мэты ўдзельнікаў чалавечай дзейнасці, разнастайнасць складу
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ўдзельнікаў дзейнасці, спецыфічнасць прадмета і сродкаў дзейнасці, іншыя 

характэрныя асаблівасці і праявы ўзаемаадносінаў паміж людзьмі. 

Грамадскія адносіны нейкім чынам супарадкаваны паміж сабой, 

сведчаннем чаго з’яўляецца магчымасць іх класіфікацыі (дзялення) на 

пэўныя таксанамічныя адзінкі. Звычайна (ці часцей за ўсё) выдзяляюць 

сферы, групы, віды, падвіды грамадскіх адносінаў. Напрыклад, у сферу 

эканамічных адносінаў уваходзіць група фінансавых адносінаў, якая ўключае 

ў сябе від бюджэтных адносінаў, а сярод апошніх можна выдзеліць падвід 

адносінаў, што складваюцца пры фарміраванні і ажыццяўленні мясцовых 

бюджэтаў. Ужо пры першасным знаёмстве, а тым больш пры грунтоўным 

тэарэтычным аналізе, узнікае няпростае, але вельмі важнае ў навукова-

метадычных і практычных адносінах пытанне: якой таксанамічнай адзінцы 

(сфера, група, від, падвід) грамадскіх адносінаў адпавядае група норм права 

пад назвай галіна? У залежнасці ад адказу на яго даюцца азначэнні падгаліны 

і інстытута права. Нарэшце, адказ на гэтае пытанне акрэслівае прадмет 

рэгулявання асобнай нормы права.  Знаёмства ўжо толькі з навучальнай 

літаратурай сведчыць аб тым, што паміж асобнымі аўтарамі і аўтарскімі 

калектывамі няма згоды, аднолькавых падыходаў да вырашэння гэтага 

пытання [30, с. 288, 213, 342, 175]. 

На наш погляд, вышэйшая таксанамічная адзінка класіфікацыі 

грамадскіх адносінаў – сфера (маюцца на ўвазе эканамічныя, сацыяльныя, 

палітычныя, ідэалагічныя адносіны) ні ў якім разе не можа лічыцца 

прадметам прававога рэгулявання асобнай галіны норм права. Справа ў тым, 

што ёсць такія эканамічныя, сацыяльныя, палітычныя, ідэалагічныя 

адносіны, якія не маюць прававых уласцівасцяў, як кажуць, «прававой 

прыроды» [31]. А таму ў самых лепшых варунках прадметам рэгулявання 

асобнай галіны норм права можа быць толькі нейкая частка (група) 

эканамічных, палітычных і г. д. адносінаў. Калі за адпавядаючую галіне норм 

права ўзяць нейкую групу грамадскіх адносінаў, то ў сітуацыі з падзелам 

галіны права на падгаліны і інстытуты права, мы вымушаны знайсці ў гэтай 

групе грамадскіх адносінаў адпавядаючы падгаліне норм права від 

грамадскіх адносінаў, а інстытуту – падвід нейкіх грамадскіх адносінаў. Калі 

ж галіна права ведае падзел толькі  на інстытуты права, то патрабуецца 

знайсці ў групе грамадскіх адносінаў адпаведныя інстытутам права віды 

грамадскіх адносінаў [32]. 

Зробленыя вышэй разважанні даюць падставу сцвярджаць, што 

асобныя нормы ў стане рэгуляваць асобныя грамадскія адносіны з пункту 

гледжання суадпаведнасці таксанамічных адзінак у грамадскіх адносінах і 

сістэме норм права. Але так гэта на самай справе ці не? Адказ на гэтае 

пытанне, як уяўляецца, можа быць дадзены толькі ў выніку канкрэтнага 

аналізу канкрэтнай нормы права і прадмета яе рэгулявання. Вывучэнне 

асобных галінаў дзеючага права сведчыць аб тым, што частка норм права 

сапраўды рэгулюе кожная па асобнай грамадскай адносіне, частка ж норм 

рэгламентуе асобныя бакі (асобныя элементы) асобных грамадскіх адносінаў.
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Такая недакладная сітуацыя з карэляцыяй паміж нормамі права і грамадскімі 

адносінамі (альбо іх асобнымі бакамі) сведчыць уласна аб тым, што норму 

права нельга лічыць структурным элементам сістэмы норм права. Калі для 

нормы права нельга жорстка і аднастайна ўстанавіць адпаведнік у прадмеце 

прававога рэгулявання, то гэта азначае, што паміж ёй і вышэйшымі 

структурнымі адзінкамі – інстытутамі, падгалінамі і галінамі права не існуе 

адналінейнай залежнасці. Магчыма, гэта і з’яўляецца ўмовай і падставай для 

аб’яднання асобных норм права ў так званыя памежныя, міжгаліновыя 

інстытуты норм права.  

У даследаванні сістэмы норм права ўвогуле і прадмета прававога 

рэгулявання, у прыватнасці, склалася даволі арыгінальная сітуацыя. Справа ў 

тым, што як у навуковай літаратуры па агульнай тэорыі дзяржавы і права, так 

і па галіновых дысцыплінах, ня гледзячы на ўсю вялізную тэарэтычную і 

практычную значнасць прадмета прававога рэгулявання, адсутнічаюць яго 

спецыяльныя манаграфічныя і дысертацыйныя даследаванні. Няма, у 

прыватнасці, абагульненняў філасофска-тэарэтычнага ўзроўню па пытаннях: 

што ўяўляе прадмет прававога рэгулявання ў якасці асобнай групы 

грамадскіх адносінаў у параўнанні з тымі грамадскімі адносінамі (іх групамі і 

відамі), якія ўвогуле не ўваходзяць у склад ніводнай з галінаў права; як 

супадаюць паміж сабой дзяленні грамадскіх адносінаў па іх сферах і па 

прадметах прававога рэгулявання асобных галінаў права і ці можна лічыць, 

што грамадскія адносіны, што складаюць прадмет прававога рэгулявання 

пэўнай галіны права, уваходзяць у нейкую адну сферу грамадскіх адносінаў, 

альбо яны могуць уваходзіць у некалькі сфераў; ці розняцца паміж сабой па 

структуры і іншых параметрах грамадскія адносіны, адны з якіх уваходзяць, а 

другія – не ўваходзяць у склад прадметаў прававога рэгулявання галінаў 

права? Кола пытанняў па праблемах прадмета прававога рэгулявання можна 

пашырыць. 

Уяўляецца, што адсутнасць «належнай» увагі да прадмета прававога 

рэгулявання нараджала раней і нараджае зараз складанасці ў вызначэнні 

самастойнасці асобных галінаў права, у вызначэнні прыроды і магчымасці 

існавання комплексных галінаў і інстытутаў права і шэраг іншых праблем. 

Далёка не кожная група грамадскіх адносінаў, што маюць прававую 

прыроду, складае прадмет прававога рэгулявання асобных галінаў права; для 

таго, каб грамадскія адносіны набылі адпаведны статус, неабходна, каб яны 

патрабавалі сістэмы адпаведных сваёй прыродзе прыёмаў, сродкаў уздзеяння. 

У гэтым, і менавіта ў гэтым,  сэнсе можна весці размову аб залежнасці 

прадмета прававога рэгулявання ад метаду. Але гэта своеасаблівая 

залежнасць, яна носіць каштоўнасна-арыентацыйны характар. І не больш 

таго! А ўвогуле ў юрыспрудэнцыі амаль аксіяматычнымі з’яўляюцца 

меркаванні аб тым, што метад прававога рэгулявання азначаецца прадметам. 

Ён уяўляе юрыдычнае ўвасабленне асаблівасцяў прадмета прававога 

рэгулявання. Паняцце «юрыдычнае ўвасабленне асаблівасцяў прадмета 

прававога рэгулявання» азначае, што гэты прадмет у ходзе фармулявання
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норм права адлюстроўваецца ў іх тымі якасцямі, бакамі, асаблівасцямі, якія ў 

стане ўспрыняць прававое ўздзеянне і адрэагаваць на яго [33, с. 168−169]. 

Метаду прававога рэгулявання ў плане яго спецыяльнага 

манаграфічнага і дысертацыйнага даследавання ў параўнанні з прадметам 

прававога рэгулявання пашчасціла больш. Як спецыялістамі галіновых 

юрыдычных дысцыплін, так і агульнай тэорыі права былі праведзены яго 

грунтоўныя даследаванні [34]. Разам з тым, праведзеныя шматлікія 

даследаванні побач з асвятленнем шэрагу грунтоўных асаблівасцяў метаду 

прававога рэгулявання пакінулі адначасова пытанні і праблемы, што 

патрабуюць далейшага вывучэння: як суадносяцца паміж сабой метад 

прававога рэгулявання і метад прававога ўздзеяння; як суадносяцца паміж 

сабой паняцці метаду прававога рэгулявання і спосабы (сродкі) прававога 

рэгулявання; нарэшце, сапраўды ці ёсць у кожнай галіны права спецыфічны 

метад прававога рэгулявання, альбо правільным, як гэта лічыць В.Д. Сарокін, 

з’яўляецца «… признание существования единого метода правового 

регулирования для всей системы … права, состоящего из трех первичных 

компонентов – дозволения, предписания и запрета, закрепленных в 

диспозициях соответствующих разновидностей правовых норм» [35, с. 4-5].
 

Часцей за ўсё ў навуковай і навучальнай літаратуры сустракаецца 

меркаванне аб тым, што пад метадам прававога рэгулявання трэба разумець 

той спосаб уздзеяння на грамадскія адносіны, які складаецца з сукупнасці 

прыёмаў юрыдычнага апасрэдавання грамадскіх адносінаў, і што асноўнымі 

яго элементамі  з’яўляюцца: 1) характар агульнага юрыдычнага становішча 

ўдзельнікаў грамадскіх адносінаў (статуса), што праяўляецца ў адносінах 

роўнасці; стану ўлады і падпарадкаванасці, альбо звязанасцю «працоўным 

рэжымам» і г. д.; 2) характар падставаў узнікнення, змянення і прыпынення 

праваадносінаў (асаблівасці юрыдычных фактараў); 3) характар фармавання  

зместу правоў і абавязкаў суб’ектаў; 4) характар юрыдычных санкцый, 

спосабаў, працэдур і падставаў для іх прымянення [36, с. 155-156, 341, 134]. 

Самыя разнастайныя спалучэнні азначаных элементаў (прыёмаў), іх 

асобных момантаў, абумоўленыя прыродай рэгулюемых грамадскіх 

адносінаў, прыводзяць да фармавання метаду прававога рэгулявання 

самастойнай галіны норм права. «Подобно тому, − падкрэслівае Ф.Н. 

Фаткулін, −  как цветочник из некоторого количества разных цветов может 

составить нужное ему число разных букетов, законодатель из общей системы 

юридических средств, способов, приемов и формы формирует методы 

регулирования, отражающие своеобразие общественных отношений по тем 

или иным их сферам» [37, с. 159]. 

Метад прававога рэгулявання складае вельмі важную, але не адзіную 

юрыдычную прымету самастойнай галіны норм права. Больш таго, метад 

прававога рэгулявання з’яўляецца ўсяго толькі адным з асноўных элементаў 

галіновага  рэжыму прававога рэгулявання. Побач з ім у склад апошняга 

ўваходзяць асобныя юрыдычныя сродкі рэгулявання грамадскіх адносінаў. 
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Асобныя юрыдычныя сродкі – гэта тыя ж самыя нормы права, тэхніка-

прававы інструментарый узнікнення і абароны правоў і г. д., «…с той лишь 

особенностью, что все они рассматриваются с точки зрения их 

функционального предназначения, тех черт, которые их характеризуют как 

инструменты решения экономических и иных социальных задач общества» 

[38, с. 15]. Такім чынам, асобныя юрыдычныя сродкі не ўяўляюць нейкіх 

«асобных» з’яў прававой рэчаіснасці. Пад імі трэба разумець усе 

«матэрыяльныя» сродкі прававога ўздзеяння на грамадскія адносіны, але 

разглядаемыя не ва ўсіх сваіх якасцях і сувязях, а «…преимущественно со 

стороны их активной действенно-регулятивной роли» [39, с. 15]. 

Важным складнікам асобнага прававога рэжыма рэгулявання 

грамадскіх адносінаў з’яўляюцца прынцыпы і агульныя палажэнні, якія 

працінаюць змест пэўнай сукупнасці норм права, што адасабляюцца ў 

самастойную галіну норм права. Прынцыпы і агульныя палажэнні  

выконваюць ролю своеасаблівага інтэлектуальна-валявога стрыжня, вакол 

якога аб’ядноўваюцца асобныя сродкі і прыёмы ўздзеяння на грамадскія 

адносіны. Змест і накіраванасць гэтых сродкаў становяцца зразумелымі 

менавіта ў цеснай узаемасувязі з прынцыпамі і агульнымі палажэннямі. 

Метад прававога рэгулявання, уласцівы пэўнай групе норм права, выяўляе 

ўсю сваю адметнасць, высвечваецца непаўторнымі рысамі, набывае 

лагічнасць і мэтанакіраванасць. 

Асобны прававы рэжым рэгулявання грамадскіх адносінаў ёсць вынік 

узаемадзеяння прадмета і метаду прававога рэгулявання, уздзеяння дзяржавы 

праз юрыдычныя сродкі і прыёмы на грамадскія адносіны. Асобны прававы 

рэжым выкрышталізоўваецца паступова. У ходзе юрыдычнага ўздзеяння на 

грамадскія адносіны выяўляюцца найбольш грунтоўныя, фундаментальныя 

ўласцівасці, якасці іх прававой прыроды, якія затым абагульняюцца ў 

галіновыя прынцыпы права, фармулююцца іншыя агульныя палажэнні, у якіх 

адлюстроўваюцца асаблівасці рэгулюемых грамадскіх адносінаў. Галіновыя 

прынцыпы права і агульныя палажэнні, якія ўжо сфарміраваны,  

пераўтвараюцца паступова ў вядучую частку асобнага прававога рэжыму, 

вакол якой аб’ядноўваюцца і метад прававога рэгулявання, і іншыя яе 

элементы. 

Прадмет і метад прававога рэгулявання, а таксама асобны прававы 

рэжым, якія ўласцівы пэўнай сукупнасці норм права, складаюць якасныя 

перадумовы існавання самастойнай галіны норм права, а, дакладней, − 

выдзялення нейкай сукупнасці норм права ў самастойную структурную 

адзінку сістэмы норм права – галіну норм права. У ходзе дыскусіі 1956−1958 

г. аб сістэме норм права былі выказаны пераканаўчыя доказы таго, што 

фармаванне (ці выдзяленне) асобных галінаў права трэба разглядаць не 

толькі з пазіцый адпаведнасці пэўнай сукупнасці норм права акрэсленым 

параметрам (прадмет, метад, рэжым прававога рэгулявання), але і з пазіцый 

зацікаўленасці дзяржавы ў выдзяленні і развіцці асобнай галіны норм права,
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ва ўдасканаленні прававога рэгулявання канкрэтнай групы грамадскіх 

адносінаў [40, с. 298-299]. 

Аб зацікаўленасці дзяржавы сведчаць шматлікія праявы яе дзейнасці 

пры рэгуляванні грамадскіх адносінаў, але асаблівае значэнне маюць такія, як 

актыўная нарматворчасць, перш-наперш, законатворчасць пры рэгуляванні 

пэўнай групы грамадскіх адносінаў і класіфікацыя. Актыўная нарматворчая 

дзейнасць дзяржавы ў той ці іншай групе грамадскіх адносінаў прыводзіць да 

фармавання асобнай галіны нарматыўна-прававых актаў (галіны 

заканадаўства), зарыентаванай у асноўным ці ў сваёй значнай частцы на 

дадзеную галіну права. Прычым самае істотнае тут – наяўнасць ці адсутнасць 

у пэўнай галіны заканадаўства заглаўнага кадыфікаванага акта, прычым, 

такога, у якім маецца юрыдычна  змястоўная агульная частка. У гэтай 

агульнай частцы кадыфікаванага нарматыўна-прававога акта замацоўваюцца 

галіновыя прынцыпы права, уласцівыя той ці іншай галіне права агульныя 

палажэнні, асноўныя прававыя сродкі. Наяўнасць агульнай часткі – гэта  «… 

четкий, хотя и внешний показатель того, что совокупность норм права 

образует особую отрасль права, а содержательность общей части – 

показатель юридического своеобразия отрасли, ее метода в системе права» 

[41, с. 209]. 

Сфармуляваныя палажэнні аб крытэрыях (адметных рысах) асноўнага 

падраздзялення галіновай структуры норм права (=галіны норм права) 

дазваляюць выказаць меркаванне аб абмяркоўваемых ужо доўгі час 

юрыдычнай грамадскасцю дзвюх шчыльна ўзаемазвязаных праблемах: 1) аб 

ролі аб’ектыўных і суб’ектыўных фактараў у фармаванні і развіцці сістэмы 

норм права і 2) аб тым, ці можна «пабудаваць»  сістэму норм права. 

Нормы права ў завершаным сваім выглядзе, г. зн., у складзе арганічна 

спалучаных сацыяльнага, інтэлектуальна-псіхалагічнага і юрыдычна-

валявога элементаў, уяўляюць вынік узаемадзеяння аб’ектыўных і 

суб’ектыўных фактараў. Сацыяльны змест норм права не выдумваецца 

заканадаўцам, ён арганічна вырастае з рэальных грамадскіх адносінаў у 

выніку іх асэнсавання і інтэлектуальна-псіхалагічнага ўсведамлення і 

засваення грамадствам і дзяржавай «у асобе заканадаўцы». Пры адсутнасці 

рэальна існуючых грамадскіх адносінаў ці немагчымасці ўсталявання 

сацыяльных сувязяў паміж асобнымі сацыяльнымі суб’ектамі пад уздзеяннем 

волі заканадаўцы (калі фармаванне норм права ідзе «зверху ўніз») увогуле 

немагчыма ні існаванне асобных норм права, ні іх сістэмы. Адзінства, 

узаемасувязі і ўзаемадзеянні норм права грунтуюцца на адзінстве і шчыльнай 

узаемапераплеценасці рэгулюемых нормамі права рэальных грамадскіх 

адносінах. Гэта тычыцца і падзелу норм права на асобныя структурныя 

(роднасныя па зместу) адзінкі. Такім чынам, у падмурку існавання норм 

права і іх сістэмы, на, так сказаць, генетычным узроўні, сістэма норм права 

абумоўлена аб’ектыўнымі фактарамі.  Пасля таго, як заканадаўца пад 

уздзеяннем мноства знешніх аб’ектыўных фактараў сфармулюе норму права, 

яна пераўтвараецца ў самастойную, знешнюю для заканадаўца рэчаіснасць,
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упісваецца ў сістэму сабе падобных правілаў паводзінаў, структурных частак 

на падставе ўласцівых ёй знешніх і ўнутраных аб’ектыўных якасцяў 

(параметраў). 

Разам з тым змест норм права, асабліва іх юрыдычна-валявога 

элемента, не «запраграмаваны» аднастайна рэальнымі грамадскімі 

адносінамі. Заканадаўца выбірае прыдатныя прыёмы, сродкі ўздзеяння на 

грамадскія адносіны. Да таго часу, калі норма права выйдзе за межы 

заканадаўчага працэсу, яе, вобразна кажучы, «душа» знаходзіцца ў руках 

заканадаўцы. У гэтым моманце мы яскрава назіраем уплыў суб’ектыўнага 

фактара на фармаванне зместу норм права, а, адпаведна, і іх сістэмы. Гэта 

свайго роду ўскосны, пабочны шлях уздзеяння суб’ектыўнага фактара на 

сістэму норм права. Менавіта гэтым шляхам паступова назапашваюцца 

адметнасці (своеасаблівасці) метаду прававога рэгулявання пэўнай групы 

грамадскіх адносінаў, фармуецца асобны рэжым прававога рэгулявання. 

Моцнае ўздзеянне суб’ектыўнага фактара на сістэму норм права 

назіраецца пад час сістэматызацыі і асабліва кадыфікацыі нарматыўна-

прававых актаў (заканадаўства). Усе адметнасці пэўнай групы норм права 

абагульняюцца заканадаўцам у кадыфікацыйным акце (ці іх серыі), дзе 

фармулююцца галіновыя прынцыпы права, іншыя агульныя палажэнні. 

Заканадаўца ажыццяўляе ў кадыфікацыйным акце «даводку» галіновага 

прававога інструментарыя і ўсяго механізма прававога рэгулявання. 

Нарэшце, толькі праз кадыфікацыю групы норм права дакладна 

асэнсоўваецца і акрэсліваецца іх месца ў галіновай сістэме права; уяўляюць 

яны самастойную галіну норм права ці не, з якімі галінамі норм права маюць 

генетычныя і найбольш шчыльныя функцыянальныя сувязі, адпавядае ім 

пэўная галіна нарматыўна-прававых актаў (заканадаўства) ці яны знаходзяць 

увасабленне ў некалькіх галінах нарматыўна-прававых актаў альбо, нават, у 

масіве нарматыўна-прававых актаў. 

Адказ на другое пытанне крыецца ў агульным падыходзе да разумення 

сутнасці права і норм права як знешняй, «канцэнтраванай» выявы права 

(глядзі главы 2 і 3 дадзенага дапаможніка). Паколькі права арганічна, 

натуральна-гістарычным шляхам вырастае з таварна-грашовых і 

абумоўленых імі іншых грамадскіх адносінаў, то падзеленасць 

суразмернасцяў (эквівалентаў) на нейкія групы, а таксама іх адзінства 

прадвызначана структурай абумоўліваючых  адносінаў. Адпаведна гэтаму і 

сістэмнасць правілаў паводзінаў (норм права) нельга «вырабіць штучна», 

«пабудаваць». Адзінства і ўзаемазалежнасць, падзеленасць на групы норм 

права лагічна абумоўліваюцца сістэмнасцю замацоўваемых нормамі права 

эквівалентаў. Такім чынам, «…в обычных условиях задача построения 

системы права не возникает, так как законодатель имеет дело с уже 

сложившейся системой, с наличием которой он должен считаться. Но если 

бы такая задача и была поставлена, то все же она оказалась бы практически 

невыполнимой, ибо правотворческий орган не в состоянии учесть все
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ближайшие и отдаленные последствия принятия правовой нормы» [42, с. 

411]. 

Галіновая структура норм права не застаецца нязменнай. Яе развіццё 

звязана з пераменамі ў колькасным і якасным складзе самастойных галінаў 

права, а, адпаведна, з пераменамі ў месцы і ролі кожнай з галінаў права ў іх 

сістэме, са зменай функцыянальных і генетычных сувязяў паміж галінамі 

норм права. Знешнім паказчыкам, своеасаблівым «паплаўком», які сведчыць 

аб развіцці галіновай структуры норм права, з’яўляецца асобны прававы 

рэжым, што складваецца паступова ў выніку пэўных пераменаў у прававым 

рэгуляванні грамадскіх адносінаў. Фармаванне самастойнага, асобнага 

прававога рэжыма сведчыць аб з’яўленні новай галіны норм права, бо, як 

слушна падкрэслівалася ў юрыдычнай літаратуры, існуе столькі галінаў 

права, сколькі рэальна адасобілася асобных прававых рэжымаў [43, с. 219].  

Безумоўна, змяненні ў галіновай структуры норм права адбываюцца 

пастаянна. З узнікненнем новых грамадскіх адносінаў, якія патрабуюць 

прававога рэгулявання, складваюцца і новыя нормы права, мяняецца якасны і 

колькасны склад асобных інстытутаў і галінаў права, у склад якіх 

уключаюцца новыя нормы права. Узнікаюць (складваюцца) новыя інстытуты 

права, а разам з імі адбываюцца перамены ва ўнутрыгаліновых сувязях паміж 

асобнымі інстытутамі, якія вядуць часта і да пераменаў (праўда, нязначных) 

паміж галінамі норм права. Аднак да таго часу, пакуль гэтыя і іншыя 

перамены назіраюцца ў нетрах існуючых галінаў права, ніякага развіцця ў 

галіновай структуры норм права не адбываецца, бо развіццё структуры – гэта 

перш-наперш перамены ва ўстойлівых сувязях паміж яе асноўнымі 

(вядучымі) часткамі (структурнымі падраздзяленнямі). 

Фармаванне самастойных галінаў права адбываецца рознымі шляхамі, 

але найбольш тыповымі з’яўляюцца наступныя два [44, с. 30]. 

Адзін з іх пачынаецца са з’яўлення нейкіх якасна новых грамадскіх 

адносінаў, якія маюць прававую прыроду і патрабуюць уздзеяння з боку 

заканадаўцы. Затым натуральна фармуецца, адасабляецца група норм права. 

Працэс адасаблення норм права суправаджаецца складваннем спецыфічнага 

метаду і асобнага рэжыму прававога рэгулявання. Кадыфікацыя нарматыўна-

прававых актаў завяршае станаўленне самастойнай галіны норм права і 

галіны заканадаўства. Такі шлях станаўлення прайшлі айчыннае працоўнае, 

калгаснае права, права сацыяльнага забеспячэння. Для яго, як бачна, 

характэрна фармаванне новай галіны як бы па-за межамі існуючых галінаў 

норм права, на чыстым, так сказаць, «неапрацаваным полі» грамадскіх 

адносінаў. 

Другі шлях звязаны з тым, што пачынаюць бурна развівацца, 

пашырацца і памнажацца маючыя прававую прыроду грамадскія адносіны, 

якія ўваходзяць у склад прадмета прававога рэгулявання ўжо існуючых 

галінаў норм права. Паступова назапашваецца значны аб’ём нарматыўнага 

матэрыяла, фармуюцца адметныя метад і рэжым прававога рэгулявання. 

Кадыфікацыя нарматыўна-прававых актаў «высякае» з нетраў існуючай
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галіны норм права новую. Так узніклі сямейнае і жыллёвае права. 

Першапачаткова ў складзе цывільнага права існавалі інстытуты сямейнага і 

жыллёвага права. Затым яны развіліся да статуса падгалінаў права і, нарэшце, 

адасобіліся ў самастойныя галіны норм права. 

 

3. Галіны, падгаліны і інстытуты норм права. 

 

Такім чынам, галіна – асноўнае структурнае падраздзяленне галіновай 

структуры норм права [45]. Галіна норм права ўяўляе групу норм права, якая 

аб’ектыўна склалася і адасобілася ўнутры адзінай  сукупнасці (сістэмы). 

Нормы права аб’ядноўваюцца паміж сабой агульнасцю прадмета, метаду і 

рэжыму прававога рэгулявання. Нормы права, якія ўваходзяць у склад нейкай 

галіны норм права, складаюць арганічную цэласнасць, г. зн., яны  

выступаюць у адносінах з іншымі галінамі права ў якасці непадзельнага 

цэлага. Гэтая абставіна складае структурна-функцыянальную прымету галіны 

норм права [46, с.3−12, 342]. 

Калі ўявіць сабе, што ўсе дзеючыя ў нацыянальнай прававой сістэме 

нормы права размешчаны на адной гарызантальнай лініі адносна  

рэгламентуемых імі грамадскіх адносінаў, то выявіцца, што любая з 

існуючых норм права ўключаецца толькі ў адну галіну права, бо яна 

ўдзельнічае ў рэгламентацыі нейкай аднароднай групы грамадскіх адносінаў, 

забяспечваючы пры гэтым існаванне спецыфічнага метаду і асобнага рэжыму 

прававога рэгулявання.  І менавіта ў якасці «асобнай прылады», што 

забяспечвае існасць асобнага рэжыму і спецыфічнага метаду прававога 

рэгулявання, норма права ўключаецца ў склад той ці іншай галіны норм 

права. У сістэме норм права няма ніводнай нейтральнай, так сказаць, 

«безгаспадарчай» нормы права. Адносна той ці іншай нормы права нельга 

сказаць, што яе галіновая прыналежнасць не зусім дакладная. Такое 

сцвярджэнне можа мець хаджэнне ў суадносінах да нашых ведаў аб сістэме 

норм права. Нават адносна апісанай сітуацыі, калі фармаванне новай галіны 

норм права пачынаецца на «неапрацаваным полі», захоўвае сваю моц 

сцвярджэнне аб прыналежнасці нормы права толькі да нейкай адной, пэўнай 

галіны норм права. Справа ў тым, што нормы права, якія рэгулююць пры 

гэтым новыя грамадскія адносіны, што раней не ўваходзілі ў сферу ўздзеяння 

з боку заканадаўцы, да набыцця ўсіх якасных параметраў новай галіны 

знаходзяцца ў «сілавым полі» ўжо існуючых галіновых рэжымаў.   

Пры характарыстыцы арганічнай цэласнасці, непадзельнасці, 

аб’ектыўнай адасобленасці норм права ў якасці самастойнай галіны норм 

права асобныя навукоўцы перабольшваюць адносную аўтаномнасць галінаў 

права, сцвярджаючы, што галіна норм права, не перавышаючы сістэмнай 

сувязі,  «…способна к самостоятельному функционированию в общей 

системе права» [47, с. 213]. Уяўляецца, што толькі ўся галіновая структура 

норм права з’яўляецца самадастатковай у рэгуляванні грамадскіх адносінаў. 

Нават такая вялікая па свайму аб’ёму галіна норм права, як цывільнае права,
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не ў стане ажыццявіць рэгуляванне маёмасных і шчыльна звязаных з імі 

асабістых немаёмасных адносінаў без сувязі, напрыклад, з 

адміністрацыйным, крымінальным правам, з іншымі галінамі норм права. 

Адсутнасць у сістэме норм права нават нейкай адной нормы можа калі не 

паралізаваць, дык паўплываць адмоўна на нармальнае развіццё грамадскіх 

адносінаў. Што ўжо казаць пра ўмоўную сітуацыю, у якой, напрыклад, 

функцыі прававога рэгулявання ўсіх грамадскіх адносінаў, і то маюць 

прававую прыроду, паспрабавала б узяць на сябе нейкая адна галіна норм 

права. А менавіта аб такой па сутнасці сітуацыі вядуць размову аўтары, што 

пішуць аб здольнасці асобнай галіны норм права да самастойнага 

функцыянавання ў агульнай сістэме норм права. 

Асобнае месца сярод галінаў норм права займаюць канстытуцыйнае, 

адміністрацыйнае, цывільнае, крымінальнае права, а таксама тры 

працэсуальныя галіны норм права – адміністрацыйна-працэсуальнае, 

цывільна-працэсуальнае і крымінальна-працэсуальнае. Пералічаныя галіны 

норм права з’яўляюцца прафілюючымі, г. зн., першаснымі, 

фундаментальнымі. Нягледзячы на пастаяннае развіццё галіновай структуры 

норм права, «…в ней неизменно незыблемым, устойчивым, стабильным 

остается комплекс профилирующих (фундаментальных) отраслей… Они 

образуют с юридической стороны ведущую часть развитой правовой 

системы, ее неразрушимое ядро» [48, с. 247]. 

На думку С.С. Аляксеева [49, с. 184−208, 247−252, 210−214], 

намаганнямі якога было ў асноўным распрацавана вучэнне аб класіфікацыі 

галінаў норм права, іх відах, прафілюючыя (фундаментальныя) галіны норм 

права рэгулююць такія віды грамадскіх адносінаў, якія па-свайму глыбіннаму 

эканамічнаму і сацыяльна-палітычнаму зместу патрабуюць своеасаблівага, 

зыходнага па спецыфіцы прававога рэгулявання і таму прадвызначаюць 

асноўныя, тыповыя асаблівасці юрыдычнага інструментарыя: 1) 

канцэнтруюць у сабе генеральныя юрыдычныя рэжымы, групавыя метады 

прававога рэгулявання; 2) адрозніваюцца юрыдычнай «чысцінёй», яркай 

кантрастнасцю, юрыдычнай несумяшчальнасцю, што выключае магчымасць 

узаемнага субсідзіярнага прымянення норм права, якія ўваходзяць у 

дадзеныя галіны; 3) з’яўляюцца юрыдычна першаснымі, г. зн., утрымліваюць 

зыходны прававы матэрыял, які выкарыстоўваецца пры фармаванні прававых 

рэжымаў іншых галінаў; 4) у сваёй сукупнасці маюць завершаную 

архітэктоніку, звязаны яснымі заканамернымі залежнасцямі і іерархічнымі 

сувязямі. 

Канстытуцыйнае права з’яўляецца асноватворчай галіной норм права, 

бо ў яго нормах фармулююцца адпраўныя палажэнні ўсёй сістэмы 

адпаведнага грамадства. У кантынентальнай (рамана-германскай) прававой 

сям’і гэтую галіну норм права называюць  канстытуцыйным правам, таму 

што пісаная канстытуцыя – асноўная крыніца права гэтай сям’і – утрымлівае 

асноватворчыя палажэнні ўсіх без выключэння прафілюючых 

(фундаментальных) галінаў норм права. Без палажэнняў такога кшталту
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немагчыма скаардынаваць у адзінае цэлае ўвесь комплекс прафілюючых 

галінаў, акрэсліць сферы, мэты і задачы прававога рэгулявання, усталяваць 

іерархічныя і іншыя структураўтваральныя сувязі паміж асобнымі нормамі 

права і іх разнастайнымі аб’яднаннямі. Такім чынам, канстытуцыйнае права 

– гэта своеасаблівы цэнтр усёй галіновай структуры норм права. 

Да канстытуцыйнага права вельмі шчыльна прымыкаюць усе 

прафілюючыя (фундаментальныя) галіны норм права. Прычым прафілюючыя 

галіны аб’ядноўваюцца паміж сабой такім чынам, што ўтвараюцца тры пары 

галінаў пэўнага кірунку (цыклу): крымінальнае і крымінальна-працэсуальнае 

права ўтвараюць крымінальны цыкл; цывільнае і цывільна-працэсуальнае 

права – цывілістычны кірунак; адміністрацыйнае і адміністрацыйна-

працэсуальнае – адміністрацыйны (альбо ўпраўленчы) цыкл. 

Фундаментальныя галіны пэўнага кірунку звязаны паміж сабой генетычнымі, 

функцыянальнымі і структурнымі сувязямі, складаюць нейкае непарыўнае 

адзінства. У акрэсленых цыклах (кірунках) галінаў норм права 

выкрышталізоўваюцца і захоўваюцца ў класічным выглядзе першасныя, 

зыходныя элементы юрыдычнага інструментарыя – рэгулятыўныя і ахоўныя, 

матэрыяльныя і працэсуальныя, цэнтралізаваныя і дыспазітыўныя. 

Усе астатнія галіны норм права знаходзяцца ў полі дзеяння «прававога 

рэжыму» фундаментальных галінаў, грунтуюцца непасрэдна на іх 

юрыдычных канструкцыях, выкарыстоўваюць прававы інструментарый 

прафілюючых галінаў норм права. 

Акрэсленыя суадносіны паміж асноватворчай галіной, 

фундаментальнымі (прафілюючымі) галінамі норм права і ўсімі астатнімі 

асноўнымі структурнымі падраздзяленнямі галіновай структуры норм права 

ні ў якім разе не азначаюць, што ў сістэме ёсць больш важныя і менш важныя 

галіны норм права. Сапраўды, у генетычных, функцыянальных, юрыдычна-

структурных стасунках асобныя галіны норм права займаюць рознае 

становішча адносна адна другой. Але ў плане ўздзеяння на грамадскія 

адносіны між галінамі норм права (як, дарэчы, і паміж асобнымі нормамі 

права) не можа існаваць падзелу на больш ці менш важныя. Усе яны толькі 

ўзятыя разам, без ніякага выключэння, у стане вырашаць задачы і мэты 

прававога рэгулявання грамадскіх адносінаў. 

У айчыннай юрыдычнай навуцы доўгі час абмяркоўвалася канцэпцыя 

«комплексных галінаў» норм права. Сфармуляваная ўпершыню В.К. 

Райхерам у 40-х гадах [50, с. 190] ідэя комплексных (ці другасных) 

нарматыўных утварэнняў стала асабліва актуальнай у 70-х і 80-х гадах, калі 

небывалыя раней памеры набыла нарматыўная дзейнасць усіх суб’ектаў, а 

таксама сістэматызацыя і кадыфікацыя заканадаўства. Пры разнастайнасці 

аўтарскіх падыходаў, што былі сфармуляваны пры абмеркаванні гэтай ідэі, 

квінтэсэнцыя азначанай канструкцыі зводзіцца да таго, што ў сістэме норм 

права побач з іх асноўным дзеяннем на галіны норм права, якія адасабляюцца 

ў самастойныя структурныя падраздзяленні згодна з асобным прававым 

рэжымам, прадметам, метадам і механізмамі прававога рэгулявання, у
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сістэме норм права існуюць такія падраздзяленні норм права, якія не звязаны 

адзіным прававым рэжымам, прадметам і метадам прававога рэгулявання. 

Нормы права, што ўключаюцца ў комплексныя ўтварэнні, па сваіх асноўных 

уласцівасцях уваходзяць у галіны норм права. Прычым у другасныя 

структурныя ўтварэнні яны ўваходзяць «…все время оставаясь нормами 

гражданского, уголовного, административного, трудового и т. д. права» [51, 

с. 254]. 

Узнікае пытанне: на якой падставе, пад уздзеяннем якіх сіл нормы 

права, што ўваходзяць у асноўныя структурныя падраздзяленні сістэмы норм 

права, аб’ядноўваюцца ў другасныя (комплексныя) структурныя 

падраздзяленні? С.С. Аляксееў лічыць, што ў комплексных галінаў норм 

права ёсць нейкія асобныя прынцыпы, агульныя палажэнні, асобныя 

спецыфічныя прыёмы прававога рэгулявання. Яны нібыта сведчаць аб 

існаванні нейкага спецыяльнага, «…хотя и невидимого, юридического 

режима, … имеют значение своеобразного силового поля, не только 

объединяющего юридически разнородный материал в известную 

целостность, но и придающего ему пусть и вторичный, но специфически 

отраслевой оттенок, особую окраску» [52, с. 254−256]. На думку С.С. 

Аляксеева, абазначаныя вышэй асобныя прынцыпы, агульныя палажэнні, 

асобныя спецыфічныя прыёмы рэгулявання, іншыя нарматыўныя 

абагульненні складаюць «нерастворимый остаток», г. зн., яны не ўпісваюцца 

ў асноўныя структурныя падраздзяленні сістэмы норм права [53, с. 185], 

«замкнуть» [54, с. 256] іх толькі ў межах асноўных галінаў норм права 

нельга. 

Важным момантам у доказе існавання комплексных утварэнняў, на 

думку іх прыхільнікаў, з’яўляецца палажэнне аб знешнім іх выражэнні ў 

выглядзе самастойных кадыфікаваных актаў. 

Тэарэтычная канструкцыя комплексных (другасных) галінаў 

(утварэнняў) норм права мае без перабольшвання вялізны (падкрэслена мной. 

– М. С.) практычны патэнцыял, бо яна скіравана на пошукі самых 

разнастайных функцыянальных залежнасцяў (сувязяў) паміж нормамі 

рознагаліновага характару. Яна садзейнічае вывучэнню лагічных сувязяў і 

гэтым самым аказвае бясцэнную паслугу заканадаўцу і іншым суб’ектам 

нарматворчасці ў справе стварэння эфектыўных нарматыўна-прававых актаў 

комплекснага характару, якія ў стане вырашаць нейкія праблемы на 

перакрыжаванні некалькіх галінаў права, рэгламентаваць грамадскія 

адносіны, якія складаюць прадмет прававога рэгулявання некалькіх галінаў 

права, нават рознапрофільнага зместу. Сказанае азначае, што сама па сабе 

праблематыка комплексных галінаў норм права (другасных утварэнняў) 

з’яўляецца ўводнай часткай вялізнай праблемы пад назвай логікі 

заканадаўства, праблемы, якая пры яе паспяховым вырашэнні можа стаць па-

сапраўднаму «залатым ключыкам» пры стварэнні несупярэчлівай, 

эфектыўнай сістэмы заканадаўства. 



 

 114 

Што тычыцца аўтарскага стаўлення да тэорыі комплексных галінаў 

норм права, то яно адмоўнае. Справа ў тым, што няма акрэсленых, 

дакладных, вывераных (як гэта, напрыклад, назіраецца ў сітуацыі з галінамі 

норм права) параметраў (крытэрыяў), якія б дазвалялі станоўча ці адмоўна 

сцвярджаюць, з’яўляецца ці не з’яўляецца нейкая сукупнасць норм права 

«комплекснай галіной» норм права. Пры ўважлівым вывучэнні тых часцінак 

прававой матэрыі, якія С.С. Аляксееў лічыць «нерастворимым осадком», 

аказваецца, што ў сістэме норм права не існуе такіх асобных прынцыпаў, 

агульных палажэнняў, якія б адначасова складалі і нейкі «нябачны» прававы 

рэжым, і ўключаліся ў прававы рэжым асобных галінаў норм права і пры 

гэтым былі б «нерастворимым осадком». Усе тыя агульныя палажэнні, аб 

якіх вядзе размову С.С. Аляксееў, вельмі лёгка ўпісваюцца ў галіновыя 

прававыя рэжымы цалкам без ніякага «нерастворимого осадка». Такім 

чынам, за тэарэтычнай канструкцыяй комплексных галінаў норм права, якая 

абапіраецца на нейкі «невидимый юридический режим», не праглядваецца 

якое-небудзь яе матэрыяльна-акрэсленае ўвасабленне. Па сутнасці адзіным 

доказам існавання комплексных (другасных) утварэнняў застаюцца рэальна 

існуючыя комплексныя кадыфікаваныя нарматыўна-прававыя акты. Але ў 

гэтым выпадку больш правільна весці размову аб існаванні комплексных 

галінаў заканадаўства, а не комплексных галінаў норм права. 

Як сведчыць вопыт развіцця галіновай структуры заканадаўства, 

асобныя галіны норм права ўключаюць у сябе адну ці нават некалькі 

падгалінаў норм права. Характэрнай асаблівасцю падгалінаў норм права 

з’яўляецца тое, што яны рэгулююць нейкую частку той групы грамадскіх 

адносінаў, якія ўладкоўваюцца нормамі права асобнай галіны. Прыкладамі 

падгалінаў норм права ў дзейнай сістэме норм права Рэспублікі Беларусь 

з’яўляюцца, напрыклад, права інтэлектуальнай уласнасці ў цывільным 

(грамадзянскім) праве. Падгаліна норм права мае сваю спецыфічную 

агульную частку, у склад якой уваходзяць нормы права, што замацоўваюць 

нейкія агульныя палажэнні для ўсёй падгаліны норм права. Гэтыя агульныя 

палажэнні змяшчаюцца, як правіла, у асобных главах, падраздзелах 

галіновых кадыфіцыраваных нарматыўна-прававых актаў. Так, у цывільным 

кодэксе Рэспублікі Беларусь знаходзім асобны раздзел, у якім змяшчаюцца 

агульныя палажэнні абавязацельственнага права – падгаліны цывільнага 

права Рэспублікі Беларусь. 

Праўда, Агульная частка той ці іншай падгаліны норм права 

абапіраецца на Агульную частку адпаведнай галіны норм права. І гэта 

з’яўляецца прынцыпова важным момантам. Такая супадначаленасць 

сведчыць аб тым, што ў сваіх асноўных параметрах прававы рэжым нейкай 

падгаліны норм права з’яўляецца тым жа самым, што і ў галіны, у склад якой 

яна ўваходзіць. А тыя асаблівасці ў прававым рэжыме, механізме прававога 

рэгулявання, што ўласцівы падгаліне норм права, недастатковыя для таго, 

каб падгаліна норм права адпавядала пэўным параметрам асноўнага 

структурнага падраздзялення галіновай структуры норм права. Аднак пры
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пэўных умовах (актыўнае развіццё грамадскіх адносінаў і, адпаведна, 

інтэнсіўная нарматворчасць дзяржавы) падгаліна норм права можа 

«перарасці» ў самастойную структурную адзінку галіновай структуры норм 

права. Так было, напрыклад, з сямейным правам, якое доўгі час знаходзілася 

ў нетрах  цывільнага права ў якасці падгаліны норм права. Са складу 

крымінальнага права ў самастоўную галіну норм права  вырасла 

крымінальна-выканаўчае права, існаваўшае ў нетрах крымінальнага права на 

«правах» падгаліны норм права [55, с. 154−156]. 

Галіна (ці падгаліна) норм права падзяляецца на прававыя інстытуты, 

пад якімі можна разумець групу норм права, што рэгулюе пэўны від (падвід) 

грамадскіх адносінаў альбо нейкі ўчастак адносінаў нейкага віду ці роду. 

Галоўная прымета прававога інстытута ў тым, што ён забяспечвае 

самастойнае рэгулятыўнае ўздзеянне на пэўны ўчастак грамадскіх адносінаў, 

пры гэтым у межах свайго ўчастка прававы інстытут забяспечвае цэласнае, 

адносна завершанае рэгуляванне. Для прававога інстытута ўласцівы адметны 

інтэлектуальна-валявы змест, які выкладаецца ў роднаснай групе паняццяў, 

агульных палажэнняў, тэрмінаў. У прававога інстытута маецца свая 

структура і свая адметная юрыдычная канструкцыя. 

У сістэме норм права Рэспублікі Беларусь склалася некалькі відаў 

прававых інстытутаў. У асобныя групы яны выдзяляюцца па характару 

рэгулюемых грамадскіх адносінаў, па функцыях, што даводзіцца ім 

выконваць у сістэме норм права, і па іншых параметрах. Агульнай тэорыі 

права добра вядомы рэгулятыўныя і праваахоўныя, прадметныя і 

функцыянальныя, агульныя, асноўныя, генеральныя інстытуты. 

Выдзяляюцца таксама комплексныя інстытуты, аб’яднанні інстытутаў, 

субінстытуты і г. д. [56]. 
 

4. Агульная характарыстыка асноўных галінаў права 

Рэспублікі Беларусь. 
 

Канстытуцыйнае (дзяржаўнае) права, як ужо адзначалася, з’яўляецца 

асноватворчай галіной норм права. З асяроддзя іншых галінаў права яно 

выдзяляецца перш-наперш прадметам прававога рэгулявання. 

Канстытуцыйнае права рэгулюе адносіны, якія фармуюцца ва ўсіх сферах 

жыццядзейнасці грамадства: палітычнай, эканамічнай, сацыяльнай і інш. 

Другія ж галіны норм права ўздзейнічаюць на грамадскія адносіны ў нейкай 

адной сферы жыццядзейнасці грамадства. Напрыклад, грамадзянскае 

(цывільнае) рэгулюе маёмасныя і шчыльна звязаныя з імі асабістыя 

немаёмасныя адносіны, працоўнае – працоўныя адносіны, фінансавае – 

фінансавыя, зямельнае – зямельныя і г. д. Асаблівасцю прадмета 

канстытуцыйнага права з’яўляецца таксама і тое, што яго нормы 

рэгулююць толькі нейкі акрэслены слой адносін у адзначаных сферах  

грамадскага жыцця, а менавіта асноватворчыя, базавыя сувязі ў кожнай з
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сфераў грамадскіх адносінаў [57, с. 6−8]. Яны ўтвараюць своеасаблівы 

фундамент усяго будынка складанай сістэмы сацыяльных сувязяў, што 

маюць прававую прыроду і павінны быць урэгуляваны законам. Гэтыя 

адносіны з’яўляюцца сістэмаўтваральнымі, забяспечваюць цэласнасць 

грамадства, яго адзінства. 

Нормы канстытуцыйнага права замацоўваюць асноўныя прынцыпы, 

што вызначаюць уладкаванне дзяржавы, у іх выкладаецца якасная 

характарыстыка дзяржавы – яе асноўныя рысы. «Рэспубліка Беларусь, − 

абвяшчаецца ў арт. 1 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, −  унітарная 

дэмакратычная сацыяльная прававая дзяржава». Канстытуцыйнае права 

замацоўвае суверэнітэт Рэспублікі Беларусь, яе незалежнасць і 

самастойнасць у вызначэнні знешняй і ўнутранай палітыкі, акрэслівае 

асноўныя кірункі развіцця грамадства і дзяржавы ўнутры і ў стасунках з 

іншымі супольнасцямі і дзяржаўнымі ўтварэннямі. У нормах 

канстытуцыйнага права рэгулююцца форма праўлення, форма дзяржаўнага 

ўладкавання, прыналежнасць улады, формы, суб’екты і метады рэалізацыі 

дзяржаўнай улады, акрэсліваюцца асноўныя элементы і агульныя ўмовы 

функцыянавання і развіцця палітычнай сістэмы Рэспублікі Беларусь. 

Нормамі канстытуцыйнага права азначаюцца формы ўласнасці, 

гарантыі абароны правоў уласнікаў, спосабы гаспадарчай дзейнасці, аховы 

працы. 

Канстытуцыйнае права замацоўвае асновы прававога статуса асобы ў 

Рэспубліцы Беларусь, вызначае прынцыпы ўзаемасувязяў дзяржавы, 

грамадства і грамадзяніна. Пытанні грамадзянства, асноўных правоў, свабод і 

абавязкаў – усё гэта з’яўляецца прадметам рэгулявання канстытуцыйнага 

права. 

Асноўнай крыніцай канстытуцыйнага права з’яўляецца Канстытуцыя 

(Асноўны закон) Рэспублікі Беларусь. Яна валодае найвышэйшай 

юрыдычнай сілай у параўнанні з астатнімі нарматыўна-прававымі актамі і 

іншымі крыніцамі норм права, дзейнічае права і непасрэдна на ўсёй 

тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Асноўныя законы і іншыя прававыя акты, 

што прымаюцца ў Рэспубліцы Беларусь, не павінны супярэчыць Асноўнаму 

закону дзяржавы. У Канстытуцыі вызначаюцца, акрэсліваюцца іншыя віды 

крыніц норм права, якія лічацца ў Рэспубліцы Беларусь афіцыйна 

прызнанымі «сховішчамі» норм права, усталёўваюцца субардынацыйныя і 

іерархічныя залежнасці паміж рознымі крыніцамі норм права, г. зн., 

замацоўваецца іх юрыдычная сіла, асновы парадку прыняцця, адмены і 

апублікавання. 

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь змяшчае нормы права, якія 

складаюць ядро канстытуцыйнага права. Да крыніц галіны норм права 

адносіцца таксама шэраг законаў, такіх, напрыклад, як Законы Рэспублікі 

Беларусь аб грамадзянстве, аб Прэзідэнце, аб Канстытуцыйным судзе і г. д. 

Нормы канстытуцыйнага права змяшчаюцца ў дэкрэтах і ўказах Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь. 
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Цывілістычны (грамадзянскі) цыкл галінаў права ўзначальваецца 

дзвюма фундаментальнымі галінамі – грамадзянскім і грамадзянска-

працэсуальным правам. 

Грамадзянскае (цывільнае) права  рэгулюе шырокае кола грамадскіх 

адносінаў пераважна маёмаснага характару. Гэта адносіны, якія ўзнікаюць з 

нагоды рознага кшталту матэрыяльных каштоўнасцяў, г. зн., рэчаў, паслугаў, 

работ, грошаў, каштоўных папер і іншай у шырокім сэнсе слова маёмасці. 

Прычым грамадзянскае права рэгулюе тыя маёмасныя адносіны, якія маюць  

маёмасна-каштоўнасны характар [58, с. 4−5]. Натуральна, ва ўмовах развіцця 

ў Рэспубліцы Беларусь рыначных адносінаў, фармавання развітой грашовай 

сістэмы асноўную масу рэгулюемых грамадзянскім правам маёмасна-

каштоўнасных адносінаў складаюць таварна-грашовыя. А паколькі гэтыя 

грамадскія адносіны маюць шматвекавую гісторыю, то ў ходзе  іх развіцця і 

функцыянавання ў розныя гістарычныя эпохі і ў розных народаў 

грамадзянскае права выпрацавала самыя разнастайныя і дасканалыя 

юрыдычныя інструменты іх рэгламентацыі. Вельмі важна, каб развіццё 

грамадзянскага права ў незалежнай Рэспубліцы Беларусь суправаджалася 

кадыфікацыяй грамадзянскага заканадаўства, у якім бы творча 

выкарыстоўваліся сусветныя здабыткі юрыдычнага кшталту пры 

рэгламентаванні маёмасна-каштоўнасных адносінаў. 

Да прадмета прававога рэгулявання грамадзянскага права адносяцца 

таксама асабовыя немаёмасныя адносіны. Гэта адносіны, якія ўзнікаюць з 

нагоды немаёмасных каштоўнасцяў (гонар, годнасць, імя грамадзяніна, 

аўтарскі твор, вынаходніцтва, прамысловы ўзор і г. д.). Важна таксама, што 

гэтыя адносіны непарыўна звязаны з асобай тых, хто ў іх удзельнічае, г. зн., 

што ў іх праяўляецца індывідуальнасць асобных грамадзян ці арганізацый, 

ажыццяўляецца ацэнка іх маральных і іншых сацыяльных якасцяў. Не менш 

важным пры характарыстыцы асобных немаёмасных адносінаў, якія 

ўваходзяць у прадмет прававога рэгулявання грамадзянскага права, 

з’яўляецца  тое, што яны шчыльна звязаны з маёмаснымі. Шчыльная сувязь 

немаёмасных адносінаў з маёмаснымі праяўляецца ў тым, што грамадзянскім 

правам рэгулююцца не самі па сабе адзначаныя вышэй немаёмасныя 

адносіны, а тыя з іх, дзе абавязкова прысутнічае нейкі маёмасны элемент. 

Аўтары падручніка па грамадзянскаму праву, які выдадзены пад 

рэдакцыяй А.П. Сяргеева і Ю.К. Талстога, лічаць, што ў маёмасна-

каштоўнасных і шчыльна звязаных з імі асабовых немаёмасных адносінаў, 

якія складаюць прадмет прававога рэгулявання грамадзянскага права, ёсць 

адна аб’ядноўваючая іх у адзінае цэлае прымета – іх узаемаацэначны 

характар [59, с. 7]. Менавіта дадзеная асаблівасць рэгулюемых грамадзянскім 

правам грамадскіх адносінаў прадвызначае змест метаду прававога 

рэгулявання гэтай галіны норм права. Справа ў тым, што ўзаемная ацэнка 

ўдзельнікаў грамадскіх адносінаў можа быць адэкватнай пры адной  

неаспрэчнай умове – роўнасці (дакладней, фармальнай роўнасці) бакоў. 

Юрыдычная роўнасць у якасці адметнай рысы метаду грамадзянскага права
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азначае, што бакі ў грамадзянскіх праваадносінах не маюць права 

прадвызначыць паводзіны адзін аднаго толькі таму, што яны займаюць 

нейкае асобнае становішча. Мера дазволенага і забароненага ў грамадзянскіх 

адносінах вызначаецца бакамі па ўзаемнай згодзе пры роўнасці воль у межах 

права і закона. 

Асноватворчыя палажэнні грамадзянскага права замацоўваюцца ў 

Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Каркас грамадзянскага права, 

«эканамічную канстытуцыю» дзяржавы складаюць нормы права, якія 

змяшчаюцца ў Грамадзянскім кодэксе (скарочана – ГК) Рэспублікі Беларусь. 

Вядучую ролю сярод крыніц грамадзянскага права займаюць самыя 

разнастайныя законы. Шмат якія грамадскія адносіны, што ўваходзяць у 

прадмет грамадзянскага права, рэгулююцца дэкрэтамі і ўказамі Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь, актамі Савета Міністраў, іншых органаў выканаўчай 

улады. 

Грамадзянскія адносіны, што складаюць прадмет прававога 

рэгулявання грамадзянскага права, рэгламентуюцца агульнапрызнанымі 

прынцыпамі і нормамі міжнароднага права, а таксама міжнароднымі 

дагаворамі Рэспублікі Беларусь. 

Найбольш шчыльныя стасункі грамадзянскае права мае з 

адміністрацыйным, сямейным і працоўным правам. 

Грамадзянска-працэсуальнае права ўяўляе сістэму норм права, якія 

рэгулююць грамадзянска-працэсуальныя дзеянні і адносіны, што 

складваюцца паміж судом і іншымі ўдзельнікамі працэсу пры ажыццяўленні 

правасуддзя па грамадзянскіх справах. Метад прававога  рэгулявання, 

выкарыстоўваемы грамадзянска-працэсуальным правам, мае імператыўна-

дыспазітыўны характар, што праяўляецца ў складзе і прававым становішчы 

ўдзельнікаў (суб’ектаў) грамадзянска-працэсуальных адносінаў, характары 

юрыдычных фактаў, правах і абавязках суб’ектаў, спецыфіцы прававых 

санкцый, іншых момантах прававога рэжыму. Імператыўнасць метаду 

прававога рэгулявання грамадзянска-працэсуальнага права вызначаецца тым, 

што ўсе грамадзянска-працэсуальныя адносіны з’яўляюцца адносінамі ўлады 

і падначалення, таму што ў іх удзельнічае надзелены ўладнымі 

паўнамацтвамі суд. Суд абавязаны дакладна захоўваць прадпісанні закона і 

патрабаваць таго ж ад удзельнікаў грамадзянска-працэсуальных адносінаў 

[60, с. 10]. Толькі суд у якасці органа ўлады мае права прымяняць 

прадстаўленыя працэсуальным законам меры прымусу. Дыспазітыўнасць 

метаду грамадзянска-працэсуальнага права праяўляецца ў свабоднай 

рэалізацыі правоў і ўскладзеных абавязкаў, але ў межах закона; у роўнасці 

правоў і абавязкаў аднаго і таго ж віду суб’ектаў (бакі ў працэсе з’яўляюцца 

роўнымі). 

Важнейшай крыніцай грамадзянскага працэсуальнага права з’яўляецца 

Канстытуцыя  Рэспублікі Беларусь, у якой замацоўваюцца асноўныя рысы 

судовай сістэмы Беларусі, а таксама вядучыя прынцыпы правасуддзя, 

напрыклад, прынцыпы ажыццяўлення правасуддзя толькі судом,
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незалежнасці суддзяў і падпарадкаванне іх толькі закону; адкрытага разгляду 

і разбіральніцтва спраў у судзе і г. д. Вядучая крыніца грамадзянскага 

працэсуальнага права – Грамадзянскі працэсуальны кодэкс Рэспублікі 

Беларусь (скарочана – ГПК РБ). Менавіта ў ГПК дэталёва рэгламентуецца 

судаводства па грамадзянскіх справах. Нормы грамадзянскага 

працэсуальнага права ўтрымліваюцца таксама ў шэрагу іншых законаў 

Рэспублікі Беларусь, напрыклад, у Законе аб статусе суддзяў, Законе аб 

судаўладкаванні і г. д. Крыніцамі грамадзянска-працэсуальнага права трэба 

лічыць асобныя Дэкрэты і Указы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, бо ў іх 

утрымліваюцца нормы гэтай галіны права. 

Грамадзянскае працэсуальнае права ўзаемадзейнічае з большасцю 

галінаў норм права. Канстытуцыйнае права фармулюе асноватворчыя 

палажэнні для гэтай галіны, фіксуе важнейшыя прынцыпы правасуддзя. 

Шчыльна ўзаемазвязана грамадзянскае працэсуальнае права з такімі 

падгалінамі дзяржаўнага права, як судаўладкаванне і пракурорскі нагляд. У 

грамадзянскага працэсуальнага права, судаўладкавання і пракурорскага 

нагляду маюцца шмат якія агульныя крыніцы норм права. З 

судаўладкаваннем у гэтай галіны норм права маюцца агульныя прынцыпы, а 

ў пракурорскім наглядзе акрэсліваюцца паўнамоцтвы пракурора па ўдзелу ў 

судовым разглядзе грамадзянскіх спраў. 

Найбольш шчыльна грамадзянскае працэсуальнае права 

ўзаемадзейнічае з матэрыяльнымі галінамі норм права цывілістычнага цыклу 

і перш-наперш з грамадзянскім, сямейным, жыллёвым і працоўным правам. 

Справа ў тым, што адной з умоў узнікнення грамадзянскага працэсу 

з’яўляецца спрэчка матэрыяльна-прававога характару. Толькі парушэнне 

норм грамадзянскага, сямейнага, жыллёвага і працоўнага права і зварот да 

суда з іскавой заявай (іскам) прыводзіць у дзеянне нормы грамадзянскага 

працэсуальнага права. 

Адміністрацыйнае і адміністрацыйна-працэсуальнае права складаюць 

падмурак адміністрацыйнага цыклу галінаў норм права. 

Адміністрацыйнае права рэгулюе грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць, 

развіваюцца і спыняюцца ў сферы дзяржаўнага кіравання, г. зн., у сувязі з 

арганізацыяй і функцыянаваннем сістэмы выканаўчай улады на ўсіх яе 

ўзроўнях па вертыкалі і па гарызанталі. Адметнай асаблівасцю прадмета 

прававога рэгулявання адміністрацыйнага права з’яўляецца тое, што 

складаючыя яго грамадскія адносіны звязаны непасрэдна з дзяржаўна-

кіраўнічай дзейнасцю, а таму і называюцца кіраўнічымі (ці ўпраўленчымі) 

[61, с. 25]. У словаспалучэнні дзяржаўна-кіраўнічая дзейнасць націск трэба 

паставіць на першым тэрміне, бо далёка не ўсе існуючыя ў грамадстве 

кіраўнічыя адносіны ўваходзяць у склад прадмета адміністрацыйнага права, а 

толькі тыя, у якіх непасрэдна выражаецца дзяржаўны інтарэс, дзяржаўная 

кіруючая воля, у якіх забяспечваецца публічны інтарэс. Не адносяцца да 

прадмета прававога рэгулявання адміністрацыйнага права кіруючыя 

адносіны, якія складваюцца ў дзейнасці недзяржаўных арганізацый,
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аб’яднанняў, рухаў і іншых самых разнастайных грамадскіх фармаванняў, 

камерцыйных структур і г. д. 

Для прадмета прававога рэгулявання менавіта адміністрацыйнага права 

характэрна тое, што адным з бакоў (удзельнікаў) кіраўнічых адносінаў 

заўсёды з’яўляецца той ці іншы выканаўчы орган дзяржавы. 

Метад прававога рэгулявання адміністрацыйнага права 

характарызуецца шэрагам спецыфічных уласцівасцяў. Па-першае, вядучая 

роля ў ім належыць прававым сродкам распарадчага тыпу, г. зн., 

прадпісанням. Пры гэтым адзін бок рэгулюемых кіраўнічых адносінаў 

валодае пэўным аб’ёмам юрыдычна-ўладных паўнамоцтваў, якія ён адрасуе 

другому боку, які абавязаны падпарадкавацца прадпісанням. Такім чынам, 

юрыдычна-ўладныя паўнамоцтвы знаходзяцца ў распараджэнні толькі аднаго 

боку. Па-другое, у метадзе прававога рэгулявання адміністрацыйнага права 

волевыяўленне мае аднабаковы характар і ажыццяўляецца органам 

выканаўчай улады, таму што юрыдычна-ўладныя паўнамоцтвы знаходзяцца ў 

яго распараджэнні. Па-трэцяе, усе пытанні ў адміністрацыйна-прававых 

адносінах, незалежна ад таго, па чыёй ініцыятыве яны ўзнікаюць, 

вырашаюцца афіцыйнай дзяржаўнай інстанцыяй у аднабаковым парадку, але 

ў адпаведнасці з патрабаваннямі законаў і іншых крыніц права. 

У самым агульным плане аб метадзе прававога рэгулявання 

адміністрацыйнага права можна сказаць, што ён характарызуецца ўладнасцю 

і аднабаковасцю. Разам з тым грунтоўнае даследаванне структуры і 

асаблівасцяў прававога рэгулявання кіраўнічых адносінаў пераконвае ў тым, 

што нейкая частка гэтых адносінаў у сучасных прававых дзяржавах 

паспяхова рэгламентуецца з дапамогай дазваліцельных прававых сродкаў, 

адміністрацыйнага дагавора. Пры гэтым складваюцца кіраўнічыя адносіны, 

якія заснаваны на роўнасці іх удзельнікаў, г. зн., на абавязковасці выяўлення 

двух бакоў пры вырашэнні нейкіх пытанняў [62]. Прыкладам могуць 

з’яўляцца самыя разнастайныя дамовы паміж выканаўчымі органамі 

дзяржавы і мясцовымі самакіраваннямі пры вырашэнні праблем, якія раней 

вырашаліся выключна аднабаковымі ўладнымі распараджэннямі выканаўчых 

структур дзяржавы. 

Да крыніц адміністрацыйнага права адносіцца, безумоўна, 

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, бо ў ёй замацоўваюцца самыя 

грунтоўныя, асноватворчыя моманты арганізацыі і функцыянавання 

выканаўчай улады і ўвогуле дзяржаўна-кіраўнічай дзейнасці, асноўныя правы 

і свабоды грамадзян Беларусі ў сферы дзяржаўнага кіравання. Сярод крыніц 

адміністрацыйнага права асобная роля належыць Кодэксу законаў Рэспублікі 

Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях. Значнае месца займаюць 

структурныя законы, напрыклад, Закон Рэспублікі Беларусь аб Савеце 

Міністраў. Шырокае кола кіраўнічых адносінаў рэгламентуецца Дэкрэтамі і 

Указамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, актамі Савета Міністраў, 

міністэрстваў і дзяржаўных камітэтаў Рэспублікі Беларусь. 
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Адміністрацыйнае права шчыльна ўзаемадзейнічае з іншымі галінамі 

права. Шмат якія з адметных асаблівасцяў, што характарызуюць месца і 

ролю адміністрацыйнага права ў галіновай структуры, абумоўлены тым, што 

адміністрацыйнае права ахоплівае сваім рэгулятыўным уздзеяннем шырокія 

вобласці грамадскіх адносінаў, а таксама тымі працэсамі, якія адбываюцца ў 

механізмах выканаўчай улады ва ўмовах фармавання рыначнай эканомікі і 

ўзмацнення выканаўчай ветрыкалі пасля ўвядзення ў Рэспубліцы Беларусь 

прэзідэнцкай рэспублікі. 

Ва ўмовах развіцця рыначных адносінаў мяняюцца формы і метады 

ажыццяўлення выканаўчай улады, таму што змяняецца юрыдычны статус 

разнастайных аб’ектаў, якія знаходзіліся раней у арганізацыйным 

падпарадкаванні шматлікіх органаў дзяржаўнага кіравання. Гэта абставіна 

непасрэдна ўздзейнічае на змест адміністрацыйнага права, а, адпаведна, на 

яго сувязі з грамадзянскім (цывільным), канстытуцыйным і іншымі галінамі 

права. 

Канстытуцыйнае права Рэспублікі Беларусь замацоўвае зыходныя 

пачаткі, асноўныя прынцыпы арганізацыі і функцыянавання выканаўчай 

улады, месца яе суб’ектаў, органаў у механізме (апараце) дзяржавы, іх 

узаемаадносіны з органамі дзяржавы, якія ажыццяўляюць іншыя галіны 

ўлады – заканадаўчую, судовую, цэнтральную. У сваю чаргу 

адміністрацыйнае права дэталізуе і канкрэтызуе палажэнні канстытуцыйнага 

права адносна самых разнастайных праяў дзяржаўна-кіраўнічай дзейнасці, 

рэгулюе механізм рэалізацыі правоў і свабод грамадзян у сферы дзейнасці 

выканаўчай улады, устанаўлівае кампетэнцыю розных звёнаў і органаў 

выканаўчай улады. 

Адміністрацыйнае і грамадзянскае права рэгулююць з розных бакоў 

падобныя грамадскія адносіны маёмаснага характару. Але выкарыстоўваюць 

пры гэтым розныя метады ўздзеяння. Гэтак жа сама вырашаецца праблема 

ўзаемаадносінаў паміж адміністрацыйным і працоўным правам. Адносна ж 

сувязяў адміністрацыйнага, фінансавага і зямельнага права справядлівым 

будзе сцвярджэнне аб выкарыстанні гэтамі галінамі норм права ўласцівых 

менавіта адміністрацыйнаму праву прававых прыёмаў і сродкаў уздзеяння на 

іх прадметы прававога рэгулявання, бо адносна іх адміністрацыйнае права 

з’яўляецца «мацярынскім». 

 

 

Праблемныя пытанні 

 

1. Як суадносяцца паміж сабой тэарэтыка-прававыя канструкцыі 

прававой сістэмы і сістэмы норм права? 

2. Якія, на Вашу думку, фактары ўплываюць на своеасаблівасць сістэмы 

норм права ў розных прававых сістэмах? 

3. Ці існуе прынцыповая розніца ў паняццях «сістэма права» і «сістэма 

норм права»? 
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4. Як суадносяцца паміж сабой тэарэтыка-прававыя канструкцыі «сістэма 

норм права» і «сістэма крыніц права»? 

5. Абгрунтуйце своеасаблівасць кожнага з наступных паняццяў: «сістэма 

норм права»; «сістэма заканадаўства»; «сістэма нарматыўных прававых 

актаў»; «сістэма крыніц права». 

6. Як суадносяцца паміж сабой паняцці «сістэмы норм права» і «сістэмы 

заканадаўства»? 

7. Якія крытэрыі ляжаць у падмурку выдзялення асобных галінаў 

заканадаўства? 

8. Чаму так сталася, што не кожная матэрыяльная галіна норм права мае 

сваю адметную працэсуальную галіну норм права? 

9. На чым грунтуюцца сістэматызацыя і кадыфікацыя заканадаўства: на 

сістэме норм права ці на сістэме заканадаўства? 

10. Абгрунтуйце суадносіны паняццяў «сістэма заканадаўства» і «сістэма 

крыніц права». 

 

 

Спасылкі 

 

1. Так сталася, што ў айчыннай юрыдычнай навуцы, дзе даволі працяглы 

час панавала нарматывісцкая канцэпцыя права, для абазначэння адзінства і 

адначасовай дэферэнцыяцыі норм права ўжываўся тэрмін «сістэма права». 

Увогуле, калі мець на ўвазе, што нарматывісцкая канцэпцыя права зводзіць 

урэшце рэшт сутнасць права да сукупнасці норм права, выкарыстанне 

тэрміна «сістэма права» для абазначэння адзначанай рэальнасці можна 

лічыць апраўданым, бо тэрміны «сістэма права» і «сістэма норм права» 

абазначалі адну і тую ж рэальнасць. У дадзеным дапаможніку развіваецца 

іншы падыход (глядзі  падрабязна главу 2 дапаможніка) да азначэння 

сутнасці права,  пры якім нормы права з’яўляюцца толькі знешняй, 

«матэрыяльнай» праявай права, «матэрыялізаваным» увасабленнем права. У 

гэтых варунках для абазначэння адзінства і дыферэнцыяцыі норм права 

ўяўляецца больш правільным выкарыстанне тэрміна «сістэма норм права», бо 

тэрмінам «сістэма права» трэба будзе абазначаць зусім іншыя рэальнасці. 

2. Теория государства и права. − 2-е изд. / Под ред. А.И. Королёва, Л.С. 

Явича. − Л.: Издательство Ленинградского университета, 1987; Теория 

государства и права /Под ред. М.Н. Марченко. − М.: Издательство 

Московского университета, 1987; Проблемы теории государства и права /Под 

ред. С.С. Алексеева. − М.: Юридическая литература, 1987. 

3. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. − М., 1993; Спиридонов 

Л.И. Теория государства и права. − М., 1995; Теория права и государства / 

Под ред. Г.Н. Манова. − М.: Бек, 1995; Общая теория права и государства / 

Под ред. В.В. Лазарева. − М.: Юрист, 1994; Алексеев С.С. Теория права. − 

М.: Бек, 1995. 

4. Лившиц Р.З. Теория права. − М.: Бек, 1994. 
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5. Больш падрабязна аб сістэматызацыі глядзі ў главе 6 дадзенага 

дапаможніка. 

6. Теория государства и права / Под ред. А.И. Денисова. − М.: 

Юридическая литература, 1987. 

7. Аб метадзе тыпалогіі дзяржаўна-прававых з’яў, яго ўласцівасцях, 

адметных рысах і сувязях з іншымі лагічнымі прыёмамі і сродкамі 

даследаванняў глядзі: Сильченко Н.В. Роль и место понятия «типология» в 

понятийном аппарате общей теории государства и права // Право и 

правотворчество. Вопросы теории. − М., 1982. 

