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Ужо не пер шы год тэ-
ат раль ная гра мад скасць 
скар дзiц ца на ка та стра-
фiч ную ня ста чу рэ жы-
сё раў у Бе ла ру сi. Сён ня 

без iх ня ма цi ка вых спек так ляў. Гэ та ак сi-
ё ма. Ка лi пры гле дзец ца больш уваж лi ва 
i па ва ру шыць тэ ат раль ную гас па дар ку, 
то вы свет лiц ца: доб рыя рэ жы сё ры ў нас 
бы лi i ёсць, толь кi мы iх або не ба чым, або 
па да ры лi су сед няй Ра сii.

У Мi нiс тэр ства куль ту ры i iдэа ла гiч ных 
ад дзе лаў абл вы кан ка маў мност ва роз ных 
праб лем, ся род якiх пра фе сiй ныя тэ ат ры 
зай ма юць «ма ле неч кую» нi шу. З iн ша га 
бо ку, у рэс пуб лi цы ўся го 29 дзяр жаў ных 
тэ ат раў, i знай сцi для iх дзя ся так рэ жы сё-
раў не так ужо скла да на. Ад нак усе хо чуць 
пра ца ваць у ста лi цы. На ват ма ла дыя не хо-
чуць «на бi ваць ру ку» на пе ры фе рыi. Мiж 
тым ад' езд у аб лас ны го рад на не каль кi 
га доў — гэ та не вы сыл ка. Гэ та цу доў ная 
маг чы масць па ка заць ся бе. Для та го, каб, 
ка жу чы iн ша ска заль на, зла вiць буй ную рэ-
жы сёр скую ры бу, не аб ход на пры клас цi на-
ма ган нi. Шу ка юць та ко га лi да ра для Го ме ля, 
Ма гi лё ва, у ня даў нiм мi ну лым — для Ма ла-
дзеч на i Грод на. Каб не зра бiць па мыл ку, 

не аб ход на мець сур' ёз ную экс перт ную ра ду 
з кры ты каў, ак цё раў, прад зю са раў, якiя мо-
гуць рас тлу ма чыць свой вы бар i ру чац ца за 
пра фе сi я на лiзм прэ тэн дэн таў.

Та кой ра ды сён ня ня ма. Ёсць роз ныя 
дум кi, iм ёны на слы ху i, што не ма ла важ на, 
са ма пi яр са мiх рэ жы сё раў, час цей за ўсё ле-
ту ноў ды i не вель мi та ле на вi тых, як по тым 
вы свят ля ец ца.

Не аб ход на бе раж лi ва ста вiц ца да сва iх.
Два га ды пра пра ца ва ла га лоў ным рэ жы-

сё рам Ка ця ры на Авер ка ва. Не ўсё ёй уда ло-
ся. Ня лёг кi мi бы лi ад но сi ны з тру пай. Але яна 
ўзбу дзi ла iн та рэс да тэ ат ра i да ся бе, атры ма-
ла цi ка выя пра па но вы твор чай пра цы.

Iдэа льны ва ры янт, ка лi лi дар тэ ат ра вы-
рас тае ў са мiм ка лек ты ве. Так ад бы ло ся 
ў Брэс це, дзе Цi ма фей Iль еў скi з кож ным 
го дам ста но вiц ца ўсё больш упэў не ным у 
сва ёй пра фе сii. На шчас це, вяр нуў ся ў свой 
гро дзен скi тэ атр Ге надзь Муш перт, чые спек-
так лi па лю бiў i вы со ка аца нiў Санкт-Пе цяр-
бург.

Сён ня рэ жы сёр ская пра фе сiя па тра буе 
вель мi доб рай пра фе сiй най пад рых тоў кi. 
Не ка то рыя да свед ча ныя ак цё ры гэ та га не 
ра зу ме юць i па-ста ро му лi чаць, што мож-
на зля пiць спек такль са ста рых пра ве ра ных 

штам паў. Яны рвуц ца ў рэ жы сё ры i дэ ман-
стру юць узо ры ар ха iч на га мас тац тва. Так 
ад бы ло ся ў Го ме лi, дзе, уз ва лiў шы на ся бе 
аба вяз кi ды рэк та ра i мас тац ка га кi раў нi ка, 
ня дрэн ны ар тыст Вiк тар Чэ пе леў, па сут нас-
цi, раз ва лiў тэ атр, за па ла нiў шы рэ пер ту ар 
па шла ва ты мi за баў ка мi.

Зда ра юц ца ў тэ ат раль най сфе ры iнт ры гi, 
не па доб насць ха рак та раў, ба раць ба за лi-
дар ства, пi сан не скар гаў у роз ныя iн стан цыi, 
што, вя до ма ж, ус клад няе жыц цё не над та 
за гар та ва ных у ба раць бе рэ жы сё раў. Та ды 
яны з'яз джа юць. Мы iх страч ва ем. А хтось цi 
на бы вае.

Шмат ра зоў га ва ры ла ся i пi са ла ся пра тое, 
што не па вi нен быў па кi даць Бе ла русь Вi таль 
Бар коў скi, якi па спя хо ва пра ца ваў у Вi цеб-
ску. Ця пер ён уз на чаль вае ў Ра сii Сма лен скi 
дра ма тыч ны тэ атр. Пра цуе на ра сiй скiм тэ ле-
ба чан нi Iрэ на Мац ке вiч, та ле на вi ты рэ жы сёр-
ля леч нiк, ву ча нi ца Аляк сея Ля ляў ска га. Блiс-
ку ча кi ра ва лi тэ ат ра мi Ула дзi мiр Ано саў (Се-
ва сто паль), Аляк сандр Па поў (Ту ла), ця пер, 
на жаль, ня бож чы кi. Доб ра за рэ ка мен да ва лi 
ся бе ў Ра сii Мi ха iл Ка валь чык, Ва лян цiн Ры-
жы, Вiк тар Ка раль ко, Ге ор гiй Не сцер, Сяр гей 
Ку лi коў скi, Аляк сандр Доль нi каў. Ся дзяць у 
Бе ла ру сi без пра цы Якаў На та паў, Ве ня дыкт 

Рас тры жэн каў, Алег Кi рэ еў. Яшчэ з дзя ся-
так рэ жы сё раў, якiя атры ма лi бе ла рус кую 
тэ ат раль ную аду ка цыю, за яў ля юць аб са бе 
за ме жа мi Ай чы ны. Ча му iм не знай шло ся 
мес ца до ма? Ча му мы га то вы па клi каць на 
ад ла джа ную тэ ат раль ную спра ву пер ша га 
су стрэч на га, ад даць яму, якi не ве дае бе-
ла рус кай мо вы i бе ла рус кiх рэа лiй, ка лек-
тыў, а по тым раз вес цi ру ка мi: вы ба чай це, 
па мы лi лi ся. Так зда ра ла ся ў Грод не, Го ме лi, 
Баб руй ску. I нi хто не ха цеў пры слу хоў вац ца 
да тэ ат раль ных экс пер таў, рас па ра джац ца 
сва iм да бром, як руп лi выя гас па да ры.

