
 
 В.М. Бібіла. ПАНЯЦЦЕ ЮРЫДЫЧНАЙ ТЭХНІКІ 

 
У артыкуле разглядаецца і ўсебакова аналізуецца паняцце юрыдычнай тэхнікі, даследуецца гісторыя ўзнікнення 

і развіцця дадзенага тэрміна, а таксама адлюстроўваецца сучасны стан даследавання разнастайных аспектаў юрыдычнай 

тэхнікі. Прадстаўлена і акрэслена дастаткова шырокае кола дыскусійных пытанняў па агульных праблемах юрыдычнай 

тэхнікі. Адзначаецца, што юрыдычная тэхніка – гэта ўмоўны, зборны тэрмін, які выкарыстоўваецца як у шырокім, так і ў 

вузкім сэнсе. Паказваецца, што юрыдычная тэхніка носіць прыкладны характар і праяўляецца ў сукупнасці правіл, 

прыѐмаў, спосабаў распрацоўкі і афармлення тэксту агульных і індывідуальных прававых актаў. 

Юрыдычная тэхніка, дакумент, прадмет юрыдычнай тэхнікі, заканадаўчая тэхніка, прававыя акты. 

 

 

 

Я.І. Цямноў. ІНСТЫТУТ, ПРАВЕРАНЫ ЧАСАМ 

У артыкуле падвяргаецца гістарычнаму і юрыдычнаму аналізу адзін з найбольш старадаўніх і значымых 

інстытутаў рымскага права. А менавіта інстытут, які зарадзіўся ў сям’і  і праяўляўся ў добрых адносінах да маці і 

прывязанасці да бацькі, братоў і сѐстраў, гэты інстытут выйшаў паступова за межы роду і племені. Дадзены інстытут з 

цягам часу набывае юрыдычны характар, юрыдычную прыроду. Першапачатковыя паняцці дружалюбнасць, 

добразычлівасць і падтрымка, абмежаваныя індывідуальным колам, пераўтварыліся ў адзін з важнейшых грамадска 

значымых інстытутаў. На працягу стагоддзяў гэты інстытут ахоўваўся і аберагаўся людзьмі і з’яўляўся фундаментам, 

асновай араакустычнай цывілізацыі. Гэтыя сцвярджэнні і на сѐнняшні час захавалі значнасць для юрыдычных адносін. 

Дружба, антычнасць, старадаўні Рым, дагавор даручэння, дагавор найму, паслуга, дзяржава. 

 

 

 

В.У. Вербава. ГІСТОРЫЯ ВІЗАНТЫЙСКАГА ПРАВА І ЯГО РЭЦЭПЦЫЯ Ў РУСКАЙ 

ДЗЯРЖАВЕ 

У артыкуле даецца характарыстыка крыніц візантыйскага права на працягу трох перыядаў з  V па ХV стагоддзі. 

Справа ў тым, што ў многіх даследчыкаў тысячагадовае сярэдневяковае права Візантыі носіць выражаны кансерватыўны 

характар, і на першы погляд яно здаецца раз і назаўсѐды ўстаноўленым і нязменным. Сучасныя метады інтэрпрэтацыі 

крыніц даказалі, што гэтая нерухомасць толькі падаецца. Пад знешняй застойнасцю ішло няўхільнае развіццѐ для 

прыстасавання ўнаследаванага класічнага рымскага права да змененых умоў ранневізантыйскага грамадства, што і 

знайшло сваѐ адлюстраванне ў даследаванні. Другім важным аспектам даследавання з’яўляецца працэс рэцэпцыі 

візантыйскага права ў Старажытнарускай дзяржаве. Так як спасылкі на візантыйскае права на Русі датуюцца яшчэ 

перыядам, калі не было прынята хрысціянства, то варта меркаваць, што з’яўленне першых пісьмовых крыніц 

Старажытнарускага права напрамую звязана з уплывам Візантыі. Таму лагічна можна зрабіць вывад, што адбываўся 

працэс пераемнасці аднаго права іншым. 

Візантыйскае права, класічнае рымскае права, старажытнарускае права, крыніцы права, рэцэпцыя права, 

пераемнасць у праве. 

 

 

 

 

  Т.С. Маслоўская. ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ ПЕРАДВЫБАРНАЙ АГІТАЦЫІ ПРЫ 

ПРАВЯДЗЕННІ ПРЭЗІДЭНЦКІХ ВЫБАРАЎ У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 

 
Даследуюцца праблемныя аспекты прававога рэгулявання перадвыбарнай агітацыі ў Рэспубліцы Беларусь. 