8. Вось як, напрыклад, фармулююць мэты выяўлення структурных 

адзінак сістэмы норм права аўтары фундаментальнага курса па агульнай 

тэорыі дзяржавы і права, выдадзенага ў 70-х гадах: «После того, как эти 

части целого выявлены и определены на основе анализа объективных 

процессов общественного развития, важно установить объективные связи  

между частями, их взаимозависимость, поскольку все части должны быть 

внутренне согласованы между собой» (Марксистско-ленинская общая теория 

государства и права. – Т. 4. − М.: Юридическая литература, 1973). 

9. У айчыннай юрыдычнай літаратуры ў асноўным падрабязна 

даследавалася «галіновая» структура права. Быў грунтоўна прааналізаваны 

механізм яе ўтварэння і функцыянавання (глядзі, напрыклад, 

фундаментальнае даследаванне Аляксеева С.С. Структура советского права. 

− М.: Юридическая литература, 1975). Разглядаўся таксама і механізм 

утварэння сістэмы заканадаўства, яе шматструктурнасці (глядзі, напрыклад, 

манаграфічную працу Паленінай С.В.  і Сільчанкі М.У.: Научные основы 

типологии нормативно-правовых актов в СССР. − М.: Наука, 1987). 

10. Аб устойлівым характары публічных і прыватных інтарэсаў глядзі: 

Тихомиров Ю.А. Публичное право. − М.: Бек, 1995. 

11. Марксистско-ленинская общая теория государства и права. − М.: 

Социалистическое право. − М.: Юридическая литература, 1973. 

12. Алексеев С.С. Структура советского права. − М.: Юридическая 

литература, 1975. 

13. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. − М., 1993. 

14. Давид Р. Основные правовые системы современности. − М.: Прогресс, 

1988. 

15. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география 

мира. − М., 1993; Мусульманское право. − М., 1984. 

16. Марксистско-ленинская общая теория государства и права. − Т. 4. − 

Социалистическое право. − М.: Юридическая литература, 1973;  Общая 

теория права / Под ред. В.К. Бабаева. − Нижний Новгород, 1993. 

У айчыннай юрыдычнай літаратуры, як манаграфічнага, так і 

навучальнага кшталту праблемам развіцця і ўдасканалення сістэмы норм 

права прысвечана шмат старонак, нават асобных даследаванняў. Не 

прэтэндуючы на агляд усяго спектра ўжо даследаваных спрэчак ці яшчэ 

нераспрацаваных аспектаў, адзначым толькі, што скіраваны яны былі ў 
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асноўным на «галіновую структуру». Па-за ўвагай даследчыкаў па шэрагу 

розных прычын заставалася праблематыка развіцця і ўдасканалення іншых 

структур права, якая складае зараз суцэльную «белую пляму» прававой 

навукі. 

17. Голунский С.А., Строгович М.С. Теория государства и права. − М.: 

Юриздат, 1940. 

18. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. − М.: 

Юридическая литература, 1978; Абрамова А.И. Применение аналогии закона 

в советском праве // Проблемы совершенствования советского 

законодательства. − Т. 39. − М., 1987. 

19. Поленина С.В. Субсидиарное применение норм гражданского 

законодательства к отношениям смежных отраслей // Советское государство 

и право. − 1967. − № 4. 

20. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. − М., 1962; 

Спиридонов Л.И. Теория государства и права. − М., 1995. 

Адметнай асаблівасцю галіновай структуры норм права (як, дарэчы, і 

іншых структур) з’яўляецца тое, што ўваходзячыя ў яе склад галіны права, 

будучы ўзаемазвязанымі паміж сабой, у той час узаемавыключаюць адна 

другую. І тлумачыцца гэта тым, што «одна и та же норма не может 

одновременно регулировать два различных вида общественных  отношений, 

заключать в себе два различных метода правового регулирования». Менавіта 

з гэтай нагоды адна і тая ж самая норма права не можа знаходзіцца 

адначасова ў дзвюх структурных адзінках.  

21. На нашу думку, ёсць неабходнасць, прычым неабходнасць, якая 

носіць у большай меры метадычна-навуковы характар (з націскам на слове 

метадычна), у тым, каб развесці дзве вельмі падобныя тэарэтычныя 

канструкцыі, што выкарыстоўваюцца свядома ці несвядома ў навуковай і 

навучальнай літаратуры ў якасці сінанімічных адпаведнікаў. Размова ідзе аб 

паняццях крытэрыяў (ці падстаў) выдзялення галінаў права і крытэрыяў 

(прымет) галінаў права. Як быццам бы паміж імі існуе поўная тоеснасць. 

Насамрэч, калі размова ідзе аб крытэрыях галінаў права, што акцэнт робіцца 

на адметных характарыстыках пэўнай сукупнасці  (групы, часткі) норм 

права, наяўнасць якіх дазваляе сцвярджаць аб тым, што пэўная група норм 

права дасягнула якасцяў, уласцівых галіне права. Калі ж размова ідзе аб 

крытэрыях выдзялення пэўнай сукупнасці норм права ў самастойную галіну 

права, то да параметраў, што характарызуюць асобную галіну права, 

далучаецца яшчэ як мінімум зацікаўленасць дзяржавы ў тым, каб надаць 

пэўнай сукупнасці норм права «статус» галіны норм права. Гэтая 

зацікаўленасць знешне праяўляецца ў сістэматызацыі і асабліва кадыфікацыі 

заканадаўства ў пэўнай сферы грамадскіх адносінаў і іншых формах і 

момантах. 

22. Тихомиров Ю.А. Публичное право. − М.: Бек, 1995.  

Праведзеныя апошнім часам даследаванні сістэмна-структурнай 

праблематыкі, у асаблівасці яе «гістарычных» каранёў, сведчаць аб тым, што 
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дыскусіі аб сістэме права ўяўляюць своеасаблівыя грабяні хвалепадобнай 

зацікаўленасці навукоўцаў у абмяркоўваемай праблематыцы. Прычым ужо 

напачатку ХХ ст. асаблівую актыўнасць у вырашэнні шырокага кола 

пытанняў прымалі ўдзел як спецыялісты па агульнай тэорыі права, так і 

«вузкагаліновыя» даследчыкі.  
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Глава 6 

ПРАВАЎТВАРЭННЕ, ПРАВАТВОРЧАСЦЬ 

І ЗАКАНАТВОРЧАСЦЬ. 

СІСТЭМАТЫЗАЦЫЯ 

НАРМАТЫЎНЫХ ПРАВАВЫХ АКТАЎ 

 
1. Паняцце праватворчасці. 2. Праватворчы працэс. Стадыі праватворчага працэсу. 

3. Прынцыпы праватворчасці. 4. Праватворчасць, праваўтварэнне і 

заканатворчасць. 5. Віды праватворчасці. 6. Віды крыніц права ў Рэспубліцы 

Беларусь. 7. Віды нарматыўных прававых актаў у Рэспубліцы Беларусь. 8. Парадак 

апублікавання нарматыўных прававых актаў. 9. Сістэматызацыя заканадаўства. 10. 

Юрыдычная тэхніка. 

 

Сукупнасць юрыдычных механізмаў і дзеянняў па наданню аб’ектыўна 

склаўшымся нормам права пэўнай аб’ектыўнай формы, а менавіта такой 

абалонкі, у якой права можа паўнавартасна функцыянаваць у грамадстве, 

з’яўляецца адным з найбольш важных напрамкаў дзейнасці дзяржавы і мае 

адмысловую назву – праватворчасць.  Праватворчасць уяўляе працэс 

аб’ектывізацыі права шляхам спалучэння ў адзінае цэлае грамадскіх 

уяўленняў аб праве (суб’ектыўны бок успрымання прававой рэчаіснасці) з 

рэальнымі спосабамі ўрэгулявання сацыяльных адносінаў. 

 

1. Паняцце праватворчасці. 

 

Праватворчасць з’яўляецца шматграннай, шматузроўневай і заўседы 

звышактуальнай з’явай прававога быцця грамадства. Працэс развіцця 

навуковых ведаў аб ёй выявіў два даволі самастойныя погляды на 

вызначэнне сутнасці. У так званым «вузкім сэнсе» слова «праватворчасць» 

разглядаецца як працэс стварэння прававых норм кампетэнтнымі 

дзяржаўнымі органамі [1]. У шырокім разуменні слова праватворчасць 

разглядаецца ў якасці арганізацыйна аформленай дзейнасці суб’ектаў права 

па выяўленню неабходнасці ў прававым рэгуляванні грамадскіх адносінаў і 

стварэнню ў адпаведнасці з выкрытымі патрабаваннямі новых прававых 

норм, змене або адмене раней існаваўшых [2]. 

Нягледзячы на тое, што абодва падыходы да навуковага азначэння 

паняцця праватворчасці маюць грунтоўны тэарэтычны падмурак, падаецца, 

што сацыяльная сутнасць з’явы, сувязь яе з фундаментальнымі маральнымі і 

гнасеалагічнымі пачаткамі, што закладзеныя ў праве, праяўляецца менавіта 

праз шырокае разуменне сутнасці і формы праватворчасці. З гэтага падаецца 

слушным вызначыць, што праватворчасць з’яўляецца працэсам выкрыцця, 

пазнання і ацэнкі грамадскіх запатрабаванняў ва ўніверсальных 

нарматывах паводзінаў удзельнікаў сацыяльных адносінаў, а таксама 

сукупнасць механізмаў па наданню ім упаўнаважанымі суб’ектамі 

агульнаабавязковай вызначанай формы. 
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З пададзенага азначэння бачна, што праватворчасць складаецца з дзвюх 

даволі адасобленых частак: 1) асэнсавання аб’ектыўна склаўшыхся норм 

права і стварэння для іх адпаведных вербальных (з дапамогай слоў)  

юрыдычных канструкцый; 2) надання шляхам рэалізацыі пэўных працэдур 

выкрытым нормам права агульнаабавязковай моцы. Першая складаючая 

праватворчасці грунтуецца на інтэлектуальнай, разумовай дзейнасці людзей. 

Другая ўяўляе практычныя, шчыльна фармалізаваныя дзеянні дакладна 

вызначанага кола суб’ектаў права. Абедзве часткі праватворчасці непарыўна 

злучаны паміж сабой. 

 

2. Праватворчы працэс. Стадыі праватворчага працэсу. 

 

Выключная значнасць праватворчасці вызначаецца тым, што яе вынікі 

ствараюць аснову для функцыянавання і развіцця грамадства, з’яўляюцца 

індэкатарамі яго дэмакратычнасці, цывілізаванасці і культурнасці. 

Аб’ектыўная неабходнасць любога грамадства ў дакладных і бездакорных 

прававых рашэннях можа быць рэалізавана на практыцы толькі шляхам 

ажыццяўлення механізмаў праватворчасці. У юрыдычнай навуцы практычная 

дзейнасць суб’ектаў праватворчасці ў мэтах дасягнення вызначанага выніку 

мае назву праватворчага працэсу. І хоць часам паняцці праватворчасці і 

праватворчага працэсу выкарыстоўваюцца як сінонімы, аднак, неабходна 

бачыць розніцу паміж імі. У тых выпадках, калі праватворчасць разглядаецца 

як пэўная з’ява прававой рэчаіснасці з яе характэрнымі прыметамі і 

асаблівасцямі, то размова ідзе пра праватворчасць. Калі ж аб’ектам 

вывучэння выступаюць тыя дзяржаўна-прававыя механізмы, з дапамогай якіх 

нормам права надаецца агульнаабавязковае значэнне, то выкарыстоўваецца 

тэрмін «праватворчы працэс». Такім чынам, праватворчы працэс – гэта 

нарматыўна ўрэгуляваная дзейнасць суб’ектаў права па рэалізацыі 

механізмаў, якія дазваляюць ажыццявіць працэс давядзення прававой ідэі 

да ўзроўню агульнаабавязковага нарматыву паводзінаў у грамадскіх 

адносінах.  

Сутнаснымі прыметамі праватворчага працэсу з’яўляюцца: 

1) праватворчы працэс заўсёды з’яўляецца дзейнасцю, заснаванай на 

сацыяльных нарматывах. Спецыфіка праватворчага працэсу праяўляецца ў 

тым, што нормы ажыццяўлення асобных механізмаў могуць мець неправавы 

характар. Так, у розных сацыяльных супольнасцях нарматыўнасць 

праватворчага працэсу забяспечваецца рэлігійнымі, палітычнымі, 

маральнымі нормамі. Аднак, безумоўна, што асноўны цяжар па 

забеспячэнню праватворчага працэсу нарматывамі ажыццяўлення асобных 

механізмаў нясе права як найбольш універсальны і злучаны з праяўленнем 

дзяржаўнай волі сацыяльны рэгулятар; 

2) лагічна завершаны праватворчы працэс, а менавіта такі, які дасягнуў 

сваёй канчатковай мэты, заўсёды складаецца з асобных частак. Мінімальнай 

часткай праватворчага працэсу з’яўляецца механізм.  Механізм праватворчай
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дзейнасці разумеецца як спосабы і метады ўвасаблення норматворчага 

патэнцыялу ўдзельнікамі праватворчага працэсу, а таксама 

нормазабяспечаныя працэдуры дзейнасці адзначаных суб’ектаў. Ужыванне 

словазлучэння «рэалізацыя механізмаў» у азначэнні праватворчага працэсу 

дазваляе правесці яго больш дакладную этапізацыю. Размежаванне стадый 

праватворчага працэсу, усталяванне іх межаў у прасторы, часе і паводле кола 

асоб адбываецца на падставе аналізу і выкрыцця сутнасці праватворчых 

механізмаў;  

3) стваральная (пазітыўная) сутнасць праватворчага працэсу 

праяўляецца ў яго сувязі з прававой ідэяй. Ідэя аб праве ўяўляе 

сфармуляваную на ўзроўні чалавечай свядомасці неабходнасць надання 

прававога характару нейкаму тыпу грамадскіх адносінаў. Гэты працэс можа 

адбывацца двума шляхамі.  

 

Першы:  

 

Усталяванне 

заканамернасцяў 

паводзінаў 

сацыяльных 

суб’ектаў у 

склаўшыхся 

грамадскіх 

адносінах 

 Пазнанне спосабу 

нарматыўнага 

забеспячэння грамадскіх 

адносінаў 

 

Вылучэнне ідэі аб 

неабходнасці 

прававога спосабу 

рэгулявання 

грамадскіх адносінаў 

 

Другі:  

 

Складанне прагнозу 

 адносна кірункаў і 

характару развіцця 

грамадскіх 

адносінаў 

 Фармуляванне правіл 

прагназуемых грамадскіх 

адносінаў з вылучэннем іх 

суб’ектнага складу, 

зместу і месца ў сістэме 

сацыяльных адносінаў 

грамадства 

 Вылучэнне ідэі аб 

прававым спосабе 

нормазабеспячэння 

тэарэтычна 

прадказаных і рэальна 

не існых грамадскіх 

адносінаў 

 

Толькі сфармуляваная на ідэйным узроўні неабходнасць надання 

вызначанаму спосабу ўрэгулявання грамадскіх адносінаў моцы прававой 

нормы можа лічыцца сапраўдным штуршком да запуску механізмаў 

праватворчага працэсу. Прававая ідэя − гэта не толькі фіксацыя таго, што 

з’яўляецца прадметам адлюстравання, але і «пошукі шляхоў і эфектыўных 

форм замацавання або стымулявання развіцця склаўшыхся адносінаў» [3, 

с. 58]; 
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4) характэрнай рысай праватворчага працэсу выступае дакладна 

вызначаная мэта дзейнасці суб’ектаў права. Такой мэтай з’яўляюцца 

нарматывы паводзінаў у грамадскіх адносінах (нормы права). 

Галоўнай характарыстыкай праватворчага працэсу з’яўляецца яго 

стадыйнасць. Згодна з Д. Ковачавым, стадыяй праватворчага працэсу 

з’яўляецца «сукупнасць дзеянняў суб’ектаў, надзеленых праваздольнасцю 

ўдзельнічаць у дзейнасці праватворчага органа і праваадносінаў паміж імі, 

аб’яднаных мэтаю падрыхтаваць адно з тых паслядоўных дзеянняў, праз 

ажыццяўленне якога праватворчы орган рэалізуе дадзенае яму права на 

праватворчасць» [4, с. 80]. 

Галоўнай тэарэтычнай праблемай стадызацыі праватворчага працэсу 

з’яўляецца пытанне аб вылучэнні крытэрыю, на падставе якога адбываецца 

падзел працэсу на стадыі. Зыходзячы з таго, што праватворчасць з’яўляецца 

спосабам надання прававой ідэі аб’ектыўнай формы, у якасці падставы для 

падзелу праватворчага працэсу на асобныя часткі (стадыі) можа выступаць 

ступень рэалізацыі прававой ідэі.   

Кіруючыся тым палажэннем, што ідэя аб спосабе нарматыўнага 

ўпарадкавання грамадскіх адносінаў шляхам стварэння прававой нормы 

праходзіць у сваім развіцці некалькі арганізацыйна адасобленых этапаў, 

можна выдзеліць наступныя стадыі праватворчага працэсу: 

А) перадправатворчая стадыя (стадыя папярэдняга фармавання 

праватворчага рашэння). Гэтая стадыя пачынаецца са з’яўлення 

суб’ектыўнага ўяўлення аб неабходнасці ўдасканалення  сацыяльнага 

парадку праз прававы шлях нормазабеспячэння грамадскіх адносінаў. Стадыя 

завяршаецца афармленнем прававой ідэі ў выглядзе тэксту праекта 

нарматыўнага прававога акту і яго падачай ва ўстаноўленым парадку ў 

кампетэнтны дзяржаўны орган. Перадправатворчая стадыя ўключае ў сябе 

наступныя этапы: 

1) вызначэнне, вывучэнне і аналіз грамадскіх адносінаў, якія, на думку 

суб’екта гэтых дзеянняў, патрабуюць прававой рэгламентацыі і будуць 

з’яўляцца прадметам прававога рэгулявання плануемага акта заканадаўства; 

2) фармаванне зместу прававой ідэі, якая складае сутнасць плануемага 

прававога акта; 

3) выбар спосабу (формы) рэалізацыі прававой ідэі; 

4) грамадскае, навуковае і спецыяльнае ўзгадненне зместу прававой 

ідэі, матэрыялізаванай у выглядзе тэксту нарматыўнага прававога акта; 

5) унясенне ў кампетэнтны орган прапановы аб прыняцці 

норматворчага рашэння ў адпаведнасці са сфармуляванай прававой ідэяй; 

Б) стадыя норматворчай працэдуры. Назва гэтай стадыі паходзіць з 

таго правіла, што замацавалася ў навуковай літаратуры. Згодна з ім, увесь 

комплекс праватворчых механізмаў, лакалізаваных ва ўпаўнаважаных 

дзяржаўных органах, называецца «норматворчай працэдурай». Такім чынам, 

другая стадыя праватворчага працэсу тычыцца механізмаў давядзення 

прававой ідэі ад праектнай формы да формы афіцыйна прынятага 
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нарматыўнага прававога акта. У межах гэтай стадыі адбываецца 

ператварэнне кампетэнтным органам падрыхтаванага праекта норматворчага 

рашэння ў прыняты ў адпаведнасці з адмысловай працэдурай нарматыўны 

прававы акт. Стадыя ўключае ў сябе:  

1) абмеркаванне праекта прававога акта, калі гэтага патрабуе 

працэдура; 

2) узгадненне праекта з іншымі зацікаўленымі суб’ектамі (часцей за ўсё 

– дзяржаўнымі органамі, сфера дзейнасці якіх распаўсюджваецца на 

адносіны, што ўрэгуляваны ў нормах праекта); 

3) экспертыза праекта нарматыўнага прававога акта, якая можа быць 

навуковай, юрыдычнай, спецыяльнай, міжнароднай і г. д.; 

4) прыняцце праватворчага рашэння;     

В) стадыя прамульгацыі і апублікавання. Сутнасць дадзенай стадыі 

заснавана на факце неабходнасці ўдзелу адных органаў дзяржавы ў 

праватворчай дзейнасці іншых, а таксама вынікае з дакладна вызначанай 

арганізацыйнай адасобленасці працэсу давядзення да ведама грамадства 

зместу прынятай нормы пісанага права. 

Падвоеная назва стадыі вызначае натуральнае спалучэнне ў адзінае 

цэлае двух знешне абсалютна непадобных механізмаў праватворчай 

дзейнасці. Стадыя складаецца, па-першае, з працэсу завяршэння набыцця 

нарматыўным прававым актам належнай юрыдычнай формы і, па-другое, з 

рэалізацыі механізмаў па давядзенню зместу нормы права да ведама 

неабмежаванага кола суб’ектаў права. 

У тэорыі права працэс уключэння органаў выканаўчай улады ў 

заканадаўчую норматворчую дзейнасць на этапе, што папярэднічае 

апублікаванню, але ідзе за парламенцкімі слуханнямі, набыў назву 

«прамульгацыя». Канстытуцыі некаторых краін Заходняй Еўропы 

змяшчаюць гэты тэрмін, што сведчыць аб яго прыняцці не толькі на 

тэарэтычным, але і на практычна-норматворчым узроўні. І хоць некаторыя 

аўтары лічаць выкарыстанне тэрміна «прамульгацыя» няслушным для 

юрыдычнай навукі, што мае карані ў савецкім праве [5, с. 124], аднак, 

агульнанавуковае і сусветнапрызнанае паняцце мае права на выкарыстанне ў 

Беларусі. Слушнасць такога стаўлення дэманструе, напрыклад, Рэспубліка 

Малдова, Канстытуцыя якой змяшчае артыкул пад назвай «Прамульгацыя 

законаў» [6, с. 332].   

Вызначаючы сутнасць прамульгацыі, можна зазначыць, што асобным 

механізмам праватворчага працэсу з’яўляецца падпісанне ў азначаны тэрмін 

вызначанай службовай асобай (кіраўніком дзяржавы, кіраўніком выканаўчай 

улады, кіраўніком урада) актаў органаў заканадаўчай улады, а таксама яго 

скіраванне да апублікавання. У літаратуры ў якасці сінонімаў часам 

выкарыстоўваюцца паняцці «прамульгацыя» і «санкцыянаванне». У прававой 

сістэме Рэспублікі Беларусь прамульгацыі Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 

палягаюць законы, прынятыя парламентам. Падобным да адзначанага 

з'яўляецца механізм узаемадзеяння главы дзяржавы і вышэйшага 
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прадстаўнічага органа краіны ў працэсе надання поўнай юрыдычнай сілы 

часовым дэкрэтам Прэзідэнта. Згодна з нормамі дзеючага заканадаўства, 

часовыя дэкрэты выносяцца на разгляд Нацыянальнага Схода і займаюць 

стабільнае месца ў сістэме заканадаўства толькі пасля ўхвалення. І хоць 

сучасная прававая дактрына не адносіць дадзеную працэдуру да 

прамульгацыі, тым не менш, падабенства паміж імі відавочнае. 

У праве Рэспублікі Беларусь прамульгацыя акта праватворчасці аднаго 

норматворчага органа іншым з'яўляецца выключэнем, аднак, з-за сваёй 

адмысловасці разглядаецца як складальная частка апошняй стадыі 

праватворчага працэсу. 

Апублікаванне прававога акта і фармальна, і практычна завяршае 

працэс яго стварэння. У навуковай літаратуры часам сустракаецца 

сцвярджэнне, што заключнай стадыяй заканадаўчага працэсу з’яўляецца 

ўступленне закона ў сілу [7, с. 59, 90], аднак, яно не зусім справядлівае. Як 

ужо адзначалася, праватворчы працэс складаецца з механізмаў, якія ў сваю 

чаргу з’яўляюцца вынікам дзеянняў суб'ектаў права. Так, напрыклад, 

апублікаванне нарматыўнага прававога акта – гэта дзеянні ўпаўнаважанага 

дзяржаўнага органа, скіраваныя на давядзенне зместу акта да ведама 

суб’ектаў права, а таксама адмысловая дзейнасць крыніцы інфармацыі па яе 

перадачы. У адрозненне ад апісанага механізма, уступленне закона ў сілу 

ўяўляе аўтаномную і цалкам аўтаматычную з’яву, непазбежнасць якой 

абумоўлена фактам легальнага ажыццяўлення ўсіх праватворчых механізмаў. 

Парадак апублікавання нарматыўных прававых актаў будзе разгледжаны 

намі ніжэй.Апісаная схема стадый праватворчага працэсу можа мець 

наступнае графічнае ўвасабленне. 

 

Перадзаканадаўчая 

стадыя 

 Стадыя заканадаўчай 

 працэдуры 

 Стадыя прамульгацыі і 

апублікавання 

- ідэя  

- фармуляванне 

тэксту прававой 

нормы   

- унясенне праекта 

прававога акта ў 

кампетэнтны орган 

 - разгляд праекта 

прававой нормы 

- прыняцце праекта 

прававой нормы ў 

якасці нормы 

заканадаўства 

  

 

- забеспячэнне акта 

заканадаўства ўсімі 

фармальнымі прыметамі 

- давядзенне зместу 

акта заканадаўства да 

ведама неабмежаванага 

кола суб’ектаў права 

 

Неабходна адзначыць, што выкладзены вышэй погляд на праблему 

стадызацыі праватворчага працэсу не з’яўляецца адзіным і 

агульнапрызнаным у юрыдычнай навуцы. 

Вядомы навуковец Аніта Нашыц падзяліла ў свой час працэс 

праватворчасці на дзве стадыі [8]. Першая з іх характарызуе працэс пазнання, 

псіхалагічнай ацэнкі і аналізу праватворчых фактараў, што прысутнічаюць у 

грамадскіх адносінах. На гэтым этапе працэс стварэння права вызначаецца 
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дынамізмам, выключнай гнуткасцю і шматбаковасцю, ініцыятыва ў кірунку 

праватворчасці пры гэтым вызначаецца вялікай колькасцю арганізацыйных 

формаў. Падчас рэалізацыі другой стадыі адбываецца вызначэнне прававых 

рашэнняў і нараджэнне норм пазітыўнага права. Гэты вынік з’яўляецца 

магчымым дзякуючы юрыдычна значным дзеянням упаўнаважаных органаў. 

Погляды А. Нашыц з’явіліся падставай для з'яўлення асобнай плыні ў 

айчыннай юрыспрудэнцыі. Так, напачатку 80-х гадоў ХХ стагоддзя ў 

савецкай юрыдычнай навуцы з'явіліся тэорыі аб двустадыйнасці 

праватворчага працэсу. Згодна з гэтай канцэпцыяй [9], праватворчасць 

складаецца з папярэдняга фармавання дзяржаўнай волі (1) і афіцыйнага 

ўзвядзення волі народа ў закон (2). Практычнае ўвасабленне першай стадыі 

адбываецца праз складанне праекта нарматыўнага акта, а другой – праз 

увасабленне дзяржаўнай волі ў нормах права. 

Даволі распаўсюджанай у прававой тэорыі з'яўляецца канцэпцыя, 

згодна з якой праватворчы працэс складаецца з пяці, шасці альбо нават 

большай колькасці стадый. Да іх ліку адносяцца: 1) стадыя норматворчай 

ініцыятывы; 2) рашэнне кампетэнтнага органа аб неабходнасці выдання акта 

і распрацоўцы яго праекта; 3) распрацоўка праекта нарматыўнага прававога 

акта; 4) разгляд праекта прававога акта ў тым органе, які ўпаўнаважаны яго 

прыняць; 5) прыняцце нарматыўнага прававога акта; 6) давядзенне зместу 

прынятага акта да яго адрасатаў. 

 

3. Прынцыпы праватворчасці. 

 

Паляпшэнне якасці праватворчых рашэнняў, зніжэнне колькасці 

неэфектыўных нарматыўных прадпісанняў з’яўляюцца сталымі ўмовамі 

развіцця любой прававой сістэмы. Менавіта гэтым абумоўлена тэарэтычная і 

практычная значнасць вывучэння праблем, злучаных з працэсам стварэння 

норм права. Праватворчая дзейнасць − вельмі важны кірунак дзаржаўнай 

дзейнасці, таму яе ажыццяўленне павінна быць заснавана на прагматычных і 

пазбаўленых ідэалагічнай афарбоўкі ідэйных пачатках, якія ў юрыдычнай 

дактрыне і актах заканадаўства атрымалі назву прынцыпаў праватворчасці. 

Захаванне прынцыпаў праватворчасці пры рэалізацыі яе механізмаў 

забяспечвае якасць норматворчых рашэнняў, павышае эфектыўнасць 

прававых норм, а таксама мае відавочны ўплыў на фармаванне прававой 

культуры ўдзельнікаў праватворчага працэсу. 

У навуковай літаратуры сустракаюцца розныя пункты гледжання 

адносна колькасці і сутнасці прынцыпаў праватворчасці. Некаторыя з 

выказваемых ідэй не знаходзяць пацвярджэння ні ў практыцы ажыццяўлення 

праватворчасці, ні ў актах заканадаўства, што яе рэгулююць. Да ліку 

найбольш значных і рэалізуемых у дзейнасці суб’ектаў праватворчасці 

прынцыпаў адносяцца: 

1) прынцып мэтанакіраванасці. Сутнасць прынцыпу заключаецца ў 

тым, што ўдзел суб’ектаў права ў рэалізацыі механізмаў праватворчасці 
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абумоўлены жаданнем дасягнення вызначанага матэрыяльнага выніку сваёй 

дзейнасці. Пры гэтым зацікаўленасць у атрыманні выніку можа насіць не 

толькі характар унутранага жадання, але быць вынікам прымусовага 

ўздзеяння з боку іншых суб’ектаў права, справакавана вонкавымі абставінамі 

пабуджальнага характару.  

Прынцып мэтанакіраванасці ў поўнай меры рэалізаваны ў дзеючым 

заканадаўстве Рэспублікі Беларусь. Даволі высокая ступень рэгламентацыі 

праватворчай дзейнасці, у першую чаргу заканадаўчага працэсу, стварыла 

такую канву адносінаў суб’ектаў праватворчасці, якая запраграмавана на 

абавязковае існаванне мэтавага пачатку ў іх дзейнасці; 

2) прынцып рацыянальнасці (у прававой навуцы тэрмін 

«рацыянальнасць» мае шэраг сінонімаў, найбольш вядомым з якіх з’яўляецца 

«лагічнасць») вызначае ажыццяўленне праватворчасці ў адпаведнасці з ідэяй 

дакладнага, кампактнага, вызначана-ўзважанага функцыянавання механізмаў 

праватворчага працэсу. Эфектыўнасць праватворчасці знаходзіцца ў 

залежнасці ад таго, наколькі эфектыўна суб’екты права выкарыстоўваюць 

свой адмысловы прававы статус, што ў канчатковым выніку і ёсць 

паказальнікам рацыянальнасці. Прынцып рацыянальнасці праяўляецца ў 

выкарыстанні інтэлектуальных, матэрыяльных і духоўных рэсурсаў 

грамадства ў памерах, неабходных для вырашэння праватворчых задач. 

Рэалізацыя прынцыпу рацыянальнасці дазваляе з найменшымі высілкамі і 

мінімальнымі выдаткамі дасягаць максімальна эфектыўнага выніку; 

3) найбольш вядомым і неаспрэчным прынцыпам праватворчасці 

з'яўляецца легалізм. У навуковай літаратуры часам выкарыстоўваюцца 

альтэрнатыўныя назвы гэтага прынцыпу − «законнасць» [10] або 

«легітымнасць» [11]. Нягледзячы на назіраемую тэрміналагічную 

нятоеснасць, навуковае разуменне месца і функцыянальнага палажэння 

прынцыпу легалізма ў праватворчасці можна лічыць адназначным. Прынцып 

легалізма праватворчасці абумоўлены характарам тыпу права, які склаўся. 

Пры палажэнні, калі акты дзяржаўнай улады займаюць дамінуючае 

становішча ў іерархіі крыніц права, з неабходнасцю вынікае правіла аб тым, 

што ўся прававая рэчаіснасць знаходзіцца ў залежным стане ад легальнага 

права (г. зн., права, усталяванага дзяржавай і названага ёй «законам»). 

Легалізм у праватворчасці – гэта несупярэчлівасць адпаведных грамадскіх 

адносінаў працэдурным правілам, змешчаным у тэксце нарматыўных 

прававых актаў; 

4) шырока вядомы прынцып галоснасці праватворчай дзейнасці мае 

некалькі непадобных разуменняў у навуковай літаратуры. Так, напрыклад, 

А.І. Абрамава разумее пад галоснасцю праватворчасці «…адкрытае 

абмеркаванне і прыняцце заканадаўчых актаў, давядзенне да ўсеагульнага 

ведама заканадаўчых рашэнняў» [12, с. 62]. У той жа час іншыя даследчыкі 

вызначаюць такія сутнасныя рысы прынцыпу галоснасці, як празрыстасць 

норматворчай дзейнасці і нармальная цыркуляцыя інфармацыі ў сістэме 

механізмаў праватворчасці [13]. 
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Ні першае, ні другое вызначэнні не выкрываюць усяго аб'ёму 

прынцыпу галоснасці. Галоснасць праватворчага працэсу ў нашай краіне 

рэалізуецца праз адкрытае функцыянаванне механізмаў норматворчага 

працэсу, свабодны доступ да інфармацыі адносна дзейнасці суб’ектаў 

праватворчасці, а таксама сацыяльную кантралюемасць усяго працэсу 

з'яўлення норм пісанага права. Галоснасць у праватворчасці прадугледжвае 

магчымасць азнаямлення і абмеркавання неабмежаванага кола суб’ектаў 

права з характарам і вынікамі рэалізацыі асобных механізмаў норматворчай 

дзейнасці. Галоснасць з’яўляецца фактарастваральным прынцыпам, таму што 

дазваляе суб’ектам права адэкватна рэагаваць на разгортванне працэдур 

праватворчасці ў кожным канкрэтным выпадку. 

Прынцып галоснасці шырока замацаваны ў дзеючым заканадаўстве. 

Гэта і Канстытуцыя, і Рэгламенты палат Нацыянальнага Схода, і Закон 

Рэспублікі Беларусь «Аб нарматыўных прававых актах», і асобныя акты 

Прэзідэнта (напрыклад, Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 22 ад 10 

снежня 1998 года [14]). І хоць заканадаўчае адлюстраванне прынцыпу не ў 

поўнай меры адпавядае дактрынальнаму разуменню яго сутнасці, тым не 

менш, відавочна, што сярод іншых прынцыпаў праватворчасці прынцып 

галоснасці  знайшоў найбольш поўнае і яснае ўвасабленне ў тэкстах 

нарматыўных прававых актаў; 

5) ажыццяўленне праватворчасці ў адпаведнасці з прынцыпам 

дыспазітыўнасці прадугледжвае існаванне некалькіх альтэрнатыўных 

варыянтаў паводзінаў у суб’ектаў норматворчага працэсу, магчымасць 

свабоднай рэалізацыі імі свайго правасуб’ектнага статуса. Дыспазітыўнасць 

ёсць свабода ў межах, зафіксаваных нормамі заканадаўства, якая рэалізуецца 

ў адмысловых сацыяльных механізмах. Прававое становішча ўсіх суб’ектаў 

праватворчасці на Беларусі характарызуецца дыспазітыўнасцю. 

Альтэрнатыўнасць паводзінаў, уласцівая пераважнай большасці сацыяльных 

адносінаў у сферы нараджэння пісанага права, дазваляе праватворчаму 

працэсу ў цэлым адэкватна і аператыўна рэагаваць на зменлівасць 

грамадскага быцця, быць сучасным на ўсіх этапах свайго існавання. 

Прынцып дыспазітыўнасці замацаваны ў нормах заканадаўства не шляхам 

прамога ўказання на яго наяўнасць, а шляхам увасаблення яго сутнасці пры 

вызначэнні спосабу і характару існавання механізмаў праватворчай 

дзейнасці. Такім чынам, апасрэдавана ён прысутнічае ва ўсіх нарматыўных 

прававых актах, што рэгулююць адносіны ў сферы праватворчасці;             

6) прынцып рэгламентаванасці праватворчай дзейнасці з'яўляецца 

найбольш юрыдычным. У цэлым ён выкрывае залежнасць праватворчасці ад 

наяўнасці нарматыўных рэгулятараў, якія яе забяспечваюць. Стрыжнявое 

месца сярод іх займае, безумоўна, права. Месца права настолькі дамінуючае, 

што асобнымі навукоўцамі нават не разглядаюцца праблемы прысутнасці ў 

праватворчасці іншых нарматыўных рэгулятараў. Атаясамліванне 

рэгулятыўнай асновы праватворчасці толькі з правам (без уліку іншых 

нарматыўных рэгулятараў) ёсць вынік вузкапрацэдурнага падыходу да 
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разумення сутнасці з’явы і прыводзіць да недапушчальнага звужэння 

сацыяльнай значнасці працэсу адзяржаўлення права. Практычнае 

ўвасабленне прынцыпу рэгламентаванасці праватворчасці адбываецца праз 

замацаванне прававых нарматываў у тэкстах юрыдычных актаў. 

 

4. Праватворчасць, праваўтварэнне і заканатворчасць. 

 

У шчыльнай сувязі з паняццем праватворчасці ў юрыдычнай 

літаратуры ўжываецца блізкі па гучанню да яго тэрмін «праваўтварэнне». У 

некаторых юрыдычных выданнях паміж гэтымі паняццямі пастаўлены знак 

роўнасці і яны ўжываюцца як сінонімы. Некаторыя даследчыкі ўключаюць 

«праватворчасць» у аб’ём паняцця «праваўтварэнне» ў якасці складальнай 

часткі [15]. Гэта адбываецца ў тых выпадках, калі «праватворчасць» 

разумеецца ў вузкім сэнсе, а «праваўтварэнне» замяшчае шырокае разуменне 

«праватворчасці». Аднак, калі ўсё ж такі прызнаць несупадзенне аб’ёмаў 

паміж «праваўтварэннем» і «праватворчасцю», то вызначэнне дакладнай 

розніцы паміж імі трэба ажыццяўляць на падставе аналізу словаўтварэння 

гэтых тэрмінаў. «Праватворчасць» уключае частку дзеяслова «тварыць» у яго 

дынамічнай форме і прадугледжвае наяўнасць нейкіх актыўных паводзінаў з 

боку суб’екта, дзеянні якога вызначаюцца гэтым тэрмінам. Як было 

пададзена вышэй, менавіта такое ўяўленне аб праватворчасці склалася ў 

юрыдычнай навуцы – гэта дзеянні па выкрыццю неабходнасці ў прававым 

рэгуляванні грамадскіх адносінаў і ўласна дзейнасць па стварэнню нормы 

права. «Праваўтварэнне» змяшчае вытворнае ад таго ж самага дзеяслова 

(тварыць), аднак, у больш статычнай яго форме, і гэтым ствараецца ўражанне 

аб пасіўнасці тых працэсаў, што схаваны за шыльдай юрыдычнага тэрміну. 

Дэфініцыя «праваўтварэнне» выкарыстоўваецца ў дачыненні да тых з’яў у 

сацыяльным жыцці грамадства, якія з’яўляюцца вынікам уздзеяння вонкавых 

сілаў. У адрозненне ад гэтага, «праватворчасць» ужываецца ў спалучэнні з 

назвамі суб’ектаў прававых адносінаў, якія сваімі дзеяннямі забяспечваюць 

узнікненне новых рэалій у сістэме права. 

Праваўтварэнне па сваіх зыходных пачатках носіць аб’ектыўна 

абумоўлены характар. Яно адбываецца з эканамічных, палітычных альбо 

сацыяльных прычын і выражаецца ва ўзнікненні ў практыцы ажыццяўлення 

грамадскіх адносінаў такіх тыпаў паводзінаў іх удзельнікаў, якія 

патэнцыяльна маюць сацыяльную вартасць пры ўмове надання ім 

нарматыўнага агульнаабавязковага характару. Такім чынам, праваўтварэнне 

− гэта працэс натуральнага існавання любога грамадства, які з 

непазбежнасцю прыводзіць да з’яўлення новых і адмены састарэлых 

правілаў паводзінаў у сацыяльных адносінах. Праваўтварэнне прысутнічае ў 

практыцы грамадскага жыцця толькі ў тых выпадках, калі яго вынікі 

становяцца асновай для праватворчасці. З іншага боку, праватворчасць 

магчымая і аб’ектыўна абумоўленая толькі пры ўмове, калі яна тычыцца 

правілаў паводзінаў у грамадскіх адносінах, якія з’явіліся вынікам 
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праваўтварэння. Менавіта ў такой узаемнай залежнасці выяўляецца 

непарыўная сувязь паміж праватворчасцю і праваўтварэннем. 

У любой прававой сістэме аб’ектыўна прысутнічае такая з’ява, як 

праватворчасць без праваўтварэння. Яна назіраецца ў тым выпадку, калі 

аб’ектам праватворчасці з’яўляюцца правілы паводзінаў у грамадскіх 

адносінах, якія яшчэ не склаліся ў дадзеным грамадстве. Такая з’ява мае 

назву «аперажальная праватворчасць» і тычыцца патэнцыяльна вельмі 

важных сацыяльных адносінаў, неабходнасць урэгулявання якіх 

усведамляецца суб’ектамі праватворчасці яшчэ без існавання саміх 

адносінаў. Асновай для аперажальнай праватворчасці сёння з’яўляюцца 

навуковае прагназаванне і тэарэтычнае мадэляванне. Іх вынікі, калі яны 

валодаюць дастатковай ступенню верагоднасці, дазваляюць ажыццяўляць усе 

механізмы праватворчасці на больш ці менш трывалай глебе і лічыць 

неабходнасць іх рэалізацыі аб’ектыўна абумоўленай. 

Паняцце праватворчасці з’яўляецца адным з найбольш агульных у 

юрыдычнай навуцы. Разам з ім выкарыстоўваюцца паняцці, якія вызначаюць 

праяўленні норматворчасці ў дзейнасці асобных дзяржаўных органаў альбо ў 

дачыненні да вызначаных нарматыўных прававых актаў. Так, тэрмінам 

«праватворчасць органаў мясцовага самакіравання і кіравання» ахопліваецца 

тая частка праватворчасці, якая тычыцца дзейнасці органаў дзяржаўнай 

улады базавага ўзроўню. «Ведамаснай праватворчасцю» называюць 

дзейнасць цэнтральных органаў выканаўчай улады па стварэнню 

падзаконных прававых актаў. Цэнтральнае месца сярод відаў праватворчасці 

дзяржаўных органаў займае «заканатворчасць» (заканадаўчы працэс). Гэты 

тэрмін уключае сукупнасць механізмаў па прыняццю актаў вышэйшай 

юрыдычнай сілы – законаў. Заканатворчасць мае шэраг асаблівасцяў у 

параўнанні з іншымі відамі праватворчасці. Да іх ліку адносяцца: 

1) механізм унясення праекта прававога акта ў норматворчы орган 

ажыццяўляецца праз рэалізацыю абмежаваным колам суб'ектаў права 

заканадаўчай ініцыятывы. Усе суб'екты прававых адносінаў, якія надзеленыя 

правам заканадаўчай ініцыятывы, дакладна вызначаныя ў Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь. Унясенне праектаў заканадаўчых актаў на разгляд  

парламента суб'ектамі, не надзеленымі правам заканадаўчай ініцыятывы, 

выключае магчымасць іх уключэння ў парламенцкія працэдуры 

абмеркавання і прыняцця норматворчых рашэнняў; 

2) заканадаўчы працэс − адзіны від праватворчасці (калі не лічыць 

непасрэднай праватворчасці народа), у межах якога грамадзяне як суб'екты 

прававых адносінаў маюць магчымасць прымусіць кампетэнтны дзяржаўны 

праватворчы орган прыняць рашэнне па прапанове аб нормаўпарадкаванні 

грамадскіх адносінаў. Адзінымі перашкодамі на шляху рэалізацыі 

грамадзянамі прававых ідэй з'яўляюцца: 

- высокі колькасны цэнз для ажыццяўлення права заканадаўчай 

ініцыятывы – 50,0 тысяч дзеездольных выбаршчыкаў; 
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- патрабаванне аб рэалізацыі права заканадаўчай ініцыятывы ў форме 

распрацаванага законапраекта, які адпавядае вызначаным крытэрыям; 

3) заканатворчасць − найбольш рэгламентаваны від праватворчасці. 

Гэта з’яўляецца вынікам таго значэння, якое маюць высновы ажыццяўлення 

механізмаў заканадаўчага працэсу. Законы ў адпаведнасці са зместам 

Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь складаюць аснову нарматыўнага масіву ў 

праве нашай дзяржавы. 

 

5. Віды праватворчасці. 

 

Праватворчасць як універсальны працэс фармавання і развіцця 

прававых актаў можа быць падзелена на некалькі відаў. Звычайна 

выдзяляюць тры спосабы ажыццяўлення праватворчасці [16]: 

1) праваўстанаўляючая дзейнасць упаўнаважаных дзяржаўных 

органаў; 

2) санкцыянаванне з боку дзяржавы норм, якія склаліся ў практыцы 

ажыццяўлення грамадскіх адносінаў у форме звычая або выпрацаваны 

недзяржаўнымі арганізацыямі; 

3) непасрэдная праватворчасць народа. 

1. Праватворчасць дзяржаўных органаў з’яўляецца найбольш 

распаўсюджаным спосабам надання агульнаабавязковага характару 

сацыяльным прадпісанням. У абсалютнай большасці прававых сістэм 

сучаснасці менавіта прамая праваўстанаўляючая дзейнасць кампетэнтных 

дзяржаўных органаў з’яўляецца фактарам развіцця і ўмовай існавання права. 

Норматворчая дзейнасць дзяржавы забяспечвае стабільнасць прававой 

сістэмы, нівеліруе магчымыя супярэчнасці паміж праватворчасцю і 

правапрымяняльнай практыкай. Да ліку недахопаў разглядаемага спосабу 

праватворчасці неабходна аднесці тую акалічнасць, што неабмежаваная 

прастора ў нормаўтваральнай сферы дае магчымасці для самавольства і (у 

горшым выпадку) фармавання права таталітарнага тыпу. Менавіта вынікі 

норматворчай дзейнасці дзяржаўных органаў стварылі ўмовы для з’яўлення ў 

грамадскай свядомасці такіх нелагічных на першы погляд словатвораў, як 

«неправавы закон», «прававое бязмежжа». 

2. Санкцыянаванне дзяржаўнай уладай норм, што склаліся і рэальна 

існуюць у выглядзе фактычнага звычаю або ў форме нарматыўных 

прадпісанняў, што былі выпрацаваны недзяржаўнымі ўтварэннямі, 

з’яўляецца асобным самастойным спосабам праватворчасці. Санкцыянаванне 

было дамінуючым спосабам праватворчасці ў большасці прававых сістэм на 

этапах іх станаўлення. Адметнымі рысамі прававых сістэм 

рабаўладальніцкага ці феадальнага грамадства было тое, што аб’ектыўна 

склаўшыяся нормы паводзінаў у сацыяльных адносінах замацоўваліся ў 

звычаях і не патрабавалі нічога большага, акрамя іх фіксацыі і надання 

юрыдычнай сілы з боку дзяржавы. У выніку базісам прававой сістэмы было 

набыўшае юрыдычную форму звычаёвае права. Змяшчэнне праватворчага 
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акцэнту ў бок іншага спосабу адбывалася праз стварэнне дзяржавай збораў 

звычаёвага права, у якіх нарматыўныя палажэнні перажывалі адчувальныя 

змены з пункту гледжання сацыяльнай скіраванасці і тэхніка-юрыдычнага 

афармлення. У сучасным свеце носьбітамі санкцыянуючага тыпу 

праватворчасці з’яўляюцца традыцыйныя прававыя сістэмы. У іх утварэнне 

права адбываецца дзякуючы наданню агульнаабавязковай моцы 

нарматыўным палажэнням царкоўных устаноў. Асабліва паказальная ў гэтым 

плане мусульманская прававая сістэма. 

Неабходна адначыць, што падабенства сістэмы англасаксонскага 

агульнага права да прававых сістэм з перавагай санкцыянавання з усіх 

спосабаў праватворчасці праяўляецца толькі звонку. Іманентная сутнасць 

права, пабудаванага на юрыдычных прэцэдэнтах, заключаецца ў тым, што 

яго асновай з’яўляюцца рашэнні дзяржаўных органаў (напрыклад, судоў). І 

хоць прэцэдэнт часта выступае як юрыдычная інтэрпрэтацыя прававога 

звычаю, а прэцэдэнтнае рашэнне носіць індывідуальны характар, тым не 

менш, яго ідэйная сутнасць і нарматыўная складаючая праяўляюцца толькі 

дзякуючы валявому свабоднаму рашэнню ўпаўнаважанага дзяржаўнага 

органа. 

3. Непасрэдная праватворчасць народа з’яўляецца такім спосабам 

прыўнясення нарматыўных прадпісанняў у прававую сістэму, які дазваляе з 

высокай ступенню дакладнасці выявіць характар адлюстравання ў 

грамадскай свядомасці аб’ектыўна склаўшыхся рэалій сацыяльнага быцця. 

Непасрэдная праватворчасць народа ажыццяўляецца ў форме рэферэндуму, 

удзел у якім і прымаемае ў межах узнятай праблемы рашэнне – вынікі 

свабоднага волевыяўлення прадстаўнікоў першакрыніцы ўлады ў дзяржаве 

(народа). У адрозненне ад іншых спосабаў, непасрэдная праватворчасць 

народа вызначаецца наступнымі прыметамі: 

1) аб’ектам праватворчага рашэння можа быць норма, якая рэгулюе 

любыя дзеючыя ў дадзеным грамадстве адносіны. Аднак рэальна 

рэферэндумы праводзяцца па пытаннях, якія маюць выключную значнасць і 

з’яўляюцца прадметам агульнанацыянальнага інтарэсу. У адпаведнасці з арт. 

73 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь агульнадзяржаўныя рэферэндумы 

могуць праводзіцца па важнейшых пытаннях дзяржаўнага і грамадскага 

жыцця; 

2) правядзенне рэферэндуму з’яўляецца найбольш грувасткім, 

зацягнутым у часе і патрабуючым значных матэрыяльных выдаткаў спосабам 

прыняцця праватворчага рашэння; 

3) дадзеная форма праватворчасці адлюстроўвае аб’ектыўны стан 

грамадскай думкі, з’яўляецца яе найлепшым індыкатарам. У той жа час, 

звышважнай акалічнасцю з’яўляецца тое, што непасрэдная праватворчасць 

народа ажыццяўляецца людзьмі, значная колькасць з якіх не валодае ў 

дастатковай ступені спецыяльнымі ведамі ў галіне права. Рашэнні 

рэферэндумаў могуць насіць неаб’ектыўны (неправавы) характар з-за 

высокай ступені ўспрымальнасці грамадскай свядомасці (грамадскай думкі) 
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да фактараў неправавога характару – палітычных, эканамічных, экалагічных і 

г. д. 

 

6. Віды крыніц права ў Рэспубліцы Беларусь. 

 

Гістарычны шлях, які прайшла ў сваім станаўленні прававая сістэма 

Беларусі, пралягаў у рэчышчы агульнаеўрапейскай прававой традыцыі. 

Заснаваная на рэцэпцыях норм старажытнарымскага права, прававая 

культура краін заходняй часткі кантынентальнай Еўропы стала ўзорам і 

адзіным дастасоўным спосабам пабудовы сістэмы норм сацыяльнага 

рэгулявання для ўсіх дзяржаў, што знаходзяцца паміж Атлантычным 

узбярэжжам і Уральскімі гарамі. 

Прававыя сістэмы ўсіх дзяржаў, што існавалі на тэрыторыі сучаснай 

Рэспублікі Беларусь, былі тыповымі прадстаўнікамі рамана-германскай 

прававой сям’і з усімі адметнасцямі і адмысловымі рысамі. І, нягледзячы на 

той факт, што прававая сістэма СССР і яго складальных частак, кшталту 

БССР, асобнымі даследчыкамі адносілася да спецыфічнага тыпу прававой 

сям’і [17], нават у тыя часы прасцей было вызначыць падабенства паміж 

«савецкім правам» і правам «кантынентальнага (рамана-германскага) тыпу», 

чым знайсці адрозныя рысы. Пабудова прававой сістэмы Рэспублікі Беларусь 

у перадвызначаным кірунку прывяла да таго, што яе асобныя характарыстыкі 

з’яўляюцца агульнымі прыметамі дадзенага тыпу права. Да ліку адметнасцяў 

сістэм права рамана-германскага тыпу адносіцца і вызначаная іерархія 

крыніц норм права. 

Сістэма крыніц норм права Рэспублікі Беларусь заснавана на аксіёме аб 

тым, што аб’ектыўнае права (такое права, якое мае вызначаную знешнюю 

форму выражэння) ствараецца заканадаўцам. Заканадаўцам пры гэтым 

выступае суб’ект, які надзелены паўнамоцтвамі па выданню рэгулятыўных 

прадпісанняў агульнаабавязковага характару, а менавіта дзяржава. Да 

прыкладу, у краінах англасаксонскай прававой сям’і права стварае суддзя 

(«judge make law»), у краінах з традыцыйным правам стваральнікам прававых 

норм з’яўляецца Бог. 

Сярод крыніц норм права выдзяляюцца тыя, што маюць сувязь з 

дзяржавай не толькі на ўзроўні падтрымання аўтарытэту нарматыўных 

прадпісанняў, але і ў працэсе свайго нараджэння. Нарматыўныя прававыя 

акты і дагаворы нарматыўнага зместу ў абсалютнай большасці выпадкаў 

з’яўляюцца вынікамі ажыццяўлення праватворчай функцыі дзяржавы. У 

адрозненне ад іх, прававы звычай, прэцэдэнт, святое пісьмо, дактрына 

набываюць нарматыўны змест не ў выніку дзейнасці прадстаўнічых або 

распарадчых органаў дзяржавы, а з’яўляюцца аб’ектыўнымі формамі 

выражэння норм права недзяржаўнага паходжання. Такое размежаванне 

вызначае тую асаблівасць сістэмы крыніц норм права, якая жорстка 

структурыруе іх паводле адзначанага крытэрыю. У краінах, права якіх 

адносіцца да кантынентальнага тыпу, галоўнымі і дамінуючымі крыніцамі 
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норм права з’яўляюцца нарматыўны прававы акт і дагавор нарматыўнага 

зместу. 

1. Нарматыўны прававы акт як крыніца норм права Рэспублікі Беларусь 

характарызуецца наступнымі прыметамі: 

1) сістэма нарматыўных прававых актаў мае іерархічную структуру; 

2) да ліку актаў вышэйшай юрыдычнай сілы (заканадаўчых актаў) 

адносяцца дэкрэты і ўказы Прэзідэнта, а таксама законы парламента 

Рэспублікі Беларусь;  

3) паўнамоцтвамі па прыняццю нарматыўных прававых актаў 

валодае значная колькасць органаў дзяржаўнай улады; 

4) некаторыя акты органаў судовай улады з’яўляюцца нарматыўнымі 

прававымі актамі; 

5) значная колькасць ад усяго ліку нарматыўных прававых актаў 

з’яўляецца актамі вышэйшай юрыдычнай сілы. 

2. Апошні перыяд развіцця сістэмы права Рэспублікі Беларусь 

характарызуецца ўзрастаннем ролі дагавору нарматыўнага зместу як 

своеасаблівай і спецыфічнай крыніцы права. Найбольш шырокае 

выкарыстанне ў якасці носьбіта норм прававога зместу дагавор мае ў 

міжнародным праве. Змяненне значнасці дагавору нарматыўнага зместу ў 

механізме нарматыўнага забеспячэння сацыяльных адносінаў выклікана 

актыўным удзелам Беларусі ў інтэграцыйных працэсах, што набылі ў апошні 

перыяд незвычайны дынамізм і шматвектарнасць. Забеспячэнне інтарэсаў 

суверэннай беларускай дзяржавы ў зносінах з іншымі суб’ектамі 

міжнароднага права дасягаецца праз заключэнне адпаведных пагадненняў. 

Нарматыўны характар міжнародных дагавораў стварае неабходныя ўмовы 

для імплементацыі і адаптацыі ўнутраным правам Беларусі (правам 

нарматыўных прававых актаў) прынцыпаў, дэфініцый і норм міжнароднага 

права і права іншых дзяржаў. 

Нарматыўны дагавор выкарыстоўваецца як крыніца норм права і ў 

нацыянальным праве. Найбольш распаўсюджаным прыкладам надання 

прававога характару нормам асобных пагадненняў з’яўляецца калектыўная 

дамова, якая заключаецца паміж наймальнікам і калектывам працоўных у 

асобе сваіх прадстаўнікоў. Калектыўныя працоўныя пагадненні з’яўляюцца 

крыніцамі норм працоўнага права, утрымліваюць працэсуальныя нормы аб 

механізмах урэгулявання спрэчак у сферы найму і продажу працоўнай сілы. 

У той жа сферы, што і калектыўныя дамовы, дзейнічаюць нормы і такіх 

дагавораў нарматыўнага зместу, як генеральныя пагадненні, якія 

заключаюцца паміж рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання і 

галіновымі прафесійнымі саюзамі працоўных. Існуюць таксама і іншыя віды 

дагавораў у сферы працоўных адносінаў, якія валодаюць усімі неабходнымі 

прыметамі крыніц норм права. 

3. У якасці крыніц норм права на Беларусі ў дастаткова абмежаванай 

сферы выкарыстоўваецца прававы звычай. Самы першы па часу з’яўлення 

сярод крыніц норм права звычай захаваўся ў тых галінах, дзе рэгулюючая 
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дзейнасць дзяржавы абмежавана нейкімі перашкодамі. Сферай, дзе прававы 

звычай праяўляе сябе ў якасці крыніцы норм права, з’яўляюцца таварна-

грашовыя адносіны ў нацыянальным і міжнародным маштабах. З той 

прычыны, што дзейнасць па размеркаванню матэрыяльных каштоўнасцяў 

паміж суб’ектамі права ў значнай ступені залежыць ад іх уласнай свабоднай 

волі, некаторыя нарматывы паводзінаў склаліся і працягваюць існаваць як 

звычаі. Прававыя імператывы нарматыўных прававых актаў не ў стане 

забеспечыць рэалізацыю прынцыпу вольнага ўдзелу і самастойнага прыняцця 

рашэнняў у таварна-грашовых адносінах. Паводзіны ўдзельнікаў здзелак па 

абароту матэрыяльных каштоўнасцяў самі ствараюць нарматывы, якія 

становяцца, як, напрыклад, яны названы ў Грамадзянскім кодэксе Рэспублікі 

Беларусь, звычаямі дзелавога абароту. 

Міжнародны гандаль з’яўляецца сферай даволі шырокага 

выкарыстання норм прававых звычаяў. Пацвярджэнне факту набыцця 

звычаямі прававога характару адбываецца праз іх сістэматызацыю і 

апублікаванне адпаведнымі міжнароднымі арганізацыямі. Яскравым 

прыкладам сістэматызаванага збору прававых звычаяў у сферы гандлю 

з’яўляюцца правілы ІНКАТЭРМС, якія ляжаць у аснове ажыццяўлення 

значнай колькасці здзелак па міжнароднай пастаўцы тавараў. 

Па агульнаму правілу прававы звычай можа разглядацца ў якасці 

крыніцы норм права толькі тады, калі ў тэксце нарматыўнага прававога акта 

ёсць спасылка на магчымасць прымянення звычаёвых норм. Так, напрыклад, 

ужытая нарматворцам у тэксце нарматыўнага прававога акта фармулёўка 

адносна магчымасці прымянення ў пэўных адносінах «звычайна 

прад’яўляемых патрабаванняў» (арт. 193 ГК РБ) ёсць санкцыя на 

выкарыстанне суб’ектамі права нейкіх дакладна не вызначаных норм 

прававых звычаяў. 

4. Што тычыцца выкарыстання ў сістэме права Рэспублікі Беларусь 

такіх крыніц норм права, як прэцэдэнт, кананічныя нормы, юрыдычная 

дактрына, то гэтае пытанне застаецца прадметам навуковых дыскусій. 

Некаторыя даследчыкі лічаць, што адзначаныя крыніцы норм права на 

Беларусі не выкарыстоўваюцца,  іншыя прыводзяць доказы ў пацвярджэнне 

супрацьлеглага меркавання. 

Адзначыць неабходна наступнае. Акты органаў судовай улады ў 

адпаведнасці з нормамі дзеючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, калі яны 

носяць нарматыўны і прававы характар, з’яўляюцца нарматыўнымі 

прававымі актамі (пастановы пленумаў Вярхоўнага і Вышэйшага 

Гаспадарчага суда). Нягледзячы на тое, што нарматыўныя прававыя акты 

органаў судовай улады заснаваны на разглядзе канкрэтных справаў, яны не 

ўтрымліваюць прэцэдэнтных рашэнняў і не з’яўляюцца вынікам канкрэтнага 

судовага разбіральніцтва. Рашэнні Канстытуцыйнага суда Рэспублікі 

Беларусь хоць і з’яўляюцца часткай прававой сістэмы, аднак, не 

ўтрымліваюць нарматываў па рэгуляванню сацыяльных адносінаў, якія маглі 

быць пакладзеныя ў аснову акта правапрымянення. 
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Беларуская юрыдычная навука аказвае непасрэдны ўплыў на працэс 

развіцця і функцыянавання прававой сістэмы. У той жа час працы ці 

прыватныя меркаванні ніводнага айчыннага правазнаўцы не прызнаны 

дзяржавай (а гэта неабходная прымета нормы права) у якасці абавязковага 

нарматыву, за парушэнне якога магла б наступіць юрыдычная адказнасць.  

Кананічныя нормы (святое пісьмо) у працэсе эвалюцыі права сталі 

іманентнай часткай сучасных прававых сістэм. Так, права Рэспублікі 

Беларусь заснавана і дзейнічае на падставе норм, што адносяцца да ліку 

канонаў хрысціянскай рэлігіі. Аднак трансплантацыя кананічных норм у 

тэксты нарматыўных прававых актаў абумовіла палажэнне, пры якім 

рэлігійныя прадпісанні без іх пацвярджэння ў актах дзеючага заканадаўства 

не з’яўляюцца прававымі і не маюць агульнаабавязковага ў межах краіны 

характару. 

 

7. Віды нарматыўных прававых актаў у Рэспубліцы Беларусь. 

 

У Рэспубліцы Беларусь дзейнічае разгалінаваная сістэма нарматыўных 

прававых актаў. Закон «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі 

Беларусь» [18] змяшчае поўны пералік (агульнай колькасцю 17) відаў 

нарматыўных прававых актаў. Яны класіфікаваныя на падставе знешняга 

крытэрыю, а менавіта ў залежнасці ад назвы. Закон утрымлівае ўказанне на 

наступныя віды нарматыўных прававых актаў: Канстытуцыя, рашэнне 

рэферэндума, праграмны закон, кодэкс, закон, дэкрэт Прэзідэнта, указ 

Прэзідэнта, пастанова палат Парламента, пастанова Савета Міністраў, 

акты судоў і Генеральнага пракурора і г. д. Дадзеныя ў Законе азначэнні 

нарматыўных прававых актаў дазваляюць дакладна вызначыць іх від у 

залежнасці ад органа прыняцця і зместу (прадмета прававога рэгулявання). 

Разгледзім гэта на канкрэтным прыкладзе. 

Згодна са зместам Закона, рэгламент – гэта нарматыўны прававы акт, 

прыняты (выдадзены) главой дзяржавы, органамі заканадаўчай, выканаўчай, 

судовай улады, органамі мясцовага кіравання і самакіравання, які ўтрымлівае 

сукупнасць правілаў, што вызначаюць працэдуру дзейнасці адпаведных 

органаў. Дадзеным азначэннем дакладна вызначана, што нарматыўны 

прававы акт з назвай «рэгламент» можа быць вынікам рэалізацыі 

норматворчай функцыі органа любой галіны ўлады, у тым ліку органа 

мясцовага кіравання і самакіравання. Рэгламентам можа быць толькі той 

нарматыўны прававы акт, які скіраваны на ўрэгуляванне грамадскіх 

адносінаў у сферы практычнай дзейнасці пэўнага дзяржаўнага органа, гэта 

значыць, складаецца з працэсуальных норм права. Такім жа чынам Закон 

вызначае адметнасць кожнага з існуючых у прававой сістэме Рэспублікі 

Беларусь відаў нарматыўных прававых актаў. 

У навуковай літаратуры распаўсюджанай з’яўляецца класіфікацыя 

відаў нарматыўных прававых актаў у залежнасці ад органаў іх прыняцця. 

Згодна з ёй у Рэспубліцы Беларусь дзейнічаюць нарматыўныя прававыя акты 
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органа заканадаўчай улады, Прэзідэнта, органаў выканаўчай улады, органаў 

судовай улады і органаў мясцовага самакіравання і кіравання. 

Заканадаўчы орган Рэспублікі Беларусь – Нацыянальны Сход – прымае 

наступныя віды нарматыўных прававых актаў: законы, якія могуць быць 

звычайнымі, праграмнымі альбо кодэксамі, і пастановы, якія прымаюцца 

палатамі Парламента. 

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь мае права на прыняцце: дэкрэтаў 

(часовых альбо выдадзеных на падставе дэлегаваных парламентам 

паўнамоцтваў) і ўказаў. Неабходна адзначыць, што ўказы Прэзідэнта могуць 

мець і ненарматыўны характар, калі яны прысвечаны пытанням прызначэння 

і звальнення на дзяржаўныя пасады, надання ганаровых званняў, прысваення 

воінскіх званняў і г. д.   

Нарматыўныя прававыя акты органаў судовай улады падзяляюцца на 

акты (заключэнні) Канстытуцыйнага суда і пастановы Пленумаў 

Вярхоўнага і Вышэйшага Гаспадарчага судоў. 

Органы выканаўчай улады рэалізуюць свае норматворчыя 

паўнамоцтвы шляхам выдання пастаноў і загадаў. Загад, у адрозненне ад 

пастановы, якая прымаецца калегіяльна, з’яўляецца актам кіраўніка 

рэспубліканскага органа кіравання і носіць функцыянальна-галіновы 

характар. 

Органы мясцовага самакіравання і кіравання прымаюць у адпаведнасці 

са сваёй кампетэнцыяй нарматыўныя прававыя акты, якія называюцца 

рашэннямі. 

Адным з ключавых момантаў, што вызначае працаздольнасць і 

сістэмнасць усяго масіву нарматыўных прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 

з’яўляецца іерархія актаў у адпаведнасці з іх юрыдычнай сілай. Юрыдычная 

сіла нарматыўных прававых актаў вызначае іх месца ў сістэме норм 

рэгулявання сацыяльных адносінаў і супадпарадкаваны характар, 

забяспечвае маналітнасць заканадаўчага масіву і дазваляе яму пазбегнуць 

супярэчлівасці і канфрантацыйнасці. 

Згодна з арт. 10 Закона «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі 

Беларусь» Канстытуцыя краіны валодае вышэйшай юрыдычнай сілай, што 

дасягаецца праз прыняцце (выданне) усіх іншых відаў нарматыўных 

прававых актаў Рэспублікі Беларусь на падставе і ў адпаведнасці з ёй. У 

выпадку разыходжання любога нарматыўнага прававога акта з 

Канстытуцыяй дзейнічае Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. 

У тым жа парадку, што і Канстытуцыі, Закон вызначае юрыдычную 

сілу іншых нарматыўных прававых актаў Рэспублікі Беларусь. У выпадку 

разыходжання закона з дэкрэтам або ўказам закон мае вяршэнства толькі 

тады, калі паўнамоцтвы на выданне дэкрэта або ўказа былі прадастаўленыя 

Прэзідэнту адпаведным законам. Сярод законаў большай юрыдычнай сілай 

валодаюць кодэксы. Сярод законаў і кодэксаў, што ўтрымліваюць нормы 

грамадзянскага права, большай юрыдычнай сілай валодае Грамадзянскі 

кодэкс Рэспублікі Беларусь. 
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У сферы вызначэння юрыдычнай сілы нарматыўных прававых актаў 

дзейнічае некалькі агульных правілаў, якія дазваляюць беспамылкова 

выкрыць іх супадпарадкаванасць: 

1) нарматыўны прававы акт дзяржаўнага органа, які стаіць у іерархіі 

вышэй, валодае большай юрыдычнай сілай у адносінах да нарматыўнага 

прававога акта дзяржаўнага органа, што стаіць ніжэй; 

2) новы нарматыўны прававы акт мае большую юрыдычную сілу, чым 

выдадзены раней акт па таму ж пытанню прававога рэгулявання; 

3) з нарматыўных прававых актаў, прынятых дзяржаўнымі органамі 

аднаго ўзроўню, большай юрыдычнай сілай валодае той, які прыняты 

органам, што спецыяльна ўпаўнаважаны на рэгуляванне вызначанай сферы 

грамадскіх адносінаў. 

 

8. Парадак апублікавання нарматыўных прававых актаў. 

 

Важным этапам любога норматворчага працэсу з’яўляецца працэс 

давядзення яго вынікаў да ведама адрасатаў – суб’ектаў грамадскіх 

адносінаў. Нормы права носяць агульнасацыяльны характар і тэарэтычна 

маюць значэнне для ўсіх суб’ектаў, якія могуць мець правы і абавязкі, 

набываць іх сваімі дзеяннямі, несці юрыдычную адказнасць за свае ўчынкі, 

гэта значыць, валодаць правасуб’ектнасцю. З гэтай прычыны ўмовай 

эфектыўнага функцыянавання сістэмы права і асобных прававых нарматываў 

з’яўляецца валоданне ўдзельнікамі грамадскіх адносінаў інфармацыяй аб 

сучасным стане нарматыўнага масіву. 

Развіццё медыйных сродкаў распаўсюджвання інфармацыі дае 

магчымасць сучаснаму заканадаўцу забяспечыць дадзенымі аб выніках 

норматворчай дзейнасці значную колькасць зацікаўленых суб’ектаў. Пры 

гэтым перадача інфармацыі ад крыніцы норматворчага рашэння да яе 

патэнцыйных спажыўцоў адбываецца ў тэрміны, якія дазваляюць аператыўна 

рэагаваць на змены ў нарматывах сацыяльных адносінаў. 

Як ужо было адзначана раней, этап давядзення зместу прынятага ў 

працэсе праватворчасці нарматыўнага прававога акта да ведама суб’ектаў мае 

назву «апублікаванне». Механізм рэалізацыі гэтага этапу вызначаны ў 

заканадаўстве. Працэс апублікавання нарматыўных прававых актаў 

скіраваны на рашэнне трох наступных задач: 

1) вызначэнне тэрміну апублікавання; 

2) вызначэнне спосабу апублікавання; 

3) усталяванне тэрміну ўступлення нарматыўнага прававога акта ў 

дзеянне. 

1. Дэкрэты Прэзідэнта і законы падлягаюць тымчасоваму і 

абавязковаму афіцыйнаму апублікаванню. Указы Прэзідэнта і пастановы 

Савета Міністраў, калі яны носяць нарматыўны характар, падлягаюць 

абавязковаму апублікаванню, але дакладны тэрмін іх апублікавання нормамі 

заканадаўства не вызначаны. Адносна іншых відаў нарматыўных прававых
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актаў дзейнічае правіла, згодна з якім іх афіцыйнае апублікаванне 

адбываецца пасля ўключэння ў Нацыянальны рэестр прававых актаў 

Рэспублікі Беларусь. 

Усталявана таксама, што нарматыўныя прававыя акты, скіраваныя 

прыняўшымі іх органамі ў крыніцы афіцыйнага выдання (акрамя 

Нацыянальнага рэестра прававых актаў), павінны быць апублікаваны не 

пазней за пяць дзён з моманту паступлення. 

2. Дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь усталявана, што 

апублікаванне нарматыўных прававых актаў адбываецца праз змяшчэнне іх 

тэксту на папяровых носьбітах. Такое апублікаванне, якое з’яўляецца 

канчатковым этапам норматворчага працэсу, мае назву «афіцыйнае». 

У адпаведнасці з Палажэннем аб афіцыйным апублікаванні і 

ўступленні ў сілу прававых актаў  Рэспублікі Беларусь, зацверджаным 

Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 10.12.1998 г. № 22, усталявана, 

што афіцыйнае апублікаванне нарматыўных прававых актаў адбываецца праз 

узнаўленне іх тэкста ў поўнай адпаведнасці з падпісанымі арыгіналамі. 

