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Анализ законодательства в сфере обеспечения информационной 
безопасности позволяет говорить о высоком уровне развития соответст-
вующей системы обеспечения безопасности, однако, основное внимание 
уделяется техническому аспекту информационной безопасности. В на-
стоящее время в средствах массовой информации усиливается влияние 
зарубежных источников, что не может не сказаться на достоверности 
получаемой информации. Существует проблема в неком «противоборст-
ве» негосударственных общественно-политических изданий, материалы 
которых носят открыто негативный, а то и вовсе тенденциозный харак-
тер; практически не освоены «блогосфера» и интернет форумы – все это 
свидетельствует о необходимости усиления системы обеспечения ин-
формационной безопасности в ее содержательном аспекте. 

Выходом из данной ситуации, на наш взгляд, может оказаться тесное 
сотрудничество со странами-участницами МИБ в рамках ООН и ОДКБ, 
участие в создании единого информационного пространства, а также 
создание собственной системы соответствующих органов обеспечения 
информационной безопасности, а также разработки комплекса превен-
тивных, оперативных и восстановительных мер, направленных на обес-
печение содержательной стороны информационной безопасности. 
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НАРМАТЫЎНАЯ РЭГЛАМЕНТАЦЫЯ ПАЛЯВАННЯ  
НА БАБРОЎ У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ 

І. А. Доўнар  

Адной з самых старажытных формаў гаспадарчай дзейнасці чалавека 
з’яўлялася паляванне – здабыча дзякіх звяроў і птушак з мэтай 
забеспячэння свайго існавання. Узровень развіцця вытворчасці і віды 
паляўнічай зброі (сродкі паляўніцтва) вызначалі аб’екты і спосабы 
палявання. Паступова ўдасканальваюцца паляўнічыя прылады і 
прыстасаванні (лоўчыя ямы, пасткі, петлі, сеткі, сілкі і інш.), акрамя 
калектыўных, пачынаюць выкарыстоўвацца групавы і індывідуальныя 
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віды палявання, заснаваныя на ведах нораваў, звычак і паводзін звяроў. 
З цягам часу ўдасканальваецца зброя, у тым ліку наканечнікі стрэл. 

У сувязі з тым, што некаторыя воласці спецыялізаваліся на паляванні 
на баброў, узнікае катэгорыя сялян-баброўнікаў, якія займаліся не толькі 
паляваннем на баброў, але і наглядам за баровымі гонамі, а таксама іх 
аховай. Акрамя асноўнай службы выконвалі дадатковыя павіннасці – 
плацілі чынш, хадзілі на талокі., нарыхтоўвалі сена і інш. Яны 
падпарадкоўваліся спецяльнай службовай асобе – баброўнічаму. 
Баброўнікі мелі выязнога каня, паляўнічых сабак і лоўчыя прылады 
(сеткі і інш). Паводле “Установы аб людзях пахожых” 1551 г. павіннасць 
лавіць баброў была пашырана і на вольных сялян. За сваю працу 
баброўнікі мелі плату ў залежнасці ад выслугі, месца службы і 
жыхарства і іншых абставін. Як правіла,  пры паляванні на баброў у 
якасці платы яны атрымлівалі кожнага пятага бабра, або падчарэўе 
кожнага здабытага звера, або 1–3 грошы. Яны мелі права на ўласную 
гаспадарку і зямельны надзел, які ў 16 ст. складаў каля адной валокі 
зямлі. З цягам часу зямельны надзел значна паменшыўся. У сувязі з 
драпежніцкім знішчэннем баброў у 18 ст. асобная катэгорыя сялян-
баброўнікаў знікае. 

У старажытны перыяд паляванне на баброў рэгламентавалася 
звычаёвым правам, асновай якога былі у значнай меры нормы маралі. 
Аднак у сувязі з тым, што бабровыя скуры вельмі цаніліся ва ўсіх 
краінах, з’яўляліся мерай абмену і продажу тавараў,  дзяржава пачынае 
заканадаўчым шляхам рэгламентаваць парадак палявання на баброў. 
Так, Статут 1529 г. устанаўлівае значны штраф за незаконнае паляванне 
на баброў, прычым не толькі за забойства і крадеж бабра, але і за 
пашкоджанне бабровых гонаў і нават за стварэнне перашкод бабрам і 
выгнанне іх з месцаў пражывання. Так, калі хто-небудзь выгнаў бабра са 
свайго месца ў выніку таго, што зямлю араў, “або лозу падрубал”, ці 
сенажаць падкасіў на адлегласці як “от зеремени кием докинути”, 
павінен быў заплаціць грашовы штраф у памеры дванадцаць рублёў 
грошаў (р. IХ, арт. 9). Гэта прытым, што закон рэгламентаваў кошт зубра  
ў такім жа па меры. Параўнальна – кошт каня вызначаўся ў тры рублі 
грошаў (р. IХ, арт. 9). За забоўства ж бабра вызнаўся вельмі значны 
штраф у наступным памеры: “за карого копа грошей, за чорного две 
копе грошей” (р. IХ, арт. 9). 

Вызначалі парадак палявання і іншыя нарматыўныя акты Вялікага 
Куняства Літоўскага. Так, пад час зямельнай рэформы, як вынікае з 
Уставы на валокі 1557 года, баброўнікі ў дзяржаўных уладаннях 
адрознівалія ад сялян-слуг тым, што не мелі вольных ад падаткаў валок, 
а плацілі грашовы падатак як чыншавікі, за выключэннем 30 грошаў 
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асаднага, за якія былі абавязаны трымаць сабак і мець сеткі для лоўлі 
баброў. Пазней баброўнікі выконвалі службу з вольнага зямельнага 
надзела. 

Статут 1566 года паўтарыў палажэнні папярэдняга Статута 1529 года 
аб ахове бабровых гонаў. Аднак новы закон надаў больш значную ўвагу 
ахове прыроды і жывельнага свету. Так, упершыню рэгламентавалася 
крымінальная адказнасць за прычынне лясных пажараў, прычым 
заканадаўца паставіўся вельмі жорстка ў адносінах да гэтага пытання. З 
аналізу арт. 17 дзесятага раздзела вынікае, што нават “недбальства”, калі 
людзі “стоявши на пущи станом огню на стане своем не загасили”, 
каралася смерцю. 

Пазней заканадаўца зразумеў, што ўстанавіў  неапраўдана жорсткія 
санкцыі ў адносінах пажараў, таму паводле Статута 1588 года 
вызваляліся ад адказнасці тыя асобы, хто выпадкова ўчыніў лясны 
пажар. За наўмыснае ж учыненне пажару закон рэгламентаваў 
кампенсацыю шкоды з маёмасці  правапарушальніка (р.Х, арт.17) У той 
жа час павялічвалася грашовая адказнасць за забойства баброў – “за 
чорного бобра чатыри копы грошей, за карого – две копе грошей” 
(р. Х, арт. 9).  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

В. А. Дятлович 

Вопрос о правовом статусе адвокатов весьма актуален сейчас, в связи 
с относительно недавним принятием в 2011 году Закона Республики Бе-
ларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Изучив белорус-
ский Закон и Закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре» можно прийти к выводу, что в них есть как сходные и 
одинаковые нормы, так и совершенно различные между собой положе-
ния [1], [2]. 


