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П Р А Д М О В А  

 

У навучальных планах па падрыхтоўцы спецыялістаў-юрыстаў 

вучэбная дысцыпліна пад назвай “Агульная тэорыя права” займае асобнае 

месца і выконвае без перабольшвання самую значную ролю. Справа ў тым, 

што менавіта гэта дысцыпліна з’яўляецца філасофска-тэарэтычным 

падмуркам вялізнага комплексу юрыдычных ведаў. Яе вывучэнне дазваляе 

атрымаць своеасаблівы “ключ” для засваення як тэарэтыка-гістарычнага 

цыклу юрыдычнай адукацыі, так і ведаў галіновых юрыдычных дысцыплін. 

Агульная тэорыя права, як сведчыць ужо сама назва, вывучае найбольш 

грунтоўныя, фундаментальныя заканамернасці паходжання права, даследвае 

яго сутнасць, прыроду нормаў права, крыніцы існавання нормаў права і 

іншыя асноватворчыя паняцці і катэгорыі юрыдычнай навукі. Асвятленню 

пералічаных пытанняў і прысвечана першая частка навучальнага 

дапаможніка па “Агульнай тэорыі права”. 

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

ўжо шмат дзесяцігоддзяў вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў-юрыстаў для 

патрэб праваахоўчых органаў, розных галінаў народнай гаспадаркі, склалася 

сістэма падрыхтоўкі навуковых і педагагічных кадраў, увогуле не існуе 

зарыентаваных на нацыянальныя патрэбы падручнікаў і вучэбных 

дапаможнікаў па курсу “Агульная тэорыя права”. Такую сітуацыю нельга, 

безумоўна, лічыць нармальнай, бо яна не спрыяе павышэнню якасці 

юрыдычнай адукацыі, давядзенню яе да агульнапрызнаных еўрапейскіх 

стандартаў. 

Аўтар бачыць усю складанасць справы, за якую ён узяўся, разумее 

цяжкасці, з якімі прыйшлося сутыкнуцца пры падрыхтоўцы вучэбнага 

дапаможніка, але разлічвае на спагадлівыя адносіны да вынікаў яго працы як 

з боку асноўных карыстальнікаў – студэнтаў, так і з боку выкладчыкаў, тых, 

каму давядзецца карыстацца дадзеным навучальным дапаможнікам у сваёй 

прафесійнай дзейнасці пры падрыхтоўцы спецыялістаў-юрыстаў. 
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ГЛАВА 1. ПАХОДЖАННЕ ПРАВА  

 

1. Першасныя нарматыўныя рэгулятары першабытнага грамадства. 

2. Неалітычная рэвалюцыя і змены ў сістэме нарматыўнага рэгуліравання. 

3. Агульныя рысы нарматыўных рэгулятараў першабытнага грамадства. 

4. Паходжанне права, яго прыметы. 

 

Паходжанне грамадства мела ўласцівую для яго сістэму нарматыўнага 

рэгулявання (правілаў паводзін). Першапачатковымі правіламі паводзін 

першабытнага грамадства былі ТАБУ – забароны. Справа ў тым, што ўжо на 

самых ранніх этапах свайго існавання чалавечая супольнасць у мэтах свайго 

выжывання вымушана была абмяжоўваць біялагічныя інстынкты. Для 

задавальнення ўсё новых сацыяльных патрэб неабходна было ўносіць 

абмежаванні ў біялагічную сферу шляхам самых разнастайных забарон. 

У першую чаргу абмежаваны быў харчавы інстынкт. Затым 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 ўведзены, у барацьбе за выжыванне
1
. А гэта 

прыявяло да замацавання табу ў свядомасці людзей, да неабходнасці іх 

захавання. 

1. Першасныя нарматыўныя рэгулятары першабытнага 

грамадства. Тэрмінам ТАБУ абазначалі і забароны ажыццяўляць нейкія 

дзеянні, і самі забароненыя дзеянні, і стан, у якім могуць знаходзіцца людзі і 

рэчы. Адна з важнейшых асаблівасцяў табу зводзіцца да таго, што сама 

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

парушэнне табу сведчыць аб тым, што чалавеку і калектыву пагражае нейкая 

небяспека. Гэтая небяспека застаецца патэнцыяльнай, схаванай да таго часу, 

пакуль табу захоўваецца
2
. 

На больш позніх этапах развіцця першабытнага грамадства ўзнікае 

новы від правілаў паводзін – Міф. У міфах замацоўваліся спосабы вырабаў 

сродкаў вытворчасці, звесткі аб шляхах вандравання, аб месцах стаянак, аб 

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

правілы і г.д.
3
 У параўнанні з табу міф уяўляе больш складаны нарматыўны 

рэгулятар. Сучасная гістарычная і этнаграфічныя навукі выдзяляюць у міфе 

некалькі цесна ўзаемазвязаных момантаў – пазнавальна-ідэалагічны, 

нарматыўна-рэгулятыўны, абрадавы, выхаваўчы. Міфы былі прымітыўнай 

формай грамадскай свядомасці, сродкам мыслення першабытнага чалавека аб 

навакольным асяродді, аб сваім месцы ў прыродзе і грамадстве. Галоўным 

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

рэгулятыўнкю частку, г.зн., тыя правілы паводзін, якія замацоўваліся міфам і 

ў якіх акумуліравайся тысячагадовы практычны вопыт чалавецтва
4
. 

Утрымліваючы ў сабе набор станоўчых і адмоўных прыкладаў, міф паказваў 

узоры паводзін у адносінах з прыродай і людзьмі. Міф суправаджаўся, як 
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правіла, пэўнымі абрадамі, рытуаламі, якія садзейнічалі замацаванню міфа ў 

свядомачці першабытнага чалавека. 

Табу і міф былі асноўнымі відамі правілаў паводзін першабытнага 

чалавека ва ўмовах прысвойваючай эканомікі, такой сістэмы гаспадарання, 

якая была заснавана на спажыванні гатовых, дадзеных прыродай раслінных і 

жывёльных форм. 

2. Неалітычная рэвалюцыя і змены ў сістэме нарматыўнага 

рэгулявання. Значныя змены ў сістэме нарматыўнага рэгулявання 

першабытнага грамадства одбыліся пасля і ў выніку неалітычнай рэвалюцыі. 

Тэрмін “неалітычная рэвалюцыя” упершыню ўвёў у навуку англійскі вучоны 

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

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

неаліце – ад прысвайваючай 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 заняў 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; утварэння 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 жівёлагадоўляй патрабуе ведаў аб 

размнажэнні жівёлы, яе развіцці, харчаванні і г.д. Узнікаюць агра-календары 

і жывёлагадоўчыя календары як новыя віды правілаў паводзін земляробаў і 

жывёлаводаў. Гэтыя календары дэталёва, падрабязна рэгламентавалі ўсё 

жыццё кожнага чалавека ў адносна замкнутых, аўтаномна функцыяніруючых 

абшчынах земляробаў і жывёлаводаў. 

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. 

3. Агульныя рысы нарматыўных рэгулятараў першабытнага 

грамадства. Нягледзячы на тое, што разгледжаныя вышэй віды правілаў 

паводзін першабытнага грамадства маюць свій адметны змест, своеё 

непаўторнае аблічча, разам з тым ім уласцівы і некаторыя агульныя рысы. 

Па-першае, усе яны маюць прыродны характар, г.зн., яны 

фармуляваліся першабытным чалавекам пад час яго прыстасавання да 

навакольнага прыроднага асяроддзя ва ўмовах жарсткай барацьбы за 

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

прыродная залежнасць характэрна таксама і для агракаляндароў і 

жывёлагадоўчых календароў. Значна большую ролю мела лагічнае мысленне 
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першабытнага чалавека пры ўзнікненні агракаляндароў і жывёлагадоўчых 

календароў, у той час як узнікненне табу і міфа ў значнай меры абумоўлена 

інтуітыўна-містычным светаўспрыманнем. 

Па-другое, нарматыўныя рэгулятары першабытнага грамадства 

з’яўляюцца звычаямі па свайму характару. Але гэта не тыя звычаі, што 

называюцца гэтым тэрмінам у сучасным свеце – старыя, вядомыя ўсім 

правілы паводзін чалавека, правілы, якімі людзі кіруюцца, а тысячагадовая 

прывычка не парушыць вядомыя чалавеку правілы паводзінаў – табу, міфы 

і г.д.
5
. 

Па-трэцяе, правілы паводзін першабытнага грамадства маюць 

“монанарматыўны” характар. Гэта значыць, што яны з’яўляюцца адзінымі і 

непадзельнымі на віды ў залежнасці ад характара рэгулюемых грамадскіх 

адносін. “Монанарматыўнасць” азначае таксама, што гэтыя правілы паводзін 

маюць аднолькавыя сродкі абароны ў выпадку іх парушэння. Яны 

знаходзяцца ў арганічнай сувязі з эканомікай і ідэалогіяй як прысвайваючай 

сістэмы гаспадарання, дзе чалавек яшчэ з’яўляецца часткай прыроды
6
, так і 

ва ўмовах вытворчай эканомікі земляробаў і жывёлаводаў у абшчынах, якія 

адносна замкнуты і аўтаномна развіваюцца. 

Па-чацвёртае, правілы паводзін першабытнага грамадства зыходзілі ад 

усёй супольнасці, выказвалі яе волю, інтарэсы, а таму яны 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 паводзін прымяняліся выхаваўчыя меры, пры 

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

статка, рода, племені. 

Па-пятае, для правілаў паводзін першабытнага грамадства характэорна 

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

той час не існавала ніякай розніцы паміж правамі і абавязкамі, права 

ўстпрымалася як абавязак, а абавязак як права. Справа ў тым, што 

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

фізічна тоеснымі паміж сабой. 

Па-шостае, для нарматыўных рэгулятараў першабытнага грамадства 

характэрны іх “рэлігійны характар”. Яны заўсёды асвяшчаліся нейкай 

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

жыццём. На позніх этапах існавання першабытнага грамадства з яго 

асяроддзя пачынае выдзяляцца спецыяльная сацыяльная група, якая назірае 

за захаваннем правілаў паводзін і адпраўленнем культаў, – жрацы. 

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 
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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” пэшную 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 

міжплемянны 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 пляменамі, 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 працягваліся 

тысячагоддзі, стала фармаванне якасна новага грамадства ў параўнанні з 

першабытным грамадствам, заснаванага на рэгулярным тавараабмене, 

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

абумоўлены існаваннем тавараабмена і таварна-грашовых адносін. 

Існаваўшыя ва ўмовах першабытнага грамадства правілы паводзін – 

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. Схематычна эвалюцыя сістэмы 

нарматыўнага рэгулявання грамадства ад узнікнення табу да паходжання 

права выглядае так: 
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Якія прыметы выдзяляюць права з асяроддзя іншых нарматыўных 

рэгулятараў? 

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

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

з’яўляюцца “родавай пупавінай” права. 

Па-другое, права ўяўляе сістэму такіх правілаў паводзін, “стрыжанем” 

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

Па-трэцяе, права – гэта такая сістэма правілаў паводін, якая патрабуе 

абавязковай знешняй фіксацыі, знешняга выражэння, “матэрыялізацыі”. 

Па-чацвёртае, права – гэта такая сістэма правілаў паводзін, якая 

патрабуе абавязковай знешняй абароны з боку грамадства і яго афіцыйнага 

прадстаўніка – дзяржавы. 

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

прадстаўніча-абавязваючы характар. Гэта азначае, што яны надзяляюць 

нейкіх сацыяльных суб’ектаў правамі і адначасова ўскладваюць на іншых 

абавязкі. 

Узнікненне права адбывалася адначасова з узнікненнем маёмаснай 

няроўнасці, фармаваннем дзяржаўна арганізаванага грамадства (дзяржавы). 

Гэтыя працэсы ішлі паралельна, яны ўзаемадзейнічалі і стымулявалі адзін 

аднаго. Аднак у розных рэгіёнах свету іх узаемадзеянне мела свае адметныя 

рысы. 