Па сут нас цi, да кан ца не вы ра ша на праб-
ле ма з рэ жы сёр скi мi кад ра мi i ў ста лi цы: тэ-
атр iм. Ян кi Ку па лы, Но вы дра ма тыч ны тэ атр, 
ТЮГ i Мо ла дзе вы, пэў на, ха це лi б ад чу ваць 
ся бе мац ней, на дзей ней у гэ тым сэн се.

Ка лi ча ла век з мност вам iдэй рвец ца пра-
ца ваць, трэ ба даць яму гэ тую маг чы масць. 
Знач на горш, ка лi лi дар ства аказ ва ец ца ў 
бяз дар ных ру ках. Са мы час пе ра трэс цi ста-
рыя куф ры. Да ро га, якая не экс плу а ту ец ца, 
за рас тае тра вой, ас фальт трэс ка ец ца. Па ра 
па-гас па дар ску зiр нуць на ай чын ныя рэ жы-
сёр скiя кад ры.

Тац ця на АР ЛО ВА

�

Кан сты ту цый ны Суд Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь у скла дзе стар шын-
ству ю ча га — Стар шы ні Кан сты-
ту цый на га Су да Мік ла шэ ві ча 
П.П., на мес ні ка Стар шы ні Сяр-
ге е вай В.Г., суд дзяў Бой ка Т.С., 
Ва ра но ві ча Т.В., Да ні лю ка С.Я., 
Ізот кі У.П., Ко зы ра вай Л.Р., Ма-
рыс кі на А.У., Пад гру шы В.В., 
Раб ца ва Л.М., Ці ка вен кі А.Г., 
Чыг ры на ва С.П.

на пад ста ве част кі вось май 
ар ты ку ла 22 Ко дэк са Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь аб су даў лад ка ван ні і 
ста ту се суд дзяў

у па рад ку рэа лі за цыі пра ва на 
ўня сен не Прэ зі дэн ту Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, у па ла ты На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
Са вет Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, ін шыя дзяр жаў ныя ор га ны 
ў ад па вед нас ці з іх кам пе тэн-
цы яй пра па ноў аб не аб ход нас ці 
ўня сен ня ў ак ты за ка на даў ства 
змя нен няў і (або) да паў нен няў

з удзе лам прад стаў ні коў:
Вяр хоў на га Су да Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь — За ба ры А.А., на мес-
ні ка Стар шы ні Вяр хоў на га Су да 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь;

Ге не раль най пра ку ра ту ры 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь — Ла шы на 
А.М., на мес ні ка Ге не раль на га 
пра ку ро ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь;

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь — Ла сіц ка-
га І.Г., на мес ні ка Мі ніст ра ахо вы 
зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь;

Мі ніс тэр ства юс ты цыі Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь — Ку ла коў ска га 
В.Л., на мес ні ка Мі ніст ра юс ты-
цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь;

Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до-
вых экс пер тыз Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь — Аў сі ю ка Ю.А., на мес ні ка 
Стар шы ні Дзяр жаў на га ка мі тэ-
та су до вых экс пер тыз Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь — Га лоў на га дзяр жаў-
на га су до ва-ме ды цын ска га экс-
пер та Рэс пуб лі кі Бе ла русь;

Рэс пуб лі кан скай ка ле гіі ад ва-
ка таў — Чай чы ца В.І., стар шы ні 
Рэс пуб лі кан скай ка ле гіі ад ва ка-
таў,

раз гле дзеў у ад кры тым су до-
вым па ся джэн ні пы тан не аб на-
яў нас ці пра бе лу ў гра ма дзян скім 
за ка на даў стве ў част цы рэ гу ля-
ван ня ад но сін, звя за ных з аб ме-
жа ван нем дзея здоль нас ці гра ма-
дзя ні на, які па ку туе на псі хіч нае 
рас строй ства (псі хіч ную хва ро бу 
або сла бы ро зум), у за леж нас ці 
ад сту пе ні фак тыч на га зні жэн ня 
здоль нас ці ра зу мець зна чэн не 
сва іх дзе ян няў або кі ра ваць імі.

Пра ана лі за ваў шы па ла жэн ні 
Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
(да лей — Кан сты ту цыя), Гра ма-
дзян ска га ко дэк са Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь (да лей — ГК) і ін шых 
ак таў за ка на даў ства Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь, раз гле дзеў шы вы-
кла дзе ныя ў пісь мо вым вы гля дзе 
зва ро ты за яў ні каў і вы ву чыў шы 
мер ка ван ні дзяр жаў ных ор га наў 
і ін шых ар га ні за цый, Кан сты-
ту цый ны Суд уста на віў на ступ-
нае.

1. У зва ро тах гра ма дзя не Ні-
кі фа раў В.А. і Ра дзі ла вец А.І. 
ука за лі, што пры пры знан ні гра-
ма дзян не дзея здоль ны мі з пры-
чы ны псі хіч на га рас строй ства не 
ўліч ва юц ца сту пень за хвор ван ня 
і маг чы масць у тым лі ку са ма-
стой на рас па ра джац ца пен сі яй 
і за клю чаць дроб ныя бы та выя 
здзел кі, якія на кі ра ва ны на за-
да валь нен не сва іх ра зум ных па-
трэб нас цей і не па ру ша юць пра-
вы ін шых асоб. Тым са мым, па 
мер ка ван ню за яў ні каў, аб мя жоў-
ва юц ца кан сты ту цый ныя пра вы 
і за кон ныя ін та рэ сы да дзе най 
ка тэ го рыі гра ма дзян.

2. З ана лі зу мер ка ван няў дзяр-
жаў ных ор га наў і ін шых ар га ні за-
цый вы ні кае, што па стаў ле нае ў 
зва ро тах пы тан не па тра буе вы яў-
лен ня кан сты ту цый на-пра ва вых 
ас пек таў паў на ты за ка на даў ча га 
рэ гу ля ван ня ад но сін, звя за ных 
з вы зна чэн нем пра ва во га ста-
но ві шча асоб, у якіх з пры чы ны 
псі хіч на га рас строй ства зні жа на 

здоль насць ра зу мець зна чэн не 
сва іх дзе ян няў або кі ра ваць імі.