Гэтым Палажэннем вызначаны выданні, якія ажыццяўляюць афіцыйнае 

апублікаванне нарматыўных прававых актаў Рэспублікі Беларусь. Да іх ліку 

адносяцца: Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь (усе 

нарматыўныя прававыя акты), газеты «Советская Белоруссия» (акты 

Прэзідэнта, пастановы Пленумаў Вярхоўнага і Вышэйшага Гаспадарчага 

судоў), «Звязда» і «Народная газета» (законы, пастановы палат Парламента, 

рашэнні Канстытуцыйнага суда), «Рэспубліка» (пастановы Савета Міністраў, 

акты рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання). Нарматыўныя 

прававыя акты органаў мясцовага самакіравання і кіравання публікуюцца ў 

выданнях, якія вызначаюцца абласнымі Саветамі дэпутатаў і выканаўчымі 

камітэтамі. 

Заканадаўствам прадугледжана магчымасць апублікавання 

нарматыўных прававых актаў у выданнях, якія не з’яўляюцца афіцыйнымі, а 

таксама абнародванне актаў па тэлебачанню і радыё ці праз іншыя сродкі 

распаўсюджвання інфармацыі. Жорсткім з’яўляецца правіла адносна таго, 

што неафіцыйнае апублікаванне магчымае толькі пасля афіцыйнага. 

3. Нормы, змешчаныя ў нарматыўных прававых актах, набываюць моц 

дзеючых крыніц права толькі пасля ўступлення гэтых актаў у сілу. 

Канчатковая кропка ўсяго норматворчага працэсу – уступленне 

нарматыўнага прававога акта ў сілу − з’яўляецца лагічным завяршэннем 

складанага і працяглага працэсу стварэння новых нарматываў сацыяльных 

паводзінаў і таму патрабуе дакладнасці і адназначнасці. 

Існуюць тры магчымыя варыянты вызначэння тэрміну ўступлення 

нарматыўнага прававога акту ў сілу: 

1) у залежнасці ад моманту апублікавання; 

2) у залежнасці ад часу ўключэння ў Нацыянальны рэестр прававых 

актаў Рэспублікі Беларусь; 
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3) у залежнасці ад волі норматворчага органа, выкладзенай у тэксце 

нарматыўнага прававога акта. 

Дэкрэты Прэзідэнта і законы Рэспублікі Беларусь уступаюць у сілу 

праз 10 дзён пасля іх афіцыйнага апублікавання, калі ў саміх актах не 

вызначаны іншы тэрмін. Нарматыўныя прававыя акты, якія тычацца правоў, 

свабод і абавязкаў грамадзян, уступаюць у сілу з моманту афіцыйнага 

апублікавання, незалежна ад часу прыняцця ці ўключэння ў Нацыянальны 

рэестр прававых актаў. 

Указы Прэзідэнта, пастановы Савета Міністраў, а таксама іншыя 

нарматыўныя прававыя акты ўступаюць у сілу пасля ўключэння іх у 

Нацыянальны рэестр прававых актаў. 

Усе віды нарматыўных прававых актаў могуць змяшчаць адмысловае 

ўказанне на тэрмін уступлення ў сілу. Такія агаворкі прымяняюцца 

норматворчымі органамі ў адносінах да нарматыўных прававых актаў, якія 

значна змяняюць дзеючы парадак прававога рэгулявання грамадскіх 

адносінаў. Больш доўгі тэрмін ад моманту прыняцця акта да яго ўступлення ў 

сілу дае магчымасць суб’ектам права падрабязна азнаёміцца з новым 

парадкам нарматыўнага забеспячэння сацыяльных адносінаў і зрабіць захады 

па падрыхтоўцы да існавання ў змяніўшымся прававым полі. У выключных 

выпадках агаворка аб моманце ўступлення нарматыўнага прававога акта ў 

сілу можа скарачаць звычайны тэрмін. Напрыклад, калі ў дэкрэце Прэзідэнта 

будзе ўказана на яго ўступленне ў сілу з моманту апублікавання, то гэта 

скароціць звычайны перыяд ад моманту прыняцця акта да моманту 

ўступлення ў сілу на 10 дзён. Неабходнасць усталявання больш кароткага 

перыяду ўступлення нарматыўнага прававога акта звычайна бывае выклікана 

надзвычайнымі абставінамі, якія сталі прычынай выдання акта 

заканадаўства. Такімі абставінамі могуць быць прыродныя і тэхнагенныя 

катаклізмы; палітычныя ці юрыдычныя змены ў іншых краінах, якія могуць 

пагражаць эканамічным альбо іншым інтарэсам Беларусі; прыняцце 

дзяржавай міжнародных абавязацельстваў, якія не могуць быць рэалізаваны 

без зменаў у нацыянальным заканадаўстве, і іншыя. 

 

9. Сістэматызацыя заканадаўства. 

 

Заканадаўства любой сучаснай краіны скаладаецца з велізарнай 

колькасці нарматыўных прававых актаў, якія прымаюцца рознымі 

норматворчымі органамі. Аб’ектыўныя патрэбы развіцця грамадства 

абумоўліваюць дынамічныя змены ў прававым забеспячэнні сацыяльных 

адносінаў. Такія змены адбываюцца праз удакладненне (удасканаленне) ужо 

існуючых норм права, а таксама шляхам уключэння ў прававую сістэму 

цалкам новых сацыяльных нарматываў. З развіццём грамадства з’яўляюцца 

не толькі новыя нормы права, але і цэлыя праўныя інстытуты і галіны. У 

гэтай сувязі актуальнай і даволі складанай задачай для любой развітай 

прававой сістэмы з’яўляецца забеспячэнне высокай ступені сацыяльнай 
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эфектыўнасці норм права. Відавочна, што практыка грамадскіх адносінаў і 

ўзнікшая на яе падставе правапрымяняльная дзейнасць упаўнаважаных 

органаў непасрэдна залежаць ад узроўню ведання грамадствам і яго асобнымі 

прадстаўнікамі прынцыпаў прававой сістэмы, агульных законаў яе будовы і 

функцыянавання, а таксама асобных прававых нарматываў. Дасягненне 

высокай ступені «ведання закона» магчымае толькі пры ўмове стварэння 

зручнай, гнуткай, простай у рэфармаванні і ўдасканаленні сістэмы 

заканадаўства. Вырашэнню гэтай задачы і прысвечана дзейнасць па 

сістэматызацыі заканадаўства. 

Сістэматызацыя заканадаўства ўяўляе адмыслова створаны 

юрыдычнай навукай сродак прывядзення нарматыўных прававых актаў у 

адзіную, упарадкаваную сістэму, дзе месца кожнай часткі дакладна 

вызначана яе фармальнымі прыметамі. Да ліку апошніх адносяцца: орган 

прыняцця, час прыняцця, сувязь з канкрэтным нарматыўным прававым актам 

і г. д. 

Сістэматызацыя заканадаўства мае наступныя станоўчыя вынікі для 

прававой сістэмы: 

1) стварае ўмовы для далейшага развіцця заканадаўства. Групоўка 

нарматыўных прадпісанняў на падставе іх аналізу і класіфікацыі ліквідуе 

прабелы і супярэчнасці ў дзеючым заканадаўчым масіве, яскрава выкрывае 

сферы грамадскай дзейнасці, якія патрабуюць урэгулявання прававымі 

сродкамі; 

2) забяспечвае зручнасць пры рэалізацыі права. Гэта дасягаецца праз 

створаную для суб’ектаў права магчымасць аператыўна знаходзіць і 

карыстацца неабходнымі нормамі;  

3) з’яўляецца важнай складальнай працэсу прававога выхавання, што 

выключна важна ў працэсе навучання спецыялістаў у галіне права. 

Сістэматызаванае заканадаўства дазваляе будаваць пазнаваўчы працэс на 

падставе навукова абгрунтаваных і практычна рэалізаваных крытэрыяў 

падзелу масіву норм права на асобныя іерархічна пабудаваныя часткі 

(галіны, падгаліны, інстытуты). 

Неабходна адзначыць, што сістэматызацыя як сродак упарадкавання 

нарматыўных прававых прадпісанняў выкарыстоўвалася ў розных прававых 

сістэмах са старажытных часоў. Прававыя сістэмы, што існавалі на Беларусі, 

раней таксама зведалі вынікі сістэматызацыі. Так, агульна вядомыя прывілеі 

гаспадароў Вялікага княства Літоўскага і Статуты ВКЛ (у значнай частцы) 

былі нічым іншым як сістэматызаванымі сводамі прававых звычаяў, 

санкцыянаваных дзяржавай. 

Сучасная юрыдычная навука выдзяляе некалькі самастойных відаў 

сістэматызацыі. У спецыяльнай літаратуры няма адзінага падыходу да 

вызначэння колькасці відаў сістэматызацыі. Найбольш распаўсюджанае 

ўяўленне аб колькасным складзе відаў сістэматызацыі выдзяляе наступныя: 

інкарпарацыя, кадыфікацыя і кансалідацыя. Некаторыя даследчыкі [19, с.
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198] дадаюць да адзначаных такі від сістэматызацыі заканадаўства, як улік 

нарматыўных актаў. 

1. Улік нарматыўных актаў уяўляе дзейнасць па зборы і захаванню 

дзяржаўнымі органамі, арганізацыямі і ўстановамі дзеючых нарматыўных 

прававых актаў, а таксама па іх класіфікацыі і размяшчэнню ў адпаведнасці 

з пэўнай сістэмай. 

Дакладна ўсталяваны ўлік актаў заканадаўства з’яўляецца неабходнай 

умовай кваліфікаванага прымянення прававых норм у паўсядзённай 

практычнай дзейнасці суб’ектамі прававых адносінаў. Асаблівае значэнне 

поўны ўлік нарматыўных актаў мае для органаў судовай галіны дзяржаўнай 

улады. Менавіта ў іх дзейнасці адсутнасць звестак аб нормах дзеючага 

заканадаўства можа прывесці да скажэння (ці нават парушэння) прынцыпу 

«вяршэнства права», які замацаваны ў арт. 6 Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь. 

Улік нарматыўных прававых актаў у Рэспубліцы Беларусь ажыццяўляе 

Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі (НЦПІ). Такі абавязак на яго 

ўскладзены Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб Нацыянальным 

рэестры прававых актаў Рэспублікі Беларусь» ад 20 ліпеня 1998 г. № 369 [20]. 

Вынікам ажыццяўлення ўліку актаў заканадаўства з’яўляецца выданне 

Нацыянальным цэнтрам прававой інфармацыі Нацыянальнага рэестру 

прававых актаў Рэспублікі Беларусь, а таксама вядзенне электроннай базы 

дадзеных па дзеючаму заканадаўству краіны «Эталон». Дзейнасць НЦПІ 

заснавана на наступных прынцыпах: 

- паўната інфармацыйнага масіву, які пазбаўлены прабелаў; 

- аператыўнасць і своечасовасць правядзення мерапрыемстваў па 

ўліку нарматыўных прававых актаў; 

- даставернасць інфармацыі, што з’яўляецца вынікам выкарыстання 

афіцыйных крыніц атрымання звестак аб актах заканадаўства; 

- адкрытасць інфармацыі для карыстальнікаў. 

Акрамя названага НЦПІ, улікам нарматыўных прававых актаў і 

вядзеннем электронных баз дадзеных у камерцыйных мэтах займаюцца 

некаторыя недзяржаўныя арганізацыі. Метад уліку, якім яны карыстаюцца, 

можна назваць аўтаматызаваным. Асаблівасцямі такога метаду з’яўляюцца: 

- рэгістры ўліку практычна не маюць абмежаванняў па аб’ёму. З гэтай 

прычыны ў базу дадзеных па заканадаўству ёсць магчымасць уключыць не 

толькі дзеючыя акты заканадаўства, але і старыя рэдакцыі змененых 

нарматыўных прававых актаў, адмененыя акты, акты заканадаўства іншых 

краін. Акрамя гэтага, сучасныя базы дадзеных па заканадаўству ўключаюць 

вытрымкі з публікацый па прававой тэматыцы і каментары прадстаўнікоў 

юрыдычнай грамадскасці; 

- улік нарматыўных актаў вядзецца па вялікай колькасці крытэрыяў, 

што дазваляе карыстальнікам без асаблівых цяжкасцяў знаходзіць 

неабходную інфармацыю, валодаючы толькі мінімумам інфармацыі аб 

патрэбным акце; 
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- электронны вынік сістэматызацыі (база дадзеных) дае магчымасць 

атрымаць даведку аб акце заканадаўства максімальна хутка, а таксама 

дазваляе раздрукаваць тэкст нарматыўнага прававога акта на паперы.  

Упершыню ў гісторыі сістэматызацыі заканадаўчага масіву 

аўтаматызаваны ўлік нарматыўных прававых актаў быў выкарыстаны ў 60-х 

гадах ХХ стагоддзя ў ЗША групай навукоўцаў і юрыстаў пад кіраўніцтвам 

прафесара Д. Харці. 

Акрамя адзначанага аўтаматызаванага метаду ўліку нарматыўных 

актаў, прымяняюцца таксама такія, як картачны метад і метад вядзення 

кантрольных тэкстаў. 

Картачны метад уліку нарматыўных актаў уяўляе спосаб 

сістэматызацыі заканадаўства праз стварэнне адмысловых картатэк. Адзінкай 

уліку ў картатэцы з’яўляецца картачка, дзе зафіксаваны альбо тэкст 

нарматыўнага прававога акта, альбо яго асноўныя рэквізіты (від акта, назва, 

орган і дата прыняцця і г. д.). Фармаванне картатэкі адбываецца на падставе 

першасна вызначанага крытэрыю, якім можа з’яўляцца дата прыняцця 

нарматыўнага прававога акта, галіна права, да якой адносіцца прадмет 

прававога рэгулявання акта заканадаўства, і іншыя. Прыметамі картачнага 

ўліку нарматыўных актаў з’яўляецца трываласць і даўгавечнасць яго вынікаў. 

Улік нарматыўных актаў праз вядзенне кантрольных тэкстаў дзеючых 

актаў адбываецца праз унясенне ў тэксты афіцыйных выданняў нарматыўных 

прававых актаў звестак аб змяненні, адмене ці дапаўненні такіх актаў. 

Да часу з’яўлення аўтаматызаванага метаду ўліку нарматыўных актаў 

картачны метад і метад праз вядзенне кантрольных тэкстаў шырока 

выкарыстоўваліся як у практыцы сістэматызацыі заканадаўства дзяржаўнымі 

органамі, у тым ліку норматворчымі, так і арганізацыямі, і ўстановамі. У 

апошнія гады назіраецца ўстойлівая тэндэнцыя да скарачэння выкарыстання 

дакументарных метадаў уліку заканадаўства і маштабны пераход да 

выкарыстання электронных вылічальных машын у сістэматызацыі 

нарматыўных прававых актаў. Сферай прымянення картачнага метаду і 

метаду праз вядзенне кантрольных тэкстаў нарматыўных актаў уліку 

заканадаўства застаюцца праватворчыя органы, некаторыя іншыя органы 

дзяржаўнага апарату. 

1. Інкарпарацыя ўяўляе такую форму сістэматызацыі заканадаўства, 

калі праз механістычнае аб’яднанне нарматыўных прававых актаў 

ствараюцца зборнікі альбо зборы нарматыўнага матэрыялу ў вызначаным 

парадку. Усе дзеянні па інкарпарацыі заканадаўства адбываюцца ў межах 

знешняй апрацоўкі прававога акта без змены зместу прававога рэгулявання. 

Пры апрацоўцы нарматыўных актаў у мэтах інкарпарацыі дапушчальныя 

некаторыя, часам істотныя, змены ў іх форме, бо працэс не зведзены толькі 

да простай перадачы актаў у першасным выглядзе. Як правіла, у зборніках 

(зборах) дзеючых нарматыўных прававых актаў іх тэксты змяшчаюцца з 

улікам унесеных зменаў і дапаўненняў. Разам з гэтым, з тэкстаў 

інкарпаруемых актаў выдаляюцца прызнаныя страціўшымі сілу часткі
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(асобныя главы, артыкулы, пункты). Таксама ў працэсе інкарпарацыі 

нарматыўнага матэрыялу са зместу актаў выдаляюцца тыя месцы, што былі 

скіраваны на рашэнне аператыўных задач і не насілі нарматыўнага характару. 

Зважаючы на змест інкарпарацыі, можна адзначыць, што яна ўяўляе сталую 

дзейнасць дзяржаўных органаў, арганізацыі і ўстаноў па падтрыманню 

заканадаўства ў дзеючым (кантрольным) стане ў мэтах забеспячэння яго 

даступнасці і забяспечанасці шырокага кола суб’ектаў права дакладнай 

інфармацыяй аб нарматыўных прававых актах. 

Інкарпарацыя можа ажыццяўляцца на падставе розных крытэрыяў. У 

аснову інкарпарацыі могуць быць пакладзеныя храналагічны, галіновы і 

іншыя прынцыпы.  

У залежнасці ад таго, кім праводзіцца сістэматызацыя заканадаўства 

шляхам інкарпарацыі, апошняя падзяляецца на афіцыйную і неафіцыйную. 

Афіцыйная інкарпарацыя ўяўляе спосаб перавыдання дзеючых нарматыўных 

прававых актаў прыняўшымі іх дзяржаўнымі органамі. Вынікі такой 

дзейнасці, а менавіта зборнікі і зборы, з’яўляюцца афіцыйнымі крыніцамі 

нарматыўных устанаўленняў. 

Неафіцыйная інкарпарацыя ажыццяўляецца суб’ектамі, якія не маюць 

спецыяльных дадзеных праватворчымі органамі паўнамоцтваў на выданне 

збораў заканадаўства і па іх уласнай ініцыятыве. Вынікі неафіцыйнай 

інкарпарацыі не з’яўляюцца крыніцамі нарматыўных прававых актаў і на іх 

нельга спасылацца падчас праватворчасці ці правапрымянення. 

Назву «паўафіцыйнай» або «афіцыёзнай» інкарпарацыі ў навуковай 

літаратуры [21] атрымала сістэматызацыя заканадаўства, якая праводзіцца 

ўпаўнаважанымі дзяржаўнымі органамі па непасрэднаму даручэнню 

праватворчых органаў. Так, да прыкладу, дзейнасць Міністэрства юстыцыі па 

выданню збору дзеючых законаў Рэспублікі Беларусь па распараджэнню 

Нацыянальнага Схода не будзе насіць статуса афіцыйнай інкарпарацыі і ў 

той жа час не будзе валодаць галоўнай прыметай неафіцыйнай інкарпарацыі, 

а менавіта − праяўленне самастойнай ініцыятывы суб’екта сістэматызацыі. 

Гістарычны шлях, што прайшла інкарпарацыя як адмысловы від 

сістэматызацыі нарматыўна-прававога масіву, налічвае некалькі дзесяткаў 

стагоддзяў. Шырока вядомы звод законаў Юстыніяна быў формай 

інкарпарацыі дзеючых у той час у Рымскай імперыі норм права. Шырокае 

прымяненне інкарпарацыя знайшла ў прававых сістэмах ЗША, ФРГ і іншых 

краін. Савецкае права зведала вынікі інкарпарацыі на рубяжы 60-70-х гадоў 

ХХ стагоддзя, калі былі выдадзеныя Сістэматычныя зборы заканадаўства 

СССР і адпаведныя зборы ў саюзных рэспубліках. 

Сталая сістэматызацыя заканадаўства Рэспублікі Беларусь у форме 

інкарпарацыі адбываецца праз выданне Ведамасцяў Нацыянальнага Схода 

Рэспублікі Беларусь, Збору Дэкрэтаў, Указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада 

Рэспублікі Беларусь. У адпаведнасці з Указам кіраўніка дзяржавы № 34 ад 19 

студзеня 1999 г. «Аб фармаванні і выданні Звода законаў Рэспублікі 

Беларусь» [22] распачаты падрыхтоўчыя работы да выдання Звода



 

 157 

заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якое запланавана на 2008 год. 

Адзначаныя факты дэманструюць тое значнае месца інкарпарацыі, якое яна 

займае ў сферы функцыянавання заканадаўства краіны. 

2. Кадыфікацыя – найбольш складаная і дасканалая форма 

сістэматызацыі. Яна ўяўляе дзейнасць, скіраваную на карэнную перапрацоўку 

дзеючых нарматыўных прававых актаў у вызначанай сферы шляхам 

падрыхтоўкі і прыняцця новага кадыфікаванага акта. Кадыфікацыя 

забяспечвае найбольш якасны ўзровень упарадкавання заканадаўства ў 

параўнанні з іншымі відамі сістэматызацыі. Яе вынікі адрозніваюцца 

ўзгодненасцю асобных норм, кампактнасцю, дазваляюць вызваліць 

нарматыўны масіў ад састарэлых, аджыўшых свой час норм. У працэсе 

дзейнасці кадыфікатар імкнецца аб’яднаць і сістэматызаваць даказаўшыя 

сваю прыдатнасць нарматыўныя прадпісанні, а таксама перапрацаваць іх 

змест у мэтах дасягнення абсалютнай адпаведнасці сацыяльным патрэбам і 

дзеючаму заканадаўчаму масіву. Адрознай прыметай кадыфікацыі з’яўляецца 

тое, што ў яе выніку не толькі абагульняюцца існыя нормы заканадаўства, 

але і ствараюцца новыя, якія запаўняюць прабелы ў прававым забеспячэнні 

грамадскіх адносінаў. Спалучэнне дзвюх асаблівасцяў кадыфікацыі − 

упарадкавання і абнаўлення заканадаўства – дазваляе лічыць яе найбольш 

якаснай формай сістэматызацыі і высшай формай заканатворчасці. 

Кадыфікацыя мае шэраг прымет, якія адрозніваюць яе ад іншых формаў 

сістэматызацыі: 

1) дзейнасць па кадыфікацыі можа насіць толькі афіцыйны характар і 

ажыццяўляцца ўпаўнаважанымі дзяржаўнымі органамі; 

2) кадыфікацыя тычыцца асобных прававых прадпісанняў (норм 

права) і не разглядае ў якасці аб’екту сваёй дзейнасці тэхнічную 

перапрацоўку нарматыўных прававых актаў; 

3) кадыфікацыя заканадаўства не носіць перманентнага характару, а 

залежыць ад узнікнення аб’ектыўнай неабходнасці ўсебаковай перапрацоўкі 

нарматыўнага матэрыялу і яднання яго па асобных галінах; 

4) вынік дзейнасці па кадыфікацыі заканадаўства мае характэрныя 

рысы, якія якасна адрозніваюць яго ад актаў інкарпарацыі, кансалідацыі, 

уліку заканадаўства. Да іх адносяцца наступныя прыметы акта кадыфікацыі: 

рэгуляванне нормамі кадыфікаванага акта найбольш важных грамадскіх 

адносінаў; уключэнне ў сферу рэгулюючага ўздзеяння кадыфікаванага акта 

значнай і дастаткова шырокай сферы адносінаў; унутранае лагічнае і 

фармальнае адзінства; стабільнасць і разлічанасць на працяглы тэрмін 

дзеяння; заняцце вызначанага месца ў сістэме нарматыўных прававых актаў. 

Таксама фармальнай прыметай кадыфікаваных актаў заканадаўства 

з’яўляецца іх значны аб’ём і прыналежнасць да пэўнай галіны сістэмы права. 

Найбольш распаўсюджанымі формамі кадыфікацыі, характэрнымі для 

прававой сістэмы Рэспублікі Беларусь, з’яўляюцца кодэксы, статуты, 

палажэнні, правілы. 
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Кодэкс – гэта сістэматызаваны комплексны акт, які дэталёва і 

канкрэтна рэгулюе пэўную сферу адносінаў і падлягае непасрэднаму 

прымяненню. Значнай складаючай кодэксаў з’яўляюцца нормы-прынцыпы і 

нормы-дэфініцыі, якія ствараюць ідэйны каркас галіны заканадаўства. 

Кодэксы могуць цалкам паглынаць усе нормы адпаведнай галіны, што 

назіраецца на прыкладзе Крымінальнага кодэкса, альбо змяшчаць у сабе 

найбольш важную частку норм (Грамадзянскі кодэкс, Працоўны кодэкс, 

Кодэкс аб адміністратыўных правапарушэннях). Кодэкс – гэта аптымальны 

варыянт абагульнення і сістэматызацыі заканадаўства і дзейны сродак 

ліквідавання раздробленасці нарматыўнага масіву. 

Статут – комплексны нарматыўны прававы акт, які рэгулюе прававое 

становішча вызначаных органаў і арганізацый альбо тую ці іншую сферу 

гаспадарчай дзейнасці. Прыкладамі з’яўляюцца: Статут Нацыянальнага банка 

Рэспублікі Беларусь, Статут беларускай чыгункі. 

Палажэнне рэгламентуе прававое палажэнне, задачы і кампетэнцыю 

органаў, арганізацый і ўстаноў. 

Правілы ўяўляюць нарматыўны прававы акт, які змяшчае працэдурныя 

нормы ажыццяўлення якога-небудзь віду дзейнасці. 

Для сістэмы заканадаўства Рэспублікі Беларусь характэрнай рысай 

апошняга перыяду з’яўляецца скіраванасць норматворчай дзейнасці ў бок 

пашырэння дзейнасці па кадыфікацыі заканадаўства. Вынікам гэтага 

з’яўляецца прыняцце 18  кодэксаў за перыяд з 01.01.1998 г. па 31.12.2002 г., а 

таксама значнай колькасці падзаконных актаў у форме палажэнняў, правілаў 

і статутаў. Множнасць і фрагментарнасць некадыфікаваных актаў 

заканадаўства з’яўляецца відавочным недахопам, які можа быць пераадолены 

праз больш маштабную кадыфікацыю і наданне ёй асноўнай формы 

заканатворчасці. 

3. Кансалідацыя з’яўляецца спецыфічным відам сістэматызацыі і 

ажыццяўляецца ў мэтах ліквідавання множнасці нарматыўных актаў, якія 

маюць адзін і той жа прадмет прававога рэгулявання. У выніку правядзення 

кансалідацыі ствараюцца уніфікаваныя, узбуйненыя блокі заканадаўства, якія 

з’яўляюцца вынікам аб’яднання значнай колькасці нарматыўных актаў. У 

структуру створанага кансалідаванага акта звычайна ўваходзяць асобныя 

артыкулы, главы, часткі іншых актаў заканадаўства, размешчаныя ў 

вызначанай паслядоўнасці. 

Акт кансалідацыі зацвярджаецца праватворчым органам у якасці новай, 

самастойнай крыніцы заканадаўства, а акты, што былі пакладзены ў яго 

аснову, прызнаюцца страціўшымі юрыдычную моц. У працэсе кансалідацыі 

ажыццяўляецца пэўная рэдакцыйная праўка нарматыўных прадпісанняў, 

выпрацоўка адзінага стылю іх выкладання, зручнага для далейшага 

выкарыстання. 

У сучасных прававых сістэмах практыка сістэматызацыі заканадаўства 

праз яго кансалідацыю мае шырокае выкарыстанне ў Вялікабрытаніі і 

Францыі. Цікава, што акты, якія аб’ядноўваюць нарматыўныя прадпісанні па
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аднаму і таму ж пытанню, ва Францыі маюць назву кодэксаў, з’яўляючыся па 

сутнасці кансалідацыямі. 

Станоўчая роля кансалідацыі ў развіцці сістэмы заканадаўства бачыцца 

ў пазбаўленні ў выніку яе ажыццяўлення празмернай раздробленасці 

заканадаўства і садзейнічанні аб’яднанню на гэтай падставе агульных 

палажэнняў нарматыўнага масіву ў роднасныя групы. 

 

10. Юрыдычная тэхніка. 

 

Падчас выпрацоўкі прававых норм, выдання нарматыўных прававых 

актаў і іх далейшай сістэматызацыі выкарыстоўваецца шэраг правілаў для 

забеспячэння дасканаласці заканадаўства. Сукупнасць усіх правілаў, сродкаў і 

прыёмаў распрацоўкі, афармлення і сістэматызацыі нарматыўных прававых 

актаў у мэтах дасягнення іх зразумеласці і эфектыўнасці складае паняцце 

юрыдычнай тэхнікі. Яна непасрэдна злучана з арганізацыяй прававога 

матэрыялу, механізмам яго знешняга выкладання. Аб’ектам уздзеяння 

юрыдычнай тэхнікі з’яўляецца тэкст нарматыўнага акта, які, у сваю чаргу, 

ёсць вынік інтэлектуальнай дзейнасці нарматворцы. 

Узровень юрыдычнай тэхнікі з’яўляецца яскравым сведчаннем 

агульнага стану прававой культуры і шмат у чым абумоўлівае эфектыўнасць 

заканадаўства. Пры ўключэнні норм права ў сістэму нарматыўнага 

забеспячэння грамадскіх адносінаў вельмі важна іх сфармуляваць, выкласці і 

размясціць такім чынам, каб воля норматворцы была яснай і даступнай. 

Асноўнае патрабаванне, якое павінна забяспечваць юрыдычная тэхніка, 

заключаецца ў тым, што выкладзеная ў адпаведнасці з яе канонамі норма 

права павінна мець аднолькавы тэкстуальны і ўкладзены стваральнікам 

(лагічны) сэнс. Ігнараванне падчас норматворчай дзейнасці правілаў 

юрыдычнай тэхнікі, а таксама нізкі ўзровень яе развіцця з’яўляюцца 

прычынамі двухсэнсоўнасці норм заканадаўства і наяўнасці прабелаў у 

праве. 

Важнае месца ў юрыдычнай тэхніцы мае тэрміналогія. Тэрміны 

з’яўляюцца вербальнымі (славеснымі) формамі абазначэння вызначаных 

паняццяў. Юрыдычная тэрміналогія з’яўляецца неабходнай часткай любой 

прававой сістэмы і выкарыстоўваецца для выкладання волі заканадаўцы. 

Выкарыстанне юрыдычнай тэрміналогіі ў тэкстах нарматыўных 

прававых актаў адбываецца ў адпаведнасці з агульнымі прынцыпамі, сярод 

якіх: адзінства тэрміналогіі ў межах адной сістэмы права; тоеснасць 

значэнняў і спосабаў выкарыстання тэрмінаў у розных нарматыўных 

прававых актах; выкарыстанне агульнапрызнаных тэрмінаў; стабільнасць 

тэрміналогіі і ўстойлівасць прынятых абазначэнняў. 

Значэнне юрыдычнай тэхнікі для сістэмы права Рэспублікі Беларусь 

абумоўлівае наяўнасць сталага інтарэсу да вывучэння, аналізу і 

фармулявання яе асноўных (базісных) правілаў як з боку юрыдычнай навукі, 

так і з боку дзяржаўных органаў, што ажыццяўляюць праватворчыя функцыі. 
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Навуковае абгрунтаванне канонаў юрыдычнай тэхнікі стала падставай 

для ўключэння іх у нормы дзеючага заканадаўства краіны і дасягнення праз 

гэта правіламі і працэдурамі стварэння нарматыўных прававых актаў моцы 

абавязковых імператываў. Асноўную ролю ў забеспячэнні адпаведнасці 

норматворчай дзейнасці органаў дзяржавы правілам юрыдычнай тэхнікі 

адыгрываюць такія акты, як Закон Рэспублікі Беларусь «Аб нарматыўных 

прававых актах», Рэгламент Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага Схода 

Рэспублікі Беларусь, рэгламенты дзейнасці органаў мясцовага самакіравання 

і кіравання. 

 

Праблемныя пытанні 

 

1. Ці ёсць розніца ў суб’ектным складзе механізмаў праватворчага 

працэсу ў розных прававых сем’ях? Калі ёсць, то вынікам чаго гэта 

з’яўляецца? 

2. У чым праяўляецца практычная значнасць падзелу праватворчага 

працэсу на стадыі? 

3. Якое месца прынцыпы праватворчасці павінны, на Вашу думку, 

займаць у сістэме права і якім павінен быць іх шлях замацавання ў сістэме 

заканадаўства?  

4. Калі прызнаць, што праватворчасць заўсёды мае сваім вынікам 

праваўтварэнне, то якія аргументы можна прывесці на карысць дадзенага 

сцвярджэння? 

5. Ці можна вызначыць, што некаторыя віды праватворчасці ў большай 

ступені адпавядаюць інтарэсам грамадства, чым іншыя? Калі так, то якія?   

6. Як выглядае структура крыніц норм права Рэспублікі Беларусь? Які 

гістарычны шлях станаўлення яна прайшла? 

7. Які спосаб апублікавання нарматыўных прававых актаў, на Вашу 

думку, з’яўляецца найбольш сучасным? 
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Глава 7 

МЕЖЫ ДЗЕЯННЯ НАРМАТЫЎНЫХ 

ПРАВАВЫХ АКТАЎ 

 

1. Дзеянне права. Прававая прастора, прававое поле і прававыя зоны. 2. Паняцце 

юрыдычнага дзеяння нарматыўных прававых актаў. 3. Дзеянне нарматыўных 

прававых актаў у часе. 4. Дзеянне нарматыўных прававых актаў у прасторы. 5. 

Дзеянне нарматыўных прававых актаў па колу асобаў. 6. Дзеянне нарматыўных 

прававых актаў па прадмету рэгулявання (па сферы рэгуляцыі). 7. Асаблівасці 

дзеяння міжнароднага права і  міжнародных дагавораў на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь. 

 

Вядома, што грамадскія адносіны, якія рэгулююцца правам, 

бесперапынна развіваюцца і мяняюцца. Аналагічныя працэсы і змены 

адбываюцца ў прававой сістэме грамадства ўвогуле і сістэме  нарматыўных 

прававых актаў, у прыватнасці. У гэтых варунках у карыстальнікаў права і 

правапрымяняльнікаў узнікаюць пытанні аб тым, якія нарматыўныя акты 

маюць дачыненне да пэўных фактаў і дзеянняў. Дадзеная праблематыка 

традыцыйна разглядаецца ў агульнай тэорыі права ў самастойным раздзеле 

аб межах дзеяння нарматыўных прававых актаў. 

1. Дзеянне права. Прававая прастора, прававое поле і прававыя 

зоны. 

Паколькі ў падмурку развіцця права знаходзяцца таварна-грашовыя, г. 

зн., рыначныя па свайму зместу адносіны, то гэта азначае, што сфера 

распаўсюджвання права ў жыцці грамадства па меншай меры не можа быць 

больш вузкай, чым сфера гэтых грамадскіх адносінаў. Акрамя таго, права 

непазбежна пранікае, распаўсюджвае сваё дзеянне і на тыя пласты 

грамадскіх адносінаў, якія ў рэшце рэшт былі абумоўлены, «абавязаны» 

сваім паходжаннем таварна-грашовым адносінам. Можна сцвярджаць, што 

права прысутнічае там, дзе ёсць таварна-грашовыя адносіны, дзе 

ўзаемасувязі і ўзаемадзеянні ўдзельнікаў таварна-грашовых адносінаў 

будуюцца на эквівалентных (суразмерных) пачатках. Пашырэнне і 

павелічэнне ці звужэнне і змяншэнне таварна-грашовых пачаткаў у 

грамадскіх адносінах заканамерна прыводзіць да пашырэння і павелічэння 

ці звужэння і змяншэння сферы распаўсюджання права ў грамадскіх 

адносінах. Сфера распаўсюджання права ў жыцці грамадства і ёсць тое, што 

можа быць абазначана тэрмінам «прававая прастора». 

Сказанае дазваляе зрабіць некалькі высноў. 

Па-першае, паколькі мы жывем у свеце агульных рынкаў і паколькі 

таварна-грашовыя адносіны не абмяжоўваюцца межамі нацыянальных 

дзяржаўных утварэнняў, а маюць транснацыянальны, міжнародны характар,
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то транснацыянальныя, міжнародныя па сваёй прыродзе таварна-грашовыя 

адносіны з непазбежнасцю ўтвараюць, абумоўліваюць тую рэальнасць, якая 

можа быць абазначана як сусветная прававая прастора, для якой 

характэрныя спецыфічныя прыметы і прававыя прынцыпы. 

Па-другое, паколькі сусветная супольнасць існуе ў форме асобных 

нацыянальных дзяржаў, то сусветная прававая прастора функцыянуе і 

развіваецца не менш, чым на трох узроўнях, г. зн., праяўляецца не менш, 

чым у трох формах. Адну з іх складае прававая прастора асобна ўзятай 

дзяржавы, межы функцыянавання якой складае тэрыторыя нацыянальных 

дзяржаўных утварэнняў, другую – прастора некалькіх (не абавязкова 

размешчаных побач) дзяржаў (напрыклад, еўрапейская прававая прастора), 

якая функцыянуе на ўмоўна аб’яднанай для гэтых мэтаў тэрыторыі 

некалькіх нацыянальных дзяржаў, і, нарэшце, трэцюю – прававая прастора, 

якая развіваецца на ўмоўна аб’яднанай тэрыторыі ўсіх ці большасці 

нацыянальных дзяржаўных утварэнняў. 

Адначасова адзначым, што прававыя эквіваленты ў межах 

нацыянальных прававых сістэм, г. зн, у межах нацыянальнай прававой 

прасторы, фіксуюцца, замацоўваюцца і выкладаюцца ў разнастайных 

крыніцах норм права, а агульныя для некалькіх нацыянальных прававых 

сістэм прававыя эквіваленты (нормы права) фіксуюцца, замацоўваюцца і 

выкладаюцца ў двух і шматбаковых пагадненнях – дагаворах, пактах, 

канвенцыях і г. д.  

Пры гэтым у прававых эквівалентах, якія фармулюцца ў нормах 

права, замацоўваецца і выкладаецца далёка не ўся «прававая матэрыя», а 

толькі самая істотная, самая сутнасная, самая значная яе частка, тая частка, 

без якой немагчыма забяспечыць эквівалентную прыроду таварна-грашовых 

адносінаў. Астатняя частка, так бы мовіць, «аб’ём прававой матэрыі», існуе 

і функцыянуе ў іншых формах – у форме правасвядомасці, прававой навукі, 

прававой культуры і г. д. Можна лічыць, што зафіксаваная і замацаваная ў 

нормах права частка «прававой матэрыі» складае своеасаблівае «прававое 

поле». Можна таксама сцвярджаць, што «прававое поле» ўяўляе асвоеную 

нацыянальнымі суб’ектамі праватворчасці ў межах нацыянальнай прававой 

прасторы, а таксама дзяржавамі ў межах рэгіянальнай і сусветнай прававой 

прасторы частку нацыянальнай, рэгіянальнай і сусветнай прававой 

прасторы, г. зн., пэўны зрэз (пэўную частку) усёй «прававой матэрыі». 

У святле сказанага становіцца зразумелым, што распрацаванае ў 

агульнай тэорыі права вучэнне аб дзеянні нарматыўных прававых актаў у 

часе, у прасторы і па колу асобаў грунтуецца на тэарэтычнай канструкцыі 

«прававога поля», прычым у асноўным нацыянальнага прававога поля. У 

той жа час дзеянне права не можа быць зведзена толькі да вучэння пра 

дзеянне нарматыўных прававых актаў, хаця б ужо таму, што ў нарматыўных 

прававых актах фіксуецца толькі адзін з момантаў дзеяння права, а 

дакладней, адлюстроўваецца, фіксуецца і замацоўваецца дзеянне толькі 

часткі прававога поля. У той жа час адлюстраванне, фіксаванне і
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замацаванне ўсяго нацыянальнага прававога поля ажыццяўляецца ўсёй 

сістэмай крыніц права, якія ўласцівы нацыянальнай прававой сістэме. Калі 

ж размова ідзе пра дзеянне права ўвогуле, г. зн., пра яго функцыянаванне ў 

якасці асобнай сацыяльнай рэальнасці, то яно ўключае ў сябе ўсе формы 

развіцця і праяваў права, г. зн., узнікнення, развіцця і функцыянавання ўсіх 

элементаў прававой сістэмы [1, с. 475–491, 140–154].
 
 

У межах прававога поля асобнай нацыянальнай дзяржавы можа 

ўстанаўлівацца, стварацца асобны прававы рэжым ці на частцы дзяржавы, ці 

адносна асобных відаў грамадскіх адносінаў, ці адносна асобных 

удзельнікаў (суб’ектаў) грамадскіх адносінаў. У гэтым выпадку, як 

уяўляецца, можна гаварыць пра своеасаблівыя «прававыя зоны», якія 

праяўляюцца ў форме асобных (ці свабодных) эканамічных зон і існуюць у 

выглядзе нейкіх прававых ільгот, прававых выключэнняў, прававых 

прэферэнцый і г. д. 

Шляхам самых разнастайных пагадненняў асобныя дзяржавы на сваіх 

тэрыторыях могуць устанаўліваць, замацоўваць агульныя толькі для іх 

прававыя эквіваленты (нормы права). Такім шляхам была створана 

Еўрапейская супольнасць, а таксама права Еўрапейскай супольнасці, 

ствараецца права Садружнасці Незалежных Дзяржаў і г. д. Добра вядома, 

што права Еўрапейскай супольнасці было сфармавана на падставе 

прызнання шэрагам еўрапейскіх краін агульных для іх стандартаў 

(прававых эквівалентаў) дзеля рэгулявання працэсаў перамяшчэння тавараў, 

капіталаў і працоўнай сілы на тэрыторыях дадзеных дзяржаў. Такім чынам, 

дадзеныя дзяржавы як бы прызналі сваю нацыянальную тэрыторыю часткай 

агульнай тэрыторыі Еўрапейскай супольнасці дзеля перамяшчэння па ёй 

тавараў, капіталаў і працоўнай сілы, распаўсюдзіўшы на яе агульныя для 

Еўрапейскай супольнасці прававыя эквіваленты ў выглядзе прававых 

стандартаў. Пры гэтым агульнай для  супольнасці тэрыторыя нацыянальных 

дзяржаў з’яўляецца толькі ў той частцы і ў той меры, у якіх яна неабходна 

дзеля дзеяння на ёй агульных прававых стандартаў Еўрапейскай 

супольнасці. 

Дадзеныя і да іх падобныя прававыя ўтварэнні, якія створаны на 

падставе ўзаемадзеяння, збліжэння і інтэграцыі нацыянальных прававых 

сістэм, можна разглядаць з прававога пункту гледжання ў якасці асобных 

рэгіянальных «прававых зон». Пашырэнне гэтага віду «прававых зон» 

адбываецца шляхам прызнання іншымі дзяржавамі ва ўстаноўленым 

парадку і са згоды іх стваральнікаў абавязковымі для сябе агульных 

(універсальных) прававых эквівалентаў у форме прававых стандартаў. 

Паглыбленне ж дадзеных «прававых зон» ажыццяўляецца шляхам 

выпрацоўкі ўсё новых і новых, агульных для іх стваральнікаў прававых 

эквівалентаў, г. зн., шляхам адмовы ад права на стварэнне ўласна 

нацыянальных прававых эквівалентаў, ці, што адно і тое ж самае, ад 

суверэнных правоў на іх стварэнне. 
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2. Паняцце юрыдычнага дзеяння нарматыўных прававых актаў. 

 

Доўгі час юрыдычная навука і практыка ўвогуле не цікавіліся 

пытаннямі дзеяння права і дзеяннем яго крыніц. На этапе існавання і 

развіцця права, калі асноўнымі яго крыніцамі былі прававы звычай і 

прававы прэцэдэнт, права дзейнічала як бы «само па сабе». Тэрыторыя 

распаўсюджання права абмяжоўвалася тэрыторыяй пражывання нейкай 

супольнасці, якая кіравалася выпрацаванымі ёй прававымі звычаямі і 

прававымі прэцэдэнтамі. Кожная асоба дадзенай супольнасці кіравалася ў 

сваім жыцці правам супольнасці. Час існавання права і яго крыніц 

вызначаўся простымі патрэбамі супольнасці ў іх. Адны прававыя звычаі і 

прэцэдэнты адміралі, паступова «засыналі», таму што ў іх не было патрэбы, 

а на месцы старога права паступова, эвалюцыйна ўзнікала новае права. 

Плутарх паведамляе нам, магчыма, аб адной з першых спроб 

вызначэння часу дзеяння права, аб спробе, якая якраз была шчыльна звязана 

з першымі актыўнымі спробамі дзяржавы па стварэнню права, а менавіта з 

дзейнасцю старажытнагрэчаскага заканадаўцы Салона: «Солон установил, 

чтобы все его законы оставались в силе в течение ста лет» [2, с. 181]. 

Апісваючы дзейнасць спартанскага цара, ваеначальніка і заканадаўцы 

Агесілая, Плутарх прыводзіць яшчэ адзін гістарычны факт аб дзеянні 

законаў у часе, дакладней, аб часовым прыпыненні дзеяння законаў Лікурга, 

якія, як вядома, спартанцы не адмянялі на працягу пяці стагоддзяў. 

Сутыкнуўшыся з неабходнасцю захавання «вечнасці» законаў Лікурга ва 

ўмовах, калі трэба было вырашыць вельмі важную жыццёвую праблему, 

Агесілай прыйшоў у Народны сход і сказаў: «Сегодня нужно позволить 

спать законам, но с завтрашнего дня и впредь законы эти должны иметь 

полную силу». «Этим, − падкрэслівае Плутарх, − он не только сохранил 

государству законы, но и гражданскую честь – всем тем людям» [3, с. 267]. 

Два моцныя фактары паўплывалі на неабходнасць вывучэння і 

замацавання правілаў дзеяння права і яго крыніц. Першы фактар – гэта 

вымушанае сутыкненне розных прававых сістэм старажытнага права ў 

выніку разнастайнай гандлёвай дзейнасці паміж супольнасцямі і 

старажытнымі дзяржавамі, пад час дыпламатычных адносінаў паміж 

дзяржавамі ці ў выніку ваенных сутыкненняў паміж імі. Гэты фактар 

прымусіў дзяржавы заключаць дагаворы нарматыўнага зместу і вызначаць 

межы іх дзеяння на сваёй уласнай тэрыторыі. Другі фактар – пераўтварэнне 

дзяржаўнай улады ў асноўнага стваральніка норм права. Вядомы рускі 

юрыст Ф.В. Тараноўскі сцвярджаў, што нават у XVI стагоддзі, калі 

дзяржаўная ўлада яшчэ не дайшла да поўнага ўсведамлення і зацвярджэння 

сваёй праваствараючай функцыі, дзеянне закона ў часе не прызнавалася 

непасрэдным і ставілася ў залежнасць ад падмацавання яго (г. зн., закона) 

практыкай (т. зв. практыка usoroboratio leqis, калі за законам прызнавалі 

абавязковую сілу толькі пасля таго, як ён прыжываўся на практыцы). І
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толькі пасля таго, як дзяржаўная ўлада канчаткова ўсвядоміла і зацвердзіла 

на практыцы за сабой праваствараючую сілу, дзеянне яе законаў стала 

непасрэдным [4, с. 463-464].
 
 

У юрыдычнай навуцы выкарыстоўваюцца дзве вельмі падобныя, але 

не супадаючыя тэарэтыка-прававыя канструкцыі – межаў дзеяння 

нарматыўна-прававых актаў і межаў дзеяння норм права. 
 

Чаму так 

атрымалася? 

Справа тут, як уяўляецца, у тым, што ў рэальным жыцці назіраюцца 

сітуацыі, калі, напрыклад, пэўны нарматыўны прававы акт працягвае сваё 

дзеянне, а асобныя змешчаныя ў ім нормы права змяняюцца ці адмяняюцца. 

Назіраюцца і адваротныя сітуацыі, калі пэўны нарматыўны прававы акт 

губляе сваю юрыдычную сілу ва ўстаноўленым парадку, але асобныя нормы 

права, якія былі ў ім змешчаны, працягваюць сваё існаванне і дзеянне, 

праўда, у іншай форме. Такое мы назіраем, напрыклад, у выпадку 

замацавання норм права, выкладзеных першапачаткова ў адным акце, у 

іншым нарматыўным прававым акце, які рэгулюе тыя ж самыя грамадскія 

адносіны. 

Несупадзенне паміж азначанымі канструкцыямі падштурхнула 

асобных навукоўцаў да ўдакладнення іх зместу. Але ў той жа самы час 

асобныя з іх паспрабавалі вызначыць значнасць гэтых канструкцыяў для 

юрыдычнай навукі шляхам замены адной на другую. У прыватнасці, Д.М. 

Бахрах прапанаваў замяніць паняцце «дзеянне нарматыўнага прававога акта 

ў часе» больш дакладным паняццем «дзеянне нормы права ў часе», паколькі 

ў адным нарматыўным дакуменце могуць адначасова ўтрымлівацца нормы 

права з розным часам дзеяння [5].  Дадзеная пазіцыя была падтрымана  В.В. 

Лазаравым і С.В. Ліпень [6, c. 271]. На наш погляд, пры вывучэнні пытанняў 

дзеяння права ўвогуле і яго крыніц у прыватнасці, якія ажыццяўляюцца ў 

агульнай тэорыі права, больш правільна карыстацца тэарэтыка-прававой 

канструкцыяй «межы дзеяння нарматыўных прававых актаў», якая 

перасякаецца з канструкцыяй «межы дзеяння норм права», але не 

з’яўляецца тоеснай. 

Справа ў тым, што практычна ў кожнай з вядомых нам прававых 

сістэм адначасова дзейнічаюць і дапаўняюць адна другую нормы права, якія 

змешчаны ў розных крыніцах права. Пры гэтым яны маюць агульна 

абавязковае значэнне і не падзяляюцца па ступені значнасці на 

«першасныя» і «другасныя». 

Але ў любой прававой сістэме ўстанаўліваецца строгая іерархія паміж 

крыніцамі норм права. Пры гэтым у вядучых крыніцах норм права 

ўстанаўліваюцца агульныя для ўсёй прававой сістэмы правілы 

функцыянавання крыніц  права, у тым ліку і правілы дзеяння ў часе, у 

прасторы і па колу асобаў. А паколькі ў рамана-германскай прававой сям’і, 

да ліку якой па асноўных сваіх параметрах адносіцца і прававая сістэма 

Рэспублікі Беларусь, такой крыніцай з’яўляецца нарматыўны прававы акт, 

то тэарэтыка-прававая канструкцыя «межы дзеяння нарматыўных прававых
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актаў» мае пераважнае значэнне пры выкарыстанні перш-наперш у агульнай 

тэорыі дзяржавы і права. Пры гэтым у галіновых юрыдычных навуках 

цалкам магчыма выкарыстанне канструкцыі «межы дзеяння норм права», 

якая, на нашу думку, з’яўляецца вытворнай ад канструкцыі «межы дзеяння 

нарматыўных прававых актаў». 

Акрамя гэтага, трэба мець на ўвазе і тое,  што дзеянне нормы права з 

дакладнасцю можа быць вызначана і ўстаноўлена толькі праз удакладненне 

і высвятленне дзеяння нарматыўнага прававога акта і іншых крыніц права, у 

якіх змяшчаюцца нормы права і праз фармуляванне ў якіх яны і набываюць 

агульна абавязковае значэнне. Такім чынам, пры супастаўленні гэтых 

тэарэтыка-прававых канструкцый аказваецца, што паняцце дзеяння 

нарматыўнага прававога акта з’яўляецца вызначальным, бо толькі праз 

форму існавання можна высветліць межы дзеяння норм права. 

Трэба мець на ўвазе і тое, што час дзеяння нарматыўнага прававога 

акта і час дзеяння нормы права – гэта толькі адзін з параметраў 

«вымярэння» іх юрыдычнага дзеяння. Што тычыцца вызначэння 

юрыдычнага дзеяння нарматыўнага прававога акта і нормы права на пэўнай 

тэрыторыі і адносна пэўнага кола асобаў, то гэтыя параметры высвятляюцца 

шмат у чым дзякуючы знаёмству выключна з фармальна-юрыдычнымі 

вымярэннямі нарматыўнага прававога акта, тымі параметрамі, якія тычацца 

юрыдычнага афармлення самаго тэксту нарматыўнага прававога акта, 

напрыклад, назвы органа, які прыняў той ці іншы нарматыўны прававы акт. 

Гэтая абставіна з’яўляецца яшчэ адным з аргументаў на карысць 

выкарыстання ў агульнай тэорыі дзяржавы і права менавіта канструкцыі 

«межы дзеяння нарматыўнага прававога акта». 

Важнай акалічнасцю ў дадатак да вышэйпрыведзеных аргументаў 

з’яўляецца наступная. Вядома, што нарматыўныя прававыя акты, як, 

дарэчы, і іншыя крыніцы норм права, – гэта афіцыйныя сродкі, з дапамогай 

якіх у дзеючую прававую сістэму, сістэму норм права Рэспублікі Беларусь 

уключаюцца ў адпаведным парадку новыя нормы права і з дапамогай якіх з 

прававой сістэмы выключаюцца непатрэбныя, састарэлыя ці страціўшыя 

сваё значэнне нормы права. Прычым, калі ўвядзенне ў прававую сістэму 

нейкіх новых норм права можа ажыццяўляцца ў роўнай ступені з дапамогай 

усіх афіцыйна прызнаных у нашай дзяржаве крыніц норм права, то іх 

вывядзенне з прававой сістэмы ажыццяўляецца пераважна, а ў асобных 

выпадках (калі гэта, напрыклад, тычыцца саміх нарматыўных прававых 

актаў) выключна  з дапамогай нарматыўных прававых актаў. 

Атрымліваецца, што з дапамогай «вымярэння» менавіта межаў 

дзеяння нарматыўнага прававога акта магчыма вызначыць межы дзеяння 

абсалютна ўсіх дзеючых у прававой сістэме Рэспублікі Беларусь норм 

права, як тых, што ўтрымліваюцца ў нарматыўных прававых актах, так і 

тых, якія змяшчаюцца ў іншых крыніцах права. 

Няма такога нарматыўнага прававога акта ( як, дарэчы, і іншай 

крыніцы норм права), які б існаваў (дзейнічаў) вечна, распаўсюджваў бы



 

 171 

сваё дзеянне на ўвесь свет і быў бы абавязковым для ўсіх суб’ектаў права 

незалежна ад таго, да якой дзяржавы яны належаць. Таму для навуковых і 

практычных патрэбаў, для практыкі праватворчасці і правапрымянення  

вельмі важнае значэнне набываюць пытанні аб тым, калі змешчаныя ў 

нарматыўным прававым акце нормы права набываюць сваё юрыдычнае 

значэнне для ўсіх суб’ектаў прававых адносінаў і калі яны губляюць гэтую 

значнасць. Не меншае значэнне маюць і пытанні аб тым, на якое кола 

ўдзельнікаў прававых адносінаў распаўсюджваюць сваё дзеянне тыя ці 

іншыя нарматыўныя прававыя акты, бо ад гэтага залежаць аб’ём і змест 

суб’ектыўных правоў і юрыдычных абавязкаў удзельнікаў прававых 

адносінаў. Акрамя гэтага, кожная дзяржава мае сваю тэрыторыю, і таму для 

рэальнага ўвасаблення ў жыццё норм права, практыкі правапрымянення 

асаблівую значнасць набываюць пытанні аб тым, дзейнічае ці не дзейнічае 

пэўны нарматыўны прававы акт на той тэрыторыі, дзе знаходзяцца 

ўдзельнікі прававых адносінаў і дзе ажыццяўляюцца рэалізацыя і 

прымяненне норм права, што змяшчаюцца ў пэўным нарматыўным 

прававым акце. 

Усе гэтыя праблемы, звязаныя з функцыянаваннем нарматыўнага 

прававога акта, з вызначэннем часу яго дзеяння, той тэрыторыі, на якой ён 

можа быць рэалізаваны, звязаныя з вызначэннем кола суб’ектаў прававых 

адносінаў, для якіх нарматыўны прававы акт мае абавязковае значэнне, 

абазначаюцца ў юрыдычнай навуцы агульным паняццем «межы дзейнасці 

нарматыўных прававых актаў». Дзеля таго, каб акрэсліць гэтыя межы, трэба 

ведаць дакладна: а) калі нарматыўны прававы акт набывае сваё юрыдычна 

абавязковае значэнне, гэта значыць, уступае ў юрыдычную сілу, і калі ён  

губляе сваю значымасць, гэта значыць, страчвае юрыдычную сілу; б) 

дзейнічае ці не дзейнічае той ці іншы нарматыўны прававы акт на ўсёй 

тэрыторыі дзяржавы ці пэўнай частцы тэрыторыі дзяржавы; в) адносна якіх 

удзельнікаў прававых адносінаў (суб’ектаў права) маюць абавязковае 

значэнне нормы права, змешчаныя ў пэўным нарматыўным прававым акце; 

г) на якія па характару (зместу) грамадскія адносіны распаўсюджвае сваё 

дзеянне  пэўны нарматыўны прававы акт; д) маюць ці не маюць абавязковае 

значэнне для ўладкавання пэўных грамадскіх адносінаў нормы 

міжнароднага права. 

Паколькі дакладныя адказы на гэтыя пытанні маюць вялізнае значэнне 

для нармальнага функцыянавання прававой сістэмы грамадства, няма нічога 

дзіўнага ў тым, што здаўна навукоўцы і практыкі імкнуліся сфармуляваць 

дакладныя і аднастайныя адказы на іх. Больш таго, замацаваць гэтыя адказы 

ў выглядзе фармальна азначаных і акрэсленых правілаў, норм права. У 

старажытнасці гэтыя правілы фармуляваліся ў выглядзе пэўных прававых 

аксіём, напрыклад: lex posterior deroqat lex prior – пазнейшы закон адмяняе 

закон папярэдні; lex prospicit, non respicit – закон «глядзіць наперад», ён не 

дзейнічае ў зваротным кірунку; lex specialis deroqat lex qeneralis – 
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спецыяльны закон адмяняе дзеянне закона агульнага; lex de futuro; judex de 

praeterio – закон дзейнічае на будучае, а суддзя разглядае мінулае. 

Практычна ўсе сучасныя прававыя сістэмы рамана-германскай 

прававой сям’і замацоўваюць гэтыя правілы ў спецыялізаваных законах, а 

частку з іх – нават у Асноўным законе дзяржавы – Канстытуцыі. У 

Рэспубліцы Беларусь межы дзеяння нарматыўных прававых актаў 

урэгуляваны ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь; Дэкрэце Прэзідэнта «Аб 

зацвярджэнні палажэння аб афіцыйным апублікаванні і ўступленні ў сілу 

прававых актаў Рэспублікі Беларусь» (у рэд. Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь ад 30.09.1999 № 38, Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 

13.12.2000 № 671); Законе Рэспублікі Беларусь «Аб нарматыўных прававых 

актах Рэспублікі Беларусь» (у рэд. Закона Рэспублікі Беларусь ад 04.01.2002 

№ 81-3); Законе Рэспублікі Беларусь  «Аб міжнародных дагаворах 

Рэспублікі Беларусь» (у рэд. ад 16.06.2000 № 401-3). Практычна ў кожным 

спецыялізаваным нарматыўным прававым акце кадыфікаванага тыпу, які 

ўзначальвае тую ці іншую галіну права і заканадаўства, напрыклад, 

Крымінальным  ці Грамадзянскім кодэксах Рэспублікі Беларусь, таксама 

ўтрымліваюцца спецыяльныя нормы права, якія ўдакладняюць і 

канкрэтызуюць агульныя для ўсёй сістэмы нарматыўных прававых актаў 

межы дзеяння нарматыўных прававых актаў. Мае сваё значэнне для 

Рэспублікі Беларусь і шэраг міжнародных дакументаў, асабліва ў плане 

вызначэння ўзаемадзеяння крыніц міжнароднага права і нацыянальных 

нарматыўных прававых актаў, напрыклад, Венская канвенцыя аб 

дыпламатычных адносінах ад 18 красавіка 1961 г., Венская канвенцыя аб 

праве міжнародных дагавораў ад 23 мая 1969 г. [Международное право в 

документах. – М., 1997]. 

 

3. Дзеянне нарматыўных прававых актаў у часе. 

 

Дзеянне права ў часе пачынаецца задоўга да таго, як яно будзе 

замацавана ў выглядзе пэўных норм права ў нарматыўных прававых актах 

ці іншых крыніцах права. У гэтым сэнсе можна сцвярджаць, што права 

папярэднічае нарматыўнаму прававому акту і што менавіта права 

«падштурхоўвае» заканадаўцу ў шырокім сэнсе слова да замацавання 

прававых эквівалентаў у нарматыўных прававых актах [7, с. 416].
 
 І толькі 

пасля гэтага актуалізуецца пытанне аб дзеянні ў часе ўжо ўласна 

нарматыўнага прававога акта, які выдадзены ва ўстаноўленым парадку 

кампетэнтным органам дзяржавы. 

Разам з тым буйныя, эпахальныя па сваёй значнасці нарматыўныя 

прававыя акты працягваюць «сваё жыццё» і пасля таго, як страчваюць сваю 

юрыдычную сілу ва ўстаноўленым законам парадку. Гэта тычыцца найперш 

канстытуцыйных нарматыўных актаў і кодэксаў, у якіх былі замацаваны 

вузлавыя прававыя каштоўнасці і тэарэтыка-прававыя канструкцыі высокай
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ступені абагуленасці. Праўда, яны працягваюць існаваць і дзейнічаць у 

прававой сістэме грамадства ў нейкай іншай форме – у форме прававой 

свядомасці, прававой культуры і прававой навукі. На прыкладзе дзеяння 

нарматыўнага прававога акта, разгледжанага ў шчыльнай сувязі з іншымі 

часткамі прававой сістэмы, мы можам, такім чынам, назіраць своеасаблівае 

«перацяканне» адной формы «прававой матэрыі» ў іншую форму. 

Адзначым, што дадзены аспект (ці зрэз) дзеяння права практычна не 

даследаваны ў юрыдычнай навуцы і чакае свайго даследчыка. 

Дзеянне нарматыўнага прававога акта ў часе вызначаецца шляхам 

удакладнення двух асноўных момантаў: а) часу набыцця нарматыўным 

прававым актам юрыдычнай сілы (ці ўступленнем у сілу) і б) часу страты 

нарматыўным прававым актам сваёй юрыдычнай сілы.  

Разгледзім спачатку парадак набыцця нарматыўным прававым актам 

юрыдычнай сілы. 

Давядзенне нарматыўнага прававога акта да ведама адрасатаў 

з’яўляецца аб’ектыўна неабходнай умовай яго рэалізацыі. Аднак спосабы 

азнаямлення суб’ектаў права з актам могуць быць рознымі. Шмат у чым 

яны залежаць ад склаўшыхся ў грамадстве спосабаў перадачы інфармацыі. 

Напрыклад, у Расіі ў другой палове XIX стагоддзя абавязак па давядзенню 

акта да ведама быў ускладзены на губернскія праўленні і яго ўстановы. 

Маніфесты і ўказы цара зачытваліся пасля Божаскай літургіі ў цэрквах па 

ўзгадненню з духоўным начальствам, на гарадскіх плошчах, а ў паветах – на 

мірскіх сходах і на гандлёвых плошчах гарадоў, пасадаў, мястэчак і 

паселішчаў. Друкаваліся яны і ў губернскіх ведамасцях [8, с. 13].
 
 

У агульнай тэорыі дзяржавы і права выдзяляюцца і разглядаюцца 

некалькі спосабаў уступлення нарматыўнага прававога акта ў юрыдычную 

сілу. Праўда, усе яны так ці інакш групуюцца вакол трох асноўных 

момантаў, што характарызуюць дзеянне нарматыўнага прававога акта ў 

часе: факта непасрэднага прыняцця нарматыўнага прававога акта; факта 

давядзення (шляхам  апублікавання ці нейкім іншым чынам) зместу 

нарматыўнага прававога акта да карыстальнікаў і прымяняльнікаў; факта 

часу, які  звычайна патрэбны для давядзення зместу нарматыўнага 

прававога акта да суб’ектаў права. Пры гэтым у кожнай асобнай дзяржаве 

пад уздзеяннем самых розных фактараў устанаўліваюцца і нарматыўна 

замацоўваюцца найбольш зручныя для яе прававой сістэмы і сістэмы 

заканадаўства спосабы ўступлення прававых актаў у юрыдычную сілу, 

спосабы давядзення актаў заканадаўства да ведама асоб, якім ён 

адрасаваны. 

У Рэспубліцы Беларусь у актыкуле 65 Закона «Аб нарматыўных 

прававых актах Рэспублікі Беларусь» нарматыўна замацаваны наступныя з 

іх: а) акт набывае сілу пасля яго прыняцця; б) акт набывае сілу пасля 

ўключэння яго ў Нацыянальны рэестр прававых актаў; в) акт набывае сілу 

пасля яго афіцыйнага апублікавання; г) акт уступае ў сілу пасля пэўнага 

тэрміну з моманту яго афіцыйнага апублікавання; д) акт набывае
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юрыдычную сілу пасля афіцыйнага апублікавання і тэрміну, які быў 

прадугледжаны пры прыняцці акта; е) акт уступае ў сілу пасля афіцыйнага 

апублікавання па частках.  

Набыццё актам юрыдычнай сілы  пасля яго прыняцця. Факт таго, што 

акт уступае ў сілу з моманту прыняцця, звычайна ўказваецца ў самім акце ці 

акце аб увядзенні яго ў дзеянне. 

Дадзены спосаб уступлення нарматыўнага прававога акта ў 

юрыдычную сілу звязваецца з асноўнай стадыяй нарматворчага працэсу – з 

рашэннем аб прыняцці акта. Пры гэтым рашэнне аб прыняцці нарматыўнага 

прававога акта павінна быць нейкім чынам выказана знешне, дзеля таго, каб 

яно набыло юрыдычнае значэнне. Знешняй праявай рашэння можа быць 

факт падпісання нарматыўнага прававога акта кампетэнтнай службовай 

асобай, калі размова ідзе аб адзінаначальных органах, ці знешне 

зафіксаваны факт падвядзення вынікаў галасавання кампетэнтнага органа 

дзяржавы, калі размова ідзе аб калегіяльных органах. У гэтых выпадках 

нарматыўны прававы акт, які прымаецца кампетэнтным праватворчым 

органам, адразу ж набывае юрыдычную сілу і, такім чынам, параджае 

юрыдычныя наступствы для ўсіх суб’ектаў права, на якіх ён распаўсюджвае 

сваё дзеянне. 

Практыка нарматворчасці ў Рэспубліцы Беларусь сведчыць аб тым, 

што часцей за ўсё з момантам прыняцця звязваецца ўступленне ў 

юрыдычную сілу такіх нарматыўных прававых актаў, якія маюць унутранае 

значэнне для арганізацыі і дзеяння пэўных органаў дзяржавы ці іх сістэмы. 

Так, напрыклад, згодна з часткай 3 артыкула 65 Закона «Аб нарматыўных 

прававых актах Рэспублікі Беларусь» пастановы палат Парламента – 

Нацыянальнага схода Рэспублікі Беларусь уступаюць у сілу з моманту іх 

прыняцця, калі іншае не прадугледжана ў саміх пастановах. 

Набыццё актам юрыдычнай сілы пасля ўключэння яго ў Нацыянальны 

рэестр прававых актаў. Дадзены спосаб набыцця нарматыўным прававым 

актам юрыдычнай сілы прадугледжаны ў артыкуле 65 Закона «Аб 

нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь» і п. 12 «Палажэння аб 

афіцыйным апублікаванні і ўступленні ў сілу прававых актаў Рэспублікі 

Беларусь». Сэнс яго ў тым, што ўказы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 

пастановы Савета Міністраў і іншыя прававыя акты, за выключэннем 

законаў і дэкрэтаў, а таксама нарматыўных прававых актаў, якія тычацца 

правоў, свабод і абавязкаў грамадзян, уступаюць у дзеянне з дня іх 

уключэння ў Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, калі 

ў гэтых актах не ўстаноўлены іншы тэрмін. Гэты спосаб можна лічыць у 

пэўным сэнсе разнавіднасцю першага з адзначаных спосабаў уступлення 

нарматыўнага прававога акта ў юрыдычную сілу. Чаму? Таму што 

ўключэнне ў Нацыянальны рэестр не азначае яго апублікавання ў выданні 

Нацыянальнага рэестра. Паміж уключэннем акта у рэестр і яго 

апублікаваннем ёсць пэўны прамежак часу, калі акт яшчэ не даведзены да
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ведама карыстальнікаў і таму знаходзіцца фактычна ў «непрацуючым 

стане». 

Разгледжаныя спосабы надання нарматыўнаму прававому акту 

юрыдычнай значнасці з’яўляюцца не самымі лепшымі, таму што суб’екты 

права, да якіх ён адрасаваны, рэальна ў сваёй дзейнасці не могуць кіравацца 

нормамі права, бо іх змест ім яшчэ невядомы, бо акты не даведзены да іх 

ведама. Тут мы назіраем сітуацыю, калі акт з фармальна-юрыдычнага 

пункту ўжо ўступіў у дзеянне, але рэальна дзейнічаць яшчэ не можа. Гэта 

своеасаблівы «перыяд бяздзеяння» акта. Разам з тым у жыцці грамадства і 

дзяржавы бываюць выпадкі, калі патрабуюцца хуткія дзеянні па стварэнню і 

ўвядзенню ў дзеянне  новых норм права ці адмене састарэлых. У гэтых 

сітуацыях, як сведчыць практыка, хутчэй за ўсё і карыстаюцца дадзенымі 

спосабамі надання нарматыўнаму прававому акту юрыдычнай сілы. 

Уступленне акта ў сілу пасля яго афіцыйнага апублікавання. 

Артыкулам 7 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь замацавана правіла, паводле 

якога нарматыўныя прававыя акты дзяржаўных органаў павінны быць 

апублікаваны ці даведзены да ўсеагульнага ведама іншым шляхам, які 

прадугледжаны ў законе. Дадзенае правіла канкрэтызуецца ў артыкуле 62 

Закона «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь» і ў артыкуле 

7 «Палажэння аб афіцыйным апублікаванні і ўступленні ў сілу прававых 

актаў Рэспублікі Беларусь», зацверджанага Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь. 

Пры гэтым сэнс канкрэтызацыі зводзіцца да таго, што, па-першае, 

нарматыўныя прававыя акты павінны быць не проста апублікаванымі, а 

быць афіцыйна апублікаванымі, па-другое, пад афіцыйным апублікаваннем 

разумеецца давядзенне прававых актаў да ўсеагульнага ведама шляхам 

узнаўлення іх тэкстаў у поўнай адпаведнасці з падпісанымі арыгіналамі, і, 

па-трэцяе, пад афіцыйным апублікаваннем нарматыўных прававых актаў 

разумеецца давядзенне іх да ўсеагульнага ведама шляхам узнаўлення 

арыгінала тэксту нарматыўнага прававога акта ў дакладна пералічаных 

афіцыйных выданнях. 

Адначасова з гэтым для кожнага віду нарматыўных прававых актаў 

названым Дэкрэтам Прэзідэнта былі вызначаны канкрэтныя і дакладныя 

афіцыйныя выданні, а таксама замацавана правіла, згодна з якім датай 

афіцыйнага апублікавання трэба лічыць дату выхада ў свет афіцыйнага 

выдання, у якім змешчаны нарматыўны прававы акт. Калі ж нарматыўны 

прававы акт апублікаваны ў некалькіх афіцыйных выданнях, то дата 

афіцыйнага апублікавання і тэрмін уступлення нарматыўнага прававога акта 

ў сілу вызначаюцца па даце першапачатковага апублікавання. 

У Рэспубліцы Беларусь дзейнічае правіла, згодна з якім асобная 

катэгорыя нарматыўных прававых актаў незалежна ад іх віду набывае 

юрыдычную сілу толькі пасля іх афіцыйнага апублікавання. Гэтае правіла 

адносіцца да тых нарматыўных прававых актаў, якія тычацца правоў, свабод
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і абавязкаў грамадзян. Пры гэтым, як правіла, акты публікуюцца пасля 

ўключэння іх у Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 

Як сведчыць вопыт функцыянавання прававой сістэмы Рэспублікі 

Беларусь, часцей за ўсё з момантам афіцыйнага апублікавання звязваецца 

ўступленне ў юрыдычную сілу такіх нарматыўных прававых актаў, як 

дэкрэты і ўказы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пастановы Савета 

Міністраў. У той жа час у айчыннай юрыдычнай літаратуры справядліва 

падкрэсліваецца, што ўвядзенне ў дзеянне нарматыўнага прававога акта з 

моманту яго апублікавання не забяспечвае суб’ектам права магчымасці 

своечасовага азнаямлення з новымі нормамі права, і таму такую практыку 

нельга лічыць прымальнай [9, с. 28-29, 265-266]. 