 У адных рэгіёнах паскоранымі тэмпамі фармавалася дзяржава, 

адбывалася палітызацыя грамадства
7
. 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 актыўна выкарыстоўваліся нарматыўныя 

рэгулятары, уласцівыя першабытнаму грамадству. У першую чаргу гэта 

тычыцца інтэлектуальна-інфармацыйнага іх зместу. Частцы нарматыўных 

рэгулятараў першабытнага грамадства надавалася новае гучанне, яны 

напаўняліся іншым зместам, яны прыстасоўваліся для рэгулявання новых 

грамадскіх адносін. Разам з тым, з фармаваннем новых, невядомых 

першабытнаму грамадству адносін, эвалюцыйным шляхам складваліся 

новыя, прававыя па свайму зместу правілы паводзін (нормы права). Значная 

частка норм права фармулявалася і выдавалася непасрэдна дзяржавай. 

Асабліва пріметна гэта ў станаўленні тых прававых сістэм, дзе дзяржава ў 

сваім развіцці значна апярэджвала фармаванне права. 
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Праблемныя пытанні  

 

1. Ці былі ўласцівы першабытнаму грамадству такія нарматыўныя 

рэгулятары, як звычай, традыцыя, мараль? 

2. Якія прычыны прывялі да неалітычнай рэвалюцыі і якімі былі яе 

наступствы? 

3. Якая роля прэстыжнай эканомікі і “дараабмену” у паходжанні права? 

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

5. Якім чынам нарматыўныя рэгулятары першабытнага грамадства 

ўздзейнічалі на ўзнікаючае права? 

6. Якім чынам змяніліся нарматыўныя рэгулятары першабытнага 

грамадства з узнікненнме права? 

7. Якую ролю выконвала рэлігія ў станаўленні права? 

8. Чаму эквівалентнасць – “стрыжань” права? 

9. Якая ролч “класагенезу” у станаўленні права? 

10. Як Вы ставіцеся да думкі аб існаванні “маральнага права”? 
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Г Л А В А  2 .  П А Н Я Ц Ц Е ,  С У Т Н А С Ц Ь  П Р А В А  

 

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 прававя сям’я. 8. Сям’я агульнага 

права. 9. Мусульманская прававя сям’я. 

 

Права – з’ява складаная і шматгранная. Пошукі сутнасці права, пошукі 

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 правовых тэорый, канцэпцый аб сутнасці права. разгледзім 

найбольш вядомыя і значныя. 

Характарыстыка асноўных прававых канцэпцый 

1. 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 у 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 спатрэбілася іншыя рэгулятары яго 

паводзін. Яны былі дадзены Богам народу праз Маісея ў 10-ці 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, 

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 
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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. 

2. Тэорыя натуральнага права. Зыходныя палажэнні гэтай дактрыны 

былі сфарсуляваны 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, Арыстотель). 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
3
, дакладней, яго 

агульным патрабаванням. Адсюль і патрабаванне Сакрата, каб законы 

ствараліся лепшымі. Рымскія юрысты ўсё права падзялілі на права цывільнае, 

права народаў і натуральнае права (jus naturalе). 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 прав на 

натуральнае і тое, што зыходзіць ад дзяржавы, сталася тым грунтам, 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
, 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, І. 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 

пазітыўнае, “юрыдычнае права”, павінна абавязкова кіравацца ў 

заканатворчасці 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 ХХ ст. пасля 
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другой сусветнай вайны. Як заўважана, натуральна-прававыя погляды 

актывізуюцца пры пераходзе ад таталітарных дзяржаў да дзяржаў прававых
5
. 

3. 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
. Метадалагічнае абгрунтаванне сваім даследванням 

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 вучэнні якога 

заснавана германская юрыспрудэнцыя, і патрабаваў, каб вывучэнню любога 

права папрэднічала азнаямленне 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, узводзіцца стагоддзямі. З самага 

пачатку гісторыі права яно таксама, як мова, норавы, установы мае свій 

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 неўмяшальніцтва ў працэсы развіцця права. 

Прычым найбольш небяспечным умяшальніцтвам лічылася кадыфікацыя, бо 

яна прыводзіць да панавання мёртвай літары над жывым духам права
7
. 

Адзінай нармальнай функцыяй заканадаўца адносна права ў гістарычнай 

школе лічылася садзейнічанне 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 стварыць нормы права па 

свайму жаданню. Яго задача зводзіцца да даследвання аб’ектыўных 

заканамернасцяў грамадскага развіцця, інтарэсаў людзей, да таго, каб 

сфармуляваць іх у нормах права
8
.  
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4. 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 І. 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. 

І. 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
. 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

. 

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

.  

У рэчышчы пазітыўнай тэорыі права ў ХХ ст. сфармавалася 

нарматывісцкая тэорыя права (нарматывізм). Усебаковае абгрунтаванне 

тэорыі было дадзена Г. Кельзенам, які распрацаваў прынцыпова новую 

метадалогію вывучэння права. Галоўным недахопам, хібам усіх папярэдніх 

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

права яго сувязямі з маральнымі, палітычнымі, эканамічнымі і іншымі 

праявамі 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

. 

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 
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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

. Аснаўная, 

альбо найвышэйшая норма, проста пастуліруецца, бо абгрунтаваць яе нейкай 

іншай нормай альбо сілай нельга. Усё мноства норм права, якія складаюць 

сістэму права, вынікаюць адна з адной лагічным шляхам, яны 

супарадкоўваюцца паміж сабой згодна з іх юрыдычнай сілай. Найвышэйшая, 

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

складаецца Канстытуцыя дзяржавы, законы, падзаконныя акты. 

Дзяржава ў дактрыне Г. Кельзена – гэта адзінства ўнутранага зместу 

ўсіх правовых палажэнняў, ажыццяўленне і рэалізацыя прававых норм у 

адзіны правапарадак. 

5. Сацыялагічная тэорыя. Салідарызм. У канцы ХІХ 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

. 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 паводзін – 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 другіх актах 

дзяржавы, яшчэ не з’яўляюцца правам. Права – гэта тое, што складваецца ў 

рэальным жыцці. Права ніколі цалкам не змяшчаецца ў тэкстах 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 перў-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 паводзін – норм права, па-трэцяе, – 

фактычная рэалізацыя норм права
16

. Перавагу Р. Паунд аддаваў першаму 

аспекту права. Адсюль вынікала асобая роля суддзі пры прымяненні права і 

навядзенне парадка ў грамадскіх адносінах. 

У рэчышчы сацыялагічнай тэорыі французскі даследчык Леон Дзюгі 

распрацаваў сваю адметную канцэпцыю салідарызма. Усё права, сцвярджаў 
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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. 

6. 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. Яшчэ 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 закона
17

. Гэтым самым узнікненне і сутнасць права тлумачацца 

неабходнасцю нарматыўнага рэгулявання грамадскіх адносін у інтарэсах 

эканамічна-пануючых класаў. Паралельна з усебаковым абгрунтаваннем 

азначанага тэзіса яны распрацоўвалі і палажэнне аб атэрыяльнай 

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

. 

У работах 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”: “Ваше право есть лишь возведенная в закон воля 

вашего класса, воля, содержание которой определяется материальными 

условиями жизни высшего класса”
19

. 

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

. 

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 ХІХ ст. пазітыўная тэорыя права ў Расіі 

мела дзве формы. Пануючай была фармальна-дагматычная юрыспрудэнцыя, 

г. зн., прававя 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

. За 

дзяржавай прызнавалася магчымасць рабіць усё, што яна лічыла неабходным. 

“Гипотетически, – пісаў Шэршэневіч, – государственная власть может 

установить законом социалистический строй или восстановить крепостное 
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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 общее обязательное обучение или запретить всякое 

обучение, уничтожить брак и т.п.”
22

. У рэчышчы фармальна-дагматычнай 

юрыспрудэнцыі актыўна працавалі А.А. Раждзественскі, Е.В. Васькоўскі, 

Д.Д. Грым, С.А. Катляроўскі і інш. 

Значнае развіццё ў расійскай прававой навуцы другой паловы ХІХ – 

пачатку ХХ ст. атрымаў сацыялагічны пазітывізм, звязаны з імёнамі 

С.А. Мурамцава, М.М. Каркунова. 

У канцы 20-х, у 30-я гады ХХ 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

. Канчатковае, афіцыйнае зацвярджэнне фармальна-дагматычнага 

падыхода 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

. Гэта фармулёўка стала 

зыходнай кропкай для далейшага развіцця савецкай юрыдычнай навукі і 

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

. 

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. Піанткаўскі (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, в Л.С. Явіч – суб’ектыўнае права (1976 г.). У 1975 годзе 

А.А. Лукашова абгрунтавала неабходнасць шматаспектнага аналіза і 

асэнсавання права
26

. Сфармавалася так званае “шырокае” разуменне права, 

якое стала альтэрнатывай “вузканарматыўнаму” падыходу да яго, падыходу, 

што зводзіў права да сістэмы ўстаноўленых дзяржавай правілаў паводзін 

(норм права). 
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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 

атаеасамлівае права з рэгулюемымі грамадскімі адносінамі; 3) філасофская 

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

свабоды
27

. 

3. Суітнасць і азначэнне права. Вядома, што пад сутнасцю любога 

прадмета альбо з’явы філасофія разумее сукупнасць найбольш важных, 

рашаючых, устойлівых якасцяў і адносін, якія складваюць 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 паводзін. Іх узнікненне абумоўлена патрэбнасцямі грамадства 

ахапіць агульным правілам акты вытворчасці, размеркавання і абмена 

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

чалавек быў бы падпарадкаваны агульным умовам вытворчасці і абмена. Са 

змяненнем умоў вытворчасці, размеркавання і абмену мяняюцца і правілы 

паводзін. Працэс эвалюцыі нарматыўных рэгулятараў да ўзнікнення права, іх 

характарыстыка былі асветлены ў першай главе вучэбнага 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. 

Па сутнасці ў выніку азначаных працэсаў фармуецца якасна новае грамадства 

– сістэма грамадскіх адносінаў, у падмурку якіх знаходзяцца і абумоўліваюць 

усе праявы грамадсткага існавання прыватная ўласнасць і таварна-грашовыя 

адносіны. Існаваўшая ва ўмовах першабытнага грамадства сістэма 

нарматыўнага рэгулявання развальваецца, і на яе развалінах, руінах 

фармуецца новая. На месцы монанартматыўнай 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 

паводзін акты вытворчасці, размеркавання  і абмену, якія паўтараюцца ў 

грамадстве, заснаваным на прыватнай уласнасці, маемаснай 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 
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асновах. Забяспечыць парадак у эквівалентных, суразмерных па сваёй 

сутнасці грамадскіх адносінах можна толькі з дапамогай такіх правілаў 

паводзін, у якіх былі б сфармуляваны, замацаваны адпавядаючыя зместу 

рэгулюемых адносін эквіваленты. Гэтыя правілы паводзін фармулююцца, 

“бяруцца” з рэальных грамадскіх адносін, 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 адносін і ў падмурку якога ляжыць эквівалент. 

Знешне права існуе ў выглядзе агульных, фармальна-азначаных, 

абараняемых з боку грамадства і яго афіцыйнай прадстаўніцы – дзяржавы 

правілаў паводзін – норм права. 

Усе матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці ва ўмовах тавараабмену 

павінны быць параўнаны паміж сабой. Адсюль становіцца зразумелым, чаму 

права сімвалізіруецца шалямі, чашкі якіх 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 прадукта на другі
28

. Чалавечае жіццё падвяргаецца расцэнцы, і 

ўстанаўліваецца новая роўнасць больш тонкага і складанага тыпу – 

пазбаўленне волі, граўовыя выплаты і г.д. Фармуецца ўраўненне, якое 

дазваляе вымераць усялякую рану альбо шкоду: калі вырвана, напрыклад, 

барада, то падлічваюцца валасіны і за кожны волас сыскваюцца грошы. 

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

. Удзельнікі грамадскіх адносін 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. Прынцы 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 як шкілет, яе сутнасць, вызваленая ад канкрэтыкі і дробязей
30

. 

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 
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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 вось 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 

ўступаючы 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, сцверджаны эквівалентны 

(суразмерны) характар рэгулюемых правам грамадскіх адносін. 

