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АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ АБАВЯЗАЦЕЛЬНАГА ПРАВА Ў 
ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ 

А. І. Голубева  

Важную ролю ў грамадзянскім праве займалі нормы абавязацельнага 
права. Паступова, з развіццём грамадскіх адносін, умацаваннем рэчавых 
правоў узнікаюць і развіваюцца абавязацельныя праваадносіны. Пад 
абавязацельствамі разумеюцца такія юрыдычныя адносіны, з якіх вы-
яўляецца права адной асобы на пэўныя дзеянні іншай асобы [3, с. 85]. У 
абавязацельных праваадносінах устанаўліваецца пэўнасць асоб, якія 
ўдзельнічаюць у іх. Адносіны існуюць толькі паміж вядомымі асобамі і 
не тычацца іншых асоб. Суб’екты абавязацельных праваадносін носяць 
спецыяльныя назвы. Актыўны суб’ект называецца вернікам або крэды-
торам, таму што ён верыць спраўнасці пасіўнага суб’екта, які называец-
ца даўжніком, бо ён павінен выканаць узяты на сябе абавязак. У асобных 
дагаворах суб’ектам абавязацельных праваадносін прысвойваюцца яшчэ 
спецыяльныя назвы: прадавец, пакупнік, наймальнік i іншыя. 

У большасці абавязацельстваў на актыўным і пасіўным баку сустра-
каецца па адной асобе, аднаму даўжніку адпавядае адзін крэдытор. Ад-
нак магчымы выпадкі, калі актыўных і пасіўных суб’ектаў больш двух, 
напрыклад аднаму крэдытору адпавядае некалькі даўжнікоў і наадварот. 
У XV—XVI стст. адказнасць па абавязацельствах не была яшчэ строга 
індывідуальнай. Пэўны час назіраецца яшчэ ідэя калектыўнай 
(салідарнай) адказнасці.  

Закон рэгламентаваў выпадкі пераходу правоў па абавязацельствах да 
іншай асобы. Перадача крэдыторам сваіх правоў іншай асобе 
ажыццяўлялася даволі свабодна, паколькі не стварала новага абавяза-
цельства. Даўжніка такая перадача як бы не вызваляла канчаткова ад 
пэўнага абавязацельства ў адносінах да першага крэдытора, таму і асоба 
новага даўжніка папярэдне павінна была быць ухвалена крэдыторам. У 
гэтым феадальнае заканадаўства вельмі падобна да сучаснага інстытута 
перакладу абавязка [1; 2; 3]. 
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Статутовае заканадаўства ведае ўступленне ў абавязацельныя ад-
носіны трэціх асоб, якія цалкам замяняюць сапраўдных удзельнікаў пра-
ваадносін. Праву таго часу ўжо вяломы далявыя і салідарныя абавяза-
цельствы. Так, калі кожны даўжнік павінен быў выконваць на карысць 
крэдытора ўсё дзеянне, якое складала змест абавязацельства, або кожны 
крэдытор меў права патрабаваць ад даўжніка здзяйснення на яго ка-
рысць усяго дзеяння, то такія адносіны атрымалі назву салідарнага 
абавязацельства. Па далявых абавязацельствах даўжнік абавязаны быў 
выканаць толькі частку ўмоўленага дзеяння і крэдытор меў права патра-
баваць ад кожнага даўжніка толькі выканання яго часткі. Як бачым, 
гэтыя нормы вельмі падобныя да сучасных [4; 5; 6; 7]. 

Законам прадугледжвалася неаднолькавая праваздольнасць суб’ектаў 
у абавязацельствах. Аб’ектам абавязацельных праваадносін з’яўлялася 
дзеянне, якое ў той жа час складала і змест абавязацельства. Дзеянні, 
якія складалі аб’ект абавязацельстваў, маглі быць аднаразовымі (перада-
ча купленай рэчы), шматразовымі (пастаўка дроў для ацяплення жылля) 
і працяглымі (захоўванне чужой рэчы) [3; 8]. 

Для ўзнікнення абавязацельных адносін патрэбен юрыдычны факт. 
Зведзеныя ў пэўныя групы, гэтыя факты называюцца крыніцамі абавяза-
цельстваў. Аналізуючы прававыя нормы, можна вылучыць дзве ас-
ноўныя крыніцы абавязацельстваў: юрыдычныя здзелкі і правапарушэн-
ні [3; 8].  

Падрабязна выкладаліся нормы, якія рэгулявалі працэдуру заключэн-
ня і выканання абавязацельстваў. У законе рэгламентаваліся форма і па-
радак ажыццяўлення здзелак, тэрміны іскавой даўнасці, спосабы забес-
пячэння выканання абавязацельстваў, парадак здзяйснення спагнанняў 
за нявыкананыя абавязацельствы і інш. Абавязацельныя праваадносіны 
лічыліся сапраўднымі тады, калі яны былі належным чынам аформлены. 
Старажытная вусная форма здзелкі паступова ўступае месца больш да-
кладнай і фармалізаванай пісьмовай, якая служыла і адным са спосабаў 
забеспячэння выканання абавязацельстваў. Усе здзелкі бакі павінны 
былі заключаць, як правіла, у прысутнасці сведак і з выкананнем нека-
торых рытуальных дзеанняў — рукабіццё, магарыч, памятнае і інш. Пры 
гэтым лічыліся несапраўднымі здзелкі, заключаныя пад уздзеяннем пад-
ману [3]. Сучаснае заканадаўства ў сферы несапраўднасці здзелак 
пайшло далёка наперад. У шэрагу выпадкаў вылучаецца шмат выпадкаў 
прызнання здзелкі несапраўднай: здзелкі, здзейсненыя недзеяздольным, 
уяўная і няшчырая здзелкі і інш. [1; 2]. 

