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ТЭМА 1: ГРАМАДЗЯНСКАЕ ПРАВА 
ЯК ГАЛІНА ПРАВАВОЙ СІСТЭМЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

1. Агульная характарыстыка грамадзянскага права як галіны права і яго месца 
ў сістэме права Рэспублікі Беларусь. 

2. Прадмет  грамадзянска-прававога  рэгулявання. 

3. Метад грамадзянска-прававога рэгулявання і яго асаблівасці. 

4. Функцыі грамадзянскага права. 

5. Прынцыпы грамадзянскага права. 

6. Сістэма грамадзянскага права. 
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ГРАМАДЗЯНСКАЕ ПРАВА (СЭНСАВЫЯ ЗНАЧЭННІ) 

 Галіна права – сістэма грамадзянска-прававых нормаў. 

 Грамадзянскае заканадаўства – сістэма нарматыўных прававых 
актаў, якія ўтрымліваюць нормы грамадзянскага права. 

 Навука – сістэма ведаў аб грамадзянска-прававых з’явах і 
дзейнасці па стварэнні новых ведаў. 

 Вучэбная дысцыпліна (вучэбны курс) – сістэма інфармацыі аб 
грамадзянска-прававых з’явах. 
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МЕСЦА ГРАМАДЗЯНСКАГА ПРАВА 
ЯК САМАСТОЙНАЙ ГАЛІНЫ Ў СІСТЭМЕ ПРАВА 

1. Грамадзянскае права ёсць прыватнае права.  

 Рэгулюе адносіны, у аснове якіх ляжыць прыватны інтарэс. Пераважна гэта 
маёмасныя адносіны, якія маюць таварна-грашовы характар і грунтуюцца на 
роўнасці, аўтаноміі волі і маёмаснай самастойнасці іх удзельнікаў.  

2. Грамадзянскае права ўяўляе сабой основу прыватнаправавога рэгулявання 
грамадскіх адносін, зыходзячы са значэння, зместу і ўдзельнай вагі такіх адносін. 

 Да прыватнаправавых адносін, якія не ўваходзяць у прадмет грамадзянска-
прававога рэгулявання, нормы грамадзянскага права ўжываюцца субсідыярна. 

 У публічна-прававой сферы нормы грамадзянскага права не ўжываюцца, калі 
іншае не прадугледжана заканадаўствам.  
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 маёмасныя адносіны 

 па форме – валявыя, 

 па змесце – таварна-грашовыя (вартасныя). 

Удзельнікі такіх адносін выступаюць як маёмасна  адасобленыя 
асобы, што дазваляе ім самастойна распараджацца сваёй 
маёмасцю і несці самастойную маёмасную адказнасць за вынікі 
сваёй дзейнасці;  

 асабістыя немаёмасныя адносіны 

ПРАДМЕТ ГРАМАДЗЯНСКА-ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ 
(КРУГ ГРАМАДСКІХ АДНОСІН, РЭГУЛЮЕМЫХ  
НОРМАМІ ГРАМАДЗЯНСКАГА ПРАВА): 
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КЛАСІФІКАЦЫЯ МАЁМАСНЫХ АДНОСІН,  
РЭГУЛЮЕМЫХ ГРАМАДЗЯНСКІМ ПРАВАМ (ПА ЗМЕСЦЕ): 

 адносіны, звязаныя з прыналежнасцю маёмасці пэўным асобам 

 прыналежнасць матэрыяльных даброт (рэчаў) афармляецца рэчавым 
правам,   

 нематэрыяльных даброт – правамі на аб’екты інтэлектуальнай 
уласнасці; 

 адносіны з нагоды пераходу маёмасці ад адных асоб да іншых 

(афармляюцца абавязацельным правам і спадчынным правам); 

 карпаратыўныя адносіны (адносіны па кіраванні прыватнай 
маёмасцю юрыдычнай асобы (карпарацыі). 
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АСАБІСТЫЯ НЕМАЁМАСНЫЯ АДНОСІНЫ (АНА) 

 пазбаўлены эканамічнага зместу; 

 аб’ектам адносін выступаюць нематэрыяльныя даброты; 

 узнікаюць у дачыненні да такіх нематэрыяльных даброт, якія,  

паводле агульнага правіла, неаддзельныя  

ад асобы. 

 

КУРС ЛЕКЦЫЙ-ПРЭЗЕНТАЦЫЙ / САЛЕЙ А.А., ЛАНДО Д.Д. 12 



КЛАСІФІКАЦЫЯ 
АСАБІСТЫХ НЕМАЁМАСНЫХ АДНОСІН 

 асабістыя немаёмасныя 
адносіны,  

звязаныя з маёмаснымі  

 

 (п. 1 арт. 1 ГК) 

 асабістыя немаёмасныя  
адносіны,  

не звязаныя з маёмаснымі  

 

 (п. 2 арт. 1 ГК),  
калі іншае не вынікае  

з сутнасці гэтых адносін 
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МЕТАД ГРАМАДЗЯНСКА-ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ – 

 сістэма ўласцівых дадзенай галіне права юрыдычных прыёмаў, 
спосабаў, сродкаў, якія выкарыстоўваюцца для рэгулявання адпаведных 
грамадскіх адносін. 

  

 асобае становішча суб’ектаў грамадзянска-прававых адносін; 

 дыспазітыўнасць грамадзянска-прававога рэгулявання; 

 асобы парадак і спосабы абароны грамадзянскіх правоў 
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ФУНКЦЫІ ГРАМАДЗЯНСКАГА ПРАВА – 

спецыфіка дзеяння пераважнай колькасці нормаў дадзенай галіны ў працэсе 
рэгулявання грамадскіх адносін, якія складаюць прадмет яе рэгулявання. 

 Рэгулятыўная, падфункцыі:  

• праванадзяляльная,  

• ініцыятыўная,  

• дыспазітыўная,  

• стымулюючая 

Ахавальная 

Выхаваўчая 
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 асноватворныя пачаткі, якія служаць вызначэнню сутнасці дадзенай галіны ў цэлым і 
яе структурных падраздзяленняў. 

  

 Значэнне прынцыпаў грамадзянскага права: 

1. прынцыпы з’яўляюцца сувязным звяном паміж асобнымі нормамі, інстытутамі, 
падгалінамі, забяспечваючы адзінства права як галіны; 

2. прынцыпы адлюстроўваюць сутнасць галіны права, тым самым ствараючы 
перадумовы правільнага тлумачэння і ўжывання асобных інстытутаў і нормаў 
грамадзянскага права; 

3. прынцыпы з’яўляюцца асноватворнай базай для праватворчасці. 

ПРЫНЦЫПЫ ГРАМАДЗЯНСКАГА ПРАВА – 
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ПРЫНЦЫПЫ ГРАМАДЗЯНСКАГА ПРАВА 

Агульныя: 

 прынцып вяршэнства права 

 прынцып сацыяльнай накіраванасці 
рэгулявання эканамічнай дзейнасці 

 прынцып прыярытэту грамадскіх 
інтарэсаў 

Спецыяльныя: 

 прынцып роўнасці ўдзельнікаў 

 прынцып недатыкальнасці ўласнасці 

 прынцып свабоды дагавору 

 прынцып  недапушчальнасці  ўмяшання   ў 
прыватныя справы 

 прынцып бесперашкоднага ажыццяўлення 
грамадзянскіх правоў 

 прынцып забеспячэння аднаўлення і 
абароны парушаных грамадзянскіх правоў 

 прынцып добрасумленнасці і разумнасці 
ўдзельнікаў грамадзянскіх адносін  

 ? прынцып дыспазітыўнасці 
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 дагавор могуць заключаць любыя асобы, якія адпавядаюць патрабаванням 
грамадзянскай правасуб’ектнасці; 

 суб’екты грамадзянскага права вольныя заключаць ці не заключаць дагаворы. 
Прымус да заключэння дагавору магчымы ў выпадках, прама прадугледжаных 
заканадаўствам ці добраахвотна прынятым на сябе абавязацельствам; 

 суб’екты грамадзянскага права вольныя ў выбары партнёра па дагаворы; 

 бакі маюць права выбраць любую з прадугледжаных заканадаўствам мадэляў 
дагавораў альбо заключыць дагавор, не прадугледжаны заканадаўствам, у тым 
ліку такі, які складаецца з элементаў розных дагавораў; 

 умовы дагавору вызначаюцца па меркаванні бакоў. 

ПРЫНЦЫП СВАБОДЫ ДАГАВОРУ 
(АРТ. 2, 391 ГК): 
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СІСТЭМА ГРАМАДЗЯНСКАГА ПРАВА 

Грамадзянска-прававая норма  
(першасны элемент сістэмы) 

Iнстытут грамадзянскага права 
(сукупнасць прававых нормаў,  якія забяспечваюць комплекснае рэгуляванне  
пэўнай адносна самастойнай групы аднародных і ўзаемазвязаных маёмасных і 
асабістых немаёмасных адносін) 

Падгаліна грамадзянскага права 
(сукупнасць некалькіх аднародных і прадметна ўзаемазвязаных інстытутаў  
і нормаў грамадзянскага права) 
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ПАДГАЛІНЫ ГРАМАДЗЯНСКАГА ПРАВА 

Рэчавае права 

Абавязацельнае права 

Спадчыннае права 

Права інтэлектуальнай уласнасці 
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ГРАМАДЗЯНСКАЕ ПРАВА ЯК ГАЛІНА ПРАВА 

Cістэма прававых нормаў, якія рэгулююць  

 таварна-грашовыя маёмасныя і звязаныя з імі асабістыя 
немаёмасныя адносіны і іншыя асабістыя немаёмасныя адносіны, не 
звязаныя з маёмаснымі, паколькі іншае не вынікае з сутнасці 
немаёмасных адносін, 

 заснаваныя на незалежнасці і маёмаснай самастойнасці іх 
удзельнікаў,  

метадам юрыдычнай роўнасці бакоў з мэтай надання суб’ектам 
магчымасці самаарганізацыі іх дзейнасці па задавальненні 
прыватных патрэбнасцяў і інтарэсаў. 
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ТЭМА 2. ГРАМАДЗЯНСКАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА 

1. Паняцце і сістэма грамадзянскага заканадаўства. 

2. Грамадзянскае заканадаўства і нормы міжнароднага права. 

3. Прымяненне грамадзянскага заканадаўства па аналогіі.  
Аналогія закона і аналогія права. 

4. Дзеянне грамадзянскага заканадаўства ў часе. 

5. Значэнне судовай практыкі ў прымяненні і ўдасканальванні 
грамадзянскага заканадаўства. 

6. Узаемадзеянне грамадзянскага заканадаўства і маральных прынцыпаў 
грамадства ў практыцы прымянення грамадзянскага заканадаўства. 
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ПАНЯЦЦЕ ГРАМАДЗЯНСКАГА ЗАКАНАДАЎСТВА (АРТ. 3 ГК) 

 Грамадзянскае заканадаўства – сістэма пэўных нарматыўных прававых актаў, 
якія ўтрымліваюць нормы грамадзянскага права.  

  

  

     

 

 

 

суадносяцца як змест і форма 
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Сістэма грамадзянскага права  Сістэма грамадзянскага заканадаўства  

унутраная структура грамадзянскага права, якая 
адпавядае характару регулюемых грамадскіх 

адносін, носіць аб’ектыўны характар 

сукупнасць знешніх формаў выражэння 
грамадзянскага права, схільна да суб’ектыўнага 

фактару  
 



СІСТЭМА ГРАМАДЗЯНСКАГА ЗАКАНАДАЎСТВА (АРТ. 3 ГК) 

 

Сістэма грамадзянскага заканадаўства ўключае 
2 групы нарматыўных прававых актаў 

 

  

  

 
і пабудавана па іерархічным прынцыпе  

(Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2018 г.  
«Аб нарматыўных прававых актах») 
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заканадаўчыя акты іншыя акты грамадзянскага 
заканадаўства  



Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 

Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь  

і іншыя законы Рэспублікі Беларусь  

Дэкрэты і ўказы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

САСТАЎ ГРАМАДЗЯНСКАГА ЗАКАНАДАЎСТВА.  
ЗАКАНАДАЎЧЫЯ АКТЫ 
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САСТАЎ  ГРАМАДЗЯНСКАГА  ЗАКАНАДАЎСТВА.  
ГРАМАДЗЯНСКІ  КОДЭКС  РЭСПУБЛІКІ  БЕЛАРУСЬ 

Грамадзянскі кодэкс 
Рэспублікі Беларусь  

ад 7 снежня 1998 года 

галіновы  
кадыфікаваны 
нарматыўны  
прававы акт 

пабудаваны  
паводле пандэктнай сістэмы  

 змяненні  
ўносіліся больш за   

60 разоў  
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САСТАЎ ГРАМАДЗЯНСКАГА ЗАКАНАДАЎСТВА.  
ІНШЫЯ АКТЫ ГРАМАДЗЯНСКАГА ЗАКАНАДАЎСТВА 

распараджэнні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

пастановы Урада Рэспублікі Беларусь 

акты Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і 
Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь 

акты міністэрств, іншых рэспубліканскіх органаў 
дзяржаўнага кіравання 

акты мясцовых органаў кіраванная і самакіравання 
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ЗАКАНАДАЎСТВА СССР (актуальнасць?) 

На тэрыторыі Рэспублікі Беларусь прымяняюцца акты 
заканадаўства СССР, якія рэгламентуюць дадзеныя 
адносіны і не супярэчаць заканадаўству Рэспублікі 
Беларусь у выпадку адсутнасці заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь, якое рэгулюе адпаведныя 
грамадскія адносіны. 

Арт. 1 Закона Рэспублікі Беларусь ад 28 мая 1999 г. 
«Аб прымяненні на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь 
заканадаўства СССР» 
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ІМПЕРАТЫЎНЫЯ І ДЫСПАЗІТЫЎНЫЯ  НОРМЫ 
ГРАМАДЗЯНСКАГА ПРАВА 

Нормы грамадзянскага права 

 

 

 

 

 

 

Прэзумпцыя  імператыўнасці  нормаў 
Норма прызнаецца дыспазітыўнай, калі гэта прама ў ёй прадугледжана 
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імператыўныя  дыспазітыўныя  

не могуць быць зменены ўдзельнікамі 
грамадзянска-прававых адносін 

 

устанаўліваюць правілы, якія падлягаюць 
прымяненню тады, калі ўдзельнікі адносін  

не прадугледзелі іншае  
(папаўняючыя нормы, утрымліваюць прамое 

ўказанне – «калі іншае не прадугледжана 
дагаворам», утрымліваюць пералік варыянтаў 
паводзін, якія могуць быць абраны суб’ектам 

для рэалізацыі сваіх правоў)  



ГРАМАДЗЯНСКАЕ  ЗАКАНАДАЎСТВА І  
НОРМЫ  МІЖНАРОДНАГА  ПРАВА  

Рэспубліка Беларусь прызнае прыярытэт агульнапрызнаных прынцыпаў 
міжнароднага права і забяспечвае адпаведнасць ім грамадзянскага 
заканадаўства. 

Нормы грамадзянскага права, што ўтрымліваюцца ў міжнародных 
дагаворах Рэспублікі Беларусь, якія ўступілі ў сілу, з’яўляюцца часткай 
дзейнага на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь грамадзянскага 
заканадаўства, падлягаюць непасрэднаму прымяненню, акрамя выпадкаў, 
калі з міжнароднага дагавора вынікае, што для прымянення такіх нормаў 
патрабуецца выданне ўнутрыдзяржаўнага акта, і маюць сілу таго прававога 
акта, якім выказана згода Рэспублікі Беларусь на абавязковасць для яе 
адпаведнага міжнароднага дагавора.  

Арт. 6 ГК, Закон Рэспублікі Беларусь  ад 23 ліпеня 2008 г. (у новай рэдакцыі ад 11 мая 2018 г.) 
«Аб міжнародных дагаворах Рэспублікі Беларусь» 
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ПРЫМЯНЕННЕ  ГРАМАДЗЯНСКАГА  ЗАКАНАДАЎСТВА  
ПА  АНАЛОГІІ  (АРТ. 5 ГК).  АНАЛОГІЯ  ЗАКОНА  

 Аналогія закона і аналогія права спрыяюць устараненню прабелаў у грамадзянскім 
заканадаўстве.  

 Не дапускаецца прымяненне па аналогіі нормаў, якія абмяжоўваюць грамадзянскія правы і 
ўстанаўліваюць адказнасць. 

 Умовы прымянення аналогіі закона: 

1. адносіны, якія патрабуюць урэгулявання, уваходзяць у прадмет грамадзянскага права (арт. 1 
ГК); 

2. грамадскія адносіны не ўрэгуляваны актам заканадаўства ці пагадненнем бакоў; 

3. маецца грамадзянска-прававая норма, што рэгулюе падобныя адносіны, і гэта не супярэчыць 
сутнасці адносін, якія падлягаюць урэгуляванню. 

 Не блытаць з распаўсюджваннем нормаў на адносіны, якія маюць падабенства з ужо 
ўрэгуляванымі, а таксама пашыральным тлумачэннем нормы. 
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ПРЫМЯНЕННЕ  ГРАМАДЗЯНСКАГА  ЗАКАНАДАЎСТВА  
ПА  АНАЛОГІІ.  АНАЛОГІЯ  ПРАВА  

 Умовы прымянення аналогіі права: 

1. наяўнасць прабелу ў заканадаўстве; 

2. адсутнасць нормы, якая рэгулюе падобныя адносіны.  

  

 Правы і абавязкі бакоў вызначаюцца зыходзячы з асноўных 
пачаткаў і сэнсу грамадзянскага заканадаўства. 
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ДЗЕЯННЕ  ГРАМАДЗЯНСКАГА  ЗАКАНАДАЎСТВА  Ў  ЧАСЕ 

1. Акты грамадзянскага заканадаўства не маюць зваротнай сілы і прымяняюцца да 
адносін, якія ўзніклі: 

 пасля ўвядзення іх у дзеянне; 

 да ўвядзення іх у дзеянне ў частцы правоў і абавязкаў, што ўзніклі пасля 
ўвядзення іх у дзеянне (арт. 4 ГК). 

Выключэнні могуць быць прадугледжаны Канстытуцыяй і прынятымі ў адпаведнасці з ёй 
іншымі заканадаўчымі актамі. 