Выпрацаваны эквівалент (мера, норма) з’яўляецца адзіным для ўсіх суб’ектаў 

права маштабам паводзін. 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 

маштаба 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 

адносін аднаго і таго ж рода і віда. Разам з тым, неад’еднымі складальнымі 

гэтага прынцыпа з’яўляюцца выключэнні рознага кшталту.Справа ў тым, што 

шэраг суб’ектаў права па прычыне сваіх псіхафізічных асаблівсцяў (інваліды, 

хворыя і г.д.) не могуць аб’ектыўна ўдзельнічаць ў 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 
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мае непасрэдны, можна сказаць, “прававы” інтарэс у кантролі за іх абменам і 

размеркаваннем. Удзельнікі грамадскіх адносін зацікаўлены ў тым, каб пры 

перамяшчэнні каштоўнасцяў не парушалася эквівалентнасць, таму як гэта 

парушае нармальнае, прававое існаванне соцыума. Менавіта ў сацыяльнай 

кантралюемасці прававых адносін 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 прымуса, 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 

значэнне ў праватворчасці (законатворчасці) і правапрымяненні. Менавіта 

прынцыпы права забяспечваюць сістэмнасць у законатворчасці і, натуральна, 

сістэмнасць заканадаўства і ўсіх іншых крыніц права. У правапрымяненні да 
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прынцыпаў права звяртаюцца, калі ў сістэме заканадаўства выяўляюцца 

прабелы і трэба іх 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 ясна, дакладна і адназначна сфармуляваць сутнасць права, 

раскрыць яго змест праз фармулёўку прынцыпаў права. “Отдельные 

правоположения, – адзначаў Р. Іерынг,
31

 – 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 адрозненні 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

. Такі падыход да разумення аксіём права быў абгрунтаваны 

таксама С.С. Аляксеевым
33

 і А.М. Васільевым
34

. 

Людзі ў сваёй практычнай дзейнасці мільёны разоў сыткаюцца з 

неабходнасцю паўтора нейкіх мадэляў паводзін, пасля чаго гэтыя мадэлі 

фактычна пераўтвараюцца ў агульнапрызнаваемыя і абавязковыя для 

выканання нормы права, калі гэта тычыцца грамадскіх адносін, 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 паводзін, любы заканадавец заўсёды так альбо інакш зыходзіць з 

найбольш вядомых, простых правілаў, выпрацаваных ягонымі папярэднікамі 

ці прававой практыкай. Часцеё за ўсё аксіёмы знаходзяць замацаванне ў 

законах альбо іншых крыніцах права. Але адметнай уласцівасцю манавіта 

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

прававых сістэмах нават тады, калі не знаходзяць афіцыйнага выражэння. 

Праз аксіёмы права адбываецца пераемнасць у праве. У розных 

прававых сістэмах яны набываюць пры гэтым свій змест. вядома, што ў 

Кодэксе Напалеона, якія быў выдадзены ў буржуазнай Францыі, былі 

замацаваны шмат вытрымаўшых выпрабаванне часам палажэнняў рымскага 
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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

. 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 адрозненні 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 

самога права як сацыяльнай з’явы
36

. Разам з тым са зменай зместу грамадскіх 

адносін, 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

. Гэта 

абумоўлена шматлікімі прычынамі, але галоўная з іх – падыход да разумення 

сутнасці права, яго ўзаемаадносін 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 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 адносін. Па-

трэцяе, права павінна гарантаваць абарону ўжо існуючых грамадскіх адносін 

і тых адносін, якія толькі складваюцца. Гэтыя тры задачы вырашаюцца 

шляхам ажыццяўлення трох функцый права. Перашая задача – рэгулятыўна-

статычнай функцыяй, другая – рэгулятыўна-дынамічнай, трэццяя – ахоўнай 

функцыяй. Кожная з азначаных функцый рэалізуецца адметнымі 
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юрыдычнымі сродкамі і механізамамі
38

. Рэгулятыўна-статычная функцыя 

ажыццяўляецца з дапамогай забарон на нейкія сацыяльныя дзеянні і шляхам 

ускладання на ўдзельнікаў грамадскіх адносін 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 ўскладненнем 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, 

ясна 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 адносін, 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 адносін, 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 9яе 

можна назваць таксама выхаваўчай альбо выхаваўча-ідэалагічнай). 

Схематычна акрэсленыя тут функцыі права можна выкласці так. 
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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 прававя 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 адносін, якія пабудаваны на прынцыпе эквівалентнасці, г. 

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

эквівалентнага характару таварна-грашовых адносін, а таму эквівалентнасць 

з’ўляецца яго сэрцавінай, яго сутнасцю. Народжаны ў сферы таварна-

грашовых адносін прынцып эквіавлентнасці (“мера”, “маштаб” іх існавання) 

пранікае затым у іншыя сферы грамадскіх адносін, якія непасрэдна альбо 

ўскосна абумоўлены таварна-грашовымі адносінамі. Сказанае дазваляе 

сфармуляваць натупныя 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 адносін. Па-трэцяе, паслядоўнасць развіцця сутнасці 

(“эквівалентнасці”) права, вузлавыя моманты яе станаўлення і складаюць 

асноўныя элементы прававой сістэмы. 

На мой 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 адносін, іх функцыянаванне і 

паступовае, напачатку стыхійнае імкненне ўдзельнікаў абмена 

каштоўнасцямі да ўсталявання суразмернасці пры абмене. складваецца 

“прадправа”, узнікаюць рухаючыя сілы права і прававой сітэмы; 
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2) усведамленне і асэнсаванне ўдзельнікамі таварна-грашовых адносін, 

а затым і ўсёй супольнасцю неабходнасці ўсталявання і замацавання 

эквівалентных пачаткаў функцыянавання грамадскіх адносін, правільнасці 

альбо няправільнасці самых разнастайных эквівалентаў, патрэбы ў іх абароне 

з боку ўсёй супольнасці і яе афіцыйнага прадстаўніка – дзяржавы. так 

узнікаюць прававая свядомасць, прававя 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 – у 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 

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 мой 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

. 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 грунце 

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

дзялення дзеючых норм 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 
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розныя па зместу прававыя сем’і, якія перасякаюцца, называюць розную іх 

колькасць. ахарактарызую ў самых агульных рысах некаторыя прававыя 

сем’і. 

7. Рамана-германская прававя сям’я. Да рамана-германскай 

прававой сям’і адносяцца прававыя сістэмы, якія ўзніклі ў кантынентальнай 

Еўропе на грунце рэцэпцыі рымскага права, кананічных норм і мясцовага 

звычаёвага права
44

. Рамана-германская прававя 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 фармавацца юрыдычная навука 

(дактрына). Побач з даследваннем 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. 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 прававя 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 “парцікулярны” характар. Стварэнне агульнай 

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

з ХІІІ 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 адрозненні 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 
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англійскай прававой сістэме існуе іншы структурны падзел: агульнае права, 

заснаванае на прэцэдзенце; 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 адносін, а 

працэдуры, працэсуальным нормам. Справа ў тым, што каралеўскія суды 

разглядалі спрэчкі толькі па загаду караля, канцлера. Каб отрымаць такі загад 

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

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

9. Мусульманская прававя сям’я. Прававыя сістэмы мусульманскіх 

дзяржаў маюць свае асаблівасці, разам з тым усе яны сфармаваліся і 

дзейнічаюць на грунце іслама. Мусульманскае права склалася ў Арабскім 

халіфаце з VII – X ст. Іслам зыходзіць з таго, што права прыйўло 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

. 

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 (глаў), 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 адносін ва 

ўмовах першабытнага грамадства? 

7. Ці ёсць розніца паміж эквівалентнасцю ў грамадскіх адносінах і 

эквівалентамі, якія замацоўваюцца ў праве? 
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8. Чаму ў праве існуюць розныя па зместу эквіваленты? 

9. Як суадносяцца паміж сабой прынцыпы права і прынцыпы закона? 

10. Як мяняюцца прынцыпы права ў ходзе развіцця права? 

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

дакладных навуках (матэматыка і інш.) і юрыспрудэенцыі? 

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 

сутнасці ў сваёй абсалютнай большасці навукоўцы як у мінулым, так і зараз 

зыходзяцца ў тым, што “канцэнтраванай” выявай права з’яўляюцца яго 

нормы – агульнаабавязковыя правілы паводзін, адзін з відаў нарматыўных 

рэгулятараў грамадства. 

1. Паняцце, прыметы і змест нормы права. У адрозненні ад іншых 

відаў сацыяльных і тэхнічных норм, нормы права з’яўляюцца такімі 

правіламі паводзін, існаванне якіх абумоўлена маёмаснай няроўнасцю і 

развіццём таварна-грашовых адносін. У гэтых стасунках норм права хаваецца 

іх “родавая пупавіна”. Нормам права ўласцівы шэраг прымет, якія 

падкрэсліваюць, па-першае, іх адемтнае 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 паводзін 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 абагуліць тыповае, тое, што 

паўтараецца ў жыццёвых адносінах, і ў мэтах іх уладкавання выдзеліць 

агульны варыянт паводзін. 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
 

2. З агульным характарам нормы права вельмі цесна звязана другая яе 

якасць – абстрактнасць, г. зн., абагуленасць. У норме права 

адлюстроўваюцца не прыватныя, непаўторныя і другасныя прыметы, 

элементы грамадскіх адносін, а найбольш важныя тыповыя моманты. Нормы 

па ступені абстрактнасці падзяляюцца: нормы з самай высокай абагуленасцю 

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 

паводзін. Пад уздзеяннем прагрэса юрыспрудэнцыі, заканадаўчай тэхнікі, 

агульнага роста прававой культуры ў гісторыі права назіраецца тэндэнцыя 
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развіцця ад “канкрэтных”, “казуальных” норм права да больш абагуленых 

правілаў паводзін. 

3. Норма права – гэта такое правіла паводзін, якое з’яўляецца 

агульнаабавязковым. Норма права накіравана да ўсіх і 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, да якіх яна накіравана, усведамляюць 

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

у гэтай якасці норрмы 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 паводзін, 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 паводзін, пазбягаючы пры гэтым 

падрабязнасцяў, дакладнасці і аднастайнасці фармулёвак. 

5. Норма права – гэта такое правіла паводзін, 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 віда паводзін, альбо праз абавязак, г. зн., 

неабходнасць ажыццяўлення нейкіх паводзін ці ўтрымання 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 паводзін, якое ўфункцыянальных 

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, 

правілы паводзін (нормы), якія складваюцца ў рэальных грамадскіх 

адносінах. У фармаванні гэтых правілаў паводзін 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 
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сітуацый правілаў паводзін 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 паводзін, прамых аналагаў якіх у рэальных грамадскіх 

адносінах не існавала. Юрыдычна-валявы момант зместу нормы права 

зводзіцца да афіцыйнага надання правілу паводзін, якое сфармавана, 

асэнсавана і ўспрынята, статуса нормы права – агульнаабавязковага правіла 

паводзін альбо да фармулёўкі правілаў паводзін 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-уверх” – ад 

фармавання правіла паводзінаў у жыцці да яго афіцыйнага прызнання. Гэты 

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

права. Другі ўлях – “зверху-уніз” – характэрны для сучаснага цывілізаванага 

грамадства, для функцыянавання і развіцця кантынентальнай (рамана-

германскай) прававой сям’і. Ён характарызуецца тым, што першапачаткова 

правіла паводзін, 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 de re, 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 de re і норму de jure, бо якім бы ўляхам не 

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

норма павінна быць асэнсавана, усвядомлена і псіхалагічна ўспрынята 

менавіта як норма права. Без гэтага проста немагчыма існаванне нормы 

права, яе рэалізацыя. 

Практыка развіцця і функцыянавання норм права ў самых розных 

прававых сістэмах сведчыць аб тым, што ўзаемаадносіны паміж элементамі 

зместу нормы права далёка не заўсёды бываюць “гарманічнымі”, часта норма 

de re 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 

de jure, не супадаюць па розных прычынах з дцмкай 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 супярэчыць 

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

суб’ектаў, мы маем справу з драконаўскай нормай. Схематычна 
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ўзаемаадносіны паміж элементамі зместу нормы права можна адлюстраваць 

так. 