У сучасных умовах у шырокі ўжытак увайшло распаўсюджанне 

прававой інфармацыі праз разнастайныя сістэмы электроннага 

распаўсюджвання інфармацыі, якія лічацца адным з асноўных элементаў 

інфраструктуры прававой дзяржавы і ключавым момантам фармавання 

цывільнай супольнасці [10, с. 123].
 
 Было нават выказана меркаванне аб 

тым, што далейшае развіццё электронных сродкаў інфармацыі і сістэм 

электроннага распаўсюджання прававой інфармацыі прывядзе ў недалёкім 

будучым да таго, што ў якасці афіцыйнага абнародавання (ці апублікавання) 

нарматыўнага прававога акта будзе разглядацца і яго перадача па 

электронных носьбітах інфармацыі [11, с. 14]. Можна пагадзіцца з гэтым і 

дадаць, што ў Рэспубліцы Беларусь ужо зроблены важны крок у дадзеным 

кірунку. Размова ідзе пра тое, што згодна з арт. 60 Закона «Аб нарматыўных 

прававых актах Рэспублікі Беларусь» нарматыўныя прававыя акты павінны 

прадстаўляцца ў Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі для ўключэння 

іх у Нацыянальны рэестр прававых актаў у выглядзе сапраўдных копій 

арыгінала на папяровых носьбітах і адначасова ў выглядзе тэкставых 

файлаў на магнітных носьбітах (падкрэслена мной. – М.С.). Наступнымі 

крокамі павінна быць наданне гэтым копіям аднолькавай юрыдычнай 

значнасці і нарматыўнае замацаванне правіла аб тым, што змяшчэнне копіі 

нарматыўнага прававога акта ў Нацыянальным рэестры прававых актаў 

з’яўляецца яго афіцыйным апублікаваннем. 

Набыццё актам юрыдычнай сілы пасля пэўнага тэрміну з моманту 

афіцыйнага апублікавання. У юрыдычнай літаратуры справядліва лічыцца, 

што найбольш мэтазгодным лічыцца той варыянт уступлення актаў у 

юрыдычную сілу, пры якім устанаўліваецца пэўны тэрмін пасля яго 

апублікавання (т. зв. vokatio leqis), які неабходны для азнаямлення 

зацікаўленых суб’ектаў са зместам акта, таму што пры такім варыянце 

павышаецца эфектыўнасць рэгулявання грамадскіх адносінаў [12, с. 327-

328]. У артыкуле 104 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь устаноўлена 

агульнае правіла, згодна з якім законы і дэкрэты Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь павінны быць адразу ж апублікаваны і яны ўступаюць у дзеянне 

праз дзесяць дзён пасля іх афіцыйнага апублікавання, калі ў самім законе ці 

дэкрэце не ўстаноўлены іншы тэрмін уступлення ў сілу. 
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Уступленне акта ў юрыдычную сілу пасля афіцыйнага апублікавання і 

пэўнага тэрміну, які быў прадугледжаны пры прыняцці акта. Тэрмін 

уступлення нарматыўнага прававога акта ў юрыдычную сілу пасля яго 

афіцыйнага апублікавання можа быць вызначаны ў тэксце нарматыўнага 

прававога акта ці ў спецыяльным  нарматыўным прававым акце, у якім 

прадугледжваюцца і рэгламентуюцца ўсе пытанні, якія звязаны з 

увядзеннем у дзеянне новага нарматыўнага прававога акта. Практыка 

нарматворчасці сведчыць аб тым, што вялікія па аб’ёму і прынцыпова 

новыя па зместу нарматыўныя прававыя акты, кшталту кодэксаў, для 

эфектыўнага выкарыстання і прымянення патрабуюць пэўнага часу для 

таго, каб суб’екты права і асабліва правапрымяняльнікі добра іх вывучылі. 

Менавіта па гэтай прычыне такія нарматыўныя прававыя акты ўводзяцца ў 

юрыдычную сілу праз некалькі месяцаў ці, нават, гадоў пасля іх прыняцця 

ці апублікавання. 

Набыццё актам  юрыдычнай сілы  пасля афіцыйнага апублікавання па 

частках. Па самых розных прычынах нейкія асобныя, як правіла, складаныя 

і аб’ёмныя нарматыўныя прававыя акты, могуць быць уведзены ў дзеянне 

па частках. Пры гэтым уступленне ў дзеянне асобных артыкулаў, глаў ці 

раздзелаў нарматыўнага прававога акта звязваецца з наступленнем нейкіх 

фактычных абставінаў ці з наступленнем пэўнай каляндарнай даты. 

У агульнай тэорыі права былі падрабязна даследаваны і абгрунтаваны 

наступныя чатыры спосабы страты нарматыўным прававым актам 

юрыдычнай сілы і, такім чынам, спынення яго дзеяння: а) простая (прамая) 

адмена нарматыўнага прававога акта; б) фактычная адмена дзеяння 

нарматыўнага прававога акта; в) сканчэнне тэрміну, на які быў прыняты 

нарматыўны прававы акт, калі гэты тэрмін быў устаноўлены пры прыняцці 

нарматыўнага прававога акта; г) змена абставінаў, знікненне тых грамадскіх 

адносінаў, дзеля рэгулявання якіх быў выдадзены нарматыўны прававы акт. 

Частка гэтых спосабаў у дачыненні да беларускай прававой сістэмы 

была  нарматыўна замацавана  ў артыкуле 69 Закона «Аб нарматыўных 

прававых актах Рэспублікі Беларусь». У дадзеным артыкуле Закона спосабы 

страты нарматыўным прававым актам юрыдычнай сілы былі сфармуляваны 

і пералічаны ў наступным парадку: сканчэнне тэрміну, на які быў разлічаны 

часовы акт (ці яго частка); прызнанне нарматыўнага прававога акта (яго 

часткі) неканстытуцыйным ва ўстаноўленым законам парадку; прызнанне 

нарматыўнага прававога акта (яго часткі) страціўшым сілу; адмена 

нарматыўнага прававога акта ў выпадках, прадугледжаных Канстытуцыяй 

Рэспублікі Беларусь.  

Разгледзім  спачатку нарматыўна замацаваныя ў Рэспубліцы Беларусь 

спосабы страты нарматыўным прававым актам юрыдычнай сілы, а затым 

тыя спосабы, якія не знайшлі свайго нарматыўнага адлюстравання, больш 

падрабязна. 

Сканчэнне тэрміну, на які быў разлічаны часовы акт (ці яго частка). 

Звычайна нарматыўныя прававыя акты прымаюцца (уводзяцца ў дзеянне)
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без указання дакладнага тэрміну  іх дзеяння, таму адно з агульных правілаў, 

сфармуляваных у тэорыі права, гучыць так: нарматыўны прававы акт 

дзейнічае бестэрмінова, калі ў яго тэксце не агаворана іншае. Тэрміновым 

нарматыўным прававым актам лічыцца той акт, у тэксце якога (ці яго 

частцы) указаны дакладны тэрмін (звычайна каляндарны) дзеяння альбо 

нейкая падзея, пры наступленні якой нарматыўны прававы акт страчвае 

сваю сілу.  Пры гэтым, як сведчыць практыка законатворчасці, дакладны 

тэрмін дзеяння нейкага нарматыўнага прававога акта можа быць 

устаноўлены ці адносна нарматыўнага прававога акта цалкам, ці адносна яго 

нейкай часткі альбо, нават, адносна асобнага нарматыўнага прадпісання. 

Пасля сканчэння тэрміну дзеяння ці пасля наступлення прадугледжанай 

падзеі нарматыўны прававы акт (яго частка, асобнае прадпісанне) страчвае 

сваю сілу аўтаматычна. 

Разам з тым, яшчэ да сканчэння ўстаноўленага тэрміну дзеяння 

нарматыўнага прававога акта адпаведны дзяржаўны орган (ці службовая 

асоба), які выдаў (прыняў) нарматыўны прававы акт, можа прыняць 

рашэнне аб працягу дзеяння нарматыўнага прававога акта (ці яго часткі) на 

новы тэрмін альбо надаць яму бестэрміновы характар дзеяння. 

Прызнанне нарматыўнага прававога акта (яго часткі) 

неканстытуцыйным ва ўстаноўленым законам парадку. Дадзены спосаб 

страты юрыдычным нарматыўным прававым актам сваёй юрыдычнай сілы 

можна лічыць адносна новым для прававой сістэмы Рэспублікі Беларусь. Ён 

з’явіўся пасля таго, як у беларускую прававую сістэму быў уведзены 

спецыяльны інстытут канстытуцыйнай юстыцыі, а ў структуры органаў 

вышэйшай дзяржаўнай улады нашай краіны быў у 1994 годзе быў 

упершыню створаны Канстытуцыйны суд Рэспублікі Беларусь. Менавіта на 

дадзены орган улады быў ускладзены абавязак па ажыццяўленню кантроля 

за канстытуцыйнасцю нарматыўных прававых актаў у дзяржаве. Дакладныя 

паўнамоцтвы Канстытуцыйнага суда Рэспублікі Беларусь па ажыццяўленню 

кантролю за канстытуцыйнасцю нарматыўных прававых актаў замацаваны ў 

артыкуле 116 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і Законе  «Аб 

Канстытуцыйным судзе Рэспублікі Беларусь». Згодна з імі Канстытуцыйны 

суд Рэспублікі Беларусь мае права правяраць на адпаведнасць Канстытуцыі 

абсалютна ўсе нарматыўныя прававыя акты, выдаваемыя ў Рэспубліцы 

Беларусь, а таксама ўсе міжнародныя дагаворныя і іншыя абавязкі 

Рэспублікі Беларусь. 

Нарматыўныя прававыя акты ці іх асобныя палажэнні, якія 

прызнаюцца Канстытуцыйным судом неканстытуцыйнымі, страчваюць 

сваю сілу ў парадку, які вызначаецца законам. 

Прызнанне нарматыўнага прававога акта (яго часткі) страціўшым 

сілу. Гэты спосаб страты нарматыўным прававым актам юрыдычнай сілы 

характарызуецца тым, што кампетэнтныя органы дзяржавы, якія маюць 

права на выданне (прыняцце) нарматыўных прававых актаў, дакладна 

ўказваюць на тыя нарматыўныя прававыя акты, якія спыняюць сваё дзеянне
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з пэўнага тэрміну (даты) ці з наступленнем пэўнага факта. Часцей за ўсё 

гэта робіцца тады, калі прымаецца і ўводзіцца ў дзеянне нейкі новы 

нарматыўны прававы акт. Адначасова з гэтай працэдурай кампетэнтны 

орган дзяржавы дае пералік тых нарматыўных прававых актаў, якія 

страчваюць сваё дзеянне цалкам ці часткова, а таксама патрабуе, каб іншыя 

кампетэнтныя, часцей за ўсё, ніжэйстаячыя праватворчыя органы прывялі 

свае нарматыўныя прававыя акты ў адпаведнасць з новым актам. У 

артыкуле 59 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб нарматыўных прававых актах 

Рэспублікі Беларусь» замацавана патрабаванне аб тым, каб пералік актаў 

заканадаўства ці іх частак, якія падлягаюць прызнанню страціўшымі сілу, 

змяненню і (ці) дапаўненню ў сувязі з прыняццем (выданнем) нарматыўнага 

прававога акта, утрымліваўся ў асобным раздзеле самаго акта ці ў дадатках 

да яго. Калі ж маецца значная колькасць такіх актаў ці іх частак, іх пералік 

павінен афармляцца ў выглядзе самастойнага праекта і прадстаўляцца 

адначасова з праектам асноўнага акта. 

Аднак працэдура  прамой адмены дзеяння нарматыўных прававых 

актаў можа выкарыстоўвацца і выкарыстоўваецца «сама па сабе» ў мэтах 

так званай «расчысткі» сістэмы заканадаўства ад састарэлых нарматыўных 

прававых актаў. Звычайна гэта адбываецца пры правядзенні 

агульнадзяржаўнай сістэматызацыі нарматыўных прававых актаў і 

прымяркоўваецца да выдання, напрыклад, Звода законаў ці іншых 

сістэматызаваных выданняў. 

Адмена нарматыўнага прававога акта ў выпадках, прадугледжаных 

Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь. Гэты спосаб страты нарматыўным 

прававым актам юрыдычнай сілы вынікае з агульнага іерархічнага 

прынцыпу пабудовы дзяржаўнага апарату, згодна з якім усе распараджэнні 

вышэйстаячага органа дзяржаўнай улады з’яўляюцца абавязковымі для 

органаў ніжэйстаячых. Аднак у сферы праватворчасці ён мае пэўныя 

абмежаванні. 

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь дакладна акрэслівае тыя выпадкі і 

тыя віды нарматыўных прававых актаў, якія могуць быць адменены 

вышэйстаячымі органамі дзяржаўнай улады. Так, згодна з п. 25 артыкула 84 

Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь мае права 

адмяняць акты Урада, а ў адпаведнасці з п. 26 гэтага ж артыкула 

Канстытуцыі – рашэнні мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў у 

выпадку іх неадпаведнасці заканадаўству. У адпаведнасці з часткай 2 

артыкула 122 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь рашэнні мясцовых Саветаў 

дэпутатаў, якія не адпавядаюць заканадаўству, могуць быць адменены 

вышэйстаячымі прадстаўнічымі органамі. У частцы 3 гэтага ж артыкула 

прадугледжана, што рашэнні мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, 

якія не адпавядаюць заканадаўству, адмяняюцца адпаведнымі Саветамі 

дэпутатаў, а таксама вышэйстаячымі выканаўчымі і распарадчымі органамі.  

Фактычная адмена дзеяння нарматыўнага прававога акта. Гэты 

спосаб страты нарматыўным прававым актам сваёй юрыдычнай сілы не
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знайшоў свайго прамога нарматыўнага замацавання ў Законе «Аб 

нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь», але ён 

выкарыстоўваецца ў практыцы праватворчасці. Сутнасць яго ў тым, што 

нарматыўны прававы акт страчвае сваю сілу цалкам ці часткова пасля таго, 

як прымаецца новы нарматыўны прававы акт, у якім рэгулююцца тыя ж 

самыя грамадскія адносіны і пытанні. 

Фактычная адмена дзеяння нарматыўнага прававога акта цалкам ці 

часткова адбываецца ў адпаведнасці з вядомай са старажытных часоў 

аксіёмай – lex posterior deroqat lex prior – пазнейшы закон адмяняе закон 

папярэдні. Дадзеная прававая аксіёма знайшла сваё замацаванне ў частцы 2 

артыкула 71 Закона  «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі 

Беларусь», згодна з якой у выпадку калізіі паміж нарматыўнымі прававымі 

актамі, якія валодаюць роўнай юрыдычнай сілай, і калі ніводзін з іх не 

супярэчыць акту з большай юрыдычнай сілай, дзейнічаюць палажэнні акта, 

які быў прыняты пазней. 

У юрыдычнай літаратуры справядліва лічыцца, што дадзены спосаб 

адмены дзеяння нарматыўных прававых актаў з’яўляецца не вельмі 

зручным, таму што пры яго выкарыстанні не наступае поўнай яснасці для 

ўсіх карыстальнікаў права і правапрымяняльнікаў адносна дзеяння таго ці 

іншага нарматыўнага прававога акта, асобных яго частак, палажэнняў і 

прадпісанняў [13, с. 267]. Акрамя гэтага, фактычнае выкарыстанне 

дадзенага спосабу «ліквідавання» непатрэбных нарматыўных прававых 

актаў, вывядзення іх з дзеючай сістэмы заканадаўства прыводзіць да 

існавання ў ёй так званых «фасаў» – нарматыўных прававых актаў, якія 

фактычна страцілі сілу. Як змагацца з гэтай з’явай? Спосабы і сродкі такога 

характару прадугледжаны ў арт. 58 і 59 Закона «Аб нарматыўных прававых 

актах Рэспублікі Беларусь». 

Знікненне тых грамадскіх адносінаў, змена абставінаў, дзеля 

рэгулявання якіх быў выдадзены нарматыўны прававы акт. Вядома, што 

нарматыўныя прававыя акты выдаюцца (прымаюцца) дзеля рэгулявання 

пэўных грамадскіх адносінаў. Натуральна, што яны маюць сваё юрыдычнае 

і фактычнае значэнне да таго часу, пакуль  рэальна існуюць самі грамадскія 

адносіны, г. зн., тая прычына, якая прымусіла адпаведныя органы дзяржавы 

выдаць нарматыўны прававы акт. Калі ж з жыцця грамадства знікаюць 

пэўныя адносіны, гэта азначае, што нарматыўны прававы акт фактычна 

страчвае сваё значэнне і сваю юрыдычную сілу, хаця ён па нейкіх прычынах 

у свой час і не быў афіцыйна, г. зн., ва ўстаноўленым законам парадку, 

прызнаны страціўшым сілу, ці не быў, нават, фактычна адменены. 

З дзеяннем нарматыўнага прававога акта ў часе шчыльна звязаны два 

пытанні а) пра зваротную сілу нарматыўнага прававога акта і б) пра 

перажыванне нарматыўнага прававога акта. 

У падмурку гэтых пытанняў ляжыць розніца паміж дзвюма 

наступнымі абставінамі: часам, на працягу якога нарматыўны прававы акт 

знаходзіцца ў юрыдычнай сіле (тэрмінам яго каляндарнага дзеяння) і
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межамі яго дзеяння ў часе, г. зн., межамі яго распаўсюджання на нейкія 

юрыдычныя факты і грамадскія адносіны [14, с. 12].
 
 Прычым першая 

абставіна тычыцца як бы «ўласна юрыдычнага» часу дзеяння нарматыўнага 

прававога акта, а другая – «фактычнага» часу яго дзеяння і існавання. Пры 

спалучэнні юрыдычнай значнасці і юрыдычнай абавязковасці нарматыўнага 

прававога акта і рэальна існуючых грамадскіх адносінаў і жыццёвых фактаў, 

на якія распаўсюджваюць сваё значэнне нарматыўныя прававыя акты, 

узнікаюць пэўныя несупадзенні, якія, па вялікаму рахунку, з’яўляюцца 

прыватнай праявай несупадзенняў і разыходжанняў паміж правам (нормай) 

de jure i нормай  de re. 

Адной з праяваў такога несупадзення з’яўляецца існаванне ў сістэме 

заканадаўства цывілізаваных краін асобнага закона ці шэрагу заканадаўчых 

актаў, якія рэгламентуюць надзвычайнае (ваеннае ці асобнае становішча). 

Да таго часу, пакуль не ўзніклі абставіны, з якімі звязваецца яго фактычнае 

дзеянне, такі закон фактычна знаходзіцца як бы ў спячым становішчы. 

Разам з тым, з пункту погляду «ўласна юрыдычнага» часу дзеяння дадзены 

закон, безумоўна, дзейнічае. Прычым можа гэта рабіць вельмі актыўна. 

Безумоўна, актыўнічае не сам закон, а заканадацель ці нейкі іншы суб’ект 

праватворчасці, які на падставе і ў развіццё закона аб надзвычайным 

становішчы распрацоўвае, змяняе, дапаўняе і ўводзіць у дзеянне іншыя 

нарматыўныя прававыя акты. 

Па агульнаму правілу, якое сфармавалася яшчэ ў старажытным Рыме і 

на лацінскай мове гучыць як «lex ad praetеriаm non valet» – закон зваротнай 

сілы не мае, нарматыўны прававы акт дзейнічае толькі «наперад», г. зн., што 

ён звязвае нейкія юрыдычныя наступствы толькі з тымі юрыдычнымі 

фактамі і дзеяннямі, якія ўзніклі ці адбыліся пасля таго, як нарматыўны 

прававы акт уступіў у сілу. 

Аналізуючы формулу аб тым, што закон не можа распаўсюджваць 

сваю сілу на факты і дзеянні, якія  мелі месца раней, знакаміты рускі 

навуковец-юрыст А. Градоўскі зрабіў такую выснову:  «Если бы речь шла о 

физическом действии, о материальном видоизменении совершившихся 

фактов, то, конечно, юристу не было бы необходимости защищать 

неприкосновенность прошедшего. Закон не создает фактов и действий, он 

определяет только их юридические последствия, и в этом отношении вопрос 

о действии закона во времени является вопросом юридическим» [15, с. 8].
 
  

Такі парадак дзеяння нарматыўнага прававога акта ў часе садзейнічае 

стабільнасці ў адносінах паміж суб’ектамі права, паколькі стварае ў іх 

упэўненасць, што іх становішча не будзе пагоршана  пасля выдання новага 

акта. 

Якая прававая рэальнасць ляжыць у падмурку дадзенага правіла? 

Уяўляецца, што агульнай прычынай для ўвядзення дадзенага правіла ў 

вызначэнне межаў дзейнасці нарматыўных прававых актаў з’яўляецца 

бясспрэчны факт развіцця права, факт змянення тых прававых эквівалентаў, 

якія выпрацоўваюцца грамадствам пад час яго паступовай эвалюцыі. У
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гэтым плане прыняцце, увядзенне ў дзеянне новага нарматыўнага прававога 

акта трэба разглядаць не інакш, як замацаванне ў ім такіх новых ці 

змененых норм права, у якіх замацоўваюцца новыя ці змененыя прававыя 

эквіваленты, што адпавядаюць сучаснаму стану грамадскіх адносінаў. Таму 

было б неразумным распаўсюджваць новыя нарматыўныя акты, у якіх 

замацоўваюцца новыя, адпавядаючыя сучасным патрабаванням, прававыя 

эквіваленты, на тыя адносіны, якія сфармаваліся і дзейнічалі раней, а 

таксама на тыя факты, якія мелі месца раней. 

Аднак з указанага правіла існуе і выключэнне. Пры пэўных абставінах 

нарматыўнаму прававому акту надаецца зваротная сіла, гэта значыць, што 

ён распаўсюджвае дзеянне на тыя грамадскія адносіны і юрыдычныя факты, 

якія склаліся, узніклі да набыцця нарматыўным прававым актам сваёй 

юрыдычнай сілы. Праблема зваротнай сілы нарматыўнага прававога акта 

здаўна цікавіла навукоўцаў і практыкаў, асаблівую актуальнасць яна 

набывала ў крызісныя перыяды жыцця грамадства, пад час карэнных 

пераўтварэнняў у грамадскіх адносінах і сістэме заканадаўства. Адным з 

першых гістарычных выпадкаў надання нормам права зваротнай сілы 

можна лічыць законы рымскага імператара Гая Калігулы, пра якія Гай 

Светоній Транквіл распавядае так:  «Налоги он собирал новые и 

небывалые… Ни одна вещь, ни один человек не оставались без налогов… 

носильщики платили восьмую часть дневного заработка; проститутки – 

цену одного сношения; и к этой статье закона было прибавлено, что 

такому налогу подлежат и все, кто ранее занимался блудом или 

сводничеством, даже если они с тех пор вступили в законный брак 

(падкрэслена мной. – М.С.)»
 
[16, с. 160]. Сама праблема «правамернасці» 

зваротнай сілы актаў здаўна лічылася вельмі складанай і заблытанай. Пры 

гэтым адзначалася як тое, што прынцып зваротнай сілы закона ўяўляе самае 

вялікае зло, бо ён робіць замах на права і парушае сацыяльны дагавор, так 

адначасова звярталася ўвага і на той бясспрэчны момант, што няўхільнае 

захаванне прынцыпу lex ad praetеriаm non valet здольна звесці, напрыклад, 

на нішто права народа на самавызначэнне [17, с. 234].
 
 

У артыкуле 67 Закона «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі 

Беларусь» замацавана палажэнне, згодна з якім нарматыўны прававы акт 

набывае зваротную сілу ў выпадках, калі ён змякчае альбо адмяняе 

адказнасць грамадзян ці нейкім іншым чынам паляпшае становішча асоб, на 

якіх ён распаўсюджвае сваё дзеянне, ці калі ў самім нарматыўным прававым 

акце альбо ў акце аб увядзенні яго ў дзеянне прадугледжана, што ён 

распаўсюджвае сваё дзеянне на адносіны, якія ўзніклі да ўступлення 

нарматыўнага прававога акта ў юрыдычную сілу. Разам з тым,  згодна з 

часткай 3 дадзенага артыкула зваротная сіла нарматыўным прававым актам 

не можа быць нададзена, калі яны прадугледжваюць увядзенне ці 

ўзмацненне адказнасці за тыя дзеянні, якія на момант іх учынення не 

цягнулі ўказаную адказнасць ці прадугледжвалі больш мяккую адказнасць. 

Уяўляецца, што можна было б удакладніць фармулёўку артыкула 67 Закона
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шляхам замены выразу «дзеянне на адносіны» іншым, больш дакладным 

юрыдычным выразам – на «факты і дзеянні». 

Адносна законаў і дэкрэтаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь правіла 

(ці дакладней, выключэнне з правіла) аб зваротнай сіле нарматыўных 

прававых актаў з’яўляецца больш жорсткім, таму што частка 2 артыкула 67 

Закона «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь» дапускае іх 

зваротнае дзеянне толькі ў выпадках, калі яны змягчаюць ці адмяняюць 

адказнасць грамадзян.  

У тэорыі права выдзяляюцца два віды зваротнай сілы нарматыўнага 

прававога акта: простая зваротная сіла і рэвізійная зваротная. Розняцца яны 

між сабой па сваіх юрыдычных асаблівасцях і найперш па ступені 

завершанасці тых прававых наступстваў, якія ўзніклі на падставе таго 

нарматыўнага прававога акта, што дзейнічаў раней. Для рэвізійнай 

зваротнай сілы характэрна тое, што юрыдычныя наступствы, якія наступілі 

па «старому» нарматыўнаму прававому акту, пераглядаюцца і вызначаюцца 

зноў, але ўжо на падставе новага нарматыўнага прававога акта. Пры простай 

зваротнай сіле палажэнні новага нарматыўнага прававога акта 

распаўсюджваюцца толькі на тыя факты, якія ўзніклі яшчэ падчас дзеяння 

старога нарматыўнага прававога акта, але адносна якіх яшчэ не наступілі 

юрыдычныя наступствы. Такія юрыдычныя наступствы будуць вынікаць 

ужо з новага нарматыўнага прававога акта. 

Перажыванне нарматыўным прававым актам часу свайго дзеяння – 

гэта з’ява, якая па свайму зместу з’яўляецца супрацьлеглай зваротнай сіле 

нарматыўнага прававога акта. «Перажыванне» ў самым агульным плане 

зводзіцца да таго, што адменены ва ўстаноўленым парадку нарматыўны 

прававы акт у нейкай меры працягвае сваё дзеянне пасля страты ім 

юрыдычнай сілы і ўвядзення ў дзеянне новага нарматыўнага прававога акта, 

ён як бы «перажывае», такім чынам, адведзены для яго тэрмін дзеяння. У 

юрыдычнай літаратуры падкрэсліваецца, што «перажыванне» нарматыўнага 

прававога акта магчыма толькі адносна тых грамадскіх адносінаў, якія 

лічацца працягнутымі ў часе дзеяння [18, с. 246].   Юрыдычная з’ява, якая 

знешне падобна на «перажыванне», назіраецца ў рэвалюцыйныя перыяды 

развіцця грамадства, калі немагчыма адразу, як кажуць, «адным махам», 

адмяніць старое заканадаўства і ўвесці новае. Для гэтага патрабуецца пэўны 

час. А да таго, пакуль будзе распрацавана і ўведзена ў дзеянне  новае 

заканадаўства, на нейкі перыяд пралангіруецца дзеянне старых 

нарматыўных прававых актаў [19, с. 267]. 

 

4. Дзеянне нарматыўных прававых актаў у прасторы. 

 

Дзеянне права ў прасторы не абмяжоўваецца якімі-небудзь 

тэрытарыяльнымі межамі, таму што такіх межаў не маюць таварна-

грашовыя адносіны, якія параджаюць права. Аднак пасля таго, як права
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(дакладней, яго частка, зрэз) замацоўваецца і выкладаецца ў нарматыўным 

прававым акце, што прымаецца  дзяржавай, яно адразу ж у сваім дзеянні 

абмяжоўваецца тэрыторыяй пэўнай дзяржавы, органам якой ён быў 

выдадзены. Права, такім чынам, адрасавана чалавеку незалежна ад яго 

месцазнаходжання. Але, будучы выкладзеным у нарматыўным прававым 

акце, яно набывае «дзяржаўна-тэрытарыяльную» афарбоўку і канкрэтызуе 

сваё дзеянне шляхам удакладнення кола суб’ектаў, што знаходзяцца на 

тэрыторыі менавіта гэтай дзяржавы, шляхам удакладнення грамадзянства 

фізічных асобаў і г. д. 

Для таго, каб вызначыць дзеянне нарматыўнага прававога акта ў 

прасторы, трэба дакладна вызначыць, акрэсліць межы той тэрыторыі, на 

якую распаўсюджвае ён сваё дзеянне. Адсюль вынікае, што для вызначэння 

межаў дзеяння нарматыўнага прававога акта ў прасторы вельмі важнае 

значэнне мае азначэнне тэрміна і паняцця «тэрыторыя». Пад тэрыторыяй у 

шырокім сэнсе слова ў міжнародным праве разумеюцца розныя прасторы 

зямнога шара з яго сухапутнай і воднай паверхняй, нетрамі і паветранай 

прасторай, а таксама касмічнай прасторай з нябеснымі целамі, якія ў ёй 

знаходяцца. З другой паловы XIX стагоддзя ў міжнародным праве пануючай 

стала канцэпцыя знакамітага рускага юрыста В.А. Незабітоўскага, згодна з 

якой дзяржаўная тэрыторыя – гэта не нейкая рэч, што належыць дзяржаве, а 

прасторавая мяжа, у якой дзяржава існуе і дзейнічае як палітычная 

арганізацыя ўлады [20, с. 90–107]. 

У сучасным міжнародным праве тэрыторыяй дзяржавы лічыцца 

частка паверхні зямнога шара, на якой (ці ў межах якой) функцыянуе пэўная 

дзяржава і якая знаходзіцца пад яе суверэнітэтам, г. зн., што дзяржава 

ажыццяўляе ў яе межах сваё тэрытарыяльнае вяршэнства. Такім чынам, 

«прыналежнасць» да пэўнай дзяржавы і вяршэнства над ёй суверэнітэту 

пэўнай дзяржавы – гэта дзве асноўныя прыметы дзяржаўнай тэрыторыі. 

Пры гэтым у склад тэрыторыі дзяржавы ўключаецца частка зямной 

(сухапутнай і воднай) паверхні, на якую распаўсюджваецца суверэнная 

ўлада дзяржавы і якая дакладна акрэслена дэмаркаванай і дэлімітаванай 

лініяй дзяржаўнай граніцы пэўнага дзяржаўнага ўтварэння. У склад 

тэрыторыі дзяржавы ўключаюцца таксама нетры зямлі, якія знаходзяцца пад 

зямной і воднай паверхняй у межах дзяржаўнай граніцы без якіх-небудзь 

абмежаванняў па глыбіні; унутраныя воды, г. зн., воды рэк, азёраў і іншых 

вадаёмаў, берагі якіх поўнасцю належаць дзяржаве; тэрытарыяльныя воды; 

кантынентальны шэльф; паветраная прастора ў межах сухапутных і водных 

граніц; ваенныя і грамадзянскія судны пад сцягам дзяржавы, якія 

знаходзяцца ў нейтральных водах ці ў міжнароднай паветранай прасторы; 

тэрыторыя пасольстваў, місій, консульстваў дзяржавы, якія знаходзяцца за 

яе межамі; касмічныя караблі (станцыі), на якіх ёсць адзнака дзяржавы, што 

зарэгістравала касмічны аб’ект. 

Уся заканадаўчая, выканаўчая і судовая ўлада дзяржавы 

распаўсюджваецца на яе тэрыторыі як на ўласных грамадзян і арганізацыі,
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так і на замежных грамадзян і замежныя арганізацыі, а таксама на асоб без 

грамадзянства. Па агульнаму правілу дзяржава не павінна дапускаць на 

сваёй тэрыторыі дзеяння замежных законаў, таму што гэта парушала б яе 

суверэнітэт, г. зн., права на вяршэнства і незалежнасць ад іншых дзяржаў. 

Тэрытарыяльнае вяршэнства не выключае, аднак,  некаторых выключэнняў 

з дзеяння  занадаўства дзяржавы з яе згоды ў адносінах да пэўных 

катэгорый замежных грамадзян на ўсёй дзяржаўнай тэрыторыі ці дзеяння 

замежнага заканадаўства ў пэўных раёнах на сваёй тэрыторыі. Такая згода 

можа быць выкладзена ва ўнутраным законе ці ў міжнародным дагаворы. 

Але разам з тым, калі дзеянне законаў адной дзяржавы можа 

распаўсюджвацца за межы яе тэрыторыі, то прымяненне сродкаў уладнага 

прымусу абмежавана толькі ўласнай тэрыторыяй. Ніякая дзяржава не мае 

права прымяняць свае сродкі ўладнага прымусу на тэрыторыі замежнай 

дзяржавы [21, с. 92–93].
 
 У сучаснай тэорыі права і міжнародным праве пры 

вызначэнні сферы дзеяння нарматыўных прававых актаў у прасторы 

выкарыстоўваецца паняцце «юрысдыкцыя», якая з’яўляецца праявай 

дзяржаўнага суверэнітэту і абазначае сферу дзеяння дзяржаўнай улады [22, 

с. 112–116]. Пры гэтым па дзеянню ў прасторы выдзяляюць 

тэрытарыяльную і экстэрытарыяльную юрысдыкцыю, па аб’ёму – поўную і 

няпоўную, па характару – заканадаўчую (прадпісваючую), выканаўчую 

(адміністратыўную) і судовую. 

Пры поўнай юрысдыкцыі дзяржава мае права фармуляваць правілы 

паводзінаў і забяспечваць іх выкананне ўсімі даступнымі дзяржаве 

законнымі сродкамі. А пры абмежаванай дзяржава можа выдаваць 

абавязковыя для выканання нарматыўныя прававыя акты, але яна 

абмежавана ў выкарыстанні сродкаў, якія забяспечваюць іх выкананне. 

Юрысдыкцыя, якую ажыццяўляе дзяржава ў межах сваёй тэрыторыі, 

называецца тэрытарыяльнай, а юрысдыкцыя, якую ажыццяўляе дзяржава за 

межамі дзяржаўнай тэрыторыі, называецца экстэрытарыяльнай.  

Агульнае правіла пры вызначэнні тэрытарыяльнай юрысдыкцыі 

дзяржавы зводзіцца да таго, што дзяржава ажыццяўляе поўную 

юрысдыкцыю ў межах сваёй тэрыторыі і абмежаваную (няпоўную) у 

адносінах да сваіх грамадзян і арганізацый за яе межамі, у межах 

спецыяльнай эканамічнай зоны мора і кантынентальнага шэльфа. У 

падмурку экстэрытарыяльнай юрысдыкцыі ляжыць персанальны прынцып, 

у сілу якога дзяржава можа абавязаць сваіх грамадзян і свае арганізацыі за 

межамі сваёй тэрыторыі выконваць свае законы. Такая юрысдыкцыя мае 

абмежаваны характар і з’яўляецца прадпісваючай (г. зн., нормаствараючай 

ці заканадаўчай) юрысдыкцыяй. Прымусовая юрысдыкцыя дзяржавы 

ажыццяўляецца толькі тады, калі суб’ект знаходзіцца пад поўнай 

юрысдыкцыяй дзяржавы, г. зн., на яе тэрыторыі. 

У падмурку вызначэння тэрытарыяльных межаў дзеяння 

нарматыўных прававых актаў ляжыць так званая статуарная тэорыя, якая 

была распрацавана ў XIX стагоддзі. Сутнасць дадзенай тэорыі зводзіцца да
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таго, што для вызначэння нарматыўнага прававога акта, які павінен быць 

прыменены да пэўных прававых адносінаў – нацыянальны ці замежны – 

прымаецца пад увагу перш-наперш прырода прававых адносінаў [23 с. 148-

149].
 
 У залежнасці ад гэтага у статуарнай тэорыі выдзяляюцца тры віды 

нарматыўных прававых актаў:  акты асабістыя (statuta personalia), акты 

рэчавыя (statuta realia), акты змешаныя (statuta mixtra). 

1. Statuta personalia – нарматыўныя прававыя акты, якія вызначаюць 

юрыдычнае становішча, праваздольнасць асобы. Усе пытанні, якія 

ўзнікаюць адносна прававога становішча асобы, вырашаюцца на падставе 

нарматыўных прававых актаў радзімы (lex domicilii). 

2. Statuta realia – нарматыўныя прававыя акты, якія вызначаюць нашы 

правы на рэчы. Прычым яны ў сваю чаргу распадаюцца на дзве групы: а) 

акты, у якіх фармулююцца правы на рухомую маёмасць і б) акты, у якіх 

вызначаюцца правы асобы на нерухомую маёмасць. У першым выпадку 

сутыкненні паміж нарматыўнымі прававымі актамі розных дзяржаў 

вырашаюцца, як правіла, на падставе актаў той дзяржавы, дзе пражывае 

ўладальнік рухомай маёмасці (lex domicilii). А ў другім выпадку ўсе 

сутыкненні паміж актамі вырашаюцца на падставе актаў месцазнаходжання 

рэчы (lex rei sitae). 

3. Statuta mixtra – прынцып вызначэння нарматыўнага прававога акта 

ў залежнасці ад характару дагаворных адносінаў асобы. Пры гэтым 

выдзяляюць два пытанні: пытанне аб юрыдычнай сапраўднасці дагавора 

вырашаецца згодна з актамі той дзяржавы, дзе быў заключаны дагавор 

(locus reqit actum). Што ж тычыцца парадку ажыццяўлення дагавора, то ён, 

як правіла, адбываецца на падставе нарматыўных прававых актаў той 

дзяржавы, на тэрыторыі якой ён ажыццяўляецца. 

Дзеянне нарматыўнага прававога акта на тэрыторыі дзяржавы 

вызначаецца наступнымі правіламі: 1) калі нарматыўны прававы акт 

выдадзены органам цэнтральнай улады, то ён мае значэнне і сілу на ўсёй 

тэрыторыі дзяржавы, калі іншае прама не агаворана ў ім ці іншых 

спецыялізаваных нарматыўных актах, што вызначаюць тэрытарыяльныя 

межы яго дзеяння; 2) калі нарматыўны прававы акт выдадзены 

ўпаўнаважаным органам улады пэўнай тэрытарыяльнай адзінкі, то ён мае 

юрыдычнае значэнне  толькі ў межах гэтай тэрытарыяльнай адзінкі; 3) 

лакальныя нарматыўныя прававыя акты дзейнічаюць на тэрыторыі (у 

межах) пэўнага прадпрыемства, арганізацыі; 4) пэўныя нарматыўныя 

прававыя акты выдаюцца спецыяльна для іх дзеяння на пэўнай тэрыторыі 

дзяржавы, напрыклад, у межах так званай чарнобыльскай зоны. 

Здаўна ў агульнай тэорыі права былі сфармуляваны высновы аб тым, 

што ў сферы дзяржаўнага права пануе тэрытарыяльны пачатак. Дзяржаўнае 

права абумоўлена асаблівасцямі яе палітычнага ладу, і таму дзяржава не 

дапускае на сваёй тэрыторыі дзеяння «чужога» палітычнага закона. Гэтае ж 

правіла тычыцца і крымінальнага закона. Разам з тым, прырода грамадскіх 

адносінаў, што рэгулююцца грамадзянскім правам, наадварот, патрабуе
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пэўных абмежаванняў тэрытарыяльнага прынцыпу, бо без пэўных 

выключэнняў з яго будуць паралізаваны разнастайныя міжнародныя 

таварна-грашовыя адносіны. 

Дзеянне нарматыўных прававых актаў у прасторы звязана з шэрагам 

выпадкаў, якія абазначаюцца паняццем «экстэрытарыяльнае дзеянне 

нарматыўнага прававога акта» (часцей за ўсё – закона). Яго сутнасць у тым, 

што пры пэўных абставінах, якія часцей за ўсё прадугледжаны ў дзеючым 

праве, адносна пэўных дзеянняў пэўных суб’ектаў права, якія ўчынены на 

тэрыторыі адной дзяржавы, прымяняюцца нарматыўныя прававыя акты 

іншай дзяржавы. З экстэрытарыяльным дзеяннем нарматыўнага прававога 

акта часцей за ўсё мы сутыкаемся тады, калі на тэрыторыі нашай дзяржавы 

знаходзяцца замежныя грамадзяне ці грамадзяне з падвоеным 

грамадзянствам, альбо асобы без грамадзянства, альбо замежныя 

арганізацыі ці арганізацыі міжнародныя. 

Экстэрытарыяльнае дзеянне мы назіраем і тады, калі нашы грамадзяне 

знаходзяцца за межамі нашай краіны ці нашы, беларускія, арганізацыі 

дзейнічаюць на тэрыторыі іншых дзяржаў. Знаходзячыся за межамі 

Рэспублікі Беларусь, нашы грамадзяне і нашы арганізацыі не вызваляюцца 

ад выканання і захавання норм беларускага права. Яны, наадварот, нясуць 

як бы «падвоены прававы цяжар». На тэрыторыях іншых дзяржаў яны 

абавязаны выконваць і захоўваць усе прававыя прадпісанні  іншай прававой 

сістэмы, а таксама ўласна беларускага права. І калі, напрыклад, яны  

ўчыняць дзеянне, якое не лічыцца  правапарушэннем на тэрыторыі іншай 

дзяржавы, а беларускае заканадаўства кваліфікуе яго як правапарушэнне, то 

такія беларускія грамадзяне могуць быць прыцягнуты да адказнасці згодна з 

беларускім заканадаўствам. 

Дзеянне нарматыўных прававых актаў у прасторы звязана таксама з 

абмежаваннямі дзеяння пэўных нарматыўных актаў ці іх частак на нейкай 

частцы тэрыторыі дзяржавы. Звычайна гэта звязана з утварэннем на 

тэрыторыі асобнай дзяржавы ці тэрыторыі сумежных дзяржаў так званых 

асобных эканамічных, афшорных зон. У гэтых зонах устанаўліваецца 

«спецыяльны» прававы рэжым, які адрозніваецца ад агульнапрынятага. 

Спецыяльны прававы рэжым ствараецца наступным шляхам. Дзяржава 

прымае рашэнне, згодна з якім на пэўнай тэрыторыі не дзейнічаюць пэўныя 

нарматыўныя прававыя акты ці іх часткі і асобныя палажэнні. Гэтыя 

«пустоты» ў прававой сістэме запаўняюцца іншымі, «спецыяльнымі» 

нарматыўнымі прававымі актамі, характар і змест якіх, як правіла, 

вызначаюцца ў асобным законе аб асобнай эканамічнай зоне. На тэрыторыі 

гэтай асобнай зоны са згоды дзяржавы могуць дзейнічаць нарматыўныя 

прававыя акты іншых дзяржаў ці міжнародныя нормы права.    Праўда, на 

тэрыторыі свабоднай ці афшорнай зоны ў поўным аб’ёме дзейнічае 

Канстытуцыя дзяржавы, а таксама тыя нарматыўныя прававыя акты, у якіх 

устанаўліваюцца разнастайныя віды і меры юрыдычнай адказнасці.  
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5. Дзеянне нарматыўных прававых актаў па колу асобаў. 

 

Дзеянне нарматыўнага прававога акта па колу асобаў звязана з 

вызначэннем тых суб’ектаў права, адносна якіх нарматыўны прававы акт 

мае абавязковае значэнне. Агульнае правіла, якое было сфармулявана 

юрыдычнай навукай, гучыць так: пад дзеянне нарматыўнага прававога акта 

падпадаюць усе суб’екты права: як фізічныя, так і юрыдычныя асобы. Да 

фізічных асобаў, адносна якіх нарматыўныя прававыя акты маюць 

абавязковае значэнне, адносяцца перш-наперш грамадзяне дзяржавы, асобы 

без грамадзянства (так зв. патрыды), асобы з падвоеным грамадзянствам 

(так зв. біпатрыды), а таксама замежныя грамадзяне.  

Праўда, калі адносна грамадзян дзяржавы абсалютна ўсе 

нарматыўныя акты і ва ўсім іх аб’ёме маюць абавязковае значэнне, то 

адносна іншых фізічных асобаў у дзеянні нарматыўных прававых актаў 

практычна ў кожнай нацыянальнай сістэме існуюць выключэнні. З чым яны 

звязаны? Тут можна сфармуляваць агульнае правіла:  тыя нормы права і тыя 

суб’ектыўныя правы і юрыдычныя абавязкі, якія ў іх замацаваны і якія 

непасрэдна вынікаюць з асобнай палітыка-прававой сувязі асобы і дзяржавы 

– грамадзянства, маюць абавязковае значэнне толькі для грамадзян пэўнай 

дзяржавы. Усе астатнія нормы права і юрыдычныя правы і абавязкі, якія ў іх 

замацаваны, маюць агульнаабавязковае значэнне абсалютна для ўсіх 

суб’ектаў права.  

Адрасатамі асобных нарматыўных прававых актаў могуць быць не ўсе 

фізічныя ці юрыдычныя асобы, а толькі нейкія іх групы, напрыклад, 

пенсіянеры, ваеннаслужачыя, супрацоўнікі міліцыі і г. д. Ёсць і такія 

нарматыўныя прававыя акты, якія распаўсюджваюць сваё дзеянне толькі на 

суб’ектаў права ў межах пэўнага міністэрства, дзяржаўнага камітэта і г. д. 

З дзеяннем нарматыўнага прававога акта па асобах шчыльна звязана 

пытанне аб прывілеях і імунітэтах. На думку А.В. Малько, імунітэты – гэта 

асобны від прывілеяў, якія ў сваю чаргу з’яўляюцца спецыфічнай 

разнавіднасцю льгот, юрыдычных выключэнняў [24, с. 13]. Прывілеі і 

імунітэты ствараюць асобны юрыдычны рэжым, асобныя прававыя перавагі 

пэўнаму колу суб'ектаў права і садзейнічаюць такім чынам пашырэнню іх 

магчымасцяў па задавальненню тых ці іншых інтарэсаў. Яны з'яўляюцца 

гарантыямі сацыяльна карыснай дзейнасці і садзейнічаюць ажыццяўленню 

тых ці іншых абавязкаў 

Прывілеі і імунітэты ўяўляюць часта перажытак старых часоў, бо яны 

ўзніклі на ранніх этапах развіцця права і атрымалі бурнае развіццё ў эпоху 

феадалізма. Іх існаванне ў сучасным праве часцей за ўсё звязана з асобным 

палітычным і прававым становішчам, якое займаюць нейкія фізічныя і 

юрыдычныя асобы. Да гэтых асобаў належаць, напрыклад: а) кіраўнікі 

дзяржаў; б) народныя прадстаўнікі (парламентарыі); в) асобы, якія
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карыстаюцца правам экстэрытарыяльнасці (кіраўнікі іншых дзяржаў, паслы 

і іншыя дыпламатычныя агенты замежных дзяржаў). 

Прывілеі і імунітэты кіраўнікоў дзяржаў былі вельмі пашыраны раней, 

ва ўмовах абсалютных манархій, значна меншымі яны сталі ва ўмовах 

канстытуцыйных манархій [25, с. 52–72].
 
Прывілеі манархаў зводзяцца да 

таго, што яны не падлягаюць юрыдычнай адказнасці і іх асоба лічыцца 

недатыкальнай. Гэта не азначае, што манарх з’яўляецца вышэйшым за 

закон, як гэта было, напрыклад, у дэспатычных дзяржавах, а азначае 

асабісты прывілей манарха, які абгрунтоўваецца тым, што «кароль не можа 

жадаць зла народу», што ён, з’яўляючыся крыніцай правасуддзя, не можа 

быць сам асуджаны судом, які дзейнічае ад яго імя. Такі прывілей патрэбны 

для падтрымання прэстыжу манарха, калі тыя ці іншыя дзеянні, 

здзейсненыя ўрадам, могуць быць злачыннымі. У гэтым выпадку адказнымі 

лічацца міністры, а не манархі. Менавіта таму кожны акт манарха патрабуе 

скрэпы ў выглядзе подпісу міністра. Часткова прывілеі і імунітэты 

захоўваюцца і зараз за  кіраўнікамі цывілізаваных дзяржаў, асабліва – за 

прэзідэнтамі, у тым ліку і былымі, а таксама тымі, якія выйшлі ў адстаўку.  

Прывілеі і імунітэты народных прадстаўнікоў (парламентарыяў) 

больш абмежаваныя, чым прывілеі  кіраўнікоў дзяржаў (манархаў). Яны 

з’явіліся пасля ўзнікнення інстытута прадстаўнікоў народа ў старажытных 

дзяржавах (у Афінах, у Рыме), былі адноўлены пасля стварэння першых 

парламентаў і замацаваны ў законах. Прывілеі народных прадстаўнікоў былі 

ўведзены дзеля таго, каб яны маглі паспяхова выконваць свае абавязкі. А  

для гэтага яны павінны быць вольныя ў выказваннях  сваіх меркаванняў і 

павінны быць недатыкальнымі. Менавіта з гэтымі праявамі дзейнасці 

народных прадстаўнікоў і звязаны галоўным чынам іх прывілеі, якія 

звычайна дакладна пералічваюцца ў законе і дакладна рэгламентуюцца. 

Разам з тым, прывілеі народных прадстаўнікоў маюць умоўны характар. 

Яны карыстаюцца імі да таго часу, пакуль парламент не дасць сваёй згоды 

на прыцягненне  народных прадстаўнікоў да пэўнага віду адказнасці. 

Адносна асобаў, якія карыстаюцца правам экстэрытарыяльнасці 

(кіраўнікі іншых дзяржаў і ўрадаў, супрацоўнікі дыпламатычных 

прадстаўніцтваў замежных дзяржаў (паслы, пасланнікі, павераныя ў 

справах, саветнікі, гандлёвыя прадстаўнікі і іх намеснікі, ваенныя аташэ і іх 

памочнікі, сакратары і іншыя дыпламатычныя агенты замежных дзяржаў, а 

таксама члены іх сем’яў і некаторыя іншыя замежныя грамадзяне)) сучасная 

тэорыя права выкарыстоўвае тэрмін і паняцце «імунітэт». Гэтыя асобы 

згодна з Венскай канвенцыяй аб дыпламатычных адносінах ад 18 красавіка 

1961 года карыстаюцца асабістай недатыкальнасцю. Яны не могуць быць 

арыштаваны ці затрыманы ні ў якай форме. Пытанні аб іх крымінальнай ці 

адміністрацыйнай адказнасці ў выпадку здзяйснення імі злачынстваў ці 

адміністрацыйных правапарушэнняў на тэрыторыі дзяржавы, дзе яны 

знаходзяцца, вырашаюцца дыпламатычным шляхам. Гэтая катэгорыя асобаў 

карыстаецца і іншымі імунітэтамі. Існаванне разнастайных імунітэтаў, што
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замацоўваюцца за дыпламатычнымі прадстаўнікамі, абгрунтоўваецца іх 

асобным грамадскім становішчам і дзяржаўнай роллю, і пабудавана на  

тэарэтычнай канструкцыі, згодна з якой гэтыя асобы як бы жывуць па-за 

тэрыторыяй дзяржавы. Без імунітэтаў гэтай катэгорыі асобаў не змагло б 

існаваць дыпламатычнае прадстаўніцтва. 

 

6. Дзеянне нарматыўных прававых актаў па прадмету рэгулявання 

(па сферы рэгуляцыі). 

 

Далёка не заўсёды ў навуковай і навучальнай літаратуры дадзены 

аспект (зрэз) юрыдычнага дзеяння нарматыўнага прававога акта 

разглядаецца ў дадзенай тэме [26, с.142–150, 265–267, 344–346, 186–192, 

475–482].
 

 Разам з тым знакаміты навуковец-юрыст Ганс Кельзен быў 

глыбока перакананы ў тым, што дадзены аспект дзеяння норм права (ён 

называў яго матэрыяльным (ці змястоўным) неабходны пры вывучэнні 

дзеяння нарматыўных прававых актаў [27, с. 23–26], падкрэсліваючы пры 

гэтым, што нормы права рэгулююць заўсёды толькі паводзіны чалавека, а 

іншыя з’явы, адрозныя ад паводзінаў чалавека, могуць быць прадугледжаны 

ў нормах права толькі ў сувязі з паводзінамі чалавека – як яго ўмова ці 

наступства. Пры гэтым пад змястоўнай (матэрыяльнай) сферай дзеяння ён 

меў на ўвазе розныя вобласці чалавечай дзейнасці, якія падлягаюць 

прававому рэгуляванню: эканамічную, палітычную, рэлігійную і г. д.  

Уяўляецца, што сама логіка навучальнага курса па агульнай тэорыі 

дзяржавы і права патрабуе таго, каб пры дзеянні нарматыўнага прававога 

акта разглядаўся таксама  і гэты аспект. Доказы тут такія. Пасля таго, як 

высветлены пытанні аб сутнасці, нормах і крыніцах права, а таксама аб 

сістэме норм права і сістэме заканадаўства, дзеля разгляду далейшых 

пытанняў навучальнага курса, у асаблівасці, пытанняў аб рэалізацыі і 

прымяненні норм права, патрабуецца ўдакладніць сферу дзеяння 

нарматыўных прававых актаў шляхам іх прывязкі да пэўных відаў 

грамадскіх адносінаў і адпаведна пэўных структурных частак сістэмы  

права.  Толькі такім чынам можна высветліць усе сістэмна-структурныя і 

функцыянальныя сувязі нарматыўна-прававых актаў і тых норм права, што 

ў іх змяшчаюцца, прывязаць іх да пэўнага галіновага прававога рэжыму, 

асэнсаваць у поўнай меры іх мэты і задачы і праз гэта зразумець іх змест.  

З дзеяннем нарматыўных прававых актаў па прадмету рэгулявання 

звязана пытанне аб суадносінах законаў агульных, законаў, якімі 

ўстанаўліваюцца нейкія выключэнні, і спецыяльных законаў. Справа тут у 

тым, што ў жыцці нярэдка сустракаюцца сітуацыі, пры якіх агульныя 

законы патрэбна «прыжывіць» да асобных сітуацый, якія патрабуюць 

індывідуальнага падыходу з боку заканадаўцы. Старажытнарымскія 

юрысты сфармулявалі для гэтых выпадкаў прававую аксіёму, згодна з якой 

lex specialis deroqat lex qeneralis – спецыяльны закон адмяняе дзеянне закона 
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агульнага. Суадносіны паміж нарматыўнымі прававымі актамі агульнымі, 

спецыяльнымі і тымі, якія ўстанаўліваюць нейкія выключэнні, можна 

дакладна вызначыць толькі шляхам вызначэння характару і спецыфікі 

рэгулюемых імі грамадскіх адносінаў. Пры гэтым напачатку трэба 

высветліць агульнагаліновы прававы рэжым гэтых адносінаў, а ўжо затым 

устанавіць спецыфіку прававога рэгулявання пэўнага віду грамадскіх 

адносінаў [28]. 

Па агульнаму правілу, нарматыўныя прававыя акты і нормы права, 

што ў іх змешчаны, якія рэгулююць грамадскія адносіны ў пэўнай галіне 

норм права, не распаўсюджваюць сваё дзеянне на тыя грамадскія адносіны, 

якія рэгулююцца нарматыўнымі прававымі актамі, якія скіраваны на 

рэгуляванне грамадскіх адносінаў, што ўключаюцца ў прадмет прававога 

рэгулявання іншых галінаў норм права. І толькі ў асобных момантах 

(напрыклад, пры прабелах у праве) дапускаецца так званае субсідзіярнае 

дзеянне тых ці іншых норм (і актаў) права за межамі сваёй сферы 

рэгулявання. 

Разам з тым, адной з асаблівасцяў развіцця сістэмы нарматыўна-

прававых актаў (у шырокім сэнсе слова – сістэмы заканадаўства) з’яўляецца 

тое, што нарматыўных прававых актаў «аднагаліновай» арыентацыі вельмі 

мала.У абсалютнай большасці нарматыўных прававых актаў змяшчаюцца 

нормы права, якія адносяцца да розных галінаў права. З гэтага пункту 

гледжання ўсе нарматыўныя прававыя акты падзяляюцца на дзве вялікія 

групы – галіновыя і комплексныя. Адсюль вынікае тое, што для правільнага 

разумення сэнсу і зместу норм права, вызначэння сферы іх дзеяння, кола 

суб’ектаў права, на якія яны распаўсюджваюць сваё дзеянне, вельмі важна 

ўстанавіць структурна-функцыянальныя сувязі кожнага нарматыўнага 

прававога акта ў сістэме заканадаўства і найперш з галаўнымі 

кадыфікаванымі нарматыўнымі прававымі актамі, напрыклад, 

Грамадзянскім, Працоўным, Крымінальным і г. д. кодэксамі, якія 

ўзначальваюць пэўную галіну заканадаўства. Устанаўленне «сілавых» 

залежнасцяў кожнага нарматыўнага прававога акта дазваляе праватворцам і 

правапрымяняльнікам правільна арыентавацца ў сістэме норм права і 

сістэме заканадаўства пры выбары неабходных для іх норм права, іх 

правільнага разумення і прымянення. 

Вядома, што нацыянальная сістэма права ўмоўна падзяляецца на 

права публічнае і права прыватнае. Пры гэтым кожная з гэтых сфер 

адрозніваецца асобным суб’ектным складам грамадскіх адносінаў, 

своеасаблівым наборам прававых сродкаў і метадаў, якія 

выкарыстоўваюцца для іх рэгулявання. Таму для правільнага і адэкватнага 

разумення зместу нарматыўных прававых актаў, вызначэння сферы іх 

дзеяння і кола суб’ектаў, адносна якіх яны маюць абавязковае значэнне, 

вельмі важна вызначыць і той факт, да якой сферы прававога рэгулявання – 

публічнай ці прыватнай – адносіцца той ці іншы нарматыўны прававы акт. 
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7. Асаблівасці дзеяння міжнароднага права і міжнародных 

дагавораў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 

 

Вядома, што прававая сістэма Рэспублікі Беларусь функцыянуе і 

развіваецца ў шчыльнай узаемасувязі з іншымі нацыянальнымі прававымі 

сістэмамі, а таксама з міжнародным правам. У артыкуле 8 Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь замацавана правіла, згодна з якім Рэспубліка Беларусь 

прызнае прыярытэт агульнапрызнаных прынцыпаў міжнароднага права і 

забяспечвае адпаведнасць ім заканадаўства. У гэтай сувязі ўзнікаюць 

пытанні аб тым, як трансфармуюцца агульнапрызнаныя прынцыпы 

міжнароднага права ў сістэму крыніц права Рэспублікі Беларусь і найперш у 

сістэму заканадаўства, якім чынам уплываюць міжнародныя дагаворы, што 

заключаюцца Рэспублікай Беларусь, на дзеянне нарматыўных прававых 

актаў. 

Найперш трэба адзначыць, што агульнапрызнаныя прынцыпы 

міжнароднага права дзейнічаюць на ўсёй тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і 

маюць абавязковае значэнне для ўсіх асобаў, яны пранізваюць усю 

прававую сістэму Рэспублікі Беларусь, склаўшуюся гістарычна ў Беларусі 

сістэму крыніц права ўвогуле і сістэму заканадаўства, у прыватнасці. 

Прычым дзейнічаюць яны бестэрмінова. Што тычыцца міжнародных 

дагавораў, то трэба падкрэсліць, што згодна з часткай 3 артыкула 8 

Канстытуцыі, па-першае, не дапускаецца заключэння такіх міжнародных 

дагавораў, якія супярэчаць Канстытуцыі, а, па-другое, для іх дзеяння на 

тэрыторыі Беларусі неабходна   ажыццявіць шэраг юрыдычна абавязковых 

дзеянняў і працэдур. 

У артыкуле 12 Закона «Аб міжнародных дагаворах Рэспублікі 

Беларусь» сфармулявана агульнае правіла, паводле якога міжнародныя 

дагаворы ўступаюць у сілу для Рэспублікі Беларусь толькі пасля таго, як 

будзе выражана згода Рэспублікі Беларусь на абавязковасць для яе 

міжнароднага дагавора ў адпаведнасці з дадзеным законам у парадку і 

тэрміны, якія прадугледжаны ў дагаворы ці іншым шляхам узгоднены паміж 

бакамі, якія дамаўляюцца.  

Згодна з часткай 2 артыкула 3 Закона «Аб міжнародных дагаворах 

Рэспублікі Беларусь» рашэнне аб згодзе на абавязковасць для Рэспублікі 

Беларусь міжнародных дагавораў прымаецца Прэзідэнтам Рэспублікі 

Беларусь, Нацыянальным Сходам Рэспублікі Беларусь і Саветам Міністраў 

Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з іх кампетэнцыяй, а згода Рэспублікі 

Беларусь на абавязковасць для яе міжнародных дагавораў можа быць 

выражана шляхам падпісання дагавора, абмена дакументамі, пісьмамі ці 

нотамі, якія ўтвараюць дагавор, шляхам ратыфікацыі дагавора, далучэння да 

дагавора ці любым іншым шляхам, пра які дамовіліся бакі. Разгледзім гэтыя 

шляхі больш падрабязна. 
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Практыка функцыянавання беларускай прававой сістэмы сведчыць аб 

тым, што толькі нейкая, у колькасных адносінах невялікая частка 

міжнародных дагавораў пасля падпісання набывае абавязковае значэнне і 

пачынае дзейнічаць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Але абсалютная 

большасць міжнародных дагавораў для набыцця юрыдычнай сілы і 

непасрэднай дзейнасці на тэрыторыі нашай дзяржавы патрабуе 

ажыццяўлення шэрагу ўнутрыдзяржаўных працэдур, якія неабходны дзеля 

выражэння згоды Рэспублікі Беларусь на абавязковасць для яе міжнародных 

дагавораў. 

Адной з такіх унутрыдзяржаўных працэдур з’яўляецца ратыфікацыя 

міжнародных дагавораў, якая ажыццяўляецца Нацыянальным сходам 

Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым абавязковай ратыфікацыі падлягаюць 

міжнародныя дагаворы: аб удзеле Рэспублікі Беларусь у міждзяржаўных 

утварэннях; аб тэрытарыяльным размежаванні Рэспублікі Беларусь з  

іншымі дзяржавамі; міжнародныя дагаворы, прадметам якіх з’яўляюцца 

пытанні, што адносяцца толькі да сферы заканадаўчага рэгулявання, але па 

нейкіх прычынах не ўрэгуляваны законамі Рэспублікі Беларусь, дэкрэтамі і 

ўказамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь; іншыя міжнародныя дагаворы, пры 

падпісанні якіх бакі дамовіліся аб ратыфікацыі. 

Тыя міжнародныя дагаворы, якія не падлягаюць ратыфікацыі і не 

ўступаюць у дзеянне пасля падпісання, набываюць юрыдычную сілу пасля 

іх зацвярджэння. Пры гэтым міждзяржаўныя дагаворы зацвярджаюцца 

Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, а міжурадавыя дагаворы – Саветам 

Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Яшчэ адзін шлях да набыцця міжнародным дагаворам юрыдычнай 

сілы на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь – далучэнне Рэспублікі Беларусь да 

міжнародных дагавораў у адпаведнасці з умовамі міжнароднага дагавора ці 

ў іншых выпадках, якія прадугледжаны міжнародным правам. Пры гэтым 

рашэнне аб далучэнні Рэспублікі Беларусь да міждзяржаўнага і 

міжурадавага дагавора, які падлягае ратыфікацыі Нацыянальным Сходам 

Рэспублікі Беларусь, прымаецца ў форме закона Рэспублікі Беларусь аб 

далучэнні да міжнароднага дагавора, а міждзяржаўных дагавораў, якія не 

падлягаюць ратыфікацыі – Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь у форме ўказа 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Рашэнне аб далучэнні да міжурадавых 

дагавораў, якія не падлягаюць ратыфікацыі, прымаецца Саветам Міністраў 

Рэспублікі Беларусь у форме пастаноў Савета Міністраў. 

Агульнапрызнаныя прынцыпы міжнароднага права і міжнародныя 

дагаворы, якія ўступілі ў сілу, з’яўляюцца неад’емнай часткай права і 

заканадаўства Рэспублікі Беларусь і падлягаюць непасрэднаму 

прымяненню. Яны маюць юрыдычную сілу таго акта, якім выражана згода 

Рэспублікі Беларусь на абавязковасць для яе адпаведнага міжнароднага 

дагавора. Калі ж з тэкста міжнароднага дагавора вынікае, што для яго 

рэалізацыі патрабуецца прыняцце ўнутрыдзяржаўнага нарматыўнага 

прававога акта, то тады кампетэнтны орган дзяржаўнай улады абавязаны
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прыняць такі нарматыўны прававы акт. Разам з тым, можа высветліцца, што 

асобныя нарматыўныя прававыя акты нацыянальнага заканадаўства ці іх 

асобныя часткі не адпавядаюць уступіўшаму ў законную сілу міжнароднаму 

дагавору. У гэтых выпадках кампетэнтныя органы дзяржаўнай улады 

павінны прывесці выдадзеныя імі нарматыўныя прававыя акты ў 

адпаведнасць з міжнароднымі дагаворамі. 

Важнымі момантамі дзеяння міжнародных дагавораў на тэрыторыі 

Рэспублікі Беларусь з’яўляюцца спыненне дзеяння, у тым ліку дэнансацыя, 

а таксама  прыпыненне іх дзеяння. Пры гэтым адзначаныя юрыдычныя 

працэдуры ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з умовамі самога міжнароднага 

дагавора і нормамі міжнароднага права тым органам дзяржавы, у 

кампетэнцыю якога ўваходзіць прыняцце рашэння аб згодзе на 

абавязковасць міжнароднага дагавора для Рэспублікі Беларусь і ў форме 

тых жа самых нарматыўных прававых актаў, якімі была дадзена згода на 

абавязковасць – у форме закона, указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 

пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

 

Праблемныя пытанні 

 

1. Як Вы думаеце, ці маюцца нейкія асобныя правілы дзеяння ў 

прасторы, па часе, па колу асобаў, па прадмету (сферы рэгулявання) у 

іншых крыніц норм права ў кантынентальнай прававой сям’і? 

2. Як Вы лічыце, ці ёсць адрозненні ў дзеянні нарматыўных прававых 

актаў у прасторы, у часе, па колу асобаў, па прадмету (сферы рэгулявання) у 

іншых прававых сем’ях у параўнанні з кантынентальнай прававой сям’ёй, і 

калі ёсць, то чым яны абумоўлены?  

3. Ці можна ў прынцыпе выпрацаваць агульныя правілы дзеяння 

нарматыўных прававых актаў і іншых крыніц норм права для ўсіх прававых 

сем’яў? 

4. Ці можна ў прынцыпе выпрацаваць аднолькавыя правілы для 

дзеяння крыніц міжнароднага і крыніц нацыянальнага права? 

5. Чаму не ўсе сфармуляваныя ў тэорыі права спосабы страты 

нарматыўным прававым актам юрыдычнай сілы былі дакладна замацаваны 

ў Законе Рэспублікі Беларусь «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі 

Беларусь»? 
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Глава 8 

РЭАЛІЗАЦЫЯ, ПРЫМЯНЕННЕ 

І ТЛУМАЧЭННЕ НОРМ ПРАВА 

 

 
1. Рэалізацыя норм права: паняцце, формы, метады. 2. Прымяненне нормаў права: 

паняцце, віды, суб’екты. 3. Стадыі прымянення норм права. 4. Акт прымянення норм 

права, іх змест, прыметы, віды, структура. 5. Тлумачэнне норм права: паняцце і 

спосабы. 6. Віды тлумачэння норм права. 7. Акты тлумачэння норм права. 8. 

Прабелы ў праве. 

 

 

Нормы права самі па сабе не могуць выконваць рэгулюючай функцыі, 

такую функцыю яны выконваюць у працэсе іх рэалізацыі, калі нормы права 

ўвасабляюцца ў жыцці, ажыццяўляюцца ў паводзінах удзельнікаў грамадскіх 

адносінаў. Без рэалізацыі прававых прадпісанняў у жыцці нормы права 

страчваюць сваё сацыяльнае прызначэнне. 

 

1. Рэалізацыя нормаў права: паняцце, формы, метады. 
 

Тэрмін «рэалізацыя» паходзіць ад лацінскага слова «realis» і азначае 

ажыццяўленне чаго-небудзь, правядзенне ў жыццё якога-небудзь плана, 

праекта, праграмы і г.д. [1, с. 429]. «Право ничто, − справядліва заўважае 

Л.С. Явіч, − если его положения не находят своей реализации в деятельности 

людей и их организаций, в общественных отношениях. Нельзя понять право, 

если отвлечься от механизма его реализации в жизни общества» [2, с. 201]. 

Найбольш поўная характарыстыка рэалізацыі норм права складаецца з 

адказаў на наступныя пытанні: 

1)  кім рэалізуюцца нормы права; 

2)  што менавіта рэалізуецца, зыходзячы са зместу норм права; 

3)  як адбываецца рэалізацыя норм права. 

Суб’ектамі рэалізацыі норм права з’яўляюцца ўсе іх адрасаты − 

грамадзяне, службовыя асобы, юрыдычныя асобы, органы дзяржавы, 

грамадскія арганізацыі. Іншымі словамі, у шырокім сэнсе слова суб’ектамі 

рэалізацыі норм права з’яўляюцца ўсе ўдзельнікі грамадскіх адносінаў. 

Як, у якіх знешніх формах адлюстроўваецца рэалізацыя норм права? 

Даследчыкамі даўно заўважана, што існуе непарыўная сувязь паміж зместам 

прававых прадпісанняў, што ўтрымліваюцца ў нормах права, і формамі іх 

рэалізацыі [3, с. 6]. 

Калі норма права ўтрымлівае забарону пэўных дзеянняў, то яе 

рэалізацыя адбудзецца ў форме ўстрымання ад іх здзяйснення або,  іншымі 

словамі,  у форме прытрымлівання або захавання. Так, нормы працоўнага
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заканадаўства, прысвечаныя дысцыпліне працы, будуць рэалізаваны, калі не 

будзе парушэнняў працоўнай дысцыпліны. 

У тым выпадку, калі ў норме права ўтрымліваецца абавязак выканаць 

пэўныя дзеянні, то яна будзе рэалізавана, калі азначаныя дзеянні 

выконваюцца, г. зн., у форме выканання. Ізноў возьмем прыклад з 

працоўнага заканадаўства. Нормы, якія прадугледжваюць выкананне 

працоўных абавязкаў згодна з працоўным дагаворам, будуць рэалізаваны, 

калі адпаведныя абавязкі выконваюцца работнікам. 

Нормы права могуць утрымліваць правамоцтвы суб’ектаў на 

ажыццяўленне пэўных дзеянняў, у такіх выпадках яны рэалізуюцца ў форме 

выкарыстання дадзеных правамоцтваў. Так, кожны грамадзянін Рэспублікі 

Беларусь валодае правам удзельнічаць у выбарах у вышэйшыя і мясцовыя 

органы ўлады. Азначаная норма будзе рэалізавана, калі грамадзянін прыме 

ўдзел у выбарах. 

Такім чынам, па характару праварэалізуючых дзеянняў, абумоўленых 

зместам нормы права, існуе тры формы іх рэалізацыі: 

1)  захаванне (прытрымліванне); 

2)  выкананне; 

3)  выкарыстанне. 

Кожная з гэтых форм рэалізацыі права мае свае асаблівасці, на якіх 

мэтазгодна спыніцца больш падрабязна.  

Прытрымліванне (захаванне) як форма рэалізацыі права адбываецца ў 

выглядзе пасіўных паводзінаў, якія не патрабуюць значных валявых 

намаганняў (прымусіць сябе не красць, не забіваць і г. д.) [4, с. 421].  