Так, Вяр хоў ны Суд Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ад зна чае, што на яў-
насць у гра ма дзя ні на псі хіч на га 
рас строй ства мо жа па-роз на му 
ад бі вац ца на яго ін тэ ле кту аль-
ным і ва ля вым уз роў ні. У су вя зі 
з гэ тым для раз гля ду пы тан ня аб 
аб ме жа ван ні дзея здоль нас ці не-
да стат ко ва ўста наў лен ня сту пе ні 
па ру шэн ня функ цый ар га ніз ма 
ча ла ве ка — экс пер ты па він ны 
так са ма да сле да ваць асноў ныя 
кры тэ рыі жыц ця дзей нас ці псі хіч-
нах во ра га ча ла ве ка, вы зна чыць 
маг чы мы аб' ём аб ме жа ван няў 
яго дзея здоль нас ці. У той жа час 
Вяр хоў ны Суд лі чыць, што не аб-
ход нас ці ў да паў нен ні ГК нор ма мі 
аб аб ме жа ван ні дзея здоль нас ці 
гра ма дзя ні на з пры чы ны псі хіч-
на га рас строй ства ў за леж нас ці 
ад сту пе ні зні жэн ня здоль нас ці 
ра зу мець зна чэн не сва іх дзе ян-
няў або кі ра ваць імі не ма ец ца.

Ге не раль ная пра ку ра ту ра 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь мяр куе, што 
ў вы пад ку пры знан ня гра ма дзя-
ні на не дзея здоль ным ён губ ляе 
боль шасць аса біс тых пра воў, 
у лі ку якіх пра ва пры маць ра-
шэн ні ў да чы нен ні да ма ё мас ці, 
ля чэн ня, вы ба ру мес ца жы хар-
ства, удзе лу ў вы ба рах, зва ро ту 
ў суд, вы ха ван ня дзя цей, ад но сін 
з бліз кі мі і інш. З пры чы ны гэ та-
га не дзея здоль ныя гра ма дзя не, 
не ма ю чы ў да дзе ным вы пад ку 
эфек тыў ных срод каў аба ро ны 
сва іх пра воў, у тым лі ку па ад-
наў лен ню дзея здоль нас ці, ста но-
вяц ца са май сла бай ка тэ го ры яй 
на сель ніц тва. У су вя зі з вы кла-
дзе ным ад зна ча ец ца мэ та згод-
насць за ка на даў ча га ўста наў-
лен ня маг чы мас ці аб ме жа ван ня 
дзея здоль нас ці асо бы, якая мае 
псі хіч нае за хвор ван не, што бу дзе 
са дзей ні чаць за бес пя чэн ню яго 
пра воў і за кон ных ін та рэ саў.

Па мер ка ван ню Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, мэ та згод на за ма ца ваць 
у ГК нор мы аб маг чы мас ці аб-
ме жа ван ня дзея здоль нас ці гра-
ма дзя ні на з пры чы ны псі хіч на-
га рас строй ства, на даў шы яму 
пра ва за клю чаць, у пры ват нас ці, 
дроб ныя бы та выя здзел кі, а так-
са ма аб маг чы мас ці пры знан ня 
аб ме жа ва на дзея здоль ным гра-
ма дзя ні на, ра ней пры зна на га 
не дзея здоль ным з пры чы ны псі-
хіч на га рас строй ства, у вы пад ку 
ад наў лен ня яго здоль нас ці ра-
зу мець у пэў най ме ры зна чэн не 
сва іх дзе ян няў.

Мі ніс тэр ства юс ты цыі Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь лі чыць, што пры 
маг чы май ка рэк ці роў цы па ла-
жэн няў ГК, якія рэ гу лю юць ад-
но сі ны, звя за ныя з пры знан нем 
гра ма дзя ні на не дзея здоль ным, 
не аб ход на зы хо дзіць у пер шую 
чар гу з та го, на коль кі ай чын ная 
ме ды цын ская прак ты ка здоль на 
ацэнь ваць «сту пень» за хвор ван-
няў, якія з'яў ля юц ца пад ста вай 
для пры знан ня гра ма дзя ні на не-
дзея здоль ным.

Дзяр жаў ны ка мі тэт су до вых 
экс пер тыз Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
указ вае, што на яў насць у гра-
ма дзя ні на псі хіч на га рас строй-
ства са мо па са бе не з'яў ля ец ца 
пад ста вай для па ста ноў кі пы-
тан ня аб пры знан ні та кой асо бы 
не дзея здоль най. Аб умоў ле ная 
тым або ін шым псі хіч ным па ру-
шэн нем ня здоль насць у поў най 
ме ры ра зу мець зна чэн не сва іх 
дзе ян няў або кі ра ваць імі пры 
ажыц цяў лен ні пэў ных пра воў і 
аба вяз каў не заў сё ды азна чае, 
што гра ма дзя нін не ў ста не пры-
маць усвя дом ле ныя са ма стой-
ныя ра шэн ні ў не ка то рых сфе рах 
са цы яль на га жыц ця і здзяйс няць 
юры дыч на знач ныя дзе ян ні, якія 
на кі ра ва ны на за да валь нен не 
ўлас ных ра зум ных па трэб нас цей 
і не па ру ша юць пра вы і за кон ныя 
ін та рэ сы ін шых асоб. На яў насць 
у гра ма дзя ні на псі хіч на га рас-
строй ства мо жа па-роз на му ад-

бі вац ца на яго ін тэ ле кту аль ным 
і ва ля вым уз роў ні, вы зна ча ю чы 
сту пень на яў ных па ру шэн няў, у 
пры ват нас ці здоль нас ці да адэ-
кват на га ўспры ман ня акру жэн ня, 
усве дам лен ня ся бе і адэ кват ных 
па во дзін. Ад нак ме та да ло гія і ме-
то ды кі пра вя дзен ня су до ва-псі-
хі ят рыч на га да сле да ван ня і ад-
па вед най ацэн кі ўка за ных асоб, 
ме ды цын скія і юры дыч ныя кры-
тэ рыі аб ме жа ва най дзея здоль-
нас ці ў ця пе раш ні час ад сут ні-
ча юць.

