
кие случаи, ъ:огда при всех прочих равпь1х условиях преимущество 

предостnвлепо за1{011ом определенной группе лиц, облnда1ощих I{а

кими-то особыми призпа1{ами». В цивилистической литературе 

высказыва1отся различные точки зрения по поводу преимуще

ственных прав. Противники преимущественных прав основывают 

сво10 точку зрения па том, что предоставление I{аI{ИХ-либо преиму

ществ определенным участникам правоотношений противоречат 

принципам, закрепленным в ст. 2 Гражданского кодекса Респуб
ЛИI{И Беларусь. Принцип равенства сторон граждапсI{ИХ правоот

ношений ничуть не нарушается преимущественными правами, 

посI{ОЛЫ{У преимущество у одной из сторон возпи1{ает по отпоше

пи10 н: третьим лицам, а пе по отпошепи10 н: другой стороне. Ка1{ 

правило, правоотношения, в содержание которых входят преиму

щественные права, объяспя1отся особым характером отношений, 

сложившихся между их участпи1{ами. Тnкже В.А. Белов попытал

ся систематизировать большинство преимущественных прав, со

держащихся I{aK в граждапсI{ИХ законодательных ан:тах, та1" и 

в законодательных актах, регулирующих отношения в области 

труда, занятости и социального обеспечения. Оп пришел I{ выводу, 
что преимущественное право - ;)ТО относительное право, I{Оторое 

«защищается при помощи специально созданного для этого комп

лен:са абсол1отпых прав». Одпаr{о ;)ТОТ подход также представляет

ся пебесспорпым. Кроме того, между цивилистnми пет единого 

мнения на предмет того, относить ли преимущественное право за

логодержателя I{ группе преимущественных прав. Та1{ИМ образом, 
как общие понятия, так и позиции в отношении отдельных видов 

преимущественных прав до сих пор ос·1·а10·1·ся дис1{уссио1111ыми. От

сутствует и единство законодательных подходов к ;)ТОЙ I{атегории 

гражданских прав. Также остается не раскрытым вопрос о право

вой природе преимущественных прав. 

Ю.У. Васiлевiч 

БДЭУ (Мiнск) 

IНСТЫТУТ СПАДКАЕМСТВА У ПРАВЕ 
СЯРЭДНЕВЯКОВАЙ БЕЛАРУСI 

Iпстытут спад1{аемства па сваёй сутпасц1 цеспа звязапы з самiм 

iнстытутам шлюбу, бо спадкаванне патрабуе пэунай кроУ-най род
пасцi. Сама ж спадчыппая маёмасцr. <l1армiравалася па аспове паса
га i вена, тnму i разглядаць спад1{аежства патр::эбпn У сувязi з Г;)тымi 
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папяццям1. Такiм чыпам, спадн:аемства па сваёй прr.1родзе было ад

бiткам шляхецкiх правоу i свабод. 
Пры гэтым шляхецкi статус можна было набыць двума сродка

мi: 1) парадж:Jппе У шляхецкай cя::.vr'i; 2) падараваппе шляхецтва 
вышэйшай дзяржаУнай уладай. Прымаючы ад бацькi маёнтак, сын 

пабыва~ шляхецн:1я правы ~ по)S"пы::.vr аб' ёме. Прытым шляхецтва 

магло пераходз1ць у спадчыну толькi праз шлюбныя стасункi. Га

лоУнай умовай для набыцця спадчынных шляхецкiх правоу быу 

ужо iспу1очы па г:Jты момапт шляхецкi статус бацr.кi, г:Jта зпа

чыць, бацька павiнен быць шляхецкага роду. Што датычылася 

мацi, то закападаУства тых часоу дапусн:ала, што япа магла быцr. 

з простага люду, паколькi пасля выхаду замуж за шляхцiча, яна 

пачынала прызнавацца шляхцянкай, а дзецi ад такога шлюбу ста

навiлiся шляхц1чамi: «:Калi б шляхцiц нешляхцянку сабе няроУ

ную УзяJ, тады як тую нешляхцянку жонку сваю, так i дзяцей сва
iх, з ё10 пабытых, сабо10 i шляхецтвам сваiм роб1цr. высан:ародпымi. 
1 такiя жонка, i дзецi ix павiнны быць прызнаныя сапраУднымi 
шляхцiцамi» (Статут 1588 г., р. 3, арт. 20). 3усiм iпшая сiтуацыя 
была, калi жанчына шляхецкага паходжання выходзiла замуж за 

простага чалавека. -У такiм выпадку яна страчвала свае шляхецтва 

i пачыпала прыпалежыцr. да саслоУя свайго мужа. Калi ж у яе былi 
дзецi ад першага шлюбу са шляхцiча:.v.~:, то закон ахоуваУ правы та

кiх дзяцей i пе лiшаУ ix шляхецкай годпnсцi. Адзiпая умова, ЯI{ая 
ставiлася да ix, - не займацца рамяством i гандлем. Але i у выпад
ку, калi япь1 займалiся такiмi спраnамi, fl потым асазпаушы, nыра

шалi яго пакiнуць, то iм вяртаУся шляхецкi статус. 

