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ЗАДАННІ
Завочнага каманднага тура

Каманда павінна прадставіць у Арганізацыйны камітэт рашэнні задач
па вызначанай форме. Два заданні (на выбар каманды) прадстаўляюцца
на беларускай мове (дадатковае заданне на веданне беларускай
прафесійнай юрыдычнай лексікі).

ТЭОРЫЯ І ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА

Канцэпцыя закона “Аб тэхнічных прававых актах”

КАНСТЫТУЦЫЙНАЕ ПРАВА. АДМІНІСТРАЦЫЙНАЕ ПРАВА

Злоўжыванне правам на зварот грамадзян: паняцце, віды і спосабы
супрацьдзеяння
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ГРАМАДЗЯНСКАЕ ПРАВА І ПРАЦЭС, ГАСПАДАРЧАЕ ПРАВА І
ПРАЦЭС

Факты.
Рашэннем, якое ўступіла ў законную сілу, гаспадарчага суда Энскай

вобласці з ТАА “Кансідыя” на карысць ЗАА “Дыверс” былі спагнаны
асноўны доўг па аплаце пастаўленага тавару, працэнты па арт. 366
ГК Рэспублікі Беларусь і дагаварная няўстойка за пратэрміноўку аплаты на
агульную суму 346.700.000 рублёў.

На падставе судовага загаду судовым выканаўцам гаспадарчага суда
Энскай вобласці было ўзбуджана выканаўчае вядзенне. Падчас выканаўчага
вядзення была выяўлена і падвергнута арышту маёмасць (трохпакаёвая
кватэра, размешчаная ў г. Энску), што належала ТАА “Кансідыя”.

Два гады таму названая кватэра была набыта ТАА “Кансідыя” на
падставе дагавора куплі-продажу ў камунальнага ўнітарнага вытворчага
прадпрыемства (КУВП) «Энскпрамкабель».

Кватэра была рэалізаваная судовым выканаўцам гаспадарчага суда
Энскай вобласці з публічных таргоў. Пераможцам таргоў стаў грамадзянін
Гарбатаў. На падставе акта аб праведзеных таргах (набыцці на таргах
маёмасці) кватэра была перададзена судовым выканаўцам Гарбатаву, аб чым
быў складзены акт перадачы маёмасці. Пераход права ўласнасці на кватэру
да Гарбатава зарэгістраваны у РУВП “Энскае абласное агенцтва па
дзяржаўнай нерухомасці і зямельным кадастры”.

Развіццё сітуацыі
КУВП “Энскпрамкабель” прад’явіла іск у гаспадарчы суд Энскай

вобласці:
1) гаспадарчаму суду Энскай вобласці,
2) ЗАА “Дыверс”,
3) ТАА “Кансідыя”,
4) РУВП “Энскае абласное агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і

зямельным кадастры”.
У іскавай заяве КУВП “Энскпрамкабель” прасіла:
-- устанавіць згодна з арт. 169 ГК факт нязначнасці дагавора куплі-

продажу кватэры, заключанага паміж КУВП “Энскпрамкабель” і
ТАА “Кансідыя”, на падставе парушэння правілаў распараджэння маёмасцю,
якая адносіцца да дзяржаўнай камунальнай уласнасці;

-- прызнаць несапраўднымі праведзеныя судовым выканаўцам таргі па
продажы кватэры, паколькі з прычыны прызнання нязначнасці дагавора
куплі-продажу, па якім ТАА “Кансідыя” набыла кватэру, у апошняга не
ўзнікла права ўласнасці на яе, а значыць, кватэра не магла быць апісана,
арыштавана і прадана ў мэтах выканання абавязацельстваў ТАА “Кансідыя”;

-- прызнаць несапраўднай дзяржаўную рэгістрацыю пераходу права
маёмасці на кватэру да ЗАА “Дыверс”;

-- прызнаць права камунальнай уласнасці на названую кватэру.
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Гаспадарчы суд Энскай вобласці вынес вызначэнне аб вяртанні іскавай
заявы КУВП “Энскпрамкабель” на падставе абз. 5 ч. 1 арт. 163 ГасПК з
прычыны няправільнага спалучэння істцом іскавых патрабаванняў.

У абгрунтаванне свайго вываду суддзя ў вызначэнні паказаў на
наступнае:

1) абавязковым адказчыкам па іскавых патрабаваннях аб прызнанні
несапраўднымі таргоў, аб прызнанні несапраўднай дзяржаўнай рэгістрацыі
пераходу права ўласнасці і аб прызнанні права камунальнай уласнасці на
кватэру з’яўляецца пераможца таргоў і цяперашні ўласнік кватэры
грамадзянін Гарбатаў, які не з’яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам;
таму дадзеныя патрабаванні, зыходзячы з іх суб’ектнага складу,
падведамасны агульнаму суду і не могуць быць спалучаны ў адной іскавай
заяве з патрабаваннем аб устанаўленні факта нязначнасці дагавора куплі-
продажу паміж КУВП “Энскпрамкабель” і ТАА “Кансідыя”, якое
падведамасна гаспадарчаму суду.