Рэс пуб лі кан ская ка ле гія ад ва-
ка таў мяр куе, што ўста наў лен не 
ў ГК норм аб аб ме жа ван ні дзея-
здоль нас ці гра ма дзя ні на з пры-
чы ны псі хіч на га рас строй ства ў 
за леж нас ці ад сту пе ні фак тыч-
на га зні жэн ня здоль нас ці ра зу-
мець зна чэн не сва іх дзе ян няў 
або кі ра ваць імі, а так са ма аб 
пры знан ні аб ме жа ва на дзея-
здоль ным гра ма дзя ні на, ра ней 
пры зна на га не дзея здоль ным, у 
вы пад ку ад наў лен ня яго здоль-
нас ці ра зу мець у пэў най ме ры 
зна чэн не сва іх дзе ян няў або кі ра-
ваць імі бу дзе з'яў ляц ца важ ным 
эле мен там ме ха ніз му аба ро ны 
пра воў і за кон ных ін та рэ саў асоб 
з дэ фек та мі псі хі кі і са дзей ні чаць 
рэа лі за цыі прын цы пу мак сі маль-
на га за ха ван ня дзея здоль нас ці 
гра ма дзя ні на. Да дзе ныя нор мы 
да зво ляць так са ма ўліч ваць сту-
пень стра ты ўка за ны мі асо ба мі 
здоль нас ці ра зу мець зна чэн не 
сва іх дзе ян няў.

Ка фед ра гра ма дзян ска га 
пра ва юры дыч на га фа куль тэ та 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та звяр тае ўва гу на тое, 
што ў ГК не вы зна ча на пра ва вое 
ста но ві шча асоб, якія па ку ту-
юць на псі хіч ныя рас строй ствы, 
што аб мя жоў ва юць іх здоль-
насць ра зу мець зна чэн не сва іх 
дзе ян няў. Ад сут насць у за ка на-
даў стве гра да цыі псі хіч ных рас-
строй стваў у за леж нас ці ад іх 
глы бі ні і ўплы ву на маг чы масць 
гра ма дзя ні на ра зу мець зна чэн-
не сва іх дзе ян няў і кі ра ваць імі 
з'яў ля ец ца са цы яль най і юры-
дыч най праб ле май, вы ра шэн не 
якой бу дзе са дзей ні чаць па вы-
шэн ню каш тоў нас ці ча ла ве ка ў 
гра мад стве. Ка лі ў нор мах ГК 
змян шэн не дзея здоль нас ці гра-
ма дзя ні на бу дзе звя за на з глы-
бі нёй па ра жэн ня псі хі кі асо бы, 
то і ад наў лен не дзея здоль нас-
ці па він на за ле жаць ад сту пе ні 
па ляп шэн ня псі хіч на га зда роўя 
асо бы, ра ней пры зна най не-
дзея здоль най.

3. Згод на з Кан сты ту цы яй 
Рэс пуб лі ка Бе ла русь — дэ ма-
кра тыч ная са цы яль ная пра ва-
вая дзяр жа ва (част ка пер шая 
ар ты ку ла 1).

Аб вя шча ю чы ча ла ве ка, яго 
пра вы, сва бо ды і га ран тыі іх 
рэа лі за цыі най вы шэй шай каш-
тоў нас цю і мэ тай гра мад ства і 
дзяр жа вы, Кан сты ту цыя за ма-
цоў вае аба вя зак кож на га па ва-
жаць год насць, пра вы, сва бо ды, 
за кон ныя ін та рэ сы ін шых асоб 
і вы зна чае, што за бес пя чэн-
не пра воў і сва бод гра ма дзян 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь з'яў ля ец ца 
най вы шэй шай мэ тай дзяр жа вы, 
дзяр жа ва га ран туе пра вы і сва-
бо ды гра ма дзян Бе ла ру сі, за ма-
ца ва ныя ў Кан сты ту цыі, за ко нах 
і пра ду гле джа ныя між на род ны мі 
аба вя за цель ства мі дзяр жа вы, а 
так са ма аба вя за на пры маць усе 
да ступ ныя ёй ме ры для ства рэн-
ня ўнут ра на га і між на род на га па-
рад ку, не аб ход на га для поў на га 
ажыц цяў лен ня пра воў і сва бод 
гра ма дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
пра ду гле джа ных Кан сты ту цы-
яй (част ка пер шая ар ты ку ла 2, 
част кі пер шая і трэ цяя ар ты ку ла 
21, ар ты кул 53, част ка пер шая 
ар ты ку ла 59).

Ра зам з тым у ад па вед нас ці 
з Кан сты ту цы яй да пус ка ец ца 
аб ме жа ван не пра воў і сва бод 
асо бы ў вы пад ках, пра ду гле джа-
ных за ко нам, у ін та рэ сах на цы-

я наль най бяс пе кі, гра мад ска га 
па рад ку, аба ро ны ма ра лі, зда-
роўя на сель ніц тва, пра воў і сва-
бод ін шых асоб (част ка пер шая 
ар ты ку ла 23).

У ра шэн нях Кан сты ту цый на га 
Су да не ад на ра зо ва ад зна ча ла ся, 
што ў Кан сты ту цыі за ма ца ва на 
маг чы масць не змян шэн ня або 
ад маў лен ня пра воў і сва бод, а іх 
аб ме жа ван ня, гэ та зна чыць вы-
зна чэн ня на ўзроў ні за ко на кан-
крэт ных ме жаў ажыц цяў лен ня 
пра воў і сва бод. Пры гэ тым аб-
ме жа ван ні па він ны ўста наў лі вац-
ца за ка на даў цам не ад воль на, а 
на асно ве Кан сты ту цыі і за ма ца-
ва ных у ёй та кіх каш тоў нас цей, 
як вяр шэн ства пра ва, роў насць і 
спра вяд лі васць, у ад па вед нас ці 
з кан сты ту цый на-знач ны мі ін-
та рэ са мі. Аб ме жа ван ні, які мі б 
ні бы лі пад ста вы для іх уста наў-
лен ня, не па він ны ска жаць сут-
нас ці кан сты ту цый ных пра воў і 
сва бод, пры во дзіць да стра ты іх 
рэ аль на га змес ту, а па він ны пры-
мя няц ца ва ўста ноў ле ных за ко-
нам вы пад ках і быць са цы яль на 
апраў да ны мі, адэ кват ны мі і су-
раз мер ны мі аба ра ня е мым гра-
мад скім і дзяр жаў ным ін та рэ сам, 
пра вам і сва бо дам ін шых асоб.