2. Калі пасля заключэння і да спынення дзеяння дагавора прыняты акт 
заканадаўства, які ўстанаўлівае абавязковыя для бакоў правілы, іншыя, чым тыя, 
якія дзейнічалі пры заключэнні дагавора, умовы заключанага дагавора павінны 
быць прыведзены ў адпаведнасць з заканадаўствам, калі іншае не 
прадугледжана заканадаўствам (п. 2 арт. 392 ГК).  
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ЗНАЧЭННЕ  СУДОВАЙ  ПРАКТЫКІ  Ў  ПРЫМЯНЕННІ  
І  ЎДАСКАНАЛЬВАННІ  ГРАМАДЗЯНСКАГА  ЗАКАНАДАЎСТВА 

 Судовая практыка – прымяненне судамі абстрактных грамадзянска-прававых 
нормаў да канкрэтных адносін з улікам фактычных абставін справы. Пастанова 
суда абавязковая па той канкрэтнай спрэчцы, па якой яна вынесена, і не 
з’яўляецца крыніцай грамадзянскага права. 

 Судовая практыка ўзаемадзейнічае з навукай грамадзянскага права,  
забяспечваючы ўдасканальванне грамадзянскага заканадаўства.  

 Грамадзянскае заканадаўства і судовая практыка шчыльна ўзаемадзейнічаюць, 
узбагачаючы адно аднаго. Прымяненне грамадзянска-прававой нормы да 
канкрэтных адносін дазваляе: 

1. ацаніць паўнату і эфектыўнасць існых грамадзянска-прававых нормаў; 

2. выявіць прабелы, непаўнату, недакладнасць, устарэнне нормаў і ставіць 
пытанне аб іх устарэнні.  
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ЗНАЧЭННЕ  СУДОВАЙ  ПРАКТЫКІ  Ў  ПРЫМЯНЕННІ  
І  ЎДАСКАНАЛЬВАННІ  ГРАМАДЗЯНСКАГА  ЗАКАНАДАЎСТВА 

Для ўстанаўлення заканамернасцяў развіцця судовай практыкі такая практыка абагульняецца 
па розных катэгорыях спрэчак на розных узроўнях.  

  

Некаторыя абагульненні публікуюцца ў выглядзе аглядаў судовай практыкі. Існуюць і іншыя 
формы абагульнення судовай практыкі (напрыклад, пастановы Прэзідыума Вышэйшага 
Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь). Такія абагульненні крыніцамі грамадзянскага права не 
з’яўляюцца.  

  

Не блытаць з абагульненнем судовай практыкі, якое прызнана  
крыніцай грамадзянскага права, але не як судовая практыка, а як  
самастойны акт грамадзянскага заканадаўства 
(пастановы Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь).  
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УЗАЕМАДЗЕЯННЕ  ГРАМАДЗЯНСКАГА  ЗАКАНАДАЎСТВА 
І  МАРАЛЬНЫХ  ПРЫНЦЫПАЎ  ГРАМАДСТВА 
Ў  ПРАКТЫЦЫ  ПРЫМЯНЕННЯ  ГРАМАДЗЯНСКАГА  ЗАКАНАДАЎСТВА 

 Прынцыпы маралі садзейнічаюць правільнаму прымяненню грамадзянскага заканадаўства, 
выкарыстоўваюцца, калі гэта абумоўлена зместам ці сэнсам адпаведнай грамадзянска-
прававой нормы. 

  

 Прынцыпы маралі 

 могуць быць непасрэдна адлюстраваны ў грамадзянскім заканадаўстве;  

 павінны прымацца да ўвагі, калі ў канкрэтным акце заканадаўства  

ўтрымліваецца прамое ўказанне на гэта; 

 могуць прымяняцца, паколькі пры пэўных абставінах узнікае  

неабходнасць звароту да іх. 
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ТЭМА 3: ГРАМАДЗЯНСКІЯ ПРАВААДНОСІНЫ 

1. Паняцце і асаблівасці грамадзянскіх праваадносін. Структура 
грамадзянскіх праваадносін. 

2. Суб’екты грамадзянскіх праваадносін. Правапераемнасць у грамадзянскім 
праве. 

3. Аб’екты грамадзянскіх праваадносін. 

4. Змест грамадзянскіх праваадносін. 

5. Класіфікацыя грамадзянскіх праваадносін. 
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ГРАМАДЗЯНСКІЯ ПРАВААДНОСІНЫ – 

 урэгуляваныя нормамі грамадзянскага права маёмасныя ці асабістыя немаёмасныя 
адносіны, суб’екты (удзельнікі) якіх звязаны паміж сабой суб’ектыўнымі 
грамадзянскімі правамі і абавязкамі. 

  

 Грамадзянскія праваадносіны ёсць прававая форма аб’ектыўна існуючых грамадскіх 
адносін. 

 Грамадзянскія праваадносіны ёсць валявыя адносіны: 

 у іх выяўляецца воля дзяржавы (заканадаўца), адлюстраваная ў нормах 
грамадзянскага права (аб’ектыўна выказаная воля); 

 воля суб’ектаў дадзеных адносін, выказаная пры ўзнікненні адносін паміж імі 
(суб’ектыўная воля). 
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АСАБЛІВАСЦІ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВААДНОСІН  

 суб’ектны састаў характарызуецца як незалежныя і маёмасна адасобленыя асобы, 
што вонкава  выяўляецца ў іх юрыдычнай роўнасці; 

 падставамі ўзнікнення з’яўляюцца, як правіла, акты свабоднага волевыяўлення 
(здзелкі, дагаворы); 

 змест правоў і абавязкаў вызначаецца не толькі нормамі права, але і пагадненнем 
паміж удзельнікамі адпаведных адносін; 

 разнастайны круг аб’ектаў (арт. 128 ГК); 

 асобы парадак і спецыфічныя спосабы абароны суб’ектыўных грамадзянскіх 
правоў удзельнікаў адносін (ініцыятыва на абарону, самаабарона, маёмасны 
кампенсацыйны характар абароны). 

  

  КУРС ЛЕКЦЫЙ-ПРЭЗЕНТАЦЫЙ / САЛЕЙ А.А., ЛАНДО Д.Д. 39 



СТРУКТУРА ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВААДНОСІН 

СУБ’ЕКТЫ: 

• грамадзяне Рэспублікі Беларусь 

• юрыдычныя асобы Рэспублікі Беларусь 

• Рэспубліка Беларусь 

• адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі Рэспублікі Беларусь 

АБ’ЕКТ: 

• рэчы 

• работы і паслугі 

• нераскрытая інфармацыя    

• выключныя правы на вынікі інтэлектуальнай дзейнасці і сродкі індывідуалізацыі ўдзельнікаў грамадзянскага 
абароту, тавараў, работ або паслуг 

• нематэрыяльныя даброты 

ЗМЕСТ 

• правы і абавязкі ўдзельнікаў 
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УДЗЕЛЬНІКІ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВААДНОСІН ВАЛОДАЮЦЬ:  

 грамадзянскай праваздольнасцю (здольнасцю асобы мець 
грамадзянскія правы і абавязкі), 

 грамадзянскай дзеяздольнасцю (здольнасцю асобы сваімі 
дзеяннямі набываць грамадзянскія правы і несці абавязкі), 

 дэліктаздольнасцю (здольнасцю асобы несці  
грамадзянска-прававую адказнасць):  
ці з’яўляецца самастойным элементам  
грамадзянскай правасуб’ектнасці? 
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ГРАМАДЗЯНСКАЯ ПРАВАЗДОЛЬНАСЦЬ 

Агульная праваздольнасць 

 здольнасць мець любыя 
грамадзянскія правы і абавязкі            

ў рамках, якія не супярэчаць 
дзейнаму заканадаўству 

  

Спецыяльная праваздольнасць 

 здольнасць мець асобныя грамадзянскія 
правы і абавязкі ў рамках, вызначаных 
дзейным заканадаўствам і (або) мэтай 

(прадметам) дзейнасці адпаведнага 
суб’екта 
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ГРАМАДЗЯНСКАЯ ПРАВАПЕРАЕМНАСЦЬ – 

 пераход грамадзянскіх правоў і (або) абавязкаў ад адной асобы да іншай. 

  

 Правапераемнасць можа ўзнікнуць:  

1. у сілу прадпісання заканадаўства (напрыклад, пры  наследаванні маёмасці 
грамадзяніна);  

2. па пагадненні ўдзельнікаў (пры ўступцы патрабавання);  

3. па рашэнні суда (напрыклад, пры продажы долі з парушэннем пераважнага права 
пакупкі ўдзельнік агульнай  долевай уласнасці, права якога парушана, мае права ў 
судовым парадку патрабаваць пераводу на яго правоў і абавязкаў пакупніка). 
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ГРАМАДЗЯНСКАЯ ПРАВАПЕРАЕМНАСЦЬ 

 УНІВЕРСАЛЬНАЯ 
 (АГУЛЬНАЯ) 

 СІНГУЛЯРНАЯ 
 (АСОБНАЯ) 
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АБ’ЕКТ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВААДНОСІН 
(тое, на што накіраваны суб’ектыўныя грамадзянскія 
правы і абавязкі бакоў праваадносін) 

 Віды аб’ектаў (арт. 128 ГК): 

 рэчы (уключаючы грошы і каштоўныя паперы, іншую маёмасць, у тым ліку маёмасныя 
правы). 

 У вузкім (прамым) сэнсе рэчы – гэта прадметы матэрыяльнага свету, якія задавальняюць 
пэўныя патрэбнасці суб’екта грамадзянскага права. У такім разуменні рэч выступае аб’ектам 
рэчавых праваадносін. 

 У шырокім сэнсе ў такое паняцце ўключаецца і маёмаснае права; 

 работы і паслугі (у тэорыі – «дзеянні»). 

 Дзеянні з’яўляюцца аб’ектамі абавязацельных праваадносін; 

 нераскрытая інфармацыя (арт. 140 ГК).  

 Інфармацыя ахоўваецца як нераскрытая інфармацыя, калі яна складае камерцыйную тайну 
або ў дачыненні да яе ўстаноўлены іншы рэжым канфідэнцыяльнасці (праект); 

 выключныя правы на вынікі інтэлектуальнай дзейнасці і сродкі індывідуалізацыі 
ўдзельнікаў грамадзянскага абароту, тавараў, работ ці паслуг; 

 нематэрыяльныя даброты (глава 8 ГК). 
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ЗМЕСТ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВААДНОСІН 

Суб'ектыўнае грамадзянскае права 
(забяспечаная заканадаўствам мера 
дазволеных паводзін суб'екта, які 
мае правамоцтвы) 
 правамоцтва патрабавання, 

 правамоцтва на ўласныя дзеянні, 

 правамоцтва на абарону 

Суб'ектыўны грамадзянска-прававы абавязак 
(мера належных паводзін абавязанага 
суб'екта) 

 пасіўны тып, 

 актыўны тып 
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КЛАСІФІКАЦЫЯ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВААДНОСІН 

у залежнасці ад таго,  
на падставе якой нормы ГП узнікаюць  

грамадзянскія праваадносіны 

рэгулятыўныя ахавальныя 
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КЛАСІФІКАЦЫЯ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВААДНОСІН 

паводле аб’екта і асаблівасцяў ажыццяўлення 
грамадзянскіх правоў (паводле спосабу 
задавальнення інтарэсу асобы, якая мае 

правамоцтвы) 

рэчавыя абавязацельныя 
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КЛАСІФІКАЦЫЯ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВААДНОСІН 

паводле ступені вызначанасці 
абавязаных суб’ектаў і 

паводле характару вызначанасці 
абавязкаў 

абсалютныя адносныя 
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КЛАСІФІКАЦЫЯ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВААДНОСІН 

паводле зместу 

маёмасныя 
асабістыя 

немаёмасныя 
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ДЫСКУСІЙНЫЯ ПЫТАННІ КЛАСІФІКАЦЫІ  
ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВААДНОСІН 

 Вылучэнне ў якасці самастойных відаў: 

 карпаратыўных праваадносін (заснаваны на ўдзеле (членстве) 
суб’екта ў юрыдычных асобах – карпарацыях і валоданні такім 
удзельнікам правам на кіраванне карпарацыяй і яе маёмасцю); 

 праваадносін, зместам якіх выступае пераважнае права (права 
ўдзельніка агульнай долевай уласнасці на пакупку долі, якая 
прадаецца іншым удзельнікам долі; права ўдзельніка ЗАТ (ААТ) на 
пакупку акцый (доляў у статутным фондзе), якія прадаюцца іншым 
удзельнікам гэтага таварыства; права залогатрымальніка на 
задавальненне сваіх патрабаванняў за кошт закладзенай маёмасці).  
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ТЭМА 4.  ГРАМАДЗЯНЕ  (ФІЗІЧНЫЯ  АСОБЫ)  ЯК  СУБ’ЕКТЫ 
ГРАМАДЗЯНСКАГА  ПРАВА 

1. Уводныя палажэнні аб грамадзянах (фізічных асобах) як суб’ектах грамадзянскага 
права. 

2. Праваздольнасць грамадзян (фізічных асоб): паняцце, характар і змест. 

3. Дзеяздольнасць фізічнай асобы (паняцце, віды, аб’ём).  

4. Прадпрымальніцкая дзейнасць грамадзян. Банкруцтва індывідуальнага 
прадпрымальніка. 

5. Абмежаванне дзеяздольнасці грамадзяніна (умовы і прававыя наступствы). 
Прызнанне грамадзяніна недзеяздольным (умовы і прававыя наступствы).  

6. Імя грамадзяніна. Месца жыхарства грамадзяніна і яго юрыдычнае значэнне. 

7. Прызнанне грамадзяніна без вестак адсутным (парадак, умовы, прававыя 
наступствы). Аб’яўленне грамадзяніна памерлым (парадак, умовы, прававыя 
наступствы). 
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ГРАМАДЗЯНЕ, ФІЗІЧНЫЯ АСОБЫ: 
УВОДНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

Тэрмін «грамадзянін» неабходны для адлюстравання палітыка-прававой сувязі з 
канкрэтнай дзяржавай.  

Удзельнікамі рэгулюемых грамадзянскім заканадаўствам адносін з’яўляюцца 
грамадзяне Рэспублікі Беларусь (ч. 1 п. 3 арт. 1 ГК). 

Тэрмін «фізічная асоба» выкарыстоўваецца для вызначэння прававога палажэння 
чалавека і ахоплівае грамадзян Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян і асоб без 
грамадзянства.  

Правілы, устаноўленыя грамадзянскім заканадаўствам, прымяняюцца да адносін з 
удзелам замежных грамадзян, асоб без грамадзянства, калі іншае не вызначана 
Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, іншымі заканадаўчымі актамі і міжнароднымі 
дагаворамі Рэспублікі Беларусь (ч. 2 п. 3 арт. 1 ГК). 
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ПРАВАЗДОЛЬНАСЦЬ ГРАМАДЗЯНІНА (арт. 16, арт. 17 ГК)  

 Грамадзянская праваздольнасць – гэта здольнасць мець грамадзянскія правы  
і несці абавязкі. 

 Момант узнікнення грамадзянскай праваздольнасці: 

 заканадаўства – толькі нараджэнне; 

 дактрына – дыскусія аб статусе эмбрыёна (арт. 957, арт. 1037 ГК).  

 Змест праваздольнасці. Грамадзяне могуць мець маёмасць на праве ўласнасці, наследаваць 
і завяшчаць яе, займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю, ствараць юрыдычныя асобы, 
ажыццяўляць здзелкі і ўдзельнічаць у абавязацельствах, мець месца жыхарства, мець права 
аўтара, іншыя маёмасныя і немаёмасныя правы.  

пералік праў не вычарпальны 

  агульны характар праваздольнасці грамадзяніна 
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ПРАВАЗДОЛЬНАСЦЬ ГРАМАДЗЯНІНА  

 Характэрныя рысы праваздольнасці грамадзяніна (арт. 21 ГК): 

1. неадчужальнасць; 

2. недапушчальнасць абмежаванняў.  

  

НО! Грамадзянін можа быць абмежаваны ў праваздольнасці ў выпадках і 
парадку, вызначаных законам. 

Поўная або частковая адмова грамадзяніна ад праваздольнасці, іншыя 
здзелкі, накіраваныя на абмежаванне праваздольнасці, нікчэмныя, за 
выключэннем выпадкаў, калі такія здзелкі дапускаюцца законам. 
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СУАДНОСІНЫ  ПРАВАЗДОЛЬНАСЦІ  І СУБ’ЕКТЫЎНЫХ 
ГРАМАДЗЯНСКІХ  ПРАВОЎ 

КУРС ЛЕКЦЫЙ-ПРЭЗЕНТАЦЫЙ / САЛЕЙ А.А., ЛАНДО Д.Д. 

Праваздольнасць  Суб’ектыўнае грамадзянскае права  

уключае ўсе патэнцыяльна магчымыя 
правы асобы, што дапускаюцца  
заканадаўствам, безадносна да 

канкрэтнай асобы. Неабходная ўмова 
для набыцця суб’ектыўных грамадзянскіх 

правоў і абавязкаў 

выяўляецца ў канкрэтных грамадзянскіх 
праваадносінах, індывідуальна  ў 

прымяненні да ўзніклых грамадзянскіх 
праваадносін і канкрэтнага абавязанага 

суб’екта 
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ДЗЕЯЗДОЛЬНАСЦЬ ГРАМАДЗЯН (арт. 20 ГК)  

Грамадзянская дзеяздольнасць – 
здольнасць сваімі дзеяннямі набываць і 
ажыццяўляць грамадзянскія правы, ствараць 
для сябе грамадзянскія абавязкі і выконваць 
іх. 

Момант узнікнення ў поўным аб’ёме: 
паводле  агульнага  правіла  –  па  дасягненні 
18 гадоў. 

