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Ужо не першы год тэатральная грамадскасць
скардзiцца на катастрафiчную нястачу рэжысёраў у Беларусi. Сёння
без iх няма цiкавых спектакляў. Гэта аксiёма. Калi прыгледзецца больш уважлiва
i паварушыць тэатральную гаспадарку,
то высветлiцца: добрыя рэжысёры ў нас
былi i ёсць, толькi мы iх або не бачым, або
падарылi суседняй Расii.
У Мiнiс тэрства культуры i iдэалагiчных
аддзелаў аблвыканкамаў мноства розных
праблем, сярод якiх прафесiйныя тэатры
займаюць «маленечкую» нiшу. З iншага
боку, у рэспублiцы ўсяго 29 дзяржаўных
тэатраў, i знайсцi для iх дзясятак рэжысёраў не так ужо складана. Аднак усе хочуць
працаваць у сталiцы. Нават маладыя не хочуць «набiваць руку» на перыферыi. Мiж
тым ад'езд у абласны горад на некалькi
гадоў — гэта не высылка. Гэта цудоўная
магчымасць паказаць сябе. Для таго, каб,
кажучы iншасказальна, злавiць буйную рэжысёрскую рыбу, неабходна прыкласцi намаганнi. Шукаюць такога лiдара для Гомеля,
Магiлёва, у нядаўнiм мiнулым — для Маладзечна i Гродна. Каб не зрабiць памылку,

неабходна мець сур'ёзную экспертную раду
з крытыкаў, акцёраў, прадзюсараў, якiя могуць растлумачыць свой выбар i ручацца за
прафесiяналiзм прэтэндэнтаў.
Такой рады сёння няма. Ёсць розныя
думкi, iмёны на слыху i, што немалаважна,
самапiяр самiх рэжысёраў, часцей за ўсё летуноў ды i не вельмi таленавiтых, як потым
высвятляецца.
Неабходна беражлiва ставiцца да сваiх.
Два гады прапрацавала галоўным рэжысёрам Кацярына Аверкава. Не ўсё ёй удалося. Нялёгкiмi былi адносiны з трупай. Але яна
ўзбудзiла iнтарэс да тэатра i да сябе, атрымала цiкавыя прапановы творчай працы.
Iдэальны варыянт, калi лiдар тэатра вырас тае ў самiм калек тыве. Так адбылося
ў Брэсце, дзе Цiмафей Iльеўскi з кожным
годам становiцца ўсё больш упэўненым у
сваёй прафесii. На шчасце, вярнуўся ў свой
гродзенскi тэатр Генадзь Мушперт, чые спектаклi палюбiў i высока ацанiў Санкт-Пецярбург.
Сёння рэжысёрская прафесiя патрабуе
вельмi добрай прафесiйнай падрыхтоўкi.
Некаторыя дасведчаныя акцёры гэтага не
разумеюць i па-старому лiчаць, што можна зляпiць спектакль са старых правераных

штампаў. Яны рвуцца ў рэжысёры i дэманструюць узоры архаiчнага мастацтва. Так
адбылося ў Гомелi, дзе, узвалiўшы на сябе
абавязкi дырэктара i мастацкага кiраўнiка,
нядрэнны артыст Вiктар Чэпелеў, па сутнасцi, развалiў тэатр, запаланiўшы рэпертуар
пашлаватымi забаўкамi.
Здараюцца ў тэатральнай сферы iнтрыгi,
непадобнасць характараў, барацьба за лiдарства, пiсанне скаргаў у розныя iнстанцыi,
што, вядома ж, ускладняе жыццё не надта
загартаваных у барацьбе рэжысёраў. Тады
яны з'язджаюць. Мы iх страчваем. А хтосьцi
набывае.
Шмат разоў гаварылася i пiсалася пра тое,
што не павiнен быў пакiдаць Беларусь Вiталь
Баркоўскi, якi паспяхова працаваў у Вiцебску. Цяпер ён узначальвае ў Расii Смаленскi
драматычны тэатр. Працуе на расiйскiм тэлебачаннi Iрэна Мацкевiч, таленавiты рэжысёрлялечнiк, вучанiца Аляксея Ляляўскага. Блiскуча кiравалi тэатрамi Уладзiмiр Аносаў (Севастопаль), Аляксандр Папоў (Тула), цяпер,
на жаль, нябожчыкi. Добра зарэкамендавалi
сябе ў Расii Мiхаiл Кавальчык, Валянцiн Рыжы, Вiктар Каралько, Георгiй Несцер, Сяргей
Кулiкоўскi, Аляксандр Дольнiкаў. Сядзяць у
Беларусi без працы Якаў Натапаў, Венядыкт

НАРОДНЫЯ
ЛЕКІ
З ПРЫРОДНАЙ
АПТЭКІ

 Тэатральнае паляванне
Растрыжэнкаў, Алег Кiрэеў. Яшчэ з дзясятак рэжысёраў, якiя атрымалi беларускую
тэатральную адукацыю, заяўляюць аб сабе
за межамi Айчыны. Чаму iм не знайшлося
месца дома? Чаму мы гатовы паклiкаць на
адладжаную тэатральную справу першага
сустрэчнага, аддаць яму, якi не ведае беларускай мовы i беларускiх рэалiй, калектыў, а потым развесцi рукамi: выбачайце,
памылiлiся. Так здаралася ў Гродне, Гомелi,
Бабруйску. I нiхто не хацеў прыслухоўвацца
да тэатральных экспертаў, распараджацца
сваiм дабром, як руплiвыя гаспадары.