Спадчыннiкамi маглi быць толькi законныя дзецi. Незаконны

мi лiчылiся дзец1 ад пявепчапых шл1обау, а тан:сама пры адмове 

бацькi ад бацькоУ-ства. Пры гэты::v.~ прадугледжвалася, што бацька 

пе можа адмов1цца аб бацr.коУства, I{fu~i пры жыццi мацi прызпа

вау дзiця сваiм. 

Пад уплывам царкоУ-нага права Статут 1566 г. разглядау па
зашл1обпае дзiця мужчыпы пры яго за1{оппым шл1обе з iпшай жап

чынай як бенкарта. Гэтае дзiця заставалася У становiшчы бенкарта 

i не атры:.v.~:лiвала спадчыны пасля бацькi, нават калi апошнi пазней 
уступаУ у шл1об з ягопай мацi. 

Статут 1566 г. рэгуляваУ дачыненн1 i правы дзяцей ад некfu~ь
кiх шлюбаУ, прадугледжваючы розныя памеры Унясення жонак. 

У г:Jтым разе сыны мусiлi ажыццяУляцr. разлiк дзеля ураупоУвап

ня УнясенняУ сваiх мацi i толькi поты::v.~ дзялiць бацькоускую ма
ёмасцr. па част1{i. У выпадку смерцi адпаго з братоу яго частка пе

раходзiла толькi братам. Дочкi атрымлiвалi бацькаУшчыну толькi 

пры адсутнасцi сыноУ. 
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Па старому звычаёваму праву i па Статуце 1529 г. уладальнi:к 
бацькоускага маёнт:ка мог свабодна распараджацца толькi трэцяй 

яго часткай, а дзве част:кi можна было перадаць у за:клад, :каб iн

шыя родэiчы маглi яго потым вы:кунiць. 3 увядзеннем Статута 
1566 г. былi звязаны значныя змены У маёмасных дачыненнях та
кога плану, так: «вси отъ сего часу и дня волно и моцно кождому 

именья свои отчызные и земск1е материстые и выслужоные куп

ленные и якимъ кольвекъ обычаемъ набытые и названые, не смот

речы трете и двохъ частей, яко передъ тымъ бывало въ статуте обы

чаемъ стародавнымъ, але все съ домомъ, хто ихъ што маетъ, будь 

тежъ половицу або и которую ихъ часть ... отдати продати даровати 
и записати заставити, отъ детей и близкихъ отдалити». 

lнстытут спадкаемства УяУ-ляУ сабой даволi развiтую с1стэму, 
якая была шчыльна звязана з сямейным правам, бо атрыманне 

спадчыны залежыла ад ступенi роднасцi з сям'ёй i прыналежнай ёй 
маёмасц10. 

Цiкава, што спадчынныя адносiны рэгулявалiся i У дачыненнi 
да прость1х л1одзей. Так, простыя л1одзi маглi завяшчаць свае рухо

мыя р:Jчы i 1/3 сваёй маёмасцi каму пажада1оць, а астатпiя дзве 
часткi павiппы былi пакiпуць сваiм дзецям. У выпадку, калi дзя

цей пе было, то г:Jтыя дзве част1{i заставалiся пры гзтым зямель

пым падзеле па ~ласпасцi папа. Выкл1оч:Jппем была сiтуацыя, калi 

дзец1 былi вольпымi. У тnн:iм рnзе япы маглi распачаць сваё аса

бiстае жыццё, узяУ-шы прыпалежпу10 iм маёмасць, ан:рамя зямлi, 

зnceяпflгfl па еи жыта i падворпь1х пабудоу, бо усё г::~та лiчылася 
прыналежным да абавязкаУ, якiя выконваУ просты люд на ка

рысць пана. 