Віды: поўная, частковая. 
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НАБЫЦЦЁ   ДЗЕЯЗДОЛЬНАСЦІ  Ў  ПОЎНЫМ  АБ’ЁМЕ          
ДА  18  ГАДОЎ  

1. эмансіпацыя грамадзяніна (аб’яўленне асобы, якая 
дасягнула 16 гадоў, цалкам дзеяздольнай пры ўмове, што 
яна працуе па працоўным дагаворы (кантракце) або са 
згоды бацькоў займаецца прадпрымальніцкай 
дзейнасцю, арт. 26 ГК) – з моманту прыняцця рашэння 
органаў апекі і апякунства ці суда аб эмансіпацыі; 

2. уступленне ў шлюб да дасягнення 18 гадоў – з моманту 
ўступлення ў шлюб (пры прызнанні шлюбу несапраўдным 
суд можа прыняць рашэнне аб страце непаўналетнім 
мужам або жонкай поўнай дзеяздольнасці з моманту, які 
вызначаецца судом). 
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ДЗЕЯЗДОЛЬНАСЦЬ  НЕПАЎНАЛЕТНІХ  ДА 14 ГАДОЎ 
(МАЛАЛЕТНІХ) 

Частковая дзеяздольнасць  

арт. 27 ГК: мае права самастойна ажыццяўляць пэўныя здзелкі:  

1. дробныя бытавыя здзелкі; 

2. здзелкі, накіраваныя на бязвыплатнае атрыманне выгад, якія не патрабуюць натарыяльнага 
засведчання або дзяржаўнай рэгістрацыі; 

3. здзелкі па распараджэнні сродкамі, прадастаўленымі законным прадстаўніком ці са згоды 
апошняга трэцяй асобай для пэўнай мэты або вольнага распараджэння.  

Іншыя здзелкі ад іх імя – толькі законныя прадстаўнікі (бацькі, усынавіцелі ці апекуны). 

Маёмасную адказнасць па здзелках заўсёды нясуць законныя прадстаўнікі.  

Адказнасць за ўчыненую шкоду (дэліктаздольнасць) заўсёды нясуць законныя прадстаўнікі, калі 
не дакажуць, што шкода ўзнікла не па іх віне, нават калі малалетні дасягнуў паўналецця ці атрымаў 
маёмасць, дастатковую для пакрыцця шкоды (ёсць выключенні  – арт. 942 ГК). 
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ДЗЕЯЗДОЛЬНАСЦЬ НЕПАЎНАЛЕТНІХ  
АД 14 ДА 18 ГАДОЎ 

 Частковая дзеяздольнасць 

арт. 25 ГК: мае права самастойна ажыццяўляць пэўныя здзелкі: 

1. самастойна распараджацца сваім заробкам, стыпендыяй; 

2. ажыццяўляць аўтарскія правы; 

3. уносіць грашовыя сродкі ў банкі і распараджацца імі; 

4. дробныя бытавыя здзелкі; 

5. здзелкі, накіраваныя на бязвыплатнае атрыманне выгад, якія не патрабуюць 
натарыяльнага засведчання або дзяржаўнай рэгістрацыі; 

6. здзелкі па распараджэнні сродкамі, прадастаўленымі законным прадстаўніком ці са згоды 
апошняга трэцяй асобай для пэўнай мэты або вольнага распараджэння.  

Іншыя здзелкі  – з пісьмовай згоды законных прадстаўнікоў.  

З 16 гадоў могуць быць членамі кааператываў. 

Суд па хадайніцтве законных прадстаўнікоў можа пазбавіць права самастойна распараджацца 
заробкам, стыпендыяй пры наяўнасці «дастатковых падстаў» (п. 4 арт. 25 ГК). 
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ДЗЕЯЗДОЛЬНАСЦЬ НЕПАЎНАЛЕТНІХ  
АД 14 ДА 18 ГАДОЎ 

 Маёмасная адказнасць па здзелках 

 Самастойна нясуць адказнасць, але па здзелках, ажыццёўленых з пісьмовай згоды 
законнага прадстаўніка; асоба, якая дала пісьмовую згоду на ажыццяўленне 
здзелкі, нясе субсідыярную адказнасць. 

 Адказнасць за ўчыненую шкоду (дэліктаздольнасць)  

 Самастойна нясуць адказнасць. Калі няма даходаў і маёмасці – шкода павінна быць  
пакрыта цалкам ці ў частцы, якой не стае, бацькамі, усынавіцелямі або апекуном, 
калі яны не дакажуць, што шкода ўзнікла не па іх віне. Гэты абавязак спыняецца па 
дасягненні тым, хто ўчыніў шкоду, паўналецця, або ў выпадку, калі ў яго да 
дасягнення паўналецця з’явіліся даходы ці іншая маёмасць, дастатковыя для 
пакрыцця шкоды, або калі ён да дасягнення паўналецця набыў дзеяздольнасць  
(арт. 943 ГК). 
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ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

 Прадпрымальніцкая дзейнасць (ч. 2 п. 1 арт. 1 ГК): 

1. самастойная дзейнасць юрыдычных і фізічных асоб; 

2. ажыццяўляецца імі ў грамадзянскім абароце ад свайго імя, на сваю рызыку 
і пад сваю маёмасную адказнасць; 

3. накіравана на сістэматычнае атрыманне прыбытку ад карыстання 
маёмасцю, продажу рэчаў, вырабленых, перапрацаваных ці набытых  
указанымі асобамі для продажу, а таксама ад выканання работ ці аказання 
паслуг, калі гэтыя работы ці паслугі прызначаны для рэалізацыі іншым 
асобам і не выкарыстоўваюцца для ўласнага спажывання. 

Вычарпальны пералік відаў дзейнасці, якія не адносяцца да 
прадпрымальніцкай дзейнасці (ч. 4 п. 1 арт. 1 ГК). 
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ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

Ключавыя нарматыўныя прававыя акты: 

1. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 18 чэрвеня 2005 г. № 285 
«Аб некаторых мерах па рэгуляванні прадпрымальніцкай 
дзейнасці» 

2. Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16 студзеня 2009 г. № 1 
«Аб дзяржаўнай рэгістрацыі і ліквідацыі (спыненні дзейнасці) 
суб’ектаў гаспадарання»  

3. Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 23 лістапада 2017 г. № 7 
«Аб развіцці прадпрымальніцтва» 
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ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ГРАМАДЗЯН 

Формы прадпрымальніцкай дзейнасці грамадзяніна 

 

  

 

 

 

 Індывідуальны прадпрымальнік, які не ў стане задаволіць патрабаванні крэдытораў, 
звязаныя з ажыццяўленнем ім прадпрымальніцкай дзейнасці, можа быць прызнаны 
эканамічна неплацежаздольным (банкрутам) у судовым парадку (арт. 24 ГК). 
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індывідуальнае прадпрымальніцтва  «калектыўнае» прадпрымальніцтва 

без утварэння юрыдычнай асобы,  
з моманту дзяржаўнай рэгістрацыі             

ў якасці індывідуальнага 
прадпрымальніка 

стварэнне  камерцыйных  
юрыдычных асоб  

розных  
арганізацыйна-прававых форм 



АБМЕЖАВАННЕ ДЗЕЯЗДОЛЬНАСЦІ ГРАМАДЗЯН 

Умовы абмежавання грамадзяніна ў дзеяздольнасці (арт. 30 ГК): 

1. злоўжыванне спіртнымі, наркатычнымі сродкамі або псіхатропнымі рэчывамі, іх аналагамі; 

2. тым самым сям’я ставіцца ў цяжкае матэрыяльнае становішча. 

Адпадзенне падстаў  >>>> суд скасоўвае абмежаванне дзеяздольнасці. 

Прававыя наступствы:  

1. мае права ажыццяўляць дробныя бытавыя здзелкі; 

2. атрымліваць зарплату, пенсію, ажыццяўляць іншыя здзелкі – са згоды папячыцеля; 

3. самастойна  нясе маёмасную адказнасць па здзейсненым здзелкам і за ўчыненую шкоду. 

Судовы парадак прызнання грамадзяніна абмежавана дзеяздольным (артыкулы 373–376 ГПК).  

Устанаўлівае апякунства. 

Рэкамендаваныя нарматыўныя прававыя акты: пастановы Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь ад 16 снежня 2004 г. № 13 
«Аб практыцы разгляду судамі спраў аб прызнанні грамадзяніна абмежавана дзеяздольным або недзеяздольным, а таксама аб 
прызнанні грамадзяніна дзеяздольным або аб скасаванні абмежавання дзеяздольнасці», Закон Рэспублікі Беларусь ад 13 ліпеня 
2012 г. «Аб наркатычных сродках, псіхатропных рэчывах, іх прэкурсорах і аналагах», Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 10 
студзеня 2005 г. № 9 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб ажыццяўленні дзейнасці ў сферы гульнявога бізнесу на тэрыторыі Рэспублікі 
Беларусь» (п. 14-2 – дыскусія).  
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ПРЫЗНАННЕ ГРАМАДЗЯНІНА НЕДЗЕЯЗДОЛЬНЫМ 

Умовы (арт. 29 ГК): 
1. псіхічнае расстройства (душэўная хвароба, слабасць розуму); 
2. няздольнасць разумець значэнне сваіх дзеянняў ці кіраваць імі. 

У выпадку папраўкі можа быць адноўлены ў дзеяздольнасці. 

 Прававыя наступствы: 
1. усе здзелкі ад імя недзеяздольнага грамадзяніна ажыццяўляе апякун; 
2. здзелка, учыненая грамадзянінам, які прізнаны недзеяздольным, да выгады гэтага грамадзяніна, 
можа быць прызнана сапраўднай па патрабаванні яго апекуна (п. 2 арт. 172 ГК); 

3. адказнасць за шкоду нясе апякун, арганізацыя, якая ажыццяўляе нагляд за недзеяздольным 
грамадзянінам, калі не дакажуць, што шкода ўзнікла не па іх віне (арт. 945 ГК). 

Судовы парадак прызнання грамадзяніна недзеяздольным (артыкулы 373–376 ГПК). 

Устанаўліваецца апека. 

Рэкамендаваны нарматыўны прававы акт: пастанова Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь  
 ад 16 снежня 2004 г. № 13 «Аб практыцы разгляду судамі спраў аб прызнанні грамадзяніна абмежавана 
дзеяздольным ці недзеяздольным, а таксама аб прызнанні грамадзяніна дзеяздольным або аб адмене 
абмежавання дзеяздольнасці». 
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ЗМЯНЕННЕ ЎМОЎ АБМЕЖАВАННЯ ДЗЕЯЗДОЛЬНАСЦІ  
З 1 ЖНІЎНЯ 2020 ГОДА 

Дадатковыя ўмовы абмежавання грамадзяніна ў дзеяздольнасці: 

1. псіхічнае расстройства (захворванне) і як следства – абмежавана здольнасць разумець значэнне сваіх 
дзеянняў ці кіраваць імі; 

2. паляпшэнне псіхічнага стану грамадзяніна, які быў прызнаны недзеяздольным з прычыны псіхічнага 
расстройства (захворвання). 

Прававыя наступствы:   

1. мае права ажыццяўляць дробныя бытавыя здзелкі; 

2. мае права ажыццяўляць здзелкі, накіраваныя на бязвыплатнае атрыманне выгад, якія не патрабуюць 
натарыяльнага засведчання або дзяржаўнай рэгістрацыі; 

3. мае права ажыццяўляць здзелкі па распараджэнні сродкамі, дадзенымі папячыцелем ці са згоды 
апошняга трэцяй асобай для пэўнай мэты ці свабоднага распараджэння; 

4. мае права атрымліваць заробак, пенсію і іншыя даходы і распараджацца імі; 

5. іншыя здзелкі ажыццяўляюцца са згоды папячыцеля.  

 Суд па хадайніцтве папячыцеля або органа апекі і папячыцельства можа абмежаваць ці пазбавіць 
такога грамадзяніна права самастойна распараджацца заробкам, пенсіяй і іншымі даходамі пры 
наяўнасці «дастатковых падстаў». 
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ЗМЯНЕННЕ  ЎМОЎ  ПРЫЗНАННЯ  ГРАМАДЗЯНІНА 
НЕДЗЕЯЗДОЛЬНЫМ  З  1 ЖНІЎНЯ  2020  ГОДА 

  

Катэгорыя «псіхічнае расстройства (душэўная хвароба ці слабасць розуму)» 
будзе зменена на больш шырокую па змесце катэгорыю «псіхічнае 
расстройства (захворванне)». 

  

Дадатковая ўмова прызнання грамадзяніна недзеяздольным – знаходжанне 
ў непрытомным стане, які выключае магчымасць разумець значэнне сваіх 
дзеянняў ці кіраваць імі, у сувязі з захворваннем. 
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ІМЯ  І  МЕСЦА  ЖЫХАРСТВА  ГРАМАДЗЯНІНА  
(арт. 18, арт. 19 ГК)  

Імя грамадзяніна – прозвішча, уласнае імя і імя па бацьку (калі такое ёсць), калі іншае не 
выцякае з заканадаўства. У выпадку і парадку, прадугледжаных заканадаўствам, грамадзянін 
можа выкарыстоўваць псеўданім (выдуманае імя). 

Перамена грамадзянінам імя не з’яўляецца падставай для спынення ці змянення яго праў і 
абавязкаў, набытых пад папярэднім імем. Грамадзянін абавязаны прымаць неабходныя меры 
для паведамлення сваім даўжнікам і крэдыторам пра перамену яго імя і нясе рызыку 
наступстваў, выкліканых адсутнасцю ў гэтых асоб звестак аб перамене яго імя. 

Месца жыхарства грамадзяніна – месца знаходжання (адрас) жылога памяшкання, права 
валодання, распараджэння і (або) карыстання якім узнікла ў грамадзяніна на падставах, 
устаноўленых заканадаўчымі актамі, або населены пункт, дзе гэты грамадзянін пастаянна ці 
пераважна пражывае, а пры немагчымасці ўстанавіць такое месца – месца жыхарства (пры яго 
адсутнасці – месца знаходжання), указанае ў дакуменце, які засведчвае асобу, або іншым 
дакуменце аб рэгістрацыі, або месца знаходжання маёмасці гэтай асобы. Для малалетніх ці 
грамадзян, якія знаходзяцца под апекой, – месца жыхарства іх бацькоў, усынавіцеляў ці 
апекуноў. 
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ПРЫЗНАННЕ ГРАМАДЗЯНІНА АДСУТНЫМ БЕЗ ВЕСТАК  
(арт. 38 ГК) 

Умовы: 

1. адсутнасць па месцы жыхарства на працягу аднаго года без звестак аб месцы яго знаходжання; 

2. немагчымасць устанавіць месца знаходжання адсутнага. 

Наступствы: 

1. пры неабходнасці пастаяннага кіравання маёмасцю яно перадаецца ў давернае кіраванне;  

2. даверны кіраўнік прымае выкананне абавязацельстваў, пагашае за кошт маёмасці адсутнага даўгі, кіруе гэтай 
маёмасцю, выдае ўтрыманне грамадзянам, якіх адсутны без вестак абавязаны быў утрымліваць; 

3. спыненне даверанасці, дагавор даручэння (артыкулы 189, 867 ГК). 

Судовы парадак прызнання (артыкулы 368, 369 ГПК). 

Яўка ці выяўленне месца знаходжання грамадзяніна, прызнанага адсутным без вестак, >>>> суд адмяняе рашэнне аб 
прызнанні яго адсутным без вестак. На падставе рашэння суда адмяняецца давернае кіраванне маёмасцю гэтага 
грамадзяніна. 

Калі праз тры гады з дня прызначэння давернага кіраўніка рашэнне аб прызнанні грамадзяніна адсутным без вестак 
не было адменена і не было звароту ў суд аб аб’яўленні грамадзяніна памерлым, орган апекі і папячыцельства 
абавязаны звярнуцца ў суд з заявай аб аб’яўленні грамадзяніна памерлым. 
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АБ’ЯЎЛЕННЕ ГРАМАДЗЯНІНА ПАМЕРЛЫМ (АРТ. 41 ГК)  

Умовы: 

1. адсутнасць грамадзяніна па месцы жыхарства на працягу 3 гадоў (калі ён знік без вестак 
пры абставінах, якія пагражалі смерцю ці давалі падставу меркаваць яго гібель ад пэўнага 
няшчаснага выпадку, – на працягу 6 месяцаў; калі знік без вестак у сувязі з ваеннымі 
дзеяннямі – не раней як праз 2 гады з дня заканчэння ваенных дзеянняў); 

2. неатрыманне звестак пра адсутнага; 

3. немагчымасць устанавіць, ці жывы грамадзянін. 

Наступствы  – тыя ж, якія пацягнула б смерць, за выключэннем страты праваздольнасці.  

Судовы парадак аб’яўлення памерлым (артыкулы 370–372 ГПК). 

Наступствы яўкі аб’яўленага памерлым (арт. 42 ГК): рашэнне суда адмяняецца, бязвыплатна 
перададзеная маёмасць належыць вяртанню (выключэнні: грошы і каштоўныя паперы на 
прад’яўніка). Па выплатных здзелках – вяртанне маёмасці толькі ад асоб, якія ведалі пры 
набыцці, што грамадзянін жывы; вяртаюцца сумы, выручаныя ад рэалізацыі вымарачнай 
маёмасці (арт. 1039 ГК).  
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ТЭМА 5: ЮРЫДЫЧНЫЯ АСОБЫ 
ЯК СУБ’ЕКТЫ ГРАМАДЗЯНСКАГА ПРАВА 

1. Паняцце і прыкметы юрыдычнай асобы (ЮА). 

2. Правасуб’ектнасць юрыдычных асоб: 

 грамадзянская праваздольнасць ЮА (паняцце, характар, змест, 
узнікненне і спыненне); 

 грамадзянская дзеяздольнасць ЮА (паняцце, спосабы ажыццяўлення). 

3. Індывідуалізацыя юрыдычнай асобы ў грамадзянскім абароце. Філіялы і 
прадстаўніцтвы ЮА. 

4. Утварэнне юрыдычных асоб. Дзяржаўная рэгістрацыя як завяршальны этап 
стварэння ЮА. 

5. Спыненне дзейнасці юрыдычных асоб (паняцце, спосабы). Рэарганізацыя, 
яе формы. Ліквідацыя ЮА. 
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ЛЕГАЛЬНАЕ АЗНАЧЭННЕ ЮРЫДЫЧНАЙ АСОБЫ  

КУРС ЛЕКЦЫЙ-ПРЭЗЕНТАЦЫЙ / САЛЕЙ А.А., ЛАНДО Д.Д. 