Па сутнасцi, да канца не вырашана праблема з рэжысёрскiмi кадрамi i ў сталiцы: тэатр iм. Янкi Купалы, Новы драматычны тэатр,
ТЮГ i Моладзевы, пэўна, хацелi б адчуваць
сябе мацней, надзейней у гэтым сэнсе.
Калi чалавек з мноствам iдэй рвецца працаваць, трэба даць яму гэтую магчымасць.
Значна горш, калi лiдарства аказваецца ў
бяздарных руках. Самы час ператрэсцi старыя куфры. Дарога, якая не эксплуатуецца,
зарастае травой, асфальт трэскаецца. Пара
па-гаспадарску зiрнуць на айчынныя рэжысёрскiя кадры.
Таццяна АРЛОВА



Ка рыс ныя чар ніч нік і
ма лін нік, піж ма і стрэл кі,
ра мо нак і ча бор...
Ча го толь кі ня ма ў
траў ні цы з Лель чыц ка га
ра ё на Та ма ры
ПРЫ БА ЛА ВЕЦ! Пуч кі
тра вы, раз ве ша ныя
для пра суш кі па ўсім
до мі ку, фла ко ны,
бу тэ леч кі і пля шач кі,
аку рат на скла дзе ныя
па па лі цах. Не толь кі
для То не жа і блі жэй шых
вё сак гэ тая тра ды цыя
збо ру і на рых тоў кі
ка рыс ных зё лак вель мі
ста ра жыт ная. Бо на
пра ця гу доў гіх ча соў
на шы прод кі і смач ную
гар ба ту за вар ва лі
вы ключ на з траў, ды і
ля чы лі ся толь кі зёл ка мі.
Гомельская
вобласць.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

НЕ ПА-ГАСПАДАРСКУ
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РАШЭННЕ КАНСТЫТУЦЫЙНАГА СУДА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АБ АБМЕЖАВАННІ ДЗЕЯЗДОЛЬНАСЦІ ГРАМАДЗЯНІНА
З ПРЫЧЫНЫ ПСІХІЧНАГА РАССТРОЙСТВА
Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь у складзе старшынствуючага — Старшыні Канстыту цый на га Суда Мік ла шэ ві ча
П.П., намесніка Старшыні Сяргеевай В.Г., суддзяў Бойка Т.С.,
Варановіча Т.В., Данілюка С.Я.,
Ізоткі У.П., Козыравай Л.Р., Марыскіна А.У., Падгрушы В.В.,
Рабцава Л.М., Цікавенкі А.Г.,
Чыгрынава С.П.
на падставе часткі восьмай
артыкула 22 Кодэкса Рэспублікі
Беларусь аб судаўладкаванні і
статусе суддзяў
у парадку рэалізацыі права на
ўнясенне Прэзідэнту Рэспублікі
Беларусь, у палаты Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,
Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, іншыя дзяржаўныя органы
ў адпаведнасці з іх кампетэнцыяй прапаноў аб неабходнасці
ўнясення ў акты заканадаўства
змяненняў і (або) дапаўненняў
з удзелам прадстаўнікоў:
Вярхоўнага Суда Рэспублікі
Беларусь — Забары А.А., намесніка Старшыні Вярхоўнага Суда
Рэспублікі Беларусь;
Ге не раль най пра ку ра ту ры
Рэспублікі Беларусь — Лашына
А.М., намесніка Генеральнага
пракурора Рэспублікі Беларусь;
Мініс тэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь — Ласіцкага І.Г., намесніка Міністра аховы
здароўя Рэспублікі Беларусь;
Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь — Кулакоўскага
В.Л., намесніка Міністра юстыцыі Рэспублікі Беларусь;
Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь — Аўсіюка Ю.А., намесніка
Старшыні Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі
Беларусь — Галоўнага дзяржаўнага судова-медыцынскага эксперта Рэспублікі Беларусь;
Рэспубліканскай калегіі адвакатаў — Чайчыца В.І., старшыні
Рэспубліканскай калегіі адвакатаў,
разгледзеў у адкрытым судовым пасяджэнні пытанне аб наяўнасці прабелу ў грамадзянскім
заканадаўстве ў частцы рэгулявання адносін, звязаных з абмежаваннем дзеяздольнасці грамадзяніна, які пакутуе на псіхічнае
расстройства (псіхічную хваробу
або слабы розум), у залежнасці
ад ступені фактычнага зніжэння
здольнасці разумець значэнне
сваіх дзеянняў або кіраваць імі.