Паводле закона, спадчыннiкамi першай чарг1 прызнавалiся дзе

цi i ix нашчадкi. У другой чарзе знаходзiлiся браты i сёстры спад
чынадауцау. Прычым у дачыненнi да бацькоускай i мацярынскай 
маёмасц1 правы сыноУ i дачок на спадчыну былi розныя. Даклад
ней былi вызначаны правы сыноУ на спадкаванне бацькоуск1х ма

ёнткаУ, дочкi ж пры наяУнасцi сын о у не атрымлiвалi У спадчыну 

нерухомых маёнткаУ бацькi, атрымлiвалi пасаг пры выхадзе за

муж - 1/4 частку кошту маёмасц1, незалежна ад колькасцi сыноУ 
i дачон:. Што датычылася мацярыпскай маёмасцi, то дзецi абодвух 
полаУ спадкавалi яе у роупых долях: «Тежъ уставуемъ, ижъ всякiе 

материстые тан:ъ лежачiе и ипшые речи рухомые, тежъ впесепье 

матчипо, I{оторое бы IIИI{OMY пе было записовапо, то все маетъ въ 

ровный делъ пойти межи всихъ детей ян:ъ сыповъ тан:ъ и сестръ» 

(Статут 1566 г., р. 5, арт. 13). 
Асоба, ЯI{ая прымала спадчыпу, павiппа была сябе лег1тымiза

ваць, гзта зпачыць да1{азаць, што мепав1та ёй палежыць права пас

ледаваць гзту маёмасць. Гзта легiтымiзацыя павiппа была ажыц-
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цяуляцца перад органам дзяржа)rпай уладr.1, а мепавiта перад cy
дo::.vr. Прызпаппе з бо1{у суда за пзупай асобай права па спадчыпу 

пазываецца зацверджаппем у праве спадчыпы. 

Пры адсутпасцi законных пашчадка)~' i тзстамепту па карысцr. iп
шых асоб маёмасцr. прызпавалася вымарачпай i паступала у казну. 

Выключэннем з прав1лаУ наследавання па тэста:.v~:енту выступа

ла чэлядзь нявольная. Яна не магла набываць ::v.1аё::v.1асць такiм чы
на::v.1, паку ль не атры:.v~:лiвала вольнасцi. Але у так1м выпадку праду

гледжва.~"lася магчымасць у адны::v.1 i тым жа тэстаменце занiсаць ня
волыпка у якасц1 спадкаемца i адначасова падараваць яму вольную. 

На думку заканадаУцы, тэстамент уяУляе сабой прадсмяротнае 
распараджэнне аб :.v~:аёмасцi. Аднак, :.v~:агчымы распараджэннi, якiя 

накiраваны не толькi на ::v.1аё::v.1асныя дачыненнi, a.i"le i на iншыя рэ
чы. Так, у тэстаменце можа мець месца, напрыклад, вызначэнне 

апекуна малалетн1м спадчынн1кам. 

Некаторыя новыя палажэнн1 прадугледзеу Статут 1588 г. Ён 
упершыню рэгулявау дачыненн1 у спадкаванн1 супольна набытай 

маёмасц1 мужа i жонкi («для абаiх людзей» ), якiя не мелi пры 
уступленнi У шлюб нiякай уласнай нерухомай маёмасцi, а нажылi 

яе ужо у шлюбе. У гэтым выпадку пры адсутнасцi дзяцей - спад

каемцау маёмасць цалкам пераходзiла да ад наго з сужэнцау, якi 

перажыУ другога. :Калi ж ад шлюбу былi дзецi, дык яны пасля 

смерц1 бацьк1 атрымлiвалi дзве трац1ны, а iхпяя мацl - адну. 
У выпадку смерц1 бяздзетпых мужа i жопк1 маёмасцr. пераходзiла 
родным сужзпцау у роупых частках, гзта зпачыцr. па палове па до

л10 кожпага боку. Выказвалася меркаваппе, што у гзтай норме 

зпайшоУ адл1остраваппе УплыУ магдзбургскага права. 

Так1м чыпам, можпа зрабiцr. выспову, што спадчыппае права 

было пе ТОЛЫ{! пакiравапа па Умацаваппе прыватпай уласпасцi, але 

i па захаваппе абавязкаУ землеУладалr.пiкаУ адбывацr. вайскову10 
службу з сваiх маёпткаУ. Тым самым спалучалася права прыват

пай уласпасц1 з феадалr.пымi абавязкамi. 

А.А. Воронько 

БГЭУ (Минск) 

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНАМИ ПРАВА НА МЕСТНЫЕ СОБРАНИЯ 

И МЕСТНЫЕ РЕФЕРЕНДУМЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Местное самоуправление в Республике Беларусь представляет 

собой одну из форм организации и деятельности граждан для само-
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