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ЗАДАННІ
завочнага каманднага тура

Каманда павінна прадставіць у Арганізацыйны камітэт рашэнні праблемных пытанняў
(задач) па ўстаноўленай форме. Два заданні (на выбар каманды) прадстаўляюцца на
беларускай мове (дадатковае заданне на веданне беларускай прафесійнай юрыдычнай
лексікі).  У выпадку выканання на беларускай мове трох эсэ ў выніковы пратакол
уключаюцца вынікі двух лепшых эсэ.

ТЭОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА

Праблемы прававога рэгулявання лічбавай эканомікі

КАНСТЫТУЦЫЙНАЕ ПРАВА. АДМІНІСТРАЦЫЙНАЕ ПРАВА

Канстытуцыйна-прававыя механізмы абароны традыцыйных каштоўнасцей

ГРАМАДЗЯНСКАЕ І ГАСПАДАРЧАЕ ПРАВА.
ГРАМАДЗЯНСКІ І ГАСПАДАРЧЫ ПРАЦЭС

Паміж ЗАТ «Алдаран» (Заказчык) і ААТ «Будаўнічы трэст»
(Генеральны падрадчык) быў заключаны дагавор генеральнага будаўнічага
падраду (Дагавор генпадраду), у адпаведнасці з якім Генеральны падрадчык
абавязаўся выканаць і здаць работы па будаўніцтве надземнай часткі аб’екта
«дом жылы пераменнай паверхавасці з убудаванымі памяшканнямі»
(Аб’ект), а Заказчык абавязаўся прыняць вынік работ і аплаціць яго на
прадугледжаных дагаворам умовах.

У выкананне Дагавору генпадраду ААТ «Будаўнічы трэст» заключыла
двухбаковы дагавор субпадраду (Дагавор субпадраду) з ТАА «Квадрасервіс»
(Субпадрадчык), у адпаведнасці з якім Субпадрадчык абавязаўся выканаць на
Аб’екце работы будаванні даху і зенітнага ліхтара, а Генеральны
падрадчык – прыняць і аплаціць дадзеныя работы.

Згодна з Дагаворам субпадраду аплата выкананых Субпадрадчыкам
работ павінна праводзіцца Генеральным падрадчыкам на аснове актаў здачы-
прыёмкі выкананых работ, складзеных па формах С2, С3, на працягу  20 дзён
з даты падпісання іх Генеральным падрадчыкам.

Акрамя таго, Дагавор субпадраду змяшчаў пункт 15.6, згодна з якім
Генеральны падрадчык абавязаны праводзіць аплату Субпадрадчыку
выкананых апошнім работ «толькі пры ўмове аплаты адпаведных сум
Генеральнаму падрадчыку Заказчыкам».
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Генеральным падрадчыкам і Субпадрадчыкам былі падпісаны акты
здачы-прыёмкі выкананых работ за май і чэрвень 2017 г., у адпаведнасці з
якімі Генпадрадчык павінен быў аплаціць Субпадрадчыку за выкананне
апошнім работы 432.230,98 рублёў. Генеральны падрадчык аплату не правёў.

Субпадрадчык прад’явіў Генеральнаму падрадчыку прэтэнзію аб
аплаце запазычанасці, а потым звярнуўся ў эканамічны суд з адпаведным
іскам да Генеральнага падрадчыка аб спагнанні доўгу па аплаце выкананых
работ.

Генеральны падрадчык пярэчыў супраць задавальнення іску,
спасылаючыся на пункт 15.6 Дагавору субпадраду і паказваючы на тое, што
Заказчык не аплаціў Генеральнаму падрадчыку работы, выкананыя
Субпадрадчыкам.