Прааналізаваўшы палажэнні
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь
(далей — Канстытуцыя), Грамадзян ска га ко дэкса Рэс пуб лі кі
Беларусь (далей — ГК) і іншых
актаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь, разгледзеўшы выкладзеныя ў пісьмовым выглядзе
звароты заяўнікаў і вывучыўшы
меркаванні дзяржаўных органаў
і іншых арганізацый, Канстытуцыйны Суд устанавіў наступнае.
1. У зваротах грамадзяне Нікіфараў В.А. і Радзілавец А.І.
указалі, што пры прызнанні грамадзян недзеяздольнымі з прычыны псіхічнага расстройства не
ўлічваюцца ступень захворвання
і магчымасць у тым ліку самастойна распараджацца пенсіяй
і заключаць дробныя бытавыя
здзелкі, якія накіраваны на задавальненне сваіх разумных патрэбнасцей і не парушаюць правы іншых асоб. Тым самым, па
меркаванню заяўнікаў, абмяжоўваюцца канстытуцыйныя правы
і законныя інтарэсы дадзенай
катэгорыі грамадзян.
2. З аналізу меркаванняў дзяржаўных органаў і іншых арганізацый вынікае, што пастаўленае ў
зваротах пытанне патрабуе выяўлення канстытуцыйна-прававых
аспектаў паўнаты заканадаўчага
рэгулявання адносін, звязаных
з вызначэннем прававога становішча асоб, у якіх з прычыны
псіхічнага расстройства зніжана

здольнасць разумець значэнне
сваіх дзеянняў або кіраваць імі.
Так, Вярхоўны Суд Рэспублікі
Беларусь адзначае, што наяўнасць у грамадзяніна псіхічнага
расстройства можа па-рознаму
адбівацца на яго інтэлектуальным і валявым узроўні. У сувязі
з гэтым для разгляду пытання аб
абмежаванні дзеяздольнасці недастаткова ўстанаўлення ступені
парушэння функцый арганізма
чалавека — эксперты павінны
таксама даследаваць асноўныя
крытэрыі жыццядзейнасці псіхічнахворага чалавека, вызначыць
магчымы аб'ём абмежаванняў
яго дзеяздольнасці. У той жа час
Вярхоўны Суд лічыць, што неабходнасці ў дапаўненні ГК нормамі
аб абмежаванні дзеяздольнасці
грамадзяніна з прычыны псіхічнага расстройства ў залежнасці
ад ступені зніжэння здольнасці
разумець значэнне сваіх дзеянняў або кіраваць імі не маецца.
Ге не раль ная пра ку ра ту ра
Рэспублікі Беларусь мяркуе, што
ў выпадку прызнання грамадзяніна недзеяздольным ён губляе
большасць асабіс тых правоў,
у ліку якіх права прымаць рашэнні ў дачыненні да маёмасці,
лячэння, выбару месца жыхарства, удзелу ў выбарах, звароту
ў суд, выхавання дзяцей, адносін
з блізкімі і інш. З прычыны гэтага недзеяздольныя грамадзяне,
не маючы ў дадзеным выпадку
эфек тыўных сродкаў абароны
сваіх правоў, у тым ліку па аднаўленню дзеяздольнасці, становяцца самай слабай катэгорыяй
насельніцтва. У сувязі з выкладзеным адзначаецца мэтазгоднасць заканадаўчага ўстанаўлення магчымасці абмежавання
дзеяздольнасці асобы, якая мае
псіхічнае захворванне, што будзе
садзейнічаць забеспячэнню яго
правоў і законных інтарэсаў.
Па меркаванню Міністэрства
аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, мэтазгодна замацаваць
у ГК нормы аб магчымасці абмежавання дзеяздольнасці грамадзяніна з прычыны псіхічнага расстройства, надаўшы яму
права заключаць, у прыватнасці,
дробныя бытавыя здзелкі, а таксама аб магчымасці прызнання
абмежавана дзеяздольным грамадзяніна, раней прызнанага
недзеяздольным з прычыны псіхічнага расстройства, у выпадку
аднаўлення яго здольнасці разумець у пэўнай меры значэнне
сваіх дзеянняў.
Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь лічыць, што пры
магчымай карэкціроўцы палажэнняў ГК, якія рэгулююць адносіны, звязаныя з прызнаннем
грамадзяніна недзеяздольным,
неабходна зыходзіць у першую
чаргу з таго, наколькі айчынная
медыцынская практыка здольна
ацэньваць «ступень» захворванняў, якія з'яўляюцца падставай
для прызнання грамадзяніна недзеяздольным.