2) гаспадарчы суд Энскай вобласці не можа з’яўляцца належным
адказчыкам па дадзенай справе; належным адказчыкам па справе аб
прызнанні таргоў несапраўднымі з’яўляюцца спагнаннік і даўжнік;

3) у сілу абз.  6 ч.  2 арт.  53 ГасПК Рэспублікі Беларусь гаспадарчы суд
Энскай вобласці не можа разглядаць справу, па якой бокам з’яўляецца
гаспадарчы суд Энскай вобласці;

4) у іскавай заяве КУВП “Энскпрамкабель” спалучаны патрабаванні,
якія падлягаюць разгляду ў розных відах гаспадарчага судаводства, т.я.
патрабаванне аб прызнанні несапраўднай рэгістрацыі пераходу права
ўласнасці падлягае разгляду ў парадку вядзення, што ўзнікае ў выніку
публічна-прававых адносін (справы аб праверцы законнасці ненарматыўных
прававых актаў, дзеянняў (бяздзеяння) дзяржаўных органаў, органаў
мясцовага кіравання і самакіравання, службовых асоб), а астатнія
патрабаванні – у парадку іскавага вядзення.

Атрымаўшы вышэйназванае вызначэнне гаспадарчага суда Энскай
вобласці аб вяртанні іскавай заявы, КУВП “Энскпрамкабель” прад’явіла тую
самую іскавую заяву з тымі ж іскавымі патрабаваннямі ў агульны суд – суд
Цэнтральнага раёна г. Энска (па месцы знаходжання кватэры). Пры гэтым са
складу адказчыкаў па іску КУВП “Энскпрамкабель” выключыла гаспадарчы
суд Энскай вобласці, аднак не ўключыла ў іх склад Гарбатава, паказаўшы ў
іскавай заяве на тое, што не мае да Гарбатава прэтэнзій.

Суд Энскай вобласці адмовіў ва ўзбуджэнні вядзення па справе са
спасылкай на п. 1 арт. 245 ГасПК і непадведамаснасць справы агульнаму
суду, паказаўшы пры гэтым на наступнае:

1) у адпаведнасці з арт. 387 ГасПК Рэспублікі Беларусь справы аб
прызнанні несапраўднымі таргоў, праведзеных гаспадарчым судом,
падведамасны гаспадарчаму суду;

2) КУВП «Энскпрамкабель» не называе ў іскавай заяве ў ліку
адказчыкаў грамадзяніна Гарбатава, а вызначэнне складу адказчыкаў па
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справе ў адпаведнасці з прынцыпам дыспазіцыйнасці з’яўляецца
прэрагатывай істца; а таму Гарбатаў не з’яўляецца бокам па гэтай справе,
бакамі з’яўляюцца юрыдычныя асобы, а значыць, па агульных правілах
справа падведамасная гаспадарчаму суду.

Заданне
1. Вызначце падведамаснасць дадзенай справы.
2. Ацаніце правамернасць вызначэнняў гаспадарчага і агульнага суда ў

гэтай сітуацыі. Пры гэтым неабходна падвергнуць аналізу кожны довад
кожнага вызначэння.
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КРЫМІНАЛЬНАЕ ПРАВА І КРЫМІНАЛЬНЫ ПРАЦЭС

Сельскагаспадарчае прадпрыемства ЗАТ “Даніла і партнёры” (далей –
ЗАТ) атрымала мэтавы крэдыт у памеры 6 млрд беларускіх рублёў у ААТ
“Белаграпрамбанк” на закупку ядахімікатаў, угнаенняў і паліва пад
паручыцельства Гомельскага аблвыканкама на ўмовах заключэння
дзяржаўнага кантракту на пастаўку грэчкі на дзяржаўныя патрэбы. Крэдыт і
працэнты па ім павінны быць пагашаны ўпраўленнем матэрыяльных рэзерваў
аблвыканкама, які выступаў бокам дзяржаўнага кантракту, не пазней
15 кастрычніка 2010 г.

Дагавор ад імя ЗАТ быў падпісаны дырэктарам і заснавальнікам (40 %
статутнага фонду) Данілавым А.П. 15 сакавіка 2010 г. 2 траўня 2010 г. грошы
былі пералічаны на разліковы рахунак ЗАТ, на якім знаходзілася 3 млрд
уласных грошай. Тэрмін пастаўкі грэчкі для закладкі на доўгатэрміновае
захоўванне (5 гадоў) з 1 па 10 кастрычніка 2010 г.