Акрамя таго, Генеральны падрадчык прад’явіў сустрэчны іск аб
спагнанні з Субпадрадчыка страт у суме 90.211,43 рублёў. Як пазначыў
Генеральны падрадчык у сустрэчнай іскавай заяве, Субпадрадчыкам частка
субпадрадных работ у студзені – лютым 2017 г. выкананы няякасна, у выніку
чаго зманціраваныя Субпадрадчыкам дах і зенітны ліхтар працякалі.
Няякасны характар работ пацверджаны актам, складзеным і падпісаным
Заказчыкам, генеральным падрадчыкам і прадстаўніком інспекцыі
Дэпартамента кантролю і нагляду за будаўніцтвам па г. Мінску. Для
ўстаранення недахопаў работ Генеральным падрадчыкам было прыцягнута
ААТ «Будшанецальянс», якому Генеральны падрадчык заплаціў за
ўстараненне недахопаў заяўленыя да спагнання 90.211,43 рублёў.

Субпадрадчык пярэчыў супраць задавальнення сустрэчнага іску,
спасылаючыся на тыя абставіны, што Генеральны падрадчык не апавясціў
Субпадрадчыка аб выяўленых недахопах работ і не прапанаваў устараніць
недахопы ўласнымі сіламі Субпадрадчыка. Па сцвярджэнні Субпадрадчыка,
кошт самастойнага ўстаранення ім недахопаў быў бы значна меншы.

Падчас разбору справы ўсе факты, адзначаныя бакамі, былі
пацверджаны належнымі доказамі.

Дайце разгорнутыя матываваныя адказы на наступныя пытанні:

Ці падлягаў сустрэчны іск прыняццю для сумеснага разгляду з
першапачатковым іскам?

Незалежна ад адказу на пытанне 1 прааналізуйце пазіцыі бакоў па
першапачатковым і сустрэчным ісках з пункту погляду іх законнасці і
абумоўленасці.
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КРЫМІНАЛЬНАЕ ПРАВА. КРЫМІНАЛЬНЫ ПРАЦЭС

Крывашэеў І.Д. з мэтай ажыццяўлення кантролю за асабістым жыццём
былой жонкі Бабушкінай І.В. пры дапамозе схаванай устаноўкі і
выкарыстання камп’ютарнай праграмы «keylog_run.exe», спецыяльна
прызначанай для несанкцыянаванага завалодання інфармацыяй, якая
ўводзіцца ў камп’ютар пры дапамозе клавіятуры. Без ведама і дазволу
Бабушкінай І.В. здзейсніў капіраванне інфармацыі, якая захоўваецца ў
камп’ютарнай сістэме пацярпелай, а менавіта логінаў і пароляў да яе
ўліковых запісаў у сацыяльных сетках («Укантакце», «Аднакласнікі» і інш.).

Потым Крывашэеў І.Д. з выкарыстаннем атрыманых логінаў і пароляў
без ведама Бабушкінай І.В. ажыццявіў доступ да яе ўліковага запісу ў
сацыяльнай сетцы «Укантакце» з імем « Ира Бабушкина» і ажыццявіў змену
паролю доступу да ўказанай старонкі, у выніку чаго Бабушкіна І.В. не змагла
ёй карыстацца.

Пасля гэтага Крывашэеў І.Д. ад пачуцця помсты на старонцы
«Укантакце», якая належыць Бабушкінай І.В., замест яе фотаздымка
(«аватар») размясціў фотаздымак аголенай жанчыны, якая мае знешняе
падабенства з Бабушкінай І.В.

Ажыццявіўшы указаныя маніпуляцыі ў сетцы Інтэрнэт Крывашэеў І.Д.
патэлефанаваў Бабушкінай І.В. і патрабаваў у яе 100 бел. рублёў за
разблакіроўку яе старонкі «Укантакце». Пасля гэтага Бабушкіна І.В.
звярнулася з заявай у Следчы камітэт Рэспублікі Беларусь.

Дайце кваліфікацыю дзеянням Крывашэева І.Д.

КОНКУРС ПА НАТАРЫЯЦЕ И НАТАРЫЯЛЬНЫМ ПРАВЕ

Прыняцце мер па ахове спадчыны і кіраванні ёй