Дзяржаўны камітэт судовых
экспертыз Рэспублікі Беларусь
указвае, што наяўнасць у грамадзяніна псіхічнага расстройства само па сабе не з'яўляецца
падставай для пастаноўкі пытання аб прызнанні такой асобы
недзеяздольнай. Абумоўленая
тым або іншым псіхічным парушэннем няздольнасць у поўнай
меры разумець значэнне сваіх
дзеянняў або кіраваць імі пры
ажыццяўленні пэўных правоў і
абавязкаў не заўсёды азначае,
што грамадзянін не ў стане прымаць усвядомленыя самастойныя рашэнні ў некаторых сферах
сацыяльнага жыцця і здзяйсняць
юрыдычна значныя дзеянні, якія
накіраваны на задавальненне
ўласных разумных патрэбнасцей
і не парушаюць правы і законныя
інтарэсы іншых асоб. Наяўнасць
у грамадзяніна псіхічнага расстройства можа па-рознаму ад-

бівацца на яго інтэлектуальным
і валявым узроўні, вызначаючы
ступень наяўных парушэнняў, у
прыватнасці здольнасці да адэкватнага ўспрымання акружэння,
усведамлення сябе і адэкватных
паводзін. Аднак метадалогія і методыкі правядзення судова-псіхіятрычнага даследавання і адпаведнай ацэнкі ўказаных асоб,
медыцынскія і юрыдычныя крытэрыі абмежаванай дзеяздольнасці ў цяперашні час адсутнічаюць.
Рэспубліканская калегія адвакатаў мяркуе, што ўстанаўленне
ў ГК норм аб абмежаванні дзеяздольнасці грамадзяніна з прычыны псіхічнага расстройства ў
залежнасці ад ступені фактычнага зніжэння здольнасці разумець значэнне сваіх дзеянняў
або кіраваць імі, а таксама аб
пры знан ні аб ме жа ва на дзеяздольным грамадзяніна, раней
прызнанага недзеяздольным, у
выпадку аднаўлення яго здольнасці разумець у пэўнай меры
значэнне сваіх дзеянняў або кіраваць імі будзе з'яўляцца важным
элементам механізму абароны
правоў і законных інтарэсаў асоб
з дэфектамі псіхікі і садзейнічаць
рэалізацыі прынцыпу максімальнага захавання дзеяздольнасці
грамадзяніна. Дадзеныя нормы
дазволяць таксама ўлічваць ступень страты ўказанымі асобамі
здольнасці разумець значэнне
сваіх дзеянняў.
Ка фед ра гра ма дзян ска га
права юрыдычнага факультэта
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта звяртае ўвагу на тое,
што ў ГК не вызначана прававое
ста но ві шча асоб, якія па ку туюць на псіхічныя расстройствы,
што аб мя жоў ва юць іх здольнасць разумець значэнне сваіх
дзеянняў. Адсутнасць у заканадаўстве градацыі псіхічных расстройстваў у залежнасці ад іх
глыбіні і ўплыву на магчымасць
грамадзяніна разумець значэнне сваіх дзеянняў і кіраваць імі
з'яўляецца сацыяльнай і юрыдычнай праблемай, вырашэнне
якой будзе садзейнічаць павышэнню каштоўнасці чалавека ў
грамадстве. Калі ў нормах ГК
змяншэнне дзеяздольнасці грамадзяніна будзе звязана з глыбінёй паражэння псіхікі асобы,
то і аднаўленне дзеяздольнасці павінна залежаць ад ступені
паляпшэння псіхічнага здароўя
асо бы, ра ней пры зна най недзеяздольнай.
3. Згодна з Канстытуцыяй
Рэспубліка Беларусь — дэмакратычная сацыяльная прававая дзяржава (частка першая
артыкула 1).
Абвяшчаючы чалавека, яго
правы, свабоды і гарантыі іх
рэалізацыі найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і
дзяржавы, Канстытуцыя замацоўвае абавязак кожнага паважаць годнасць, правы, свабоды,
законныя інтарэсы іншых асоб
і вы значае, што за бес пя чэнне правоў і свабод грамадзян
Рэспублікі Беларусь з'яўляецца
найвышэйшай мэтай дзяржавы,
дзяржава гарантуе правы і свабоды грамадзян Беларусі, замацаваныя ў Канстытуцыі, законах
і прадугледжаныя міжнароднымі
абавязацельствамі дзяржавы, а
таксама абавязана прымаць усе
даступныя ёй меры для стварэння ўнутранага і міжнароднага парадку, неабходнага для поўнага
ажыццяўлення правоў і свабод
грамадзян Рэспублікі Беларусь,
прадугледжаных Канстытуцыяй (частка першая артыкула 2,
часткі першая і трэцяя артыкула
21, артыкул 53, частка першая
артыкула 59).
Разам з тым у адпаведнасці
з Канстытуцыяй дапускаецца
абмежаванне правоў і свабод
асобы ў выпадках, прадугледжаных законам, у інтарэсах нацы-

янальнай бяспекі, грамадскага
парадку, абароны маралі, здароўя насельніцтва, правоў і свабод іншых асоб (частка першая
артыкула 23).