 

 
 

 
Номы права адлюстроўваюцца ў пэўнай форме. Формы замацавання 

норм права называюцца крыніцамі права (гл. аб крыніцах права наступную 

главу). Найбольш распаўсюджанай крыніцай права ў прававых сістэмах 

кантынентальнай прававой сям’і з’яўляецца нарматыўна-прававы акт (заон). 

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 lex. Гэта 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 нашы 

дні, бо накіравана яна ўрэшце рэшт на стабілізацыю грамадскіх адносін, 

умацаванне законнасці і правапарадку. Разам з тым, навуковы падыходы да 

анлізу стабільнасці (нязменасцці) і дынамізму (змяняемасці) нормы права 

сведчыць аб тым, што нават пры захаванні нормы ў нязменнай форме, 

бесперапынна адбываюцца змяненні ў яе сацыялагічнай частцы (норма de re) 

і інтэлектуальна-псіхалагічным элеменце. У гэтых варунках заканадавец 

павінен пільна сачыць за тым, каб разыходжанні паміж нормай de re і нормай 

de jure не дасягалі крытычнай адзнакі, своечасова карэагаваць закон. 

2. Будова (структура) нормы права. Пытанне аб структуры нормы 

права здаўна цікавіла правазнаўцаў. Больш за два стагоддзі таму англійскі 

навуковец Г. Блэкстэн прыйшоў да высновы аб тым, што норма права 

складваецца з чатырох частак: 1) аб’яўляльнай; 2) загадвальнай; 3) якая 
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садзейнічае; 4) пакаральнай
2
. Блэкстэн 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 паводзін, у якім фармулююцца нейкія 

дазволы, забароны і г.д. (дыспазіцыя); трэцюю – негатыўныя наступствы, 

што надыходзяць у выніку парушэння нормы права, а дакладней, таго 

правіла паводзін, 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 заставалася 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
. Схематычна думка аб 

трохэлементнай будове нормы права можа быць адлюстравана так. 

 

 
По вобразнаму выказванню Ю.С. Жыцінскага “без диспозиции норма 

немыслима, без гипотезы – бессмысленна, без санкции – бессильна”
4
. Трэба 

адзначыць, што пазіцыя аб трохэлементнай будове нормы і зараз застаецца 

самай распаўсюджанай у сучаснай юрыдычнай літаратуры, асабліва 

вучэбнай
5
. 

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

крымінальнага права гіпотэзу Б.В. Шэйндлін
8
. 

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 лагчнай нормы права – правіла, 

сфармуляванага лагічным шляхам
9
. 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 грамадскіх 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

. Структура лагічнай нормы права 

атрымліваецца ў выніку аб’яднання структур нормаў-прадпісанняў, 

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

бы аб’ядноўваюцца ў адну дыспазіцыю. 

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

арыгінальную, але дастаткова абгрунтаваную канцэпцыю аб структуры 

нормы права
11

. Яна лічыць, што норма права ў лагічных адносінах уяўляе 

нарматыўна-прававое меркаванне. Структура гэтага меркавання ў прынцыпе 

нічым не адрозніваецца ад будовы любога іншага нарматыўнага наказа, 

сфармуляванага ў іншых відах сацыяльных норм. Яна складваецца з 

адрасата-суб’екта грамадскіх адносінаў, меры (формы) паводзін, якая складае 

сутнасць патрабавання (загада) нормы права і пабуджальнай да пэўных 

паводзін сілы. Натуральна, што лагічная формула нормы права выказвае 

думку: менавіта такому адрасату прадпісваюцца менавіта такія паводзіны, і 

робіцца гэта шляхам забарон, прадстаўлення правацтваў, накладвання 

абавязкаў. Г.Т. Чарнобель прыходзіць ды 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, 

дзяленне на нейкія групы, віды па тых альбо іншых крытэрыях. Крытэрыем 

класіфікацыі норм права можа быць тая ці іншая якасць, прымета нормы 

права. 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. 
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Вядома, што галоўнае прызначэнне норм права ў жыцці грамадства 

зводзіцца да рэгулявання, уладкавання грамадскіх адносін. 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 адносін; пры 

гэтым яны як бы забяспечваюць неабходныя ўмовы для рэалізацыі першых. 

Першы від нормаў права можна назваць нормамі-прадпісаннямі. Другі – 

зыходнымі, адпраўнымі, першаснымі, заснавальнымі нормамі права. 

Зразумела, што кожны з азначаных тут відаў норм права валодае сваімі 

адметнымі рысамі. Таму мэтазгодна правесці асобна класіфікацыю кожнага з 

гэтых відаў, але напачатку даць агульную для 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 

прававых сістэмах. Да іх адносяцца многія нормы-прынцыпы, у якіх 

адлюстроўваецца сама сутнасць права. Могуць мяняцца іх фармулёўкі, але 

нязменнай застаецца сутнасць. Да гэтай групы адносяцца, напрыклад, 

прынцып адзінства правоў і абавязкаў. Менавіта нормы гэтага віда 

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 віда з’яўляюцца нормы 

закона “Аб Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь”. Часовымі лічацца тыя нормы 

права, тэрмін дзеяння якіх азначаны пад час увядзення іх у прававую сістэму 

грамадства. Прыкладам норм права гэтага віда з’яўляюцца правілы паводзін, 

якія змяшчаюцца ў законе “Аб бюджэце Рэспублікі Беларусь на 1996 год”. 

Сітуацыйныя нормы займаюць прамежкавае становішча паміж пастаяннымі 

і часовымі нормамі права. Гэта, вобразна кажучы, нормы “ні рыба – ні мяса”. 

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 нормаў адносяцца 

агульнапрызнаныя прынцыпы міжнароднага права, нормы Усеагульнай 

Дэкларацыі правоў чалавека і г.д. Другую групу складаюць агульныя для 
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нейкай прававой сям’і нормы-прынцыпы, прававыя аксіёмы і канкрэтныя 

нормы-прадпісанні, напрыклад, прынцып вяршэнства закона ў 

кантынентальнай прававой сістэме. Трэцяя група нормаў права дзейнічае на 

тэрыторыі нейкай 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 распаўсюджаваюць 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 адносін. 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 

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, дыфінітыўныя, 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 папярэдняй главе 

вучэбнага дапаможніка. Разгледзім тут астатнія віды зыходных норм права. 

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

мэты, задачы прававога рэгулявання грамадскіх адносінаў. Нарматыўныя 

ўстаноўкі гэтага кшталту ствараюць своеасаблівы прававы калідор для 

нарматворчай 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. definition – 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’ем нарматыўнага 

матэрыяла. Прыкладам гэтага віда норм права можа быць азначэнне 
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адміністрацыйнага правапарушэння, якое ўтрымліваецца ў артыкуле 9 

Кодэкса Рэспублікі Беларусь “Аб адміністацыйных правапарушэннях”. 

“Адміністрацыйным правапарушэннем (правіннасцю), – гаворыцца ў гтым 

артыкуле, – прызнаецца дзеяння, 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”. 

3. Аператыўныя нормы права. Па свайму  зместу аператыўныя 

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

альбо вывесці са складу дзеючых нейкія нормы права, прызнаць іх 

страціўшымі юрыдычную сілу. Першыя з іх можна вобразна называць 

“нормамі-бацькамі”, а другія – “нормамі-магільшчыкамі”. Прыкладам 

першага віда аператыўных норм з’яўляецца нарматыўнае палажэнне, 

сфармуляванае ў 1 арт. Закона Рэспублікі Беларусь “Аб парадку ўступлення ў 

сілу Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь”, згодна з якім Канстытуцыя 

Рэспублікі Беларусь уступіла ў сілу з дня яе апублікавання. Аператыўная 

норма другога віда ўтрымліваецца ў арт. 3 узгаданага закона, згодна з якім у 

дзень уступлення ў сілу Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь спынілася дзеянне 

Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1978 года з наступнымі змяненнямі 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. 146 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь: Канстытуцыя валодае 

найвышэйшай юрыдычнай сілай. Законы і іншыя акты дзяржаўных органаў 

выдаюцца на падставе і ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь. 

У выпадку разыходжання закона з Канстытуцыяй дзейнічае Канстытуцыя, а ў 

выпадку разыходжання іншага нарматыўнага акта з законам дзейнічае 

закон”. 

В. Класіфікацыя нормаў-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 адносін 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 
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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 арт. 31 

Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь: “Месцам знаходжання 

юрыдычнай асобы з’яўляецца месца знаходжання яго пастаянна дзеючага 

органа”. У ч. 2 арт. 263 Кодэкса Рэспублікі Беларусь “Аб адміністрацыйных 

правапарушэннях” фармулюецца працэсуальная норма: “Копія пастановы на 

працягу трох дзён уручаецца альбо высылаецца асобе ў адносінах да якой яна 

вынесены, 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 ўспрымання ад нейкіх дзеянняў. Такая норма 

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

пракуратуры Рэспублікі Беларусь”, дзе фармулююцца правіла, згодна з якім 

патрабаванні пракурора, якія вынікаюць з яго паўнамоцтваў, падлягаюць 

безумоўнаму выкананню ва ўстаноўлены тэрмін. дыспазітыўныя нормы 

права прадпісваюць нейкі варыянт паводзін, але пры гэтым прадстаўляюць 

суб’ектам магчымасць у пэўных межах урэгуляваць адносіны па свайму 

погляду. Прыкладам дыспазітыўнай нормы з’яўляецца правіла, 

сфармуляванае ў ч. 2 арт. 159 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь: 

“Калі згодна з законам ці з пагадненнем бакоў дагавор павінен быць 

заключаны ў пісьмоай форме, ён можа быць заключаны ўляхам састаўлення 

аднаго дакумента, падпісанага бакамі, так і шляхам абмена пісьмамі, 

тэлеграмамі, тэлефанаграмамі і т.п., падпісанымі бокам, які іх высылае”. 

3. Па характару прадпісанняў. Кожная норма права прадпісвае 

сацыяльным суб’ектам нейкія строга азначаныя паводзіны шляхам забарон, 

ускладання абавязкаў, прадстаўлення паўнамоцтваў. У адпаведнасці з 

характарам прадпісанняў нормы права падзяляюцца на абавязвальныя, 

забараняльныя і ўпаўнамочвальныя. Упаўнамочвальныя нормы права не 

навязваюць удзельнікам грамадскіх адносін нейкіх строга азначаных 

дзеянняў ці ўтрымання ад іх. Яны надзяляюць сацыяльных суб’ектаў пэўнай 

свабодай у распараджэнні сваімі правамі, свабодай, карыстацца імі або 

адмовіцца ад іх выкарыстання. Такім чынам, сутнасць упаўнамочвальных 

нормаў зводзіцца да дазвола на ажыццяўленне нейкіх учынкаў
13

. У тэксце 

гэтых норм прысутнічаюць тэрміны “мае права”, “можа” і г.д. Напрыклад: 

“Грамядзянін або юрыдычная асоба, у адносінах да якіх сродкамі масавай 

інфармацыі апублікаваны звесткі, якія ўшчамляюць іх правы і законныя 

інтарэсы маюць права на публікацыю свайго адказу ў тых жа сродках 

масавай інфармацыі” (ч. 5, арт. 7 Грмадзянскага кодэкса Рэспублікі 

Беларусь). 

Забараняльныя нормы забараняюць некаторыя дзеянні, указваюць 

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



43 
 

забараняльных норм ужываюцца словы і словаспалучэнні кшталту 

“забараняецца”, “не мае права”, “не могуць быць”. Напрыклад: “Суддзі, 

пракурорскія работнікі, супрацоўнікі органаў унутраных спраў, Кантрольнай 

палаты Рэспублікі Беларусь, органаў бяспекі, ваеннаслужачыя не могуць 

быць членамі палітычных партый і іншых грамадскіх аб’яднанняў, якія 

дамагаюцца палітычных мэт” (арт. 36 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь). 

Абавязвальныя нормы. У іх замацоўваюцца такія правілы паводзін, якія 

непасрэдна патрабуюць ад сацыяльных суб’ектаў ажыццявіць нейкія дзеянні. 