Юрыдычнай асобай прызнаецца арганізацыя, якая 

 мае ва ўласнасці, гаспадарчым веданні ці аператыўным кіраванні 
адасобленую маёмасць, 

 нясе самастойную адказнасць па сваіх абавязацельствах, 

 можа ад свайго імя набываць і ажыццяўляць маёмасныя і асабістыя 
немаёмасныя правы, выконваць абавязкі, быць істцом і адказчыкам у судзе, 

 прайшла ва ўстаноўленым парадку дзяржаўную рэгістрацыю ў якасці 
юрыдычнай асобы або прызнана такой заканадаўчым актам (п. 1 арт. 44 ГК). 
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ПРЫКМЕТЫ ЮРЫДЫЧНАЙ АСОБЫ (СУТНАСНЫЯ) 

Арганізацыйнае адзінства 

Маёмасная адасобленасць 

Самастойная адказнасць па  абавязацельствах 

Выступленне ў грамадзянскім абароце ад свайго імя 
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СПОСАБЫ МАЁМАСНАЙ АДАСОБЛЕНАСЦІ 

Прызнанне за юрыдычнай асобай права ўласнасці на маёмасць 

Замацаванне за юрыдычнай асобай маёмасці на праве гаспадарчага 
ведання 

(унітарныя прадпрыемствы, дзяржаўныя аб’яднанні, іншыя юрыдычныя 
асобы ў выпадках, якія вызначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь) 

Замацаванне за юрыдычнай асобай маёмасці на праве аператыўнага 
кіравання 

(казённыя прадпрыемствы, установы, дзяржаўныя аб’яднанні) 
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спецыяльныя агульныя 

САМАСТОЙНАЯ МАЁМАСНАЯ АДКАЗНАСЦЬ  
ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ 

 Агульнае правіла: юрыдычныя асобы адказваюць па  ўсіх сваіх абавязацельствах усёй сваёй 
маёмасцю (п.1 арт. 52 ГК). 

 Выключэнне: установы (п. 2 арт. 120 ГК). 

  

 ЮА не адказваюць па абавязацельствах заснавальнікаў (удзельнікаў), уласнікаў, а 
заснавальнікі (удзельнікі) ЮА або ўласнікі яе маёмасці не адказваюць па абавязацельствах 
ЮА, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўчымі актамі  або ўстаноўчымі 
дакументамі ЮА (п. 3 арт. 52 ГК). 

  Выключэнні, прадугледжаныя заканадаўчымі актамі:  
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 • Агульнае (для ўсіх арганізацыйна-прававых форм юрыдычных асоб): 

 уласнік маёмасці ЮА, прызнанай эканамічна неплацежаздольнай (банкрутам), яе 
заснавальнікі (удзельнікі) або іншыя асобы, у тым ліку кіраўнік ЮА, які мае права даваць 
абавязковыя для гэтай ЮА ўказанні або магчымасць іншым чынам вызначаць яе дзеянні, 
нясуць субсідыярную адказнасць пры недастатковасці маёмасці ЮА толькі ў тым выпадку, 
калі эканамічная неплацежаздольнасць (банкруцтва) ЮА была выклікана вінаватымі 
(наўмыснымі) дзеяннямі такіх асоб, калі іншае не ўстаноўлена заканадаўчымі актамі (ч. 2 п. 3 
арт. 52  ГК). 

 • Спецыяльныя (устаноўленыя для асобных арганізацыйна-прававых форм 
юрыдычных асоб): 

 таварыствы з даданай адказнасцю (арт. 94 ГК, Палажэнне аб дзяржаўнай рэгістрацыі 
суб’ектаў гаспадарання): мінімальны памер не менш за суму, эквівалентную 50 базавым 
велічыням; 

 Працяг:  

ВЫКЛЮЧЭННІ 
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ВЫКЛЮЧЭННІ (ПРАЦЯГ) 

 поўнае таварыства (арт. 72 ГК): удзельнікі салідарна нясуць даданую адказнасць па 
даўгах таварыства ўсёй сваёй маёмасцю; 

 камандытнае таварыства (арт. 81 ГК): поўныя таварышы нясуць адказнасць усёй сваёй 
маёмасцю, камандыты адказнасці не нясуць (толькі рызыка страт); 

 вытворчы кааператыў (арт. 107 ГК): члены адказваюць па абавязацельствах кааператыва 
ў роўных долях, калі іншае не вызначана ў статуце, у межах, устаноўленых статутам, але не 
менш за велічыню атрыманага гадавога даходу ў вытворчым кааператыве; 

 казённае прадпрыемства (п. 5 арт. 115 ГК): па абавязацельствах ЮА субсідыярную 
адказнасць нясе Рэспубліка Беларусь, адказнасць не абмежавана; 

 установа (п. 2 арт. 120 ГК): пры недастатковасці грашовых сродкаў субсідыярную 
адказнасць нясе ўласнік; 

 асацыяцыі (саюзы) (п. 4 арт. 121 ГК): субсідыярная адказнасць удзельнікаў у памеры, 
прадугледжаным статутам. 
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ПРАВАЗДОЛЬНАСЦЬ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ 

Агульная 

 Юрыдычныя асобы, надзеленыя агульнай 
праваздольнасцю, могуць займацца 
любой дзейнасцю, якая, аднак, не 
супярэчыць заканадаўству, такім чынам 
мець любыя грамадзянскія правы і 
абавязкі, якія не супярэчаць дзейнаму 
заканадаўству і агульным прынцыпам 
права. 

 Характэрна: для камерцыйных ЮА 
(акрамя дзяржаўных аб’яднанняў і 
дзяржаўных унітарных 
прадпрыемстваў). 

Спецыяльная 

 Спецыяльная праваздольнасць ЮА 
азначае, што ЮА валодае толькі тымі 
грамадзянскімі правамі і нясе толькі тыя 
абавязкі, якія адпавядаюць мэце 
стварэння ЮА і прадмету яе дзейнасці, 
пазначаных ва ўстаноўчых дакументах. 

 Характэрна: для некамерцыйных ЮА. 
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ПРАВАЗДОЛЬНАСЦЬ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ 

Праваздольнасць юрыдычнай асобы ўзнікае ў момант яе стварэння, які, паводле 
агульнага правіла, прымяркоўваецца да моманту яе дзяржаўнай рэгістрацыі, калі 
іншае не ўстаноўлена Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь (п. 3 арт. 45; п. 2 арт. 47 ГК).  

Спыняецца праваздольнасць юрыдычнай асобы ў момант завяршэння яе ліквідацыі 
(п. 8 арт. 59 ГК). 

Змест праваздольнасці юрыдычнай асобы вызначаецца агульным ці спецыяльным 
характарам праваздольнасці ЮА.  

Права на ажыццяўленне некаторых відаў дзейнасці мае на ўвазе атрыманне ад 
дзяржавы спецыяльных дазволаў (ліцэнзій). Асноватворны акт у галіне 
ліцэнзавання: Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 10 верасня 2010 года № 450, 
якім зацверджана Палажэнне аб ліцэнзаванні асобных відаў дзейнасці. 
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ДЗЕЯЗДОЛЬНАСЦЬ ЮРЫДЫЧНАЙ АСОБЫ: 
СПОСАБЫ РЭАЛІЗАЦЫІ 

органамі юрыдычнай асобы (дзеянне органа разглядаецца  як  
дзеянне  самой  ЮА) 

дзеяннямі  ўдзельнікаў   юрыдычнай  асобы 

пры дапамозе дзейнасці спецыяльна ўпаўнаважаных асоб  –  
прадстаўнікоў  ЮА 
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Паводле характару 
паўнамоцтваў 

Органы кіравання 

Агульны сход   
як вышэйшы орган 

кіравання 

Савет дырэктараў 
(назіральны  савет), які 
ажыццяўляе  агульнае 
кіраванне дзейнасцю 

ЮА 

Праўленне і (або) дырэктар – 
выканаўчы орган, які 
ажыццяўляе бягучае 

кіраўніцтва 

Органы кантролю (рэвізор, 
рэвізійная камісія) 

КЛАСІФІКАЦЫЯ ОРГАНАЎ ЮРЫДЫЧНАЙ АСОБЫ 
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СПОСАБЫ ІНДЫВІДУАЛІЗАЦЫІ ЮРЫДЫЧНАЙ АСОБЫ 
Ў ГРАМАДЗЯНСКІМ АБАРОЦЕ 

наданне наймення  

 

вызначэнне месца знаходжання:  

прызнаецца  месца  знаходжання  пастаянна дзеючага  
выканаўчага  органа  ЮА (п. 2 арт. 50 ГК) 
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НАЙМЕННЕ ЮРЫДЫЧНАЙ АСОБЫ 

Агульныя  патрабаванні  
(для ўсіх ЮА) 

  

 указанне на арганізацыйна-прававую 
форму; 

 указанне на характар дзейнасці для 
некамерцыйных організацый, а таксама 
для камерцыйных арганізацый                    
у выпадках, прадугледжаных 
заканадаўчымі актамі; 

 спецыяльнае найменне абавязкова для 
камерцыйных арганізацый (можа быць    
у некамерцыйных ЮА) 

Спецыяльныя патрабаванні 
(для асобных арганізацыйна-прававых 
форм і відаў ЮА) 

  

 Напрыклад,  

 унітарнае прадпрыемства: фірменнае 
найменне павінна ўтрымліваць указанне 
на форму ўласнасці, калі іншае                 
не прадугледжана заканадаўчымі актамі    
(п. 3 арт. 113 ГК); 

 фонд: найменне павінна ўтрымліваць 
слова «фонд» і ўказанне на характар 
дзейнасці і від фонду (п. 1 арт. 118 ГК). 
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ФІЛІЯЛЫ І ПРАДСТАЎНІЦТВЫ ЮРЫДЫЧНАЙ АСОБЫ – 
АДАСОБЛЕНЫЯ ПАДРАЗДЗЯЛЕННІ ЮРЫДЫЧНАЙ АСОБЫ, 
РАЗМЕШЧАНЫЯ ПА-ЗА МЕСЦАМ ЯЕ ЗНАХОДЖАННЯ 

 Агульныя рысы:  

 не прызнаюцца юрыдычнымі асобамі; 

 надзяляюцца юрыдычнай асобай, што іх стварыла, маёмасцю для ажыццяўлення належных 
ёй функцый. Маёмасць філіяла і прадстаўніцтва ўлічваецца асобна на балансе юрыдычнай 
асобы, што іх стварыла; 

 дзейнічаюць на падставе Палажэнняў, зацверджаных юрыдычнай асобай, што іх стварыла; 

 кіраўнікі філіялаў і прадстаўніцтваў прызначаюцца юрыдычнай асобай і дзейнічаюць на 
падставе выдадзенай ім даверанасці;  

 адказнасць за дзейнасць філіяла і прадстаўніцтва нясе юрыдычная асоба, якая іх стварыла.  

 Адрозненні: па функцыях і іх аб’ёме. 

 Філіял выконвае асноўныя функцыі ЮА (усе або частку). 

 Прадстаўніцтва прызначана прадстаўляць інтарэсы ЮА і ажыццяўляць іх абарону. 
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УТВАРЭННЕ ЮРЫДЫЧНАЙ АСОБЫ 

  

 якія ЮА могуць утварацца ў Рэспубліцы Беларусь (у якіх 
арганізацыйна-прававых формах); 

 хто можа выступаць у якасці заснавальнікаў (удзельнікаў) юрыдычнай 
асобы; 

 спосабы ўтварэння ЮА; 

 агульны парадак утварэння ЮА (этапы ўтварэння); 

 прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі. 
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АРГАНІЗАЦЫЙНА-ПРАВАВЫЯ ФОРМЫ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ 
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Камерцыйныя 

• гаспадарчыя  таварыствы (хозяйственные общества) 
• гаспадарчыя  таварыствы (хозяйственные товарищества) 
• вытворчыя кааператывы 
• унітарныя прадпрыемствы 
• сялянскія (фермерскія) гаспадаркі 
• дзяржаўныя аб’яднанні 

Некамерцыйныя 

• спажывецкія кааператывы 
• грамадскія аб’яднанні  
• фонды 
• установы 
• асацыяцыі і саюзы 
• дзяржаўныя аб’яднанні 
• рэспубліканскія дзяржаўна-грамадскія аб’яднанні і іншыя 
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 Заснавальнікамі з’яўляюцца асобы, якія маюць права прыняць 
рашэнне аб стварэнні ЮА і прынялі такое рашэнне. 

 Якасны склад заснавальнікаў: суб’ект ГП, уласнік / няўласнік, 
спецыяльныя патрабаванні. 

 Колькасны склад заснавальнікаў: 

адна асоба – унітарныя прадпрыемствы, установы, сялянскiя (фермерскія) 
гаспадаркі і фонды, гаспадарчыя таварыствы (хозяйственные общества);  

не менш за два заснавальнікі – поўныя таварыствы; 

не менш за тры заснавальнікі – вытворчыя кааператывы, камандытныя 
таварыствы.  

 Для стварэння міжнародных грамадскіх аб’яднанняў патрабуецца не менш за 10 
заснавальнікаў ад Рэспублікі Беларусь і не менш за 3 заснавальнікі ад адной ці 
некалькіх замежных дзяржаў.  



Юрыдычныя асобы могуць быць створаны 
 першапачаткова шляхам заснавання  
 у выніку рэарганізацыі.  
 

Спосабы ўтварэння юрыдычных асоб:   

а) распарадчы (дзяржаўныя ЮА); 
б) дазвольны (напрыклад, садаводчыя таварыствы, сялянскiя (фермерскія) гаспадаркі); 
в) нарматыўна-явачны 

(мяркуецца, што для ўтварэння ЮА павінен быць 
 захаваны ўстаноўлены заканадаўствам парадак утварэння 

 устаноўчыя дакументы ствараемай ЮА павінны адпавядаць патрабаванням заканадаўства);  
г) дагаворны парадак утварэння ЮА. 

  

СПОСАБЫ ЎТВАРЭННЯ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ 
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СТАТУТ ЯК УСТАНОЎЧЫ ДАКУМЕНТ: 
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ, ЯКІЯ ПАВІННЫ ЎТРЫМЛІВАЦЦА 
Ў СТАТУЦЕ ЮРЫДЫЧНАЙ АСОБЫ 

 ГК: найменне ЮА, месца яе знаходжання, мэты дзейнасці ЮА, парадак кіравання 
дзейнасцю ЮА. Для некамерцыйных ЮА павінен быць прадугледжаны прадмет 
дзейнасці юрыдычнай асобы (вызначэнне прадмета абавязкова для камерцыйных 
ЮА толькі ў выпадках, прадугледжаных заканадаўчымі актамі). 

 Палажэнне аб дзяржаўнай рэгістрацыі: у статуце таварыства з даданай адказнасцю 
(ТДА) павінна быць прадугледжана субсідыярная адказнасць заснавальнікаў 
(удзельнікаў) дадзенага таварыства (п. 21). 

 Спецыяльнае заканадаўства аб юрыдычных асобах: у статутах могуць утрымлівацца 
і іншыя звесткі, якія прадугледжаны спецыяльным заканадаўствам (заканадаўства 
аб асобных відах юрыдычных асоб, напрыклад, артыкулы 69, 92 Закона аб 
гаспадарчых таварыствах). 
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ПАРАДАК УТВАРЭННЯ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ 

Да падачы дакументаў для дзяржаўнай рэгістрацыі заснавальнікі 
павінны: 

 узгадніць найменне адпаведнай арганізацыі; 

 вызначыць меркаванае месца яе размяшчэння; 

 прыняць рашэнне аб стварэнні і падрыхтаваць статут; 

 сфарміраваць статутны фонд у выпадках, калі гэта прама 
прадугледжана заканадаўствам для асобных відаў ЮА або 
добраахвотна ўзятым на сябе заснавальнікамі абавязальніцтвам. 
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 камерцыйныя арганізацыі самастойна вызначаюць памеры СФ, за 
выключэннем выпадкаў, прама прадугледжаных заканадаўствам 

 (напрыклад,  мінімальны  памер  СФ  вызначаецца  ў суме,  
эквівалентнай:   100 б.в. – для ЗАТ; 400 б.в. – для ААТ (Палажэнне аб 
дзяржаўнай рэгістрацыі); 

  

 аб’яўлены ва ўстаноўчых дакументах СФ павінен быць сфарміраваны, 
паводле агульнага правіла, на працягу 12 месяцаў (калі іншае не 
ўстаноўлена заканадаўчымі актамі або меншы тэрмін не вызначаны 
статутам). 

СТАТУТНЫ ФОНД 
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ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ  

Дзяржаўная рэгістрацыя юрыдычных асоб – завяршальная стадыя 
стварэння ЮА. 
У адпаведнасці з арт. 47 ГК ЮА падлягаюць дзяржаўнай рэгістрацыі ў парадку, 
вызначаным заканадаўчымі актамі. Асноўным у дачыненні да суб’ектаў 
гаспадарання з’яўляецца Палажэнне аб дзяржаўнай рэгістрацыі суб’ектаў 
гаспадарання, зацверджанае  Дэкрэтам  Прэзідэнта  Рэспублікі  Беларусь  ад    
16 студзеня 2009 г. № 1, дзейнічае ў рэд. ад 24 студзеня 2013 г.   № 2. 
 
Прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі: заяўны. 
Дзяржаўная рэгістрацыя ажыццяўляецца на падставе заяўнага прынцыпу ў 
дзень падачы дакументаў, неабходных для яе правядзення. 
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ПРЫЗНАННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ РЭГІСТРАЦЫІ НЕСАПРАЎДНАЙ 

Орган, які прымае рашэнне: суд, які разглядае эканамічныя справы. 

Падставы для прызнання дзяржаўнай рэгістрацыі несапраўднай: прадастаўленне для 
дзяржаўнай рэгістрацыі заведама лжывых звестак (з улікам характару дапушчаных 
парушенняў, у тым ліку наўмыснага прадастаўлення заведама лжывых звестак, і наяўнасці 
шкоды, нанесенай дзяржаўным і (або) маёмасным інтарэсам, грамадзянам і (або) 
юрыдычным асобам, а таксама іншых акалічнасцяў). 

 Прававыя наступствы прызнання дзяржаўнай рэгістрацыі несапраўднай: 

 падставы для ліквідацыі юрыдычнай асобы (арт. 57 ГК), 

 даходы, атрыманыя ад такой дзейнасці, спаганяюцца ў мясцовыя бюджэты  

(пры гэтым спагнанне даходаў адбываецца незалежна ад тэрміну, які прайшоў з дня 
рэгістрацыі, і за ўвесь перыяд ажыццяўлення такой дзейнасці, п. 26 Палажэння аб 
дзяржаўнай рэгістрацыі). 
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СПЫНЕННЕ ДЗЕЙНАСЦІ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ 

 Дзейнасць ЮА спыняецца пры дапамозе яе: 

 рэарганізацыі (адноснае спыненне) або 

 ліквідацыі (абсалютнае спыненне). 

  

 Пры рэарганізацыі правы і абавязкі ЮА, якая рэарганізуецца, у парадку 
правапераемнасці пераходзяць да іншых суб’ектаў грамадзянскага права. 