У рашэннях Канстытуцыйнага
Суда неаднаразова адзначалася,
што ў Канстытуцыі замацавана
магчымасць не змяншэння або
адмаўлення правоў і свабод, а іх
абмежавання, гэта значыць вызначэння на ўзроўні закона канкрэтных межаў ажыццяўлення
правоў і свабод. Пры гэтым абмежаванні павінны ўстанаўлівацца заканадаўцам не адвольна, а
на аснове Канстытуцыі і замацаваных у ёй такіх каштоўнасцей,
як вяршэнства права, роўнасць і
справядлівасць, у адпаведнасці
з канстытуцыйна-значнымі інтарэсамі. Абмежаванні, якімі б
ні былі падставы для іх устанаўлення, не павінны скажаць сутнасці канстытуцыйных правоў і
свабод, прыводзіць да страты іх
рэальнага зместу, а павінны прымяняцца ва ўстаноўленых законам выпадках і быць сацыяльна
апраўданымі, адэкватнымі і суразмернымі абараняемым грамадскім і дзяржаўным інтарэсам,
правам і свабодам іншых асоб.
У адпаведнасці з Усеагульнай
дэкларацыяй правоў чалавека
(артыкулы 1, 6, 7, 12 і 17) і Міжнародным пактам аб грамадзянскіх
і палітычных правах (артыкулы
16, 17 і 26) усе людзі, нараджаючыся свабоднымі і роўнымі ў
сваёй годнасці і правах, дзе б
яны ні знаходзіліся, маюць права
на прызнанне сваёй правасуб'ектнасці, на роўную абарону ад
якой бы тое ні было дыскрымінацыі, ад адвольнага ўмяшання
ў асабістае і сямейнае жыццё,
ад адвольнага замаху на гонар
і рэпутацыю і ад адвольнага пазбаўлення сваёй маёмасці.
Прынцыпы абароны псіхічнахворых асоб і паляпшэння псіхіятрычнай дапамогі, прынятыя 17
снежня 1991 года рэзалюцыяй
46/119 Генеральнай Асамблеі
ААН, прадугледжваюць права
любой псіхічнахворай асобы на
ажыццяўленне ўсіх прызнаных
міжнароднымі нормамі грамадзянскіх, палітычных, эканамічных, сацыяльных і культурных
пра воў і не да пу шчаль насць
якой-не будзь дыс кры мі на цыі,
гэта значыць устанаўлення ў сувязі з псіхічным захворваннем
асобы такіх адрозненняў, выключэнняў або пераваг, следствам
якіх з'яўляецца адмова або абмежаванне роўнасці ў рэалізацыі
правоў (пункты 4 і 5 прынцыпу
1). Пры гэтым вызначана, што
на ажыццяўленне правоў, указаных у названых Прынцыпах,
могуць накладацца толькі такія
абмежаванні, якія прадугледжаны законам і з'яўляюцца неабходнымі для абароны здароўя і
бяспекі зацікаўленай асобы або
іншых асоб або для аховы грамадскай бяспекі, парадку, здароўя або маралі або асноўных
правоў і свабод іншых асоб.
У рэ ка мен да цыі Ка мі тэ та
мі ніст раў Са ве та Еў ро пы ад
23 лютага 1999 года № R(99)4
сфармуляваны прынцыпы прававой абароны недзеяздольных
дарослых, якімі неабходна кіравацца пры заканадаўчым рэгуляванні, у іх ліку прынцып гібкасці прававога рэагавання, што
прадугледжвае, апрача іншага,
выкарыстанне прававых інструментаў, якія забяспечваюць найбольш поўны ўлік ступені недзеяздольнасці асобы ў канкрэтнай
прававой сітуацыі для абароны
яе асабістых і маёмасных інтарэсаў; прынцып максімальнага
захавання дзеяздольнасці, які
азначае ў тым ліку прызнанне,
наколькі гэта магчыма, існавання
розных ступеней недзеяздольнас ці і маг чы мас ці змя нен ня
ступені недзеяздольнасці асобы
з цягам часу; прынцып сураз-

мер нас ці ме ры аба ро ны ступені дзеяздольнасці асобы, які
заснаваны на ўліку канкрэтных
абставін і патрэб дадзенай асобы
і дапускае ўмяшанне ў яе правы
і свабоды ў мінімальнай ступені,
неабходнай для дасягнення мэты такога ўмяшання. Пры гэтым
устаноўлена, што меры абароны не павінны быць аўтаматычна
звязаны з поўным пазбаўленнем
грамадзянскай дзеяздольнасці,
а там, дзе гэта магчыма, дарослая асоба павінна мець права
заключаць юрыдычна сапраўдныя здзелкі штодзённага характару; мера абароны павінна быць
прапарцыянальна ступені дзеяздольнасці зацікаўленай асобы;
мера абароны, якая абмяжоўвае
грамадзянскую дзеяздольнасць,
правы і свабоды зацікаўленай
асобы ў мінімальнай ступені, павінна ўлічваць індывідуальныя
абставіны і патрэбнасці зацікаўленай асобы.