У іх тэксце выкарыстоўваюцца звычайна тэрміны “павінен”, “абавязаны” і 

г.д. Напрыклад: “Захавальнік абавязаны прыняць усе меры, прадугледжаныя 

дагаворам ці неабходныя для захавання маёмасці” (ч. 1 арт. 423 

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 заканатворчай 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 пошука 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. 

Схематычна сутнасць пытання аб выкладанні норм права ў тэксце 

нарматыўна-прававога акта можа быць паказана так. 
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Заўвага: тэкст нарматыўна-прававога акта складаецца з артыкулаў, 

іншых структурных частак (параграфаў, глаў, раздзелаў). 

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; вельмі рэдка можна сустрэць прыклады таго, калі 

абсалютна 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”
13

. Большую супярэчлівасць цяжка 

ўявіць. Як можна імкнуцца зрабіць законы (нормы права) зразумелымі, 

яснымі і рабіць гэта адначасова так, каб было як мага менш яснасці і 

зразумеласці? 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
14

. 

Нарматыўна-прававы акт ствараецца па правілах і законах фармальнай 

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

супярэчнасцей 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 

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. 
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Такі спосаб выкладання норм права забяспечвае найлепшае іх прымяненне. 

Прыкладам прамога спосаба выкладання нормы-прадпісання з’яўляецца 

частка 1 артыкула 87 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь 

“Раскраданне маёмасці, здзейсненае шляхам крадзяжу”. Згодна з гэтым 

артыкулам: “Тайнае раскрадванне маёмасці (крадзеж) караецца пазбаўленнем 

волі на тэрмін да трох гадоў або выпраўленчымі работамі на тэрмін да двух 

гадоў ці штрафам”. 

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 другія 

артыкулы гэтага ж самага нарматыўна-прававога акта, дзе знаходзяцца 

патрэбныя дадзеныя. Напрыклад: “Павераны абавязаны выканаць дадзенае 

яму даручэнне асабіста. Ён мае права перадаць выкананне даручэння другой 

асобе (намесніку) толькі ў выпадках, прадугледжаных артыкулам 70 

дадзенага Кодэкса” (арт. 396 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь). У 

гэтым артыкуле гіпотэза нормы не раскрываецца. Каб азнаёміцца з яе 

зместам, трэба звярнуцца да 70 артыкула ГК, у якім гаворыцца аб тым, што 

перадаверыць выкананне дзеянняў можна, калі асоба ўпаўнаважана на гэта 

даверанасцю альбо вымушана да гэтага ў сілу абставін для аховы інтарэсаў 

выдаўшага даверанасць. Адсюль вынікае, што прымяніць норму, якая 

змяшчаецца ў артыкуле 396 ГК РБ, можна толькі пры ўмовах, 

прадугледжаных у арт. 70 ГК РБ, таму і называецца адсылачным, а такі 

спосаб выкладання элементаў нормы права – адсылачным. 

Для адсылачнага (ссылачнага) спосаба выкладання норм права 

характэрна таксама сітуацыя, пры якой само правіла паводзін выкладаецца ў 

адным нарматыўна-прававым акце, а санкцыя – у другім. Такім чынам 

выкладзена частка 4 артыкула 126 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, згодна з 

якой: “Прамое або ўскоснае ўздзеянне на Канстытуцыйны суд або яго 

членаў, звязанае з дзейнасцю па ажыццяўленню канстытуцыйнага кантролю, 

недапушчальнае і цягне адказнасць па закону”. Бачна, што ў цытуемай норме 

цалкам выкладзена дыспазіцыя, санкцыю ж (або санкцыі) трэба шукаць у 

іншых законах. 

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, артыкул 85
1
 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь абвяшчае: 

“Парушэнне ўстаноўленага парадка правядзення валютных аперацый, г. зн., 

скупка, продаж, абмен замежнай валюты ці выкарыстанне плацёжных 

дакументаў у замежнай валюце і іншых замежных грашовых дакументаў, 

здзейсненыя без спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі), здзейсненыя на працягу 

года пасля накладання адміністрацыйнага пакарання за такія д самыя 

правапарушэнні, – караецца пазбаўленнем волі на тэрмін да трох гадоў з 
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канфіскацыяй маёмасці і прадметаў здзелкі ці штрафам”. 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 правядзення 

валютных аперацый 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 характара вялення 

(→). Пры такім падыходзе да сутнасці нормы і яе структуры любая 

завершаная ў лагічных адносінах думка, выкладзеная ў тэксце нарматыўна-

прававога акта 9у адным ці некалькіх сказах, змяшчае ў сабе абсалютна ўсе 

элементы структуры нормы права – S←P. 

5. Эфектыўнасць норм права. Пытанне аб эфектыўнасці норм права 

непасрэдна звязана з развіццём сацыялогіі права, з творчым прымяненнем 

сацыялагічны 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
15

. 

Юрыдычная эфектыўнасць норм права характарызуецца адпаведнасцю 

паводзін адрасатаў нормы права тым прадпісанням, што змяшчаюцца ў 

норме права. Вобразна кажучы, для юрыдычнай эфектыўнасці норм права 

самым галоўным паказчыкам з’яўляецца “стопрацэнтовая” рэалізацыя зместу 

норм права ў паводзінах суб’ектаў права. Формула юрыдычнай эфектыўнасці 

норм права выглядае так: Эю = Лп /Лв, дзе Лп – вынік фактычнай рэалізацыі той 

ці інўай нормы права, а Лв – лік тых выпадкаў (сітуацый), у якіх павінна была 

быць рэалізавана норма права. 

Разам з тым, забеспячэнне адпаведнасці паводзін суб’ектаў права 

прадпісанням прававых норм не з’яўляецца самамэтай. Нормы права 

з’яўляюцца сродкам дасягнення боль 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, а В – той фактычны 

вынік, што атрымаўся пасля рэалізацыі нормы права. 

На вельмі важны момант у вывучэнні эфектыўнасці норм права звярнуў 

увагу С.С. Аляксееў
16

. Ён прпапанаваў даследваць выніковасць 

(эфектыўнасць) самаго юрыдычнага інструментарыя. Справа ў тым, што ў 

норме права, як гэта было адзначана вышэй, уласна юрыдычны момант 
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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 часткай. 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 вялення? 

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? 

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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Г Л А В А  4 .  К Р Ы Н І Ц Ы  П Р А В А  

 

1. Паняцце і азначэнне крыніцы права. 2. Прававы звычай. 3. Прававы 

прэцэдзент. 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 Лівіям у яго працы 

“Гісторыя Рыма ад заснавання горада”. Апісваючы гісторыю распрацоўкі і 

прыняцця законаў ХІІ табліц, ён падкрэсліваў, што яны “…несмотря на 

целую гору нагроможденных друг на друга законов, остаются истоком всего 

государственного и гражданского права…
1
 .” Гэтак жа сама ацэньваў ролю 

законаў ХІІ табліц у развіцці рымскага права вядомы філосаф, мысліцель і 

юрыст Марк Тулій Цыцэрон. І Ціт Лівій, і Цыцэрон глядзелі на законы ХІІ 

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” выкарытоўваўся 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 божаская воля. У 

матэрыялістычнай (марксісцкай) – эканамічныя, сацыяльныя, палітычныя і 

псіхалагічныя фактары. Шэраг аўтараў выкарыстоўваюць тэрмін “крыніцы 

права” для абазначэння ролі ўнутранага (нацыянальнага) і замежнага права ў 

фармаванні той альбо іншай прававой сістэмы
2
. 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 свій час Т. Гобс лічыў, што 

“все законы, писаные и неписаные, имеют свой авторитет и свою силу от 

воли государства”
3
. С.С. Аляксееў абгрунтоўвае палажэнне, згодна з якім 

праватворчая дзейнасць дзяржавы, а дакладней, асобны “… акт 

правотворчества является юридическим источником соответствующих 

юридических норм…”
4
. 

Па-трэцяе, тэрмінам “крыніцы права” абазначаюць самыя розныя 

звесткі аб праве і прававых сістэмах мінулага, дзеючым зараз праве і 

існуючых прававых сістэмах. Гэтыя звесткі ўтрымліваюцца ў літаратурных 

помніках, у працах юрыстаў, гісторыкаў, іншых вучоных, летапісах, 
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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, 

даследванняў гістрыкаў Рыма Плутарха, Тацыта, Сэнекі, Салюсція Крыспа, 

памяненага 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, чацвёртым 

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
. 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.С. Аляксееў, разглядаючы асобныя віды крыніц права, прыйшоў да 

высновы аб тым, што крыніцы права – “…это тот единственный “резервуар”, 

в котором пребывают юридические нормы”
7
. 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.Д. 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
. 

Як ставіцца да такой разнастайнасці падыходаў да разумення і 

азначэння аднаго і таго ж тэрміна? Безумоўна, як да анамальнай з’вы, бо пры 

такім становішчы не толькі навукоўцы, а нават простыя людзі перастаюць 

разумець адзін аднаго. Зусім недапушчальным 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, усталявання 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 

тэрмінаў. Рабілася гэта па-рознаму. У кантынентальнай прававой сістэме 
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“кансэнсус” дасягаўся часцей за ўсё шляхам азначэння спрэчнага тэрміну ў 

заканадаўстве, г. зн., шляхам фармулявання дэфінітыўных норм права. Пасля 

гэтага азначаны тэрмін уваходзіў ў паўсядзённую прававую практыку і 

замацоўваўся ў ёй у пэўным сэнсе. Аднак, не заўсёды такія спробы выйсці з 

“тэрміналагічнага крызісу” завяршаліся поспехам. 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, указ, пастанаўленне, звычаі і г.д., а родавы тэрмін “крыніцы права” 

ужываецца 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

. Прафесар А.Ф. Шабанаў у 60-я гады выступіў з прапановай аб тым, 

каб у літаратуры, якая прысвечана пытанням праватворчай дзейнасці 

дзяржавы і тым формам, у якіх аб’ектывіруюцца вынікі гэтай дзейнасці, 

выкарыстоўваюць 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

. 

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 фнкцыянаванне права, а 

юрыдычныя крыніцы (г. зн., знешнія формы існавання права) называць 

крыніцамі прававых норм
12

. 

Ні прапановы М.Г. Аляксандрава і Л.С. Явіча, ні навуковыя аргументы 

А.Ф. Шабанава не знайшлі шырокай падтрымкі сярод навуковай 
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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

. 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 змест тэрміну 

“крыніцы права” сталі выкарыстоўваць паняцце фактараў, якія 

абумоўліваюць права. Такім чынам, быў зроблены крок да ўстанаўлення 

аднастайнага разумення тэрміна “крыніцы права”. 

У дадзеным вучэбным 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 паводзін – 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

. 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. У той жа 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 звязцы – “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 ‘яўляюцца тэарэтычныя канцэпцыі нарматывісцкага 

(пазітывісцкага) плана, у якіх права разумеецца і характарызуецца праз 

сувязь з дзяржавай. Наадварот, у мусульманскай 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 
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замацавання агульнаабавязковых правілаў паводзін – 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 прэцэдзент, 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. першую главу падручніка), праву папярэднічала 

монанарматыўная сістэма рэгулявання грамадскіх адносін, для якой было 

характэрным зліццё, непадзельнае існаванне ўсіх правілаў паводзін з самім 

жыццём, свядомасцю і паводзінамі чалавека, не існавала падзелу на правы і 

абавязкі. Гэтыя правілы паводзін захоўваліся дзякуючы традыцыі, звычаю іх 

выканання, векавой іх даўніне. Пасля развіцця таварна-грашовых адносін, 

тавараабмена ўзнікаюць, складваюцца новыя правілы паводзін – нормы права 

і распадаецца на асобныя віды правілаў паводзін уся монанарматыўная 

сістэма рэгулявання грамадскіх адносін. Натуральна, у гэтых умовах узнікае 

пытанне аб тым, як захаваць, абараніць невядомыя ранейшаму грамадству 

правілы паводзін, 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 неаспрэчваемым, таму 

што меў рэлігійны, абрадавы, сімвалічны характар. 