У ад па вед нас ці з Усе агуль най 
дэк ла ра цы яй пра воў ча ла ве ка 
(ар ты ку лы 1, 6, 7, 12 і 17) і Між на-
род ным пак там аб гра ма дзян скіх 
і па лі тыч ных пра вах (ар ты ку лы 
16, 17 і 26) усе лю дзі, на ра джа-
ю чы ся сва бод ны мі і роў ны мі ў 
сва ёй год нас ці і пра вах, дзе б 
яны ні зна хо дзі лі ся, ма юць пра ва 
на пры знан не сва ёй пра ва суб'-
ект нас ці, на роў ную аба ро ну ад 
якой бы тое ні бы ло дыс кры мі-
на цыі, ад ад воль на га ўмя шан ня 
ў аса біс тае і ся мей нае жыц цё, 
ад ад воль на га за ма ху на го нар 
і рэ пу та цыю і ад ад воль на га па-
збаў лен ня сва ёй ма ё мас ці.

Прын цы пы аба ро ны псі хіч на-
х во рых асоб і па ляп шэн ня псі хі-
ят рыч най да па мо гі, пры ня тыя 17 
снеж ня 1991 го да рэ за лю цы яй 
46/119 Ге не раль най Асамб леі 
ААН, пра ду гледж ва юць пра ва 
лю бой псі хіч нах во рай асо бы на 
ажыц цяў лен не ўсіх пры зна ных 
між на род ны мі нор ма мі гра ма-
дзян скіх, па лі тыч ных, эка на міч-
ных, са цы яль ных і куль тур ных 
пра воў і не да пу шчаль насць 
якой-не будзь дыс кры мі на цыі, 
гэ та зна чыць уста наў лен ня ў су-
вя зі з псі хіч ным за хвор ван нем 
асо бы та кіх ад роз нен няў, вы клю-
чэн няў або пе ра ваг, след ствам 
якіх з'яў ля ец ца ад мо ва або аб-
ме жа ван не роў на сці ў рэа лі за цыі 
пра воў (пунк ты 4 і 5 прын цы пу 
1). Пры гэ тым вы зна ча на, што 
на ажыц цяў лен не пра воў, ука-
за ных у на зва ных Прын цы пах, 
мо гуць на кла дац ца толь кі та кія 
аб ме жа ван ні, якія пра ду гле джа-
ны за ко нам і з'яў ля юц ца не аб-
ход ны мі для аба ро ны зда роўя і 
бяс пе кі за ці каў ле най асо бы або 
ін шых асоб або для ахо вы гра-
мад скай бяс пе кі, па рад ку, зда-
роўя або ма ра лі або асноў ных 
пра воў і сва бод ін шых асоб.

У рэ ка мен да цыі Ка мі тэ та 
мі ніст раў Са ве та Еў ро пы ад 
23 лю та га 1999 го да № R(99)4 
сфар му ля ва ны прын цы пы пра-
ва вой аба ро ны не дзея здоль ных 
да рос лых, які мі не аб ход на кі ра-
вац ца пры за ка на даў чым рэ гу-
ля ван ні, у іх лі ку прын цып гіб-
кас ці пра ва во га рэ ага ван ня, што 
пра ду гледж вае, апра ча ін ша га, 
вы ка ры стан не пра ва вых ін стру-
мен таў, якія за бяс печ ва юць най-
больш поў ны ўлік сту пе ні не дзея-
здоль нас ці асо бы ў кан крэт най 
пра ва вой сі ту а цыі для аба ро ны 
яе аса біс тых і ма ё мас ных ін та-
рэ саў; прын цып мак сі маль на га 
за ха ван ня дзея здоль нас ці, які 
азна чае ў тым лі ку пры знан не, 
на коль кі гэ та маг чы ма, іс на ван ня 
роз ных сту пе ней не дзея здоль-
нас ці і маг чы мас ці змя нен ня 
сту пе ні не дзея здоль нас ці асо бы 
з ця гам ча су; прын цып су раз-

мер нас ці ме ры аба ро ны сту-
пе ні дзея здоль нас ці асо бы, які 
за сна ва ны на ўлі ку кан крэт ных 
аб ста він і па трэб да дзе най асо бы 
і да пус кае ўмя шан не ў яе пра вы 
і сва бо ды ў мі ні маль най сту пе ні, 
не аб ход най для да сяг нен ня мэ-
ты та ко га ўмя шан ня. Пры гэ тым 
уста ноў ле на, што ме ры аба ро-
ны не па він ны быць аў та ма тыч на 
звя за ны з поў ным па збаў лен нем 
гра ма дзян скай дзея здоль нас ці, 
а там, дзе гэ та маг чы ма, да рос-
лая асо ба па він на мець пра ва 
за клю чаць юры дыч на са праўд-
ныя здзел кі што дзён на га ха рак-
та ру; ме ра аба ро ны па він на быць 
пра пар цы я наль на сту пе ні дзея-
здоль нас ці за ці каў ле най асо бы; 
ме ра аба ро ны, якая аб мя жоў вае 
гра ма дзян скую дзея здоль насць, 
пра вы і сва бо ды за ці каў ле най 
асо бы ў мі ні маль най сту пе ні, па-
він на ўліч ваць ін ды ві ду аль ныя 
аб ста ві ны і па трэб нас ці за ці каў-
ле най асо бы.

Кан сты ту цый ны Суд ад зна-
чае, што за ма ца ва ны ў Кан сты-
ту цыі і між на род на-пра ва вых ак-
тах аба вя зак дзяр жа вы пры зна-
ваць, вы кон ваць, га ран та ваць і 
за бяс печ ваць аба ро ну пра воў і 
сва бод ча ла ве ка і гра ма дзя ні на, 
у тым лі ку асоб, якія па ку ту юць 
на псі хіч нае рас строй ства, пра-
ду гледж вае ўста наў лен не та ко-
га за ка на даў ча га рэ гу ля ван ня, 
якое га ран та ва ла б рэа лі за цыю 
кан сты ту цый ных пра воў і за кон-
ных ін та рэ саў ука за най ка тэ го-
рыі гра ма дзян з улі кам ін ды ві-
ду аль ных асаб лі вас цей і глы бі ні 
псі хіч на га рас строй ства кож най 
кан крэт най асо бы.