Канстытуцыйны Суд адзначае, што замацаваны ў Канстытуцыі і міжнародна-прававых актах абавязак дзяржавы прызнаваць, выконваць, гарантаваць і
забяспечваць абарону правоў і
свабод чалавека і грамадзяніна,
у тым ліку асоб, якія пакутуюць
на псіхічнае расстройства, прадугледжвае ўстанаўленне такога заканадаўчага рэгулявання,
якое гарантавала б рэалізацыю
канстытуцыйных правоў і законных інтарэсаў указанай катэгорыі грамадзян з улікам індывідуальных асаблівасцей і глыбіні
псіхічнага расстройства кожнай
канкрэтнай асобы.
4. У ГК вызначана, што здольнасць грамадзяніна сваімі дзеяннямі набываць і ажыццяўляць
грамадзянскія правы, ствараць
для сябе грамадзянскія абавязкі і выконваць іх (грамадзянская дзеяздольнасць) вынікае ў
поўным аб'ёме з наступленнем
паўналецця, гэта значыць па дасягненню 18-гадовага ўзрос ту
(пункт 1 артыкула 20). Грамадзянін, які з прычыны псіхічнага
расстройства (псіхічнай хваробы
або слабага розуму) не можа разумець значэння сваіх дзеянняў
або кіраваць імі, можа быць прызнаны судом недзеяздольным у
парадку, устаноўленым грамадзянскім працэсуальным заканадаўствам; над ім устанаўліваецца
апека; ад імя грамадзяніна, прызнанага недзеяздольным, здзелкі заключае яго апякун (пункты
1 і 2 артыкула 29 ГК); апекуны
з'яўляюцца прадстаўнікамі падапечных у сілу закона (законнымі
прадстаўнікамі) і заключаюць ад
іх імя і ў іх інтарэсах усе неабходныя здзелкі (пункт 2 артыкула
32 ГК). Заканадаўцам прадугледжана таксама, што здзелка, заключаная грамадзянінам,
прызнаным недзеяздольным з
прычыны псіхічнага расстройства, нікчэмная; кожны з бакоў
такой здзелкі абавязаны вярнуць
другому ўсё атрыманае ў натуры, а пры немагчымасці вярнуць
атрыманае ў натуры — кампенсаваць яго кошт у грошах; дзеяздольны бок абавязаны, акрамя
таго, кампенсаваць другому боку
панесены ім рэальны ўрон, калі дзеяздольны бок ведаў або
павінен быў ведаць аб недзеяздольнасці другога боку (пункт
1 артыкула 172 ГК).
З моманту ўступлення ў сілу рашэння суда аб прызнанні
грамадзяніна недзеяздольным
да дзе ны гра ма дзя нін губ ляе
магчымасць рэалізацыі правоў
і свабод ад свайго імя не толькі
ў грамадзянскіх праваадносінах,
але і ў іншых важнейшых сферах
сацыяльнага жыцця: сямейнай,
працоўнай і інш. У прыватнасці,
у абарону правоў і інтарэсаў такіх
асоб у адносінах з любымі асобамі і арганізацыямі, у тым ліку
ў судах, без спецыяльнага паўнамоцтва выступаюць апекуны

(артыкул 34 ГК); указаныя асобы
не могуць быць усынавіцелямі,
апекунамі і папячыцелямі; не дапускаецца заключэнне шлюбу
паміж асобамі, з якіх хаця б адна
асоба прызнана судом недзеяздольнай (частка першая артыкула 19, частка першая артыкула 125, частка першая артыкула
153 Кодэкса Рэспублікі Беларусь
аб шлюбе і сям'і); працоўны дагавор, заключаны з грамадзянінам,
прызнаным недзеяздольным з
прычыны псіхічнай хваробы або
слабага розуму, прызнаецца несапраўдным (пункт 3 артыкула 22
Працоўнага кодэкса Рэспублікі
Беларусь); грамадзяне, прызнаныя судом недзеяздольнымі, не
ўдзельнічаюць у выбарах, рэферэндуме (частка другая артыкула
64 Канстытуцыі, частка другая
артыкула 4 Выбарчага кодэкса
Рэспублікі Беларусь).
Такім чынам, з моманту ўступлення ў законную сілу рашэння
суда аб прызнанні грамадзяніна недзеяздольным з прычыны
псіхічнага расстройства такая
асоба на нявызначаны перыяд
абмяжоўваецца ў магчымасці
рэалізоўваць многія правы ў грамадзянска-прававой сферы (у
прыватнасці, заключаць здзелкі)
і іншых сферах, а таксама выконваць абавязкі і несці адказнасць
за свае дзеянні.