  

 Пры ліквідацыі спыняецца і гаспадарчая дзейнасць, і правы і абавязкі ЮА. 
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ФОРМЫ РЭАРГАНІЗАЦЫІ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ 

зліццё 

далучэнне 

раздзяленне вылучэнне 

пераўтварэнне 
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ДАКУМЕНТЫ, 
ЯКІЯ СУПРАВАДЖАЮЦЬ РЭАРГАНІЗАЦЫЮ 

 Перадатачны акт: зліццё, далучэнне, пераўтварэнне. 

 Раздзяляльны баланс: раздзяленне, вылучэнне. 

 Змест: павінны ўтрымлівацца звесткі пра правапераемнасць па ўсіх 
абавязацельствах рэарганізаванай ЮА ў дачыненні да ўсіх яе 
крэдытораў і даўжнікоў. 

 Калі раздзяляльны баланс не дае магчымасці вызначыць 
правапераемніка ЮА, зноў узніклыя ЮА нясуць салідарную адказнасць 
па абавязацельствах рэарганізаванай ЮА перад яе кредыторамі            
(п. 3 арт. 56 ГК). 
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СПОСАБЫ РЭАРГАНІЗАЦЫІ: 

  у добраахвотным парадку (паводле рашэння заснавальнікаў 
(удзельнікаў) або органа ЮА, упаўнаважанага на тое яго ўстаноўчымі 
дакументамі); 

 у прымусовым парадку  (у судовым або адміністрацыйным). 

  

 ЮА лічыцца рэарганізаванай, за выключэннем рэарганізацыі ў форме 
далучэння, з моманту дзяржаўнай рэгістрацыі зноў узніклых ЮА. 

 Пры рэарганізацыі ў форме далучэння ЮА лічыцца рэарганізаванай з моманту 
ўнясення ў Адзіны дзяржаўны рэгістр ЮА і індывідуальных прадпрымальнікаў 
запісу пра спыненне дзейнасці ЮА, якая далучылася (арт. 53 ГК). 
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 гэта спосаб спынення дзейнасці ЮА без пераходу правоў і абавязкаў у парадку 
правапераемнасці да іншых асоб, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЛІКВІДАЦЫЯ 

у добраахвотным парадку у прымусовым парадку 

у судовым парадку у адміністрацыйным парадку 

ЛІКВІДАЦЫЯ –  
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СТАДЫІ ЛІКВІДАЦЫІ 

1. Выяўленне крэдытораў юрыдычнай асобы.  

 Ліквідацыйная камісія павінна пісьмова паведаміць вядомым крэдыторам пра ліквідацыю і 
прыняць усе меры да выяўлення іншых крэдытораў. 

2. Складанне прамежкавага ліквідацыйнага балансу. 

 Зацверджаны прамежкавы баланс з’яўляецца падставай для выплаты грашовых сродкаў 
крэдыторам. 

3. Продаж маёмасці юрыдычнай асобы, якая ліквідуецца (стадыя можа адсутнічаць). 

4. Разлікі з крэдыторамі (выплата грашовых сум крэдыторам). 

 Чарговасць выплат прадугледжана заканадаўствам (агульныя правілы – арт. 60 ГК, спец. 
заканадаўства). 

5. Складанне ліквідацыйнага балансу. 
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 Ліквідацыя юрыдычнай асобы лічыцца завершанай, 

 а сама юрыдычная асоба спыняе сваё існаванне (лічыцца ліквідаванай) 

 з даты прыняцця рэгіструючым органам рашэння пра ўнясенне запісу ў 
Адзіны дзяржаўны рэгістр юрыдычных асоб і індывідуальных 
прадпрымальнікаў аб выключэнні юрыдычнай асобы з гэтага рэгістра 
(http://egr.gov.by). 

ЛІКВІДАЦЫЯ  
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ТЭМА 6. ДЗЯРЖАВА  І  АДМІНІСТРАЦЫЙНА-ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫЯ 
АДЗІНКІ  ЯК  СУБ’ЕКТЫ  ГРАМАДЗЯНСКАГА  ПРАВА 

  

1. Правасуб’ектнасць Рэспублікі Беларусь і адміністрацыйна-
тэрытарыяльных адзінак Рэспублікі Беларусь. 

2. Удзел Рэспублікі Беларусь і адміністрацыйна-тэрытарыяльных 
адзінак Рэспублікі Беларусь у грамадзянска-прававых адносінах. 
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АСАБЛІВАСЦІ  ПРАВАВОГА  СТАТУСУ  ДЗЯРЖАВЫ  І 
АДМІНІСТРАЦЫЙНА-ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫХ  АДЗІНАК 

1. першаснасць статусу суб’ектаў публічнага права, 
яны надзелены асобымі ўладнымі паўнамоцтвамі; 

2. магчымасць рэгламентацыі (прававога рэгулявання) 
правоў і абавязкаў суб’ектаў грамадзянскага права, у 
тым ліку і ў дачыненні да саміх сябе; 

3. ажыццяўленне правоў, у тым ліку грамадзянскіх, у 
грамадскіх (публічных) інтарэсах (арт. 3 Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь). 
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РЭСПУБЛІКА  БЕЛАРУСЬ  І  АДМІНІСТРАЦЫЙНА-
ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫЯ  АДЗІНКІ  РЭСПУБЛІКІ  БЕЛАРУСЬ  
ЯК  СУБ’ЕКТЫ  ГРАМАДЗЯНСКАГА  ПРАВА 

1. удзельнічаюць у адносінах, рэгулюемых грамадзянскім 
заканадаўствам, на роўных з іншымі ўдзельнікамі гэтых адносін – 
фізічнымі і юрыдычнымі асобамі (пры ўступленні ў грамадзянска-
прававыя адносіны адмаўляюцца ад уласцівых ім у сілу прававой 
прыроды ўладных паўнамоцтваў); 

2. да адносін з іх удзелам прымяняюцца нормы, якія вызначаюць удзел 
юрыдычных асоб у адносінах, рэгулюемых грамадзянскім 
заканадаўствам, калі іншае не вынікае з заканадаўства ці 
асаблівасцяў дадзеных суб’ектаў (ч. 1 п. 3 арт. 1, арт. 124 ГК). 
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характар 
праваздольнасці 

агульная (універсальная) 
праваздольнасць – 

глабальны характар задач, 
прыналежнасць пэўных 
грамадзянскіх правоў  
толькі гэтым суб’ектам 

спецыяльная праваздольнасць – 
наяўнасць толькі заканадаўча 

замацаваных грамадзянскіх правоў  
і абавязкаў, прававая прырода 

суб’ектаў не дазваляе набываць 
шэраг правоў і ўскладаць на сябе  

некаторыя абавязкі 

ПРАВАСУБ’ЕКТНАСЦЬ  ДЗЯРЖАВЫ  
І  АДМІНІСТРАЦЫЙНА-ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫХ  АДЗІНАК. 
ГРАМАДЗЯНСКАЯ  ПРАВАЗДОЛЬНАСЦЬ 
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ПРАВАСУБ’ЕКТНАСЦЬ  ДЗЯРЖАВЫ І  АДМІНІСТРАЦЫЙНА-
ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫХ  АДЗІНАК РЭСПУБЛІКІ  БЕЛАРУСЬ.  
ГРАМАДЗЯНСКАЯ  ДЗЕЯЗДОЛЬНАСЦЬ 

 

 

Дзеяздольнасць Рэспублікі Беларусь і адміністрацыйна-
тэрытарыяльных адзінак Рэспублікі Беларусь – гэта здольнасць 
ажыццяўлення пераважна праз свае органы дзеянняў па набыцці 
грамадзянскіх правоў і ўскладанні на сябе грамадзянскіх абавязкаў.  
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НЕПАСРЭДНЫ  ЎДЗЕЛ  РЭСПУБЛІКІ  БЕЛАРУСЬ  
І  АДМІНІСТРАЦЫЙНА-ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫХ  АДЗІНАК  
РЭСПУБЛІКІ  БЕЛАРУСЬ  У  ГРАМАДЗЯНСКА-ПРАВАВЫХ  АДНОСІНАХ 
(АРТ. 125 ГК) 

 ад імя Рэспублікі Беларусь могуць сваімі дзеяннямі набываць і 
ажыццяўляць маёмасныя і асабістыя немаёмасныя правы і абавязкі, 
выступаць у судзе дзяржаўныя органы ў рамках іх кампетэнцыі, 
устаноўленай актамі, што вызначаюць статус гэтых органаў; 

 ад імя адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Рэспублікі Беларусь – 
органы мясцовага кіравання і самакіравання ў рамках іх кампетэнцыі, 
устаноўленай актамі, якія вызначаюць статус гэтых органаў; 

 па спецыяльным даручэнні Рэспублікі Беларусь, адміністрацыйна-
тэрытарыяльных адзінак Рэспублікі Беларусь у выпадках і парадку, 
прадугледжаных заканадаўствам, ад іх імя могуць выступаць іншыя 
дзяржаўныя органы, а таксама юрыдычныя асобы і грамадзяне 
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НЕПАСРЭДНЫ  ЎДЗЕЛ  РЭСПУБЛІКІ  БЕЛАРУСЬ 
І  АДМІНІСТРАЦЫЙНА-ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫХ  АДЗІНАК  РЭСПУБЛІКІ 
БЕЛАРУСЬ  У  ГРАМАДЗЯНСКА-ПРАВАВЫХ  АДНОСІНАХ 

1. Аснова непасрэднага ўдзелу дзяржавы як суб’екта грамадзянскага права ў 
маёмасным абароце – дзяржаўная ўласнасць. 

Ад імя ўласніка ў дачыненні маёмасці, якая знаходзіцца ва ўласнасці Рэспублікі 
Беларусь, выступае Савет Міністраў (арт. 107 Канстытуцыі). 

Кіраванне аб’ектамі камунальнай уласнасці ажыццяўляюць мясцовыя Саветы 
дэпутатаў, іх выканаўчыя і распарадчыя органы. 

2. Ажыццяўленне здзелак. 

3. Атрыманне ў спадчыну па завяшчанні. 

4. Самастойная маёмасная адказнасць па сваіх абавязацельствах (непрымяніма ў 
дачыненні да маёмасці, якая можа знаходзіцца ў рэспубліканскай або 
камунальнай уласнасці). 
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НЕПАСРЭДНЫ  ЎДЗЕЛ  РЭСПУБЛІКІ  БЕЛАРУСЬ  
І  АДМІНІСТРАЦЫЙНА-ТЕРЫТАРЫЯЛЬНЫХ  АДЗІНАК  РЭСПУБЛІКІ 
БЕЛАРУСЬ  У  ГРАМАДЗЯНСКА-ПРАВАВЫХ  АДНОСІНАХ 

 Удзел дзяржавы ў кіраванні гаспадарчымі таварыствамі, акцыі 
(долі ў статутных фондах) якіх належаць Рэспубліцы Беларусь 
або адміністрацыйна-тэрытарыяльным адзінкам Рэспублікі 
Беларусь, ажыццяўляецца пры дапамозе ўдзелу прадстаўніка 
(прадстаўнікоў) дзяржавы ў рабоце органаў кіравання 
таварыства, выканання іншых функцый, прадугледжаных 
дадзеным Палажэннем, службовымі абавязкамі прадстаўніка 
дзяржавы ці заключаным з ім грамадзянска-прававым 
дагаворам. 

 Палажэнне аб прадстаўніках дзяржавы ў органах кіравання гаспадарчых таварыств, 
акцыі (долі ў статутных фондах) якіх належаць Рэспубліцы Беларусь або 
адміністрацыйна-тэрытарыяльным адзінкам, зацверджанае пастановай Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 16 мая 2008 г. № 694 
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АПАСРОДКАВАНЫ  ЎДЗЕЛ  РЭСПУБЛІКІ  БЕЛАРУСЬ 
І  АДМІНІСТРАЦЫЙНА-ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫХ  АДЗІНАК  РЭСПУБЛІКІ 
БЕЛАРУСЬ  У  ГРАМАДЗЯНСКА-ПРАВАВЫХ  АДНОСІНАХ  

Для ўдзелу ў грамадзянскім абароце ствараюцца 
дзяржаўныя юрыдычныя асобы (рэспубліканскія і 
камунальныя ўнітарныя прадпрыемствы, фінансуемыя 
дзяржавай установы, дзяржаўныя аб’яднанні), якія 
набываюць і ажыццяўляюць правы і абавязкі для сябе, не 
для дзяржавы. 

 

Рэспубліка Беларусь, яе адміністрацыйна-тэрытарыяльныя 
адзінкі не адказваюць па абавязацельствах створаных імі 
юрыдычных асоб, акрамя выпадкаў, прадугледжаных 
заканадаўчымі актамі (п. 2 арт. 126 ГК). 
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АДКАЗНАСЦЬ  РЭСПУБЛІКІ  БЕЛАРУСЬ 
І  АДМІНІСТРАЦЫЙНА-ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫХ  АДЗІНАК  
РЭСПУБЛІКІ  БЕЛАРУСЬ  (АРТ. 126 ГК) 

 Адказваюць па сваіх абавязацельствах маёмасцю, якая належыць ім на праве 
ўласнасці, акрамя маёмасці, якая можа знаходзіцца толькі ў рэспубліканскай ці 
камунальнай уласнасці.  

НЕ адказваюць  

1. па абавязацельствах створаных імі юрыдычных асоб, акрамя выпадкаў, 
прадугледжаных заканадаўчымі актамі; 

2. па абавязацельствах адзін аднаго, а таксама адміністрацыйна-тэрытарыяльных 
адзінак Рэспублікі Беларусь па абавязацельствах іншых адміністрацыйна-
тэрытарыяльных адзінак Рэспублікі Беларусь. 

 Выключэнне: прыняцце ўказанымі суб’ектамі гарантыі (паручыцельства). 

 Асаблівасці адказнасці Рэспублікі Беларусь і адміністрацыйна-тэрытарыяльных 
адзінак у адносінах, рэгулюемых грамадзянскім заканадаўствам, з удзелам 
замежных юрыдычных асоб, грамадзян і дзяржаў вызначаюцца заканадаўчымі 
актамі (арт. 127 ГК). 
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ТЭМА 7: АБ’ЕКТЫ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВОЎ 

1. Паняцце і класіфікацыя аб’ектаў грамадзянскіх правоў. 

2. Рэчы як аб’екты грамадзянскіх правоў. Маёмасць. Грошы. 

3. Каштоўныя паперы: паняцце і класіфікацыя. 
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ПАНЯЦЦЕ І КЛАСІФІКАЦЫЯ АБ’ЕКТАЎ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВОЎ 

 Аб’екты грамадзянскіх правоў – тое, на што накіраваны суб’ектыўныя грамадзянскія 
правы і абавязкі ўдзельнікаў грамадзянскіх праваадносін. 

 Віды аб’ектаў грамадзянскіх правоў (арт. 128 ГК): 

1. рэчы, уключаючы грошы і каштоўныя паперы, іншая маёмасць, у тым ліку маёмасныя правы; 

2. работы і паслугі; 

3. нераскрытая інфармацыя; 

4. выключныя правы на вынікі інтэлектуальнай дзейнасці і сродкі індывідуалізацыі ўдзельнікаў 
грамадзянскага абароту, тавараў, работ ці паслуг; 

5. нематэрыяльныя даброты. 

  Аб’екты грамадзянскіх правоў (па крытэрыі абаротаздольнасці) (арт. 129 ГК): 

 аб’екты, якія свабодна абарочваюцца ў грамадзянскім абароце; 

 аб’екты абмежавана абаротаздольныя і 

 аб’екты, выключаныя з абароту. 
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ПАНЯЦЦЕ І КЛАСІФІКАЦЫЯ АБ’ЕКТАЎ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВОЎ 

 Агульнае правіла: 

 Аб’екты грамадзянскіх правоў могуць свабодна адчужацца або пераходзіць ад адной асобы 
да іншай у парадку правапераемнасці. 

 Варыянты, якія не падпадаюць пад агульнае правіла, могуць устанаўлівацца: 
 законам у дачыненні да поўнага выключэння аб’ектаў з абароту і 
 заканадаўчымі актамі ў дачыненні да парадку абмежавання аб’ектаў у абароце. 

  Адабранне аб’ектаў з грамадзянскага абароту азначае, што, паводле агульнага правіла, 
дадзеныя аб’екты не могуць быць прадметам здзелак (куплі-продажу, мены, дарэння і г.д.) і іншым 
чынам пераходзіць ад адной асобы да іншай у рамках абавязацельных праваадносін. 

  Да абмежаваных у абароце адносяцца аб’екты, якія могуць належаць 

 пэўным удзельнікам грамадзянскага абароту, або 

 іх набыццё (адчужэнне) дапускаецца толькі на падставе спецыяльных дазволаў. 
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РЭЧЫ ЯК АБ’ЕКТЫ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВОЎ 

 Рэч як аб’ект грамадзянскіх правоў,  зыходзячы  з  арт. 128 ГК, можа 
трактавацца ў вузкім і шырокім значэнні. 

 Рэч (у вузкім значэнні) – гэта прадмет матэрыяльнага свету, прызначаны для 
задавальнення патрэбнасцяў суб’ектаў адпаведных грамадзянскіх 
праваадносін.  

 МАЁМАСЦЬ: 

 рэч або сукупнасць рэчаў; 

 сукупнасць рэчаў і маёмасных правоў на іх; 

 сукупнасць рэчаў, маёмасных правоў і абавязкаў. 
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ПРАВАВЫ РЭЖЫМ РЭЧАЎ 

  

 Гэта сукупнасць прававых нормаў, якія вызначаюць (устанаўліваюць) 
правілы паводзін суб’екта ў дачыненні да рэчаў. 

  

 Прававы рэжым устанаўліваецца, зыходзячы з натуральных 
уласцівасцяў і эканамічнай значнасці рэчаў, 

 а адпаведна, з’яўляецца розным для асобных разнавіднасцяў рэчаў. 
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НЕРУХОМЫЯ І РУХОМЫЯ РЭЧЫ 

 Да нерухомых рэчаў адносяцца (арт. 130 ГК): 

 па-першае, аб’екты натуральнага паходжання (зямельныя ўчасткі, участкі нетраў, 
паверхневыя водныя об’екты),  

 па-другое, аб’екты, якія трывала звязаны з зямлёй (перамяшчэнне якіх без 
несуразмернага ўрону іх прызначэнню немагчыма), у тым ліку лясы, шматгадовыя 
насаджэнні, капітальныя пабудовы (будынкі, збудаванні), незавершаныя закансерваваныя 
капітальныя пабудовы, ізаляваныя памяшканні, машына-месцы.  