4. У ГК вы зна ча на, што здоль-
насць гра ма дзя ні на сва і мі дзе-
ян ня мі на бы ваць і ажыц цяў ляць 
гра ма дзян скія пра вы, ства раць 
для ся бе гра ма дзян скія аба вяз-
кі і вы кон ваць іх (гра ма дзян-
ская дзея здоль насць) вы ні кае ў 
поў ным аб' ёме з на ступ лен нем 
паў на лец ця, гэ та зна чыць па да-
сяг нен ню 18-га до ва га ўзрос ту 
(пункт 1 ар ты ку ла 20). Гра ма-
дзя нін, які з пры чы ны псі хіч на га 
рас строй ства (псі хіч най хва ро бы 
або сла ба га ро зу му) не мо жа ра-
зу мець зна чэн ня сва іх дзе ян няў 
або кі ра ваць імі, мо жа быць пры-
зна ны су дом не дзея здоль ным у 
па рад ку, уста ноў ле ным гра ма-
дзян скім пра цэ су аль ным за ка на-
даў ствам; над ім уста наў лі ва ец ца 
апе ка; ад імя гра ма дзя ні на, пры-
зна на га не дзея здоль ным, здзел-
кі за клю чае яго апя кун (пунк ты 
1 і 2 ар ты ку ла 29 ГК); апе ку ны 
з'яў ля юц ца прад стаў ні ка мі па да-
печ ных у сі лу за ко на (за кон ны мі 
прад стаў ні ка мі) і за клю ча юць ад 
іх імя і ў іх ін та рэ сах усе не аб ход-
ныя здзел кі (пункт 2 ар ты ку ла 
32 ГК). За ка на даў цам пра ду-
гле джа на так са ма, што здзел-
ка, за клю ча ная гра ма дзя ні нам, 
пры зна ным не дзея здоль ным з 
пры чы ны псі хіч на га рас строй-
ства, нік чэм ная; кож ны з ба коў 
та кой здзел кі аба вя за ны вяр нуць 
дру го му ўсё атры ма нае ў на ту-
ры, а пры не маг чы мас ці вяр нуць 
атры ма нае ў на ту ры — кам пен-
са ваць яго кошт у гро шах; дзея-
здоль ны бок аба вя за ны, акра мя 
та го, кам пен са ваць дру го му бо ку 
па не се ны ім рэ аль ны ўрон, ка-
лі дзея здоль ны бок ве даў або 
па ві нен быў ве даць аб не дзея-
здоль нас ці дру го га бо ку (пункт 
1 ар ты ку ла 172 ГК).

З мо ман ту ўступ лен ня ў сі-
лу ра шэн ня су да аб пры знан ні 
гра ма дзя ні на не дзея здоль ным 
да дзе ны гра ма дзя нін губ ляе 
маг чы масць рэа лі за цыі пра воў 
і сва бод ад свай го імя не толь кі 
ў гра ма дзян скіх пра ва ад но сі нах, 
але і ў ін шых важ ней шых сфе рах 
са цы яль на га жыц ця: ся мей най, 
пра цоў най і інш. У пры ват нас ці, 
у аба ро ну пра воў і ін та рэ саў та кіх 
асоб у ад но сі нах з лю бы мі асо-
ба мі і ар га ні за цы я мі, у тым лі ку 
ў су дах, без спе цы яль на га паў-
на моц тва вы сту па юць апе ку ны 

(ар ты кул 34 ГК); ука за ныя асо бы 
не мо гуць быць усы на ві це ля мі, 
апе ку на мі і па пя чы це ля мі; не да-
пус ка ец ца за клю чэн не шлю бу 
па між асо ба мі, з якіх ха ця б ад на 
асо ба пры зна на су дом не дзея-
здоль най (част ка пер шая ар ты-
ку ла 19, част ка пер шая ар ты ку-
ла 125, част ка пер шая ар ты ку ла 
153 Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
аб шлю бе і сям'і); пра цоў ны да га-
вор, за клю ча ны з гра ма дзя ні нам, 
пры зна ным не дзея здоль ным з 
пры чы ны псі хіч най хва ро бы або 
сла ба га ро зу му, пры зна ец ца не-
са праўд ным (пункт 3 ар ты ку ла 22 
Пра цоў на га ко дэк са Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь); гра ма дзя не, пры зна-
ныя су дом не дзея здоль ны мі, не 
ўдзель ні ча юць у вы ба рах, рэ фе-
рэн ду ме (част ка дру гая ар ты ку ла 
64 Кан сты ту цыі, част ка дру гая 
ар ты ку ла 4 Вы бар ча га ко дэк са 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь).

Та кім чы нам, з мо ман ту ўступ-
лен ня ў за кон ную сі лу ра шэн ня 
су да аб пры знан ні гра ма дзя ні-
на не дзея здоль ным з пры чы ны 
псі хіч на га рас строй ства та кая 
асо ба на ня вы зна ча ны пе ры яд 
аб мя жоў ва ец ца ў маг чы мас ці 
рэа лі зоў ваць мно гія пра вы ў гра-
ма дзян ска-пра ва вой сфе ры (у 
пры ват нас ці, за клю чаць здзел кі) 
і ін шых сфе рах, а так са ма вы кон-
ваць аба вяз кі і нес ці ад каз насць 
за свае дзе ян ні.

Кан сты ту цый ны Суд мяр куе, 
што на яў насць у гра ма дзя ні на 
псі хіч на га рас строй ства і зні жэн-
не ў су вя зі з гэ тым у пэў най ме ры 
здоль нас ці ра зу мець зна чэн не 
сва іх дзе ян няў або кі ра ваць імі 
не заў сё ды азна ча юць, што гэ та 
асо ба не ў ста не пры маць усвя-
дом ле ныя са ма стой ныя ра шэн ні 
ў той або ін шай сфе ры са цы яль-
на га жыц ця і здзяйс няць юры-
дыч на знач ныя дзе ян ні. Ад нак 
та кая асо ба па дзе ю ча му за ка-
на даў ству не мо жа за клю чаць, 
у пры ват нас ці, на ват дроб ныя 
бы та выя здзел кі за кошт улас-
най пен сіі, якія на кі ра ва ны на 
за да валь нен не сва іх ра зум ных 
па трэб нас цей і не па ру ша юць 
пра воў і за кон ных ін та рэ саў ін-
шых асоб. Ад сут насць ука за най 
маг чы мас ці ста віць да дзе ную 
ка тэ го рыю гра ма дзян у гор шае 
ста но ві шча ў па раў на нні, на прык-
лад, з на дзе ле ны мі част ко вай 
дзея здоль нас цю не паў на лет ні мі 
ва ўзрос це да 14 га доў (ма ла лет-
ні мі), якія ма юць пра ва са ма стой-
на за клю чаць дроб ныя бы та выя і 
ін шыя здзел кі, ука за ныя ў пунк це 
2 ар ты ку ла 27 ГК.