Канстытуцыйны Суд мяркуе,
што наяўнасць у грамадзяніна
псіхічнага расстройства і зніжэнне ў сувязі з гэтым у пэўнай меры
здольнасці разумець значэнне
сваіх дзеянняў або кіраваць імі
не заўсёды азначаюць, што гэта
асоба не ў стане прымаць усвядомленыя самастойныя рашэнні
ў той або іншай сферы сацыяльнага жыцця і здзяйсняць юрыдычна значныя дзеянні. Аднак
такая асоба па дзеючаму заканадаўству не можа заключаць,
у прыватнасці, нават дробныя
бытавыя здзелкі за кошт уласнай пенсіі, якія накіраваны на
задавальненне сваіх разумных
патрэбнасцей і не парушаюць
правоў і законных інтарэсаў іншых асоб. Адсутнасць указанай
магчымасці ставіць дадзеную
катэгорыю грамадзян у горшае
становішча ў параўнанні, напрыклад, з надзеленымі частковай
дзеяздольнасцю непаўналетнімі
ва ўзросце да 14 гадоў (малалетнімі), якія маюць права самастойна заключаць дробныя бытавыя і
іншыя здзелкі, указаныя ў пункце
2 артыкула 27 ГК.
5. У Пасланні Канстытуцыйнага Суда «Аб стане канстытуцыйнай законнасці ў Рэспубліцы Беларусь у 2012 годзе» адзначана,
што абмежаванні, якімі б ні былі
падставы для іх устанаўлення,
павінны забяспечваць належны
баланс інтарэсаў грамадзян і
дзяржавы, быць юрыдычна дапушчальнымі, сацыяльна апраўданымі, адпавядаць патрабаванням справядлівасці, з'яўляцца адэкватнымі, суразмернымі і
неабходнымі для абароны іншых
канстытуцыйных каштоўнасцей.
Дадзены падыход адпавядае
нормам міжнародна-прававых
ак таў, у прыватнасці артыкулу 29 Усеагульнай дэкларацыі
правоў чалавека, згодна з якім
пры ажыццяўленні сваіх правоў
і свабод кожны чалавек павінен
падвяргацца толькі такім абмежаванням, якія вызначаны законам выключна з мэтай забеспячэння належнага прызнання і
павагі правоў і свабод іншых і
задавальнення справядлівых патрабаванняў маралі, грамадскага парадку і агульнага дабрабыту
ў дэмакратычным грамадстве.
Еўрапейскі Суд па правах чалавека ў рашэнні ад 27 сакавіка
2008 года па справе «Штукатураў супраць Расійскай Федэрацыі» адзначыў, што ў выніку
прызнання заяўніка па рашэнню
агульнага суда недзеяздольным

яго пра вы бы лі аб ме жа ва ны
больш значна, чым неабходна,
таму ўмяшанне ў асабістае жыццё было несуразмерна законнай
мэце, якая ставілася. Пазбаўленне дзеяздольнасці будзе неабходным пры наяўнасці псіхічнага
расстройства «такога характару
або ступені», якія апраўдваюць
дадзеную меру.
Згодна з Грамадзянскім працэсуальным кодэксам Рэспублікі
Беларусь суддзя ў парадку падрыхтоўкі справы да судовага разбору пры наяўнасці дастатковых
даных аб псіхічнай хваробе або
слабым розуме грамадзяніна назначае для вызначэння яго псіхічнага стану судова-псіхіятрычную
экспертызу (артыкул 374); па заяве апекуна, а таксама асоб, указаных у частцы другой артыкула
373, можа быць пачата справа аб
прызнанні дзеяздольным грамадзяніна, прызнанага на падставе
рашэння суда недзеяздольным.
У гэтым выпадку пры падрыхтоўцы справы суддзя назначае судова-псіхіятрычную экспертызу
(частка трэцяя артыкула 376).
Заканадаўства, якое рэгламентуе метадалогію дыягнаставання псіхічнага расстройства
чалавека і правядзення адпавед ных экс пер тыз (у пры ватнас ці, па ста но ва Дзяр жаў най
службы медыцынскіх судовых
экспертыз Рэспублікі Беларусь
ад 17 верасня 2012 г. № 1 «Об
утверждении нормативных правовых актов по вопросам проведения судебно-психиатрической
и су деб но-психологической
экспертиз»), не вызначае дыферэнцыраванага падыходу да
выяўлення таго, у якой ступені
ў залежнасці ад цяжкасці псіхічнага расстройства зніжаюцца інтэлектуальная і валявая характарыстыкі асобы, якая паку туе
на такое расстройства, а прадугледжвае адназначны вывад
судовага эксперта аб здольнасці
або няздольнасці грамадзяніна
па стану псіхічнага здароўя разумець значэнне сваіх дзеянняў
або кіраваць імі.