У літаратуры пры азначэнні прававога звычая для падкрэслівання 

менавіта яго прававога характару указваюць 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 которое 

обеспечивается санкцией государства”
15

. Памылковасць такога падыходу да 

азначэння прававога звычая бачна ўжо ў тым, што далёка не 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 ўсё ж 
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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 гэтым 

вучэбным дапаможніку канцэпцыі сутнасці права прававым з’яўляецца то  

звычай, існаванне якога права, непасрэдна альбо ўскосна, апасрэдавана 

абумоўлена тавараабменам, абменам каштоўнасцямі і развіццём таварна-

грашовых адносін. Дзяржава можа (павінна) узяць пад сваю ахову толькі 

прававы па свайму характару звычай і гэтым самым 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 паводзін – норма права, а па-

другое, тая форма, у якой існуе правіла паводзін. Пры нязменнасці нормы 

права, замацаванай у прававым звычаі, можа мяняцца форма яе выражэння і, 

наадварот, мяняцца можа правіла паводзін, а нязменнай застаецца форма. 

Што тычыцца звычаёвай нормы права, то яна ўзнікае дзякуючы двух 

сіл. Па-першае, нейкага ўчынку асобнага чалавека, учынку, які не 

ўкладваецца ў рамкі існуючых правілаў паводзін, 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 сама 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 фактары ўжываліся для 

выражэння справядлівасці, правамернасці той ці іншай з’явы, таго ці іншага 

чалавечага ўчынка. Сімвалічная форма замацавання нейкіх юрыдычных 

паняццяў, норм права была найменш дасканалай спробай “апрануць” 

юрыдычныя паняцці і 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

. 
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Больш развітым этапам існавання прававога звычая былі юрыдычныя 

прымаўкі і юрыдычныя прыказкі. Тое правіла паводзін, 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 свій ранейшы 

агульнаабавязковы змест. На гэтым прыкладзе мы назіраем сітуацыю, пры 

якой захоўваецца знешняя форма прававога звычая, а знікае яго змест. У ХІХ 

стагоддзі рускі вучоны І. Снегіроў напісаў навуковае даследванне, 

прысвечанае менавіта гэтаму этапу ў развіцці прававога звычая – “Русские 

юридические пословицы”. – М., 1849. 

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 гістрыі 

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

. Захавалася чэшскае паданне 

пад назвай “Суд Любушы”, у якім распавядаецца на канкрэтным прыкладзе 

аб парадку (працэдуры) вечавага суда, аб тым, як павінна быць падзелена 

маёмасць, што засталася братам у спадчыну
18

. 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 ХІІ 

драўляных дошках (адсюль і назва гэтага помніка права – законы ХІІ табліц). 

Абагульненне прававых звычаяў, ліквідацыя розных супярэчнасцяў паміж 

імі, іх сістэматызацыя і запіс у выглядзе нейкіх зборнікаў – агульная 
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закамернасць развіцця звычаёвага права розных народаў. Дастаткова 

ўзгадаць такія помнікі звычаёвага права, як Законы Хамурапі і Законы Ману, 

Саксонскае зярцала, Рускую Праўду, Польскую Праўду ХІІІ ст. 

 

 

 

 

 

Схема ўзнікнення і дзеяння прававога звычая  

ў якасці крыніцы права 

 
 

Як было ужо 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 

уласцівы некаторыя характэрныя асаблівасці: рэлігійны характар, 

парцыкулярызм (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 адносін 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 ўзмацняецца дзяржаўная ўлада і 

пачынае прэтэндаваць на ролю асноўнага творцы права, актыўна ўмешваецца 

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

. Разам з 
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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” у гэтых сістэмах норм шарыята ў 

рэальнасці шырока ўжываюцца старадаўнія прававыя звычаі
21

. 

Далёка не адназначна смяртэльны лёс прававога звычая і ў 

кантынентальнай прававой сістэме. прафесар Мурамцаў Г.І. аптымістычна 

сцвярджае, што існуе нейкі рэнесанс звычаёвага права ў кантынентальнай 

прававой сістэме
22

. 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 матэрыяла для заканадаўчых 

абагульненняў
23

. 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 свій час 

кансерватыўнасць звычаёвага права шмат у чым абумовіла яго заняпад, бо 

прававы звычай не паспяваў за грамадскімі адносінамі, якія дынамічна 

развіваліся. На замену 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

, дакладней яго разнавіднасцяў. Пры адсутнасці патрэбных нормаў 

права сфера прававога рэгулявання запаўняецца судовай (арбітражнай) ці 

юрыдычнай, у шырокім сэнсе слова, практыкай. Менавіта практыка 

выпрацоўвае патрэбнае правіла паводзін, якое пазней фармулюецца ў законе. 

Апошнім часам назіраецца ўзрастанне цікавасці да звычаёвага права. 

Актыўна даследуецца 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 

меркаванні, з якімі пагадзіцца нельга. Прапануецца, у прыватнасці, звычаёвае 

права абазначаць тэрмінам “фальклорнае права”
25

, з чым пагадзіцца нельга. 

Справа нават не ў тым, што гэты тэрмін сам па сабе выклікае станаўленне да 

звычаёвага права як да нечага састарэлага, недарэчнага, аджыўшага свій 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 ўсе 

формы існавання прававога звычая. Так, па-за яго межамі застаюцца 
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запісаныя прававыя звычаі. У гэтым разе прапануемы тэрмін не ахоплівае 

ўвесь змест абазначаемага ім паняцця, не адэкватны 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 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 прэцэдзент. Прававы прэцэдзент – адна з 

найстаражытнейшых крыніц права, якая выкарыстоўвалася раней і 

выкарыстоўваецца зараз ва ўсіх без выключэння прававых сістэмах. Праўда, 

межы выкарыстання прававога прцэдзента ў якасці крыніцы права ў вядомых 

нам прававых сістэмах істотна розныя. Напрыклад, у англасаксонскай 

прававой сістэме прававы прэцэдзент 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 прэцэдзент 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 

прэцэдзента знаходзім у Оксфардскім слоўніку: прэцэдзент – гэта прыклад 

або справа, які прымаецца ці можа быць прыняты ў якасці ўзора 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

. 

Гістарычна і генетычна фарміраванне прававога прэцэдзента 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 трэцейскія ўстановы і інстытуты, бо такі 

парадак ажыццяўлення правасуддзя, прымянення права цалкам адпавядаў 

характару звычаёвага права, для якога ўласціва стварэнне, захаванне і 

рэалізацыя ўсёй супольнасцю. 

Натуральны працэс фармавання правіла паводзінаў (нормы права) у 

прававым звычаі выглядае так: нейкі ўчынак удзельніка грамадскіх адносін, 

які не ахопліваецца дзеючым правам, – паслядоўнікі (іншыя сацыяльныя 

суб’екты), тыя, хто прымае здзейснены акт паводзінаў папярэдніка за ўзор – 
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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, больш скарочаны шлях праходзіць фармаванне правіла 

паводзінаў (нормы права) у прававым прэцэдзенце. Тут практычна нейкі 

адзіны ўчынак, аднаразавы акт (рашэнне) кампетэнтнага органа дзяржавы 

альбо спецыяльнага юрысдыкцыйнага органа стварае агульнаабавязковую 

норму. Акрамя гэтага розніца паміж фармаваннем правіла паводзін у 

выпадку з прававым звычаем і прававым прэцэдзентам 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 адносін, а ў выпадку з прававым прэцэдзентам – толькі 

строга акрэсленая іх частка. Гэта спецыяльна ўпаўнаважаныя на прыняцце 

рашэнняў органы дзяржавы ці спецыяльныя юрысдыкцыйныя органы. 

Разгледзім больш падрабязна гэту крыніцу права, яе структуру (будову) 

і правілы прымянення на прыкладзе агульнага права Англіі, дзе прэцэдзент 

як было ўжо адзначана, з’яўляецца асноўнай крыніцай права. 

Найважнейшае значэнне для англійскага права мае прынцып 

абавязковасці прэцэдзента. У сучасным яго гучанні прынцып абавязковасці 

сфарміраваўся ў Англіі ў ХІХ ст. пасля таго, як у 1865 годзебыла створана 

Рада па апублікаванню судовых справаздач
28

 і было ўведзена 

агульнадзяржаўнае азнаямленне ўсіх судовых інстанцый з падрабязным 

апісаннем разгледжаных судамі Англіі спраў. У самых агульных рысах 

сутнасць прынцыпа, які абавязвае ўсе судовыя інстанцыі захоўваць, 

выконваць прэцэдзент і які носіць назву stare decisis, зводзіцца да таго, што 

рашэнне 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

. Пры 

гэтым ступень абавязковасці прэцэдзента залежыць ад месца суда, які вынес 

рашэнне, у іерархіі судоў Англіі. Таму чым вышэй судовая інстанцыя, тым у 

меншай меры яна звязана прэцэдзентамі і тым большую волю маюць яе 

суддзі ў вынясенні самастойных, незалежных ад існуючых прэцэдзентаў, 

рашэнняў, а гэта значыць – у стварэнні права. 

Што тычыцца будовы самого прэцэдзента, то ў ім выдзяляецца дзве 

часткі. Першая – гэта пазіцыя суддзі, яго разважанні, аргументацыя, на 

падставе якіх ён выносіць рашэнне альбо прысуд. Называецца яна ratio 

decidendi. І хаця, на думку Р. Кроса, вывесці формулу азначэння ratio 

decidendi ўвогуле немагчыма, тым не менш ён прапанаваў яго дастаткова 

прымальнае апісанне. “Ratio 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

. Другую частку 
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прэцэдзента складае obiter dicta – тое, што сказана адначасова з ratio 

decidendi. Калі першая частка прэцэдзента складае яго сэрцавіну 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 ratio decidendi і таму не маюць 

абавязковага значэння для вывадаў суда па разглядаемай справе. Сказанае аб 

структуры прававога прэцэдзента дазваляе сцвярджаць, што задача 

англійскага суддзі, які вырашае нейкую справу і выкарыстоўвае пры 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. ratio decidendi, і тое, што носіць характар obiter 

dicta. 

 

Схема фармавання і структура прававога прэцэдзента 

 
 

Прэцэдзент 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 справа. Першапачаткова судовыя справаздачы, г. 

зн., неад’емная ўмова дзеяння прэцэдзентнага права, існавалі ў выглядзе 

штогоднікаў, якія ўпершыню з’явіліся пад час 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 аб тым, што судовыя справаздачы 

ў выглядзе штогоднікаў не з’яўляліся афіцыйнымі, але ёсць сведчанні таго, 

што яны выкарыстоўваліся суддзямі
31

. Пасля таго, як дзесьці каля 1535 года 

спынілася складанне штогоднікаў, асноўнай формай існавання 

прэцэдзентнага права сталі прыватныя справаздачы, якія друкаваліся пад 

імем іх складальнікаў. Аднак гістарычна першай спробай прыватнай 

справаздачы, у якой былі адначасова выкладзены асноўныя моманты 
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англійскага агульнага права, можна лічыць працу раз’язнога суддзі Суда 

каралеўскай лавы ў сярэдзіне 13 ст. Генрыка Брактана “Аб законах і звычаях 

Англіі”
32

. У Англіі выдадзены і рэгулярна і рэгулярна перавыдаюцца 

прыватныя справаздачы ўсіх складальнікаў у 176 тамах пад назвай 

“Англійскія справаздачы”. Нарэшце, апошнім этапам у развіцці сродкаў 

фіксацыі нормаў прававога прэцэдзента сталі судовыя справаздачы, якія 

складаюцца створанай у 1865 годзе спецыяльнай Радай. 

Зразумела, у англійскай сістэме права сродкі фіксацыі і перадачы 

нормаў прававых прэцэдзентаў абумоўліваюць тое, што агульны аб’ём 

запісаў, у якіх выкладаюцца прэцэдзенты, пастаянна павялічваецца. Так, на 

пачатку ХХ ст. збор судовых прэцэдзентаў налічваў 1800 тамоў і штогод 

павялічваўся на 10 тамоў. У Злучаных Штатах Амерыкі, дзе таксама 

дзейнічае агульнае права, абём судовых прэцэдзентаў яшчэ большы
33

. 