  

 Паводле прававога рэжыму да нерухомасці прыраўноўваецца шэраг рухомых па сваіх 
натуральных уласцівасцях аб’ектаў, а менавіта: паветраныя і марскія судны, судны 
ўнутранага плавання, судны плавання «рака – мора», касмічныя аб’екты.  
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ПРАДПРЫЕМСТВА ЯК АБ’ЕКТ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВОЎ 

 Прадпрыемства як аб’ект грамадзянскіх правоў уяўляе сабой адзіны маёмасны 
комплекс, які выкарыстоўваецца для ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці. 

 У склад прадпрыемства, паводле агульнага правіла, уваходзяць усе віды маёмасці, 
прызначанай для ажыццяўлення яго дзейнасці, уключаючы 

 зямельныя ўчасткі, капітальныя пабудовы (будынкі, збудаванні), незавершаныя 
закансерваваныя капітальныя пабудовы, ізаляваныя памяшканні, машына-месцы, 
абсталяванне, інвентар, сыравіну, прадукцыю, 

 права патрабавання, 

 даўгі, 

 а таксама права на абазначэнні, якія індывідуалізуюць прадпрыемства, яго 
прадукцыю, работы і паслугі (фірменнае найменне,  таварныя знакі, знакі 
абслугоўвання) і іншыя выключныя правы. 
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ПРАВАВЫ РЭЖЫМ НЕРУХОМАСЦІ 

 Асобы парадак увядзення ў грамадзянскі абарот 

 Закон ад 22 ліпеня 2002 г. «Аб дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў 
на яе і здзелак з ёй», 

 Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 10 снежня 2002 г.  № 603 «Аб стварэнні 
сістэмы дзяржаўных арганізацый па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, 
правоў на яе і здзелак з ёй», згодна з якім  

спецыяльна ўпаўнаважаным органам дзяржаўнага кіравання Рэспублікі Беларусь у 
галіне дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з ёй 
з’яўляецца Дзяржаўны камітэт па маёмасці, 

рэспубліканскай арганізацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, 
правоў на яе і здзелак з ёй – навукова-вытворчае РУП «Нацыянальнае кадастравае 
агенцтва».  

 Працяг >>>>  
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ПРАВАВЫ РЭЖЫМ НЕРУХОМАСЦІ 

 абавязацельства, прадметам якога з’яўляецца нерухомая маёмасць, 
паводле агульнага правіла, выконваецца ў месцы знаходжання гэтай 
маёмасці  (арт. 297 ГК); 

 устаноўлены больш працяглыя тэрміны набыўнай даўнасці  на 
нерухомую маёмасць (арт. 235 ГК); 

 замацаваны асобы парадак набыцця права ўласнасці на 
безгаспадарныя нерухомыя рэчы (арт. 226 ГК) і г.д. 

 Агульная выснова: прававы рэжым нерухомай маёмасці  больш 
дэтальна і імператыўна рэгламентаваны і ўскладнены ў параўнанні з 
прававым рэжымам рухомай маёмасці. 
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ГРОШЫ (ВАЛЮТА) (АРТ. 141 ГК) 

 нацыянальная 

 замежная (арт. 298 ГК) 

 а) грашовыя знакі ў выглядзе банкнот, казначэйскіх білетаў, манет, якія знаходзяцца ў 
абарачэнні і з’яўляюцца законным плацежным сродкам у адпаведнай замежнай дзяржаве ці 
групе дзяржаў, а таксама грашовыя знакі, якія зняты або здымаюцца з абарачэння, але 
падлягаюць абмену; 

 б) сродкі ў грашовых адзінках замежных дзяржаў і міжнародных грашовых або 
разліковых адзінках, якія знаходзяцца на рахунках у банках і небанкаўскіх крэдытна-
фінансавых арганізацыях (НКФА) Рэспублікі Беларусь, банках і іншых крэдытных арганізацыях 
за межамі Рэспублікі Беларусь. 

 Грошы: асноўны прадмет здзелкі (пазыка, крэдыт); 

 сродак плацяжу (купля-продаж, падрад, перавозка). 
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КАШТОЎНЫЯ ПАПЕРЫ 
ЯК АБ’ЕКТЫ ГРАМАДЗЯНСКІХ ПРАВОЎ 

 Каштоўнай паперай з’яўляюцца дакумент або сукупнасць пэўных 
запісаў, якія засведчваюць з захаваннем устаноўленай формы і (або) 
абавязковых рэквізітаў  маёмасныя і немаёмасныя правы. 

 З перадачай каштоўнай паперы пераходзяць усе правы ў сукупнасці, 
якія яна засведчвае (арт. 143 ГК). 
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ПРЫКМЕТЫ КАШТОЎНАЙ ПАПЕРЫ 

1. Каштоўная папера – дакумент або сукупнасць запісаў на рахунку набыўніка (па форме 
каштоўныя паперы могуць быць дакументарнымі і бездакументарнымі, невыкананне 
формы – нікчэмнасць). 

2. Наяўнасць абавязковых рэквізітаў, адсутнасць якіх цягне нікчэмнасць каштоўнай паперы. 

3. Каштоўная папера засведчвае не толькі маёмасныя, але і немаёмасныя правы 
(пацвярджэннем права на дакументарную каштоўную паперу з’яўляецца сама каштоўная 
папера або выпіска аб стане рахунка, калі каштоўная папера перададзена на захаванне 
прафесійнаму ўдзельніку рынку каштоўных папер; пацвярджэннем права на 
бездакументарную каштоўную паперу з’яўляецца выпіска аб стане рахунка, адкрытага для 
ўліку гэтай каштоўнай паперы). 

4.  Ажыццяўленне правоў, якія засведчваюцца каштоўнай паперай, звязана з уладаннем 
каштоўнай паперай (магчыма пры прад’яўленні каштоўнай паперы, а таксама пры 
прад’яўленні выпіскі аб стане рахунка, адкрытага для ўліку гэтай каштоўнай паперы). 
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ВІДЫ КАШТОЎНЫХ ПАПЕР (АРТ. 144 ГК): 
 
дзяржаўныя аблігацыі: 

• Палажэнне аб парадку эмісіі, абарачэння і пагашэння дзяржаўных аблігацый Рэспублікі Беларусь, што 
размяшчаюцца на ўнутраным фінансавым рынку: пастанова СМ Рэспублікі Беларусь, 28 верасня  2017 г., № 722 

аблігацыі, акцыі: 

• Закон аб рынку каштоўных папер, Закон аб гаспадарчых таварыствах 

вэксалі: 

• Закон аб абарачэнні пераводных і простых вэксаляў 

банкаўскія ашчадныя кніжкі на прад’яўніка: 

• арт. 192 Банкаўскага кодэкса 

банкаўскія сертыфікаты (дэпазітны і ашчадны): 

• арт. 196 Банкаўскага кодэкса, Інструкцыя па выпуску, абарачэнні і пагашэнні дэпазітных і ашчадных 
сертыфікатаў, зацв. пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, 27 снежня 2006 г., № 219 

прыватызацыйныя каштоўныя паперы: 

• Закон аб імянных прыватызацыйных чэках Рэспублікі Беларусь 

іншыя дакументы, якія заканадаўствам аб каштоўных паперах або ў вызначаным ім парадку  аднесены да ліку каштоўных папер 
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Каштоўныя паперы 

(ч. 2 арт. 144 ГК) 

эмісійныя неэмісійныя 
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Каштоўныя паперы 

(арт. 146 ГК) 

на прад’яўніка імянныя ордарныя 
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ТЭМА 8. АСАБІСТЫЯ НЕМАЁМАСНЫЯ ПРАВЫ І ІХ АБАРОНА 

1. Паняцце і віды асабістых немаёмасных правоў (нематэрыяльныя 
даброты).  

2. Грамадзянска-прававая абарона нематэрыяльных даброт.  

3. Умовы і спосабы абароны гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі.  
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АСАБІСТЫЯ  НЕМАЁМАСНЫЯ  ПРАВЫ 

Асабістыя немаёмасныя правы ў грамадзянскім праве  – 
суб’ектыўныя правы, якія ўзнікаюць у выніку рэгулявання 
нормамі грамадзянскага права асабістых немаёмасных 
адносін. 
 

Невычарпальны пералік асабістых немаёмасных правоў і 
іншых нематэрыяльных даброт вызначаны ў арт. 151 ГК: 
жыццё і здароўе, годнасць асобы, асабістая недатыкальнасць, 
гонар і добрае імя, дзелавая рэпутацыя, недатыкальнасць 
прыватнага жыцця, асабістая і сямейная тайна, права 
свабоднага перасоўвання, выбару месца знаходжання і 
жыхарства, права на імя, права аўтарства, іншыя асабістыя 
немаёмасныя правы і іншыя нематэрыяльныя даброты. 

КУРС ЛЕКЦЫЙ-ПРЭЗЕНТАЦЫЙ / САЛЕЙ А.А., ЛАНДО Д.Д. 
. 

128 



ПРЫКМЕТЫ  АСАБІСТЫХ  НЕМАЁМАСНЫХ  ПРАВОЎ 

1. немаёмасныя па сваім змесце 

2. не адчужаюцца і не перадаюцца іншым спосабам  
(непарыўная сувязь з асобай уладальніка) 

3. абсалютныя правы  

 

Суб’ект асабістых немаёмасных правоў 
  

 грамадзянін  
 ці  

 грамадзянін і юрыдычная асоба 
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КЛАСІФІКАЦЫЯ  АСАБІСТЫХ  НЕМАЁМАСНЫХ  ПРАВОЎ 

У залежнасці ад накіраванасці на пэўную сферу, якая забяспечвае 
інтарэсы носьбіта 

• накіраванасць на індывідуалізацію асобы носьбіта;  

• накіраванасць на забеспячэнне асабістай недатыкальнасці носьбіта;  

• накіраванасць на недатыкальнасць прыватнага жыцця носьбіта, яго ўнутранага 
свету. 

У залежнасці ад парадку набыцця 

• набытыя грамадзянінам у сілу нараджэння; 

• набытыя ў сілу акта заканадаўства. 
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ГРАМАДЗЯНСКА-ПРАВАВАЯ  АБАРОНА  НЕМАТЭРЫЯЛЬНЫХ 
ДАБРОТ 

Нематэрыяльныя даброты абараняюцца ў адпаведнасці з 
грамадзянскім заканадаўствам у выпадках і парадку, 
прадугледжаных гэтым заканадаўствам, а таксама ў тых 
выпадках і межах, у якіх выкарыстанне спосабаў абароны 
грамадзянскіх правоў (арт. 11) вынікае з сутнасці парушанага 
нематэрыяльнага права і характару наступстваў гэтага 
парушэння (п. 2 арт. 151 ГК). 

Абарона ажыццяўляецца пераважна ў судовым парадку. 
Абарона грамадзянскіх правоў у адміністрацыйным парадку 
ажыццяўляецца толькі ў прадугледжаных заканадаўствам 
выпадках (п. 3 арт. 10 ГК). 
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ГРАМАДЗЯНСКА-ПРАВАВАЯ  АБАРОНА  НЕМАТЭРЫЯЛЬНЫХ 
ДАБРОТ 

Кампенсацыя маральнай шкоды (арт. 152 ГК) як спосаб 
абароны прымянімы пры парушэнні асабістых немаёмасных 
правоў або замаху на  іншыя нематэрыяльныя даброты, якія 
належаць грамадзяніну. 

 

Пастанова Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь ад 
28 верасня 2000 г. № 7 «Аб практыцы прымянення судамі 
заканадаўства, якое рэгулюе кампенсацыю маральнай 
шкоды» 
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ГРАМАДЗЯНСКА-ПРАВАВАЯ  АБАРОНА  ГОНАРУ,  ГОДНАСЦІ  
І  ДЗЕЛАВОЙ  РЭПУТАЦЫІ 

 

Гонар – ацэнка асобы, якая даецца грамадствам. 
 

Годнасць – самаацэнка асобы (адлюстраванне грамадскай 
ацэнкі асобы ў яе ўласнай свядомасці). 

 

! Права на абарону гонару і годнасці 
ўзнікае толькі ў грамадзяніна. 
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ДЗЕЛАВАЯ  РЭПУТАЦЫЯ  (ЛЕГАЛЬНЫЯ  АЗНАЧЭННІ)  

грамадзяніна, які не з’яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам 

• набытая грамадзянінам грамадская ацэнка яго дзелавых і прафесійных якасцяў пры 
выкананні ім працоўных, службовых і грамадскіх абавязкаў; 

юрыдычнай асобы і індывідуальнага прадпрымальніка 

• ацэнка іх гаспадарчай (эканамічнай) дзейнасці як удзельнікаў гаспадарчых (эканамічных) 
праваадносін іншымі ўдзельнікамі маёмаснага абароту і грамадзянамі, якія такімі не 
з’яўляюцца; 

у сферы прадпрымальніцкай і іншай гаспадарчай (эканамічнай) дзейнасці 

• ацэнка ўдзельніка адносін у сферы прадпрымальніцкай і іншай гаспадарчай (эканамічнай) 
дзейнасці іншымі ўдзельнікамі гэтых адносін, прымяншэнне (дыскрэдытацыя) якой можа 
негатыўна паўплываць на ажыццяўленне гэтым удзельнікам пазначанай дзейнасці. 
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Пастанова Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь ад 23 снежня 1999 г. № 15  «Аб практыцы разгляду судамі грамадзянскіх 
спраў аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі»; пастанова Пленума Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь ад 
26 красавіка 2005 г. № 16 «Аб прымяненні гаспадарчымі судамі заканадаўства пры разглядзе спраў аб абароне дзелавой рэпутацыі» 



УМОВЫ  АБАРОНЫ  ГОНАРУ,  ГОДНАСЦІ  І  
ДЗЕЛАВОЙ  РЭПУТАЦЫІ  (АРТ. 153 ГК) 

1. звесткі, абвяржэння якіх патрабуе асоба, распаўсюджаны  

2. звесткі носяць ганебны характар 

3. звесткі не адпавядаюць рэчаіснасці 

 

 На патрабаванне аб абароне гонару, годнасці і дзелавой 
рэпутацыі тэрмін іскавай даўнасці не распаўсюджваецца 
(арт. 209 ГК). 
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СПОСАБЫ  АБАРОНЫ  ГОНАРУ,  ГОДНАСЦІ  І  ДЗЕЛАВОЙ 
РЭПУТАЦЫІ (АРТ. 153 ГК) 

1. абвяржэнне звестак, якія ганьбяць гонар, годнасць ці дзелавую 
рэпутацыю; 

2. апублікаванне адказу ў сродках масавай інфармацыі (п. 3 арт. 42 
Закона Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2008 г. «Аб сродках масавай 
інфармацыі»); 

3. пакрыццё страт, прычыненых распаўсюджваннем звестак; 

4. кампенсацыя маральнай шкоды; 

5. прызнанне распаўсюджаных звестак не адпавядаючымі рэчаіснасці 
(калі выявіць асобу, якая распаўсюдзіла звесткі, што ганьбяць гонар, 
годнасць ці дзелавую рэпутацыю грамадзяніна, немагчыма). 
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ТЭМА 9: ЗДЗЕЛКІ Ў ГРАМАДЗЯНСКІМ ПРАВЕ 

1. Падставы ўзнікнення, змянення і спынення грамадзянскіх праваадносін. 
Юрыдычныя факты і юрыдычныя саставы. 

2. Паняцце здзелкі. Месца здзелак у сістэме юрыдычных фактаў. 

3. Віды здзелак. 

4. Умовы сапраўднасці здзелак. 

5. Форма здзелак, прававыя наступствы яе невыканання. 
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Юрыдычныя факты 

дзеянні  

правамерныя  

юрыдычныя акты 

здзелкі 
адміністрацыйныя 

акты 

юрыдычныя ўчынкі 

неправамерныя  

паздеi 

абсалютныя адносныя 
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Юрыдычны састаў 

(сукупнасць юрыдычных фактаў) 

Простыя  
(паслядоўнасць узнікнення 

значэння не мае) 

Складаныя 
(юрыдычныя факты ўзнікаюць 
у строга вызначаным парадку) 



Здзелкамі прызнаюцца дзеянні грамадзян і юрыдычных асоб, накіраваныя на 
ўстанаўленне, змяненне або спыненне грамадзянскіх  правоў  і  абавязкаў               
(арт. 154 ГК).  

  

  

Здзелка ёсць юрыдычны факт. 

ЗДЗЕЛКІ 

КУРС ЛЕКЦЫЙ-ПРЭЗЕНТАЦЫЙ / САЛЕЙ А.А., ЛАНДО Д.Д. 140 



ЗДЗЕЛКІ 

 Сутнасць любой здзелкі складаюць: воля і волевыяўленне ўдзельнікаў як два бакі 
псіхічнага стаўлення асобы да дзеяння, якое яна здзяйсняе.  

 Воля – жаданне дасягнення пастаўленай мэты (дэтэрмінаванае і матываванае).  

 Волевыяўленне – выражэнне волі асобы вонкі, дзякуючы якому апошняя робіцца 
даступнай для ўспрымання іншых асоб.  

  

 Пытанне аб суадносінах волі і волевыяўлення 

 Воля і волевыяўленне  роўныя па значэнні, бо закон арыентуе на адзінства волі і 
волевыяўлення як на абавязковую ўмову сапраўднасці здзелак (М.М. Агаркаў,        
А.С. Іофе).  
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КАТЭГАРЫЯЛЬНЫ АПАРАТ,  
ЯКІ СПАДАРОЖНІЧАЕ ПАНЯЦЦЮ «ЗДЗЕЛКА» 

 Матыў – фактар (фактары), які падштурхоўвае да ажыццяўлення здзелкі. 
Прававым кампанентам здзелкі не з’яўляецца: памылковасць матыву не можа 
паўплываць на сапраўднасць здзелкі. 

 Падстава здзелкі (каўза) – тыповая для дадзенага віду здзелак прававая  мэта, 
дзеля якой яна ажыццяўляецца. 

 Падстава здзелкі з’яўляецца, як правіла, абавязковым элементам здзелкі, з якім 
звязваецца яе сапраўднасць. 

 Выключэнне складаюць абстрактныя здзелкі. 

 Прававы вынік – юрыдычныя наступствы, якія ўзнікаюць у суб’ектаў праз выкананне 
здзелкі.   

