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СПАДЧЫННАЕ ПРАВА - IНСТЫТУТ ГРАМАДЗЯНСКАГА ПРАВА 
БЕЛАРУСI XV-XVI СТ. 

На першым этапе iснавання Вялiкага Княства Лiтоускага (далей - ВКЛ) 

дзейнiчала звычаёвае права старажытных бепарускiх дзяржау-княствау (По
лацкага, Навагрудскага, Берасцейскага, Турава-Пiнскага i iнш .) , якое мела 

пэуныя адрозненнi. Паступова у дзяржаве складваюцца аднолькавыя права

адносiны на усёй яе тэрыторыi. Гэтаму працэсу садзейнiчае развiццё пiсанага 

права. Для развiцця права ВКЛ у цэлым характэрны два перыяды: прывiлейны 

i статутовы. У прывiлейны перыяд, у перыяд выдання агульназемскiх, аблас

ных, валасных i гарадскiх грамат зараджаецца i складваецца адзiн з важней

шых iнстытутау грамадзянскага права - iнстытут наследавання маёмасцi, якi 

непасрэдна звязаны з фармiраваннем саслоунага дзялення грамадства, з за

мацаваннем права неабмежаванай шляхецкай уласнасцi . У прывiпейны пе

рыяд назiраецца тэндэнцыя актыунай барацьбы шляхты за права свабоднага 

распараджэння сваёй маёмасцю [1, с. б-23] . 

Развiццё спадчынных праваадносiн актывiзуецца у першай палове XVI ст. 

Статуты 1 529 i 156б гг. сведчаць аб тым, wто нормы права, звязаныя з наспеда
ваннем маёмасцi паступова вылучаюцца у асобны iнстытут феадальнага пра

ва. Статут 1529 г. больш за усё надае увагi рэгламентацыi пытанняу наспеда

вання маёмасцi па закону, засноуваючыся на звычаёвым праве старажытных 

беларускiх дзяржау-княствау. Па-новаму разглядаецца праблема скпадання 

завяшчанняу на рухомую маёмасць па Статуту 1529 г. (Р. V, арт. 15). У першай 
частцы артыкула гаворыцца аб тым, што скпадзенае завяшчанне можа быць ад

менена самiм завяшчацелям. Сапраудным лiчыцца апошнi завяшчальны запiс. 

У другой частцы арт. 15 размова iдзе аб тым, што скпадзенае завяшчанне не 
можа адмяняцца: <<Такая запись должна иметь силу вечно». Такая супярэчнасць 

першай часткi арт. 15 з другой часткай выкпiкана тым, што у першай частцы 
Утрымлiваецца новае палажэнне, заснаванае на рымскiм праве свабоднага 

распараджэння сваiм завяшчаннем, а у другой частцы захавалася палажэнне, 

заснаванае на старажытным звычаёвым праве (калi выдадзенае завяшчан

не замацоувалася князем i сам завяшчацель змянiць гэта завяшчанне не меу 
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права). Такiм чынам, нормы, узятыя з рымскага права, уяулялi больш поуную 

свабоду распараджэння сваёй маёмасцю, што адпавядала развiваючымся 

эканамiчным адносiнам та го часу [1 , с. 32]. 
Статут 1566 г. дапауняе спадчынныя праваадносiны, што звязана галоуным 

чынам з пашырэннем правоу феадалау распараджацца нерухомай маёмас

цю, удакладняе i пашырае палажэннi, рэгулюючыя наследаванне маёмасцi 
па мацярынскай («па кудзелi») i бацькоускай («па мячу») лiнiях. Заканадауча 
замацаваны у Статуце 1566 г. дазвол шляхце распараджацца усёй маёмасцю 

(а не 1/3 часткай як па Статуту 1529 г.) садзейнiчау перарастанню феадальных 
праваадносiн у буржуазныя. Гэта прагледжваецца i на прыкладзе наследаван

ня маёмасцi . Статут ужо прысвячае цэлы асобны раздзел пытанням наследа

вання маёмасцi па завяшчанню (р. Vlll «О тестаментах») . Акрамя таго Статут 

утрымлiвае дадатак прыкладау складання спадчынных запiсау. Статут 1588 г. 