Аднак у сувязі з негатоўнасцю сховішчаў пад угнаенні і паліва да
прыёму названай прадукцыі ЗАТ закупіла ўгнаенні і паліва на суму 2 млрд
беларускіх рублёў, а на астатнюю суму закупіла жаночыя гігіенічныя пакеты
ў ТАА “Чысціня”. Адпаведныя кантракты ад імя ТАА “Чысціня” падпісаў
Мікалаевіч В.С., заснавальнік (40 % статутнага фонду), які выконваў абавязкі
дырэктара ў сувязі з выхадам Данілава А.П.  у адпачынак за свой кошт па
прычыне адкрыцця ў Маскве ўнітарнага прадпрыемства “Мукамол”. Ад імя
ТАА “Чысціня” кантракт падпісала Данілава К.Н., дырэктар, заснавальнік
(15 % статунага фонду), пляменніца Данілава А.П. Данілаў А.П. таксама
выступаў заснавальнікам ЗАТ “Чысціня” (70 % статутнага фонду). Кантракты
былі заключаны 20 траўня 2010 г.

Перавод крэдытных сродкаў на разліковы рахунак ЗАТ, а таксама
заключэнне дадзеных дагавораў адбывалася пры вуснай згодзе
Раманава А.М. (па тэлефоне), спецыяліста аблвыканкама, які курыраваў
матэрыяльныя рэзервы са спасылкай на мяркуемае да прыняцця рашэнне
аблвыканкама аб лібералізацыі тарговай палітыкі. У абвестку дня пасяджэння
такое рашэнне не выносілася, аднак у пратаколе пасяджэння выканкама ад
19 сакавіка ўтрымліваліся сведкі пра разгляд пытанняў спрашчэння парадку
вядзення бізнеса на тэрыторыі Гомельскай вобласці. Указанне на выкананне
банкам прадпісання Раманава А.М. даў начальнік упраўлення крэдытавання
насельніцтва Чайкін М.К.

Адначасова 2 траўня 2010 г. Данілаў А.П. заключыў дагавор дэпазіту з
банкам “Масква – Мінск” на суму 4 млрд беларускіх рублёў тэрмінам да
20 чэрвеня 2010 г.

Пастаўленыя гігіенічныя пакеты мелі тэрмін прыдатнасці “жнівень
2010 г.”, таму рэлізаваць іх поўнасцю не ўдалося. Пакеты на суму
1,5 міліярды рублёў былі вернуты ЗАТ і знішчаны ў адпаведным парадку.

У сувязі з незабяспечанасцю гаспадарчай вытворчасці ядахімікатамі,
ўгнаеннямі і палівам, а таксама незавяршэннем будаўніцтва элеватара і
зернесушылкі (павінны былі быць прыняты ў эксплуатацыю 1 верасня
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2010 г.) ЗАТ не змагло поўнасцю вырасціць і захаваць плануемы ўраджай.
Адначасова ў сувязі з ажыятажам, выкліканым ростам цэн на грэчку на
расійскім рынку, увесь атрыманы ўраджай з 15 па 25 верасня 2010 г. быў
пастаўлены партыямі ТАА “Мукамол” (Расія, Масква). Кантракт падпісалі
Данілаў А.П. (ЗАТ) і Чайкіна О.М. (ЗАТ “Мукамол”), дачка ад першага
шлюбу жонкі сына зводнай сястры Чайкіна М.К. Сума кантракту – 4 млрд
беларускіх рублёў. Грошы за пастаўленую грэчку былі пералічаны
ЗП “Доўгія грошы” за кансультацыйныя паслугі па аналізу расійскага рынку
зерня. Аднак у сувязі з недастатковай прасушкай грэчкі 1 кастрычніка 2010 г.
ЗАТ выплаціла ТАА “Мукамол” няўстойку ў памеры 1,5 млрд беларускіх
рублёў. Заяўка аб недастатковай прасушцы была аформлена факсам з
указаннем на гэты факт і сумай панесеных стратаў. Прадстаўнікі ЗАТ удзелу
ў складанні акта не прымалі.

У выніку дзяржаўны кантракт на пастаўку грэчкі быў выкананы ЗП
“Доўгія грошы” ў парадку пераводу доўга (дэрэктар і заснавальнік
А.А. Белашапка, грамадзянін Расійскай Федэрацыі, 20 % статутнага фонду
ЗАТ і 15 % ТАА “Чысціня”, муж Данілавай К.Н.). Грэчка была пастаўлена
толькі 1 лістапада 2010 г., аднак якасць грэчкі не дазваляла яе закладваць на
доўгатэрміновае захоўванне. Грэчка была пакетавана і накіравана на
рознічную рэалізацыю.

21 кастрычніка 2010 г. “Белаграпрамбанк” звярнуўся на імя Старшыні
Гомельскага абласнога выканкама з патрабаваннем пагасіць узяты крэдыт.
30 кастрычніка 2010 г. аблвыканкам адмовіўся пагасіць крэдыт і працэнты ў
сувязі з невыкананнем ЗАТ абавязкаў, растлумачыўшы, што аплата
адбудзецца толькі пасля поўнага і належнага выканання ўмоў кантракту.

Кваліфікуйце казус.