Трэба зазначыць, што ў беларускім праве існуе значная колькасць 

норм-забаронаў, якія фармулююцца па-рознаму. Так, у шэрагу выпадкаў у 

тэксце нарматыўна-прававога акта непасрэдна выкарыстоўваецца тэрмін 

«забараняецца». Разам з тым, вельмі часта ў заканадаўстве 

выкарыстоўваюцца іншыя тэрміны, блізкія па сэнсу да слова «забарона», 

напрыклад, «не дапускаецца», «не прызнаецца», «не мае права» [5, с. 18]. 

З дапамогай забараняльных норм дзяржавай устанаўліваюцца 

ўсеагульныя патрабаванні ўстрымлівацца ад пэўных паводзінаў. Значная 

частка забараняльных норм з’яўляецца адлюстраваннем (выражэннем) 

простых маральных патрабаванняў, звернутых да асобы. Напрыклад, 

асаблівасць крымінальна-прававых забаронаў заключаецца ў тым, што яны 

рэалізуюцца праз маральныя забароны, якія глыбока ўкараніліся ў свядомасці 

людзей. Так, забарона забойства – гэта перш за ўсё маральная забарона, а 

потым ужо – крымінальная. Прытрымліваючыся крымінальна-прававых 

норм, адзначае венгерскі даследчык  І. Сабо, як правіла, чалавек не думае аб 

тым, што яго паводзіны адпавядаюць забаронам крымінальнага права [6, с. 

154-155]. Таму знешне прытрымліванне адбываецца непрыкметна, для яго, як 

адзначалася, характэрна пасіўная форма. Прытрымліванне (захаванне) 

забаронаў звязана з правамернымі паводзінамі людзей, іншых суб’ектаў 

права. 
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У юрыдычнай літаратуры было выказана меркаванне аб мэтазгоднасці 

выкарыстоўваць паняцце «прытрымліванне, захаванне» права для 

абазначэння тых дзеянняў, якія па закону патрабуюцца для афармлення якіх-

небудзь вынікаў, дасягненне якіх не з’яўляецца абавязкам суб’ектаў права 

(заключэнне дагавора, афармленне даверанасці, складанне завяшчання, 

скасаванне шлюбу і г. д.). Правам вызначаны парадак ажыццяўлення 

некаторых дзеянняў, што выклікаюць юрыдычныя наступствы: формы, 

пералік дакументаў, тэрміны іх прадстаўлення, аплата пошліны і т. п.). 

Адступленне ад гэтага парадку не з’яўляецца правапарушэннем, але 

перашкаджае наступленню юрыдычнага выніка. У такім разуменні 

«захаваннем, прытрымліваннем» называецца прадугледжаны законам 

парадак афармлення, ажыццяўлення або абароны свайго права (напрыклад, 

каб скасаваць шлюб, трэба сабраць дакументы, заплаціць пошліну, падаць 

заяву ў органы ЗАГСа ці суд) [7, с. 421]. 

Дадзены  падыход у разуменні захавання як формы рэалізацыі права 

выклікае шэраг пытанняў. Калі пад захаваннем разумець адпаведнасць 

пэўных дзеянняў устаноўленым законам патрабаванняў да іх формы, 

тэрмінаў і г. д., то немагчыма не прызнаць, што і права, і абавязкі, іншымі 

словамі, управамочваючыя і абавязваючыя нормы таксама рэалізуюцца ў 

пэўных працэсуальных формах і ў пэўныя тэрміны. На наш погляд, 

традыцыйнае разуменне захавання як устрымання ад здзейсненых 

вызначаных нормамі права забаронаў адпавядае сутнасці гэтых правілаў 

паводзінаў.  

Разам з тым, выказаная пазіцыя мае перспектывы ў кірунку больш 

глыбока аналізу дзвюх іншых  форм рэалізацыі норм права: выканання і 

выкарыстання.  

Асаблівасцю выканання як формы рэалізацыі норм з’яўляецца тое, што 

суб’екты грамадскіх адносінаў павінны незалежна ад уласнага жадання 

здзяйсняць актыўныя дзеянні па ажыццяўленню абавязкаў. Абавязкі могуць 

вынікаць непасрэдна з норм заканадаўства (плаціць падаткі, служыць у 

арміі), з дагавора, які заключаны на падставе норм права (выкананне 

працоўных абавязкаў згодна з працоўным дагаворам) або з індывідуальнага 

акта прымянення норм права (рашэнне суда аб спагнанні аліментаў).  

Выкарыстанне як форма рэалізацыі звязана з ажыццяўленнем 

управамочваючых норм, суб’ектыўных правоў удзельнікаў праваадносінаў, 

тых юрыдычных магчымасцяў, якімі яны валодаюць згодна з заканадаўствам. 

Суб’ектыўнае права можа быць рэалізавана шляхам уласных 

фактычных дзеянняў (напрыклад, уласнік выкарыстоўвае рэч згодна з яе 

прызначэннем, карыстаецца, напрыклад, уласным аўтамабілем для паездак на 

работу, на дачу і т. п.), шляхам здзяйснення юрыдычна значных дзеянняў 

(напрыклад, перадае аўтамабіль у карыстанне другой асобе па даверанасці), 

праз прад’яўленне патрабаванняў да іншых асоб, напрыклад, вярнуць 

аўтамабіль, калі закончыўся тэрмін даверанасці), шляхам звароту ў 

кампетэнтны дзяржаўны орган для абароны парушанага права. Такім чынам,
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выкарыстанне як форма рэалізацыі характарызуецца шырокім спектрам 

шляхоў увасаблення ў жыццё. Пры гэтым трэба адзначыць, што не выпадкова 

ў юрыдычнай літаратуры звяртаецца ўвага на існаванне адрозненняў у 

выкарыстанні права суб’ектамі публічнага і праватнага права. Для грамадзян 

іх суб’ектыўнае права з’яўляецца спосабам выражэння і аховы іх інтарэсаў, і 

яны выкарыстоўваюць альбо не выкарыстоўваюць свае прававыя магчымасці 

згодна са сваімі жаданнямі і інтарэсамі. Ніхто не можа прымушацца або несці 

адказнасць за тое, што не выкарыстоўваў сваё суб’ектыўнае права.  

Што тычыцца дзяржаўных органаў і службовых асоб, то выкарыстанне 

належачых ім правамоцтваў з’яўляецца ў шэрагу выпадкаў не толькі іх 

правам, але і абавязкам. Так, кіраўнік прадпрыемства ў мэтах падтрымання 

працоўнай дысцыпліны мае права і абавязаны выкарыстоўваць меры 

дысцыплінарнай адказнасці да парушальнікаў працоўнай дысцыпліны. 

Па суб’ектах рэалізацыі норм права адрозніваюць дзве яе формы: 

індывідуальную і калектыўную. Справа ў тым, што некаторыя прававыя 

прадпісанні могуць быць увасоблены ў жыццё толькі пры аб’яднанні людзей, 

калектыўна. Напрыклад, згодна з арт. 36 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 

кожны мае права на свабоду аб’яднання, якое можа быць рэалізавана толькі ў 

калектыўнай форме. 

Рэалізацыя норм права ў большасці выпадкаў адбываецца без удзелу 

дзяржавы, яе органаў. Грамадзяне і арганізацыі дабравольна, без прымусу, па 

ўзаемнай згодзе ўступаюць у прававыя адносіны, у межах якіх выконваюць 

абавязкі, выкарыстоўваюць правы, не парушаюць устаноўленых законам 

забаронаў. Разам з тым, у некаторых тыповых сітуацыях узнікае 

неабходнасць дзяржаўнага ўмяшання, без якога рэалізацыя норм права 

аказваецца немагчымай. Гэта форма рэалізацыі норм права называецца 

прымяненнем права і будзе разгледжана асобна.  

Як адзначаецца ў літаратуры, гісторыя чалавечага грамадства ведае два 

асноўныя сродкі прымушэння волі людзей да рэалізацыі дзяржаўных 

устанаўленняў: гэта абяцанне ўзнагароды і пагроза фізічнага прымусу або 

пазбаўлення якіх-небудзь каштоўнасцей [8, с. 172]. Таму і прымяняльна да 

рэалізацыі норм права можна сказаць, што існуе два асноўныя метады 

(спосабы) рэалізацыі норм права − метад пераканання і метад прымусу. Так, 

прававыя забароны рэалізуюцца ў асноўным пад пагрозай наступлення 

неспрыяльных наступстваў, а пры ажыццяўленні абавязваючых норм, якія 

патрабуюць затрат чалавечых сіл, дзяржава абяцае пэўную кампенсацыю. 

 

2. Прымяненне норм права: паняцце, віды, суб’екты. 

 

У юрыдычнай літаратуры найбольш разгорнутае азначэнне 

прымянення норм права належыць У.Я. Дзюрагіну, на думку якога, 

прымяненне права − гэта ажыццяўляемая ў спецыяльна ўстаноўленых 

законам формах дзяржаўна-уладная, арганізуючая дзейнасць кампетэнтных
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дзяржаўных органаў і ўпаўнаважаных дзяржавай органаў грамадскасці па 

вынясенню індывідуальна-канкрэтных прававых прадпісанняў [9, с. 19]. 

Калі ж узнікае неабходнасць у прымяненні норм права органамі, якія 

валодаюць дзяржаўна-ўладнымі паўнамоцтвамі? 

Існуюць пэўныя тыповыя сітуацыі, калі ўзнікае неабходнасць у 

прымяненні норм права: 

а) калі праваадносіны не могуць узнікнуць без уладнага загаду 

дзяржаўнага органа ці службовай асобы, напрыклад, назначэнне пенсіі, 

прызыў грамадзян на ваенную службу і г. д.; 

б) калі ўзнікае спор аб праве і ўдзельнікі самі не могуць прыняць 

узгодненае рашэнне (напрыклад, раздзел маёмасці судом) або існуе 

перашкода для ажыццяўлення суб’ектыўных правоў і юрыдычных абавязкаў; 

в) калі патрабуецца афіцыйна ўстанавіць наяўнасць ці адсутнасць 

канкрэтных фактаў і прызнаць іх юрыдычна значнымі. Так, напрыклад, 

толькі ў судовым парадку можна прызнаць грамадзяніна памерлым або без 

вестак адсутнічаючым; 

г) калі грамадскія адносіны ў сілу іх асобай сацыяльнай ці асабістай 

значнасці павінны прайсці кантроль з боку адпаведных органаў дзяржавы з 

мэтай праверкі іх правільнасці і законнасці (напрыклад, рэгістрацыя 

выбарчай камісіяй кандыдата ў дэпутаты, натарыяльнае пасведчанне куплі-

продажу домаўладання і г. д.); 

д) калі здзейснена правапарушэнне і неабходна прыцягнуць асобу да 

юрыдычнай адказнасці. 

Як форма рэалізацыі права прымяненне норм права мае свае 

асаблівасці. Галоўнымі з іх, на наш погляд, з’яўляюцца дзве наступныя 

асаблівасці. 

Першая асаблівасць заключаецца ў тым, што суб’ектамі прымянення 

норм права з’яўляюцца органы выканаўчай, судовай улад, адміністрацыя 

прадпрыемстваў, органы пракуратуры, розныя інспекцыі і г. д. 

Правапрымяняльная дзейнасць ажыццяўляецца кампетэнтнымі дзяржаўнымі 

органамі, службовымі асобамі. Іншымі словамі, прымяненне норм права − 

прэрагатыва органаў дзяржавы. 

Другая асаблівасць заключаецца ў тым, што па свайму зместу 

прымяненне норм права з’яўляецца дзейнасцю па вынясенню індывідуальна 

канкрэтных прававых прадпісанняў, якія адрасаваны канкрэтным, 

персанальна названым асобам. 

Асноўныя патрабаванні да прымянення норм права абумоўлены яго 

сутнасцю.  

Прынцып законнасці азначае захоўванне літары і духу законаў, якія 

прымяняюцца, гэта дзейнасць правапрымяняльных органаў і службовых асоб 

у межах прадстаўленых ім паўнамоцтваў, строгае і няўхільнае захаванне 

працэдуры, прыняцце ў выніку правапрымяняльнай дзейнасці юрыдычных 

актаў устаноўленай формы і г. д. 
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Прынцып абгрунтаванасці ў прымяненні норм права азначае поўнае 

выяўленне, дэталёвае вывучэнне і выкарыстанне ўсіх матэрыялаў, якія 

адносяцца да справы, прыняцце рашэння толькі на падставе правераных 

фактаў. 

Прынцып мэтазгоднасці азначае, што правапрымяняльны орган 

прымае рашэнне па справе з улікам яе канкрэтных асаблівасцяў, спецыфікі 

сітуацыі, якая склалася, і ў межах магчымасцяў, якія ўстаноўлены нормамі 

права, якія падлягаюць прымяненню. 

Характарыстыка правапрымянення ўключае і пытанне аб яго відах. У 

юрыдычнай літаратуры існуе падыход, згодна з якім існуе два віды 

правапрымянення: пазітыўнае і юрысдыкцыйнае [10, с. 81]. Пазітыўнае 

правапрымяненне мае месца, напрыклад, пры выдзяленні зямельнага ўчастка, 

назначэнні пенсіі, іншымі словамі, не звязана з правапарушэннем. У 

адрозненне ад пазітыўнага, юрысдыкцыйнае правапрымяненне − гэта 

прымяненне санкцый норм права. 

 

3. Стадыі прымянення норм права. 

 

У навуковай літаратуры, спецыяльных даследаваннях па праблемах 

прымянення права часцей за ўсё выдзяляюць тры асноўныя стадыі працэсу 

прымянення норм права: 

1)  устанаўленне і аналіз фактычных абставін справы або ўстанаўленне 

фактычнай асновы справы; 

2)  выбар нормы права і яе аналіз або ўстанаўленне юрыдычнай асновы 

справы; 

3)  прыняцце рашэння па справе [11, с. 39, 49, 33]. 

Некаторыя даследчыкі лічаць неабходным уключыць у працэс 

прымянення яшчэ адну, прычым, заключную, стадыю − давядзенне зместу 

рашэння да ведама зацікаўленых асоб і арганізацый. Дадзеная прапанова 

ўяўляецца слушнай, бо ва ўмовах рэжыму законнасці дзяржаўныя органы, 

арганізацыі і грамадзяне павінны ведаць аб усіх прававых рашэннях, якія іх 

датычацца. 

Разгледзім паслядоўна кожную з трох стадый прымянення норм права. 

І. Фактычныя абставіны − гэта жыццёвыя абставіны, з’явы рэчаіснасці, 

якія складаюць фактычную аснову прымянення. Устанаўленне фактычных 

абставін справы ажыццяўляецца з дапамогай доказаў. Доказы неабходны 

толькі там, дзе патрабуецца ўстанавіць факты, якія маюць юрыдычнае 

значэнне (напрыклад, пры ажыццяўленні правасуддзя, вырашэнні пенсійных 

справаў і г. д.). 

Доказы − гэта дадзеныя (звесткі) аб фактычных абставінах. 

Юрыдычныя доказы вельмі разнастайныя. Да іх адносяцца прадметы, 

паказанні сведкаў, дакументы, заключэнні экспертаў і г. д., пры гэтым форма 

некаторых доказаў вызначаецца законам (напрыклад, працоўны стаж
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даказваецца запісамі ў працоўнай кніжцы або даведкамі з месца працы; 

узрост − пасведчаннем аб нараджэнні або запісам у пашпарце). 

У выніку даследавання фактычных абставін па справе павінна быць 

устаноўлена аб’ектыўная ісціна. Лічыцца, што ўстанаўленне ісціны 

з’яўляецца мэтай першай стадыі прымянення норм права. Аднак ісціну па 

справе складаюць не толькі ўстанаўленне даставернасці ўсіх фактычных 

абставін справы, але і адпаведнасць вывадаў правапрымяняльнага органа 

нормам права, г. зн., правільная юрыдычная ацэнка ўстаноўленых фактаў. 

ІІ. Таму неабходна разгледзець наступную стадыю  працэсу 

прымянення норм права. 

Устанаўленне юрыдычнай асновы справы складаецца з пошуку адказаў 

на шэраг пытанняў: 

а) якая норма або нормы павінны быць пакладзены ў аснову справы, 

падлягаюць прымяненню? Выбраць норму − гэта значыць, даць прававую 

кваліфікацыю (ацэнку) фактычным абставінам справы. Прававая 

кваліфікацыя, як трапна адзначае  C.С. Аляксееў, мае пры прымяненні норм 

права «сквазное» значэнне: яна завяршае і зводзіць у адзінае дзве стадыі − 

устанаўленне фактычных абставін справы і выбар юрыдычнай нормы [12, с. 

123]; 

б) ці з’яўляецца выбраная норма сапраўднай? Перш за ўсё, каб 

пазбегнуць памылак у правапрымяняльнай дзейнасці ўвогуле і на дадзенай 

канкрэтнай стадыі ў тым ліку, трэба карыстацца тым тэкстам нарматыўнага 

акта, які змяшчаецца ў афіцыйнах крыніцах. 

Правапрымяняльны орган павінен прааналізаваць выбраную норму ў 

наступных аспектах: 

- ці дзейнічае норма на дадзенай тэрыторыі, дзе разглядаецца справа; 

- ці дзейнічае норма ў той момант, калі на яе аснове трэба вырашыць 

канкрэтную справу; 

- ці распаўсюджваецца яе дзеянне на асоб, у адносінах да якіх яна 

павінна быць прыменена. 

ІІІ. Прыняццем рашэння па справе завяршаецца працэс прымянення 

норм права. На дадзенай, заключнай стадыі адбываецца своеасаблівая 

«прывязка» юрыдычных норм да абставін справы, вынікам якой з’яўляецца 

індывідуальны правапрымяняльны акт [13, с. 125]. Акты прымянення норм 

права замацоўваюць, як правіла, у  пісьмовай форме рашэнне кампетэнтнага 

органа па канкрэтнай юрыдычнай справе. 

 

4. Акт прымянення норм права: іх змест, прыметы, віды, 

структура. 

 

Акт прымянення норм права − гэта афіцыйны прававы дакумент, які 

ўтрымлівае індывідуальнае ўладнае прадпісанне кампетэнтнага органа, якое 

прымаецца ім у выніку разгляду канкрэтнай юрыдычнай справы [14]. 
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Напрыклад, рашэнне суда аб скасаванні шлюбу, загад рэктара аб 

узнагароджанні студэнта ганаровай граматай і г. д. 

Па свайму зместу акты прымянення норм права з’яўляюцца актамі 

індывідуальнага характару, яны адрасаваны канкрэтным, персанальна 

абазначаным асобам. У гэтым заключаецца адно з істотных адрозненняў 

актаў прымянення права ад нарматыўна-прававых актаў, якія, як вядома, 

утрымліваюць нормы права. Акты прымянення права адрозніваюцца і ад 

індывідуальных актаў, напрыклад, здзелак у грамадзянскім праве, тым, што 

маюць дзяржаўна-ўладны характар, у іх заўсёды ўвасабляецца аўтарытэт 

дзяржавы, якая ахоўвае іх. 

Такім чынам, акты прымянення норм права мае наступныя прыметы: 

а) зыходзяць ад дзяржавы, яе органаў і службовых асоб, маюць 

дзяржаўна-ўладны характар, утрымліваюць дзяржаўна-ўладнае прадпісанне; 

б) маюць індывідуальны характар, адрасаваны канкрэтным асобам; 

в) маюць пэўную, устаноўленую законам форму, дакладную назву і 

іншыя неабходныя рэквізіты; 

г) выклікаюць юрыдычныя наступствы, служаць падставай для 

ўзнікнення, змянення і спынення праваадносінаў; 

д) разлічаны на адразовае выкарыстанне. 

Правапрымяняльныя акты ахопліваюць розныя сферы жыцця 

грамадства, прымяняюцца практычна ўсімі органамі дзяржавы і службовымі 

асобамі, таму існуе неабходнасць класіфікаваць іх. Класіфікацыя актаў 

прымянення права ажыццяўляецца па розных крытэрыях. 

А. Па суб’ектах, якія ажыццяўляюць прымяненне норм права, акты 

падраздзяляюцца на: 

 акты дзяржаўных органаў; 

 акты грамадскіх арганізацый. 

У сваю чаргу, акты дзяржаўных органаў падраздзяляюцца на: 

 акты кіраўніка дзяржавы − Прэзідэнта РБ; 

 акты органаў заканадаўчай улады; 

 акты органаў выканаўчай улады; 

 акты органаў судовай улады; 

 акты кантрольна-надзорных органаў. 

Б. Па функцыях права выдзяляюцца два віды актаў: 

 рэгулятыўныя (загад аб звальненні работніка з працы); 

 ахоўваючыя (напрыклад, пастанова аб узбуджэнні 

крымінальнай справы). 

В. Па значэнню ў правапрымяняльным працэсе адрозніваюць: 

 асноўныя акты, у якіх утрымліваецца канчатковае рашэнне па 

справе, напрыклад, прыгавор суда; 

 дадатковая, напрыклад, пастанова  суда аб назначэнні 

экспертызы. 

Г. Па форме знешняга выражэння:  

 акты-дакументы; 
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 акты-дзеянні. 

Большасць актаў прымянення права складаюць менавіта акты-

дакументы. Пісьмовая форма акта-дакумента дазваляе дакладна зафіксаваць 

яго змест, праверыць яго законнасць і абгрунтаванасць. 

Правапрымяняльныя акты-дзеянні дзеляцца на славесныя і 

канклюдэнтныя. Напрыклад, славеснымі актамі будуць вусныя 

распараджэнні суддзі аб выдаленні сведкаў з залы судовага пасяджэння. 

Прыкладам канклюдэнтнага акта з’яўляецца рэгуляванне дарожнага руху 

супрацоўнікам ДАІ з дапамогай жэстаў. 

Існуюць і іншыя крытэрыі класіфікацыі актаў прымянення права. 

Аднак усе акты, незалежна ад таго, да якой разнавіднасці яны належаць, 

павінны адпавядаць патрабаванням законнасці, абгрунтаванасці і 

мэтазгоднасці.  

Законнасць актаў прымянення права азначае, што яны: 

1)  павінны строга адпавядаць нарматыўна-прававым актам, на падставе 

якіх яны прымаюцца; 

2)  прымаюцца ў межах кампетэнцыі суб’екта прымянення норм права; 

3)  маюць усе неабходныя рэквізіты, якія надаюць ім афіцыйны 

характар (найменне акта, час і месца яго прымянення, назва органа, які 

прымае дадзены акт, і г. д.). 

Абгрунтаванасць актаў прымянення норм права азначае, што яны 

павінны засноўвацца на поўным, усебаковым вывучэнні ўсіх матэрыялаў 

справы. 

Мэтазгоднасць разглядаемых актаў азначае, што яны павінны 

прымацца з улікам асаблівасцяў канкрэтнай справы і ўтрымліваць 

аптымальнае па справе рашэнне. 

Структура актаў прымянення норм права залежыць ад многіх фактараў, 

у тым ліку, віду правапрымяняльнага органа, значнасці разглядаемых 

пытанняў, працэдуры прыняцця акта і г. д. 

Найбольш разгорнутай структурай характарызуюцца акты органаў 

судовай улады, перш за ўсё прыгаворы і рашэнні судоў. Так, прыгавор суда 

складаецца з наступных чатырох частак: 

1)  уводная; 2) апісальная; 3) матывіровачная; 4) рэзалютыўная. 

У той жа час трэба адзначыць, што існуюць акты прымянення норм 

права, якія могуць утрымліваць толькі рэзалютыўную частку, напрыклад, 

рэзалюцыю службовай асобы на дакументах: «зацвердзіць», «дазволіць» 

і г. д. 

Акты прымянення норм права вельмі часта закранаюць правы, свабоды  

і інтарэсы грамадзян, выклікаюць істотныя юрыдычныя наступствы. Таму 

вельмі важна, каб існаваў кантроль за дадзенымі актамі. Перш за ўсё, 

кантроль за актамі прымянення норм права азначае праверку іх законнасці. 

Разнастайнасць правапрымяняльнай дзейнасці, якая адлюстроўваецца ў актах 

прымянення норм права, абумоўлівае і існаванне разнастайных форм
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кантролю за дадзенымі актамі. У прававой дзяржаве рашаючае значэнне 

належыць судоваму кантролю. Так, суд мае права адмяніць пастанову і 

спыніць справу (арт. 273 КААП РБ).  

Пры даследаванні праблем прымянення права ўвогуле і актаў 

прымянення норм права ў тым ліку спецыялістамі звяртаецца ўвага і на такі 

аспект, як іх эфектыўнасць [15]. Азначаецца, у прыватнасці, што выяўленне 

эфектыўнасці правапрымяняльнага акта звязана з вызначэннем мэтаў 

прыняцця дадзенага акта, вынікаў яго дзеяння, сувымярэння вынікаў з мэтамі 

і непазбежнымі выдаткамі. 

 

5. Тлумачэнне норм права: паняцце і спосабы. 

 

Неад’емным элементам працэсу рэалізацыі норм права з’яўляецца іх 

тлумачэнне. Без высвятлення зместу прававых прадпісанняў, таго сэнсу, які ў 

іх закладзены, немагчыма іх увасабленне ў жыццё. 

У юрыдычнай літаратуры найбольш распаўсюджаным з’яўляецца 

падыход, згодна з якім тлумачэнне норм права разглядаецца як дзейнасць, 

якая ўключае як высвятленне сэнсу норм, так і яго растлумачэнне [16]. Пры 

гэтым высвятленне сэнсу норм разглядаецца як неабходны падрыхтоўчы 

этап, перадумова для правільнага вырашэння справы, вядзенне 

кадыфікацыйнай працы і г. д. Мэтай жа растлумачэння зместу нормы 

з’яўляецца забеспячэнне правільнага і аднастайнага яе ажыццяўлення. 

Неабходнасць тлумачэння норм права дастаткова глыбока выяўлена ў 

шэрагу спецыяльных даследаванняў [17].  Так, адзначаецца, што тлумачэнне 

норм права абумоўлена іх уласцівасцямі, асаблівасцямі форм выражэння і 

функцыянавання, у тым ліку моўна-лагічнай і юрыдычнай формай. Таксама 

звяртаецца ўвага на тое, што ў тэкстах нарматыўна-прававых актаў 

выкарыстоўваюцца спецыяльныя юрыдычныя тэрміны, якія не маюць 

падобных сабе ў звычайнай літаратурнай мове. Акрамя таго, нормы права 

рэгулююць грамадскія адносіны не ізалявана адна ад адной, паміж імі 

існуюць лагічныя сувязі. 

Прычыны тлумачэння норм права ў многім абумоўліваюць і спосабы іх 

тлумачэння. Пад спосабамі тлумачэння разумеюць тыя прыёмы і сродкі, з 

дапамогай якіх устанаўліваюцца змест і сэнс норм права. 

У якасці асноўных спосабаў тлумачэння норм права разглядаюцца 

часцей за ўсё граматычны, лагічны, сістэматычны, гістарычны, спецыяльна-

юрыдычны [18]. А.Б. Венгераў падкрэслівае, што сучасная тэорыя права 

разглядае ўсе чатыры асноўныя спосабы: граматычны, сістэматычны, 

гісторыка-палітычны, лагічны [19, с. 537]. Некаторымі даследчыкамі 

абгрунтоўваецца існаванне тэлелагічнага (мэтавага) спосабу тлумачэння, у 

межах якога адбываецца высвятленне мэтаў прававых норм [20]. 

На наш погляд, можна спыніцца на разглядзе ў якасці асноўных 

спосабаў граматычнага, лагічнага, сістэматычнага, гістарычнага і 

спецыяльна-юрыдычнага спосабаў. 



 

 209 

Граматычны спосаб заключаецца перш за ўсё ў высвятленні сэнсу 

асобных слоў, устанаўленні лексічнай сувязі паміж імі. Пры моўным 

(граматычным) спосабе тлумачэння выкарыстоўваюцца правілы адпаведнай 

літаратурнай мовы. Карысна таксама ведаць правілы, якія ўлічваюць 

спецыфіку мовы закона і з’яўляюцца вынікам абагульнення юрыдычнай, 

перш за ўсё, судовай практыкі. 

У праватлумачальнай практыцы склаліся і выкарыстоўваюцца пэўныя 

правілы граматычнага спосабу тлумачэння: 

а) словам і выразам трэба надаваць тое значэнне, якое яны маюць у 

адпаведнай літаратурнай мове. Наданне словам іншага значэння, якое 

адрозніваецца ад агульнаўжываемага, павінна вынікаць з легальных 

дэфініцый; 

б) калі маецца легальная дэфініцыя тэрміна, то ў гэтым значэнні яго 

трэба і разумець, нягледзячы на тое, што ў паўсядзённа ўжываемай мове ён 

мае іншае значэнне; 

в) значэнне тэрміна, які заканадаўца ўстанавіў для дадзенай галіны 

права, нельга без дастатковых падставаў распаўсюджваць на іншыя галіны 

права; 

г) калі ў законе не вызначана значэнне тэрміна, то яму трэба надаваць 

той жа сэнс, у якім ён ужываецца ў юрыдычнай навуцы і практыцы; 

д) розным тэрмінам без дастатковых падставаў нельга надаваць адно і 

тое ж значэнне [21, с. 328–329]. 

У сучасных нарматыўных актах шырока выкарыстоўваюцца 

спецыяльныя тэрміны, якія «пазычаны» з розных галін тэхнікі, навукі, 

мастацтва. Для іх разумення лепш за ўсё звярнуцца да адпаведных слоўнікаў, 

даведнікаў. 

Сістэматычны спосаб тлумачэння норм права абумоўліваецца такой 

уласцівасцю права, як сістэмнасць. Кожная норма права існуе і дзейнічае ў 

самай цеснай і непарыўнай сувязі з мноствам іншых прававых норм, 

уваходзіць у інстытуты і галіны права. Вельмі часта зразумець тую ці іншую 

норму можна, звяртаючыся да шэрагу іншых норм. Так, напрыклад, у 

кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях Рэспублікі Беларусь  

устанаўліваецца адказнасць за парушэнне правіл дарожнага руху. Але пры 

гэтым нічога не сказана аб тым, у  чым канкрэтна гэтыя правілы 

заключаюцца. Таму для поўнага высвятлення зместу дадзенай нормы трэба 

звярнуцца да азначаных правілаў. 

Аднак сістэматычны спосаб тлумачэння норм права не вычэрпваецца 

ўстанаўленнем сэнсу адсылачных і бланкетных норм. 

Існуюць і іншыя сістэмныя сувязі норм права, якія трэба ўлічваць пры 

тлумачэнні. Напрыклад, сувязі агульных і спецыяльных норм права. У 

юрыдычнай навуцы і практыцы існуе правіла: lex specialis derogat legi 

generalis − спецыяльны закон адмяняе дзеянне агульнага закона прымяняльна 

да фактаў, прадугледжаных законам. 
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Лагічны спосаб тлумачэння норм права заключаецца ў выкарыстанні 

законаў і правілаў фармальнай логікі. Пры гэтым змест норм закона 

выводзіцца, як адзначыў дарэвалюцыйны расійскі прававед Г.Ф. 

Шэршэневіч,  ці з уласнага тэкста, ці з супастаўлення яго тэкста з тэкстам 

іншых законаў [22, с. 730].  Аб’ектам даследавання выступаюць не асобныя 

словы, а ўнутраныя сувязі паміж часткамі нарматыўнага акта, лагічная 

структура прававых прадпісанняў. Суб’ект, які тлумачыць нормы, 

выкарыстоўвае розныя лагічныя прыёмы: лагічны аналіз паняццяў, вывады 

па аналогіі, вывады ад супрацьлеглага і г. д. 

Гістарычны спосаб тлумачэння выкарыстоўваецца таму, што для 

поўнага разумення нормы права неабходна звярнуцца да тых канкрэтных 

гістарычных умоваў і абставін, якія існавалі пад час прыняцця закона. 

Інтэрпрэтатар як бы пераносіцца ў думках у гістарычныя ўмовы прыняцця 

нормы, вывучае сацыяльна-эканамічную і палітычную атмасферу, якая 

панавала ў грамадстве. Гістарычны спосаб − асабліва важны пры 

ажыццяўленні гісторыка-прававых даследаванняў. 

Спецыяльна-юрыдычны спосаб тлумачэння норм права ўключае шэраг 

прыёмаў і сродкаў, якія грунтуюцца на выкарыстанні менавіта юрыдычных 

ведаў. Так, пры тлумачэнні норм права трэба ведаць асаблівасці  прававога 

рэгулявання, яго тыпы і спосабы, віды юрыдычных правоў і абавязкаў, 

будову юрыдычных канструкцый і г. д. 

 

6. Віды тлумачэння норм права. 

 

Тлумачыць нормы права можа любая асоба ці орган, кожны, хто 

цікавіцца правам, законамі той ці іншай дзяржавы. Аднак роля і значэнне 

тлумачэння, яго юрыдычныя наступствы, абавязковасць залежаць ад таго, 

якім канкрэтна суб’ектам даецца такое тлумачэнне. Таму ў вучэбнай і 

манаграфічнай літаратуры ў залежнасці ад суб’ектаў і юрыдычных 

наступстваў тлумачэння норм права адрозніваюць афіцыйнае і неафіцыйнае 

тлумачэнне права. Яго перш за ўсё можа ажыццявіць орган, які выдаў норму. 

Такое тлумачэнне ў літаратуры называюць аўтэнтычным. Неабходнасць у ім 

можа з’явіцца, калі, напрыклад, на практыцы ўзніклі цяжкасці ў разуменні 

зместу норм з прычыны недакладнай фармулёўкі іх прадпісанняў. 

Права аўтэнтычнага тлумачэння часцей за ўсё не ўстанаўліваецца, бо 

яно лагічна вынікае з права таго ці іншага органа на праватворчасць. Акт 

аўтэнтычнага тлумачэння мае такія ж прыметы і юрыдычную сілу, як і 

нарматыўны акт, які тлумачыцца. Пры гэтым неабавязкова, каб аўтэнтычнае 

тлумачэнне было сфармулявана ў асобным акце. Часта ў нарматыўных актах 

разам з новымі нормамі маюцца палажэнні, якія ўтрымліваюць тлумачэнні 

ўжо існуючых прававых прадпісанняў. 

Калі ж тлумачэнне норм ажыццяўляецца іншым органам, які мае на 

гэта паўнамоцтвы, то такое тлумачэнне называюць легальным. Легальнае 

тлумачэнне павінна ажыццяўляцца ў межах кампетэнцыі органа і абавязкова
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для тых суб’ектаў, якія падпадаюць пад юрысдыкцыю органа, які дае 

тлумачэнне. Так, для судовай дзейнасці вельмі важнае значэнне маюць 

Пастановы Пленума Вярхоўнага суда Рэспублікі Беларусь, у якіх 

растлумачваюцца тыя нормы, што выклікаюць цяжкасці і нават памылкі пры 

іх прымяненні. 

Афіцыйнае тлумачэнне норм права можа мець нарматыўны або 

казуальны характар. Нарматыўнае тлумачэнне мае агульны характар, 

з’яўляецца агульнаабавязковым і адносіцца да неабмежаванай колькасці 

выпадкаў. 

Нарматыўнае тлумачэнне прымяняецца ў тых сітуацыях, калі нормы 

з’яўляюцца недастаткова дасканалымі або складваецца супярэчлівая, 

памылковая практыка іх прымянення. 

Казуальнае тлумачэнне ажыццяўляецца адносна канкрэтнай справы, 

выпадка (казуса). Яно з’яўляецца абавязковым толькі для дадзенай, 

канкрэтнай справы. Прыкладам казуальнага тлумачэння можа служыць 

рашэнне або прыгавор суда, у якім утрымліваецца абгрунтаванне (матывы) 

прымянення той ці іншай нормы права. 

Неафіцыйнае тлумачэнне ажыццяўляецца любымі суб’ектамі, якія не 

маюць афіцыйных паўнамоцтваў, як звычайнымі грамадзянамі, якія не маюць 

спецыяльных юрыдычных ведаў, так і юрыстамі, напрыклад, адвакатамі, 

выкладчыкамі, навукоўцамі. 

Неафіцыйнае тлумачэнне не валодае юрыдычнай сілай, г. зн., не 

з’яўляецца абавязковым. Існуе некалькі відаў неафіцыйнага тлумачэння: 

паўсядзённае, прафесійнае, дактрынальнае. Паўсядзённае тлумачэнне 

ажыццяўляецца ў штодзённым жыцці звычайнымі людзьмі, у ім 

адлюстроўваюцца прававыя эмоцыі, пачуцці, уяўленні аб законах, аб 

забароненым і дазволеным, аб правах і абавязках і г. д. 

Прафесійнае тлумачэнне даецца людзьмі, якія валодаюць 

спецыяльнымі юрыдычнымі ведамі, спецыялістамі ў сферы права. 

Прафесійнае тлумачэнне даюць, напрыклад, суддзі, пракуроры, адвакаты пры 

прыёме грамадзян, у сродках друку і г. д. 

Дактрынальнае тлумачэнне ажыццяўляецца вучонымі-юрыстамі ў 

навуковых артыкулах, манаграфіях, каментарыях да законаў. 

У большасці выпадкаў норма права тлумачыцца літаральна, гэта 

значыць, адпаведна літары закона. «Догма права» з’яўляецца асновай асноў 

правапрымяняльнай дзейнасці. У выніку тлумачэння павінна быць дасягнута 

поўная яснасць зместу і сэнсу нарматыўнага акта. У залежнасці ад аб’ёма 

атрыманага ў выніку тлумачэння адрозніваюць адэкватнае (літаральнае), 

пашыранае і абмежаванае тлумачэнне. 

Адэкватнае (літаральнае) тлумачэнне азначае, што змест нормы, які 

ўстаноўлены ў выніку тлумачэння, супадае з высновай, якая вынікае з тэкста 

нормы літаральна, на падставе азнаямлення з яе тэкстам. Тут мае месца 

супадзенне «літары» і «духу» закона. 
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Аднак ужо ў даўнія часы была заўважана неабходнасць тлумачыць 

законы не толькі згодна з літарай, але і «духам» закона. Шырока вядомы 

прыклад, які прыводзіў С. Пуфендорф, нямецкі юрыст XVII ст. [23, с. 121]. 

У адным з італьянскіх гарадоў быў выдадзены закон, які 

прадугледжваў караць з найвялікшай суровасцю кожнага, хто стане 

праліваць кроў на вуліцах. Здарылася так, што чалавек упаў на вуліцы ў 

канвульсіях. Паклікалі ўрача, які для выратавання пацыента быў вымушаны 

зрабіць кровапусканне. Калі  кіравацца строга літарай гэтага закона, то трэба 

было б пакараць урача. Аднак перамог здаровы сэнс. 

Пры пашыраным тлумачэнні змест нормы, якая тлумачыцца, 

аказваецца больш шырокім, чым гэта вынікае з яе славеснай фармулёўкі. 

Так, артыкул 110 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь устанаўлівае, што 

суддзі пры ажыццяўленні правасуддзя незалежныя і падпарадкоўваюцца 

толькі закону. Відавочна, што тэрмін «закон» у дадзеным выпадку трэба 

тлумачыць у больш шырокім сэнсе гэтага слова, менавіта ў сэнсе 

заканадаўства ўвогуле. Пашырана тлумачацца прававыя палажэнні, у якіх 

утрымліваюцца незакончаныя пералікі абставін, умоў і г. д. Яны звычайна 

заканчваюцца выразамі «і т. п.», «і г. д.», і  «і іншыя». Напрыклад, у артыкуле  

Крымінальнага кодэкса пералічваюцца абставіны, якія змякчаюць пакаранне. 

Пры абмежаваным тлумачэнні сэнс нормы разумеецца больш вузка, 

чым гэта прама выказана ў фармулёўцы нормы. Напрыклад, у норме права 

запісана: «Усе паўналетнія дзеці абавязаны ўтрымліваць непрацаздольных 

бацькоў». Аднак не ўсе дзеці нясуць такі абавязак. Ад яго вызваляюцца 

непрацаздольныя дзеці, а таксама дзеці, якіх не ўтрымлівалі і не выхоўвалі 

бацькі. У дадзеным выпадку круг асобаў, якія падпадаюць пад дзеянне 

нормы, звужаецца, абмяжоўваецца. 

Выпадкі пашыранага і абмежаванага тлумачэння некаторымі 

даследчыкамі падраздзяляюцца на два віды: 

а) калі заканадавец выкарыстоўвае тэрмін, слова або выраз, якія 

абазначаюць паняцці больш вузкага ці шырокага аб’ёму ў параўнанні з 

аб’ёмам тых паняццяў, якія ў сапраўднасці меў на ўвазе заканадавец; 

б) калі заканадавец дакладна і правільна сфармуляваў нормы, аднак, 

абмежаванае або пашыранае тлумачэнне норм вынікае з іх сістэмных 

сувязяў, напрыклад, сфера дзеяння агульнай нормы абмежавана спецыяльнай 

нормай. Тут дзейнічае агульнапрызнанае правіла – lex specialis derogat legi 

generalis. 

Тыповым, найбольш распаўсюджаным ва ўмовах рэжыму законнасці 

з’яўляецца літаральнае (адэкватнае) тлумачэнне, а выкарыстанне пашыранага 

і абмежаванага тлумачэння з’яўляецца выключэннем з агульнага правіла. Каб 

пазбегнуць парушэння закона пры тлумачэнні ў працэсе правапрымяняльнай 

дзейнасці, трэба памятаць аб недапушчальнасці пашыранага тлумачэння 

розных вычарпальных пералікаў і абмежаванай інтэрпрэтацыі незакончаных 

пералікаў. Нельга таксама пашырана тлумачыць санкцыі і выключэнні з 

агульнага права. 
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Увогуле правапрымяняльнікі павінны пастаянна мець на ўвазе, што 

гэтыя віды тлумачэння не могуць выкарыстоўвацца, калі гэта прыводзіць да 

пагаршэння прававога становішча асобы, у адносінах да якой выносіцца акт 

прымянення норм права. 

 

7. Акты тлумачэння норм права. 

 

Згодна з разуменнем тлумачэння норм права як працэсу, які ўключае 

высвятленне і тлумачэнне сэнсу і зместа  юрыдычных правілаў паводзінаў, 

неабходна прааналізаваць тую знешнюю форму, у якой увасабляюцца вынікі 

праватлумачальнай дзейнасці. Пры гэтым яшчэ раз мэтазгодна падкрэсліць, 

што высвятленне як элемент працэсу тлумачэння можа і не перарасці ў 

тлумачэнне, напрыклад, калі рэалізацыя норм права адбываецца ў форме іх 

захавання (прытрымлівання). Разам з тым, тлумачэнне заўсёды ўвасабляецца 

ў акце тлумачэння.  

Акты тлумачэння норм права з’яўляюцца, такім чынам, спецыфічным  

спосабам выражэння пазнавальнай дзейнасці, якая заключаецца ў 

высвятленні і тлумачэнні прававых з’яваў [24, с. 10]. 

Акты тлумачэння норм права − адзін з відаў прававых актаў. У 

юрыдычнай літаратуры іх называюць інтэрпрэтацыйнымі [25, с. 354]. 

Інтэрпрэтацыйныя акты – якасна аднародная група ў межах агульнай 

сістэмы прававых актаў. 

Паколькі тлумачыць нормы могуць розныя ўдзельнікі грамадскіх 

адносінаў – органы заканадаўчай улады, судовыя органы, органы выканаўчай 

улады, службовыя асобы, грамадзяне, то і вынікі іх тлумачэння – акты 

тлумачэння – уяўляюць складаную шматузроўневую сістэму прававых актаў, 

якія валодаюць рознай юрыдычнай сілай, практычнай значнасцю або рознымі 

юрыдычнымі ўласцівасцямі [26, с. 379]. 

Як вядома, для класіфікацыі відаў тлумачэння норм права вельмі 

важнае значэнне набывае такі крытэрый, як суб’екты праватлумачальнай 

дзейнасці, афіцыйнае і неафіцыйнае тлумачэнне норм права. 

Суб’ектамі афіцыйнага тлумачэння норм права з’яўляюцца, як правіла, 

дзяржаўныя органы і службовыя асобы, вынікі іх тлумачэння змяшчаюцца ў 

афіцыйных дакументах і валодаюць юрыдычнай сілай.  Паколькі афіцыйнае 

тлумачэнне можа ажыццяўляцца самім праватворчым органам, г. зн., быць 

аўтэнтычным, то і яго вынікі ўвасабляюцца ў актах аўтэнтычнага 

тлумачэння. 

Напрыклад, згодна з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь 1994 г. п. 3 

арт. 83 права тлумачэння яе норм і іншых законаў ажыццяўляў Вярхоўны 

Савет Рэспублікі Беларусь – Пастанова Вярхоўнага Савета Рэспублікі 

Беларусь ад 21.03.1995 г. «Аб тлумачэнні арт. 114 Закона Рэспублікі 

Беларусь «Аб Вярхоўным Савеце Рэспублікі Беларусь». Змяненні і 

дапаўненні ў Канстытуцыю краіны, якія былі ўнесены на рэспубліканскім 

1996 г. рэферэндуме, не кранулі гэтых паўнамоцтваў заканадаўчага органа, і
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ў адпаведнасці з п. 2 арт. 97 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь  Палата 

прадстаўнікоў разглядае праекты законаў, у тым ліку, аб тлумачэнні законаў.  

Аўтэнтычнае тлумачэнне найбольш  звязана  з  праватворчасцю, таму 

што ажыццяўляецца тым жа органам, які прыняў нарматыўны прававы акт. 

Невыпадкова многія дарэвалюцыйныя расійскія юрысты (Гамбараў Ю., 

Люблінскі П.) разглядалі аўтэнтычнае тлумачэнне як норматворчасць  [27, с. 

373, 120]. Таму мэтазгодна, каб акт аўтэнтычнага тлумачэння выдаваўся ў 

выглядзе асобага акта, які б па форме адрозніваўся ад таго, што тлумачыцца, 

або каб у загалоўку такога акта абавязкова адзначалася, што ён прымаецца ў 

парадку тлумачэння тых ці іншых норм або акта ў цэлым. 

Акты афіцыйнага легальнага  тлумачэння з’яўляюцца вынікам 

праварастлумачальнай дзейнасці тых органаў, якія не прымалі дадзеныя 

прававыя нормы, але маюць права іх тлумачыць. Так, у СССР згодна з 

Канстытуцыяй 1977 г. права тлумачэння законаў СССР належала Прэзідыўму 

Вярхоўнага Савета СССР, які з’яўляўся рабочым органам Вярхоўнага Савета, 

які пастаянна дзейнічаў. Аналагічныя паўнамоцтвы мелі і  Прэзідыўмы 

Вярхоўных Саветаў саюзных рэспублік адносна законаў гэтых рэспублік.  

У многіх краінах акты легальнага тлумачэння выдаюцца вышэйшымі 

судовымі органамі. Так, згодна з арт. 125 Канстытуцыі Расійскай Федэрацыі 

Канстытуцыйны суд РФ дае тлумачэнні Канстытуцыі РФ. Згодна з арт. 47 

Закона  Рэспублікі Беларусь «Аб судаўладкаванні і статусе суддзяў у 

Рэспубліцы Беларусь» ад 13 студзеня 1995 г. Вярхоўны суд Рэспублікі 

Беларусь «вывучае і абагульняе судовую практыку, аналізуе судовую 

статыстыку і дае тлумачэнні (падкрэслена мною. – В.С.) па пытаннях  

прымянення заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія ўзнікаюць пры 

разглядзе судовых спраў. Тлумачэнні Пленума Вярхоўнага суда  з’яўляюцца 

абавязковымі для судоў і іншых органаў і службовых асоб, якія прымяняюць 

закон». 

Напрыклад, у Пастанове № 7 Пленума Вярхоўнага суда Рэспублікі 

Беларусь ад 28 чэрвеня 2001 г. «Аб прымяненні норм грамадзянскага 

працэсуальнага кодэкса пры разглядзе  справаў у судзе першай інстанцыі» 

звяртаецца ўвага судоў, што ўстаноўленыя  грамадзянскім працэсуальным 

кодэксам у арт. 161, 164 і 165  падставы прыпынення, спынення вытворчасці 

па справе і пакідання заявы без разгляду з’яўляюцца вычарпальнымі і 

пашыранаму  тлумачэнню не падлягаюць. 

У юрыдычнай літаратуры працяглы час абмяркоўваецца пытанне аб 

прававой прыродзе і юрыдычнай сіле актаў вышэйшых судовых органаў – 

пастановаў іх пленумаў на асобных катэгорыях справаў – грамадзянскіх, 

працоўных і г. д. Некаторыя даследчыкі разглядалі акты вышэйшых судовых 

органаў у якасці актаў судовага нагляду, іншыя бачылі ў іх элементы 

вымушанай праватворчасці, «прэцэдэнт тлумачэння» [28, с. 43]. 

А.Ф. Чарданцаў  такія акты лічыу інтэрпрэтацыйнымі нарматыўнымі 

актамі [29, с. 157]. 
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Заканадаўчая практыка Рэспублікі Беларусь пайшла па шляху 

ўключэння актаў вышэйшых судовых органаў у лік нарматыўна-прававых 

актаў. Прыняты ў 1998 годзе Грамадзянскі кодэкс нашай рэспублікі ўключыў 

у сістэму нарматыўна-прававых актаў, якія складаюць грамадзянскае 

заканадаўства, акты Канстытуцыйнага суда, Вярхоўнага суда, Вышэйшага 

Гаспадарчага суда. Аналагічны падыход захаваны і ў Законе аб нарматыўных 

прававых актах Рэспублікі Беларусь. 

Пастановы Пленума Вярхоўнага суда, таксама, як і аналагічныя акты 

Вышэйшага Гаспадарчага суда, сапраўды маюць падабенства з нарматыўна-

прававымі актамі, валодаюць, напрыклад, агульнаабявязковасцю і разлічаны 

на неаднаразовае выкарыстанне. Аднак, на наш погляд, яны ўсё ж 

з’яўляюцца інтэрпрэтацыйнымі актамі, паколькі дадзеныя акты толькі 

тлумачаць аб’ём дзеяння і змест дзеючых норм права. 

Большасць актаў афіцыйнага тлумачэння – пісьмовыя дакументы з 

усімі ўласцівымі для іх рэквізітамі. Аднак можна прывесці і прыклады 

вуснага афіцыйнага тлумачэння. Напрыклад, тлумачэнне правоў і абавязкаў 

удзельнікам працэсу ў час судовага пасяджэння. Трэба мець на ўвазе, аднак, 

што падобныя працэсуальныя дзеянні фіксуюцца ў пэўных дакументах 

(падпіска сведкаў, экспертаў і г. д.). 

Агульнай рысай актаў афіцыйнага тлумачэння з’яўляецца тое, што яны 

не ставяць сваёй задачай стварэнне новых норм, іх значэнне абмяжоўваецца 

лагічным удакладненнем і канкрэтызацыяй дзеючага права ў мэтах яго 

найбольш правільнай і эфектыўнай рэалізацыі.  

Па сферы дзеяння акты тлумачэння норм права падзяляюцца на акты 

нарматыўнага тлумачэння і акты казуальнага тлумачэння. Акты 

нарматыўнага тлумачэння звычайна  ўяўляюць тлумачэнні, якія 

распаўсюджваюцца на шырокае кола асоб і выпадкаў, маюць агульны 

характар, не «прывязаны»  да канкрэтнай юрыдычнай справы. Прыкладам 

можа служыць  пастанова № 7 Пленума Вярхоўнага суда Рэспублікі Беларусь 

ад  28 чэрвеня 2001 г. «Аб прымяненні норм грамадзянскага працэсуальнага 

кодэкса пры разглядзе справаў у судзе першай інстанцыі».  

Акты казуальнага тлумачэння заўсёды цесна звязаны з 

правапрымяняльнай дзейнасцю. Яны могуць быць у выглядзе самастойнага 

юрыдычнага дакумента, у якім змешчаны тлумачэнні прававых норм і 

парадку іх рэалізацыі, напрыклад, тлумачэнні вышэйстаячых органаў 

ніжэйстаячым у сістэме сацыяльнага забеспячэння, а могуць выступаць у 

якасці складальнай часткі зместу правапрымяняльнага акта, гэта значыць, у 

выглядзе мацівіровачнай часткі прыгавора, рашэння, пастановы. Паколькі ў 

актах казуальнага тлумачэння ў канцэнтраваным выглядзе знаходзяцца 

элементы абгрунтавання прымаемага рашэння, іх прапаноўваюць некаторыя 

даследчыкі называць праваабгрунтоўваючымі актамі [30, с. 40]. 

З дапамогай актаў тлумачэння норм права могуць пераадольвацца 

недахопы і недасканалыя моманты ў заканадаўстве, асабліва гэта тычыцца 

актаў афіцыйнага аўтэнтычнага тлумачэння. Пры дапамозе актаў тлумачэння
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могуць ліквідавацца і пэўныя недахопы, хібы, памылкі, якія не выключаны ў 

правапрымяняльнай практыцы і з’яўляюцца з-за няправільнага разумення і 

тлумачэння  прававых норм. 

 

8. Прабелы ў праве. 

 

У працэсе правапрымянення можа ўзнікнуць сітуацыя, калі пэўныя 

грамадскія адносіны, якія маюць прававы характар, тым не менш, не 

ўрэгуляваны  пры дапамозе норм права. Суб’ект правапрымянення 

сутыкаецца, такім чынам, з прабелам у праве. 

Прабел у праве разглядаецца большасцю правазнаўцаў як адсутнасць 

нормы права, у адпаведнасці з якой павінна вырашацца пытанне, якое 

знаходзіцца ў сферы прававога рэгулявання [31]. Такім чынам, прабел у 

праве не зводзіцца толькі да адсутнасці патрэбнай нормы права, важна, каб 

адносіны або сітуацыя, якія не ўрэгуляваны, былі прававымі па свайму 

характару. 

Прычыны наяўнасці прабелаў у праве заключаюцца перш за ўсё ў 

пастаянным развіцці грамадскіх адносінаў, у з’яўленні іх новых 

разнавіднасцяў. Заканадаўчая дзейнасць, як і ўвогуле праватворчая 

дзейнасць, у пэўным сэнсе абумоўлена існуючым станам сацыяльна-

эканамічных адносінаў у краіне. Акрамя таго, прабелы ў праве могуць 

узнікнуць з-за пэўных пралікаў, недакладнасцяў у фармулёўках, якія былі 

дапушчаны пад час распрацоўкі і прыняцця заканадаўчага акта. 

Найбольш аптымальным сродкам ліквідацыі прабелаў у праве 

з’яўляецца прыняцце нормы або норм, якія неабходны для ўрэгулявання 

дадзеных адносінаў. Але для гэтага патрабуецца пэўны час на падрыхтоўку, 

разгляд і прыняцце нормы права праватворчым органам. 

У той жа час правапрымяняльныя органы не могуць адмовіцца ад 

вырашэння канкрэтных сітуацый з-за існавання прабелаў. Таму ў 

правапрымяняльнай дзейнасці выкарыстоўваюцца пэўныя спосабы 

пераадолення прабелаў у праве: аналогія права і аналогія закона. 

Аналогія закона заключаецца ў рашэнні справы на падставе норм, якія 

рэгулююць падобныя адносіны. 

Аналогія права заключаецца ў тым, што справа вырашаецца на 

падставе агульных пачаткаў і сэнсу заканадаўства. 

Аналогія права і аналогія закона магчыма пры захаванні пэўных 

умоваў, патрабаванняў, якія забяспечваюць законнасць прымаемых 

рашэнняў. 

Перш за ўсё, трэба ўстанавіць, што ў заканадаўстве сапраўды 

адсутнічаюць канкрэтныя нормы, якія рэгулююць дадзеную сітуацыю. Далей 

неабходна пераканацца ў прававым характары справы. Пасля гэтага трэба 

паспрабаваць адшукаць у заканадаўстве прававую норму, якая рэгулюе 

падобную сітуацыю, г. зн., прааналізаваць магчымасць выкарыстання
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аналогіі закона. Калі немагчыма выкарыстаць аналогію закона, трэба 

вырашыць справу, кіруючыся агульнымі прынцыпамі і сэнсам права. 

Акрамя таго, трэба памятаць, што ў сферы крымінальнага права не 

дапускаецца прымяненне як аналогіі закона, так і аналогіі права. Тут 

дзейнічае правіла: «Няма злачынства, калі яно не прадугледжана законам». 

 

Праблемныя пытанні 

 

1. Як суадносяцца паняцці «рэалізацыя норм права» і  «прымяненне норм 

права»? 

2. Якія асаблівасці мае прымяненне норм права?  

3. У якіх тыповых сітуацыях узнікае неабходнасць у прымяненні норм 

права?  

4. Ці ўсе нормы права патрабуюць тлумачэння?  

5. Чым адрозніваецца афіцыйнае тлумачэнне норм права ад 

неафіцыйнага? 

6. Хто ажыццяўляе аўтэнтычнае тлумачэнне норм права? 

7. Якія асаблівасці маюць акты тлумачэння норм права?  

8. Чым адрозніваюцца акты прымянення норм права ад нарматыўна-

прававых актаў? 

9. Якія віды актаў прымянення норм права адрозніваюць па іх значэнню ў 

правапрымяняльным працэсе? 

10.  Ці магчыма існаванне аналогіі права ў крымінальна-працэсуальным 

праве? 
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Глава 9 

ПРАВАВЫЯ АДНОСІНЫ 

 
1. Прававыя адносіны як асобны від грамадскіх адносінаў. 2. Віды праваадносінаў. 

3. Склад праваадносінаў. 4. Суб’екты праваадносінаў. 5. Аб’екты праваадносінаў. 

6. Змест праваадносінаў. 7. Юрыдычныя факты. 

 

1. Прававыя адносіны як асобны від грамадскіх адносінаў. 

 

Тэма прававых адносінаў з’яўляецца адной з асноўных у айчыннай 

юрыдычнай навуцы. Прававыя адносіны ўяўляюць разнавіднасць 

сацыяльных адносінаў і характарызуюцца пэўнымі прыметамі.  

На працягу ўсяго свайго жыцця людзі ўступаюць у рознага роду сувязі: 

эканамічныя, працоўныя, сямейныя. Гэта і ёсць грамадскія адносіны. Яны 

ўяўляюць грамадскія сувязі, асноўнае прызначэнне якіх заключаецца ў тым, 

каб спалучыць розных суб’ектаў. Як сцвярджае адна з крыніцаў, грамадскія 

адносіны ўяўляюць «аб’ектыўныя і ўстойлівыя структуры грамадскіх 

сувязяў, якія фарміруюцца (складваюцца і развіваюцца) у адпаведнасці з 

відамі і прадметамі чалавечай дзейнасці» [1, с. 33]. Суб’ектамі грамадскіх 

адносінаў з’яўляюцца сацыяльныя супольнасці – народ, нацыя, калектыў, 

грамадскія і прыватныя арганізацыі, асобныя індывіды. Дзейнасць чалавека 

можа ажыццяўляцца як у актыўнай, так і ў пасіўнай формах. Кожныя 

сацыяльныя адносіны прадугледжваюць наяўнасць па меншай меры двух 

бакоў. На кожным баку можа выступаць некалькі суб’ектаў. Вельмі часта для 

таго, каб з’яўляцца суб’ектам сацыяльных адносінаў, трэба валодаць пэўнымі 

прыметамі, такімі, як сацыяльная пазіцыя ці статус. Самі па сабе грамадскія 

адносіны носяць безасабовы характар. Сацыяльныя адносіны ўяўляюць 

тыповыя ўзоры паводзінаў. Нярэдка яны звязаны з нарматыўнай формай іх 

замацавання. Такім чынам, сацыяльныя адносіны  выступаюць формай 

стабілізацыі паводзінаў людзей, якія валодаюць каштоўнасцю для грамадства 

і заўсёды вядуць да нейкага дапушчальнага выніку. 

Што тычыцца праваадносінаў,  то погляды савецкіх  прававедаў на іх з 

часам змяняліся. Так, у 40–60 гадах ХХ стагоддзя праваадносіны разумеліся 

як асаблівыя ідэалагічныя адносіны, якія складваюцца на падставе дзеючых 

прававых норм і заключаюцца ва ўзаемнай звязанасці іх удзельнікаў правамі 

і абавязкамі, якія падтрымліваюцца прымусовай сілай дзяржавы [2, с. 10]. У 

70–80-х гадах праваадносіны сталі разглядацца як формы фактычных 

грамадскіх адносінаў [3, с. 183]. Названыя пазіцыі ў пытанні адносна 

разумення праваадносінаў тлумачацца тым, што ва ўсёй савецкай прававой 

дактрыне панаваў «вузканарматыўны» падыход да разумення права. 

Праваадносіны, у першую чаргу, разумеліся як «законаадносіны» [4, с. 352]. 

Яшчэ П.І. Стучка зазначаў, што праваадносінамі становяцца кожныя
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грамадскія адносіны, якія атрымалі дзяржаўнае прызнанне і абарону [5, с. 

75]. 

Але ў юрыдычнай літаратуры выказваліся і іншыя погляды на 

праваадносіны. Так, Е.Б. Пашуканіс сутнасць праваадносінаў шукаў у 

адносінах абмену [5, с. 113]. Гэты падыход выкарыстоўвалі і іншыя 

даследчыкі. Праваадносіны разумеліся як тып сацыяльнай сувязі, які 

ўтвараецца на базе ўзаемнага прызнання суб’ектамі свабоды і фармальнай 

роўнасці ўсіх удзельнікаў праваадносінаў [6; 7]. 

Зыходзячы з агульнай характарыстыкі прававых адносінаў, трэба 

зазначыць, што яны з’яўляюцца асаблівай формай сацыяльных адносінаў. 

Права як асаблівы нарматыўны рэгулятар грамадскіх адносінаў, 

рэгламентуючы іх, надае ім прававую форму. Такім чынам, дзяржаўная 

ўлада ўпарадкоўвае гэтыя адносіны, робіць іх  стабільнымі і накіраванымі. 

Маючы прававую абалонку, сацыяльныя адносіны становяцца 

падкантрольнымі афіцыйнай уладзе. 

Узнікненне прававых адносінаў звязана з ініцыятывай і паводзінамі 

людзей. Права як бы санкцыянуе грамадскія адносіны. Забараняючы 

пэўныя дзеянні і дазваляючы іншыя, яно паказвае неабходныя, грамадска 

карысныя варыянты паводзінаў суб’ектаў. Будучы ўрэгуляванымі правам, 

сацыяльныя адносіны не страчваюць свайго эканамічнага ці палітычнага 

характару. Яны толькі набываюць дадатковую ўласцівасць.  

Але сярод прававых адносінаў можна вылучыць і такія, якія 

ўзнікаюць толькі як прававыя. Да іх адносяцца канстытуцыйныя, 

адміністратыўныя і крымінальныя. Менавіта такія адносіны і па форме, і па 

зместу з’яўляюцца самастойным тыпам грамадскіх адносінаў, якія 

ўтвараюцца з дапамогай права. 

З пункту гледжання Н.І. Матузава, усе грамадскія адносіны 

падзяляюцца на тры групы: 1) тыя, якія рэгулююцца правам і адпаведна 

выступаюць у якасці прававых; 2) тыя, якія не рэгулююцца правам і не 

маюць юрыдычнай формы; 3) часткова рэгулюемыя правам. У аснове 

такога дзялення ляжаць тры крытэрыі: сацыяльная неабходнасць, 

дзяржаўная зацікаўленасць і магчымасць знешняга кантролю [11 , с. 511]. 

Акрамя названых фактараў, на мэтазгоднасць прававога ўмяшання 

ўплываюць і іншыя фактары – гуманнасць, дэмакратычнасць, маральная 

апраўданасць. 

Як форма сацыяльных адносінаў прававыя адносіны маюць 

наступныя прыметы. Па-першае, яны звязаны з узаемнай ацэнкай бакоў 

паводзінаў з пазіцый пэўных крытэрыяў. Па-другое, людзі ўступаюць у 

прававыя адносіны з мэтай таго, каб дабіцца нейкага выніку. Уступленне ў 

прававыя адносіны з’яўляецца найбольш карыснай магчымасцю для 

грамадзяніна задаволіць свае жадаемыя мэты юрыдычным шляхам. 

Будучы разнавіднасцю сацыяльных адносінаў, прававыя адносіны 

характарызуюцца і наступнымі асаблівасцямі. 
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* Прававыя адносіны ўстанаўліваюцца толькі паміж самастойнымі і 

роўнымі з пункту гледжання закона бакамі. У дадзеным выпадку роўнасць 

бакоў не трэба разумець у абсалютным сэнсе. Тут роўнасць азначае, што 

кожны бок прававых адносінаў мае юрыдычныя правы і юрыдычныя 

абавязкі, а таксама і тое, што кожны бок можа і ўступіць у прававыя 

адносіны, і адмовіцца ад уступлення ў прававую сувязь. Змест прававых 

адносінаў фармуецца ў выніку волез’яўлення яго ўдзельнікаў, дзеяння 

юрыдычных норм, а таксама ў адпаведнасці з рашэннямі 

правапрымяняльных органаў. Для ўзнікнення прававых адносінаў зусім не 

абавязкова наяўнасць усіх вышэйназваных падставаў адначасова. Звычайна 

прававое рэгуляванне ажыццяўляецца без умяшання  правапрымяняючых 

суб’ектаў. 

 * Прававыя адносіны ўзнікаюць (змяняюцца, спыняюцца) у сувязі з 

асаблівымі жыццёвымі абставінамі – юрыдычнымі фактамі. 

 Адной з найбольш цікавых праблемаў у айчыннай юрыдычнай навуцы 

з’яўляецца праблема суадносін прававых адносінаў і норм права. Па гэтаму 

пытанню ў  прававой дактрыне існавалі розныя пункты гледжання. Адны 

прававеды лічылі, што норма права з’яўляецца зыходным пунктам для 

прававых адносінаў. Дзякуючы менавіта прававому прадпісанню, фактычная 

сацыяльная сувязь набывае рысы прававой. І на самай справе гісторыя 

абсалютнай большасці дзяржаў паказвае, што законы, прававыя звычаі і 

прэцэдэнты ўстанаўлівалі ўмовы і юрыдычны змест прававых адносінаў. 

Але выказваліся і іншыя пазіцыі. Так, С.Ф. Кечак’ян зазначаў, што 

нормы заканадаўства не заўжды могуць ахапіць усе бакі юрыдычнага жыцця 

грамадства, яго сацыяльна-эканамічную практыку [2, с. 24]. Нярэдка 

сустракаюцца сітуацыі, калі адносіны фактычнага характару, якія 

складаюцца ў рэальным жыцці, пазней пры дапамозе крыніцаў права 

пераводзяцца ў прававыя адносіны. Гэты ж пункт гледжання выказвае і Н.В. 

Варламава: «Нормы (законы) самі па сабе не здольны ні ўтварыць грамадскія 

адносіны, ні надаць ім новую якасць… Генетычна і лагічна праваадносіны 

папярэджваюць закон, а не з’яўляюцца яго рэалізацыяй» [8, с. 48]. Закон, на 

яе думку, з дапамогай прававых прадпісанняў можа надаць праваадносінам 

агульнаабавязковае і канкрэтызаванае выражэнне. 

У савецкай прававой навуцы дамінуючай канцэпцыяй права з’яўлялася 

нарматыўная тэорыя,  у адпаведнасці з якой права разглядалася як сістэма 

норм. Таму і прававыя адносіны разглядаліся як нешта другаснае ў адносінах 

да прававых прадпісанняў. Калі ж абапірацца на сацыялагічную тэорыю 

права, якая з’яўляецца асноўнай у краінах з прэцэдэнтнай прававой сістэмай, 

то рэальныя паводзіны людзей і разглядаліся як рэальнае права, не заўжды 

адлюстраванае ў нарматыўнай форме. 

Як уяўляецца, прававая норма і прававая сувязь арганічна 

ўзаемазвязаны паміж сабой. Іх можна разглядаць як невялікую, але 

дынамічную сістэму, у якой яе адна частка з’яўляецца перадумовай другой. 
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Акрамя прававых адносінаў, нормы права не існуюць. Але і існаванне 

прававых сувязяў немагчыма без норм права. 

Складаны шматаспектны характар суадносінаў, існуючых паміж 

нормамі права і прававымі адносінамі, праяўляецца ў наступным: 

- прававыя адносіны не могуць узнікнуць і функцыянаваць без 

юрыдычнай нормы: суб’екты прававой сувязі не могуць самастойна 

ўстанаўліваць патрэбныя ім праваадносіны, паколькі дзяржава не будзе іх 

падтрымліваць; 

- нормы права рэалізуюцца толькі ў праваадносінах: праваадносіны – 

гэта прававыя прадпісанні ў дзеянні. І нормы права, і прававыя адносіны 

маюць аднолькавыя мэты – скаардынаваць узаемныя паводзіны адпаведных 

фізічных і юрыдычных асобаў, урэгуляваць тыя ці іншыя грамадскія 

адносіны; 

- і нормы права, і прававыя адносіны ўваходзяць у адзіны механізм – 

механізм прававога рэгулявання: нормы права ўтвараюць выснову прававога 

рэгулявання, а прававыя адносіны з’яўляюцца галоўным сродкам, пры 

дапамозе якога патрабаванні юрыдычных норм пераўтвараюцца ў паводзіны 

людзей; 

- норма права змяшчае ў сабе мадэль рэальнай грамадскай сувязі, а, 

значыць, і праваадносінаў як яе юрыдычнай формы. 

Такім чынам, і нормы права, і прававыя адносіны з’яўляюцца формамі 

праяўлення права і суадносяцца паміж сабой  як роўнапраўныя з’явы. 

У манаграфічнай літаратуры выказваюцца розныя погляды наконт 

азначэння прававых адносінаў. Найбольш распаўсюджаным з’яўляецца пункт 

гледжання, у адпаведнасці з якім прававыя адносіны – гэта грамадскія 

адносіны, урэгуляваныя нормамі права. Некаторыя з даследчыкаў лічаць, што 

прававыя адносіны – гэта становішча суб’екта права ў прававой структуры. 

Праваадносіны таксама вызначаюцца як «юрыдычная сувязь паміж 

суб’ектамі гэтых адносінаў» [9, с. 9]. Праваадносіны – гэта не фактычныя, а 

юрыдычныя грамадскія адносіны. Калі паводзіны суб’ектаў з’яўляюцца 

правамернымі, то  паміж юрыдычнымі і фактычнымі адносінамі існуе 

адзінства. Калі суб’екты права не выконваюць патрабаванняў прававых 

прадпісанняў, паміж юрыдычнамі адносінамі (праваадносінамі) і фактычнымі 

адносінамі ўзнікае супярэчлівасць.  Даволі прывабным выглядае азначэнне 

прававых адносінаў, сфармуляванае аўтарамі падручніка па агульнай тэорыі 

права пад рэдакцыяй прафесара М.Н. Марчанкі: «Прававыя адносіны ёсць 

спецыфічная форма сацыяльнага ўзаемадзеяння суб’ектаў права з мэтай 

рэалізацыі інтарэсаў і дасягнення выніка, прадугледжанага законам ці не 

супрацьлеглага закону, а таксама іншым крыніцам права» [10, с. 279]. 

Да асноўных прыметаў прававых адносінаў адносяцца наступныя 

рысы. 

− Праваадносіны з’яўляюцца юрыдычнай формай грамадскіх 

адносінаў. Пры гэтым, як сцвярджае В.Н. Дзмітрук, прававое прадпісанне
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канкрэтызуецца ў юрыдычнай сувязі, якая і ўздзейнічае на фактычныя 

грамадскія адносіны [12, с. 108]. 

− Узнікненне праваадносінаў звязана з нормамі права. Нормы права 

прадугледжваюць умовы ўзнікнення, змянення і спынення праваадносінаў. 

Нормы права ў сваіх дыспазіцыях указваюць на гэтыя ўмовы, якія 

з’яўляюцца юрыдычнымі фактамі. Нормы права  вызначаюць прыметы 

ўдзельнікаў праваадносінаў. Дыспазіцыя прававога прадпісання ўказвае на 

правы і абавязкі суб’ектаў праваадносінаў, а санкцыя – на тыя наступствы, 

якія чакаюць суб’ектаў, калі яны не выканаюць патрабаванняў нормы.  Па 

сутнасці, мэты норм права могуць рэалізавацца толькі ў праваадносінах. 