У сувязі з указаным не выключаюцца выпадкі, калі асобы, якія пакутуюць на псіхічныя
расстройствы, захоўваюць або
аднавілі здольнасць у пэўнай
меры разумець значэнне сваіх
дзеянняў або кіраваць імі, але па
выніках правядзення судова-псіхіятрычнай экспертызы могуць
быць прызнаны недзеяздольнымі або ім можа быць адмоўлена ў
прызнанні дзеяздольнымі, з прычыны чаго яны абмяжоўваюцца
ў правах і свабодах у большай
ступені, чым гэта неабходна для
абароны іх правоў і свабод, забеспячэння іншых канстытуцыйных каштоўнасцей, і становяцца
яшчэ больш сацыяльна слабымі. Нягледзячы на тое, што такія
грамадзяне здольны ў пэўнай
ступені разумець значэнне сваіх
дзеянняў або кіраваць імі, яны
поўнасцю пазбаўляюцца магчымасці здзяйсняць якія-небудзь
юрыдычна значныя дзеянні, над
імі ўстанаўліваецца або захоўваецца апека.
Канстытуцыйны Суд лічыць,
што існуючы прававы механізм,
які не ўлічвае ступень фактычнага зніжэння або аднаўлення
здольнасці грамадзяніна ў пэўнай меры разумець значэнне
сваіх дзеянняў або кіраваць імі
з прычыны псіхічнага расстройства, сведчыць аб канстытуцыйна-прававым прабеле ў заканадаўчым рэгуляванні грамадскіх
адносін, звязаных з прызнаннем
грамадзяніна недзеяздольным.
Зыходзячы з узаемазвязаных
палажэнняў артыкулаў 1, 2, 21,
23, 53, 59 Канстытуцыі і міжнародна-прававых актаў у сферы
абароны правоў псіхічнахворых
асоб, Канстытуцыйны Суд прыходзіць да вываду аб неабходнасці замацавання ў ГК магчымасці

аб ме жа ван ня дзея здоль нас ці
грамадзяніна, які пакутуе на псіхічнае расстройства (псіхічную
хваробу або слабы розум), у залежнасці ад ступені фактычнага
зніжэння здольнасці разумець
значэнне сваіх дзеянняў або кіраваць імі і прызнання абмежавана дзеяздольным грамадзяніна, раней прызнанага недзеяздольным з прычыны псіхічнага
расстройства (псіхічнай хваробы
або слабага розуму), у выпадку аднаўлення яго здольнасці ў
пэўнай меры разумець значэнне
сваіх дзеянняў або кіраваць імі, а
таксама грамадзянска-прававых
вынікаў прызнання дадзенай катэгорыі грамадзян абмежавана
дзеяздольнымі.
Па меркаванню Канстытуцыйнага Суда, дадзены падыход да
рэгулявання аб'ёму дзеяздольнасці грамадзян, якія пакутуюць
на псіхічныя расстройствы, будзе садзейнічаць гарантаванню ў
большай ступені абароны правоў
і законных інтарэсаў указаных
асоб, забеспячэнню належнага
балансу інтарэсаў грамадзян,
грамадства і дзяржавы, а таксама ўстанаўленню такіх абмежаванняў у адносінах да асоб,
якія пакутуюць на псіхічныя расстройствы, што адпавядалі б
патрабаванням справядлівасці,
з'яўляліся адэкватнымі, суразмер ны мі сту пе ні фак тыч на га
зніжэння або аднаўлення здольнасці разумець значэнне сваіх
дзеянняў або кіраваць імі і неабходнымі для абароны правоў
і свабод іншых асоб.
На падставе выкладзенага,
кіруючыся часткай восьмай артыкула 22 і часткай другой артыкула 24 Кодэкса Рэспублікі
Беларусь аб судаўладкаванні і
статусе суддзяў, Канстытуцыйны
Суд Рэспублікі Беларусь
ВЫРАШЫЎ:
1. У мэтах забеспячэння канстытуцыйнага прынцыпу вяршэнства права, канстытуцыйных
гарантый правоў і законных інтарэсаў грамадзян і ліквідацыі прабелу ў заканадаўстве прызнаць
неабходным унясенне змяненняў
і дапаўненняў у Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь у частцы замацавання магчымасці абмежавання дзеяздольнасці грамадзяніна з прычыны псіхічнага
расстройства (псіхічнай хваробы
або слабага розуму) у залежнасці ад ступені фактычнага зніжэння здольнасці разумець значэнне
сваіх дзеянняў або кіраваць імі
і прызнання абмежавана дзеяздольным грамадзяніна, раней
прызнанага недзеяздольным з
прычыны псіхічнага расстройства (псіхічнай хваробы або слабага розуму), у выпадку аднаўлення яго здольнасці разумець
у пэўнай меры значэнне сваіх
дзеянняў або кіраваць імі, а таксама замацавання грамадзянска-прававых вынікаў прызнання
судом грамадзян, якія пакутуюць
на псіхічныя расстройствы, абмежавана дзеяздольнымі.
2. Прапанаваць Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь падрыхтаваць праект закона аб унясенні
адпаведных змяненняў і дапаўненняў у Грамадзянскі кодэкс
Рэспублікі Беларусь і ўнесці яго
ва ўстаноўленым парадку ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.
3. Гэта рашэнне ўступае ў сілу
з дня прыняцця.
4. Апублікаваць гэта рашэнне ў адпаведнасці з заканадаўствам.
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