5. У Па слан ні Кан сты ту цый на-
га Су да «Аб ста не кан сты ту цый-
най за кон на сці ў Рэс пуб лі цы Бе-
ла русь у 2012 го дзе» ад зна ча на, 
што аб ме жа ван ні, які мі б ні бы лі 
пад ста вы для іх уста наў лен ня, 
па він ны за бяс печ ваць на леж ны 
ба ланс ін та рэ саў гра ма дзян і 
дзяр жа вы, быць юры дыч на да-
пу шчаль ны мі, са цы яль на апраў-
да ны мі, ад па вя даць па тра ба-
ван ням спра вяд лі вас ці, з'яў ляц-
ца адэ кват ны мі, су раз мер ны мі і 
не аб ход ны мі для аба ро ны ін шых 
кан сты ту цый ных каш тоў нас цей.

Да дзе ны па ды ход ад па вя дае 
нор мам між на род на-пра ва вых 
ак таў, у пры ват нас ці ар ты ку-
лу 29 Усе агуль най дэк ла ра цыі 
пра воў ча ла ве ка, згод на з якім 
пры ажыц цяў лен ні сва іх пра воў 
і сва бод кож ны ча ла век па ві нен 
пад вяр гац ца толь кі та кім аб ме-
жа ван ням, якія вы зна ча ны за-
ко нам вы ключ на з мэ тай за бес-
пя чэн ня на леж на га пры знан ня і 
па ва гі пра воў і сва бод ін шых і 
за да валь нен ня спра вяд лі вых па-
тра ба ван няў ма ра лі, гра мад ска-
га па рад ку і агуль на га даб ра бы ту 
ў дэ ма кра тыч ным гра мад стве.

Еў ра пей скі Суд па пра вах ча-
ла ве ка ў ра шэн ні ад 27 са ка ві ка 
2008 го да па спра ве «Шту ка ту-
раў су праць Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі» ад зна чыў, што ў вы ні ку 
пры знан ня за яў ні ка па ра шэн ню 
агуль на га су да не дзея здоль ным 

яго пра вы бы лі аб ме жа ва ны 
больш знач на, чым не аб ход на, 
та му ўмя шан не ў аса біс тае жыц-
цё бы ло не су раз мер на за кон най 
мэ це, якая ста ві ла ся. Па збаў лен-
не дзея здоль нас ці бу дзе не аб-
ход ным пры на яў нас ці псі хіч на га 
рас строй ства «та ко га ха рак та ру 
або сту пе ні», якія апраўд ва юць 
да дзе ную ме ру.

Згод на з Гра ма дзян скім пра-
цэ су аль ным ко дэк сам Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь суд дзя ў па рад ку пад-
рых тоў кі спра вы да су до ва га раз-
бо ру пры на яў нас ці да стат ко вых 
да ных аб псі хіч най хва ро бе або 
сла бым ро зу ме гра ма дзя ні на на-
зна чае для вы зна чэн ня яго псі хіч-
на га ста ну су до ва-псі хі ят рыч ную 
экс пер ты зу (ар ты кул 374); па за-
яве апе ку на, а так са ма асоб, ука-
за ных у част цы дру гой ар ты ку ла 
373, мо жа быць па ча та спра ва аб 
пры знан ні дзея здоль ным гра ма-
дзя ні на, пры зна на га на пад ста ве 
ра шэн ня су да не дзея здоль ным. 
У гэ тым вы пад ку пры пад рых тоў-
цы спра вы суд дзя на зна чае су-
до ва-псі хі ят рыч ную экс пер ты зу 
(част ка трэ цяя ар ты ку ла 376).

За ка на даў ства, якое рэг ла-
мен туе ме та да ло гію ды яг нас та-
ван ня псі хіч на га рас строй ства 
ча ла ве ка і пра вя дзен ня ад па-
вед ных экс пер тыз (у пры ват-
нас ці, па ста но ва Дзяр жаў най 
служ бы ме ды цын скіх су до вых 
экс пер тыз Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ад 17 ве рас ня 2012 г. № 1 «Об 
утверждении нормативных пра-
во вых ак тов по воп ро сам прове-
дения су деб но-психиатрической 
и су деб но-психологической 
экспертиз»), не вы з на чае ды-
фе рэн цы ра ва на га па ды хо ду да 
вы яў лен ня та го, у якой сту пе ні 
ў за леж нас ці ад цяж кас ці псі хіч-
на га рас строй ства зні жа юц ца ін-
тэ ле кту аль ная і ва ля вая ха рак-
та рыс ты кі асо бы, якая па ку туе 
на та кое рас строй ства, а пра-
ду гледж вае ад на знач ны вы вад 
су до ва га экс пер та аб здоль нас ці 
або ня здоль нас ці гра ма дзя ні на 
па ста ну псі хіч на га зда роўя ра-
зу мець зна чэн не сва іх дзе ян няў 
або кі ра ваць імі.

У су вя зі з ука за ным не вы-
клю ча юц ца вы пад кі, ка лі асо-
бы, якія па ку ту юць на псі хіч ныя 
рас строй ствы, за хоў ва юць або 
ад на ві лі здоль насць у пэў най 
ме ры ра зу мець зна чэн не сва іх 
дзе ян няў або кі ра ваць імі, але па 
вы ні ках пра вя дзен ня су до ва-псі-
хі ят рыч най экс пер ты зы мо гуць 
быць пры зна ны не дзея здоль ны-
мі або ім мо жа быць ад моў ле на ў 
пры знан ні дзея здоль ны мі, з пры-
чы ны ча го яны аб мя жоў ва юц ца 
ў пра вах і сва бо дах у боль шай 
сту пе ні, чым гэ та не аб ход на для 
аба ро ны іх пра воў і сва бод, за-
бес пя чэн ня ін шых кан сты ту цый-
ных каш тоў нас цей, і ста но вяц ца 
яшчэ больш са цы яль на сла бы-
мі. Ня гле дзя чы на тое, што та кія 
гра ма дзя не здоль ны ў пэў най 
сту пе ні ра зу мець зна чэн не сва іх 
дзе ян няў або кі ра ваць імі, яны 
поў нас цю па збаў ля юц ца маг чы-
мас ці здзяйс няць якія-не будзь 
юры дыч на знач ныя дзе ян ні, над 
імі ўста наў лі ва ец ца або за хоў ва-
ец ца апе ка.

Кан сты ту цый ны Суд лі чыць, 
што іс ну ю чы пра ва вы ме ха нізм, 
які не ўліч вае сту пень фак тыч-
на га зні жэн ня або ад наў лен ня 
здоль нас ці гра ма дзя ні на ў пэў-
най ме ры ра зу мець зна чэн не 
сва іх дзе ян няў або кі ра ваць імі 
з пры чы ны псі хіч на га рас строй-
ства, свед чыць аб кан сты ту цый-
на-пра ва вым пра бе ле ў за ка на-
даў чым рэ гу ля ван ні гра мад скіх 
ад но сін, звя за ных з пры знан нем 
гра ма дзя ні на не дзея здоль ным.