− Праваадносіны – гэта ўзнікаючая на падставе норм права сувязь, 

што мае індывідуалізаваны пэўны характар. Праваадносіны 

індывідуалізаваны па сваіх суб’ектах. У некаторых праваадносінах 

індывідуалізацыя звязана з тым, што ўсе без выключэння асобы з’яўляюцца 

іх носьбітамі. У іншых індывідуалізацыя можа насіць аднабаковы (у 

праваадносінах уласнасці фіксуецца толькі адзін суб’ект) ці двухбаковы 

(кожны ўдзельнік пайменна вызначаны) характар. Ступень канкрэтызацыі 

прававых адносінаў можа быць рознай. Мінімальна канкрэтызаваны 

прававыя адносіны, якія ўзнікаюць непасрэдна з закону. У дадзеным выпадку 

адрасаты прававых норм маюць аднолькавыя правы і абавязкі і нясуць 

роўныя абавязкі незалежна ад якіх-небудзь умоў. Тыповы прыклад – 

канстытуцыйныя правы і абавязкі. Кожны грамадзянін вызначае самастойна, 

як, у якой меры ён будзе выкарыстоўваць магчымасці, прадстаўленыя яму 

Канстытуцыяй.  Сярэдняя ступень канкрэтызацыі назіраецца, калі 

індывідуалізуецца не толькі суб’ект праваадносінаў, але і іх аб’ект. Так, у 

праваадносінах уласнасці вызначаюцца ўласнік і рэч – аб’ект уласнасці. 

Максімальна канкрэтызуюцца прававыя адносіны, калі дакладна 

вызначаюцца бакі  пэўнай прававой сувязі, яе аб’ект і змест прававой сувязі. 

Так, па дагавору куплі-продажу адзін бок – гандляр – абавязаны перадаць рэч 

другому боку ва ўласнасць, а іншы бок – пакупнік – абавязаны аплаціць 

гандляру абумоўленую суму грошай. 

− Праваадносіны змяшчаюць інтэлектуальны і валявы элементы. З 

інтэлектуальнага боку, праваадносіны – гэта ўсвядомленыя паводзіны яго 

суб’ектаў. Валявы бок прававых адносінаў праяўляецца ў тым, што іх 

суб’екты могуць кіраваць сваімі ўчынкамі. Гэта не азначае, што ўдзельнікі 

прававых сувязяў абавязкова кіруюцца ў сваіх дзеяннях прававымі 

прадпісаннямі. Яны могуць падпарадкоўвацца маралі, традыцыям і звычаям. 

Найбольш важна тое, што права рэгулюе толькі ўчынкі, якія ўсведамляюцца і 

кантралююцца воляй індывіда.  

− Праваадносіны ўзнікаюць на падставе юрыдычных фактаў. З 

пэўнымі жыццёвымі сітуацыямі звязаны юрыдычныя наступствы, якія, па 

сутнасці, азначаюць узнікненне, змяненне і спыненне прававых адносінаў. 

− Удзельнікі праваадносінаў – гэта суб’екты права, якія валодаюць 

праваздольнасцю і дзеездольнасцю. Не ўсе суб’екты права, такім чынам,
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могуць з’яўляюцца элементамі праваадносінаў. Гэтыя ўласцівасці суб’екты 

права набываюць пры пэўных умовах.  

− Змест праваадносінаў – узаемадзеянне яго бакоў, якое праяўляецца ў 

суб’ектыўных правах і юрыдычных абавязках, якімі яны надзяляюцца. У 

праваадносінах правы і абавязкі, якія раней існавалі абстрактна, 

пераўтвараюцца ў канкрэтную рэальнасць для кожнага суб’екта. Суб’екты 

праваадносінаў з’яўляюцца носьбітамі правоў і абавязкаў. Адзін бок дадзенай 

сацыяльнай сувязі мае правы, іншы – нясе абавязкі. Суб’ектыўныя правы і 

юрыдычныя абавязкі непарыўны звязаны.  Праваадносіны – гэта юрыдычная 

сувязь паміж яго суб’ектамі. 

− Праваадносіны – гэта такая сувязь, якая падтрымліваецца 

прымусовай сілай дзяржавы. Дзяржава падтрымлівае, гарантуе дзеянні 

носьбітаў суб’ектыўнага права, забяспечвае выкананне абавязкаў. У 

большасці выпадкаў ажыццяўленне суб’ектыўнага права і выкананне 

абавязкаў мае месца без прымянення мер дзяржаўнага прымусу. Але калі ў 

гэтым узнікае неабходнасць, то зацікаўлены бок звяртаецца ў кампетэнтны 

дзяржаўны орган, які выносіць уладнае рашэнне (акт прымянення права), дзе 

дакладна вызначае суб’ектыўныя правы і абавязкі. 

Такім чынам, праваадносіны – гэта ўзнікаючая на падставе норм права 

індывідуалізаваная  грамадская сувязь паміж суб’ектамі, якая 

характарызуецца наяўнасцю суб’ектыўных правоў і абавязкаў і 

падтрымліваецца прымусовай сілай дзяржавы. 

Праваадносіны выконваюць шэраг функцый. Яны з’яўляюцца ўмовай 

для магчымага прывядзення ў дзеянне сацыяльных сродкаў забеспячэння 

суб’ектыўных правоў і юрыдычных абавязкаў. Прававыя адносіны фіксуюць 

кола суб’ектаў, на якіх у той ці іншы момант распаўсюджваюць свае дзеянні 

прававыя нормы. Напрыканцы, праваадносіны замацоўваюць паводзіны, якія 

могуць выконваць суб’екты. 

 

2. Віды праваадносінаў. 
 

У рэальным жыцці існуе вялікае мноства прававых адносінаў. Таму 

лагічна паўстае пытанне аб іх класіфікацыі. Класіфікацыя прававых 

адносінаў можа ажыццяўляцца па розных крытэрыях. 

У адпаведнасці са структурай права асноўнымі тыпамі прававога 

рэгулявання па спосабу індывідуалізацыі суб’екта  праваадносіны 

падзяляюць на агульныя і канкрэтныя. Агульныя праваадносіны − прававыя 

сувязі, заснаваныя на агульных правах і абавязках, суб’екты якіх не маюць 

пайменнай індывідуалізацыі. У межах агульных праваадносінаў існуюць і 

рэалізуюцца асноўныя (натуральныя, неадчужальныя) правы і свабоды 

чалавека і грамадзяніна, зафіксаваныя ў міжнародных пактах, дэкларацыях 

правоў і свабодаў, канстытуцыях і г. д. У канстытуцыйных праваадносінах 

няма юрыдычных фактаў у традыцыйным іх разуменні. Гэтыя праваадносіны 

ўзнікаюць непасрэдна з закона (закон выконвае ролю юрыдычнага факта). 
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Адным з бакоў у іх з’яўляецца дзяржава. Канкрэтныя праваадносіны 

ўзнікаюць на падставе юрыдычных фактаў – учынкаў, актаў канкрэтных 

паводзінаў. Канкрэтныя праваадносіны – гэта прававыя сувязі, суб’екты якіх 

акрэслены шляхам пайменнай індывідуалізацыі. Канкрэтныя прававыя сувязі 

– маёмасныя, працоўныя і г. д. − носяць правапрымяняльны характар, а 

агульныя – правазабеспячальны. 

Канкрэтныя прававыя адносіны па ступені сваёй акрэсленасці 

падзяляюцца на абсалютныя і адносныя. Абсалютныя – гэта праваадносіны, 

у якіх носьбіту права супрацьстаіць нявызначанае мноства пасіўна 

абавязаных суб’ектаў права. Найбольш вядомы прыклад – прававыя адносіны 

ўласніка і ўсіх асоб, якія абавязаны не парушаць  яго права ўласнасці. 

Адносныя праваадносіны – гэта такія адносіны, у якіх управамочнай асобе 

супрацьстаіць канкрэтная абавязаная асоба. Напрыклад, у адпаведнасці з 

дагаворам куплі-продажу паміж гандляром рэчы і яе пакупніком узнікаюць 

канкрэтныя адносныя праваадносіны. 

Па колькасці бакоў, якія ўдзельнічаюць у праваадносінах, яны 

падзяляюцца на двухбаковыя і аднабаковыя. Двухбаковыя – праваадносіны, у 

якіх удзельнічаюць два бакі, і кожны з іх нясе правы і абавязкі. Для 

аднабаковых праваадносінаў неабходна выражэнне волі толькі аднаго боку. 

У залежнасці ад галіновай прыналежнасці норм, якія ляжаць у аснове 

праваадносінаў, іх падзяляюць на грамадзянскія, адміністратыўныя, 

зямельныя, працоўныя. У залежнасці ад таго, адносяцца прававыя сувязі да 

матэрыяльных ці працэсуальных галінаў права, выдзяляюць матэрыяльна-

прававыя (крымінальныя, экалагічныя) і працэсуальна-прававыя 

(грамадзянска-працэсуальныя, крымінальна-працэсуальныя). 

У залежнасці ад функцый права, якія ў іх праяўляюцца, праваадносіны, 

як і нормы права, падзяляюцца на рэгулятыўныя і ахоўныя. Рэгулятыўныя 

праваадносіны накіраваны на забеспячэнне развіцця грамадскіх адносінаў, 

напрыклад, праваадносіны, якія звязаны з купляй-продажам ці перавозкай. 

Змест такіх адносінаў – рэгулятыўны. Праваахоўныя моманты таксама тут 

прысутнічаюць, але яны не выходзяць на першы план. Рэгулятыўныя 

праваадносіны непасрэдна накіраваны на ўпарадкаванне, замацаванне і 

развіццё грамадскіх адносінаў. Своечасовае ўзнікненне, поўнае і належнае 

ажыццяўленне іх у грамадстве – гэта паказчык рэальнага ўвасаблення ў 

жыццё патрабаванняў законнасці і эфектыўнасці права.  Ахоўныя 

праваадносіны – такія прававыя сувязі, асноўным зместам якіх з’яўляюцца 

прававыя забароны, прававыя абмежаванні альбо актыўныя абавязацельствы 

службовых асобаў. Гэтыя адносіны рэалізуюць ахоўную функцыю права, пры 

іх дапамозе ажыццяўляюцца меры юрыдычнай адказнасці і абароны 

суб’ектыўных правоў. Рэгулятыўныя і ахоўныя адносіны розняцца таксама і 

па высновах узнікнення, па зместу суб’ектыўных юрыдычных правоў і 

абавязкаў, суадносінах апошніх паміж сабой. Так, у змест ахоўных прававых 

адносінаў заўсёды ўваходзяць меры дзяржаўна-прымусовага ўздзеяння – 

санкцыі. 
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Па метаду прававога рэгулявання падзяляюць прававыя адносіны, 

заснаваныя на прававой роўнасці бакоў (напрыклад, грамадзянска-прававыя) 

і заснаваныя на прававым падпарадкаванні бакоў (напрыклад, 

адміністратыўна-прававыя). 

Па характару абавязанасці выдзяляюць прававыя адносіны актыўныя і 

пасіўныя. У праваадносінах актыўнага тыпу абавязак аднаго боку 

заключаецца ў здзяйсненні пэўных станоўчых дзеянняў, а права іншага боку 

– гэта патрабаванне выканаць дадзены абавязак. У прававых адносінах 

пасіўнага тыпу абавязак заключаецца ва ўстрыманні ад дзеянняў, якія 

забаронены прававымі прадпісаннямі. 

 

3. Склад праваадносінаў. 

 

Прававыя адносіны з’яўляюцца складаным утварэннем. Яны маюць 

пэўную ўнутраную будову. Каб ахарактарызаваць унутраны бок прававых 

адносінаў як сістэмы, патрабуецца звярнуцца да вывучэння яго складу і 

структуры. Склад утварае сукупнасць элементаў сістэмы, а элемент – гэта 

заўжды кампанент, частка сістэмы, з’ява, якая знаходзіцца ўнутры яго.  Да 

элементаў праваадносінаў, утвараючых яго склад, у тэорыі права прынята 

адносіць суб’ектаў, іх суб’ектыўныя правы і абавязкі, а таксама аб’ект 

праваадносінаў [18, с. 98–100]. Некаторыя з даследчыкаў лічаць, што ў 

структуру праваадносінаў уваходзяць таксама рэальныя паводзіны суб’ектаў  

[12, с. 111]. 

В.Н. Дзмітрук сцвярджае, што патрэбна выдзяляць праваадносіны з 

простай структурай і са складанай структурай [12, с. 111]. Праваадносіны з 

простай структурай, на яго думку, складаюцца з аднаго права і аднаго 

абавязка. Праваадносіны са складанай структурай – з некалькіх 

узаемазвязаных суб’ектыўных правоў і абавязкаў. 

 

4. Суб’екты праваадносінаў. 
 

Удзельнікамі праваадносінаў з’яўляюцца суб’екты права, пад якімі 

разумеюцца людзі і іх  аб’яднанні, якія выступаюць у якасці носьбітаў 

прадугледжаных законам суб’ектыўных правоў і юрыдычных абавязкаў. 

Трэба адрозніваць суб’ектаў права і суб’ектаў праваадносінаў. Суб’екты 

праваадносінаў заўсёды з’яўляюцца суб’ектамі права, але не наадварот. 

Малалетнія ці, напрыклад, душэўна хворыя з’яўляюцца суб’ектамі права, але 

не могуць выступаць у якасці суб’ектаў праваадносінаў. Акрамя таго,  пэўны 

грамадзянін як пастаянны суб’ект права адначасова не можа быць 

удзельнікам усіх праваадносінаў. 

Гісторыі чалавечага грамадства вядомы перыяды, калі не ўсе людзі 

прызнаваліся суб’ектамі права. Напрыклад, рабы ў старажытным Рыме 

разглядаліся не як суб’екты , а як прадметы, рэчы. У феадальны перыяд
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прыгонныя селяне былі значна абмежаваны ў сваіх правах. Сёння ў 

цывілізаваных краінах усякая дыскрымінацыя забаронена. 

З пункту гледжання С.С. Аляксеева, суб’ект права – гэта ўдзельнік 

грамадскіх адносінаў, які па сваіх асаблівасцях фактычна можа быць 

носьбітам суб’ектыўных юрыдычных правоў і абавязкаў. Гэта знешне 

абасоблены, персаніфіцыраваны і здольны выпрацоўваць і ажыццяўляць 

персаніфіцыраваную волю індывід. Суб’ект права можа рэальна ўдзельнічаць 

у прававых адносінах, таму што набывае асаблівыя ўласцівасці ў сілу 

юрыдычных норм [18, с. 139]. 

Суб’екты права падзяляюцца на індывідуальныя (фізічныя) і 

калектыўныя (юрыдычныя).  

У якасці індывідуальных суб’ектаў праваадносінаў выступаюць 

грамадзяне, іншаземцы  – асобы, якія маюць грамадзянства іншых краінаў, 

апатрыды – асобы, якія не маюць грамадзянства, і біпатрыды – асобы, што 

маюць падвойнае грамадзянства. 

Калектыўнымі суб’ектамі праваадносінаў з’яўляюцца дзяржавы, 

нацыянальна-тэрытарыяльныя ўтварэнні і адміністратыўна-тэрытарыяльныя 

адзінкі, дзяржаўныя органы і ўстановы, грамадскія арганізацыі і 

прадпрыемствы. Калектыўныя суб’екты праваадносінаў павінны выступаць у 

якасці юрыдычных асобаў. Юрыдычная асоба, у адпаведнасці з артыкулам 44 

Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь, − гэта арганізацыя, якая мае ва 

ўласнасці, гаспадарчым вядзенні ці аператыўным кіраванні адасобленую 

маёмасць, нясе самастойную адказнасць па сваіх абавязацельствах, можа ад 

свайго імя набываць і ажыццяўляць маёмасныя і асабістыя немаёмасныя 

правы, выконваць абавязкі, з’яўляцца ісцом ці адказчыкам у судзе. Галоўным 

чынам, паняцце «юрыдычная асоба» выкарыстоўваецца ў грамадзянскім 

праве. Не ўсякі калектыў людзей можа з’яўляцца суб’ектам права. Так, сям’я 

ці навучальныя групы такімі якасцямі не валодаюць. 

Здольнасць удзельніка грамадскіх сувязяў быць носьбітам юрыдычных 

правоў і абавязкаў называецца правасуб’ектнасцю. Правасуб’ектнасць – гэта 

грамадска-юрыдычнае становішча, уласцівае асобе. Прававыя прадпісанні, 

якія выражаюць патрабаванні грамадскага развіцця, могуць звузіць ці 

пашырыць кола суб’ектаў права ці аб’ём правасуб’ектнасці. Але самімі 

суб’ектамі яна абмежавана быць не можа. Немагчыма таксама і адмовіцца ад 

яе. 

Па сваёй ролі, спецыфічных функцыях у механізме прававога 

рэгулявання правасуб’ектнасць выступае ў якасці сродка фіксацыі кола 

суб’ектаў, якія маюць здольнасць быць носьбітам суб’ектыўных юрыдычных 

правоў і абавязкаў. У галінах права яна вызначае галіну заканадаўства, якая 

дзейнічае ў адносінах да асобы, канкрэтызуе кола прававых адносінаў, у якіх 

асоба можа ўдзельнічаць. 

Правасуб’ектнасць у адзінстве з іншымі агульнымі правамі і абавязкамі 

ахопліваецца паняццем «прававы статус». У яго ўключаюцца
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канстытуцыйныя (агульныя) правы і абавязкі, якія вызначаюць змест 

правасуб’ектнасці, неадчужальныя ад асобы. 

С.С. Аляксееў выдзяляе агульную, галіновую і спецыяльную 

правасуб’ектнасць. Агульная правасуб’ектнасць – гэта здольнасць асобы 

быць суб’ектам права ў межах дадзенай прававой сістэмы. Галіновая 

правасуб’ектнасць – здольнасць асобы быць удзельнікам прававых адносінаў 

той ці іншай галіны права. Спецыяльная правасуб’ектнасць – здольнасць 

быць удзельнікам пэўнага кола прававых сувязяў у межах дадзенай галіны 

права [18, с. 144]. 

Правасуб’ектнасць можа разглядацца як адзінства дзвюх складальных – 

праваздольнасці і дзеездольнасці. Праваздольнасць – прызнаваемая 

дзяржавай агульная магчымасць мець прадугледжаныя законам 

суб’ектыўныя правы і несці абавязкі. Дзеездольнасць – здольнасць суб’екта 

праваадносінаў самастойна ўласнымі дзеяннямі набываць правы і ўтвараць 

для сябе абавязкі.  

Асобныя даследчыкі  ў якасці неабходнай якасці асобы, якая можа 

з’яўляцца суб’ектам права, называюць і дзеліктаздольнасць. 

Дзеліктаздольнасць – здольнасць несці адказнасць за свае неправамерныя 

дзеянні і іх наступствы. 

Сёння няма і не можа быць людзей, якія не маюць праваздольнасці. 

Гэта грамадска-прававая якасць суб’ектаў, якая носіць універсальны характар 

і вынікае з міжнародна-прававых пактаў аб правах чалавека, прынцыпаў 

гуманізма  і справядлівасці. Упершыню паняцце праваздольнасці было 

сфармулявана і ўведзена ў практыку буржуазнымі кодэксамі XIX ст. 

(французскі Грамадзянскі кодэкс 1804 г., германскае Грамадзянскае 

ўлажэнне 1896 г.). Да таго часу катэгорыю праваздольнасці выкарыстоўвала і 

англійскае грамадзянскае права [13, c. 19]. 

Праваздольнасць фізічнай асобы ўзнікае з моманту яе нараджэння і 

спыняецца са смерцю. Асобнымі вучонымі выказваецца думка, што з гэтага 

палажэння ёсць выключэнне: дзіця,  якое знаходзіцца ў вантробе маці, мае 

права на долю ў спадчыне, якая засталася пасля смерці яго бацькі. 

Прадстаўляецца, што і ў прыведзеным прыкладзе няма ніякай нелагічнасці. 

Права на долю ў спадчыннай маёмасці фактычна рэалізуецца толькі пры 

ўмове, што дзіця нарадзілася жывым. Праваздольнасць юрыдычных асобаў 

узнікае з моманту іх рэгістрацыі і спыняецца пры іх ліквідацыі ці 

рэарганізацыі. Праваздольнасць, у адпаведнасці з Грамадзянскім кодэксам 

Рэспублікі Беларусь, азначае, што ўдзельнік праваадносінаў можа мець 

маёмасць на праве ўласнасці, атрымліваць маёмасць у спадчыну; займацца 

прадпрымальніцкай дзейнасцю; ствараць самастойна ці сумесна з іншымі 

індывідамі і арганізацыямі юрыдычныя асобы, здзяйсняць не забароненыя 

законам здзелкі і ўдзельнічаць у абавязацельствах; выбіраць месца 

жыхарства; мець правы аўтара вынаходстваў, твораў навукі, літаратуры, 

мастацтва ці іншых вынікаў інтэлектуальнай дзейнасці; мець іншыя 

маёмасныя і асабістыя немаёмасныя правы. 
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Праваздольнасць сама па сабе ніякай рэальнай карысці не мае. Гэта 

толькі «права на права». Праваздольнасць нельга адарваць ад асобы. Яна не 

залежыць ад пола, узроста, прафесіі, нацыянальнасці, месца жыхарства і 

іншых жыццёвых абставінаў. Праваздольнасць нельга перадаць іншым. Яна 

таксама не адчужаецца. Любыя здзелкі, накіраваныя на яе абмежаванне, 

з’яўляюцца несапраўднымі. У адрозненне ад суб’ектыўнага права, 

праваздольнасць абстрактна. У адносінах да апошняга яна адыгрывае ролю 

перадумовы. 

Асобы валодаюць роўнай праваздольнасцю. Але гэта не азначае, што 

аб’ём правоў у іх аднолькавы. Праваздольнасць усеагульна: дзяржава 

надзяляе ўсіх сваіх грамадзян агульнай уласцівасцю – юрыдычнай 

здольнасцю быць носьбітам адпаведных правоў і абавязкаў. Праваздольнасць 

з’яўляецца ўніверсальнай катэгорыяй. Але праяўляе сабе ў розных галінах 

права па-рознаму. 

Праваздольнасць нельга разглядаць як простую суму нейкіх правоў. 

Гэта пастаяннае грамадзянскае становішча асобы, элемент яе прававога 

статуса. Праваздольнасць існуе там, дзе ўвогуле існуе прававое рэгуляванне. 

Праваздольнасць ёсць здольнасць да праваўладання, але не само ўладанне 

правамі. «Праваздольнасць азначае толькі тое, што асоба можа мець вядомыя 

правы, але гэта яшчэ не значыць, што яна імі сапраўды валодае. Кожны 

здольны мець права ўласнасці на маёмасць, але адсюль зусім не вынікае, што 

ўжо мае яго», – сцвярджаў Н.М. Каркуноў  [19, с. 147]. Даследчыкі 

падзяляюць праваздольнасць на агульную, галіновую і спецыяльную [11, с. 

522-523]. Агульная праваздольнасць уяўляе магчымасць асобы мець правы і 

абавязкі, прадугледжаныя дзеючым заканадаўствам. У нарматыўных актах 

Рэспублікі Беларусь агульная праваздольнасць не вызначана. Яна існуе ў 

навуцы. Галіновая праваздольнасць – здольнасць мець правы і абавязкі ў 

пэўнай сферы грамадскіх адносінаў, якая рэгулюецца канкрэтнай галіной 

права. Такім чынам, выдзяляецца грамадзянская, працоўная, сямейная 

праваздольнасць. Спецыяльная праваздольнасць адпавядае канкрэтнай 

прафесіі ці службоваму становішчу – суддзі, лекара, навукоўца. 

Дзеездольнасць залежыць ад узросту суб’екта і яго псіхічнага 

становішча (у адрозненне ад праваздольнасці). Дзеездольнасць, як і 

дзеліктаздольнасць, у фізічных асоб узнікае па-рознаму ў залежнасці ад 

галіны права. Так, у сферы сацыяльных адносінаў, якія рэгулююцца  

грамадзянскім правам, узнікненне дзеездольнасці і дзеліктаздольнасці 

звязана з двума фактарамі – дасягненнем пэўнага ўзросту і станам здароўя. 

Дзеці ва ўзросце да 14 гадоў – малалетнія – і псіхічна хворыя асобы 

адносяцца да катэгорыі недзеездольных асоб. За пэўным выключэннем, іх 

інтарэсы ў грамадзянскіх адносінах прадстаўляюць іх бацькі ці іншыя 

законныя прадстаўнікі. Адказнасць за нанесеную імі шкоду таксама нясуць 

вышэйазначаныя асобы. Акрамя гэтай катэгорыі, Грамадзянскі кодэкс 

Рэспублікі Беларусь называе таксама не цалкам дзеездольных (асобы ва
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ўзросце 14-18 гадоў), цалкам дзеездольных (асобы, якія дасягнулі 18-гадовага 

ўзросту) і абмежавана дзеездольных. 

Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь, які ўступіў у дзеянне з 1 

ліпеня 1999 года, увёў паняцце эмансіпацыі. Эмансіпацыя – гэта абвяшчэнне 

асобы, якая дасягнула 16-гадавога ўзросту, цалкам дзеездольным, калі яна 

працуе па працоўнаму дагавору, у тым ліку і па кантракту, ці са згоды 

бацькоў займаецца прадпрымальніцкай дзейнасцю. Эмансіпацыя праводзіцца 

толькі па рашэнню органа апекі і нагляду са згоды бацькоў (усынавіцеляў) ці, 

калі такая згода адсутнічае – па рашэнню суда. Бацькі ці іншыя законныя 

прадстаўнікі не нясуць адказнасці за дзеянні эмансіпіраванага 

непаўналетняга. 

Дзеездольнасць юрыдычных асобаў узнікае адначасова з 

праваздольнасцю з моманту іх дзяржаўнай рэгістрацыі. Праваздольнасць і 

дзеездольнасць юрыдычных асобаў называюць кампетэнцыяй. З даты 

рэгістрацыі і да даты ліквідацыі ці рэарганізацыі юрыдычныя асобы 

адказваюць за свае дзеянні і іх наступствы. 

Прававы статус – сукупнасць усіх прыналежных грамадзяніну правоў, 

свабод і абавязкаў, а таксама яго праваздольнасць, дзеездольнасць і 

дзеліктаздольнасць. Прававы статус − гэта прававая характарыстыка асобы, 

якая ўказвае на яго прававое становішча ў грамадстве. В.Н. Дзмітрук 

выдзяляе агульны прававы статус асобы як грамадзяніна дзяржавы: галіновы, 

межгаліновы і спецыяльны [12, с. 120]. Галіновы прававы статус – прававое 

становішча асобы, якое вызначаецца нормамі дадзенай галіны права, 

межгаліновы – нормамі комплексных прававых інстытутаў. Пэўныя 

катэгорыі грамадзян – ваеннаслужачыя, пенсіянеры, студэнты − валодаюць 

спецыяльным прававым статусам. Відавочна, што са змяненнем сацыяльных 

характарыстык асобы – працоўнай ці грамадскай дзейнасці, сямейнага 

становішча − змяняецца і прававы статус індывіда. 

 

5. Аб’екты праваадносінаў. 

 

Аб’екты правадносінаў – гэта тыя з’явы (прадметы) навакольнага 

асяроддзя, на якія накіраваны суб’ектыўныя юрыдычныя правы і абавязкі.  

Разумення тэрміну «аб’ект» у філасофіі і тэорыі права рознае. У філасофіі 

катэгорыяй «аб’ект» абазначаюць аб’ектыўную рэчаіснасць, якая знаходзіцца 

па-за чалавекам, які яе пазнае. У прававых навуках катэгорыя «аб’ект» 

разглядаецца ў сувязі з прававымі адносінамі. Аб’ектамі праваадносінаў 

выступаюць толькі тыя з’явы (прадметы), якія прызнаны ў якасці аб’ектаў 

дзяржавай. 

Катэгорыя «аб’ект праваадносінаў» з’яўляецца найбольш 

праблематычнай у тэорыі прававых адносінаў. Але адначасова гэта і вельмі 

важная катэгорыя. Значнасць паняцця «аб’ект праваадносінаў» заключаецца 

ў тым, што яно характарызуе сувязь праваадносінаў з матэрыяльнымі і 

духоўнымі каштоўнасцямі грамадства. Даследаванне праблемы аб’екта
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праваадносінаў перспектыўна ў плане распрацоўкі тэарэтычных палажэнняў, 

здольных дапамагчы заканадаўчай і правапрымяняльнай практыцы. 

Трэба пагадзіцца з С.С. Аляксеевым, які падкрэслівае, што нельга 

змешваць аб’ект прававых адносінаў з аб’ектам прававога рэгулявання. 

Аб’ект прававога рэгулявання – грамадскія адносіны, акты валявых 

паводзінаў удзельнікаў грамадскіх адносінаў [18, с. 155]. 

У юрыдычнай літаратуры існуюць розныя падыходы да разумення 

аб’ектаў прававых адносінаў. Напрыклад, вельмі распаўсюджанай з’яўляецца 

тэорыя «аб’екта-дзеяння». Адпаведна ёй, аб’ектам праваадносінаў 

з’яўляюцца валявыя паводзіны абавязанай асобы. Іншыя даследчыкі лічаць, 

што аб’ектам праваадносінаў могуць выступаць не толькі паводзіны, але і 

розныя каштоўнасці. Часам да аб’ектаў праваадносінаў адносяць і асобу [11, 

с. 596]. Але наўрад ці дадзеную думку трэба лічыць абгрунтаванай. Нават для 

рабаўладальніцкага грамадства спрэчна, з’яўляўся ці раб аб’ектам права, 

паколькі ён мог набываць маёмасць для пана і валодаў пасіўнай 

праваздольнасцю. Трэба згадзіцца з Я.М. Магазінерам, які адносіць да 

аб’ектаў праваадносінаў толькі эканамічныя дабрабыты [15, с. 269]. Як 

зазначаў В.Н. Пратасаў, матэрыяльныя і нематэрыяльныя дабрабыты, якія 

складаюць інтарэс управамочных, могуць быць прадстаўлены шырокім 

колам з’яў: рэчы, прадукты духоўнай творчасці, асабістыя нематэрыяльныя 

дабрабыты, дзеянні, праваадносіны цалкам, само суб’ектыўнае права [16, с. 

130–134]. 

З пункту гледжання А.П. Дудзіна, кожны аб’ект павінен валодаць 

дзвюма прыметамі: 1) рэальна існаваць незалежна ад свядомасці і волі 

суб’екта і 2) знаходзіцца ва ўзаемадзеянні з суб’ектам [20, с. 58]. Кола 

аб’ектаў прававых адносінаў вызначаецца пры дапамозе катэгорыі «інтарэс». 

Адначасова праваадносіны далучаюцца да матэрыяльных і духоўных 

каштоўнасцей грамадства. Толькі такія дабрабыты (палітычныя, 

матэрыяльныя, асабістыя) уваходзяць у прававую сферу, якія здольны 

задаволіць патрабаванні індывідаў і грамадства цалкам на дадзеным этапе яго 

развіцця. 

Дабрабыты, якія з’яўляюцца аб’ектамі праваадносінаў, валодаюць 

асаблівымі юрыдычнымі ўласцівасцямі. Выдзяляюць рэчы радавыя і 

індывідуальныя, дзялімыя і недзялімыя, галоўныя рэчы і прыналежнасці да 

іх. Вельмі важнай юрыдычнай характарыстыкай аб’ектаў з’яўляецца іх 

аднясенне да свабодных у абароце,  абмежаваных у абароце і знятых з 

абароту. Грошы, акрамя замежных, прадукты харчавання і г. д. могуць 

з’яўляцца прадметамі ўсякага роду здзелак.  Ваяўнічая маёмасць (зброя, 

выбуховыя рэчы), моцнадзеючыя атруты з’яўляюцца абмежаванымі ў 

абароце рэчамі. Паветра, вада, мора і нетра, а таксама дзяржаўная маёмасць, 

якая існуе для агульнага карыстання ці служыць выкананню дзяржаўных 

задач, не могуць з’яўляцца аб’ектамі праваадносінаў. Як вядома, згодна з 

раней існаваўшым заканадаўствам, пры дамінаванні сацыялістычных 

грамадскіх адносінаў дзяржава мела манаполію на валоданне  мноствам
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аб’ектаў. Толькі яна магла з’яўляцца ўладальнікам прамысловых 

прадпрыемстваў, прадпрыемстваў транспарту, сувязі, школ. Грамадзяне ж не 

маглі валодаць названымі аб’ектамі, і увогуле іх маёмасныя правы былі 

вельмі абмежаваныя. Так, напрыклад, ва ўласнасці грамадзяніна, згодна з 

Грамадзянскім кодэксам БССР 1964 г., на праве асабістай уласнасці мог 

знаходзіцца толькі адзін жылы дом (ці частка дома); у сумесна пражываўшых 

мужа і жонкі з іх непаўналетнімі дзецьмі мог быць толькі адзін жылы дом (ці 

яго частка), які належаў на праве асабістай уласнасці аднаму з іх ці 

знаходзіўся ў іх агульнай уласнасці; у шматпакаёвым доме ЖБК сумесна 

пражываўшыя муж і жонка маглі мець толькі адну кватэру; максімальны 

памер жылога дома (ці яго часткі), які мог належыць грамадзяніну, не 

павінен быў перавышаць 60 кв. м  жыллёвай плошчы. Заканадаўства таксама 

ўстанаўлівала абмежаванні на колькасць жывёлы, памеры прысядзібнага 

ўчастку і г. д. 

У залежнасці ад характару і віду праваадносінаў іх аб’ектамі могуць 

з’яўляцца: 

- матэрыяльныя рэчы – прадметы, каштоўнасці, уключаючы грошы. 

Дадзены аб’ект у асноўным  характэрны для маёмасных прававых адносінаў; 

- нематэрыяльныя асабістыя даброты – жыццё, здароўе, гонар, 

годнасць, свабода, недатыкальнасць асобы. Дадзеныя аб’екты часцёй за ўсё 

тыповыя для крымінальных і працэсуальных адносінаў; 

- прадукты духоўнай творчасці – творы літаратуры, мастацтва, 

жывапісу, музыкі, а таксама вынаходніцтвы, адкрыцці, рацыяналізатарскія 

прапановы; 

- каштоўныя паперы, афіцыяльныя дакументы (аблігацыі, акцыі, 

векселі, г. д.); 

- паводзіны (дзеянне, учынкі суб’ектаў праваадносінаў), паслугі і іх 

вынікі. Такога роду аб’екты сустракаюцца ў такіх сферах, як крымінальна-

выканаўчае права, адміністратыўнае і грамадзянскае права.  

Адныя і тыя жа дабрабыты могуць з’яўляцца аб’ектамі розных 

прававых адносінаў. Так, пэўная рэч можа быць аб’ектам права ўласнасці, 

праваадносінаў куплі-продажу, спадчыны і г. д. 

Некаторыя з даследчыкаў, напрыклад, Н.М. Варламава, лічаць, што 

можна гаварыць аб існаванні безаб’ектных праваадносінаў (не ў фактычным 

сэнсе) [8, с. 53-54]. У гэтым выпадку размова ідзе аб прававых адносінах, у 

якіх адсутнічае юрыдычна значны аб’ект. 

 

6. Змест праваадносінаў. 

 

З пункту гледжання даследчыкаў (С.С. Аляксееў,  Н.Л. Гранат і інш.), 

праваадносіны валодаюць матэрыяльным і юрыдычным зместам. 

Матэрыяльны змест – гэта фактычныя паводзіны, якія ўдзельнікі
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праваадносінаў павінны здзейсніць. Юрыдычны змест – гэта суб’ектыўныя 

правы і юрыдычныя абавязкі суб’ектаў праваадносінаў [18, с. 112; 9, с.10]. 

Размежаванне ў прававых адносінах юрыдычнага і матэрыяльнага 

зместу дазваляе зразумець механізм уздзеяння права на грамадскае жыццё. 

Юрыдычны змест прававых адносінаў з’яўляецца прававым сродкам 

забеспячэння матэрыяльнага зместу. Такой жа пазіцыі прытрымліваюцца і 

іншыя вядомыя тэарэтыкі права. Так, С.Н. Братусь зазначае, што зместам 

прававых адносінаў з’яўляецца не толькі канкрэтна магчымыя і канкрэтна 

належныя паводзіны яго ўдзельнікаў (права і абавязкі), але і рэалізуемыя ў 

адпаведнасці з правамі і абавязкамі фактычныя паводзіны з іх разнастайным 

зместам (эканамічным, уладальна-арганізацыйным, сацыяльна-культурным і 

іншым) [21, с. 58]. Р.О. Халфіна таксама разглядае змест прававых адносінаў 

як адзінства рэальных грамадскіх адносінаў і іх юрыдычнай формы [4, с. 6-7, 

36, 211, 305]. 

Матэрыяльны і юрыдычны змест прававых адносінаў – гэта розныя 

бакі (ці стадыі) адзінага зместу. Юрыдычны змест, як правіла, багацейшы за 

матэрыяльны. Асоба, якая мае сярэднюю адукацыю, мае права паступаць у 

розныя вышэйшыя адукацыйныя ўстановы, але рэальна паступае толькі ў 

адзін вуз. Фактычны змест праваадносінаў з’яўляецца адным з варыянтаў 

рэалізацыі суб’ектыўнага права. 

У юрыдычны змест прававых адносінаў уваходзіць перш за ўсё 

суб’ектыўнае права. Суб’ектыўнае права – прадугледжаная нормай права 

мера магчымых паводзінаў удзельнікаў праваадносінаў. Суб’ектыўнае права 

належыць канкрэтнай асобе і служыць задавальненню яе інтарэсаў. 

Суб’ектыўнае права можа быть выкарыстана па меркаванню суб’екта. Асоба 

заўсёды мае выбар: дзейнічаць пэўным вобразам ці ўспрымацца ад дзеянняў. 

Юрыдычна магчымымі з’яўляюцца паводзіны, якія не забаронены законам. 

Але ёсць і дазволы іншага роду – такія, якія патрабуюць пэўнага прававога 

афармлення. Іх прадугледжваюць ў нормах права. Ім адпавядаюць абавязкі 

іншых суб’ектаў. 

Суб’ектыўнае права дакладна вызначана па свайму зместу, а не 

бязмежна. Дадзеная мера дазволеных паводзінаў забяспечваецца дзяржавай 

праз ускладванне на іншых асоб юрыдычных абавязкаў. Калі апошнія іх не 

выконваюць, да іх можа быць прыменена юрыдычная адказнасць. 

Суб’ектыўныя правы маюць вялікае значэнне не толькі для прававых 

адносінаў, але і для ўсёй прававой сістэмы. У праваадносінах яны 

выконваюць ролю ўнутранага механізму. У прававой сістэме яны з’яўляюцца 

мерай праяўлення свабоды індывідаў. Яны замацоўваюць свабоду, 

ініцыятыву, самастойнасць індывідаў. У суб’ектыўных правах выражаецца 

ўласная каштоўнасць права, сутнасць якой заключаецца ў забеспячэнні 

парадку грамадскіх адносінаў праз стварэнне ўмоў для развіцця актыўнасці і 

самастойнасці суб’ектаў права. Аб’ём суб’ектыўных правоў, якімі 

надзяляюцца ў грамадстве ўдзельнікі прававых адносінаў у канкрэтны 

гістарычны перыяд часу, сведчыць аб узроўні развіцця дадзенага грамадства.
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Суб’ектыўнае права цесна звязана з інтарэсамі суб’ектаў сацыяльных 

адносінаў. Інтарэс з’яўляецца высновай суб’ектыўнага права. Абавязаная 

асоба паводзіць сябе таксама згодна з інтарэсам, але не сваім уласным, а ў 

адпаведнасці з інтарэсам асобы, якая мае суб’ектыўнае права.  

Як лічыць Н.І. Матузаў, суб’ектыўнае права – зборнае паняцце, якое 

ахоплівае ўсе віды правоў асобы: права чалавека і грамадзяніна, 

канстытуцыйныя і галіновыя, асноўныя і цякучыя, сацыяльна-эканамічныя, 

культурныя і асабовыя. Іх аб’ядноўвае тое, што яны ўсе належаць суб’ектам 

дзеючага ў дзяржаве пазітыўнага  права, залежаць ад іх волі і свядомасці, 

прадастаўляюць суб’ектам пэўныя юрыдычныя магчымасці, гарантуемыя 

дзяржавай [13, с. 138]. 

На думку С.С. Аляксеева, у структуру суб’ектыўнага права ўваходзяць 

правамоцтвы трох асноўных відаў: права патрабавання, права на станоўчыя 

дзеянні і дамаганне   [18, с. 118]. 

Права патрабавання – гэта правамоцтва, змест якога заключаецца ў 

магчымасці патрабаваць выканання ці захоўвання юрыдычнага абавязку. Яно 

накіравана на абавязаную асобу. Для суб’ектыўнага права яно з’яўляецца 

зыходнім і абавязковым элементам. Праву патрабавання адпавядае 

юрыдычны абавязак. Яны  ўтвараюць сувязь паміж індывідамі, праз якую 

нормы права рэалізуюцца ў грамадскіх адносінах. Права патрабавання 

спачатку існуе ў форме патэнцыяльна-нявызначанага  ці патэнцыяльна-

вызначанага права. Напрыклад, пры аварыі асоба мае права на тое, каб яе 

пашкоджанае жыллё была адрэмантавана, а пры наступленні канкрэтнага 

тэрміну – на атрыманне пенсіі. Дадзеныя патрабаванні непазбежна 

пераходзяць у рэальную сферу пры наступленні пэўных юрыдычных фактаў. 

Права на свае актыўныя дзеянні – гэта правамоцтва, змест якога 

зводзіцца да магчымасці асобы самой здзейсніць актыўныя дзеянні, якія 

маюць юрыдычнае значэнне. Дадзенае правамоцтва звязана з задавальненнем 

уласных інтарэсаў асобы праз яе актыўныя дзеянні.  Правамоцтва на свае 

актыўныя дзеянні не патрабуе садзейнічання іншых асоб. Задавальненне 

сваіх інтарэсаў у дадзеным выпадку  дасягаецца, калі асоба фактычна 

дзейнічае сама ці калі юрыдычныя наступствы наступаюць аўтаматычна. 

Пэўныя правы на свае дзеянні могуць мець складаны характар і ўключаць 

некалькі правамоцтваў.  Так, згодна  з  Грамадзянскім кодэксам Рэспублікі 

Беларусь  правы аўтара твора ўключаюць такія правамоцтвы, як права на 

аўтарства, права на імя аўтара, права на апублікаванне і на распаўсюджванне 

твора і г. д. 

Памылкова было б думаць, што суб’ектыўнае права можа складацца 

толькі з адных правамоцтваў на станоўчыя дзеянні. Яно спалучаецца з 

правам патрабаваць ад іншых устрымання ад пэўных дзеянняў.  Праз гэта 

патрабаванне суб’ектыўнае права звязваецца з юрыдычным абавязкам і 

ўваходзіць у прававыя адносіны. 

Да правамоцтваў на свае актыўныя дзеянні  С.С. Аляксееў адносіць 

правы на фактычнае валоданне сацыяльнымі дабротамі і іх выкарыстанне;
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правамоцтвы, якія вынікаюць з адміністратыўнай ці працэсуальнай 

правасуб’ектнасці (правы, якія ўваходзяць у кампетэнцыю дзяржаўнага 

органа ці правы індывіда на скаргу) і грамадзянскія праваўтвараючыя 

правамоцтвы, якія існуюць у праваадносінах актыўнага тыпу  (права на залік 

сустрэчных аднародных патрабаванняў ці права на прыняцце спадчыны) [18, 

с. 121-122]. 

Дамаганне – правамоцтва, якое выражаецца ў магчымасці прывесці ў 

дзеянне апарат дзяржаўнага прымусу супраць абавязанай асобы  [23, с. 126].  

У адрозненне ад права патрабавання, яно накіравана ў орган, які забяспечвае 

дзяржаўна-прымусовае ўздзеянне і мае іншы змест – патрабаванне выканаць 

абавязак пры дапамозе дзяржаўна-прымусовага ўздзеяння. Дамаганне 

ўключаецца ў прававыя адносіны тады, калі мае месца парушэнне 

юрыдычнага абавязку. Уключэнне ў суб’ектыўнае права дадзенага 

правамоцтва сведчыць аб тым, што прававыя сувязі забяспечваюцца 

механізмам дзяржавы і могуць ажыццяўляцца прымусова. 

Аўтары падручніка па тэорыі дзяржавы і права пад рэдакцыяй В.М. 

Карэльскага і В.Д. Перавалава ў структуры суб’ектыўнага права асобна 

выдзяляюць права на ўласныя фактычныя дзеянні, накіраваныя на 

выкарыстанне карысных уласцівасцяў аб’екта права (уласнік рэчы мае права 

выкарыстоўваць яе па прамому прызначэнню), і права на юрыдычныя 

дзеянні, на прыняцце юрыдычных рашэнняў (уласнік рэчы можа яе 

падарыць, прадаць, пакінуць у спадчыну)  [24, с. 353]. 

Юрыдычны абавязак – прадугледжаная нормай права мера належных 

паводзінаў удзельнікаў праваадносінаў. Неабходнасць у выпадку 

юрыдычнага абавязку азначае, што абавязаны суб’ект можа дзейнічаць толькі 

так, а не інакш. Норма права ўстанаўлівае дакладныя межы належных 

паводзінаў. Юрыдычны абавязак характарызуецца безумоўнасцю, 

катэгарычнасцю. Невыкананне яго звязана з мерамі дзяржаўна-прымусовага 

характару. Катэгарычнасць юрыдычнага абавязку часта выражаецца ў 

паняцці «адказнасць». Дадзеная адказнасць мае пазітыўны характар. 

Юрыдычныя абавязкі, як і суб’ектыўныя правы, устанаўліваюцца на падставе 

юрыдычных фактаў і ў інтарэсах управамочнага боку. 

Юрыдычныя абавязкі маюць неаднолькавы змест і выконваюць розныя 

функцыі ў прававых адносінах рознага тыпу. Так, у адносінах уласнасці 

юрыдычны абавязак звязаны з неабходнасцю ўстрымацца ад парушэння 

права валодання, карыстання ці распараджэння аб’ектам уласнасці. 

Юрыдычны абавязак у дадзеным выпадку выконвае ахоўную ролю. У 

праваадносінах актыўнага тыпу юрыдычны абавязак з’яўляецца сутнасцю 

канкрэтнай прававой сувязі. Так, гандляр абавязаны перадаць рэч пакупніку, 

тым самым задавальняючы яго інтарэсы. У ахоўных праваадносінах 

юрыдычныя абавязкі звязаны з задавальненнем інтарэсаў грамадства, 

дзяржавы ў пакаранні правапарушальнікаў. 

Юрыдычны абавязак мае тры асноўныя формы: 
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- устрыманне ад здзяйснення забароненых дзеянняў (пасіўныя 

паводзіны); 

- здзяйсненне пэўных дзеянняў (актыўныя паводзіны); 

- абавязак панесці неспрыяльныя наступствы сваіх неправавых 

дзеянняў, інакш меры юрыдычнай адказнасці. 

Суб’ектыўныя правы і юрыдычныя абавязкі непарыўна звязаны адзін з 

другім. Існаванне толькі суб’ектыўных правоў ці толькі юрыдычных 

абавязкаў было б бессэнсоўным. Наяўнасць паўнамоцтва ў аднаго суб’екта 

азначае, што заўсёды ёсць іншы бок, які абавязаны яго задаволіць. Часцей за 

ўсё ў праваадносінах кожны бок надзяляецца як правамі, так і абавязкамі.  

 

7. Юрыдычныя факты. 
 

Пад юрыдычнымі фактамі разумеюць жыццёвыя абставіны (падзеі, 

дзеянні), з якімі закон звязвае надыход юрыдычных наступстваў. Жыццёвыя 

абставіны набываюць характар юрыдычных у выніку прызнання іх такімі 

прававымі прадпісаннямі. Юрыдычныя факты вядуць да ўзнікнення, 

змянення ці спынення праваадносінаў. Такім чынам, адразу бачны 

супярэчлівы характар юрыдычных фактаў. З аднаго боку, гэта іх 

матэрыяльны бок – падзея ці дзеянне, а з другога, юрыдычны бок – пэўныя 

прававыя наступствы, якія з’яўляюцца ў сілу ўказання на іх прававых 

прадпісанняў. 

Юрыдычныя факты характарызуюцца пэўнымі прыметамі. Па-першае, 

яны канкрэтныя і індывідуальныя. Юрыдычныя факты – гэты з’явы, якія 

існуюць у пэўных абставінах месца і часу. Гэта тычыцца юрыдычных фактаў 

– падзей. Юрыдычныя факты-дзеянні здзяйсняюцца пэўнымі суб’ектамі  і 

маюць пэўны сацыяльны змест. Па-другое, яны звязаны з інтарэсамі 

грамадства, дзяржавы, сацыяльных калектываў, індывідаў. Калі падзеі ці 

дзеянні не маюць ніякага значэння для соцыума, ніякага юрыдычнага 

значэння яны таксама не маюць. Па-трэцяе, юрыдычныя факты знешне 

аб’ектывіраваны. Па-чацвёртае, яны прама ці ўскосна прадугледжаны 

нормамі права. Па-пятае, юрыдычныя факты зафіксаваны ва ўстаноўленай 

заканадаўствам працэдурна-працэсуальнай форме. Напрыканцы, да 

юрыдычных фактаў адносяцца толькі такія падзеі ці дзеянні, якія вядуць да 

ўзнікнення, змянення ці спынення прававых адносінаў. 

Паняцце «юрыдычны факт» было сфармулявана нямецкім даследчыкам 

Савіньі, які ў працы «Сістэма сучаснага рымскага права» пісаў: «Я называю 

падзеі, якія выклікаюць узнікненне ці заканчэнне праваадносінаў, 

юрыдычнымі фактамі» [22, с. 847]. Але на з’явы, якія атрымалі назву 

«юрыдычныя факты», звярнулі ўвагу  яшчэ рымскія юрысты, якія выдзелілі 

некалькі высноў узнікнення прававых адносінаў: кантракт, дзелікт, здзелку і 

г. д. Пазней праблемай юрыдычных фактаў займаліся такія даследчыкі, як Г. 

Дернбург, Р. Зом, Г. Пухта, К. Адомайт, Е. Кюне, А. Манігк, Н.М. Каркуноў,
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Д.Д. Грым, Г.Ф. Шаршаневіч. Недарэмна тэорыя юрыдычных фактаў лічыцца 

найбольш распрацаванай у тэорыі прававых адносінаў. 

Праблема класіфікацыі юрыдычных фактаў даволі добра даследавана ў 

юрыдычнай літаратуры. Навуковая класіфікацыя юрыдычных фактаў мае 

вялікае значэнне, паколькі неабходна для больш глыбокага іх вывучэння, 

сістэматызацыі і для прымянення на практыцы. У выснове традыцыйнай 

класіфікацыі ляжаць тры ўзаемазвязаныя прыметы. 

Па валявому крытэрыю юрыдычныя факты падзяляюцца на дзеянні і 

падзеі. Падзеі – такія абставіны, якія не залежаць ад волі і свядомасці 

людзей. Гэта вайна, навадненне і г.д. Такое азначэнне падзей найбольш часта 

сустракаецца сярод даследчыкаў. Між тым, шмат падзей усе ж такі звязаны з 

воляй чалавека. Да іх адносіцца нараджэнне чалавека ці яго смерць. З цягам 

часу колькасць з’яў, якія не залежаць ад волі чалавека, будзе паступова 

змяншацца. Дзеянні – гэта такія факты, якія, у адрозненне ад падзей, прама  

залежаць ад волі і свядомасці людзей.  Да іх адносяцца ўчынкі чалавека, акты 

дзяржаўных органаў і г. д. 

Некаторыя аўтары выдзяляюць таксама і такую разнавіднасць 

юрыдычных фактаў, як прававыя становішчы. Прававыя становішчы не ў 

поўнай меры залежаць ад волі і жадання суб'ектаў праваадносінаў, як, 

напрыклад, знаходжанне ў радстве ці прызначэнне на пасаду. 

Дзеянні падзяляюцца на юрыдычныя акты і ўчынкі. Юрыдычныя акты 

– дзеянні, якія накіраваны на дасягненне пэўных юрыдычных наступстваў. 

Здзяйсняючы юрыдычныя акты, індывіды, дзяржаўныя органы і іншыя 

суб'екты мэтанакіравана ўтвараюць, змяняюць ці спыняюць прававыя 

адносіны для сябе ці для іншых суб'ектаў. Да юрыдычных актаў адносіцца, 

напрыклад, заключэнне дагавору. Асаблівае месца сярод юрыдычных актаў 

займае прыняцце актаў-дакументаў рознымі дзяржаўнымі органамі і 

службовымі асобамі. Юрыдычныя ўчынкі − такія дзеянні, якія незалежна ад 

намеру асобы вядуць да ўзнікнення юрыдычных наступстваў, т. ч., 

параджаюць, змяняюць ці спыняюць прававыя адносіны. Напісанне 

літаратурнага твора ці знаходка адносяцца да юрыдычных учынкаў. 

Юрыдычныя ўчынкі выклікаюць прававыя наступствы, незалежна ад таго, 

усведамляў ці не ўсведамляў суб'ект іх прававое значэнне, жадаў ці не жадаў 

наступлення прававых вынікаў. 

Дзеянні ў залежнасці ад таго, адпавядаюць яны ці не адпавядаюць 

прававым прадпісанням, падзяляюцца на правамерныя і неправамерныя 

(супрацьпраўныя). Правамерныя дзеянні адпавядаюць патрабаванням норм 

права. Неправамерныя дзеянні – адміністратыўныя, дысцыплінарныя і г. д. 

правапарушэнні, а таксама злачынствы. 

У навуковай літаратуры прапаноўваюцца і іншыя класіфікацыі 

юрыдычных фактаў. Так, дзеянні ў залежнасці ад колькасці суб'ектаў, якія іх 

здзяйсняюць, можна падзяляць на аднабаковыя ці шматбаковыя; у залежнасці 

ад якасці наступстваў – на станоўчыя і адмоўныя. Па галіновай 

прыналежнасці юрыдычныя ўчынкі падзяляюцца на матэрыяльна-прававыя і
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працэсуальна-прававыя; па спосабу здзяйснення – здзяйсняемыя асабіста ці 

праз прадстаўніка; па спосабу выражэння і замацавання – выражаныя 

маўкліва, жэстам, дакументам. 

Правапарушэнні па ступені грамадскай бяспекі падзяляюцца на 

праступкі і злачынствы; па суб'екту – на дзеянні індывідаў і арганізацый; па 

аб'екту – на злачынствы супраць асобы, злачынствы ў сферы эканомікі, 

злачынствы супраць грамадскай бяспекі і грамадскага парадку і г. д.; па 

галінах права – на крымінальныя, адміністратыўныя, грамадзянскія і г. д.; па 

форме віны − на наўмысныя ці неасцярожныя. 

Юрыдычныя факты-падзеі па паходжанню класіфіцыруюцца на 

прыродныя, якія атрымалі назву абсалютных,  і залежныя ў сваім паходжанні 

ад чалавека, інакш – адносныя. У залежнасці ад паўтаральнасці падзеі можна 

падзяляць на ўнікальныя і паўтараючыяся (перыядычныя); па працягласці – 

маментальныя (здарэнні) і працяжныя ў часе (працэсы); па колькасці 

ўдзельнікаў – персанальныя, калектыўныя, масавыя. 

Па характару юрыдычных наступстваў юрыдычныя факты падзяляюць 

на праваўтвараючыя, праваспыняючыя і правазмяняючыя. Праваўтвараючыя 

юрыдычныя факты вядуць да ўзнікнення новых прававых адносінаў. 

Заключэнне дагавору куплі-продажу вядзе да фармавання пэўных  

праваадносінаў паміж гандляром і пакупніком рэчы. Праваспыняючыя 

юрыдычныя факты спыняюць праваадносіны: смерць індывіда вядзе да 

спынення шлюба. Правазмяняючыя юрыдычныя факты вядуць да змяненняў 

праваадносінаў: змена працы вядзе да змены зместу працоўных 

праваадносінаў. Некаторыя юрыдычныя факты адначасова могуць параджаць 

адныя прававыя адносіны, змяняць іншыя і спыняць трэція. 

Прававыя наступствы могуць быць звязаны як з існаваннем нейкай 

з'явы, так і з яе адсутнасцю. У першым выпадку юрыдычны факт будзе 

станоўчым, а ў другім – адмоўным. Прыкладам адмоўнага юрыдычнага факта 

можа быць незнаходжанне індывіда ў зарэгістраваным шлюбе ці адсутнасць 

ў індывіда хваробы, якая перашкаджае яго паступленню на службу. 

Пэўны практычны сэнс мае падзяленне юрыдычных фактаў на 

галоўныя і падпарадкавальныя. Галоўны факт найбольш поўна адлюстроўвае 

сутнасць рэгулюемай сітуацыі. Усе іншыя факты маюць удакладняючае 

значэнне, канкрэтызуюць юрыдычна значныя дэталі. 

Значэнне юрыдычных фактаў заключаецца ў тых функцыях, якія яны 

прызваны ажыццяўляць. Галоўная задача, якую выконваюць юрыдычныя 

факты – забеспячэнне ўзнікнення, змянення і спынення прававых адносінаў. 

Акрамя таго, юрыдычныя факты з'яўляюцца своеасаблівымі гарантыямі 

законнасці. Такія юрыдычныя факты, якія выключаюць крымінальную 

адказнасць ці падставы для ўзбуджэння крымінальнай справы, – базавыя 

кропкі прававога рэгулявання. Юрыдычныя факты адыгрываюць і 

праваарыентуючую ролю; іх веданне дапамагае індывідам ці пазбегнуць 

адмоўных для сябе наступстваў (пазбегнуць юрыдычнай адказнасці,
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напрыклад) ці, наадварот, прыблізіць нейкія падзеі – набыць ільготы, 

атрымаць прэміі і г. д. 

Юрыдычныя факты падзяляюцца на простыя і складаныя па сваёй 

структуры. Калі для ўзнікнення пэўных праваадносінаў патрабуецца адзін 

юрыдычны факт, ён называецца простым. Калі ж маюць месца такія 

фактычныя абставіны, якія складаюцца з некалькіх юрыдычна значных бакоў 

(прымет), гэта − складаныя юрыдычныя факты. Факт дзеездольнасці 

грамадзяніна  ўключае ў сябе суб'ектыўны элемент – здольнасць 

грамадзяніна сваімі дзеяннямі набываць і ажыццяўляць грамадзянскія правы, 

утвараць для сябе грамадзянскія абавязкі і іх выконваць, так і аб'ектыўны 

элемент – узрост. 

Замацаванне складаных юрыдычных фактаў у заканадаўстве дапамагае 

ахапіць прававым рэгуляваннем як можна большую колькасць жыццёвых 

сітуацый. У пэўных сферах грамадскіх адносінаў яны непазбежны. 

Ад складаных юрыдычных фактаў неабходна адрозніваць фактычныя 

саставы. Фактычны састаў – гэта сістэма юрыдычных фактаў, неабходная для 

наступлення юрыдычных наступстваў. Фактычны састаў уключае 

разнародныя  самастойныя жыццёвыя абставіны, кожная з якіх можа мець 

значэнне асобнага юрыдычнага факта. Акрамя гэтага, фактычны састаў 

уключае такія жыццёвыя абставіны, якія ўтвараюць цэльную сістэму. 

Элементы дадзенай сістэмы ўзаемазвязаны і ўзаемазалежны  адзін ад 

другога. Існаванне фактычных саставаў звязана са складанасцю грамадскіх 

адносінаў, якія павінны быць арганізаваны і ў якіх павінны быць забяспечаны 

інтарэсы суб’ектаў, іх прававая актыўнасць, індывідуальнае рэгуляванне 

грамадскіх адносінаў. Так, напрыклад, наступленне шлюбнага ўзросту і 

жаданне канкрэтнага індывіда ўступіць у шлюб з канкрэтнай асобай яшчэ не 

ўтвараюць сям’ю. Але яны даюць магчымасць звярнуцца ў органы ЗАГС для 

таго, каб быў зарэгістраваны шлюб ва ўстаноўленым парадку. Такім чынам, 

утвараюцца прамежкавыя прававыя наступствы. Шлюбна-сямейныя ж 

прававыя адносіны ўзнікаюць толькі тады, калі ў наяўнасці будзе ўся 

сукупнасць фактаў: і дасягненне пэўнага ўзросту, і адсутнасць перашкод для 

ўступлення ў шлюб, і ўладны акт кампетэнтнага органа дзяржавы. 

Фактычныя саставы падзяляюцца на простыя, складаныя і змешаныя. 

Простыя − гэта комплексы фактаў, паміж якімі існуе свабодная, але жорсткая 

сувязь. Складаныя фактычныя саставы – гэта сістэма фактаў, паміж якімі 

існуе паслядоўная абумоўленасць, жорсткая залежнасць: факты павінны 

накоплівацца ў жорсткім строга вызначаным парадку. Змешаныя фактычныя 

саставы – сістэма фактаў, сувязь паміж якімі з’яўляецца часткова 

«свабоднай», а часткова жорсткай. 

Іншая класіфікацыя фактычных саставаў  звязана з магчымасцю 

індывідуальнага рэгулявання грамадскіх адносінаў кампетэнтнымі 

дзяржаўнымі органамі. Па дадзенай прымеце фактычныя саставы 

падзяляюцца на пэўныя і адносна пэўныя. Пэўныя – гэта саставы, усе 

элементы якіх з’яўляюцца юрыдычнымі фактамі і прама прадугледжаны ў
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гіпотэзах прававых норм. Адносна пэўныя (бланкетныя) – саставы, якія не 

цалкам прадугледжаны ў нормах права. У норме права ўказваюцца толькі 

фактычныя прадпасылкі індывідуальных актаў, а юрысдыкцыйным органам 

прадстаўляецца магчымасць у парадку індывідуальнага рэгулявання 

вырашаць юрыдычныя пытанні. Так, фактычны распад сям’і прыводзіць да 

скасавання шлюбу толькі ў сукупнасці з пэўным рашэннем суда аб разводзе. 

Практычны сэнс даследавання юрыдычных фактаў заключаецца ў тым, 

што яны звязваюць права і рэальныя грамадскія адносіны. Напрыклад, такія 

грамадска небяспечныя дзеянні, як заведама ілжывая рэклама ці заражэнне 

кампутарнай сеткі вірусам, першапачаткова не разглядаліся ў беларускім 

заканадаўстве як злачынствы. Адпаведныя артыкулы былі ўнесены ў 

Крымінальны кодэкс пасля таго, як дадзеныя злачынствы атрымалі сваё 

распаўсюджванне. І наадварот, такія дзеянні, як спекуляцыя, больш не 

з’яўляюцца злачынствам. Для таго, каб дакладна вызначыць сацыяльныя 

абставіны, якія павінны мець юрыдычнае значэнне, неабходна вызначыць 

месца юрыдычных фактаў у агульнай канцэпцыі прававога рэгулявання. Для 

гэтага неабходна вызначыцца, якім метадам будуць рэгулявацца дадзеныя 

адносіны. Далей трэба вызначыць сацыяльна-юрыдычныя сітуацыі, якія 

будуць з’яўляцца аб’ектам прававога рэгулявання. Сацыяльна-юрыдычная 

сітуацыя павінна быць аб’ектыўна кантралюемай, сацыяльна вызначанай і 

мець мінімальны разброс варыянтаў. Шырока вядомы такі састаў злачынства, 

як «хуліганства». Дадзенае паняцце ахоплівае вялікую колькасць сітуацый, 

што адмоўна сказваецца на іх прававом рэгуляванні, таму што дае вялікую 

прастору для свабоднага меркавання праваахоўных органаў. Яшчэ адзін крок 

– выбар юрыдычных фактаў. Выбар юрыдычных фактаў ажыццяўляецца на 

этапе распрацоўкі нарматыўнага акта, пры кадыфікацыі заканадаўства і ў 

іншых выпадках. 

З пункту гледжання свайго сацыяльнага зместу, юрыдычны факт 

павінен адэкватна адлюстроўваць канкрэтную сацыяльную сітуацыю. Са 

спецыяльна-юрыдычнага боку юрыдычны факт павінен быць арганічна 

ўплецены ў працэс прававога рэгулявання. У якасці юрыдычных фактаў 

павінны выступаць толькі такія сацыяльныя абставіны, якія можна з 

дакладнасцю ўстанавіць. Напрыклад, вельмі цяжка ўстанавіць такія 

сацыяльныя абставіны, як старасць ці здароўе. Таму ў якасці юрыдычных 

фактаў яны выступаць не могуць. Юрыдычныя факты павінны падлягаць 

фіксацыі, а таксама ўлічваць прававыя традыцыі, якія складваюцца ў пэўных 

сферах. Асобная праблема – пошук тэрміналагічнага абазначэння 

юрыдычных фактаў. 

 

Праблемныя пытанні 

 

1. Якое месца займаюць прававыя адносіны ў сістэме сацыяльных 

адносінаў грамадства? 
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2. Як суадносяцца паміж сабой паняцці сацыяльных сувязяў і грамадскіх 

адносінаў? 

3. Сфармулюйце сутнасць і раскрыйце змест асноўных прымет прававых 

адносінаў. 

4. Як суадносяцца паміж сабой нормы права і прававыя адносіны? 

5. Па якіх прыметах можна правесці класіфікацыю прававых адносінаў? 

6. Сфармулюйце змест паняцця правасуб'ектнасці і пакажыце яго 

складальныя часткі. 

7. Прааналізуйце паняцце прававога статусу і дайце класіфікацыю і 

характарыстыку  асобных прававых статусаў. 

8. Ці могуць існаваць прававыя адносіны, у якіх няма аб'ектаў? 

9. Дайце класіфікацыю  юрыдычных фактаў. 

10.  Якімі якасцямі, прыметамі просты юрыдычны факт адрозніваецца ад  

фактычнага (юрыдычнага) складу? 
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Глава 10 

ПРАВАМЕРНЫЯ ПАВОДЗІНЫ, 

ПРАВАПАРУШЭННЕ, ЮРЫДЫЧНАЯ 

АДКАЗНАСЦЬ 

 

 
1. Паняцце і віды правамерных паводзінаў. 2.  Паняцце правапарушэння.  3. Віды 

правапарушэнняў. 4. Юрыдычны склад правапарушэння. 5. Прычыны 

правапарушэнняў. 6. Шляхі ліквідацыі правапарушэнняў. 7. Юрыдычная 

адказнасць. 8. Віды юрыдычнай адказнасці. 

 

 

У сучаснай юрыдычнай навуцы вельмі актыўна распрацоўваюцца 

праблемы прававых паводзінаў чалавека. Справа ў тым, што нормы права, 

якія змяшчаюцца ў нарматыўных актах, не будуць мець жадаемага выніку, 

калі яны не будуць дзейнічаць, а формай рэалізацыі прававых норм у 

рэальным жыцці з'яўляюцца паводзіны. Такім чынам, толькі ў паводзінах 

людзей абстрактныя юрыдычныя нормы пераводзяцца ў індывідуалізаваныя 

сувязі ўдзельнікаў грамадскіх адносінаў. 

 

1. Паняцце і віды правамерных паводзінаў. 
 

 Паводзіны, якія адпавядаюць патрабаванням сацыяльных норм, 

называюцца правамернымі. Як лічыць В.Н. Дзмітрук, гэта толькі фармальны 

аспект правамерных учынкаў. Са змястоўнага боку, гэта сацыяльна значныя 

паводзіны, а з суб'ектыўнага – паводзіны ўсвядомленыя [1, с. 125]. 

Правамерныя паводзіны з пункту гледжання свайго складу ўключаюць аб'ект 

і аб'ектыўны бок, суб'ект і суб'ектыўны бок. Аб'ект правамерных паводзінаў 

складаюць тыя грамадскія адносіны, у межах якія яны ажыццяўляюцца. З 

аб'ектыўнага боку правамерныя паводзіны – актыўныя ці пасіўныя дзеянні, 

якія не супярэчаць праву. Суб'ектам правамерных учынкаў могуць з'яўляцца 

як фізічныя, так і юрыдычныя асобы. Асаблівую значнасць мае аналіз 

суб'ектыўнага боку правамерных паводзінаў, які складаюць матывы і мэты 

дзеянняў суб'ектаў права. 

 Віды правамерных паводзінаў. У залежнасці ад таго, у якой сферы 

грамадскіх адносінаў яны здзяйсняюцца, іх падзяляюць на эканамічныя, 

палітычныя, культурныя і г. д. 

 У залежнасці  ад аб'ектыўнага боку гэта могуць быць дзеянні ці 

выказванні. Акрамя таго, выдзяляюцца правамерныя паводзіны, якія 

заключаюцца ў здзяйсненні пэўных учынкаў – актыўныя паводзіны, і ва 

ўстрыманні ад здзяйснення якіх-небудзь дзеянняў – пасіўныя паводзіны. 

 Па суб'екту правамерныя паводзіны можна падзяляць на ўчынкі 

індывідаў, сацыяльных супольнасцяў (напрыклад, працоўных калектываў ці 

насельніцтва адміністратыўна-тэрытарыяльных адзінак) і юрыдычных асобаў 

– прадпрыемстваў, арганізацый, устаноў. 
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 Найбольш значнай прадстаўляецца класіфікацыя правамерных 

паводзінаў у залежнасці ад іх матывацыі. Так, Ю.А. Ціхаміраў і В.П. 

Кудраўцоў выдзялялі наступныя формы правамерных паводзінаў: легалізм, 

апартунізм і прымушэнне. Легальныя ўчынкі – паводзіны, якія 

характарызуюцца праяўленнем павагі да патрабаванняў сацыяльных норм. 

Апартунізм – станоўча ацэньваемыя паводзіны, пры якіх асноўным матывам 

выканання прававых норм выступае карыснае меркаванне. Прымушэнне – 

таксама паводзіны, якія адпавядаюць агульнапрызнаным каштоўнасцям і 

характарызуюцца дзеяннем не асабістай матывацыі, а ціскам групавой 

падкультуры, націскам групавых каштоўнасцяў і адпаведнай сістэмы 

кантролю, якая сачыць за рэалізацыяй каштоўнасцей [2, с. 133]. 

 Дадзеная класіфікацыя правамерных учынкаў не з'яўляецца адзінай. 

Вялікая колькасць даследчыкаў прытрымліваюцца пункту гледжання, што ў 

залежнасці ад суб'ектыўнага боку аналізуемыя формы ўчынкаў падзяляюцца 

на наступныя віды: салідарызм, канфармізм, законапаслушэнства і 

сацыяльна-прававая актыўнасць. 

 Салідарызмам называюць прававыя ўчынкі, якія адпавядаюць прававым 

патрабаванням і здзяйсняюцца суб'ектамі права, паколькі яны ўнутрана 

згодны з дадзенымі нормамі і лічаць такія паводзіны для сябе адзіна 

магчымымі. 

 Канфармізм – такая форма паводзінаў, якая з'яўляецца вынікам 

прыстасавання асобы да знешніх абставінаў. Суб'ект права пры гэтым не 

аналізуе прававую норму, ён можа нават не ўсведамляць яе патрабаванняў, 

але для таго, каб не выклікаць ніякіх адмоўных для сябе наступстваў з боку 

грамадства, ён яе прытрымліваецца. 

 Законапаслушныя ўчынкі – правамерныя паводзіны, асаблівасць якіх 

заключаецца ў тым, што для чалавека выкананне прававых прадпісанняў 

з'яўляецца вынікам яго выхавання, сацыялізацыі. Здзяйсненне правамерных 

учынкаў становіцца прывычкай індывіда. 

 Сацыяльная актыўнасць – паводзіны, якія заснаваны на глыбокім 

перакананні ў неабходнасці і мэтазгоднасці правамерных учынкаў. Індывід 

здзяйсняе такія ўчынкі, паколькі ён характарызуецца высокім узроўнем 

прававой свядомасці і прававой культуры.  

