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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Магистерская диссертация состоит из 92 страниц, в работе использован 

81 источник. 

Ключевые слова: СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

БАНКРОТСТВО, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ДОЛЖНИК, ЛИКВИДАЦИЯ, АНТИКРИЗИСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ, СУД, 

ЛИКВИДАТОР, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО. 

Объект исследования – общественные отношения, регулируемые 

нормами права, складывающиеся по поводу привлечения к субсидиарной 

ответственности по обязательствам юридического лица, признанного 

экономически несостоятельным (банкротом). 

 Предмет исследования – нормы национального и зарубежного 

законодательства, закрепляющие основания привлечения к субсидиарной 

ответственности по обязательствам юридического лица, признанного 

банкротом, теоретические и научно-практические работы по анализируемой 

теме, опубликованная и неопубликованная судебная практика по названной 

категории дел, статистические данные.  

Цель настоящей диссертации – исследование специфики дел о 

привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, 

признанного банкротом, выявление отличительных особенностей 

судопроизводства по таким спорам, решение теоретических и практических 

проблем, возникающих при их рассмотрении экономическими судами.  

 В Республике Беларусь отсутствуют диссертационные исследования по 

данной теме. Последние изменения в законодательстве Республики Беларусь 

об экономической несостоятельности (банкротстве) вызвали необходимость 

детального изучения института субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника, признанного банкротом, и практики его 

применения. 

 При подготовке магистерской диссертации применялись следующие 

методы исследования: логический, сравнительно-правовой, формально-

юридический, исторический, толкования правовых норм, системного 

анализа. 

 Результаты и выводы, предложенные в исследовании, могут быть 

применены при подготовке проекта Закона Республики Беларусь «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)», в правоприменительной 

практике и в учебном процессе. 

 Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого вопроса, а все 



заимствования из литературных и других источников сопровождаются 

ссылками на их авторов.  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 
 

Магістарская дысертацыя складаецца з 92 старонак, у працы 

выкарыстана 81 крыніца. 

Ключавыя словы: СУБСІДЫЯРНАЯ АДКАЗНАСЦЬ, БАНКРУЦТВА, 

ЭКАНАМІЧНАЯ НЕПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНАСЦЬ, ДАЎЖНІКІ, ЛІКВІДАЦЫЯ, 

АНТЫКРЫЗІСНЫ КІРАЎНІК, СУД, ЛІКВІДАТАР, АДКАЗНАСЦЬ, 

АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА, ЮРЫДЫЧНАЯ АСОБА. 

Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны, якія рэгулююцца нормамі 

права, якія складваюцца з нагоды прыцягнення да субсідыярнай адказнасці 

па абавязацельствам юрыдычнай асобы, прызнанай эканамічна 

неплацежаздольнай (банкрутам). 

Прадмет даследавання - нормы нацыянальнага і замежнага 

заканадаўства, якія замацоўваюць падставы прыцягнення да субсідыярнай 

адказнасці па абавязацельствах юрыдычнай асобы, прызнанай банкрутам, 

тэарэтычныя і навукова-практычныя работы па аналізаванай тэме, 

апублікаваныя і неапублікаваныя судовая практыка па названай катэгорыі 

спраў, статыстычныя дадзеныя. 

Мэта сапраўднай дысертацыі - даследаванне спецыфікі спраў аб 

прыцягненні да субсідыярнай адказнасці па абавязацельствах даўжнiка, 

прызнанага банкрутам, выяўленне адметных асаблівасцяў судаводства па 

такіх спрэчках, рашэнне тэарэтычных і практычных праблем, якія ўзнікаюць 

пры іх разглядзе эканамічнымі судамі. 

У Рэспубліцы Беларусь адсутнічаюць дысертацыйныя даследаванні па 

гэтай тэме. Апошнія змены ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь аб 

эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве) выклікалі неабходнасць 

дэталевага вывучэння інстытута субсідыярнай адказнасці па 

абавязацельствах даўжнiка, прызнанага банкрутам, і практыкі яго 

прымянення. 

Пры падрыхтоўцы магістарскай дысертацыі ўжываліся наступныя 

метады даследавання: лагічны, параўнальна-прававой, фармальна-

юрыдычны, гістарычны, тлумачэння прававых нормаў, сістэмнага аналізу. 

Вынікі і высновы, прапанаваныя ў даследаванні, могуць быць ужытыя 

пры падрыхтоўцы праекта Закона Рэспублікі Беларусь «Аб эканамічнай 

неплацежаздольнасці (банкруцтве)», у правапрымяняльнай практыцы і ў 

навучальным працэсе. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а ўсе запазычанні з 

літаратурных і іншых крыніц суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

  



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 
 

The master's thesis consists of 92 pages, 81 sources were used in the work. 

Key words: SUBSIDIARY RESPONSIBILITY, BANKRUPTCY, 

ECONOMIC INSOLVENCY, DUTY, LIQUIDATION, ANTI-CRISIS 

MANAGER, COURT, LIQUIDATOR, LIABILITY, LIABILITY, LEGAL 

PERSON. 

The object of the study is public relations, regulated by the rules of law, 

developing in connection with bringing to subsidiary responsibility for the 

obligations of a legal entity recognized as economically insolvent (bankrupt). 

The subject of the study is the norms of the national and foreign legislation 

that establish the grounds for bringing to the secondary responsibility for the 

obligations of a legal person recognized as bankrupt, theoretical and scientific-

practical work on the analyzed topic, published and unpublished judicial practice 

in this category of cases, statistical data. 

The purpose of this dissertation is to study the specifics of cases involving 

secondary debtor obligations of a debtor recognized as bankrupt, the identification 

of the distinctive features of the proceedings in such disputes, and the solution of 

theoretical and practical problems that arise when they are considered by economic 

courts. 

In the Republic of Belarus there are no dissertational studies on this topic. 

Recent changes in the legislation of the Republic of Belarus on economic 

insolvency (bankruptcy) have caused the need for a detailed study of the institution 

of subsidiary liability for the debtor's obligations recognized as bankrupt and the 

practice of its application. 

When preparing the master's thesis, the following research methods were 

used: logical, comparative-legal, formal-legal, historical, interpretation of legal 

norms, system analysis. 

The results and conclusions proposed in the study can be applied in the 

preparation of the draft Law of the Republic of Belarus «On economic insolvency 

(bankruptcy)», in law enforcement practice and in the educational process. 

The author of the paper confirms that the material in it correctly and 

objectively reflects the state of the issue under investigation, and all borrowings 

from literary and other sources are accompanied by references to their authors. 

 
 