Безумоўна, такая сітуацыя стварае пэўныя цяжкасці ў карыстанні 

прэцэдзентным правам. 

У англійскай прававой сістэме акрамя прававога прэцэдзента 

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

. У самай агульнай форме суадносіны прававога прэцэдзента з 

іншымі крыніцамі права ў Англіі выглядаюць так. Прававы звычай як 

крыніца права падпарадкаваны прававому прэцэдзенту. Справа ў тым, што ў 

прававой сістэме Англіі з даўніх часоў дзейнічае аксіёма, згодна з якой 

прымяняемы прававы звычай павінен быць “разумным”. Ніводная судовая 

інстанцыя Англіі не надзелена правам адмяняць ці змяняць прававы звычай, 

але калі яна прызнае яго “неразумным”, ім лічыцца, і гэты прававы звычай 

страчвае юрыдычнае значэнне. 

Больш складанымі выглядаюць узаемаадносіны паміж прававым 

прэцэдзентам і законам – актампарламента. З аднаго боку, норма права, якая 

сфармулявана ў прававым прэцэдзенце, можа быць адменена парламенцкім 

актам. І ў гэтых стасунках прэцэдзент 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 нормаў закона ўваходзіць у ratio decidendi. Пры гэтым суды 

могуць па-свайму разуменню тлумачыць змест закона, якія пасля тлумачэння 

набывае той сэнс, што быў надзелены яму судом. Усё гэта дае падставу 

лічыць, што закон у сваю чаргу залежыць ад прэцэдзента. 

Прававая дактрына (навука) і заканадаўства ў рамана-германскай 

прававой сістэме прызнаюць, праўда, з пэўнымі агаворкамі і не заўсёды 

паслядоўна, прававы прэцэдзент у якасці адной з дапаўняльных крыніц 

права. Так, напрыклад, Грамадзянскі Кодэкс Аўстрыі замацоўвае правіла, 

згодна з якім судовыя рашэнні не з’яўляюцца крыніцай права. Прамая 
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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 рашэнняў у якасці крыніцы права
35

. Непаслядоўнасць 

заканадаўчай практыкі ў адносінах да прававога прэцэдзента – сведчанне 

адсутнасці ў кантынентальнай прававой сістэме грунтоўнага тэарэтычнага 

асэнсавання гэтай крыніцы права, яе прыроды і магчымых межаў 

выкарыстання. У станаўленні да прававога прэцэдзента ў асяродку 

навукоўцаў і асабліва юрыстаў-практыкаў пераважаюць палітыка-

ідэалагічныя перакананні ў шкоднасці, а таму і недапушчальнасці 

выкарыстання гэтай крыніцы права. Менавіта такія, адназначна адмоўныя 

адносіны да прававога прцэдзента панавалі ў савецкія часы ў айчыннай 

прававой навуцы. У апошнія гады шэрагам айчынных даследчыкаў 

прадпрыняты спробы тэарэтычнага асэнсавання прыроды прававога 

прэцэдзента і асабліва доказаў магчымага і неабходнага выкарыстання гэтай 

крыніцы права
36

.  

У мусульманскай прававой сістэме прававым прэцэдзентам 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 адказа на 

пытанне, якое трэба было вырашыць, яны выкарыстоўвалі норму, што 

рэгулявала падобныя сітуацыі. а паколькі фактычныя абставіны справы, да 

якой прымянялі норму, адрозніваліся ад тых, што апісваюцца ў Каране і 

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. Фарміраванне 

нормаў 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 адносін маглі сфармуляваць правіла паводзін, 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, 

ма “інтэрнацыянальны” характар. Развіццё тавараабмену і таварна-грашовых 

адносін паміж асобнымі плямёнамі і родамі патрабавалі стварэння 

аднолькавых для ўдзельнікаў гэтых адносін правілаў паводзін. 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 ўырокае распаўсюджанне 

атрымаў і такі спосаб стварэння права, як пагадненне бакоў, у якім 

замацоўваліся новыя, невядомыя раней нормы права. Затым яны арганічна 
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ўваходзілі ў “нацыянальныя” прававыя сістэмы, узбагачалі і развівалі іх. І, 

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 9напрыклад, так званае 

запрашэнне на княжанне), паміж саслоўямі і ўладарамі, паміж князямі. 

Што ж тычыцца характарыстыкі дагавора нарматыўнага зместу 

непасрэдна ў якасці крыніцы права, г. зн., знешняй формы існавання нормаў 

права, то ў сваім развіцці ён прайшоў два этапы. першапачоткова 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”. З адкрыццём 

пісьменства дагавор нарматыўнага зместу ўступае ў больш развітую фазу 

свайго развіцця. Ён існуе ў пісьмовым выглядзе. Пісьмовы дагавор – больш 

дасканалы сродак замацавання нормаў 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. 

Такім чынам, дагавор нарматыўнага зместу ў якасці крыніцы права 

ўяўляе вуснае альбо пісьмовае пагадненне паміж двума ці некалькімі 

суб’ектамі (удзельнікамі) грамадскіх адносін, шляхам якога ствараюцца 

агульнаабавязковыя правілы паводзінаў – нормы права. 

 

Схема ўтварэння і дзеяння дагавора нарматыўнага зместу 

ў якасці крыніцы права 
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Дагавор нарматыўнага зместу меў вялізнае значэнне ў развіцці права 

асобных народаў. Так, дагавор у якасці крыніцы права і сродка яго развіцця 

панаваў у 19 ст. у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе дагаворнае права дасягнула 

свайго апагея ў якасці юрыдычнага падмурку свабоднага прадпрымальніцтва. 

Як чцвярджаюць 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 совершено 

естественно, что договорное право в соответствии с духом времени стало 

доминировать в правопорядке 19 в.”
37

. 

Прыкладна такая ж, як у Злучаных Штатах Амерыкі ў 19 ст. складаецца 

сітуацыя з развіццём рыначных адносін і адпаведна 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 адносін выконвала дзяржава. Пасля таго, 

як была разбурана гэта сістэма і грамадства пайшло шляхам стварэння 

рыначных адносін і фарміравання грамадскай супольнасці, спатрэбіліся 

іншыя сродкі стварэння агульнаабавязковых правілаў паводзін і іншыя 

формы іх існаванн, 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 адносін 

адбываецца развіццё прававых па свайму зместу грамадскіх адносін
38

. Нормы 

права, якія рэгулююць гэтыя адносіны, ствараюцца не толькі шляхам 

дзяржаўнай заканатворчасці, бо дзяржава ва ўмовах дынамічнага развіцця 

грамадскіх адносін звычайна не паспявае гэта зрабіць, а і шляхам самых 

разнастайных пагадненняў паміж удзельнікамі (суб’ектамі) грамадскіх 

адносін і замацоўваюцца ў пісьмовых дагаворах. І калі раней пры 

характарыстыцы крыніц права, якія выкарыстоўваліся ў СССР, юрыдычная 

навука ў якасці асноўнага прыклада 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 ўтварылася на 

пост-савецкай прасторы, маецца шырокая перспектыва. 

Моцныя пазіцыі дагавор нарматыўнага зместу традыцыйна ахоўвае ў 

міжнародным праве. Справа ў тым, што ў міжнародных адносінах няма 

іншых суб’ектаў стварэння нормаў права, акрамя іх удзельнікаў. Пры гэтым 

адзіным сродкам стварэння міжнародна-прававых норм з’яўляецца 

пагадненне паміж суб’ектамі міжнароднага права, бо толькі яны надаюць 

тым ці іншым правілам сваіх паводзін агульнаабавязковае значэнне
39

. Калі 

пагадненне паміж суб’ектамі міжнародных адносін аб фармаванні нормаў 
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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 20 ст. былі 

прадпрыняты спробы кадыфікацыі нормаў міжнароднага права, якія 

тычыліся парадку заключэння, ажыццяўлення і дэнансацыі міжнародных 

дагавораў. Так, у 1928 годзе на канферэнцыі аперыканскіх дзяржаў была 

прынята Гаванская канвенцыя аб дагаворах. Праўда, мела яна рэгіянальны 

характар, бо дзейнічала толькі ў Лацінскай Амерыцы. У 60-х гадах 20 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

. У артыкуле 2 гэтай канвенцыі даецца азначэнне міжнароднага 

дагавора як рэгулюемага міжнародным правам пагаднення, што выключана 

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

. 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 нормаў і прынцыпаў міжнароднага права, у тым ліку і 

міжнародных дагавораў, як з Канстытуцый, 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. 2 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 Расійскай 

Федэрацыі ўстаноўлены правілы, якія адрозніваюцца ад тых, што 

прадугледжаны законам, то прымяняюцца правілы міжнароднага дагавора. 
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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

. 

Адметным з’яўляецца сам працэс стварэння і фармулявання нормаў 

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 абсалютна 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 адносін, заснаваных 9ці 

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 нормаў 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 паводзін для рэгулявання прававых па сваёй 

прыродзе грамадскіх адносін. Вельмі часта дактрынальным палажэнням 

надавалася роля нормаў права пры стварэнні агульнанацыянальнага права з 

мэтай ліквідацыі мясцовых прававых сістэм. Нарэшце, спецыфіка 

англасаксонскай прававой сістэмы з яе прэцэдзентным (агульным) правам 

лагічна абумоўлівае неабходнасць выкарыстання нейкіх навуковых вывадаў, 

аргументаў, сістэмы доказаў у якасці ratio decidendi у вырашэнні канкрэтных 

юрыдычных спраў. Такім чынам, прычыны самага рознага кшталту 

абумоўліваюць выкарыстанне дактрынальных палажэнняў у якасці 

агульнаабавязковых правілаў паводзін. 

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 

выкарыстоўваюцца ў якасці крыніцы права. Натуральна, што дактрына 

(навука) з’яўляецца выключна пісанай крыніцай права. 

 

Навука (дактрына) ў якасці крыніцы права 
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Класічны прыклад выкарыстання навукі ў якасці крыніцы права 

знаходзім у гісторыі рымскага права. Вядома, што пасля прыняцця ХІІ 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 пашырэннем межаў рымскай дзяржавы і 

пераўтварэннем яе ў імперыю асноўная місія ў стварэнні агульнаімперскай 

прававой сістэмы была ўскладнена на службовых асоб (прэтар, эдзіл)
43

. Пры 

ўступе на свае пасады яны аб’яўлялі ў сваіх эдзіктах аб тым, якімі нормамі 

(правіламі) будуць кіравацца ў сваёй дзейнасці ў сітуацыях, якія не 

прадугледжаны ў законах. Зразумела, калі няма прамога закона, то пытанне 

аб тым, як вырашыць кожную асобную сітуацыю ў адпаведнасці з 

патрабаваннямі часу, вымагае значных інтэлектуальных высілкаў. Вось гэта і 

празвызначала 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 самым навуковым 

заключэнням, вывадам афіцыйна надаваўся статус крыніцы права, яны 

набывалі агульнаабавязковы характар як для асобы, так і для дзяржаўных 

органаў. Імператар Цыберый пачаў надзяляць асобных, найбольш знакамітых 

юрыстаў “правам адказу”. Своеасаблівым “залатым векам” рымскай 

юрыспрудэнцыі лічацца ІІ і ІІІ ст. н.э., калі жылі і працавалі такія юрысты, як 

Папініян, павел, Ульпіян, Мадзесцін, Гай
44

. Пасля таго, як намаганнямі 

рымскіх юрыстаў прававая сістэма была дасканала распрацавата, былі 

знойдзены, сфармуляваны адказы практычна на ўсе прававы пытанні, 

дзейнасць рымскіх юрыстаў пачынае абмяжоўвацца. У 426 годзе імператар 

Валенціян ІІІ выдаў указ, згодна з якім службовыя асобы і суддзі пры 

вырашэнні прававых пытанняў павінны былі кіравацца навуковымі 

здабыікамі, думкамі пяці вышэйпералічаных юрыстаў, а таксама навуковымі 
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працамі тых даследчыкаў, на якіх спасылаліся Папініян, Павел, Ульпіян, 

Мадзесцін, Гай. Было таксама сфармулявана правіла аб тым, што ў выпадку 

рознагалоссяў сярод 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

. Ужо ў сярэднявеччы аўтарытэтнымі 

крыніцамі права лічыліся: трактат Глэнвіла “Аб традыцыйным праве і 

законах каралеўства Англіі”, які быў напісаны ў канцы праўлення Генрыка ІІ 

(1154-1188), а таксама праца Брэктана “Аб традыцыйным праве і законах 

Англіі”, напісаная прыкладна ў сярэдзіне ХІІІ ст. Цікава тое, што за ўзор для 

свайго трактата Брэктан узяў працу Глэнвіла, але значна пашырыў і паглыбіў 

кола раглядаемых пытанняў. Яго трактат змяшчае апісанне больш за 200 

прэцэдзентаў 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-ці аўтараў мінулага, працы якіх 

прызнаюцца ўсімі суддзямі і іншымі юрыстамі ў якасці аўтарытэтных крыніц 

права, можна адзначыць таксама проўвішча вядомага ўжо нам з трэцяй главы 

гэтага вучэбнага 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, спасылаецца на іх) 

навуковыя працы тыў аўтараў, што былі ўжо набожчыкамі. 