 Сацыяльная актыўнасць з'яўляецца найбольш жаданай для грамадства 

формай правамерных паводзінаў. Індывід (калектывы) не толькі 

прытрымліваецца патрабаванняў прававых прадпісанняў, але і актыўна 

карыстаецца тымі правамі, якімі надзяляюць яго нормы права. Напрыклад, 

грамадзянін рэалізуе сваё выбарчае права шляхам прыняцця ўдзелу ў 

выбарах той ці іншай службовай асобы. Актыўнае карыстанне суб'ектыўнымі 

правамі магчыма толькі тады, калі індывід ведае прававыя прадпісанні, 

разумее іх і робіць  мадэлі ўчынкаў, якія яны прадугледжваюць, сваімі 

ўласнымі ўчынкамі. 

 Распаўсюджанасць такой формы паводзінаў, як сацыяльная актыўнасць, 

у грамадстве станоўча ўплывае на тое становішча законнасці і правапарадку,
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якое ў ім складваецца. Чым больш суб'ектаў права здзяйсняе такія ўчынкі, 

тым больш устойлівым з'яўляецца парадак грамадскіх адносінаў. На жаль, на 

сённяшні дзень прававая культура і прававая свядомасць беларускага 

грамадства не выдзяляюцца высокім узроўнем. Наадварот, прававы нігілізм – 

адмоўныя адносіны да права – гэта тое, што вылучае большасць беларускіх 

грамадзян і калектыўных суб'ектаў права. Прававы нігілізм праяўляецца ў 

непавазе да закона, да грамадскага парадку. Формы адмоўных адносінаў да 

права могуць быць рознымі: гэта і нізкі ўзровень палітычнай актыўнасці 

насельніцтва, і недавер дзяржаўным органам, уключаючы праваахоўныя 

структуры, і здзяйсненне правапарушэнняў і злачынстваў. Відавочна, што 

такое становішча, якое складваецца ў сферы прававой культуры, павінна 

змяняцца. Да шляхоў павышэння ўзроўню  прававой свядомасці і прававой 

культуры грамадства трэба аднесці ўдасканаленне дзеючай у Рэспубліцы 

Беларусь сістэмы нарматыўных актаў, рэфармаванне правапрымяняльнай 

сістэмы праз ліквідаванне недахопаў у штодзённай дзейнасці органаў міліцыі 

і пракуратуры, стварэнне незалежнай сістэмы судовых устаноў, павышэнне 

эфектыўнасці народнага кантролю за дзейнасцю дзяржаўнага апарату. 

Павышэнне ўзроўню прававой адукацыі, прававая прапаганда і агітацыя 

таксама садзейнічаюць распаўсюджванню ў грамадстве правамерных формаў 

паводзінаў і асабліва сацыяльна актыўных учынкаў. 

 Прадстаўляецца, што даследаванне праблемы правамерных паводзінаў 

заслугоўвае не менш увагі, чым пытанне, звязанае з правапарушэннямі. Па-

першае, тут маецца шэраг нявысветленых момантаў: напрыклад, чаму ў 

адных выпадках мы маем справу з правамернымі паводзінамі, якія носяць 

прынцыповы характар, а ў іншых – з'яўляюцца вынікам прыстасавання да 

патрабаванняў сацыяльнай групы ці грамадства. Па-другое, грамадству 

неабыякава, які тып правамерных учынкаў будзе ў ім распаўсюджаны. 

Падтрымка парадку ў выпадку, калі адсутнічае павага да права і закона, а 

пануе страх перад пакараннем, ці асноўным матывам учынку людзей 

з'яўляецца атрыманне выгады, каштуе дзяржаве значна больш. 

 

2. Паняцце правапарушэння. 

 

Праблема правапарушэнняў з'яўляецца адной з найбольш цікавых 

праблемаў тэорыі права. Яе даследаванне ўключае пошук азначэння дадзенай 

з'явы, характарыстыку асноўных рыс, аналіз складу, вывучэнне прычын і 

ўмоў, якія садзейнічаюць здзяйсненню правапарушэнняў. 

Правапарушэнне адносіцца да сацыяльных адхіленняў і выступае 

такім:  а) па аб'ектыўных і суб'ектыўных прыметах; б) па мэтах і матывах; в) 

па прамых і ўскосных выніках. Правапарушэнне з'яўляецца сацыяльным 

адхіленнем, паколькі заключаецца ў парушэнні нормы права, якая сама мае 

сацыяльны характар. 

Агульнай прычынай правапарушэнняў выступаюць аб'ектыўныя і 

суб'ектыўныя супярэчлівасці грамадскага развіцця, якія парушаюць
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узаемадзеянне асобы і сацыяльнага асяроддзя і вядуць да формаў паводзінаў 

індывідаў (ці дзейнасці сацыяльных групаў), якія не адпавядаюць існуючай 

нарматыўнай сістэме. Іншымі словамі, размова ідзе аб супярэчлівасці паміж 

патрабаваннямі сістэмы права і інтарэсамі дзеючых суб'ектаў. 

Вынікам правапарушэнняў з'яўляецца шкода, якая наносіцца інтарэсам 

групы ці грамадства. 

Правапарушэнні як форма паводзінаў прадугледжваюць распрацоўку і 

ажыццяўленне арганізаваных формаў барацьбы з імі.  

Характэрнымі рысамі названага тыпу паводзінаў з'яўляецца пэўная 

масавасць, устойлівасць і распаўсюджанасць пры падобных сацыяльных 

умовах. 

Усё вышэйазначанае дазваляе згадзіцца з наступным азначэннем 

правапарушэння. Правапарушэнне – віноўныя супрацьпраўныя паводзіны 

дзеліктаздольных асобаў, якія вядуць да юрыдычнай адказнасці  [3, c. 340–

360]. Да асноўных прыметаў  правапарушэння адносяцца: 

- грамадская небяспечнасць: правапарушэнне заўсёды накіравана 

супраць інтарэсаў грамадства і наносіць шкоду сацыяльным адносінам; 

- супрацьпраўнасць: толькі забароненыя нормамі права дзеянні 

адносяцца да правапарушэнняў. Гэта могуць быць невыкананне юрыдычнага 

абавязку ці злоўжыванне правам. У апошнім выпадку паводзіны забаронены і 

ў выніку здзяйснення вядуць да прымянення санкцый прававых норм;  

- віноўнасць: яно здзяйсняецца толькі дзеліктаздольным суб'ектам 

права, які ўсведамляе яго характар. Супрацьпраўныя паводзіны пры 

абставінах, якія пазбаўляюць яго выбару іншага варыянту паводзінаў, не 

з'яўляецца правапарушэннем. 

 

3. Віды правапарушэнняў. 
 

Формы праяўлення правапарушэнняў у сучасным свеце дастаткова 

шматлікія і разнастайныя. Класіфікацыя правапарушэнняў можа праводзіцца 

па розных крытэрыях. У залежнасці ад ступені грамадскай бяспечнасці 

выдзяляюцца правапарушэнні і злачынствы.  

Правапарушэнні ў залежнасці ад таго, у якой сферы грамадскага жыцця 

яны адбываюцца, падзяляюцца на грамадзянскія, адміністратыўныя, 

працоўныя. Грамадзянскія правапарушэнні здзяйсняюцца ў сферы 

маёмасных і асабістых немаёмасных адносінаў; адміністратыўныя – у сферы 

дзяржаўнага і грамадскага парадку, яны парушаюць адносіны ўласнасці, 

правы і свабоды грамадзян, устаноўлены парадак кіравання і 

прадугледжваюць прымяненне мер адміністратыўнай адказнасці; працоўныя 

– невыкананні ці парушэнні працоўных абавязкаў суб'ектамі працоўнага 

права. 

У залежнасці ад характару парушаемых норм можна гаворыць аб 

нацыянальных і міжнародных правапарушэннях. 
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У залежнасці ад элементаў унутранай структуры адрозніваюць: 

- па суб'екту: правапарушэнні грамадзян, службовых асоб ці 

калектываў грамадзян; учынкі, якія здзяйсняюцца дарослымі ці 

непаўналетнімі, мужчынамі ці жанчынамі; 

- па аб'екту: правапарушэнні, якія пасягаюць на эканамічную сістэму 

дзяржавы, жыццё і здароўе грамадзян, грамадскі парадак і грамадскую 

бяспеку; 

- па аб'ектыўнаму боку: правапарушэнні ў форме дзеяння ці 

бяздзейнасці; аднаразовыя ці прадаўжаемыя; 

- па суб'ектыўнаму боку: наўмысныя ці неасцярожныя; карыснай 

арыентацыі ці агрэсіўнай і г. д. 

 

4. Юрыдычны склад правапарушэння. 

 

Правапарушэнне мае месца толькі тады, калі ў наяўнасці маюцца ўсе 

элементы, з якіх яно складаецца. Сукупнасць элементаў правапарушэння, 

неабходных для прымянення мер юрыдычнай адказнасці, называецца 

юрыдычным саставам правапарушэння. 

У юрыдычны састаў правапарушэння ўваходзяць суб'ект, аб'ект, 

суб'ектыўны бок і аб'ектыўны бок паводзінаў, якія не адпавядаюць нормам 

права. 

Суб'ект правапарушэння – асоба, якая яго здзейсніла: грамадзянін ці 

арганізацыя. Калі суб'ектам з'яўляецца індывід, ён  павінен быць 

правадзеездольным, а таксама дасягнуць узросту юрыдычнай адказнасці. 

Аб'ект правапарушэння – сукупнасць грамадскіх адносінаў, на якія 

пасягае правапарушэнне. Гэта могуць быць адносіны, звязаныя з аховай 

жыцця і здароўя індывідаў, парадку кіравання ці грамадскай бяспекі. 

Суб'ектыўны бок правапарушэння – сукупнасць прымет, якія 

характарызуюць адносіны суб'екта да ўчынка, які ён здзяйсняе, і яго 

наступстваў. Суб'ектыўны бок уключае мэту, матыў і віну. 

Мэта – ідэальнае прадугадванне будучыні, таго выніку, які імкнецца 

дасягнуць суб'ект. Для некаторых відаў правапарушэнняў, такіх, як 

дзяржаўныя злачынствы, напрыклад, наяўнасць пэўнай мэты суб'екта 

правапарушэння з'яўляецца неабходнай. 

Матыў – унутранае падахвочванне, якім кіруецца суб'ект 

правапарушэння. Матывы могуць быць рознымі: карыснымі, агрэсіўнымі і г. 

д. 

Віна – псіхічныя адносіны асобы да свайго супрацьпраўнага дзеяння і 

яго наступстваў. У тэорыі праваадносінаў выдзяляюцца формы віны: намер і 

неасцярожнасць. 

Намер – асоба ўсведамляе грамадска небяспечны характар сваіх 

дзеянняў, прадбачыць магчымасць наступлення шкодных вынікаў і жадае або 

дапускае іх наступленне. Намер можа быць прамым і ўскосным. Прамы 

намер – асоба жадае наступлення ўказаных у законе шкодных вынікаў.
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Ускосны намер – асоба не жадае, але дапускае наступленне шкодных 

вынікаў. У юрыдычнай літаратуры таксама можна сустрэць пункт гледжання, 

у адпаведнасці з якім выдзяляюць азначаны ці неазначаны намер, 

альтэрнатыўны ці факультатыўны намер. Дадзеныя класіфікацыі маюць не 

толькі навуковае значэнне, а і практычнае, паколькі ўплываюць на характар 

правапарушэння і могуць улічвацца пры вызначэнні пакарання. 

Неасцярожнасць выражаецца ў дзвюх формах − злачыннай 

легкадумнасці і злачыннай нядбайнасці. Злачынная легкадумнасць – форма 

неасцярожнасці, пры якой суб'ект прадбачыць грамадска небяспечныя 

наступствы сваіх дзеянняў, але легкадумна разлічвае на іх прадухіленне. 

Напрыклад, індывід дзеля гарэзлівасці садзіцца за руль аўтамабіля і даганяе 

іншага чалавека. Той трапляе пад машыну, таму што шафёр не здолеў 

своечасова затармазіць. 

Злачынная нядбайнасць – асоба не прадбачыць грамадска небяспечных 

наступстваў сваіх дзеянняў, хаця можа і павінна іх прадбачыць. Напрыклад, 

ізноў жа дзеля гарэзлівасці індывід выкідае праз адчыненае акно вазон з 

кветкай, што правакуе смерць выпадковага прахожага, бо ўпаў вазон яму на 

галаву. Мае месца неасцярожнае забойства з такой формай віны, як 

нядбайнасць. 

Менавіта суб'ектыўны бок дазваляе адрозніваць правапарушэнне ад 

казусу (выпадку). Казус узнікае не ў сувязі з воляй і жаданнем асобы. Казус 

можа быць прыроднай з'явай (навадненне) ці вынікам уласных дзеянняў, якія 

чалавек не ўсведамляў ці магчымыя наступствы якіх не прадбачыў. Казус – 

гэта заўсёды невіноўнае прычыненне шкоды, хаця па некаторых фармальных 

прыметах ён падобны да правапарушэння. 

Аб'ектыўны бок правапарушэння – сукупнасць прымет, якія 

характарызуюць яго знешні бок. Аб'ектыўны бок уключае дзеянне, шкоду і 

прычынную сувязь паміж дзеяннем і прычыненай шкодай. 

Дзеянне – тыя паводзіны індывіда, якія і складаюць правапарушэнне. 

Дзеянне можа мець актыўную ці пасіўную формы. Гэта значыць, што яно 

можа здзяйсняцца ў форме дзеяння ці бяздзеяння. Злачынца здзяйсняе 

крадзеж маёмасці ці ўрач не аказвае дапамогу хвораму. Суб'ект 

правапарушэння здзяйсняе свае паводзіны ў канкрэтным месцы, часе і пры 

пэўных абставінах. 

Шкода – тыя неспрыяльныя наступствы, якія вынікаюць з 

правапарушэння. У пэўных выпадках шкода можа быць вельмі лёгка 

выяўлена: тады, калі яна носіць маёмасны характар, або заключаецца ў 

смерці чалавека ці выражаецца ў нанясенні яму цялесных калечанняў. Але 

нават тады, калі  шкодныя наступствы нельга выразна акрэсліць, яны пры 

здзяйсненні правапарушэння існуюць заўсёды і маюць форму парушэнняў 

сацыяльных сувязяў, што склаліся ў грамадстве. 

Прычынная сувязь: філасофія сцвярджае, што калі адна з'ява з 

непазбежнасцю і неабходнасцю цягне іншую, паміж імі існуе прычынна-

выніковая сувязь. Дадзены элемент мае вельмі важнае значэнне для
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характарыстыкі правапарушэння. Неабходна, каб менавіта дадзенае дзеянне 

(бяздзеянне) з'яўлялася прычынай менавіта дадзеных шкодных вынікаў. У 

процілеглым выпадку немагчыма гаварыць аб здзяйсненні суб'ектам 

праваадносінаў паводзінаў, якія не адпавядаюць праву.  

Такім чынам, склад правапарушэння − гэта сукупнасць утвараючых яго 

часткаў, элементаў, яго структура. 

У тэорыі крымінальнага права выдзяляюць агульны склад, які ўключае 

прыметы, неабходныя для кожнага злачынства, і спецыяльны (відавы), што 

прадугледжвае тыя прыметы, якія вызначаюць толькі дадзены від 

правапарушэння. 

 

5. Прычыны правапарушэнняў. 
 

Правапарушэнні і злачынствы з'яўляюцца вынікам дзеяння мноства 

фактараў і прычын. Пад «прычыннасцю» звычайна разумеецца «генетычная 

сувязь паміж асобнымі становішчамі відаў і формаў матэрыі ў працэсах яе 

руху і развіцця [4, с. 602]. Прычыннасць ніколі не рэалізуецца ў чыстым 

выглядзе. Адсюль вынікаюць аб'ектыўна існуючыя складанасці і 

разнастайнасці прычынна-выніковага комплексу правапарушэнняў. 

У навуковай літаратуры выдзяляецца два асноўныя кірункі, якія 

тлумачаць прычыны паводзінаў, якія не адпавядаюць патрабаванням 

прававых норм. Гэта сацыялагічная і біялагічная канцэпцыі. 

Яшчэ вялікія сацыялісты-ўтапісты (Т. Мор, Т. Кампанэла і інш.) 

указвалі на прычынную абумоўленасць злачыннасці сацыяльнымі з'явамі, і, у 

першую чаргу, прыватнай уласнасцю, якая параджае антаганістычныя 

супярэчлівасці ў грамадстве. «Хіба не пасылаюць прама на разбой сваіх 

паклоннікаў, пасля папярэдняга хуткага апусташэння іх кашалькоў, усе гэтыя 

харчэўні, прытоны, публічныя дамы ў выглядзе вінных і піўных крамаў, 

напрыканцы, столькі бясчэсных гульняў...?» − пісаў ва «Утопіі» Т. Мор [5, с. 

66]. Яшчэ болей выразна аб прыродзе злачыннасці выказваліся ў сваіх працах 

заснавальнікі марксісцка-ленінскай канцэпцыі. У сучаснай замежнай 

навуковай літаратуры прычыны злачыннасці тлумачацца канфліктам паміж 

нормамі культуры грамадства і субкультуры асобных сацыяльных груп, а 

таксама магчымасцю паўтарэння «поспеху» дасягаючых яго асоб з ліку 

членаў арганізаваных злачынных груповак [6]. 

Біялагічная канцэпцыя ў чыстым выглядзе была сфармулявана Ч. 

Ламбразо. На яго думку, па антрапалагічных прыметах злачынцы 

адрозніваюцца ад іншых індывідаў. У большасці з іх маюцца фізічныя 

анамаліі, якія сведчаць аб існаванні тыпу прымітыўнага чалавека – чалавека-

дзікуна. На мяжы ХIХ–ХХ стагоддзяў Э. Крэчмер на выснове псіхафізічных 

даследаванняў прыйшоў да вываду аб адпаведнасці пэўнай фізічнай 

канстытуцыі чалавека (пабудовы цела) пэўнаму тыпу злачынных паводзінаў: 

людзі высокага росту, шырокаплечыя, моцнага целаскладу схільны да
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здзяйснення гвалтоўных злачынстваў; нізкарослыя  і поўныя людзі часцей за 

ўсё здзяйсняюць злачынствы супраць уласнасці. 

Прычыннае тлумачэнне сацыяльна негатыўных з'яў прадугледжвае 

шматузроўневы падыход. Антысацыяльныя паводзіны абумоўлены розніцай 

у становішчы сацыяльных слаёў, індывідаў, існуючымі ў грамадстве 

супярэчлівасцямі. 

Крыніцай антыграмадскіх адхіленняў з'яўляюцца супярэчлівасці 

сацыяльна-эканамічных і грамадскіх працэсаў. Застой у эканамічным жыцці 

70-80-х гадоў выклікаў да жыцця такія формы девіантных паводзінаў, як 

крадзеж маёмасці дзяржавы, прыватных фірмаў і грамадзян, спекуляцыя, 

кантрабанда, розныя формы ценявой эканомікі. Сучаснае становішча былых 

савецкіх рэспублік, у тым ліку і беларускай дзяржавы, характарызуецца 

наступнымі адмоўнымі працэсамі: расколам грамадства на два класы – 

багатых і бедных. Фармаванне маёмаснага слою звязана з цяжкімі 

злачынствамі. Перш за ўсё, эканамічнымі і гвалтоўнымі. Зніжэнне жыццёвага 

ўзроўню большасці насельніцтва выклікана рэзкім ростам цэнаў на прадукты 

харчавання і тавары першай неабходнасці, скарачэннем увода ў 

эксплуатацыю жылля, спадкам імпарту, інфляцыйнымі працэсамі. 

Пры аналізе ўмоў і прычын сацыяльных адхіленняў нельга не ўлічваць 

супярэчлівасці розных слаёў і групаў насельніцтва. Сучаснае грамадства не 

свабодна ад сутыкненняў інтарэсаў, якія могуць узнікнуць у працэсе 

ўзаемадзеяння асобных прадпрыемстваў, галінаў народнай гаспадаркі і 

грамадства цалкам. 

Крыніцай адмоўных з'яў становяцца памылкі і скажэнні ў кіраванні, 

парушэнні законнасці, прынцыпаў дэмакратыі і справядлівасці. 

На індывідуальным узроўні прычынай сацыяльна адхіляючыхся 

паводзінаў выступае разузгадненне асобы і навакольнага асяроддзя. 

Асаблівасці навакольнага асяроддзя, розныя па сваёй накіраванасці і 

значнасці, для суб'екту заключаюцца большай часткай у стварэнні для яго 

праблемнай сітуацыі, якая патрабуе свайго вырашэння. 

У канчатковым выніку, антысацыяльныя паводзіны ўзнікаюць у сувязі 

з непазбежнай супярэчлівасцю сацыяльнага развіцця. Аб'ектыўныя недахопы 

і цяжкасці ў эканоміцы, быту, арганізацыі грамадскага жыцця, суб'ектыўныя 

памылкі і пралікі з'яўляюцца прычынай шматлікіх антынарматыўных формаў 

паводзінаў. У якасці апошніх даследчыкамі называюцца таксама 

недастаткова высокі ўзровень культуры і свядомасці людзей, працэс 

крыміналізацыі значнай часткі грамадства, наяўнасць арганізаванай 

злачыннасці. 

Асаблівасцю сённяшняга этапу развіцця грамадскіх адносінаў 

з'яўляецца тое, што прычыны сацыяльных адхіленняў усё больш 

«адыходзяць» у сферу свядомасці. А таму на іх усё больш цяжка становіцца 

ўплываць, прагназаваць і ліквідаваць. 

У цяперашні час адзінага тлумачэння для ўсіх формаў узаемасувязі 

адмоўных сацыяльных працэсаў і супрацьпраўных паводзінаў не існуе. Але
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можна ўказаць на сферу, у якой перакрэсліваюцца ўсе разнастайныя 

ўзаемадзеянні асобы і грамадства. Гэта вобраз жыцця сацыяльнай групы і 

асобнага індывіда. Пад вобразам жыцця звычайна разумеюць спосаб 

дзейнасці суб'екту ў пэўных аб'ектыўных умовах. Ён уключае патрабаванні і 

інтарэсы асобы, змест і формы працы і свабоднага часу, сістэму 

прадстаўленняў і каштоўнасных арыентацый, характарыстыку харчавання, 

жыцця, адзення, узроўню грашовых даходаў. Вобраз жыцця чалавека цесна 

звязаны з функцыянаваннем малых сацыяльных групаў, якія ўяўляюць тое 

непасрэднае акружэнне, у якім жыве, выхоўваецца і дзейнічае чалавек. Гэта 

сям'я, школа, працоўны калектыў. Сістэма адносінаў, якая складваецца ў 

гэтых групах, аказвае ўплыў на асобу двума спосабамі: 

а) узнікненне рознага роду жыццёвых праблемаў, якія патрабуюць 

свайго вырашэння; 

б) навучанне нормам (стандартам) прыняцця рашэнняў і, адпаведна, 

навыкам і прывычкам сацыяльных паводзінаў. 

Дэфармацыі ў вобразе жыцця, якія схіляюць асобу да здзяйснення 

антынарматыўных учынкаў, могуць быць звязаны як са сферай працы, 

вытворчасці, так і з бытам, свабодным часам. У сферы набыцця працоўных 

навыкаў да іх адносяцца недастатковая кваліфікацыя, пагарда да фізічнай 

працы, арыентацыя на падпарадкавальнасць працоўных інтарэсаў 

прэстыжным ці карысным. 

Дэфармацыі ў вобразе жыцця індывіда могуць адмоўна ўплываць на 

паводзіны людзей у наступных кірунках: 

- аказацца крыніцай канфліктаў; 

- выклікаць адхіленні ад тых маральных сацыяльных каштоўнасцяў, 

якія характэрны для дадзенага грамадства; 

- аслабіць сацыяльны кантроль, які забяспечвае нездзяйсненне 

антыграмадскіх дзеянняў; 

- зрабіць больш цяжкай рэалізацыю тых законных магчымасцяў, якія 

адпавядаюць інтарэсам суб'ектаў. 

Агульныя аб'ектыўныя і суб'ектыўныя ўмовы вызначаюць толькі 

магчымасць адхіляючыхся паводзінаў, але не з'яўляюцца іх непасрэднымі 

прычынамі. У адных і тых жа ўмовах можна назіраць прынцыпіяльна розныя 

формы паводзінаў людзей. Яны абумоўлены становішчам у сям'і, вучэбным і 

працоўным калектыве, уплывам малых групаў і індывідуальнымі 

асаблівасцямі чалавека.  

Адмоўны маральна-псіхалагічны клімат у калектыве, разыходжанне 

групавых норм з грамадскімі, цяжкасці адаптацыі, канфліктнасць і 

напружанасць у зносінах – прычыны сацыяльных адхіленняў, звязаныя з 

мікраасяроддзем. 

Шмат формаў антынарматыўных паводзінаў параджаюцца ў сям’і або 

звязаны з ёй, яны выкліканы недахопамі сямейнага выхавання. Занятасць 

бацькоў, маладзетнасць, устараненне дзяцей ад хатняй працы і сур'ёзных 

жыццёвых праблемаў садзейнічаюць развіццю дрэнных схільнасцяў і
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ўчынкаў. Г.Н. Мінькоў прапанаваў класіфікацыю сем’яў у залежнасці ад іх 

выхаваўчага патэнцыялу, уплыву на дзяцей і магчымасцяў парушэння імі 

норм і правілаў паводзінаў: выхаваўча моцная, выхаваўча ўстойлівая, 

выхаваўча няўстойлівая, выхаваўча слабая са стратай кантактаў з дзецьмі і 

кантролю над імі, выхаваўча слабая з пастаяннай канфліктнай атмасферай, 

маргінальная з алкагольнай і сэксуальнай дэмаралізацыяй, 

правапарушальная, злачынная, псіхічна абцяжарная. Пяць апошніх тыпаў 

сем’яў складаюць 10–15% і лічацца крыміналагічна недабрапрыстойнымі. 

Яны абумоўліваюць скажонае фармаванне асобы дзіцяці, узнікненне ў яго 

дэфармацый у каштоўнасных арыентацыях, структуры матываў, механізме 

самакантролю [7, с. 106]. 

Пэўныя супярэчлівасці існуюць і ў працоўных калектывах: 

супярэчлівасці пошуку, калі сутыкаюцца творчасць і дагматызм, веды і 

невуцтва; супярэчлівасці, звязаныя з асабістымі эгаістычнымі 

заахвочваннямі, калі ў асобных індывідаў на першы план выходзяць 

карысталюбства, нежаданне лічыцца з інтарэсамі іншых, меркаванні 

кар'ерызму, супярэчлівасці палітычнага характару. 

Дзеянне вышэйазначаных прычын сацыяльных адхіленняў 

ускладнілася б, калі б у грамадстве адсутнічалі з'явы і працэсы, якія 

садзейнічаюць функцыянаванню прычыннага механізму. Гэта ўмовы, якія 

ўплываюць на распаўсюджванне антынарматыўных паводзінаў. Да іх можна 

аднесці ўмовы пражывання людзей у гарадах ці ў вясковых мястэчках, 

наяўнасць у населеных пунктах пэўных прадпрыемстваў, устаноў тых ці 

іншых галінаў эканомікі, а таксама субкультуру таго сацыяльнага слою, які 

найбольш шырока прадстаўлены сярод гарадскіх жыхароў. Як паказваюць 

сацыялагічныя даследаванні, высокая шчыльнасць насельніцтва садзейнічае 

здзяйсненню кватэрных крадзяжоў, утойванню слядоў злачынства, дазваляе 

злачынцы «растварацца» ў людской масе, весці антыграмадскі вобраз жыцця 

[8, с. 74]. 

Падводзячы вынік, можна сказаць, што сацыяльная прырода 

злачыннасці і прычын, яе параджаючых, дае надзею калі не на іх поўную 

ліквідацыю ў грамадстве, так хаця б на іх істотнае змяншэнне. 

 

 6. Шляхі ліквідацыі правапарушэнняў. 
 

Аналіз прычын і ўмоў, якія садзейнічаюць здзяйсненню сацыяльных 

адхіленняў, прадугледжвае пэўныя шляхі барацьбы з імі. Прадстаўляецца 

правільнай выказаная ў літаратуры думка, згодна з якой папярэджванне 

здзяйснення антынарматыўных учынкаў неабходна ажыццяўляць пры 

дапамозе наступных спосабаў. 

 Інфармацыйны падыход: насельніцтва трэба інфармаваць па наступных 

кірунках: тлумачыць сацыяльна-палітычныя, эканамічныя і гістарычныя 

высновы канкрэтных норм і прынцыпаў права, маралі, традыцый; 

дэманстраваць стабільнасць норм і непазбежнасць іх прымянення; павышаць
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прэстыж юрыдычнай сістэмы; распаўсюджваць нарматыўную інфармацыю 

даведачнага характару. Выкарыстоўванне дадзенага метаду заснавана на 

дапушчэнні, што парушэнне прававых норм адбываецца з-за іх няведання. 

Хаця зразумела, што дадзены прынцып не мае абсалютнага характару, 

паколькі, нават не ведаючы артыкулаў Крымінальнага кодэкса, можна не 

здзяйсняць крадзяжоў ці забойстваў. 

 Прафілактычны падыход уключае ў сябе некалькі аспектаў: агульную 

прафілактыку (прывенцыю), спецыяльную і індывідуальную. Агульнае 

папярэджванне антынарматыўных учынкаў – дзейнасць дзяржавы, 

грамадства і іх інстытутаў, накіраваная на вырашэнне супярэчлівасцяў у 

сферы эканомікі, сацыяльнага жыцця і маральна-духоўнай сферы. 

Спецыяльная прывенцыя – мэтанакіраванае ўздзеянне на фактары, звязаныя з 

асобнымі відамі і групамі сацыяльных адхіленняў. Індывідуальная 

прафілактыка – дзейнасць у адносінах да канкрэтных асобаў, паводзіны якіх 

уступаюць у канфлікт з сацыяльнымі адхіленнямі. Эканамічныя меры 

папярэджвання асацыяльных учынкаў – гэта аздараўленне эканомікі краіны 

цалкам, эканамічная абарона найменш забяспечаных слаёў насельніцтва, 

увядзенне навукова абгрунтаванага ўзроўню пражытачнага мінімуму. Да 

сацыяльных мераў адносяцца меры, якія станоўча ўплываюць на розныя 

сацыяльныя інстытуты: утварэнне культа сям'і, развіццё мясцовага 

самакіравання. Ідэалагічныя мерапрыемствы накіраваны на фармаванне ў 

членаў грамадства маральнай свядомасці на падставе агульначалавечых 

каштоўнасцяў. Гэта і абмежаванне адмоўнага ўплыву на паводзіны людзей 

стандартаў масавай культуры, індывідуальна-выхаваўчая работа. Неабходна 

назваць таксама тэхнічныя меры прафілактыкі: укараненне тэхналогій, якія 

выключаюць аварыйнасць на вытворчасці, сродкаў ахоўнай сігналізацыі, а 

таксама арганізацыйныя меры – удасканаленне працэсаў кіруемай міграцыі 

насельніцтва, адпрацоўка механізму сацыяльнай адаптацыі. 

 Выкарыстоўванне санкцый застаецца адным з найбольш эфектыўных 

шляхоў барацьбы з правапарушэннямі, але толькі пры ўмове выканання 

прынцыпаў пакаранняў. Размова аб іх пойдзе ў наступнай частцы. А.Р. 

Рацінаў выдзяляе наступныя ўмовы эфектыўнасці пакарання: 1) 

матывіруючае значэнне пакарання тым інтэнсіўней, чым бліжэй момант яго 

прымянення; 2) папярэджваючая роля пакарання тым вышэй, чым 

непазбежней яно прадстаўляецца суб'екту; 3) стымулюючая сіла пакарання 

тым вышэй, чым большай даброты пазбаўляецца злачынца ў выніку яго 

прымянення; 4) поспех прывентыўнай матывацыі пакарання знаходзіцца ў 

зваротнай залежнасці ад ступені распаўсюджанасці і ўстойлівасці 

забароненых формаў паводзінаў; 5) поспех прывентыўнай матывацыі 

залежыць таксама ад суразмернасці карнай санкцыі і забароненых 

паводзінаў; 6) ступень матывацыйнага ўплыву пакарання залежыць ад таго, 

наколькі забароненае дзеянне суб'ект лічыць для сябе дапушчальным, 

жадаемым і належным [9, c. 228–230]. 
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 Медыка-біялагічныя мерапрыемствы накіраваны на прадухіленне 

сацыяльных адхіленняў, якія здзейснены асобамі, што хварэюць на неўрозы, 

псіхапатыі, іншыя псіхічныя анамаліі, а таксама асобамі, якія злоўжываюць 

спіртнымі напіткамі або наркотыкамі, а таксама асобамі, якія знаходзяцца ў 

стрэсавым стане. 

 

7. Юрыдычная адказнасць. 
 

Парадак сацыяльных адносінаў, існуючы ў кожным грамадстве, 

патрабуе ад усіх суб'ектаў (індывідаў, сацыяльных супольнасцяў) выканання 

пэўных абавязкаў: паважаць старых, клапаціцца аб малых, берагчы прыроду 

ці абараняць сваю краіну ад знешніх ворагаў. За невыкананне грамадскіх 

абавязкаў прымяняецца пэўная адказнасць. Як сцвярджае В.І. Даль, слова 

«адказнасць» утворана ад дзеяслова «адказваць»: «даць адказ, падаць 

вестачку» [10, с. 1863]. Адказнасць за неадпавядаючыя патрабаванням 

грамадства паводзіны носіць сацыяльны характар, паколькі сацыяльныя 

правілы і санкцыі за іх парушэнне ўстанаўліваюцца грамадствам, і 

прымяненне мераў сацыяльнай адказнасці ажыццяўляецца шматлікімі 

сацыяльнымі інстытутамі. 

Сацыяльная адказнасць існуе ў розных відах. Грамадству вядома 

палітычная і маральная адказнасць, рэлігійная і прававая (ці юрыдычная). 

Віды сацыяльнай адказнасці адрозніваюцца падставамі свайго прымянення, 

працэдурамі і інстытутамі, якія могуць іх ажыццяўляць, сваімі мерамі. 

Амаральны ўчынак вядзе да грамадскага асуджэння, здзяйсненне злачынства 

– да прымянення юрыдычных норм. Адныя і тыя ж дзеянні могуць выклікаць 

прымяненне розных відаў сацыяльнай адказнасці адначасова. У сукупнасці 

ўсе віды сацыяльнай адказнасці неабходны для забеспячэння 

ўпарадкаванасці, стабільнасці грамадскіх адносінаў у розных сферах 

жыццядзейнасці грамадства. 

Юрыдычная адказнасць з'яўляецца адным з відаў сацыяльнай 

адказнасці. У юрыдычнай літаратуры не існуе адзінай пазіцыі наконт 

дэфініцыі юрыдычнай адказнасці. О.С. Іофэ і М.Д. Шаргародскі лічылі, што  

юрыдычная адказнасць – гэта мера дзяржаўнага прымусу, заснаваная на 

юрыдычным і грамадскім асуджэнні правапарушальніка, якая  выражаецца ва 

ўстаноўленых для яго пэўных адмоўных наступствах у выглядзе асабістага ці 

маёмаснага характару [11, c. 314–318]. С.С. Аляксееў выказваў думку, што 

сутнасць юрыдычнай адказнасці заключаецца ў спазнанні мераў дзяржаўна-

прававога ўздзеяння за здзейсненае правапарушэнне [12, c. 180]. Яшчэ адзін 

погляд: юрыдычная адказнасць – асаблівыя і прадугледжаныя нормамі права 

адносіны паміж парушальнікам патрабаванняў права і дзяржавы ў асобе 

пэўных яго ўстаноў [13, с. 500]. В.Н. Храпанюк лічыць, што пад юрыдычнай 

адказнасцю трэба разумець прымяненне санкцый прававых норм, указаных 

мер адказнасці  [14, с. 242]. 
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Прадстаўляецца, што вышэйпрааналізаваныя пункты гледжання наконт 

азначэння юрыдычнай адказнасці не вельмі супярэчаць адзін другому. 

Кожны з даследчыкаў імкнецца падкрэсліць найбольш значны, на яго думку, 

аспект юрыдычнай адказнасці як формы сацыяльнай адказнасці. Думаецца, 

што юрыдычная адказнасць – гэта прадугледжаныя нормамі права адносіны 

паміж правапарушальнікам і дзяржавай, сутнасць якіх заключаецца ў 

прымяненні да суб'екту пэўных адмоўных наступстваў. 

Фармулюючы сваю волю ў выглядзе прававых прадпісанняў, дзяржава 

патрабуе ад суб'ектаў права іх абавязковага выканання. У выпадку 

здзяйснення неправамерных паводзінаў яна выкарыстоўвае меры юрыдычнай 

адказнасці. 

Юрыдычная адказнасць характарызуецца наступнымі прыметамі. 

−Яна ўстанаўліваецца нормамі права. Гэта значыць, што і меры 

юрыдычнай адказнасці, і працэдура яе прымянення рэгламентуюцца 

прававымі прадпісаннямі.  Па-за прававым полем прымяненне юрыдычнай 

адказнасці немагчыма. У выпадку, калі яна прымяняецца насуперак праву, 

яна не можа прызнавацца юрыдычнай адказнасцю, а з'яўляецца праяўленнем 

самавольства. 

−Юрыдычная адказнасць непарыўна звязана з дзяржаўным прымусам. 

Па-першае, прававыя санкцыі носяць прымусовы характар. Па-другое, меры 

юрыдычнай адказнасці прымяняюцца толькі ўпаўнаважанымі дзяржаўнымі 

органамі. Юрыдычная адказнасць спалучаецца з дзяржаўным асуджэннем 

паводзінаў правапарушальніка. 

−Высновай прымянення юрыдычнай адказнасці з'яўляецца здзяйсненне 

правапарушэння. Толькі парушэнне прававых патрабаванняў, а не іх 

выкананне вядзе да прымянення дзяржаўнага прымусу. 

−Юрыдычная адказнасць выражаецца ў пэўных формах – адмоўных 

наступстваў маёмаснага і асабістага характару, якія павінен спазнаць 

правапарушальнік. Гэтыя наступствы з'яўляюцца для яго дадатковым 

цяжарам. 

Юрыдычная адказнасць прымяняецца дзяржаўнымі органамі тады, калі 

ў наяўнасці маецца юрыдычны склад правапарушэння: суб'ект, аб'ект, 

суб'ектыўны і аб'ектыўны бакі. Адсутнасць хаця б аднаго з названых 

элементаў азначае немагчымасць выкарыстоўвання органамі дзяржавы мераў 

юрыдычнай адказнасці па прычыне адсутнасці складу правапарушэння. Так, 

фармальна падпадаючыя пад азначэнне правапарушэння ўчынкі дзяцей ва 

ўзросце да 14 гадоў ці асоб, якія не могуць кіраваць сваімі паводзінамі і не 

аддаюць справаздачу аб сваіх дзеяннях, не вядуць да юрыдычнай адказнасці, 

паколькі ў дадзеным выпадку адсутнічае суб'ект і, адпаведна, суб'ектыўны 

бок правапарушэння. Правапарушэнне па сутнасці вызначае момант 

узнікнення юрыдычнай адказнасці і параджае яе. 

Юрыдычная адказнасць, як гаварылася раней, існуе побач з іншымі 

відамі сацыяльнай адказнасці, асаблівае месца сярод якіх займае палітычная і 

маральная адказнасць. Палітычная адказнасць прымяняецца толькі да
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суб'ектаў палітычнага працэсу. Яна мае свае працэсуальныя правілы 

прымянення і формы. Напрыклад, накладанне партыйнага спагнання ці 

выключенне з членаў партыі ў выпадку парушэння ўставу адпаведнай 

арганізацыі. Маральная адказнасць – гэта сацыяльныя адносіны, сутнасць 

якіх складае неабходнасць парушальніка маральных патрабаванняў перанесці 

пэўныя адмоўныя для яго наступствы. У адрозненне ад юрыдычнай 

адказнасці, маральная адказнасць устанаўліваецца не кампетэнтнымі 

дзяржаўнымі органамі, а грамадствам. Яе прымяненне не патрабуе дзейнасці 

спецыяльна створаных для гэтай мэты структур і асаблівай працэдуры. Меры 

маральнай адказнасці адрозніваюцца ад мераў юрыдычнай адказнасці. 

Напрыклад, маральнае асуджэнне, а не пазбаўленне волі. Трэба, аднак, 

зазначыць, што некаторыя формы паводзінаў індывідаў рэгламентуюцца 

рознымі відамі сацыяльных норм адначасова. У такіх выпадках магчыма 

спалучэнне дзеяння мераў і маральнай, і юрыдычнай адказнасці. Здзяйсненне 

такога злачынства, як забойства, вядзе не толькі да прымянення юрыдычных 

санкцый, але і выклікае маральнае асуджэнне парушальніка сацыяльных 

патрабаванняў. 

Мэты і функцыі юрыдычнай адказнасці. Юрыдычная адказнасць 

выконвае важную ролю ў кожным грамадстве. Яна прызвана забяспечыць 

грамадскі парадак шляхам аднаўлення парушаных сацыяльных сувязяў. 

Юрыдычная адказнасць нацэлена на пакаранне правапарушальнікаў і 

папярэджванне здзяйснення новых парушэнняў закона ў будучым. Акрамя 

гэтага, юрыдычная адказнасць мае сваёй мэтай і выхаванне індывідаў як 

адказных членаў грамадства. Названыя мэты вызначаюць адпаведныя 

функцыі юрыдычнай адказнасці: 

* карную: кожны суб'ект грамадства павінен несці адказнасць за свае 

дзеянні. У выпадку здзяйснення правапарушэння ён нясе адмоўныя для сябе 

наступствы, сутнасць якіх заключаецца ў яго пакаранні; 

* папераджальную (ці прафілактычную): здаўна прымяненне 

юрыдычнай адказнасці было накіравана не толькі супраць 

правапарушальніка. Яно з'яўлялася своеасаблівай весткай іншым членам 

грамадства, што іх чакае пакаранне ў выпадку здзяйснення такіх жа дзеянняў. 

І сам парушальнік закона павінен быў зразумець, якім чынам будзе ставіцца 

да яго грамадства далей, калі ён не зменіць лініі сваіх паводзінаў; 

* выхаваўчую: юрыдычная адказнасць з'яўляецца адным са сродкаў, 

пры дапамозе якога адбываецца працэс прававой сацыялізацыі індывідаў. 

Людзі засвойваюць прававыя каштоўнасці, прыстасоўваюцца да прававых 

патрабаванняў, у тым ліку, і праз назіранне за дзеяннем аналізуемага 

інстытута; 

* аднаўленчую: парадак грамадскіх адносінаў – гэта пэўнае становішча 

сацыяльных сувязяў. Правапарушэнне наносіць ім шкоду. Па магчымасці, 

калі размова ідзе аб маёмаснай каштоўнасці, правапарушальнік павінен яе 

кампенсаваць. 
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Прынцыпы юрыдычнай адказнасці. У аснове прымянення юрыдычнай 

адказнасці ляжыць шэраг прынцыпаў, ці асноўных ідэй, якія прыдаюць 

дадзенаму працэсу легальны характар. 

Да прынцыпаў юрыдычнай адказнасці адносяцца наступныя палажэнні. 

Законнасць юрыдычнай адказнасці: прымяняць юрыдычную адказнасць 

могуць толькі кампетэнтныя дзяржаўныя органы ў выпадках, калі гэта 

прадугледжана нормамі права, пры выкананні ўстаноўленага працэсу і 

формаў пакарання. 

Непазбежнасць юрыдычнай адказнасці: кожнае правапарушэнне 

павінна быць выкрыта, а кожны правапарушальнік – пакараны. Толькі пры 

гэтай умове існуючая ў грамадстве сістэма пакаранняў будзе эфектыўнай, а 

парадак грамадскіх адносінаў – устойлівы. Дадзены прынцып не азначае 

абавязковага прымянення ў кожным выпадку санкцый. Але ў кожным 

выпадку дзяржаўныя структуры павінны рэагаваць на здзяйсненне 

правапарушэння, яно павінна быць асуджана імі.  

Адказнасць за віну: толькі дзеянні, якія ўсведамляліся суб'ектам права, 

вядуць да юрыдычнай адказнасці. Прычым, віноўнасць правапарушальніка 

павінна быць даказана. Шэраг міжнародных прававых актаў і нацыянальныя 

прававыя акты большасці дзяржаў устанаўліваюць прэзумпцыю 

невінаватасці як асноўны прынцып прававога працэсу.  Артыкул 26 

Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь фармулюе яе наступным чынам: «Ніхто не 

можа быць прызнаны віноўным у злачынстве, калі яго віна не будзе ў 

прадугледжаным законам парадку даказана і ўстаноўлена ўступіўшым у 

законную сілу прысудам суда. Абвінавачваемы не абавязаны даказваць сваю 

невінаватасць». 

Мэтазгоднасць адказнасці: юрыдычная адказнасць павінна адпавядаць 

характару здзейсненага правапарушальнікам учынку. Выбраная мера 

адказнасці павінна быць такой, каб яна садзейнічала выпраўленню і 

перавыхаванню правапарушальніка. Прычым, калі мэты юрыдычнай 

адказнасці могуць быць дасягнуты раней, чым меркавалася, гэты прынцып 

таксама выражаецца ў змякчэнні пакарання. 

Індывідуалізацыя адказнасці: пры  вызначэнні меры юрыдычнай 

адказнасці дзяржаўны орган павінен улічваць канкрэтныя абставіны кожнай 

справы і індывідуальныя асаблівасці дадзенай асобы. 

 

8. Віды юрыдычнай адказнасці. 
 

У юрыдычнай літаратуры найбольш часта сустракаюцца дзве 

класіфікацыі мераў юрыдычнай адказнасці. У адпаведнасці з першай, у 

выснову якой пакладзена сутнасць прымяняемых мераў, выдзяляюць 

асабістую, маёмасную і арганізацыйную юрыдычную адказнасць. Асабістая 

юрыдычная адказнасць – меры неспрыяльнага характару, якія непасрэдна 

звязаны з асобай індывіда. Да іх адносяцца: абмежаванне свабоды, 

пазбаўленне волі, смяротная кара. Маёмасная адказнасць датычыцца
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эканамічнага становішча індывіда: штраф, пеня. Арганізацыйныя меры 

звязаны з сацыяльным становішчам правапарушальніка і ўплываюць на яго 

сацыяльны статус: папярэджванне, вымова, звальненне з працы. 

У залежнасці ад галіны права, якая ўстанаўлівае той ці іншы від 

юрыдычнай адказнасці,  існуюць наступныя яе формы: дысцыплінарная, 

матэрыяльная, грамадзянская, адміністратыўная, крымінальная. Але 

некаторыя з даследчыкаў мяркуюць, што неабходна яшчэ выдзяляць такі від 

адказнасці, як канстытуцыйная адказнасць. Н.М. Коласава, напрыклад, 

лічыць, што крыніцай дадзенага віду адказнасці з’яўляецца не толькі 

Канстытуцыя, але і шэраг законаў, якія складаюць канстытуцыйнае 

заканадаўства [15, с. 88]. Спрэчным з’яўляецца і пытанне аднясення да відаў 

юрыдычнай адказнасці і эканамічных санкцый [16, с. 76]. 

Дысцыплінарная адказнасць узнікае ў сувязі са здзяйсненнем 

дысцыплінарнага ўчынку і звязана з выкананнем працоўных абавязкаў. Яна 

рэгламентуецца Кодэксам аб Працы Рэспублікі Беларусь і іншымі прававымі 

актамі – уставамі ці палажэннямі. 

Матэрыяльная адказнасць – гэта кампенсаванне маёмаснай шкоды, 

якая была нанесена ў выніку выканання працоўных функцый.  

Грамадзянская адказнасць наступае ў выпадку здзяйснення 

грамадзянскага правапарушэння, г. зн., парушэння маёмасных і немаёмасных 

правоў суб'ектаў. Гэта спагнанне страт, няўстойкі, пені. У сукупнасці 

грамадзянска-прававая адказнасць наступае за парушэнне прававых норм, 

дагаворных абавязкаў, прычыненне пазадагаворнай маёмаснай шкоды. Меры 

дадзенай адказнасці цесна прывязаны да маёмаснай прыроды дэліктаў. 

Адміністратыўная адказнасць прымяняецца ў выпадках, 

прадугледжаных Кодэксам аб адміністратыўных правапарушэннях 

Рэспублікі Беларусь. Пры наяўнасці факта адміністратыўнага 

правапарушэння кампетэнтныя дзяржаўныя органы прымяняюць такія меры 

пакарання, як папярэджванне, штраф, канфіскацыю, пазбаўленне 

спецыяльнага права, адміністратыўны арышт і інш. 

Крымінальная адказнасць – форма юрыдычнай адказнасці, якая 

наступае ў выпадку здзяйснення злачынства. Крымінальная адказнасць − 

найбольш жорсткі від прававой адказнасці і найбольш дэталёва 

рэгламентаваны працэсуальнымі нормамі. Крымінальны кодэкс Рэспублікі 

Беларусь, які ўступіў у дзеянне з 1 студзеня 2001 года, прадугледжвае 

наступныя віды пакаранняў: грамадскія працы, штраф, пазбаўленне права 

займаць пэўныя пасады і займацца пэўнай дзейнасцю, папраўчыя працы, 

арышт, абмежаванне свабоды, пазбаўленне свабоды, смяротная кара. У 

якасці асноўных ці дадатковых таксама могуць выкарыстоўвацца 

канфіскацыя маёмасці і пазбаўленне воінскага ці спецыяльнага звання. 

Падставы вызвалення ад юрыдычнай адказнасці. Аснову прымянення 

юрыдычнай адказнасці складае правапарушэнне. Яно з'яўляецца свядомым 

дзеяннем суб'екта права і характарызуецца грамадскай небяспекай і 

супрацьпраўнасцю. Але ў рэальным жыцці магчымы дзеянні, якія па
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фармальных крытэрыях падпадаюць пад катэгорыю правапарушэнняў, але 

імі не з'яўляюцца, паколькі не з'яўляюцца значнымі для грамадства ці не 

ажыццяўляюцца свядома. 

Выключаецца юрыдычная адказнасць у наступных выпадках. 

- Малазначнасць правапарушэння: дзеянне суб'екта права не 

прадстаўляе вялікай грамадскай небяспекі. 

- Неўмяняльнасць – становішча суб'екта, калі ён у сілу хранічнай 

душэўнай хваробы, часовага расстройства душэўнай дзейнасці ці 

прыдуркаватасці не аддае справаздачу ў сваіх дзеяннях і не можа імі 

кіраваць. 

- Неабходная абарона – прычыненне нападаючаму шкоды пры абароне 

інтарэсаў дзяржавы, грамадства, асобы ці правоў абараняючагася, калі пры 

гэтым не было дапушчана перавышэння межаў неабходнай абароны. 

- Надзвычайная неабходнасць – прычыненне шкоды для ўстаранення 

небяспекі, якая пагражала інтарэсам дзяржавы, грамадства, асобы ці правам 

дадзенага або іншага індывіда, калі пры дадзеных абставінах гэтая небяспека 

не магла быць устаранена іншым спосабам, і нанесеная шкода была менш, 

чым прадухіленая. 

Выключаецца юрыдычная адказнасць таксама, калі суб'ект выконваў 

службовыя ці прафесійныя абавязкі ці мела месца абгрунтаваная рызыка. 

Праблема юрыдычнай адказнасці працягвае хваляваць прававедаў, і 

канцэпцыя, якая датычыцца яе сутнасці, відаў, асаблівасцяў прымянення, 

пастаянна ўдасканальваецца. Так, у цяперашні час у прававой літаратуры 

абмяркоўваецца пазіцыя, у адпаведнасці з якой у сувязі са змяненнямі, што 

адбываюцца ў сучаснай дзяржаўнасці, у суадносінах дзяржавы і асобы 

(у прыватнасці, прызнанне дзяржаўнай уладай прыярытэту права над 

дзяржавай і г. д.), неабходна пашырыць кола суб’ектаў юрыдычнай 

адказнасці [17, c. 38]. 

 

Праблемныя пытанні 

 

1. Раскрыйце механізм фармавання правамерных паводзінаў і вызначце 

асноўныя яго стадыі. 

2. Параўнайце механізм фармавання правамерных і неправамерных 

паводзінаў і вызначце розніцу паміж імі. 

3. Якая, на Вашу думку, класіфікацыя правамерных паводзінаў найбольш 

поўна дае ўяўленне аб іх сутнасці? 

4. Сфармулюйце асноўныя (вузлавыя) моманты сацыяльнага механізму 

правапарушэння. 

5. Якія, на Вашу думку, фактары найбольш істотна ўплываюць на выбар 

формы прававых паводзінаў? 

6. Ці магчыма ўвогуле ліквідаваць злачыннасць і правапарушальнасць, і 

калі так, то што для гэтага трэба зрабіць? 
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7. Як суадносяцца паміж сабой паняцці юрыдычнай адказнасці і 

пакарання? 

8. Сфармулюйце асноўныя паказчыкі (крытэрыі) эфектыўнасці 

пакарання. 

9. Смяротная кара ў якасці меры юрыдычнай адказнасці: за і супраць? 
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Глава 11 

ПРАВАСВЯДОМАСЦЬ І ПРАВАВАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

 
1. Паняцце, сутнасць і азначэнне правасвядомасці. 2. Структура правасвядомасці. 3. 

Прававая культура: паняцце, азначэнне, элементы і паказчыкі. 4. Прававое 

выхаванне: паняцце, формы і метады ажыццяўлення. 

 

 

Права не існуе па-за чалавечай свядомасцю. Права становіцца правам 

толькі пасля таго, як яно праламляецца праз свядомасць сацыяльнага 

суб`екта.  Таму нашыя ўяўленні аб тым, што такое чалавечая свядомасць, як 

яна суадносіцца з правам, якім чынам свядомасць адлюстроўвае права, 

з’яўляюцца вельмі важнымі і шмат у чым вызначаюць спецыфіку 

праваразумення. 

 

1. Паняцце, сутнасць і азначэнне правасвядомасці. 
 

Паколькі ў прававой тэорыі існуюць розныя варыянты праваразумення, 

адпаведна, маюцца і розныя канцэпцыі правасвядомасці. 

Так, псіхалагічны кірунак у тэорыі права разглядае апошняе як частку 

правасвядомасці [1] (Л. Петражыцкі, П. Сарокін, М. Рэйснер). Некаторыя 

даследчыкі трактуюць правасвядомасць як складальную частку права [2] (Р. 

Ліўшыц). Іншыя даследчыкі мяркуюць, што права і правасвядомасць 

з`яўляюцца самастойнымі феноменамі, але ўзаемадзейнічаюць у межах 

адзінай прававой сістэмы [3] (С. Аляксееў, М. Матузаў). 

Існуюць розныя формы грамадскай свядомасці, пры дапамозе якіх 

людзі ўсведамляюць прыроду, грамадства. Выдзяляюць палітычную, 

маральную, эстэтычную, этычную, рэлігійную, прававую свядомасць. 

Паняццем правасвядомасці азначаецца адзін з відаў грамадскай свядомасці, 

які адлюстроўвае юрыдычную рэчаіснасць. У юрыдычную рэчаіснасць 

уключаюцца не толькі права і законы, але і правапарушэнні ўсіх відаў, 

нарматыўныя акты, акты правапрымяняльнай дзейнасці, гэтая дзейнасць і г. 

д. Прававую рэчаіснасць адлюстроўваюць – кожная пад сваім вуглом бачання 

– і маральная, і палітычная, і эканамічная і іншыя формы свядомасці. 

Спецыфіка правасвядомасці ў тым, што яна адлюстроўвае юрыдычную 

рэчаіснасць праз прызму абавязанага, з пазіцый юрыдычных прынцыпаў, 

нарматыўных уяўленняў і адлюстраванне адбываецца ў паняццях правоў і 

абавязкаў суб`ектаў грамадскага жыцця. Права ажыццяўляе сваю функцыю  

рэгулявання грамадскіх адносінаў пры дапамозе забаронаў, прадпісанняў і 

санкцый і ўздзейнічае перш за ўсё на свядомасць людзей. 

Свядомасць непасрэдна кіруе і карэктуе сацыяльныя паводзіны. Са 

зместам і ўзроўнем яе развіцця звязаны такія фундаментальныя інстытуты,
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як адказнасць і дзеездольнасць, віна і т. п. Правасвядомасць уяўляе ўнутраны 

рэгулятар юрыдычна значных паводзінаў, яна можа характарызавацца як 

станоўча, так і адмоўна. Аднак яна заўсёды застаецца неабходнай формай 

жыццядзейнасці чалавека і грамадства. 

У рэальным жыцці ўсе бакі свядомасці адзіныя і непадзельныя. 

Узаемасувязь розных відаў свядомасці абумоўлена тым, што ўсе сферы 

свядомасці ўзаемна пранікаюць і функцыянальна дапаўняюць адна другую. 

Практыка паказвае, што ўздзеянне на адну сферу свядомасці выклікае 

змяненні ў другой, вядзе да патэнцыяльнай перабудовы асобы. Гэта дазваляе 

выкарыстоўваць, напрыклад, эстэтычнае выхаванне разам з прамым 

прызначэннем таксама і ў якасці сродку фармавання прававога выхавання (з 

дапамогай кіно, тэатра, літаратуры) ці, наадварот, як сродку яго дэфармацыі. 

Спецыфіка правасвядомасці ў параўнанні з іншымі сферамі ці галінамі 

свядомасці (палітычнай, эстэтычнай і г. д.) складае ўсведамленне і 

перажыванне сувязі з’яваў і працэсаў з юрыдычнымі наступствамі, 

суадносіны іх з прававым рэгуляваннем, з юрыдычнымі правамі, абавязкамі і 

санкцыямі. 

Аднак усё сказанае не дае падставаў для адмаўлення самастойнага 

характару асобных відаў свядомасці, якія адлюстроўваюць розныя сферы 

грамадскіх адносінаў: палітычных, прававых, маральных і г. д. Многія 

дадзеныя сведчаць аб тым, як існуюць адначасова  ў людзях перадавыя 

палітычныя ідэі і забабоны, свядомыя адносіны да працы і няправільныя 

паводзіны ў сям’і. Адноснай самастойнасцю прававой свядомасці 

тлумачыцца той факт, што далёка не кожнае скажэнне маральнай свядомасці 

пры роўных умовах вядзе да здзяйснення правапарушэнняў. Патрабуюцца 

яшчэ пэўныя дэфекты правасвядомасці, каб індывідуаліст, кар’ерыст замест 

легальных шляхоў задавальнення сваіх антыграмадскіх тэндэнцый выбраў 

злачынны шлях. 

Не адмаўляючы ролі і іншых сацыяльных фактараў, можна лічыць, што 

адной з непасрэдных прычын, якія выклікаюць правапарушэнні, служыць 

дэфармацыя прававой свядомасці ў выглядзе прававога інфантылізму, 

несфарміраванасці правасвядомасці ці прававога негатывізму − актыўнай 

проціпраўнай тэндэнцыі асобы. 

Як форма, ці вобласць, свядомасці правасвядомасць адлюстроўвае 

прававую рэчаіснасць у форме юрыдычных ведаў і ацэначных адносінаў да 

права і практыкі яго рэалізацыі, прававых установак і каштоўнасных 

арыентацый, якія рэгулююць паводзіны (дзейнасць) чалавека ў юрыдычна 

значных сітуацыях. Ацэначная прырода праяўляецца ў тым, што ацэнцы 

падвяргаецца не толькі само права, але і тое, што павінна быць юрыдычна 

ўрэгулявана. У ім знаходзіць сваё адлюстраванне «прававая прырода рэчаў», 

г. зн., аб’ектыўныя якасці сацыяльных працэсаў, учынкаў, грамадскіх 

адносінаў, якія патрабуюць юрыдычнага апасрэдавання, нарматыўнай ацэнкі. 

Гэтая асаблівасць правасвядомасці надае ёй рэгулятыўную здольнасць, 

што збліжае яе з правам. 
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Самы глыбінны крытэрый ацэнкі прававых з’яваў і працэсаў − нормы 

культуры. Калі яны засвоены з дзяцінства, то робяць чалавека асобай. Тое, 

што адпавядае культурнай норме, успрымаецца індывідам як абавязанае; тое, 

што супярэчыць ёй, выклікае сумненне ці адвяргаецца. Такім чынам, права 

становіцца фактам правасвядомасці, якая праламляецца праз прызму 

культуры і апасрэдуецца ўсімі астатнімі формамі грамадскай свядомасці. 

Правасвядомасць − гэта адносна самастойная сфера  грамадскай, 

групавой ці індывідуальнай  свядомасці, якая адлюстроўвае прававую 

рэчаіснасць у форме юрыдычных ведаў і ацэнак дзеючага права, а таксама ў 

выглядзе сацыяльна-прававых установак і арыентацый, якія выконваюць 

ролю ўнутранага рэгулятара юрыдычна значных паводзінаў. 

 

2. Структура правасвядомасці. 

 

Прававая рэчаіснасць адлюстроўваецца ў правасвядомасці суб`екта як 

прававы жыццёвы свет, свет прававой паўсядзённасці. Таму на практыцы 

элементы  структуры правасвядомасці аб`яднаны ў адзінае, і выдзяленне іх 

неабходна для больш глыбокага пазнання. Сацыяльная рэчаіснасць 

знаходзіць адлюстраванне  ў свядомасці людзей, па-першае, у выглядзе 

розных прадуктаў яе пазнання, і, па-другое, у выглядзе розных адносінаў да 

гэтай рэчаіснасці. У залежнасці ад спосабу адлюстравання прававых з’яваў у 

структуры правасвядомасці выдзяляюцца пазнаваўчая частка (веды, ідэі), ці 

прававая ідэалогія, і сацыяльна-псіхалагічная (перажыванні, устаноўкі і г. д.), 

ці прававая, псіхалогія. А.В. Палякоў выдзяляе ў структуры правасвядомасці 

прававую анталогію,  прававую аксіялогію і прававую праксіялогію ў 

адпаведнасці з пазнаваўчымі, каштоўнаснымі і валявымі элементамі 

свядомасці [4, с. 376]. 

Раздзяленне структурных утварэнняў правасвядомасці часцей 

абмяжоўваецца выдзяленнем прававой ідэалогіі. Прававая ідэалогія – 

сістэматызаванае, навуковае выражэнне прававых поглядаў, прынцыпаў, 

патрабаванняў грамадства, розных груп насельніцтва. Яна павінна 

фармавацца як працэс выяўлення, тэарэтычнага ўсведамлення, каардынацыі 

розных грамадскіх інтарэсаў шляхам дасягнення сацыяльнага кампрамісу. У 

гэтым выпадку прававая ідэалогія будзе змяшчаць вялікі патэнцыял, які 

ўключае прыярытэт правоў і свабод асобы, падзел улады, палітычны 

плюралізм. Прававая ідэалогія абгрунтоўвае і ацэньвае існуючыя ці 

ўзнікаючыя прававыя адносіны, законнасць і правапарадак. Увага да гэтага 

боку апраўдана вядучай роллю, якую выконвае ідэалогія ва ўсіх галінах 

грамадскай свядомасці. 

Але адлюстраванне прававой рэчаіснасці ў рацыянальнай форме не 

вычэрпваецца прававой ідэалогіяй. 

Псіхалагічны бок прававой свядомасці ці прававую псіхалогію нельга 

разглядаць у якасці нізшага ўзроўню свядомасці, стыхійна, павярхоўна і без 

свядомага ўтварэння, прыналежнасць якога да свядомасці таму сумніўна. 
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Прававая псіхалогія ахоплівае сукупнасць прававых пачуццяў, 

каштоўнасных адносінаў, жаданняў і перажыванняў, характэрных для асобы 

(канкрэтнага чалавека), усяго грамадства ў цэлым ці для асобнай сацыяльнай 

групы. Яна з’яўляецца найбольш непасрэдным адлюстраваннем жыццёвых 

адносінаў членаў грамадства, якія складаюць нацыі, народнасці, розныя 

групы і слаі насельніцтва. Праз прававую псіхалогію рэалізуюцца веданне 

права, звычаі, традыцыі і ўсё тое, што ўвайшло ў звычку, у быт, у культуру 

асобы; а таксама самаацэнка асобы, г. зн., уменне крытычна ацэньваць свае 

паводзіны з пункту гледжання іх адпаведнасці прынцыпам і нормам права. 

Грамадская псіхалогія ўключае ідэалагічныя і іншыя правапоглядныя 

кампаненты, але не ў форме тэорый, ідэй, поглядаў, прадстаўленняў, а ў 

выглядзе вераванняў, ідэалаў, установак, звычак, традыцый, адносінаў і 

перажыванняў. У гэтым складаецца адрозненне спосабаў адлюстравання 

прававой рэчаіснасці. Пры вызначэнні асноўнага зместу прававой псіхалогіі 

ідэалогія становіцца дзейснай або бяздзейснай дзякуючы ёй. 

У гэтым святле можна растлумачыць проціпраўныя паводзіны ў той 

або другой сферы. Даследаванні паказваюць, што многія правапарушэнні 

звязаны з няведаннем або недастатковым веданнем права, з выкарыстаннем 

непраўдзівых крыніц прававой інфарматызацыі, з няпоўным асэнсаваннем 

сацыяльнай значнасці прадпісанняў і забаронаў. Для таго, каб стаць 

стымулам і рэгулятарам паводзінаў, веды павінны перайсці ў каштоўнасныя 

ўстаноўкі, стаць меркаваннямі, атрымаць эмацыянальны колер, замацавацца 

ў прававых звычаях, уменнях, навыках нарматыўна-ацэначнага характару. 

Цесная ўзаемасувязь прававой ідэалогіі і прававой псіхалогіі праяўляецца ў 

тым, што яны ўзаемадзейнічаюць і абслугоўваюць адна другую, аднолькава 

ставяцца да розных прававых з’яваў. Правасвядомасць уяўляе складаны 

комплекс ідэалагічных і псіхалагічных элементаў. Свядомасць узнікае ў 

працэсе дзейнасці і праяўляецца ў ёй. Таму функцыі і прызначэнне 

правасвядомасці можна разумець па выніках дзейнасці яго суб’екта. Да 

асноўных функцый правасвядомасці можна аднесці пазнаваўчую, ацэначную 

і рэгулятыўную. Усе іншыя практычна ахопліваюцца імі, напрыклад, 

інфарматыўная ці прагнастычная. 

Пазнаваўчай  функцыі адпавядае пэўная сума  юрыдычных ведаў (ідэй, 

катэгорый, поглядаў), якія з`яўляюцца вынікам інтэлектуальнай  дзейнасці і 

выражаюцца ў паняцці «прававая падрыхтоўка». 

Ацэначная функцыя  выклікае да жыцця пэўныя эмацыянальныя 

адносіны асобы да розных бакоў і з`яў прававога жыцця на падставе вопыту і 

прававой практыкі. Эмацыянальныя адносіны  выражаюцца ў вызначэнні 

значнасці атрыманых ведаў у канкрэтнай сітуацыі ці на будучае з пункту 

погляду  індывіда, групы, грамадства. 

У змест правасвядомасці ўваходзяць чатыры віды  ацэначных 

адносінаў: да права; да прававых паводзінаў людзей і да аб`ектаў дзейнасці 

(злачыннасці, правапарушальнікам); да праваахоўчых органаў і іх дзейнасці; 

да  сваіх прававых паводзінаў (самаацэнка). 
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У выніку практычнай рэалізацыі каштоўнасных адносінаў з удзелам 

волі ўзнікае новае ўтварэнне − інтэлектуальна-эмацыянальна-валявое, ці 

прававая ўстаноўка. У сваёй сукупнасці ўстаноўкі арганізуюцца ў сістэму 

каштоўнасных арыентацый. Рэгулятыўная функцыя правасвядомасці 

ажыццяўляецца пры дапамозе  прававых установак і каштоўнасна-прававых 

арыентацый, якія сінтэзуюць  усе іншыя крыніцы прававой актыўнасці. 

Вынік гэтай рэгуляцыі − рэакцыя ў выглядзе правамерных ці проціпраўных 

паводзінаў. Гэта дазваляе вызначыць ролю правасвядомасці як унутранага 

механізму рэгулявання паводзінаў  людзей у юрыдычна значных сітуацыях. 

Прававая ідэалогія з’яўляецца адным з актыўных элементаў 

правасвядомасці, што і абумоўлівае ўваходжанне прававой ідэалогіі разам з 

пазітыўным правам і судовай (юрыдычнай) практыкай у прававую сістэму 

краіны [5, с. 266]. 

Усе розныя прававыя ідэалогіі можна раздзяліць на некалькі тыпаў, 

якія вызначаюцца прыярытэтам тых ці іншых каштоўнасцяў. Так, тэорыі, якія 

зводзяць права да  правоў і свабодаў чалавека, незалежна ад таго, як 

канкрэтна разумеюцца  правы і абавязкі, можна аднесці да 

антрапацэнтрысцкага (індывідуалістычнага) тыпу прававой ідэалогіі. Тыя 

тэорыі, у якіх дамінуючай каштоўнасцю і крыніцай права прызнаецца Бог, 

адносяцца да тэацэнтрысцкіх прававых ідэалогій. Калі асноўнымі прававымі 

каштоўнасцямі прызнаюцца правы якіх-небудзь груп, класаў, нацый, то такія 

погляды адносяцца да сацыяцэнтрысцкага (калектывісцкага) тыпу прававой 

ідэалогіі [6, с. 379]. 

Па-іншаму, але таксама вельмі актыўнымі з`яўляюцца тыя элементы 

правасвядомасці, якія супрацьстаяць прававой сістэме, такія, як духоўна-

псіхалагічнае супраціўленне з боку тых ці іншых індывідаў, іх аб’яднанняў 

дзеючаму заканадаўству, а таксама індывідуальным акцыям асобных 

кіраўнікоў. 

Актыўныя элементы ў правасвядомасці − адна з праяваў сацыяльнай 

актыўнасці людзей, іх калектываў, груп, грамадства. 

Структура прававой свядомасці, вывучаемай з пункту гледжання 

глыбіні адлюстравання прававых з’яваў, складаецца з двух узроўняў: 

звычайная  правасвядомасць і правасвядомасць тэарэтычная. Першы 

ўзровень называюць эмпірычнай правасвядомасцю, якая ўласціва людзям у іх 

звычайным практычным жыцці. Чалавек ведае, што неабходна для 

ўладкавання на працу, якое пакаранне прызначаюць за парушэнне 

грамадскага парадку, якія наступствы выклікае з’яўленне на працы ў 

нецвярозым стане і г. д., гэта рацыянальная сфера, якая ўяўляе вынікі 

асабістага, індывідуальнага вопыту чалавека. У эмацыянальнай сферы 

праяўляюцца адносіны да фактаў юрыдычнай рэчаіснасці [7, с. 125]. 

Звычайная правасвядомасць абмежавана з-за сваёй крыніцы − 

індывідуальнага вопыту, складаецца стыхійна і адлюстроўвае непасрэдна 

ўспрымаемыя канкрэтныя прававыя з’явы. 
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Навуковы (тэарэтычны) узровень правасвядомасці, у адрозненне ад 

звычайнага, фармуецца на падставе шырокіх і глыбокіх прававых 

абагульненняў, ведання заканамернасцяў і вынікаў спецыяльных 

даследаванняў сацыяльна-прававой рэчаіснасці. Тэарэтычны ўзровень 

правасвядомасці ўключае прафесійную правасвядомасць юрыстаў, 

юрыдычную тэорыю і прававую ідэалогію. Прафесійная правасвядомасць − 

гэта прававая свядомасць юрыстаў. У яе змест уваходзяць кваліфікаваныя, 

навукова абгрунтаваныя меркаванні, вывады, заканамернасці, уменне 

прымяняць права. 