Зы хо дзя чы з уза е ма звя за ных 
па ла жэн няў ар ты ку лаў 1, 2, 21, 
23, 53, 59 Кан сты ту цыі і між на-
род на-пра ва вых ак таў у сфе ры 
аба ро ны пра воў псі хіч нах во рых 
асоб, Кан сты ту цый ны Суд пры хо-
дзіць да вы ва ду аб не аб ход нас-
ці за ма ца ван ня ў ГК маг чы мас ці 

аб ме жа ван ня дзея здоль нас ці 
гра ма дзя ні на, які па ку туе на псі-
хіч нае рас строй ства (псі хіч ную 
хва ро бу або сла бы ро зум), у за-
леж нас ці ад сту пе ні фак тыч на га 
зні жэн ня здоль нас ці ра зу мець 
зна чэн не сва іх дзе ян няў або кі-
ра ваць імі і пры знан ня аб ме жа-
ва на дзея здоль ным гра ма дзя-
ні на, ра ней пры зна на га не дзея-
здоль ным з пры чы ны псі хіч на га 
рас строй ства (псі хіч най хва ро бы 
або сла ба га ро зу му), у вы пад-
ку ад наў лен ня яго здоль нас ці ў 
пэў най ме ры ра зу мець зна чэн не 
сва іх дзе ян няў або кі ра ваць імі, а 
так са ма гра ма дзян ска-пра ва вых 
вы ні каў пры знан ня да дзе най ка-
тэ го рыі гра ма дзян аб ме жа ва на 
дзея здоль ны мі.

Па мер ка ван ню Кан сты ту цый-
на га Су да, да дзе ны па ды ход да 
рэ гу ля ван ня аб' ёму дзея здоль-
нас ці гра ма дзян, якія па ку ту юць 
на псі хіч ныя рас строй ствы, бу-
дзе са дзей ні чаць га ран та ван ню ў 
боль шай сту пе ні аба ро ны пра воў 
і за кон ных ін та рэ саў ука за ных 
асоб, за бес пя чэн ню на леж на га 
ба лан су ін та рэ саў гра ма дзян, 
гра мад ства і дзяр жа вы, а так-
са ма ўста наў лен ню та кіх аб ме-
жа ван няў у ад но сі нах да асоб, 
якія па ку ту юць на псі хіч ныя рас-
строй ствы, што ад па вя да лі б 
па тра ба ван ням спра вяд лі вас ці, 
з'яў ля лі ся адэ кват ны мі, су раз-
мер ны мі сту пе ні фак тыч на га 
зні жэн ня або ад наў лен ня здоль-
нас ці ра зу мець зна чэн не сва іх 
дзе ян няў або кі ра ваць імі і не-
аб ход ны мі для аба ро ны пра воў 
і сва бод ін шых асоб.

На пад ста ве вы кла дзе на га, 
кі ру ю чы ся част кай вось май ар-
ты ку ла 22 і част кай дру гой ар-
ты ку ла 24 Ко дэк са Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь аб су даў лад ка ван ні і 
ста ту се суд дзяў, Кан сты ту цый ны 
Суд Рэс пуб лі кі Бе ла русь

ВЫ РА ШЫЎ:

1. У мэ тах за бес пя чэн ня кан-
сты ту цый на га прын цы пу вяр-
шэн ства пра ва, кан сты ту цый ных 
га ран тый пра воў і за кон ных ін та-
рэ саў гра ма дзян і лік ві да цыі пра-
бе лу ў за ка на даў стве пры знаць 
не аб ход ным уня сен не змя нен няў 
і да паў нен няў у Гра ма дзян скі ко-
дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь у част-
цы за ма ца ван ня маг чы мас ці аб-
ме жа ван ня дзея здоль нас ці гра-
ма дзя ні на з пры чы ны псі хіч на га 
рас строй ства (псі хіч най хва ро бы 
або сла ба га ро зу му) у за леж нас-
ці ад сту пе ні фак тыч на га зні жэн-
ня здоль нас ці ра зу мець зна чэн не 
сва іх дзе ян няў або кі ра ваць імі 
і пры знан ня аб ме жа ва на дзея-
здоль ным гра ма дзя ні на, ра ней 
пры зна на га не дзея здоль ным з 
пры чы ны псі хіч на га рас строй-
ства (псі хіч най хва ро бы або сла-
ба га ро зу му), у вы пад ку ад наў-
лен ня яго здоль нас ці ра зу мець 
у пэў най ме ры зна чэн не сва іх 
дзе ян няў або кі ра ваць імі, а так-
са ма за ма ца ван ня гра ма дзян-
ска-пра ва вых вы ні каў пры знан ня 
су дом гра ма дзян, якія па ку ту юць 
на псі хіч ныя рас строй ствы, аб ме-
жа ва на дзея здоль ны мі.

2. Пра па на ваць Са ве ту Мі ніст-
раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь пад рых-
та ваць пра ект за ко на аб уня сен ні 
ад па вед ных змя нен няў і да паў-
нен няў у Гра ма дзян скі ко дэкс 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ўнес ці яго 
ва ўста ноў ле ным па рад ку ў Па-
ла ту прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

3. Гэ та ра шэн не ўсту пае ў сі лу 
з дня пры няц ця.

4. Апуб лі ка ваць гэ та ра шэн-
не ў ад па вед нас ці з за ка на даў-
ствам.

Стар шын ству ю чы — 
Стар шы ня 

Кан сты ту цый на га Су да
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

П.П. МІК ЛА ШЭ ВІЧ
16 каст рыч ні ка 2013 г., 

г. Мінск
№ Р-847/2013

РАШЭННЕ КАНСТЫТУЦЫЙНАГА СУДА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ АБ МЕ ЖА ВАН НІ ДЗЕЯ ЗДОЛЬ НАС ЦІ ГРА МА ДЗЯ НІ НА 

З ПРЫ ЧЫ НЫ ПСІ ХІЧ НА ГА РАС СТРОЙ СТВА

НЕ ПА-ГАС ПА ДАР СКУ Тэ ат раль нае па ля ван неТэ ат раль нае па ля ван не  ��

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.
Го мель ская 
воб ласць.

НА РОД НЫЯ 
ЛЕ КІ 
З ПРЫ РОД НАЙ 
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