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

. Навука ў якасці крыніцы мусульманскага права 

называецца тэрмінам “фікх”. Роль 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

. 

Да ліку навуковых прац, якія ўваходзяць у паняцце крыніц права 

(“фікх”), належаць сачыненне 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 

зацвярджалася ў якасці крыніц права. Згодна з агульным духам іслама 
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крыніцамі права гэтыя навуковыя працы становяцца “натуральным” шляхам, 

г. зн., становяцца такімі 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. 

З гісторыі развіцця права вядома, што ўвогулерэлігія, 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 нормаў і абрадаў, што былі агульнаабавязковымі для ўсёй 

супольнасці. З развіццём тавараабмену і таварна-грашовых адносін, 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 

нормаў 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 нормаў, якія змяшчаюцца ў свяшчэнных пісаннях (у навуковай 

літаратуры гэтыя нормы называюцца кананічнымі, або царкоўнымі) 

характэрна тое, што ў іх прысутнічае заўсёды нейкі маралізатарскі элемент
48

. 

Вось як, напрыклад, фармулюецца норма, што тычыцца скасавання шлюбу з 

прычыны пралюбадзейства аднаго з супругаў, замацаваная ў параграфе 1 

канона 1152 Кананічнага Кодэкса 1983 года: “Нягледзячы на тое, што 

настойліва прапануецца, каб любы з супругаў, зыходзячы з хрысціянскай 

міласэрднасці і дабрабыту сям’і, не адмаўляў у дараванні супругу, які 

здзейсніў пралюбадзейства і не разрываў супружаскага 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

 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 нормаў з’яўляецца тое, што яны 

заўсёды ствараюцца шляхам абстракцыі і выключна ў выніку лагічных 

разважанняў. Справа ў тым, што прыняты царквою на ўзбраенне 

схаластычны метад мыслення садзейнічаў развіццю менавіта лагічнага 
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мыслення, абуджаў рацыяналістычныя сілы чалавечага духа і, безумоўна, 

быў асновай фармулюемых кананічных нормаў. Яшчэ ў 30-я гады ХХ 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 спосаба 

мыслення лагічным адбывалася як раз праз далучэнне народаў да сусветных 

рэлігій, праз засваенне імі схаластычнага метада. 

І, нарэшце, трэцяй асаблівасцю кананічных нормаў 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 Запавету, 

Каране і Суне. 

 

 
Уздзеянне нормаў кананічнага права на фармаванне кантынентальнай 

прававой сістэмы і ў асаблівасці на заканадаўства, праходзіла па розных 

напрамках і ажыццяўлялася ў разнастайных формах. Фамальная азначанасць 

кананічных нормаў, іх дакладнасць, яснасць шмат у чым садзейнічалі 

поспеху пры апрацоўцы недакладных і заблытаных мясцовых прававых 

звычаяў. Пры рабоце з імі шырока выкарыстоўваліся навыкі і прыёмы, 

распрацаваныя цпрквою з мэтай фармулявання кананічных нормаў, 

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; canon – царкоўнае правіла) з’яўляліся першымі кадыфікаванымі 

прававымі актамі, былі на той час найвялікшымі здабыткамі прававой 

культуры. Яны былі своеасаблівымі падручнікамі па заканадаўчай тэхніцы, 

па якіх вучыліся апрацоўваць, сістэматызаваць і лагічна выкладаць мясцовае 
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звычаёвае права. Увогуле, можна вызначыць наступную цікавую асаблівасць 

заканатворчасці і развіцця заканадаўства ў народаў кантынентальнай 

Еўропы. Там, дзе былі моцнымі хрысціянскія традыцыі і роля царквы, яе 

ўздзеянне на свецкую ўладу, там сістэматызацыя і кадыфікацыя звычаёвага 

права, стварэнне новых, невядомых раней правілаў паводзін 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 

метада схаластыкі 9дзейнасць школы галасатараў)
51

 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 такія 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 Святаслаў, ні 

княўь Ігар. Гэта стала магчымым пасля ўвядзення хрысціянства і творчага 

выкарыстання ўсіх яго здабыткаў, у тым ліку і кананічных нормаў. 

Іншым быў шлях стварэння англа-саксонскай прававой сістэмы, 

сістэмы агульнага права.Пачатак яе стварэння звязваецца з імем Вільгельма 

Заваёўніка. Вядома, што ён быў паганцам. Ці не гэтым тлумачыцца той шлях, 

які быў выбраны ім для аб’яднання парцыкулярнага звычаёвага права ў 

адзіную прававую сістэму? Адсутнасць моцных хрысціянскіх традыцый у 

мясцовага насельніцтва і асабліва ва ўладных структурах аб’ектыўна вялі да 

таго, што агульнае права Англіі і ствараліся 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

. Каран 

разглядаецца тут у 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 ўзнікаюць 

рознагалоссі ў разуменні палажэнняў гэтых крыніц права, ствараецца новая 

норма – іджма – адзінагалоснае меркаванне муджтахідаў. У адрозненні ад 

нязменных Карана і Суны іджма лічыцца змяняемай крыніцай права. 

7. Нарматыўна-прававы акт (закон). Нарматыўна-прававы акт у 

самым агульным плане ўяўляе акт – дакумент, вынік праватворчай дзейнасці 
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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

. 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 адносін. Па-трэцяе, 

нарматыўна-прававы акт дазваляе дакладна і адназначна, ясна выкласці змест 

прававых нормаў. Гэтая якасць нарматыўна-прававога акта дае яму значныя 

перавагі над прававым звычаем, прававым прэцэдзентам, некаторымі іншымі 

крыніцамі права, у якіх нормы права не заўсёды выкладаюцца адназначна і 

маюць фармальна-азначаны характар. 

Узнікненне і пашырэнне сферы выкарыстання гэтай крыніцы права, 

асбаліва ў кантынентальнай сістэме права, згаходзяцца ў цесных стасунках з 

умацаваннем 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

. 

Напачатку дзяржава рэгулявала з дапамогай нарматыўна-прававых актаў тыя 

грамадскія адносіны, якія непасрэдна абумоўлівалі дзяржаўныя інтарэсы. 

Гэта тычылася сродкаў фінансавага забеспячэння дзяржавы, вызначэння яе 

мажаў, будовы дзяржаўнага апарата 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 адносін. 

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

. 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 
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адносін, якія маюць прававы характар, і на гэтай падставе фармулюе нормы 

права. Такі працэс стварэння норм права стаў своеасаблівым грунтам 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. 

Схема ўзнікнення і дзеяння нарматыўна-прававога акта 
 

 
Нарматыўна-прававы акт – гэта родавая назва разглядаемай крыніцы 

права. сам 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 – “lex”) адпавядаў свайму сучаснаму зместу, бо ім 

абазначалі прававыя акты, што зыходзілі ад палітычнай улады
56

. У 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 ды іншымі арганізацыямі і 

змяшчаюць у сабе нормы права, стаў тэрмін “нарматыўна-прававы акт”. 

Нарматыўна-прававы акт (закон) – вядучая крыніца права ў дзяржавах 

рамана-германскай прававой сям’і. Гэты факт стаў бясспрэчным пасля таго, 

як у ХІХ 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 дынамізма грамадскіх адносін, які дазваляе каардынаваць 

дзейнасць людзей у разнастайных сферах чалавечага жыцця для дасягнення 

агульнага інтарэса. 

Іншае стаўленне да нарматыўна-прававога акта (закона) назіраецца ў 

англійскім праве. Класічная тэорыя бачыць у ім толькі другарадную крыніцу 
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права
57

, бо нарматыўна-прававы акт згодна з ёй уносіць толькі нейкія 

змяненні і дапаўненні ў праве, 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 ratio 

decidendi прававога прэцэдзента, 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, іншаму 

органу дзяржаўнай улады выдаваць нарматыўна-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, які водзіць іх рукой, а людзі 

павінны выкласці гэтую волю ў нормах, артыкулах, главах
58

.  

8. Эвалюцыя (развіццё) крыніц права. Гісторыя развіцця права 

сведчыць аб тым, што кожная з вышэйазначаных і ахарактарызаваных 

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 галоўную ролю сярод крыніц 

права выконвалі прававы звычай, прававы прэцэдзент 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) – цівілізаваная крыніца права, у класічным 

сваім абліччы выконваў раней і выконвае зараз вядучую ролю ў 

кантынентальнай прававой сістэме. 
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У эвалюцыі крыніц права сустракаецца 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, якія 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 грунце існаваўшых з незапамятных часоў старажытных 

прававых звычаяў, якія дайшлі да Хамурапі ад папярэднікаў, менавіта ад 

шумерыйцаў
59

. 

Сустракаюцца ў гістрыі 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 

кніга”). Яна ўяўляла па зместу збор кананічных (царкоўных) нормаў і нормаў 

спалучэння двух тэрмінаў – nomas – па грэчаску – закон і canon – правіла. 

Паколькі ў прававых сістэмах выкарыстоўваюцца ў тых ці іншых 

межах усе крыніцы права, то натуральна, узнікае пытанне аб іх суадносінах 

паміж сабой, іх субардынацыі і значнасці. У навуцы гэтае пытанне 

фармулюецца як праблема вяршэнства, г.зн., першынства таго ці іншага віда 

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 прэцэдзенту, 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 прэцэдзентаў, 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 
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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 новае, 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 другіх 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 

адыйшоў на другі план, а на ролю вядучых крыніц былі вылучаны альбо 

прававы прэцэдзент, 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 

склалася паміж статутам (законам) і прававым прэцэдзентам 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 нават роўным з 

прававым звычаем і прававым прэцэдзентам
60

. 

Вядома, што гістарычна першыя крыніцы права – прававы звычай, 

прававы прэцэдзент і дагвор 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’явіліся магчымасць сістэматызаваць дзеючыя нормы 

права, пазбавіцца ад супярэчнасцяў паміж імі, ясна, дакладна і адназначна 

сфармуляваць іх змест, пазбавіцца ад прававога месніцтва і стварыць 

нарэшце 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? 
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2. Якія, на Вашу думку, навуковыя тэрміны можна было б 

выкарыстоўваць для абазначэння тых сілаў, 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 неісанымі прававымі 

звычаямі? 

5. Чаму прававы прэцэдзент стаў асноўнай крыніцай права ў 

англасаксонскай прававой сістэме? 

6. Пералічыце і абгрунтуйце станоўчыя і адмоўныя ўласцівасці 

прававога прэцэдзента ў якасці крыніцы права. 

7. Як, на Вашу думку, суадносяцца паміж сабой паняцці прававога і 

судовага прэцэдзента? 

8. Наколькі значным у параўнанні з прававым звычаем і прававым 

прэцэндзентам, 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) адным з гістарычна першых 

крыніц права? 

11. Параўнайце ўплыў свяшчэннага пісання ў якасці крыніцы права на 

станаўленне і развіццё кантынентальнай, англа-саксонскай 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, англа-саксонскай і 

мусульманскай прававых сістэм? 

17. Наколькі верагодна і апраўдана ў сучасных цывілізаваных 

дзяржавах выкарыстанне вуснай формы існавання крыніц права? 
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