Сутнасць і асаблівасці прававой свядомасці юрыстаў канкрэтызуюцца ў 

змесце прававой ідэалогіі і прававой псіхалогіі, у сістэме ўласцівых дадзенай 

прафесійнай групе прававых ведаў, уяўленняў, установак. Для юрыстаў 

прававая падрыхтаванасць мае вызначальнае значэнне. Яна павінна быць 

больш высокай, чым у законапаслухмяных грамадзян. Юрыста-прафесіянала 

павінны адрозніваць не толькі станоўчыя адносіны да права і практыкі яго 

прымянення, але і згода з прававым прадпісаннем, звычка выконваць 

прававы закон. Аднак эмпірычныя даследаванні паказваюць, што розныя 

прафесійныя групы правазнаўцаў неаднолькава ўспрымаюць юрыдычную 

рэчаіснасць. Суддзі ацэньваюць прававую дзейнасць інакш, чым пракуроры, 

адвакаты, следчыя, хоць усе яны атрымалі вышэйшую юрыдычную 

адукацыю. Такая разнастайнасць правасвядомасці тлумачыцца тым, што 

адзіны тэарэтычны погляд на права праламляецца праз розныя віды 

практычнай дзейнасці, уключаючы заканадаўчую і правапрымяняльную. 

Тэарэтычны ўзровень правасвядомасці павінен адпавядаць сістэме навуковых 

паняццяў. Аднак тэорыя не з’яўляецца адзінай і ўключае барацьбу поглядаў, 

розныя навуковыя школы і г. д.  

Тэарэтычны ўзровень прадстаўлены і ў ідэалогіі, якая можа быць 

абавязковай толькі пры некаторых палітычных рэжымах. 

Суб`ектамі (носьбітамі) правасвядомасці могуць выступаць як асобныя 

індывіды, так і розныя сацыяльныя групы, а таксама соцыум у цэлым. У 

адпаведнасці з гэтым выдзяляюць наступныя віды правасвядомасці: 

індывідуальная, групавая і грамадская. Гэтая класіфікацыя, як і любая іншая, 

умоўная. Індывідуальная і групавая правасвядомасць мае грамадскі 

(агульнасацыяльны) характар. Грамадская і групавая правасвядомасць не 

існуе асобна ад індывідуальнай. 

Грамадская правасвядомасць уключае розныя прававыя ідэі, погляды, 

меркаванні, тэорыі, якія распаўсюджаны ў грамадстве і якія адлюстроўваюць 

тыповыя якасці юрыдычнай рэчаіснасці. Яна ўвасабляецца ў прававой 

культуры, юрыдычнай навуцы ці ідэалогіі, у заканадаўстве, у інстытутах. 

Перш, чым грамадская правасвядомасць пранікае ў псіхіку асобных 

людзей, яна становіцца калектыўнай свядомасцю сацыяльных груп. 

Асаблівасці гэтай правасвядомасці тлумачацца шэрагам фактараў: 

нарматыўнымі каштоўнасцямі, інтарэсамі розных сацыяльна-дэмаграфічных 

груп. Аб групавой правасвядомасці можна гаварыць у адносінах да тых груп,
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узнікненне і існаванне якіх  заснавана  на рэальных сувязях і адносінах, на 

сацыяльна  значных прыметах. Нельга лічыць  самастойным носьбітам 

групавой правасвядомасці так званыя намінальныя групы, якія выдзяляюць з 

той ці іншай мэтай  даследчыкі. Групы асобаў ва ўзросце ад 30 да 35 гадоў, 

напрыклад, не ствараюць рэальных  унутры і пазагрупавых адносінаў. 

Разам з тым, не ўсе тыпалагічныя групы і аб`яднанні выклікаюць  

сацыяльны інтарэс з пункту гледжання правасвядомасці. Аб`яднанне 

філатэлістаў наўрад ці заслугоўвае такой увагі. Неабходна, каб групавыя 

інтарэсы, адносіны і характар дзейнасці былі юрыдычна значнымі. У 

адносінах да некаторых груп можна гаварыць аб іх прававой нейтральнасці. 

Індывідуальная правасвядомасць з’яўляецца вынікам сацыялізацыі 

асобнага чалавека і засваення ім групавой і грамадскай правасвядомасці. 

Правасвядомасць мяняецца, і найбольшая зменлівасць уласціва 

грамадскай думцы аб праве. 

Грамадская думка − такі стан масавай свядомасці, які ўзнікае па 

пытанню значных фактаў грамадскага жыцця і акумулюе ў сабе ацэнкі гэтых 

фактаў, якія маюцца ва ўсіх формах грамадскай свядомасці [8, с. 176].  

Грамадская думка аб праве з’яўляецца другім, пасля маральных 

рэгулятараў, фактарам, які вызначае выбар чалавекам канкрэтнага дзеяння ў 

канфліктнай сітуацыі. Грамадская думка можа быць увасоблена ў любой 

форме (у рацыянальнай форме суджэнняў, заключэнняў ці ў эмацыянальнай 

форме псіхалагічных адносінаў людзей да тых ці іншых падзей). Грамадская 

думка можа быць увасоблена ў актыўных паводзінах і ў бяздзеянні. 

Сутнасць грамадскай думкі была выяўлена яшчэ Гегелем
 
[9, с. 176]. 

Суб’ектамі грамадскай думкі з’яўляюцца прыватныя асобы, якія выказваюць 

меркаванні ад свайго ўласнага імя аб справах, якія маюць публічнае 

значэнне, і такая думка не абавязкова можа адлюстроўваць ісціну і не 

заўсёды адпавядае заканамернасцям грамадскага развіцця. 

У большасці выпадкаў ад грамадскай думкі аб праве нельга чакаць 

ацэнак складаных праблем. Таму найбольш мэтазгодным будзе вывучэнне 

грамадскай думкі па простых праблемах, якія маюць грамадскае значэнне.  

Вывучэнне грамадскай думкі аб праве сведчыць, што грамадзяне часта 

дэманструюць абыякавыя адносіны да юрыдычнай інфармацыі і да 

заканадаўства. Можна нават гаварыць аб адсутнасці грамадскай думкі аб 

праве ў той ці іншай часткі насельніцтва. 

Ацэнка грамадскай думкай фактаў юрыдычнай рэчаіснасці залежыць 

не ад прававой нормы як устанаўлення дзяржавы, а ад норм культуры, 

агульных уяўленняў аб абавязацельным. На фармаванне грамадскай думкі 

аказвае ўздзеянне не толькі правасвядомасць, але і эканамічныя, палітычныя, 

маральныя, рэлігійныя і іншыя ацэнкі. І правасвядомасць, і грамадская думка 

аб праве − складаныя па свайму зместу з`явы, якія адлюстроўваюць у 

юрыдычных паняццях грамадскае жыццё і таму падвяргаюцца ўздзеянню 

ўсіх формаў грамадскай свядомасці. 
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Грамадская думка – гэта факт сацыяльнага жыцця. Грамадская думка 

можа быць прагрэсіўнай, калі яна супадае з аб`ектыўнымі патрэбамі  развіцця 

грамадства і адпавядае заканамерным гістарычным тэндэнцыям. Грамадская 

думка можа быць рэакцыйнай, калі яна супярэчыць законам сацыяльнага 

развіцця. Грамадская думка можа быць сацыяльна нейтральнай, калі яна 

непасрэдна не датычыцца сацыяльна значных фактаў рэчаіснасці. 

Грамадская думка фармуецца ў асноўным стыхійна, і кіраваць ёю 

прама і непасрэдна нельга. Уздзейнічаць можна ўскосна шляхам змянення 

сацыяльнай сітуацыі, праз складаны механізм масавых камунікацый і г. д. 

Правасвядомасць адрозніваецца ад права і адначасова знаходзіцца з ім 

у глыбокім адзінстве, асабліва з такой формай правасвядомасці, якая 

ўваходзіць у прававую сістэму − з прававой ідэалогіяй. 

Пануючая прававая ідэалогія непасрэдна адлюстроўвае сутнасць 

нацыянальнай прававой сістэмы. Правасвядомасць пераўтвараецца ў значную 

з’яву пасля таго, як яе ідэі ўвасабляюцца ў пазітыўным праве, выражаюцца ў 

яго прынцыпах. Пануючая правасвядомасць аказваецца важным арыенцірам 

у праватворчай і правапрымяняльнай дзейнасці кампетэнтных дзяржаўных 

органаў, з’яўляецца крытэрыем пры тлумачэнні права. 

Такім чынам, правасвядомасць цесна звязана з пазітыўным правам, 

працуе ў кантакце з ім, што надае ўсёй прававой сістэме мэтанакіраваны і 

сацыяльна вызначаны характар. 

У гісторыі права можна адзначыць моманты, калі правасвядомасць у 

сваіх пачатковых формах апераджае права. Прычым, такія з’явы могуць быць 

характэрнымі не толькі для пачатковых фаз гісторыі права, але і для развітых 

прававых сістэм. У складаным працэсе ўзаемадзеяння права, прававой 

ідэалогіі, юрыдычнай практыкі, калі ў працэсе правапрымяняльнай дзейнасці 

выпрацоўваюцца ўзоры рашэнняў тыповых юрыдычных справаў, апошнія 

выступаюць як з’явы правасвядомасці. Правапалажэнні, якія ўтрымліваюцца 

ў правапрымяняльных актах, уяўляюць адлюстраванне правасвядомасці, 

своеасаблівыя юрыдычныя феномены, якія сведчаць аб працэсе пераходу з’яў 

правасвядомасці ў права [10, с. 268]. 

Правасвядомасць не можа праяўляць сваю дзейнасць незалежна ад 

пазітыўнага права. На падставе падзей буржуазных рэвалюцый XVIII-XIX 

ст., а потым і ХХ ст. склаўся штамп, які апраўдвае наяўнасць адной 

«рэвалюцыйнай правасвядомасці» як дастатковай асновы для практычнай 

дзейнасці, і гэта правасвядомасць можа замяніць права. Правасвядомасць не 

можа і не павінна замяніць пазітыўнае права. Прававыя нормы, у сваю чаргу, 

аказваюць уздзеянне на развіццё прававой свядомасці грамадзян, фармаванне 

правільных уяўленняў аб прававых прынцыпах і нормах, прававых адносінах, 

адказнасці. Іх актыўная роля праяўляецца  ў адносінах як да грамадскай, так і 

індывідуальнай правасвядомасці, палітычнай і іншай свядомасці грамадзян. 

Уздзеянне права на грамадскую свядомасць праяўляецца ў тым, што 

прававыя акты надаюць абавязковае значэнне тым прававым і палітычным 

поглядам і ўяўленням, якія нарадзіліся ў грамадскай свядомасці, але яшчэ не
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сталі пануючымі. Калі яны атрымалі замацаванне ў прававым акце, гэтыя 

погляды і ўяўленні надзяляюцца  аўтарытэтам  дзяржаўнай волі, што 

вызначае іх актыўную ролю ў фармаванні і развіцці правасвядомасці. 

Правасвядомасць выступае ў якасці творчай крыніцы права, органа 

законнасці  і правапарадку, у якасці механізму дзеяння (бяздзеяння) у 

юрыдычна значных сітуацыях, з’яўляецца крытэрыем ацэнкі паводзінаў і яго 

вынікаў. 

 

3. Прававая культура: паняцце, азначэнне, элементы і паказчыкі. 

 

Слова «культура» паходзіць ад лацінскага «cultura», што азначае 

выхаванне, пакланенне, шанаванне. У сучаснай культуралогіі пад культурай 

часцёй за ўсё разумеюць усё тое, што створана чалавекам у адрозненне ад 

створанага прыродай.  Прававая культура з’яўляецца часткай агульнай 

культуры, уключае духоўныя і матэрыяльныя каштоўнасці, якія адносяцца да 

прававой рэчаіснасці (узровень развіцця рэгулятыўных якасцяў права), 

накапленне прававых каштоўнасцяў, юрыдычнай тэхнікі, якія адносяцца да 

прававога прагрэсу. 

Культура з’яўляецца выражэннем чалавечага спосабу дзейнасці, таму 

яна па сваёй прыродзе характарызуецца нарматыўнасцю. Культурныя і 

прававыя нормы могуць супадаць па свайму зместу, яны могуць заключаць у 

сабе адны і тыя ж правілы паводзінаў. Яны складаюць  аснову ўсіх астатніх 

нарматыўных сістэм: маралі, рэлігіі, эстэтыкі, але пры гэтым  набываюць 

новыя дадатковыя якасці. І.М. Гразін, адзначаючы, што права не толькі цесна 

звязана з культурай, але і з`яўляецца яе часткай, выдзяляе тры асноўныя 

моманты ўказанай узаемасувязі: 1) культура і права забяспечваюць 

інтэграцыю індывіда ў сацыяльнае цэлае; 2) культура і права з`яўляюцца 

ўвасабленнем накопленага сацыяльнага вопыту; 3) форма права вызначаецца 

і формамі культуры, у якой права існуе [11, с. 33]. 

Мараль, рэлігія, права − інстытуты культуры. Менавіта яна вызначае  

змест гэтых інстытутаў: правіла паводзінаў, якое сфармавалася ў працэсе 

практыкі, замацоўваецца як культурная норма і толькі затым набывае ці не 

набывае форму маральнага ці рэлігійнага абавязку, прававога патрабавання. 

Выбар культурных норм, якія пасля становяцца правам, адбываецца па 

прынцыпу значнасці для грамадства. Калі правіла паводзінаў мае значэнне 

для грамадства, яно павінна стаць агульна абавязковым, г. зн., стаць правам. 

Як і правасвядомасць, прававая культура бывае грамадскай 

(характэрнай для ўсяго грамадства), групавой і індывідуальнай (прававая 

культура асобы). Вышэйшы ўзровень  прававой культуры асобы − гэта 

прававая актыўнасць ці актыўныя яе правамерныя паводзіны. Асобны від  

групавой і індывідуальнай  прававой культуры складае прафесійна-прававая, 

ці прафесійная культура юрыстаў. 

Прававую культуру можна разглядаць у двух аспектах: як ацэначную 

(аксіялагічную) і як змястоўную. У першым выпадку яна разумеецца як
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якасны стан прававога жыцця грамадства на дадзеным этапе яго развіцця. 

Тыповым і найбольш поўным  прымянальна да гэтага падыходу можна  

лічыць  азначэнне прававой культуры грамадства як якаснага стану прававога 

жыцця, якое выражаецца ў дасягнутым узроўні дасканаласці прававых актаў, 

прававой і правапрымяняльнай дзейнасці, правасвядомасці і прававога 

развіцця асобы, а таксама ў ступені свабоды яе паводзінаў і ўзаемнай 

адказнасці дзяржавы і асобы. 

Змястоўны аналіз прававой культуры ў шырокім сэнсе і інтэгратыўным 

аспекце праведзены В.І. Камінскай і А.Р. Рацінавым.  Яны прапанавалі  

разумець пад прававой культурай  сістэму элементаў, якія адносяцца да 

сферы  дзейнасці права і да іх адлюстравання ў свядомасці  і паводзінах 

людзей. У структуры прававой культуры імі выдзяляюцца наступныя 

найбольш буйныя элементы: права, праваадносіны, правасвядомасць, 

прававыя ўстановы, інстытуты і прававыя паводзіны, дзейнасць [12]. 

Прававая культура складаецца з шэрагу ўзаемазвязаных элементаў. 

Адзін з асноўных элементаў − стан правасвядомасці ў грамадстве, г. зн., 

ступень ведаў і разумення права, асэнсавання неабходнасці выканання 

патрабаванняў законнасці. 

Прававая культура заўсёды звязваецца з ацэнкай узроўню ведання і 

разумення права. Важнымі паказчыкамі прававой культуры з’яўляюцца 

ўзровень масавай правасвядомасці, прававой асветы, маштабы юрыдычнай 

адукацыі, прафесійнай падрыхтоўкі юрыстаў, ступень развіцця юрыдычнай 

навукі, прававога мыслення. У адрозненне ад правасвядомасці, прававая 

культура ўтрымлівае тое, што ёсць у прававых з`явах прагрэсіўнага, 

сацыяльна карыснага і каштоўнага. Нарматыўна-прававыя акты ці іншыя 

крыніцы права, якія замацоўваюць самавольства, проціпраўныя паводзіны і 

падобныя з’явы, у яе не ўваходзяць. Калі правасвядомасць звернута да 

цяперашняга і будучага часу, то прававая культура − да мінулага і 

цяперашняга. Прававая  культура − не толькі вынік, але і спосаб дзейнасці. 

Другім элементам з’яўляецца стан заканадаўства. Гэты элемент 

характарызуе прынцыпы навуковай пабудовы заканадаўства, аптымальныя 

метады, спосабы і тыпы рэгулявання адносінаў, выкарыстанне прыёмаў 

юрыдычнай тэхнікі. 

Наступны элемент − стан законнасці − уключаецца абавязкова, таму 

што прававая культура немагчыма без строгай законнасці. Узровень 

юрыдычнай культуры залежыць і ад той павагі, з якой заканадавец ставіцца 

да норм. 

Стан практычнай работы ў галіне права − суда, пракуратуры, іншых 

органаў, адлюстроўвае іх рэальную ролю ў палітычнай і прававой сістэмах. 

У ацэнцы  ролі і статуса права могуць існаваць розныя падыходы. 

Асноўнымі з іх з`яўляюцца прававы нігілізм і прававы ідэалізм. Гэтыя з’явы 

даўно прыцягваюць увагу практыкаў і тэарэтыкаў права [13, с. 584–620]. 

«Нігілізм» у перакладзе з лацінскай мовы  азначае адмоўнасць. Адпаведна, 

прававы нігілізм уяўляе тэорыю і практыку адмаўлення права як пазітыўна
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каштоўнаснай з`явы. У сваім тэарэтычным ракурсе прававы нігілізм 

абапіраецца на  пэўнае праваразуменне, калі права асацыіруецца з насіллем, з 

дзяржаўным прымусам, з самавольствам улады. Права пры гэтым уяўляецца 

адмоўнай каштоўнасцю.  М.І. Матузаў  вызначае сутнасць прававога 

нігілізму ў агульных негатыўных, непаважлівых  адносінах да права, закона, 

нарматыўнага парадку [14, с. 590]. Юрыдычныя каштоўнасці не 

ўспрымаюцца ў якасці неабходных для існавання грамадства. Парушэнне 

прававых прадпісанняў, тайнае і адкрытае ігнараванне  права, неразуменне 

фундаментальных каштоўнасцяў прававога жыцця, невыкананне юрыдычных 

прадпісанняў, калі суб’екты не суадносяць свае паводзіны з патрабаваннямі 

прававых норм, а дзейнічаюць па сваіх правілах – гэта і ёсць  праяўленні  

юрыдычнага  нігілізму. Прававы нігілізм – адна з частак сацыяльнага 

нігілізму як родавага паняцця. Ён уяўляе небяспеку для культуры грамадства, 

таму што з`яўляецца тормазам развіцця прававой культуры, права, 

правапарадку, законнасці. На ўзроўні асобы прававы нігілізм выступае ў 

дзвюх якасцях: як стан розуму, пачуццяў, настрояў і як вобраз дзеянняў, лінія 

паводзінаў. Ён можа быць актыўным і пасіўным, пастаянным і сітуацыйным, 

можа мець асабістыя прычыны. 

З другога боку, ідэалізаванае ўспрыманне значэння права ў грамадскім 

жыцці, пераацэнка права вызначаюцца як прававы ідэалізм, прававы 

фетышызм. Прававы ідэалізм уяўляе асаблівы светапогляд, калі права 

разумеецца і перажываецца як вышэйшая каштоўнасць, якая падпарадкоўвае  

сабе ўсе іншыя каштоўнасці. Права пры гэтым успрымаецца  як сродак, 

здольны змяніць свет, зрабіць грамадства і дзяржаву ідэальнымі, а людзей − 

шчаслівымі. Падмурак падобнага правапогляду быў закладзены ў ХVІ-ХVІІ 

ст. і звязаны ў першую чаргу з юснатуралізмам. Поспехі прыродазнаўчых 

навук стваралі ілюзію, што не толькі свет прыроды, але і свет сацыяльны 

можна рацыянальна пазнаць і рацыянальна пабудаваць. Дастаткова напісаць  

разумныя законы, каб устараніць усе грамадскія супярэчнасці і стварыць 

ідэальны палітычны лад. У гэтай сувязі нельга не пагадзіцца  з М.І. 

Матузавым, які засцерагаў ад таго, каб ускладаць на права празмерныя 

надзеі: «Наіўна патрабаваць ад яго большага, чым яно можа даць, яму 

неабходна адводзіць тое месца і тую ролю, якія вынікаюць з аб’ектыўных 

магчымасцяў гэтага інстытута. Непасільныя задачы могуць толькі 

скампраметаваць права. Таму яго нельга ўзводзіць у абсалют» [15, с. 611]. 

У грамадстве часта пануюць і прававы нігілізм, і прававы ідэалізм. З 

аднаго боку, грамадзяне ў адносінах да права, закона не выражаюць  

станоўчых эмоцый і пачуццяў. З другога боку, у грамадстве існуе вялікая 

вера ў неабмежаваныя рэгулятыўныя магчымасці права. Для прававога 

ідэалізму часта характэрна ўпэўненасць, што экспансія юрыдычнай нормы 

прывядзе да якаснага паляпшэння жыцця людзей. 

Значэнне прававой культуры выходзіць за межы сферы права. 

Распаўсюдзіць прававую культуру на ўсё насельніцтва − значыць, павялічыць 

агульны культурны ўзровень грамадзян, узаемнай адказнасці дзяржавы і



 

 276 

асобы. Авалоданне чалавекам культурнымі каштоўнасцямі ёсць, разам з тым, 

і засваенне права. Гэта права становіцца якасцю, характарыстыкай асобы і 

забяспечвае захаванне правілаў паводзінаў без умяшання дзяржавы. Тое, што 

сказана раней, мае дачыненне толькі да права, а не да заканадаўства. Законы 

становяцца часткай культуры, калі супадаюць з правам. 

 

4. Прававое выхаванне: паняцце, формы і метады ажыццяўлення. 

 

Прававая сацыялізацыя асобы  ажыццяўляецца пад уздзеяннем 

комплексу аб’ектыўных і суб’ектыўных фактараў. Аб’ектыўная аснова 

працэсу фармавання  правасвядомасці і правамерных паводзінаў грамадзян – 

сацыяльная рэчаіснасць рознага ўзроўню, у тым ліку і мікраасяроддзе – 

з’яўляецца крыніцай успрымання прававых ідэй і форм прававых паводзінаў. 

Аднак уздзеянне грамадскага асяроддзя на прававую свядомасць асобы 

ажыццяўляецца ў значнай меры стыхійна і складае адзін бок працэсу 

прававой сацыялізацыі індывіда. Яна дапаўняецца другой – свядомай, 

накіраванай, арганізацыйнай дзейнасцю па фарміраванню правасвядомасці і 

сацыяльна актыўных паводзінаў грамадзян у сферы дзейнасці права.  

У шырокім сэнсе слова прававое выхаванне ўяўляе працэс фармавання  

правасвядомасці і прававой культуры членаў грамадства, уключаючы 

ўздзеянне сацыяльна-эканамічнага ўкладу жыцця, палітычнага рэжыму, 

ідэалагічнай  дзейнасці ( у тым ліку і прававой прапаганды), сістэмы 

заканадаўства і юрыдычнай практыкі, маральнай атмасферы, традыцый 

грамадства, а таксама  агульнай адукацыі і спецыяльнага навучання. 

Прававое выхаванне ў вузкім сэнсе – гэта від грамадскай дзейнасці, 

мэтанакіраваная і арганізаваная праца дзяржаўных органаў па фарміраванню 

правасвядомасці і прававой культуры. Ва ўсіх дзяржавах ажыццяўляецца 

такая  дзейнасць па распаўсюджванню поглядаў аб праве і правапарадку, для 

чаго выкарыстоўваюцца царква, літаратура, мастацтва, школа, друк, радыё, 

тэлебачанне, навучальныя ўстановы. Прававое выхаванне з’яўляецца 

складальнай часткай ідэалагічнай функцыі любой дзяржавы. У працэсе 

дзейнасці па прававому выхаванню шырока выкарыстоўваюцца такія сродкі, 

як прававое навучанне і прававая прапаганда. Па меры развіцця дзяржаўнасці 

знаходзяцца ўсё больш складаныя спосабы і формы ідэалагічнай апрацоўкі 

свядомасці мас, усё больш спецыялізуецца прававое выхаванне як  

самастойны  від дзейнасці дзяржавы, яе органаў і іх служачых. Змяняюцца 

змест і тактыка, аб’екты, формы і спосабы ўздзеяння на свядомасць мас і 

асобных грамадзян, але стабільнай застаецца яго сутнасць у выглядзе 

ўяўленняў аб праве і правасвядомасці, прававой культуры, іх сутнасці, 

каштоўнасці і функцыях. 

Прававое выхаванне як дзейнасць мае сваёй мэтай пераўтварыць 

прававыя ідэі і патрабаванні ў асабістыя меркаванні грамадзян і норму іх 

паводзінаў, развіць іх прававую культуру і сацыяльна-прававую актыўнасць. 



 

 277 

Павага да права, канстытуцыі і правапарадку, успрыманне юрыдычных 

мадэляў, паводзінаў, якія перададзены ў вербальнай ці практычная формах, 

утвараюцца ў працэсе сацыяльных кантактаў, у якія чалавек уступае з 

дзяцінства. У кожны канкрэтны перыяд жыцця і на ўсім яго працягу 

сацыяльныя сувязі асобы адрозніваюцца мноствам і разнастайнасцю, чалавек 

аказваецца членам розных калектыўных утварэнняў і ўключаецца ў шэраг 

розных інстытутаў, якія рэгулююць яго дзейнасць і паводзіны. 

Не ўсе, але значная частка сацыяльных сувязяў, многія бакі 

функцыянавання сацыяльных інстытутаў апасрэдаваны правам. І ні адзін з іх 

не застаецца па-за забеспячэннем стабільнасці грамадскіх адносінаў, якія 

рэгулююцца правам. Выхаванне павагі да права, фармаванне прававой 

культуры і сацыяльна-прававой актыўнасці грамадзян не можа быць 

функцыяй толькі якога-небудзь аднаго сацыяльнага інстытута. 

Функцыянаванне асобных сацыяльных інстытутаў (органаў суда, юстыцыі, 

пракуратуры, унутраных спраў) у значна большай ступені арыентавана на 

прававое выхаванне. У розных сацыяльных інстытутаў могуць быць  

неаднолькавыя  магчымасці, шляхі, формы, сродкі рэалізацыі дадзенай 

функцыі. 

У галіне прававога выхавання, як і ў іншых сферах выхавання, 

суб’ектам, носьбітам дзеяння, якое накіравана да вызначанай мэты, 

з’яўляецца асоба. Звычайна асобу, а дакладней, яе свядомасць і паводзіны, 

адносяць да аб’екту выхавання і галоўным аб’ектам уздзеяння пры прававом 

навучанні і выхаванні лічаць прававую свядомасць, станоўча арыентаваную, 

развітую. Маецца на ўвазе правасвядомасць індывіда, калектыва, грамадства.  

Гэта правільна ў тым сэнсе, што чалавек у працэсе прававога 

выхавання падвяргаецца розным знешнім  уздзеянням. Але прававыя ідэі і 

мадэлі паводзінаў праходзяць праз самастойнае асэнсаванне, засваенне і 

прыняцце іх чалавекам як асобна значных, як унутраных арыенціраў для 

паводзінаў. У гэтым аспекце асоба і вызначаецца як суб`ект, актыўны 

ўдзельнік працэсу прававога выхавання. 

Прававое выхаванне валодае адноснай самастойнасцю мэтаў, 

спецыфікай метадаў іх дасягнення і арганізацыйных формаў. Непасрэдная 

мэта прававога выхавання − правамерныя паводзіны, у тым ліку прававая 

актыўнасць грамадзян і прафесійная актыўнасць юрыстаў і іншых 

дзяржаўных служачых у працэсе рэалізацыі іх кампетэнцыі. Паміж мэтамі 

прававога выхавання, правасвядомасцю і грамадскай думкай існуе 

залежнасць, якая праяўляецца ў працэсе фармулявання такіх мэтаў і 

выпрацоўкі шляхоў іх дасягнення.  

У дачыненні да прававыхаваўчых мэтаў можна адзначыць, што ў іх 

фіксуецца не толькі адсутнасць з’яў. Часцей фіксуюцца недахопы і слабае 

развіццё тых ці іншых  аспектаў прававога выхавання. Так, калі ў якасці 

адной з пазнаваўчых мэтаў абвяшчаецца, напрыклад, веданне права, то гэта 

не азначае, што такое веданне ўвогуле адсутнічае. У дадзеным выпадку 

маецца на ўвазе недастатковасць ведання права, неадпаведнасць аб’ёму і
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ўзроўню гэтага ведання адэкватнаму прававому ўсведамленню грамадскіх 

адносінаў. 

Шматступеннасць прававога выхавання мае на ўвазе прыняцце мер па 

дасягненню адначасова пазнаваўчых, эмацыяльных і паводзінскіх мэтаў. Усе 

мэты ўзаемазвязаныя, утвараюць адзіную сістэму. 

Мэты прававога выхавання дасягаюцца паступова, шляхам пераходу ад 

простых да складаных. Паэтапнасць дыктуецца іх зместам. Такая 

паводзінская мэта, як «выпрацоўка звычкі да захавання прававых норм», 

можа быць дасягнута ў выніку працяглага выхавання. Пры гэтым на кожным 

яго этапе прымяняецца свая методыка, выкарыстоўваюцца адпаведныя 

выхаваўчыя сродкі.  

Толькі зразумелыя мэты прававога выхавання могуць быць успрынятыя 

грамадствам, выклікаць у яго адэкватную патрэбу іх дасягнення.  

Абнародаванне мэтаў выхавання, раскрыццё зместу і значэння 

садзейнічаюць глыбокаму іх усведамленню і стымулююць удзел грамадскай 

думкі ў прававыхаваўчым працэсе.  

Важнай умовай прававыхаваўчага ўздзеяння грамадскай думкі на 

дасягненне эмацыянальных і паводзінаўскіх мэтаў служыць юрыдычная 

інфармаванасць грамадства. Гэта стварае больш шанцаў для таго, каб мэты 

прававога выхавання правільна былі інтэрпрэтаваны грамадскай думкай.   

Уключэнне грамадскай думкі ў прававыхаваўчы працэс садзейнічае не толькі 

дасягненню  разглядаемых мэтаў, але і ўзмацненню грамадскай думкі як 

сацыяльнага інстытута.  Напрыклад, удзел у дасягненні пазнаваўчых мэтаў 

выхавання  вядзе да павышэння ўзроўню  інфармаванасці і кампетэнтнасці 

грамадскай думкі. Таму прававое выхаванне ўключае і выхаванне грамадскай 

думкі. 

Грамадская думка ўдзельнічае ў дасягненні  мэтаў прававога выхавання 

тады, калі для гэтага маюцца неабходныя ўмовы і магчымасці,  калі 

грамадскай свядомасцю назапашана неабходная эмпірычная і тэарэтычная 

інфармацыя. 

Мэты прававога выхавання  можна прадставіць наступным чынам
 
[16, 

с. 169]. 

Пазнаваўчыя мэты: 

Веданне прававых норм 

Разуменне прававых норм 

Юрыдычная ацэнка сацыяльных фактаў 

Эмацыянальныя мэты: 

Выхаванне пачуцця справядлівасці 

Выхаванне пачуцця адказнасці 

Выхаванне пачуцця законнасці 

Паводзінскія мэты: 

Пашырэнне ўдзелу грамадзян у дзяржаўна-прававым працэсе 

Выбар правамернага варыянту паводзінаў 

Выпрацоўка звычкі да захавання прававых норм 
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Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на паслядоўную залежнасць паміж 

мэтамі прававога выхавання. 

Ступень набліжэння да эмацыянальных мэтаў залежыць ад узроўню 

ведання прававых норм, прынцыпаў і інстытутаў, ад развітасці юрыдычных 

ацэнак. Прававое пачуццё адказнасці за абавязкі, ускладзеныя на чалавека, 

будзе невыразным, калі ён сваіх абавязкаў не ведае. Залежнасць 

эмацыянальных мэтаў ад пазнаваўчых тлумачыцца тым, што нельга 

перажываць тое, што не было пазнана. Перажыванні заўсёды дадзены ў 

адзінстве з другім момантам − ведамі. 

Дасягненне паводзінскіх мэтаў  абумоўліваецца  ўспрыманнем  

эмацыянальных мэтаў. Грамадзянін звяртаецца са скаргай у дзяржаўны 

орган, абараняючы інтарэсы іншых асоб, паколькі ў яго развіта пачуццё 

законнасці. Прававыя пачуцці  пераходзяць у  прававыя матывы. 

Паміж мэтамі прававога выхавання  існуе і зваротная сувязь. Чым 

большай рэгулярнасцю характарызуецца  ўдзел грамадзян у дзяржаўна-

прававым працэсе, тым больш моцныя эмацыянальныя перажыванні. 

Сэнс пазнаваўчых мэтаў заключаецца ў тым, каб забяспечыць развіццё 

прававой свядомасці, прававога мыслення і актыўнае яго  адлюстраванне ў 

паводзінах. Перадумовай дасягнення  пазнаваўчых мэтаў служыць  наяўнасць 

і развіццё  пазнаваўчага інтарэсу да прававых норм, інстытутаў і адносінаў. 

Фармаванне  глыбокага інтарэсу да пытанняў дэмакратыі, заканадаўства, 

правасуддзя можа быць адной з умоваў пашырэння ведання права. 

У структуру пазнаваўчых мэтаў уваходзяць: веданне права, разуменне 

права і юрыдычная ацэнка сацыяльных фактаў. 

Прававая ці сацыяльна-прававая актыўнасць мае на ўвазе пэўную 

ступень інтэнсіўнасці дзейнасці ў прававой сферы, больш высокую, чым 

выкананне прававых абавязкаў. 

Змест неабходнага ўзроўню правасвядомасці і прававой культуры мае 

на ўвазе набыццё суб’ектамі прававога выхавання  і навучання  патрабуемага 

ўзроўню прававой падрыхтоўкі, сістэмы поглядаў. Прававое выхаванне 

складаецца з перадачы, назапашвання і засваення ведаў аб прынцыпах і 

нормах права, і фармаванне адносінаў да права і практыцы яго рэалізацыі, 

уменні выкарыстоўваць свае правы, выконваць абавязкі. Адсюль 

неабходнасць у засваенні асноўных палажэнняў заканадаўства, выпрацоўцы 

пачуцця павагі да права. Атрыманыя веды павінны пераўтварацца ў 

асабістыя погляды, ва ўстаноўку выконваць прававыя прадпісанні, а затым − 

ва ўнутраную звычку і актыўнасць. 

Да сродкаў прававога выхавання адносяцца: прававая прапаганда, 

прававое навучанне, юрыдычная практыка, самавыхаванне. У аснове 

прымянення ўсіх сродкаў ляжыць ажыццяўленне прававой інфарміраванасці. 

Асобнае месца займае праблема «прававога мінімуму», абавязковага 

ўзроўню ведання права, якім павінен валодаць кожны грамадзянін, незалежна
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ад сацыяльнага статуса. Перадумовай эфектыўнага ўпраўлення гэтым 

працэсам з’яўляецца дакладнае ўяўленне аб сістэме крыніц прававой 

інфармацыі і іх рэальным выкарыстанні грамадзянамі, працоўнымі 

калектывамі, групамі і слаямі насельніцтва.  Вызначальная роля ў сістэме 

крыніц прававой інфармацыі належыць сродкам масавай інфармацыі, а 

таксама прававому навучанню ў школах, сярэдніх і вышэйшых навучальных 

установах. 

 

 

Праблемныя пытанні 

 

1. Абгрунтуйце самастойнасць правасвядомасці сярод іншых формаў 

грамадскай свядомасці і сфармулюйце прыметы правасвядомасці. 

2. Якія фактары ўплываюць на  ўзровень правасвядомасці  канкрэтнага 

чалавека? 

3. У чым Вы бачыце адрозненне правасвядомасці суддзі і адваката, 

адваката і пракурора? 

4. Якія, на Ваш погляд, прычыны ляжаць у падмурку прававога ідэалізму 

і прававога фетышызму? 

5. У якіх формах знаходзіць сваё выражэнне прававы нігілізм?  

6. Якія, на Вашу думку,  спосабы пераадольвання прававога нігілізму 

з’яўляюцца на сённяшні дзень найбольш эфектыўнымі? 

7. Якія, на Ваш погляд, крытэрыі найбольш грунтоўна ў стане даць 

характарыстыку існуючага ўзроўню прававой культуры грамадства? 

8. У чым Вам бачыцца адрозненне прававога выхавання ад іншых відаў 

выхавання? 

9. Якія з каналаў перадачы прававой інфармацыі з’яўляюцца самымі 

эфектыўнымі ў справе прававога выхавання насельніцтва? 

10. Якая роля належыць прававой інфармацыі ў прававым выхаванні?  
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Глава 12 

ПРАВА І ІНШЫЯ САЦЫЯЛЬНЫЯ 

РЭГУЛЯТАРЫ 
 

 

1. Паняцце і віды рэгулятараў сацыяльных адносінаў. 2. Нарматыўныя і 

ненарматыўныя рэгулятары. 3. Паняцце, азначэнне і віды сацыяльных норм. 

 

 

1. Паняцце і віды рэгулятараў сацыяльных адносінаў. 

 

Любая чалавечая супольнасць мае патрэбу не толькі ў вядомай 

арганізаванасці і ўпарадкаванні існуючых у ёй адносінаў, але і ў тым, каб 

гэтыя арганізаванасць і ўпарадкаванне адпавядалі законам прыроды  і 

адначасова – законам  існавання і функцыянавання чалавечай супольнасці. 

Праблема сацыяльнага  рэгулявання ставіць пытанні: якія рэгулятыўныя 

сістэмы існуюць у грамадстве, якія ўзамадзеянні ці супярэчнасці існуюць 

паміж імі, якое месца права займае ў сацыяльным рэгуляванні. 

Падыходы да праблемы сацыяльнага рэгулявання розныя: ад 

рэлігійных – да класавых, ад біхевіярысцкіх да кібернетычных. Такія розныя 

падыходы адлюстроўваюць імкненне чалавецтва зразумець арганізацыйныя 

формы існавання і спосабы, якія забяспечваюць, вызначаюць іх існаванне, 

узаемадзеянне членаў грамадства, іх сямейных, калектыўных утварэнняў. 

Кожны з падыходаў з’яўляецца складаным. Рэлігійныя ўяўленні, 

напрыклад, аб сацыяльным рэгуляванні ўключаюць сцвярджэнні ад таго, што 

ўсё ў паводзінах чалавека вызначаецца Богам, да прызнання, што чалавек, 

хоць і створаны Богам, надзелены свабодай волі і сам нясе адказнасць за свае 

дзеянні. 

Ва ўсіх рэлігійных сістэмах, якія разглядаліся як падстава сацыяльнага 

рэгулявання, галоўным прызнавалася падпарадкаванне некалькім важным 

рэлігійным правілам (канонам, запаведзям). Гэтыя правілы ўяўлялі аснову 

рэлігійных сістэм, замацоўвалі карысны сацыяльны вопыт чалавецтва, 

працэсаў сацыялізацыі. 

Рэлігійныя правілы былі рэгулятарамі не толькі царкоўнага жыцця, але 

і свецкага (сямейных адносінаў, спадчынных). 

Класавы падыход да сацыяльнага рэгулявання быў асноўным у тэорыі 

дзяржавы і права савецкага перыяду, і яго сутнасць заключалася ў прызнанні 

асновай сацыяльнага рэгулявання класавых інтарэсаў. 

Сацыяльнае рэгуляванне ў гэтых умовах забяспечвае панаванне таго ці 

іншага класа, яго магчымасць трымаць у падпарадкаванні эксплуатуемыя 

класы, сацыяльныя групы пры абвяшчэнні ідэалаў і каштоўнасцяў пануючага 

класа. 

Біхевіярысцкі падыход (з пункту гледжання паводзінаў) сацыяльнае 

рэгуляванне лічыць уздзеяннем правілаў, устаноўленых грамадствам,
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дзяржавай, калектыўнымі ўтварэннямі, на паводзіны чалавека, азначэннем 

граніц гэтых паводзінаў, фактараў, якія на яго ўздзейнічаюць. 

Кібернетычны падыход вызначае сацыяльнае рэгуляванне як уздзеянне 

на грамадскія адносіны, сацыяльныя працэсы, сістэмы, якія надаюць аб’екту 

рэгулявання абумоўленыя характарыстыкі, параметры. Асаблівую значнасць 

набывае роля правілаў, якія ствараюцца кіруючым цэнтрам ці фармуюцца 

самастойна ў самаарганізуючай сістэме і надаюць неабходны стан аб’екту 

рэгулявання. 

Вывучэнне сацыяльнага рэгулявання абумоўлівае неабходнасць 

выдзяляць тыя сферы жыццядзейнасці грамадства, якія становяцца аб’ектам 

уздзеяння сацыяльных рэгулятараў. Гэта неабходна для разумення, чаму 

адзін від грамадскіх адносінаў рэгулюецца правам, а другі – звычаем. 

Выдзяленне, нават схематычнае, такіх сфераў, як шлюбна-сямейная, 

працоўная, абрадава-культавая, ваенная і іншая мае значэнне. Асобнае месца 

пры гэтым займае праблема рэгулявання маёмасных адносінаў, уласнасці – 

грамадскай, дзяржаўнай, сямейнай, прыватнай. 

У грамадствах, дзе функцыянуюць рэлігійныя сістэмы, сацыяльнае 

рэгуляванне  можа набываць  своеасаблівую форму. У такіх грамадствах  

асобнае месца займаюць ідэі аб «канцы свету» і судзе, які будзе праведзены  

над кожным чалавекам, ацэнена ступень выканання сацыяльна-неабходных 

паводзінаў. На практыцы  гэтыя ўяўленні з’яўляюцца моцнымі рэгулятарамі, 

якія прызваны  забяспечыць маральныя паводзіны кожнага верніка – 

хрысціяніна, мусульманіна – у зямным жыцці.  

Сацыяльнае рэгуляванне ведае самыя розныя спосабы ўздзеяння на 

ўдзельнікаў грамадскіх адносінаў, паводзіны людзей. Па характару ўздзеяння 

іх можна раздзяліць на тры асноўныя групы: схіленне, стымуляванне, 

прымушэнне. 

Схіленне – гэта метад сацыяльнага рэгулявання, калі ўздзеянню 

падвяргаецца грамадская ці індывідуальная свядомасць, грамадская ці 

індывідуальная псіхалогія. Уздзеянне ўяўляе пераконванне ў карыснасці 

паводзінаў. Гэты метад быў распаўсюджаны ў рэгулятыўных сістэмах 

першабытнага  грамадства, у раннекласавых грамадствах, дзе не было 

класавай барацьбы. 

Стымуляванне – такі метад рэгулявання, калі ў аснове ўздзеяння 

ляжыць заахвочванне, галоўным чынам, матэрыяльнае. Устаноўленая 

матэрыяльная ці іншая выгада вызначае сацыяльна-неабходныя паводзіны. 

Прымушэнне – спосаб уздзеяння, калі неабходныя паводзіны 

дасягаюцца, забяспечваюцца магчымасцю прымянення насілля.  

Пры сацыяльным рэгуляванні выкарыстоўваюцца альбо ўсе метады, 

альбо іх розныя камбінацыі, спалучэнні, якія з’яўляюцца адлюстраваннем 

самых розных спосабаў уздзеяння на паводзіны чалавека і яго калектыўных 

утварэнняў. 

У сацыяльным рэгуляванні важнае месца займаюць кантрольныя 

структуры і спосабы кантролю за вынікамі ўздзеяння на грамадскія адносіны,
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так званая «зваротная сувязь». Гэтыя структуры выкарыстоўваюць розныя 

спосабы кантролю – ад простага назірання да аналізу стана грамадства і 

актыўных сацыяльных дзеянняў па захаванню ці змяненню гэтага стану (ад 

эвалюцыйных да рэвалюцыйных спосабаў). 

Сацыяльнае рэгуляванне мае розныя формы ўвасаблення ад прававых 

(кодэксы) да маральных (этыка прадпрымальніцтва), ад эстэтычных (мода) да 

арганізацыйна-тэхнічных (стандарты). 

 

2. Нарматыўныя і ненарматыўныя рэгулятары. 
 

Сацыяльнае рэгуляванне не абмяжоўваецца якім-небудзь адным 

рэгулятарам, метадам уздзеяння. Сістэма сацыяльных рэгулятараў уключае 

нарматыўныя і ненарматыўныя рэгулятары. 

Да нарматыўных адносяць рэгулятары, якія ўстанаўліваюць 

канкрэтныя межы для паводзінаў удзельнікаў грамадскіх адносінаў, 

утрымліваюць аднолькавы маштаб паводзінаў, гэта значыць, норму. Яны 

характарызуюцца неперсаніфікаванасцю адрасатаў, абавязковасцю 

выканання і паўторнасцю дзеянняў, наяўнасцю санкцый за парушэнне  

правілаў  паводзінаў. Іх уздзеянне накіравана на тое, каб дабіцца неабходнага 

стану грамадскіх адносінаў, у тым ліку з дапамогай механізму сацыяльнага 

прымушэння.  Да нарматыўных рэгулятараў адносяцца перш за ўсё прававы і 

сакральны, а таксама юрыдыка-тэхнічны і нарматыўна-тэхнічны, групавы 

(карпаратыўны) рэгулятар і рэгулятар, які вызначаюць як дзелавы звычай. 

Разнавіднасцю прававога рэгулятара з’яўляюцца прававы звычай («звычаёвае 

права»), прэцэдэнт, дактрына. Да нарматыўных рэгулятараў адносіцца і 

рэлігія ў некаторых сваіх частках – напрыклад, кананічнае права, якое ў 

некаторыя перыяды грамадскага развіцця набывала агульнарэгулятыўнае, а 

не толькі ўнутрыцаркоўнае значэнне. Рэлігійны рэгулятар у некаторых сваіх 

аспектах мае нарматыўнае значэнне, у іншых – ненарматыўнае. У некаторыя 

гістарычныя перыяды ў некаторых грамадствах гэты рэгулятар набываў 

якасці нарматыўнага, забяспечанага дзяржаўным прымушэннем, у іншых 

(ваяўніча-атэістычных) – страчваў сваё рэгулятыўнае значэнне. 

Юрыдыка-тэхнічны рэгулятар характарызуецца наяўнасцю 

нарматыўных актаў, якія ўтрымліваюць у розных спалучэннях прававыя і 

тэхнічныя нормы: інструкцыі, указанні, метадычныя матэрыялы і іншыя. 

Роля гэтага рэгулятара на сучасным этапе будзе ўзрастаць у сувязі з 

праблемамі навукова-тэхнічнага развіцця і ў сувязі з неабходнасцю цеснага 

ўзаемадзеяння паміж сацыяльнымі, тэхнічнымі і эканамічнымі рашэннямі. 

Нарматыўна-тэхнічны рэгулятар устанаўлівае розныя тэхнічныя і 

тэхналагічныя нормы, вызначае  непасрэдныя адносіны работнікаў да тэхнікі, 

прадмету працы, яго параметраў. 

Нормы групавога рэгулятара адрозніваюцца ад іншых тым, што іх 

адрасатамі выступаюць члены адпаведных  арганізацый і карпарацый. Гэтыя 

нормы ўтвараюцца  членамі гэтых арганізацый і імі падтрымліваюцца. 
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Дзейнасць групавога рэгулятара забяспечваецца адпаведнымі санкцыямі, 

змест якіх вагаецца ад ацэнак грамадскай думкі да розных мераў 

прымусовага характару. 

Дзелавы звычай – гаспадарчая, бытавая і іншая практыка, якая ў сілу 

звычкі, паўтараемасці набывае  паступовае рэгулятыўнае значэнне. Дзелавы 

звычай  адыгрывае  значную ролю не толькі ў гаспадарчых працэсах унутры 

краіны і ў міждзяржаўных адносінах, напрыклад, у знешнім гандлі. 

Нарматыўная сістэма не з’яўляецца адзінай рэгулятыўнай сістэмай у 

грамадстве. Яе змест, спосабы функцыянавання і іншыя характарыстыкі 

можна выявіць пры супастаўленні з другой рэгулятыўнай сістэмай − 

ненарматыўнай. Да гэтай сістэмы адносяцца каштоўнасны, дырэктыўны і 

інфармацыйны рэгулятары. А.Б. Венгераў уключае яшчэ ў сістэму 

ненарматыўных рэгулятараў і сацыяльны інстытут прадказанняў [1]. 

Каштоўнасны рэгулятар вызначае паводзіны членаў грамадства, 

удзельнікаў грамадскіх адносінаў з дапамогай сістэмы сацыяльных 

каштоўнасцяў, якая склалася гістарычна, сацыяльна-псіхалагічных 

установак, стэрэатыпаў, штампаў. Ён мае складаную структуру і выяўляецца 

ў культуры ўсяго грамадства або ў культуры розных этнічных 

(нацыянальных) груп, надае ёй рэгулятыўны змест. Акрамя этнакультурных 

супольнасцяў, каштоўнасны рэгулятар фармуецца і праяўляе сваё ўздзеянне і 

сярод асобных сацыяльных, прафесійных і іншых груп. Каштоўнасны 

рэгулятар аказвае глыбокае ўздзеянне на ўдзельнікаў грамадскіх адносінаў 

пэўнай сістэмай каштоўнасцяў, якія склаліся гістарычна. Прынцып таліёна, 

«кроўная помста», прынцыпы ўзаемадапамогі, павагі да чалавечай асобы, 

індывідуалізм у ліберальных грамадствах, прыватная ўласнасць і многае  

іншае – каштоўнасці, якія ўтвараюць стабільны рэгулятыўны пласт у пэўны 

гістарычны перыяд. 

Для дырэктыўнага рэгулявання характэрным з’яўляецца спосаб 

уздзеяння на сацыяльныя працэсы, калі ад органа ўлады ці грамадскай 

арганізацыі зыходзіць агульная дырэктыва, накіраваная на вырашэнне 

важнай задачы, дасягненне мэты, але сродкі вырашэння ці дасягнення не 

маюць непасрэдна нарматыўнага значэння або не ўтрымліваюць указання на 

канкрэтныя паводзіны адрасатаў дырэктывы. Да гэтага рэгулятара можна 

аднесці палітычныя  праграмы, платформы, заявы, звароты, якія набываюць 

сацыяльна-рэгулятыўнае значэнне для ўдзельнікаў грамадскіх адносінаў і 

ствараюць абгрунтаванне сваіх паводзінаў. 

Інфармацыйным рэгулятарам з’яўляецца такі спосаб уздзеяння  на 

сацыяльныя працэсы, калі публічна распаўсюджваюцца  звесткі аб 

канкрэтных выпадках сацыяльных паводзінаў, якія выступаюць узорам для 

пераймання ці асуджэння, гэта значыць, з дапамогай сродкаў масавай 

інфармацыі тым ці іншым учынкам надаецца або станоўчае, або адмоўнае 

значэнне. 

Развіццё інфармацыйнай структуры, перш за ўсё, тэлебачання, надае ў 

некаторых сітуацыях інфармацыйнаму рэгулятару якасць інфармацыйнай
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санкцыі. Факт абвяшчэння (публічнае асуджэнне, неўхваленне) набывае 

рэгулятыўную якасць. Характэрна, што інфармацыйнай санкцыяй 

надзяляюцца рашэнні арганізацый, якія разглядаюць спрэчкі, звязаныя са 

свабодай масавай інфармацыі ці злоўжываннямі гэтай свабодай. 

Сістэма сацыяльных рэгулятараў з’яўляецца адкрытай. У нарматыўныя 

рэгулятары могуць уваходзіць такія, як эстэтычны, рэлігійны і іншыя. 

Склаўшаяся ў грамадстве сістэма рэгулятараў не заўсёды дзейнічае ў 

адным кірунку. Часта ўзнікаюць сітуацыі, калі складваюцца супярэчнасці 

паміж рэгулятарамі і невядома, які рэгулятар будзе больш моцным. 

Неабавязкова, што пры супярэчлівым дзеянні сацыяльных рэгулятараў 

будзе дзейнічаць нарматыўны рэгулятар, напрыклад, права, забяспечанае  

дзяржаўным прымусам. Іншыя рэгулятары маюць механізмы забеспячэння, 

якія могуць знаходзіцца ў калізіі з механізмам прававога прымусу. У 

каштоўнаснага рэгулятара – гэта галоўным чынам імітацыя (дзейнічай так, як 

усе нашы). Імітацыйны механізм з`яўляецца адным са старажытных 

біясацыяльных механізмаў, якія дзейнічаюць у чалавечым грамадстве. 

Норма права можа быць часта ідэалам, які яшчэ трэба ўвасобіць у 

жыццё, а каштоўнасны рэгулятар, дзякуючы большай устойлівасці, ужо 

дзейнічае на працягу пэўнага часу. 

У дырэктыўнага і інфармацыйнага  рэгулятараў таксама ёсць моцныя 

механізмы забеспячэння. У адных сітуацыях  гэта матэрыяльныя і маральныя 

блага, у другіх − неспрыяльныя сацыяльныя наступствы. 

Кожны від сацыяльнага нарматыўнага рэгулятара характарызуецца 

спецыфікай. Яны  розныя па сваёй структуры, формах дзеяння,  спосабах 

забеспячэння, сферах прымянення. Нарматыўныя рэгулятары не толькі 

ўзаемадзейнічаюць, але і падвяргаюцца ўздзеянню  з боку сацыяльных 

ненарматыўных рэгулятараў, што абумоўлівае  асаблівасці ў іх ўздзеянні на  

грамадскае жыццё. 

 

3. Паняцце, азначэнне і віды сацыяльных норм. 

 

Права і іншыя віды сацыяльных норм (маральныя, эстэтычныя, 

карпаратыўныя, рэлігійныя і іншыя) уяўляюць тыя асноўныя формы і сродкі, 

з дапамогай якіх ажыццяўляецца рэгуляцыя паводзінаў і грамадскіх 

адносінаў. Яны ў канцэнтраваным выглядзе адлюстроўваюць аб’ектыўную 

патрэбу любога грамадства ва ўпарадкаванні дзеянняў і ўзаемаадносінаў  яго 

членаў, у падпарадкаванні іх паводзінаў сацыяльна неабходным правілам. 

Тым самым сацыяльныя нормы выступаюць у якасці фактару свядомага і 

мэтанакіраванага ўздзеяння на вобраз, спосаб і формы жыццядзейнасці 

людзей. 

Гістарычнае развіццё і змена розных тыпаў і форм грамадскага жыцця 

суправаджаліся сутнаснымі змяненнямі і ў сістэме сацыяльнай рэгуляцыі. 

Знікалі адны і ўзнікалі другія віды сацыяльных норм, змяняліся суадносіны, 

узаемасувязі і формы ўзаемадзеяння сацыяльных норм (маральных,
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рэлігійных, прававых і іншых), іх рэальны змест, месца, роля і значэнне ў 

сістэме сацыяльных рэгулятараў, механізмы іх функцыянавання, спосабы і 

сродкі іх абароны. 

Важную ролю ў сістэме сацыяльнай рэгуляцыі стала адыгрываць права. 

Пры ўсёй адноснай самастойнасці права, як і іншыя віды сацыяльных норм, 

ажыццяўляе свае спецыфічныя рэгулятыўныя функцыі не ізалявана і 

адасоблена, а ў адзіным комплексе і цесным  узаемадзеянні з іншымі 

сацыяльнымі рэгулятарамі. 

Выяўленне спецыфікі розных сацыяльных норм  з’яўляецца неабходнай 

перадумовай для тлумачэння сэнсу, зместу і характару суадносінаў прававых 

і неправавых норм, у межах выконваемых імі функцый сацыяльнай 

рэгуляцыі.  

У працэсе ўзаемадзеяння і ўзаемаўздзеяння розных відаў сацыяльных 

норм кожны з іх, захоўваючы сваю спецыфіку, выступае ў якасці рэгулятара. 

Разам з агульнымі рысамі, кожны з рэгулятараў мае свае спецыфічныя 

асаблівасці, якія адлюстроўваюць адрозненне  аднаго віду ад іншых.  

У сферы гаспадарчай дзейнасці грамадства важная роля належыць 

эканамічным законам, нормам, нарматывам. Яны рэгулююць адносіны паміж 

галінамі прамысловасці, сельскай гаспадаркі, гандлю.  Эканамічныя законы, 

нормы рэгулююць грашова-фінансавую сістэму, дзейнасць банкаў, бірж, 

падатковай сістэмы. Напрыклад, закон грашовага абароту – эканамічны 

закон, які вызначае  колькасць грошаў, неабходных для абароту. 

Патрабаванні эканамічных законаў знаходзяць адлюстраванне  ў дзяржаўна- 

прававых актах, якія распрацоўваюцца і прымаюцца на падставе вывадаў і 

палажэнняў эканамічнай навукі. 

Ва ўмовах развіцця рыначнай эканомікі зацвярджаюцца 

самарэгулюючыя правілы гаспадарчай дзейнасці грамадства, што азначае 

павышэнне эфектыўнасці эканамічных законаў і норм, але не ўстараняе 

ўздзеяння дзяржавы і права на эканоміку. Палітыка прыватызацыі, бюджэт, 

падатковая палітыка, крэдытная палітыка – усе гэтыя меры сведчаць аб 

актыўнай ролі права і дзяржавы ва ўсталяванні гаспадарчага жыцця краіны. 

Палітычныя нормы рэгулююць адносіны сацыяльных груп, класаў, 

грамадзян з дзяржаўнай уладай, адносіны паміж класамі, нацыямі і 

народнасцямі. Палітычныя нормы рэгулююць удзел народа, класаў, 

сацыяльных груп у дзяржаўнай уладзе і жыцці дзяржавы, яе арганізацыі, 

узаемаадносіны дзяржавы з іншымі арганізацыямі палітычнай сістэмы 

грамадства. Канстытуцыя, іншыя законы замацоўваюць і рэгулююць 

палітычныя правы і свабоды грамадзян. 

Палітычныя нормы розныя па аб’ёму зместу рэгулюемых палітычных 

адносінаў. Нормы, якія валодаюць найбольшай шырынёй зместу, 

называюцца палітычнымі прынцыпамі. Да іх адносяцца прынцып 

народаўладдзя, суверэнітэту народа, раўнапраўя дзяржаў і іншыя. 

Палітычныя нормы знаходзяць замацаванне ў розных формах: у палітычных 

дэкларацыях, маніфестах дзяржаў, праграмных дакументах палітычных
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партый, рухаў, канстытуцыях дзяржаў. Палітычныя нормы, замацаваныя ў 

юрыдычных актах дзяржавы, набываюць значэнне прававых норм. 

Значную і важную групу сацыяльных норм складаюць рэлігійныя 

нормы. Асаблівасць любой рэлігіі заключаецца ў веры ў Бога. Гэтая 

асаблівасць вызначае спецыфіку рэлігійных норм і іх своеасаблівасць у 

якасці сацыяльнага рэгулятара. Адсюль і такія характарыстыкі рэлігійных 

прадпісанняў і забаронаў, як іх божаскае паходжанне, рэлігійныя сродкі іх 

абароны. Збор рэлігійных канонаў уяўляе рэгулятыўную сістэму, якая 

дзейнічае  ў грамадстве з самых ранніх  этапаў развіцця чалавецтва. У 

антычным свеце рэлігія, мараль, палітыка былі цесна ўзаемазвязаны. 

Сусветныя рэлігіі: іудаізм, хрысціянства, будзізм, іслам аказалі вялікае 

ўздзеянне  не толькі на духоўнае жыццё грамадства, але і на развіццё 

прававых сістэм. 

Адной з асноўных прававых сістэм сучаснасці з’яўляецца 

мусульманскае права. Гэта сістэма прававых прадпісанняў, якія заснаваны на 

Каране. Шарыят – сукупнасць рэлігійных і юрыдычных норм 

мусульманскага феадальнага права − створаны ў краінах Усходу. 

У свяшчэнных кнігах розных рэлігій  разам з уласна рэлігійнымі 

палажэннямі  ўтрымліваюцца і агульначалавечыя нормы. Сацыяльныя нормы  

знайшлі сваё адлюстраванне ў хрысціянскім царкоўным праве. Гэтыя нормы 

рэгулююць унутраную арганізацыю царквы, узаемаадносіны паміж  

царкоўнымі органамі, вернікамі і дзяржавай. У сучасных умовах жыцця 

павялічваецца значэнне рэлігійнай свядомасці, норм ва ўмацаванні 

грамадскай згоды. 

Асобным відам сацыяльных норм з’яўляюцца карпаратыўныя  нормы, 

якія прымаюцца грамадскімі аб’яднаннямі і карпарацыямі. Яны рэгулююць 

адносіны паміж іх членамі ці ўдзельнікамі аб`яднанняў. 

Замацаваныя ва ўставе і іншых дакументах грамадскага аб’яднання 

нормы распаўсюджваюцца толькі на членаў і ўдзельнікаў гэтага грамадскага 

аб’яднання і з’яўляюцца абавязковымі толькі для іх. Парушэнне гэтых норм 

вядзе да прымянення адпаведных санкцый, прадугледжаных уставам.  

Карпаратыўныя нормы – правілы  арганізацыйнага характару. Яны 

замацоўваюць парадак фармавання, арганізацыі, пабудовы, функцыянавання 

грамадскіх арганізацый (карпарацый), а таксама правы, абавязкі, адказнасць, 

узаемаадносіны членаў гэтых арганізацый. У іх няма ўсеагульнасці і 

агульнай абавязковасці закона. Карпаратыўныя нормы ўстанаўліваюцца 

самімі арганізацыямі, адлюстроўваюць інтарэсы грамадзян, якія стварылі ці 

ўвайшлі ў гэтыя аб’яднанні.  Карпаратыўныя нормы – гэта форма і спосаб 

выкарыстання і рэалізацыі канстытуцыйных правоў на аб’яднанне. 

Адрозненне эстэтычных норм заключаецца ў тым, што яны 

адлюстроўваюць правілы (крытэрыі, ацэнкі) прыгажосці (у іх 

проціпастаўленні непрыгожаму).  

Формы, тыпы, вобразы прыгожага і непрыгожага, якія склаліся ў 

дадзенай культуры, набываючы нарматыўнае значэнне, аказваюць вялікае
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выхаваўчае і рэгулятыўнае ўздзеянне на пачуцці, уяўленні, учынкі і 

ўзаемаадносіны людзей, на ўвесь строй і вобраз іх асабістага і публічнага 

жыцця. Эстэтычна адобраныя каштоўнасці, ідэалы, формы і прыклады 

ўтвараюць у рамках склаўшайся культуры тое поле прыгожага, якое ў якасці 

мадэлі і маштабу аказвае ўздзеянне і на формы існавання і рэалізацыі іншых 

сацыяльных норм, на спосабы іх функцыянавання. 

Сацыяльныя паводзіны, дзеянні людзей рэгулююцца таксама звычаямі. 

Звычай – гэта правіла, якое ўкаранілася ў грамадскай практыцы ў выніку 

шматразовага прымянення, падыходу да ацэнкі пэўнага вобразу адносінаў, 

дзеянняў чалавека, групы, калектыву. Звычай уяўляе прывычную для членаў 

сацыяльнай групы форму грамадскай рэгуляцыі. 

Звычай з’яўляецца адной з самых старажытных формаў рэгуляцыі 

паводзінаў людзей. Разам з развіццём грамадства мяняецца сістэма звычаяў, 

адны звычаі знікаюць, іншыя змяняюцца, з’яўляюцца новыя. Па сваёй 

прыродзе звычай кансерватыўны, у звычаях атрымліваюць  адлюстраванне і 

замацаванне  перажыткі мінулага, што негатыўна  ўплывае на новы этап. 

Звычаі, прызнаныя і санкцыянаваныя дзяржавай, набываюць значэнне 

прававых звычаяў, з’яўляюцца формай права, элементам прававой сістэмы 

дзяржавы.  

Асаблівасць маралі складаецца ў тым, што яна адлюстроўвае 

аўтаномную пазіцыю індывідаў, іх свабоднае і самасвядомае рашэнне таго, 

што такое дабро і зло, абавязак і сумленне ў чалавечых паступках, 

узаемаадносінах. Прынцып маралі – прынцып аўтаномнай самарэгуляцыі 

індывідам сваіх адносінаў да сябе, да іншых, да свету, сваіх паводзінаў. 

У этычных з’явах прысутнічаюць два моманты: 1) асабісты момант 

(аўтаномія індывіда і самасвядомая матывацыя ім правілаў маральных 

паводзінаў і маральных ацэнак); 2) аб’ектыўны, пазаасабісты момант 

(каштоўнасці, погляды, норавы, формы і нормы чалавечых адносінаў, якія 

склаліся ў дадзенай культуры, сацыяльнай групе, аб’яднанні) [2, с. 51].  

У сферы этычных адносінаў мараль выступае ў якасці самарэгулятара 

паводзінаў індывіда, яго свядомага ўдзелу ў сацыяльным жыцці і грамадскіх 

адносінах. 

З пункту гледжання агульнай сістэмы каштоўнасцяў, якія склаліся ў 

сучасным грамадстве, права павінна адпавядаць патрабаванням маралі. На 

думку У.А. Туманава, «права ва ўсіх яго праяўленнях – як нарматыўная 

сістэма, рух грамадскіх адносінаў, правасуддзе – павінна быць пранізана 

мараллю. Унутраная маральнасць права – адна з важных умоў яго 

эфектыўнасці» [3, с. 68]. 

Права і мараль цесна ўзаемазвязаны. Таму іх тэарэтычнае разлічэнне, 

высвятленне іх суадносінаў уяўляе важную навуковую задачу, без рашэння 

якой немагчыма пабудаваць цэласную канцэпцыю права. Гісторыя прававой 

думкі паказвае, як часта мела месца змяшэнне права і маралі, іх 

атаясамліванне. Права і мараль − роднасныя з’явы. Мараль, як і права, мае не 

дзяржаўную, а сацыяльную прыроду. Як і права, яна ўяўляе сацыяльную
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каштоўнасць і арыентуе ў выбары каштоўнасцяў. Як і права, сістэма маралі 

ўключае ў сябе нарматыўны элемент і элемент практычных адносінаў. Права 

і мараль заснаваны на агульнасці сацыяльна-эканамічных інтарэсаў, 

культуры грамадства, прыхільнасці людзей да ідэалаў свабоды і 

справядлівасці. Сувязь права і маралі, іх адзінства праяўляецца ў тым, што 

нарматыўныя палажэнні юрыдычных дакументаў могуць набыць рэальнае 

юрыдычнае дзеянне толькі на падставе маральных крытэрыяў і маральных 

ацэнак. 

На аснове гэтых крытэрыяў рашаюцца прынцыпова важныя 

юрыдычныя пытанні пры разглядзе юрыдычных справаў, звязаных з 

прызначэннем мераў юрыдычнай адказнасці, пазбаўленнем бацькоўскіх 

правоў і г. д. 

З другога боку, рэальнасць пануючай маралі як фактычнае ўвасабленне 

ў жыццёвых адносінах залежыць ад таго, наколькі дзейснымі ўяўляюцца 

прававыя ўстанаўленні. Мараль уяўляе сістэму найбольш агульных 

прынцыпаў, якія вызначаюць інтымныя адносіны чалавека да наваколля з 

пункту погляду належнага. Таму нормы маралі носяць універсальны і 

прыкладаемы да любой дзейнасці чалавека характар, дазваляючы ацэньваць 

яе як маральную ці амаральную. 

Адрозненні маралі ад права заключаюцца ў наступным. Мараль 

накіравана на тое, каб ідэалы, патрабаванні ўздзейнічалі на чалавека знутры, 

праз яго свядомасць. Права – рэгулятар знешні, які прызваны рэгламентаваць 

учынкі людзей шляхам устанаўлення фармальна-вызначаных, пісаных норм, 

якія ўтрымліваюцца ў законах, іншых нарматыўных абавязковых актах, 

падтрымліваемых уладай. Права – рэгулятар, які выступае як пісанае права. 

Змест маралі – абавязкі, адказнасць людзей за свае ўчынкі. Мараль вызначае 

пазітыўныя абавязкі чалавека, яго доўг, таму забароны ў маралі ўзнікаюць як 

прымяненне маральнай нормы да ацэнкі якой-небудзь сітуацыі [4, с. 349].  

У большасці выпадкаў мараль асуджае забойства як дзеянне, якое 

супярэчыць маральным прынцыпам павагі да асобы другога чалавека і, 

адпаведна, прызнае маральную апраўданасць існавання такой прававой 

нормы, якая ўстанаўлівае жорсткія санкцыі ў адносінах да 

правапарушальніка. Аднак немагчыма пры дапамозе прававых норм 

ацэньваць маральную сітуацыю, таму што права аперыруе не катэгорыямі 

«добра − дрэнна», а тым, ёсць права ці яго няма, што не можа быць 

прыкладзена да маралі. Такім чынам, права заснавана на маралі, але мараль 

па сваёй прыродзе не можа быць заснавана на праве. 

Права грунтуецца на дазваленнях, суб’ектыўных правах асобных 

людзей, накіравана на тое, каб вызначаць статус суб’ектаў, іх юрыдычныя 

магчымасці ці юрыдычна недапушчальныя формы паводзінаў. З дапамогай 

права дзяржава  дамагаецца зацвярджэння ў свядомасці грамадзян, усяго 

насельніцтва прагрэсіўных норм маралі, змагаецца з несправядлівасцю, злом 

і заганамі. Адрозненне норм права і маралі праяўляецца таксама ў характары 

гарантый ажыццяўлення  гэтых норм. Патрабаванні норм маралі  і норм
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права выконваюцца грамадзянамі  добраахвотна ў выніку разумення доўга. 

Нормы маралі рэалізуюцца ў сілу звычкі, унутраных пабуджэнняў. 

Унутраным гарантам маралі выступае сумленне чалавека, знешнім − сіла 

грамадскай думкі. Права абапіраецца на ўласны маральны аўтарытэт, але ў 

якасці  спецыфічнай гарантыі рэалізацыі  яго норм выступаюць  аўтарытэт і 

прымусовая сіла дзяржавы. 

Права і мараль абапіраюцца на меры прымушэння, але іх характар і 

спосаб ажыццяўлення розныя. У сферы маралі прымушэнне выступае ў 

форме  грамадскай думкі, рашэння калектыву. Грамадскасць у выпадку  

здзяйснення чалавекам амаральнага ўчынку вызначае меру асуджэння, 

адпаведнага маральнага ўздзеяння. Маральныя нормы загадзя не 

рэгламентуюць канкрэтныя формы і меры прымушэння. Гэта могуць быць 

абмеркаванне, папярэджанне. У выпадку здзяйснення правапарушэння 

адпаведныя дзяржаўныя органы абавязаны прыняць меры, якія 

прадугледжаны заканадаўствам. 

Гаворачы аб суадносінах права і маралі, неабходна закрануць 

суадносіны прававой і маральнай свядомасці. Маральная свядомасць 

прымяняльна да права выконвае функцыю прызнання адпаведнасці ці 

неадпаведнасці існуючага права нормам маралі. Прававая свядомасць 

вызначае, якім павінна быць права для таго, каб адпавядаць маральным 

стандартам. 

Права і мараль знаходзяцца ў цесным адзінстве і ўзаемадзеянні. З 

дапамогай норм права дзяржава можа дамагацца зацвярджэння прагрэсіўных 

норм маралі, якія ў сваю чаргу  садзейнічаюць умацаванню  маральнага 

аўтарытэта права, якое ўспрымаецца  як сацыяльная каштоўнасць  усяго 

грамадства. З развіццём маральнай і прававой свядомасці павялічваецца  

аўтарытэт норм права, удасканальваюцца як нормы маралі, так і нормы 

права. 

 

Праблемныя пытанні 

 

1. У чым сутнасць сацыяльнага рэгулявання? 

2. У чым адрозненне нарматыўных і ненарматыўных рэгулятараў? 

3. Як права ўзаемадзейнічае з мараллю, іншымі сацыяльнымі нормамі? 

4. Чаму важным з’яўляецца параўнанне права і маралі? Прывядзіце 

прыклады, калі права супярэчыць маралі. 

5. У чым спецыфіка кожнага віду сацыяльных  норм? 
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