Пісьмовая і асабліва натарыяльная форма здзелак мелі большую до-
казную сілу ў выпадку ўзнікнення спрэчкі і таму забяспечвалі лепшую 
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абарону пагадненняў. Пры гэтым забяспечваліся не толькі інтарэсы ба-
коў, але і дзяржавы, якая мела рэальныя даходы ад рэгістрацыі здзелак. 

Абавязацельнае права ВКЛ замацоўвала спосабы забеспячэння вы-
канання абавязацельстваў. На першае месца заканадаўца ставіў задатак і 
няўстойку. Вучоныя адзначаюць, што нi адна здзелка, якая заключалася 
простымі людзьмі і ў якой выкананне меркавалася ў часе, не абыходзілася 
без задатку. Няўстойка, якая вызначалася дагаворам або законам, уяўляла 
сабой далучэнне да галоўнага абавязацельства дапаўняльнай умовы аб 
выплаце даўжніком вядомай сумы грошай на выпадак няспраўнасці ў вы-
кананні [3; 8]. Сродкамі забеспячэння абавязацельстваў былі таксама за-
лог i паручыцельства (Статут 1588. р. IV, арт. 74). 

Такім чынам, тагачаснаму грамадству былі вядомыя амаль усе спосабы 
забеспячэння абавязацельства, што і сучаснаму. Тыя спосабы, што не 
знайшлі адлюстраванне ў феадальным праве проста з’явіліся крыху пазней, 
з развіццём грамадскіх адносін (напрыклад, банкаўская гарантыя) [1; 2]. 

Абавязацельствы спыняліся ix выкананнем або сканчэннем абу-
моўленых тэрмінаў ці тэрмінаў іскавой даўнасці. У некаторых выпадках 
дзеянне абавязацельстваў спынялася смерцю бакоў або немагчымасцю 
выканання. Тэрмін дзеяння абавязацельстваў агаворваўся пры іх за-
ключэнні і запісваўся ў тэкст пагаднення. Заканадаўства не давала 
агульнага палажэння аб спыненні абавязацельства з прычыны 
аб’ектыўнай і выпадковай магчымасці, а давала толькі асобныя ўказанні 
па гэтым пытанні. Так, асоба, якой была дадзена рэч на захаванне, вы-
звалялася ад абавязку вярнуць яе, калі гэта рэч была страчана пры вы-
падковых абставінах (пажар, паводка ) [3; 8]. 

Параўноўваючы сучаснае права з правам XIV – XVI стст., назіраецца 
вельмі цікавая рэч: палажэнні аб абавязацельствах амаль што не 
змяніліся. Права цяперашніх часоў толькі стала больш дапоўненным і 
дакладна распрацаваным. Сучаснае і тагачаснае права мелі агульныя 
аб’екты, суб’екты абавязацельстваў, віды абавязацельстваў (долевыя і 
салідарныя) агульныя спосабы забеспячэння выканання абавязацель-
стваў і інш. Для свайго часу інстытут абавязацельнага права быў вельмі 
развіты. Ён забяспечваў патрэбы феадальнага грамадства, спрыяў 
развіццю таварна-грашовых адносін. Таму нормы абавязацельнага права, 
змешчаныя ў Статуце ВКЛ 1588 г. дзейнічалі i рэгулявалі грамадзянска-
прававыя адносіны на працягу 250 гадоў. 
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БНР–ЛIТБЕЛCCР–БССР: РОЗДУМ АБ ПАКУТНЫМ ШЛЯХУ 
БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ 

Т. Н. Казак 
Працэс станаўлення беларускай дзяржаўнасці быў надзвычай цяжкім, 

складаным і драматычным. Значнымі падзеямі ў гэтым працэсе з`явiлiся 
абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і Беларускай Савецкай 
Сацыялістычнай Рэспублікі: дзвюх рэспублік з кардынальна рознымі і 
адметнымі сацыяльна-палітычнымі сістэмамі, якiя былi створаны з 
мэтай дасягнення самавызначэння беларускага народа i ўтварэння 
нацыянальнай дзяржавы. 

Галоўнымi перадумовамi стварэння беларускай дзяржаўнасцi 
з`яўляюцца:  

• уздым нацыянальна-вызваленчага руху; 
• перамога савецкай улады ў Беларусi. 
Беларускi нацыянальна-вызваленчы рух быў слабы і меў малую 

папулярнасць, бо трымаўся на iнтэлiгенцыi, якая выйшла, у асноўным, з 
асяродка апалячанай шляхты, не мела навыкаў кіравання дзяржавай i 
намагалася, у першую чаргу, да нацыянальнага вызвалення, а не да 
сацыяльных пераўтварэнняў. Прыхiльнiкi беларускага нацыянальна-
вызваленчага руху ўсiмi ciламi адстойвалi БНР як еўрапейскую 
буржуазна-дэмакратычную дзяржаву. Але iх намаганнi змяніць ход 
падзей і пад лозунгам “нацыянальнага самавызначэння” адарваць 
Беларусь ад рэвалюцыйнай Расіі праваліліся. Нацыяналістычная 
“рэвалюцыя” пацярпела паражэнне. 

Беларуская Народная Рэспубліка – першая гістарычная форма 
беларускай дзяржаўнасці ХХ ст. Утварэнне БНР адбывалася без удзелу 
народных мас, з апорай на iншаземных iнтэрвентаў. У прамым сэнсе яна 