 Для выканання здзелкі характэрна супадзенне прававой мэты (падставы) і прававога 
выніку. 

 Мэта і прававы вынік не супадаюць, калі ў форме здзелкі здзяйсняюцца 
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ВІДЫ ЗДЗЕЛАК 

па ступені залежнасці  
ад падставы 

каўзальныя абстрактныя 
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у залежнасці ад 
наяўнасці маёмаснага 

інтарэсу 

платныя бязвыплатныя 



ВІДЫ ЗДЗЕЛАК (АРТ. 155 ГК) 

па  колькасці бакоў,  
якія ўдзельнічаюць 

аднабаковыя 
двухбаковыя 

(накіраванасць волі 
сустрэчная) 

шматбаковыя 
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ВІДЫ ЗДЗЕЛАК (АРТ. 158 ГК) 

Умоўныя здзелкі 
(здзелкі, прававыя наступствы ажыццяўлення якіх ставяцца 

ў залежнасць ад якой-небудзь акалічнасці, якая можа надысці або    
не надысці ў будучыні). 

! Умова характарызуецца няпэўнасцю яе надыходу. 

здзелкі пад адкладальнай умовай здзелкі пад скасавальнай умовай 
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БУЙНЫЯ ЗДЗЕЛКІ І ЗДЗЕЛКІ З ЗАЦІКАЎЛЕНАСЦЮ 
(АРТЫКУЛЫ 56, 57, 58 ЗАКОНА АБ ГАСПАДАРЧЫХ 
ТАВАРЫСТВАХ) 

Буйной здзелкай гаспадарчага таварыства (ГТ) з’ўляецца здзелка або некалькі 
ўзаемазвязаных здзелак, якія цягнуць набыццё, адчужэнне ці магчымасць 
адчужэння гаспадарчым таварыствам грашовых сродкаў і (або) іншай маёмасці, 
вартасць якой складае дваццаць і больш працэнтаў балансавай вартасці актываў 
гэтага таварыства. 

Здзелкі з зацікаўленасцю – гэта здзелкі, у ажыццяўленні якіх маецца зацікаўленасць 
афіляваных асоб ГТ. 

Афіляванымі асобамі гаспадарчага таварыства прызнаюцца фізічныя і юрыдычныя 
асобы, здольныя прама і (або) ускосна вызначаць рашэнні або аказваць уплыў на іх 
прыняцце гаспадарчым таварыствам (пералік у арт. 56 Закона аб ГТ). 

Значэнне: устаноўлены асобы парадак іх ажыццяўлення, парушэнне якога можа 
пацягнуць прызнанне здзелкі несапраўднай. 
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УМОВЫ САПРАЎДНАСЦІ ЗДЗЕЛКІ 

• законнасць зместу (адпаведнасць умоў здзелкі патрабаванням 
заканадаўства) 

• дзеяздольнасць удзельнікаў (здольнасць фізічных і юрыдычных 
асоб, якія здзяйсняюць здзелку, да ўдзелу ў ёй) 

• адпаведнасць волі і волевыяўлення (прэзумпцыя супадзення волі 
і волевыяўлення) 

• выкананне формы здзелкі 
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ФОРМА ЗДЗЕЛКІ – СПОСАБ ВЫРАЖЭННЯ І ЗАМАЦАВАННЯ 
ВОЛІ СУБ’ЕКТАЎ, ЯКІЯ АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦЬ ЗДЗЕЛКУ 

Форма здзелкі 

пісьмовая 

простая натарыяльная 

вусная 
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ПРОСТАЯ ПІСЬМОВАЯ ФОРМА ЗДЗЕЛАК 

Здзелкі з удзелам юрыдычных асоб 
• за выключэннем здзелак, якія патрабуюць натарыяльнага засведчання, і здзелак, якія 

могуць ажыццяўляцца вусна 

Здзелкі паміж грамадзянамі на суму, якая перавышае не менш як у 10 разоў 
вызначаны заканадаўствам памер базавай велічыні  

• калі іншае не прадугледжана заканадаўствам 

Незалежна ад сумы здзелкі і яе суб’ектнага саставу, калі пісьмовая форма 
прама прадугледжана заканадаўствам (напрыклад, пагадненне аб 
няўстойцы) 

Па пагадненні бакоў (хаця паводле заканадаўства гэта і не з’яўляецца 
абавязковым)  
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ПРАВАВЫЯ НАСТУПСТВЫ НЕВЫКАНАННЯ ПРОСТАЙ 
ПІСЬМОВАЙ ФОРМЫ 

 Агульнае правіла: 

 невыкананне формы пазбаўляе бакі ў выпадку спрэчкі  
права спасылацца ў пацвярджэнне здзелкі  
і яе ўмоў на паказанні сведак. 

  

 Невыкананне формы цягне несапраўднасць здзелкі ў выпадках,  
прама прадугледжаных заканадаўчымі актамі або пагадненнем бакоў. 
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НАТАРЫЯЛЬНАЯ ФОРМА ЗДЗЕЛКІ 

Сфера прымянення: 

• у выпадках, пазначаных у заканадаўчых актах; 

• пры наяўнасці пагаднення бакоў аб натарыяльным афармленні здзелкі. 

Прававыя  наступствы  невыканання: 

• здзелка нікчэмная. 
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ТЭМА 10. НЕСАПРАЎДНАСЦЬ  ЗДЗЕЛАК  

1. Несапраўднасць здзелкі: паняцце і віды.  

2. Здзелкі з заганамі зместу.  

3. Здзелкі з заганамі формы. Парушэнне патрабавання аб дзяржаўнай 
рэгістрацыі здзелкі.  

4. Здзелкі з заганамі суб’ектнага саставу. 

5. Здзелкі, несапраўдныя ў выніку заган волі ўдзельнікаў.  

6. Уяўныя і прытворныя здзелкі.  

7. Несапраўднасць буйных здзелак гаспадарчых таварыств і здзелак з 
зацікаўленасцю афіляваных асоб гаспадарчых таварыств. 

8. Несапраўднасць часткі здзелкі. 

9. Прававыя наступствы несапраўднасці здзелкі.  
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ПАНЯЦЦЕ  НЕСАПРАЎДНАЙ  ЗДЗЕЛКІ 

Несапраўдная здзелка –  

  гэта дзеянне,  

   якое не спараджае прававых наступстваў,  

     але цягне іншыя негатыўныя наступствы.  
 

Падставы несапраўднасці здзелкі вызначаюцца ў заканадаўчых актах.  
 

Невыкананне хаця б адной з умоў сапраўднасці зделкі цягне яе 
несапраўднасць. 

Пастанова Пленума Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь ад 28 кастрычніка 2005 г. № 26  
«Аб некаторых пытаннях прымянення гаспадарчымі судамі заканадаўства, якое рэгулюе несапраўднасць 

здзелак»  
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ВІДЫ  НЕСАПРАЎДНЫХ  ЗДЗЕЛАК  

Віды несапраўдных  здзелак (арт. 167 ГК) 

 

 

 

 

 
 

Прэзумпцыя нікчэмнасці несапраўднай здзелкі 

Дыскусія пра мэтазгоднасць змянення канцэпцыі несапраўднасці здзелак   
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здзелкі, якія аспрэчваюцца  нікчэмныя здзелкі  

у сілу  
прызнання здзелкі несапраўднай  

судом 

незалежна  
ад прызнання здзелкі несапраўднай  

судом 



ЗДЗЕЛКІ З ЗАГАНАМІ ЗМЕСТУ 

здзелкі  
з заганамі зместу 

здзелка, якая не 
адпавядае 

патрабаванням 
заканадаўства 

нікчэмная 
(арт. 169 ГК) 

калі заканадаўчы акт 
не ўстанаўлівае, што 
такая здзелка можа 

быць аспрэчана 

калі заканадаўчы акт 
не прадугледжвае 
іншых наступстваў 

парушэння 

здзелка, 
ажыццяўленне 

якой забаронена 
заканадаўствам 

нікчэмная  
(арт. 170 ГК)  
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ЗДЗЕЛКІ  З  ЗАГАНАМІ  ФОРМЫ 

простая пісьмовая форма  

здзелка несапраўдная толькі         
ў пэўных выпадках, якія прама 

пазначаны заканадаўчымі  актамі 
ці ў пагадненні бакоў  

(п. 2 арт. 163 ГК) 

натарыяльная форма   

 здзелка нікчэмная  
 (п. 1 арт. 166 ГК) 

Не захавана 

Выключэнне: калі адзін з бакой цалкам або часткова выканаў здзелку, якая 
патрабуе натарыяльнага засведчання, а другі бок ухіляецца ад такога 
засведчання, суд мае права па патрабаванні боку, які выканаў здзелку, прызнаць 
здзелку несапраўднай. У гэтым выпадку наступнае натарыяльнае засведчанне 
здзелкі не патрабуецца (п. 2 арт. 166 ГК). 
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Дзяржаўная рэгістрацыя – гэта стадыя ажыццяўлення  
(НЕ форма!) здзелкі. 

Невыкананне патрабавання аб дзяржаўнай 
рэгістрацыі здзелкі цягне яе нікчэмнасць  
(п. 1 арт. 166 ГК). 

Дагавор, які падпадае пад дзяржаўную 
рэгістрацыю, лічыцца заключаным з моманту 
яго рэгістрацыі, калі іншае не прадугледжана 
заканадаўчымі актамі (п. 3 арт. 403 ГК). 

 

 

НЕВЫКАНАННЕ  ПАТРАБАВАННЯ  АБ  ДЗЯРЖАЎНАЙ 
РЭГІСТРАЦЫІ  ЗДЗЕЛКІ 
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ЗДЗЕЛКІ  З  ЗАГАНАМІ  СУБ’ЕКТНАГА  САСТАВУ 

Заганы суб’ектнага саставу: 
загана дзеяздольнасці  

ці  
загана праваздольнасці   

Заганы дзеяздольнасці  

 здзелкі, учыненыя грамадзянінам, прызнаным недзеяздольным, 
нікчэмныя (арт. 172 ГК); 

 здзелкі, учыненыя непаўналетнімі, якія не дасягнулі чатырнаццаці гадоў, 
нікчэмныя (арт. 173 ГК);  

 здзелкі, учыненыя з незахаваннем абмежаванняў паўнамоцтваў на іх 
ажыццяўленне, могуць быць аспрэчаны (арт. 175 ГК); 
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ЗДЗЕЛКІ  З  ЗАГАНАМІ  СУБ’ЕКТНАГА  САСТАВУ 

Заганы дзеяздольнасці  (працяг)  

 здзелкі, учыненыя непаўналетнімі ва ўзросце ад чатырнаццаці да 
васямнаццаці гадоў, могуць быць аспрэчаны (арт. 176 ГК); 

 здзелкі, учыненыя грамадзянінам, абмежаваным судом у 
дзеяздольнасці, могуць быць аспрэчаны (арт. 178 ГК). 

  

Загана праваздольнасці  

Здзелкі, учыненыя юрыдычнай асобай у супярэчнасці з мэтамі яе дзейнасці, 
могуць быць аспрэчаны (арт. 174 ГК).  
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ЗДЗЕЛКІ  З  ЗАГАНАМІ  ВОЛІ 

1. Здзелка, учыненая пад уплывам падману, які мае істотнае значэнне  
(неадпаведнасць рэчаіснасці ўяўлення аб нейкіх істотных для дадзенай 
здзелкі абставінах ці няведанне іх – умовы здзелкі, віду здзелкі, тоеснасці 
ці такіх якасцяў прадмета, якія значна зніжаюць магчымасць яго 
выкарыстання па прызначэнні),  можа быць аспрэчана (арт. 179 ГК). 

2. Здзелка, учыненая пад уплывам падману, гвалту, пагрозы, зламыснага 
пагаднення аднаго боку з другім бокам, здзелка, якую асоба была 
вымушана ажыццявіць у выніку збегу цяжкіх абставін на крайне 
нявыгадных для сябе ўмовах, чым другі бок скарыстаўся (кабальная 
здзелка), можа быць аспрэчана (арт. 180 ГК). 

3. Здзелкі, учыненыя грамадзянамі, не здольнымі разумець значэння сваіх 
дзеянняў ці кіраваць імі, могуць быць аспрэчаны (арт. 177 ГК). 
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Здзелкі, 

якія 

могуць 

быць 

аспрэчаны 



АСОБНАЯ  ГРУПА  НІКЧЭМНЫХ  ЗДЗЕЛАК  –  
УЯЎНЫЯ  І  ПРЫТВОРНЫЯ  ЗДЗЕЛКІ  (АРТ. 171 ГК) 

 

Уяўная здзелка – здзелка, учыненая толькі для віду, без 
намеру стварыць адпаведныя ёй юрыдычныя наступствы.   

 

Прытворная здзелка – здзелка, якая ўчынена з мэтай 
прыкрыць іншую здзелку. 

 

Да здзелкі, якую бакі мелі на ўвазе, з улікам сутнасці 
здзелкі прымяняюцца правілы, якія маюць да яе 
дачыненне. 
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НЕСАПРАЎДНАСЦЬ ЗДЗЕЛАК З ЗАЦІКАЎЛЕНАСЦЮ 
(АРТ. 57-1 ЗАКОНА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
«АБ ГАСПАДАРЧЫХ ТАВАРЫСТВАХ») 

Здзелка, у ажыццяўленні якой маецца 
зацікаўленасць афіляваных асоб гаспадарчага 
таварыства, якая ажыццяўляецца з парушэннем 
прадугледжаных Законам Рэспублікі Беларусь «Аб 
гаспадарчых таварыствах» патрабаванняў і (ці) 
якая парушае правы і законныя інтарэсы 
гаспадарчага таварыства, удзельнікаў гэтага 
таварыства, можа быць аспрэчана і прызнана 
судом несапраўднай па іску ўдзельнікаў 
гаспадарчага таварыства, самога гаспадарчага 
таварыства, а таксама членаў савета дырэктараў 
(назіральнага савета), калегіяльнага выканаўчага 
органа. 
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НЕСАПРАЎДНАСЦЬ  ЗДЗЕЛАК  З  ЗАЦІКАЎЛЕНАСЦЮ 
(АРТ. 57-1  ЗАКОНА  РЭСПУБЛІКІ  БЕЛАРУСЬ  
«АБ  ГАСПАДАРЧЫХ  ТАВАРЫСТВАХ») 

 

Асобыя прававыя наступствы ў частцы пакрыцця страт, прычыненых 
гаспадарчаму таварыству ў выніку ажыццяўлення здзелкі, у ажыццяўленні 
якой маецца зацікаўленасць яго афіляваных асоб.  

 

Закон (ч. 2 арт. 57-1) прадугледжвае шэраг абставін, якія выключаюць  
прызнанне такіх здзелак несапраўднымі. 
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НЕСАПРАЎДНАСЦЬ  БУЙНЫХ ЗДЗЕЛАК 
(Ч. 10  АРТ. 58  ЗАКОНА  РЭСПУБЛІКІ  БЕЛАРУСЬ  
«АБ  ГАСПАДАРЧЫХ  ТАВАРЫСТВАХ») 

Буйная здзелка, учыненая з парушэннем прадугледжаных Законам Рэспублікі 
Беларусь «Аб гаспадарчых таварыствах» патрабаванняў, можа быць 
аспрэчана і прызнана судом несапраўднай па іску ўдзельнікаў гаспадарчага 
таварыства, самога гаспадарчага таварыства, а таксама членаў савета 
дырэктараў (назіральнага савета), калегіяльнага выканаўчага органа. 
 

Агульнае правіла НЕ прымяняецца да гаспадарчага таварыства, што 
складаецца з аднаго ўдзельніка, які адначасова ажыццяўляе паўнамоцтвы 
адзінаасобнага выканаўчага органа. 

 

Закон (ч. 11 арт. 58) прадугледжвае шэраг абставін, якія выключаюць 
прызнанне здзелак несапраўднымі. 
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НАСТУПСТВЫ  НЕСАПРАЎДНАСЦІ  ЧАСТКІ  ЗДЗЕЛКІ  
(АРТ. 181 ГК) 

  

Несапраўднасць часткі здзелкі не цягне за сабой 
несапраўднасць іншых яе частак, калі можна 
меркаваць, што здзелка была бы ўчынена і без 
уключэння несапраўднай яе часткі. 
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Адсутнасць выканання 
несапраўднай здзелкі 

Частковае ці поўнае выкананне «здзелкі» 

 
 

здзелка не спараджае 
ніякіх прававых 

наступстваў 

двухбаковая 
рэстытуцыя – вяртанне 

ў першапачатковае 
маёмаснае становішча 

бакоў.  
!!! Агульнае правіла 

(арт. 168 ГК) 
 

аднабаковая 
рэстытуцыя – вяртанне 

ў першапачатковае 
маёмаснае становішча 

толькі добрасумленнага 
боку (ч. 3 арт. 170,  

п. 2 арт. 180  ГК) 
 

недапушчэнне 
рэстытуцыі –  

спагнанне атрыманага 
па здзелцы ў даход 

дзяржавы пры 
наяўнасці намеру 

абодвух бакоў  
(ч. 2 арт. 170 ГК) 

 

дадатковыя маёмасныя наступствы – пакрыццё выдаткаў, вартасці згубленай ці пашкоджанай маёмасці  
(артыкулы 172, 173, 176–180 ГК) 

ПРАВАВЫЯ  НАСТУПСТВЫ  НЕСАПРАЎДНАСЦІ  ЗДЗЕЛКІ 
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ТЭМА 11: ПРАДСТАЎНІЦТВА. ДАВЕРАНАСЦЬ 

1. Паняцце і віды прадстаўніцтва. Прадстаўніцтва без паўнамоцтваў. 

2. Даверанасць як аднабаковая здзелка. Перадавер’е. 
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ЛЕГАЛЬНАЕ АЗНАЧЭННЕ ПРАДСТАЎНІЦТВА 

 Здзелка, заключаная адной асобай (прадстаўніком) ад імя другой асобы 
(прадстаўляемага) у сілу паўнамоцтва, заснаванага на даверанасці, 
заканадаўчым акце або акце ўпаўнаважанага на тое дзяржаўнага органа ці  
органа мясцовага самакіравання, непасрэдна стварае і спыняе грамадзянскія 
правы і абавязкі прадстаўляемага (п. 1 арт. 183 ГК). 

  

 Адмяжоўваем ад «прадстаўніцтва» як адасобленага падраздзялення 
юрыдычнай асобы (арт. 51 ГК). 
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СУБ’ЕКТНЫ САСТАЎ ПРАДСТАЎНІЦТВА 
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Унутраныя адносіны: прадстаўляемы – прадстаўнік. 
Знешнія адносіны: прадстаўнік – трэцяя асоба. 