больш падрабязна рэгламентуе nытаннi наследавання маёмасцi па закону i па 
завяшчанню, адрознiвае асаблiвы парадак наследавання маёмасцi па маця

рынскай («па кудзелi») л i нi i, замацоувае выnадкi пазбаулення права на сnад

чыну, клапоцiцца аб правах жанчын i ix матэрыяльным забеспячэннi (1]. 
Цiкавасць уяуляюць такi я iнстытуты спадчыннага права, як «прыданае» 

свено». Прыданае у ВКЛ уносiлася жонкай не мужу, а цэлай сям'i, як даnамога 

на яе }iтрыманне. Прыданае выконвала ролю гарантыi мужа ад безпадстаунага 

спынення шлюбу з боку жонкi . Прыданае паступала у агульную уласнасць 

сям'i, таму узнiкала неабходнасць у забеспячэннi звароту яго жонцы у выпад

ку, кал i шлюб спыняуся. Лiчылася, што прыданае ацэньвалася i прадавалася 
мужу за пэуную суму грошай, якую ён павiнен быу аддаць пасля спынення 

шлюбу. Аднак абавязак мужа вярнуць прыданае яшчэ не забяспечвау заха

ванне яrо на працягу шлюбу. Гарантыямi захавання прыданага з'яулялiся аб

межаванне правоу мужа на карыстанне iм (без згоды жонкi ён не мог прадаць, 

падараваць або закласцi прыданае, з прыданага не спаганялiся страты, дапуш

чаныя па вiне мужа) i абавязковасць запiсу вено мужам у адказ на унясенне 
жонкай у сям'ю прыданага . Вено - гэта матэрыяльнае забеспячэнне прыда

наrа жонкi маёмасцю мужа (2, с. 24-27]. На нашу думку, менавiта прыданае 
i вено з'яуляюцца правобразамi Шлюбнага дагавору, замацаванага дзеючым 

заканадауствам Рэспублiкi Беларусь. 

У другой палове XVI ст. навуковы сiстэмны падыход да фармiравання 

агульнадзяржаунага права прыводзiць да больш актыунага развiцця спадчын

ных nраваадносiн. Заканадауца, улiчваючы уласны прававы вопыт, судова

адмiнiстрацыйную практыку i агульнаеурапейскi вопыт, iмкнецца ахапiць рэ

rламентацыяй усе грамадскiя адносiны, звязаныя з маёмасцю i парадкам яе 
наследавання, абагульнiць ix i прывясцi у пэуную сiстэму. У гэты перыяд 

фармiруецца галiновае дзяленне права, складаюцца падгал iны i iнстытуты. 
Дзякуючы дасягненням еурапейскай прававой навукi i айчыннай прававой 
думкi сnадчыннае права набывае больш глыбокую тэарэтычную распрацава

насць - гэта значыць набывае такiя характэрныя рысы як развiтасць 

i праrрэсiунасць. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

В рамках определения правового статуса индивидуального предприни

мателя как субъекта хозяйственной деятельности интересным к изучению 

и применению в совершенствовании законодательства России, на мой взгляд. 

является опыт Республики Беларусь. 

Источниками правового регулирования отношений в сфере определе

ния прав и обязанностей предпринимателей Республики Беларусь выступа

ют Гражданский, Налоговый, Инвестиционный Кодексы данного государства, 

а также иные нормативно-правовые акты и, прежде всего, Указы Президента 

Республики Беларусь. 

Изучение норм белорусского законодательства позволило выявить такие 

особенности в правовом положении индивидуального предпринимателя в 

Республике Беларусь в сравнении с правовым положением российского ин

дивидуального предпринимателя: 

Во-первых, в отличие от российского предпринимателя, белорусский 

предприниматель не вправе привлекать более 3 фиэических лиц к трудо

вой деятельности в рамках наемного труда и (или) по гражданско-правовым 

договорам, в том числе заключаемым с юридическими лицами. 

Во-вторых, ранее (до 16 мая 2014 года) белорусское законодательство 
предъявляло требования и к статусу таких наемных работников - о6яэо

тепьно наличие подтвержденных родственных свяэеu между индиви

дуальным предпринимателем и наемным работником. Так, работать на 

белорусского предпринимателя могли только члены его семьи и близкие 

родственники (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные 

(удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки). Данный перечень 

родственников в законодательстве Республики Беларусь являлся исчерпыва

ющим и расширенному толкованию не подлежал . С 1 б мая 2014 г. Президент 
Республики Беларусь своим указом отменил родственный ценз в отношении 

правового статуса наемных работников индивидуального предпринимателя 

[1 ]. Также были сняты ограничения по количеству торговых, обслуживающих 
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