Прадстаўляемы 

Трэцяя асоба 

Прадстаўнік 



ПАЎНАМОЦТВА ЯК АСНОВА ПРАДСТАЎНІЦТВА 

 Паўнамоцтва – суб’ектыўнае права (мера дазволеных паводзін) прадстаўніка 
заключаць здзелкі і іншыя юрыдычна значныя дзеянні ад імя 
прадстаўляемага.  

 Аб’ём паўнамоцтваў прадстаўніка вызначаецца прадстаўляемым, 
заканадаўствам або адміністрацыйным актам. 

  

 Пры адсутнасці паўнамоцтваў дзейнічаць ад імя іншай асобы ці перавышэнні 
такіх паўнамоцтваў здзелка лічыцца ўчыненай ад імя асобы, якая яе 
здзейсніла (арт. 184 ГК). 

 Выключэнне: наступнае адабрэнне здзелкі прадстаўляемым. 
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ВІДЫ ПРАДСТАЎНІЦТВА  
(У ЗАЛЕЖНАСЦІ АД ПАДСТАЎ УЗНІКНЕННЯ)  

Законнае: 

• заснавана на акце заканадаўства або адміністрацыйным акце 

Дагаворнае (добраахвотнае): 

• заснавана  на даверанасці 
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КАМЕРЦЫЙНАЕ ПРАДСТАЎНІЦТВА 

 Асаблівасці: 

 сфера адносін – прадпрымальніцкая дзейнасць; 

 прадстаўляемы – асоба, якая ажыццяўляе прадпрымальніцкую дзейнасць; 

 камерцыйны прадстаўнік (КП) – асоба, якая прадстаўляе прадпрымальнікаў 
ад іх імя на пастаяннай аснове пры заключэнні дагавораў; 

 паводле агульнага правіла, КП ажыццяўляе дзейнасць на платнай аснове; 

 падстава ўзнікнення – дагавор (разнавіднасць добраахвотнага 
прадстаўніцтва), які ўтрымлівае ўказанні на паўнамоцтвы прадстаўніка. Пры 
адсутнасці такіх указанняў у дагаворы прадстаўніцтва ажыццяўляецца таксама 
на падставе даверанасці. 
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ДАВЕРАНАСЦЬ: ПАНЯЦЦЕ І ПРЫКМЕТЫ 

 Даверанасць – пісьмовае ўпаўнаважанне, якое выдаецца адной асобай другой для 
прадстаўніцтва перад трэцімі асобамі (п. 1 арт. 186 ГК). 

 Агульная характарыстыка: 

 аднабаковая здзелка; 

 тэрміновая здзелка (арт. 187 ГК); 

 фідуцыярная здзелка (п. 2 арт. 189 ГК); 

 імянны дакумент (пазначаецца, ад імя каго і каму выдадзены); 

 пісьмовая форма, асобы парадак афармлення і засведчання (пп. 2, 3 арт. 186 ГК). 
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ДАВЕРАНАСЦЬ: ВІДЫ 

разавая 

• выдаецца на заключэнне здзелкі або іншага юрыдычна значнага дзеяння, 
якія носяць разавы характар  

спецыяльная 

• выдаецца на заключэнне некалькіх аднародных юрыдычна значных 
дзеянняў 

агульная (генеральная) 

• выдаецца на заключэнне разнародных юрыдычных дзеянняў 
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ПЕРАДАВЕР’Е – ПЕРАДАЧА ПАЎНАМОЦТВАЎ ІНШАЙ АСОБЕ 
(АРТ. 188 ГК) 

 Перадавер’е магчыма ў выпадках: 
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асоба, якой выдадзена 
даверанасць, упаўнаважана 

на гэта даверанасцю 
(дагаворам) (магчымасць 

перадавер’я прама ўказана ў дагаворы)  

асоба, якой выдадзена 
даверанасць, прымушана да 

гэтага сілай абставін для аховы 
інтарэсаў таго, хто выдаў 

даверанасць 

Агульнае правіла: даверанасць, якая выдаецца ў парадку 
перадавер’я, павінна быць натарыяльна засведчана 



ДАВЕРАНАСЦЬ: ПАДСТАВЫ СПЫНЕННЯ 

заканчэнне тэрміну дзеяння; 

адмена асобай, якая выдала даверанасць; 

адмова асобы, якой выдадзена даверанасць; 

спыненне ЮА, ад імя якой выдадзена даверанасць, або смерць ФА, 
якая выдала даверанасць, аб’яўленне яе памерлай, прызнанне 
недзеяздольнай, абмежавана дзеяздольнай ці адсутнай без весткі; 

спыненне ЮА, якой выдадзена даверанасць, або смерць ФА, якой 
выдадзена даверанасць, аб’яўленне яе памерлай, прызнанне 
недзеяздольнай, абмежавана дзеяздольнай ці адсутнай без весткі. 

КУРС ЛЕКЦЫЙ-ПРЭЗЕНТАЦЫЙ / САЛЕЙ А.А., ЛАНДО Д.Д. 176 



ТЭМА 12. ТЭРМІНЫ  Ў  ГРАМАДЗЯНСКІМ  ПРАВЕ.  
ІСКАВАЯ  ДАЎНАСЦЬ 

1. Паняцце і значэнне тэрмінаў у грамадзянскім праве. Віды тэрмінаў. 

2. Вылічэнне тэрмінаў. Пачатак цячэння і заканчэнне тэрміну. Ажыццяўленне 
дзеянняў у апошні дзень тэрміну.  

3. Паняцце, значэнне і віды тэрмінаў іскавай даўнасці. Пачатак цячэння 
тэрміну іскавай даўнасці. 

4. Прыпыненне і перапынак цячэння тэрміну іскавай даўнасці.  

5. Наступствы сканчэння тэрміну іскавай даўнасці. Аднаўленне тэрміну 
іскавай даўнасці. 

6. Патрабаванні, на якія іскавая даўнасць не распаўсюджваецца. 
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ДЫСКУСІЯ  АБ  ПАНЯЦЦІ  «ТЭРМІН  У  ГРАМАДЗЯНСКІМ 
ПРАВЕ» 

1. юрыдычны факт (падзея ці дзеянне) 

2. юрыдычны факт адмысловага роду (не-дзеянне, не-падзея) 

3. не юрыдычны факт 

 

Тэрмін у грамадзянскім праве – момант у часе ці перыяд часу, з 
надыходам ці заканчэннем якога нормы права звязваюць узнікненне, 
змяненне ці спыненне грамадзянскіх правоў і абавязкаў. 
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КЛАСІФІКАЦЫЯ  ТЭРМІНАЎ 

1. па прававых наступствах  

• праваўтваральныя 

• правазмяняльныя  

• праваспыняючыя 

2. у залежнасці ад таго, кім устанаўліваюцца тэрміны 

• нарматыўныя 

• судовыя  

• дагаворныя 

3. па ступені абавязковасці для бакоў 

• імператыўныя 

• дыспазітыўныя 
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КЛАСІФІКАЦЫЯ  ТЭРМІНАЎ  (ПРАЦЯГ) 

4. па ступені вызначанасці: 

• абсалютна вызначаныя 

• адносна вызначаныя 

• нявызначаныя 

5. па сферы дзейнасці 

• агульныя  

• спецыяльныя 

6. па прызначэнні 

• тэрміны ажыццяўлення грамадзянскіх правоў 

• тэрмін выканання абавязкаў  

• тэрмін абароны грамадзянскіх правоў 
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ВЫЛІЧЭННЕ ТЭРМІНАЎ  
(АРТЫКУЛЫ 191–195 ГК) 
 
 

Пачатак цячэння тэрміну, вызначанага перыядам часу, 
пачынаецца на наступны дзень пасля  

1. каляндарнай даты, якой вызначаны яго пачатак; 

2. надыходу падзеі, якой вызначаны яго пачатак. 

 Заканчэнне тэрміну, вызначанага перыядам часу: 

 тэрмін, які вылічваецца гадамі, сыходзіць у 
адпаведны месяц і чысло апошняга года тэрміну; 

 тэрмін, які вылічваецца месяцамі, сыходзіць у 
адпаведнае чысло апошняга месяца тэрміну (няма 
адпаведнага чысла – у апошні дзень гэтага месяца);  

 тэрмін, які вылічваецца тыднямі, сыходзіць у 
адпаведны дзень апошняга тыдня тэрміну. 

! Калі апошні дзень тэрміну прыпадае на непрацоўны 
дзень, днём заканчэння тэрміну лічыцца бліжэйшы 
наступны за ім працоўны дзень. 

Тэрмін вызначаецца  

1. каляндарнай датай; 

2. вылічэннем перыяду часу, 
які вылічваецца гадамі, 
месяцамі, тыднямі, днямі ці 
гадзінамі; 

3. указаннем на падзею, якая 
павінна непазбежна 
надысці. 
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ПАРАДАК  АЖЫЦЦЯЎЛЕННЯ  ДЗЕЯННЯЎ 
У  АПОШНІ  ДЗЕНЬ  ТЭРМІНУ  

 Калі тэрмін устаноўлены для ажыццяўлення якога-небудзь 
дзеяння, яно можа быць выканана да дваццаці чатырох 
гадзін апошняга дня тэрміну. 

 Калі дзеянне павінна быць здзейснена ў арганізацыі,  
то тэрмін сыходзіць у тую гадзіну, калі ў гэтай арганізацыі  
паводле ўстаноўленых правілаў спыняюцца адпаведныя 
аперацыі. 

 Пісьмовыя заявы і паведамленні, здадзеныя на пошту, 
тэлеграф ці ў іншую ўстанову сувязі да дваццаці чатырох 
гадзін апошняга дня тэрміну, лічацца зробленымі ў тэрмін. 
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ІСКАВАЯ ДАЎНАСЦЬ 

Іскавая даўнасць – тэрмін для абароны права па іску асобы, права якой парушана. 

Тэрміны іскавай даўнасці: 

183 

спрыяюць дасягненню вызначанасці  
ў адносінах паміж удзельнікамі 

грамадзянскага абароту 

дысцыплінуюць удзельнікаў  
грамадзянскага абароту 
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Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь (артыкулы 196–209) 
Пастанова Пленума Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь ад 2 снежня 2005 г. № 29 «Аб 
некаторых пытаннях, звязаных з прымяненнем тэрмінаў іскавай даўнасці» 
 



ВІДЫ ТЭРМІНАЎ ІСКАВАЙ ДАЎНАСЦІ 

Тэрмін іскавай даўнасці – заўсёды імператыўны тэрмін (тэрміны іскавай даўнасці і 
парадак іх вылічэння не могуць быць зменены пагадненнем бакоў). 

Тэрміны іскавай даўнасці: 

 

 

 

 

Прыклады спецыяльных тэрмінаў іскавай даўнасці: 

Тэрмін іскавай даўнасці для патрабаванняў, якія прад’яўляюцца ў сувязі з пастаўкай тавараў неналежнай якасці, 
складаюць адзін год з дня прыняцця тавару пакупніком (атрымальнікам) (ч. 2 п. 3 арт. 488 ГК). 

Тэрмін іскавай даўнасці па патрабаванні банкаў і небанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый да 
крэдытаатрымальнікаў пры невыкананні (неналежным выкананні) умоў крэдытных дагавораў устанаўліваецца ў 
пяць гадоў (ч. 1 арт. 17 Банкаўскага кодэкса Рэспублікі Беларусь). 
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агульны тэрмін  
(3 гады) 

спецыяльныя тэрміны  
(скарочаныя, больш доўгія ў параўнанні з агульным 
тэрмінам, устанаўліваюцца заканадаўчымі актамі) 



ПАЧАТАК ЦЯЧЭННЯ ТЭРМІНУ ІСКАВАЙ ДАЎНАСЦІ 

 Цячэнне тэрміну іскавай даўнасці пачынаецца з дня, калі асоба даведалася ці павінна была 
даведацца пра парушэнне свайго права.  

 Выключэнні могуць быць вызначаны на ўзроўні заканадаўчых актаў (ч. 1 п. 1 арт. 182 ГК – з 
дня, калі пачалося выкананне нікчэмнай здзелкі). 

 Пачатак цячэння тэрмінаў іскавай даўнасці: 

1. па абавязацельствах з вызначаным тэрмінам выканання – па заканчэнні тэрміну 
выканання; 

2. па абавязацельствах, тэрмін выканання якіх не вызначаны або вызначаны момантам 
запатрабавання, – калі ў крэдытора ўзнікае права прад’явіць патрабаванне аб выкананні 
абавязацельства, а калі даўжніку даецца льготны тэрмін для выканання такога 
патрабавання – па заканчэнні пазначанага тэрміну; 

3. па рэгрэсных абавязацельствах –  з моманту выканання асноўнага абавязацельства. 
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ПРЫПЫНЕННЕ ЦЯЧЭННЯ ТЭРМІНУ ІСКАВАЙ ДАЎНАСЦІ 

1. калі прад’яўленню іску  перашкаджалі надзвычайныя і неадольныя пры дадзеных умовах 
абставіны (неадольная сіла); 

2. калі ісцец ці адказчык знаходзіліся ў складзе Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, 
пераведзеных на ваеннае становішча; 

3. у сілу ўстаноўленай на падставе заканадаўчага акта Урадам Рэспублікі Беларусь 
адтэрміноўкі выканання абавязацельстваў (мараторый); 

4. у сілу прыпынення дзеяння акта заканадаўства, які рэгулюе адпаведныя адносіны; 

5. калі прад’яўлена прэтэнзія (з дня накіравання прэтэнзіі да атрымання адказу на прэтэнзію 
ці заканчэння тэрміну для адказу, устаноўленага заканадаўствам ці дагаворам); 

6. калі заключана пагадненне аб прымяненні медыяцыі (з дня заключэння такога 
пагаднення да дня спынення медыяцыі).  
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ПРЫПЫНЕННЕ  ЦЯЧЭННЯ  ТЭРМІНУ  ІСКАВАЙ  ДАЎНАСЦІ 
(ПРАЦЯГ)  

 Умовы прыпынення цячэння тэрміну іскавай даўнасці:   
абставіны ўзніклі ці працягвалі існаваць   
у апошнія шэсць месяцаў тэрміну даўнасці,  
а калі гэты тэрмін роўны шасці месяцам ці менш за шэсць месяцаў,  
– на працягу тэрміну даўнасці. 

  

 З дня спынення абставін, якія паслужылі падставай для прыпынення тэрміну 
даўнасці, цячэнне тэрміну іскавай даўнасці працягваецца. Астатняя частка тэрміну 
павялічваецца да шасці месяцаў, а калі тэрмін іскавай даўнасці роўны шасці месяцам 
ці менш за шэсць месяцаў, – да тэрміну даўнасці. 
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ПЕРАПЫНАК  ЦЯЧЭННЯ  
ТЭРМІНУ  ІСКАВАЙ  ДАЎНАСЦІ 

 Цячэнне тэрміну іскавай даўнасці перапыняецца 

1. прад’яўленнем іску ва ўстаноўленым парадку; 

2. здзяйсненнем абавязанай асобай дзеянняў, якія сведчаць аб прызнанні 
доўгу. 

  

 Пасля перапынку цячэнне тэрміну іскавай даўнасці пачынаецца нанова.  
Час, які сышоў да перапынку, не залічваецца ў новы тэрмін. 
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 НАСТУПСТВЫ ЗАКАНЧЭННЯ ТЭРМІНУ ІСКАВАЙ ДАЎНАСЦІ 

1. Патрабаванне аб абароне парушанага права прымаецца да разгляду судом. 

2. Іскавая даўнасць прымяняецца судом толькі па заяве боку ў спрэчцы, зробленай 
да вынясення судом рашэння. 

3. Падстава да вынясення судом рашэння аб адмове ў іску. 

4. У выпадку выканання абавязку па заканчэнні тэрміну іскавай даўнасці даўжнік ці 
іншыя абавязаныя асобы не маюць права патрабаваць выкананае назад, нават 
калі ў момант выканання яны і не ведалі аб заканчэнні тэрміну даўнасці. 

5. З заканчэннем тэрміну іскавай даўнасці па галоўным патрабаванні сыходзіць 
тэрмін іскавай даўнасці і па дадатковых патрабаваннях (няўстойка, заклад, 
паручыцельства і да т.п.). 
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АДНАЎЛЕННЕ ТЭРМІНУ ІСКАВАЙ ДАЎНАСЦІ  
МАГЧЫМА ТОЛЬКІ 

1. у выключных выпадках, калі 
суд прызнае  ўважлівай 
прычыну пропуску тэрміну 
іскавай даўнасці па абставінах, 
звязаных з асобай істца (цяжкая 
хвароба, бездапаможны стан, 
непісьменнасць і да т.п.) 

 

2. пры ўмове, што такія прычыны 
мелі месца ў апошнія шэсць 
месяцаў тэрміну даўнасці, а калі 
гэты тэрмін роўны шасці месяцам 
ці менш за шэсць месяцаў, – на 
працягу тэрміну даўнасці 

 

3. па заяве грамадзяніна,  
у тым ліку і індывідуальнага 
прадпрымальніка 
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ІСКАВАЯ ДАЎНАСЦЬ НЕ РАСПАЎСЮДЖВАЕЦЦА НА: 

1. патрабаванні, якія вынікаюць з парушэння асабістых немаёмасных  
правоў і іншых нематэрыяльных даброт, акрамя выпадкаў, прадугледжаных 
заканадаўчымі актамі; 

2. патрабаванні ўкладчыкаў да банка ці нябанкаўскай крэдытна-фінансавай 
арганізацыі аб вяртанні банкаўскіх укладаў (дэпазітаў); 

3. патрабаванні аб пакрыцці шкоды, прычыненай жыццю або здароўю 
грамадзяніна. Аднак патрабаванні, прад’яўленыя пасля заканчэння трох гадоў з 
моманту ўзнікнення права на пакрыццё шкоды, задавальняюцца не больш як за 
тры гады, якія папярэднічалі прад’яўленню іску; 

4. патрабаванні ўласніка ці іншага законнага ўладальніка аб устараненні ўсякіх 
парушэнняў яго права, хаця б гэтыя парушэнні і не былі звязаны з пазбаўленнем 
уладання (арт. 285 ГК); 

5. іншыя  патрабаванні ў выпадках, устаноўленых заканадаўчымі актамі. 
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