Акцэнтуецца ўвага на разуменні, тэрмінах, суб’ектах, формах перадвыбарнай агітацыі. Аналізуюцца навелы выбарчага 

заканадаўства ў дадзенай галіне. Асаблівая ўвага ўдзяляецца замежнаму вопыту прававога рэгулявання перадвыбарнай 

агітацыі (Расіі, Казахстана, Украіны). Робіцца вывад пра недастатковасць прававога рэгулявання перадвыбарнай 

агітацыі ў Рэспубліцы Беларусь. 

Перадвыбарная агітацыя, выбарчы працэс, прэзідэнцкія выбары, Выбарчы кодэкс, збор подпісаў, 

перадвыбарныя дэбаты, агітацыйныя мерапрыемствы, зарэгістраваны кандыдат. 

 

 

 

С.У.  Ланская,  Я.В. Герасімава. ДА ПЫТАННЯ ПРА ЎДАСКАНАЛЕННЕ ПРАВАВОГА 

РЭГУЛЯВАННЯ ІНСТЫТУТА КАНСТЫТУЦЫЙНАЙ СКАРГІ Ў РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ 

 

  Праваахоўная функцыя Канстытуцыйнага Суда РФ у шырокім сэнсе праяўляецца пры вырашэнні ўсіх 

канстытуцыйных спрэчак, звязаных з абаронай правоў і свабод, а ў вузкім сэнсе яна рэалізуецца пры вырашэнні спраў па 

канстытуцыйным скаргам, калі Канстытуцыйны Суд прызнае неканстытуцыйнымі палажэнні закона і тым самым 

спыняе парушэнне правоў і свабод не толькі заяўніка ў канкрэтнай справе, але і нявызначанага кола асоб, якія 

валодаюць гэтымі правамі. Інстытут канстытуцыйнай скаргі з’яўляецца адным з  эфектыўных сродкаў абароны правоў і 

свабод чалавека ад парушэння правоў і свабод неканстытуцыйнымі законамі. У 2010 г. у федэральны канстытуцыйны 



 

закон «Пра Канстытуцыйны Суд Расійскай Федэрацыі» ўнесены змены, накіраваныя на ўдасканаленне інстытута 

канстытуцыйнай скаргі. Аналіз прававога рэгулявання інстытута канстытуцыйнай скаргі ў кантэксце ўнесеных змен 

з’яўляецца мэтай дадзенага даследавання. Артыкул утрымлівае сукупнасць навуковых палажэнняў, якія вызначаюць 

прававую прыроду канстытуцыйнай скаргі, яе змест, кола суб’ектаў. Галіна прымянення – далейшыя навуковыя 

даследаванні па тэорыі дзяржавы і права, дзяржаўнаму (канстытуцыйнаму) праву, дзейнасць у сферы канстытуцыйнага 

правасуддзя. 

Канстытуцыйны Суд РФ, канстытуцыйная скарга, абарона правоў і свабод чалавека і грамадзяніна. 

 

 

 

М.У. Цімашэнка. ПАНЯЦЦЕ І НАЗНАЧЭННЕ РАЁННАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА 

 
Даследаванне прысвечана вывучэнню некаторых пытанняў прававога статуса раѐннага выканаўчага камітэта: 

яго разуменню і яго асноўнаму прызначэнню. Зроблены кароткі агляд гісторыі развіцця заканадаўства пра раѐнны 

выканаўчы камітэт, аналіз дзеючага беларускага і расійскага заканадаўства пра мясцовае кіраванне і самакіраванне. 

Выяўлены асноўныя прыкметы, якія характарызуюць раѐнны выканаўчы камітэт, на аснове чаго прапанавана азначэнне 

раѐннага выканаўчага камітэта, якое раскрывае сутнасць яго разумення і асноўнае прызначэнне. Асвечана праблема 

адсутнасці выкладзенага ў выглядзе асобнага артыкула закона «Пра мясцовае кіраванне і самакіраванне ў Рэспубліцы 

Беларусь» пераліку задач, што раскрываюць асноўнае прызначэнне раѐннага выканаўчага камітэта. У артыкуле 

звяртаецца ўвага на адсутнасць у заканадаўстве Рэспублікі Беларусь пра мясцовае кіраванне і самакіраванне 

ўстаноўленага пераліку пытанняў мясцовага значэння, якія ўваходзяць у кампетэнцыю раѐннага выканаўчага камітэта, а 

таксама тлумачэння самога паняцця «пытанні мясцовага значэння». Вынікі прадстаўленага даследавання могуць быць 

выкарыстаны для ўнясення змен і дадаткаў у дзеючае заканадаўства Рэспублікі Беларусь пра мясцовае кіраванне і 

самакіраванне, а таксама ў тэарэтычных курсах па адміністрацыйным праве. 

Раѐнны выканаўчы камітэт, прававы статус, характарызуючыя прыкметы, разуменне і прызначэнне 

раѐннага выканаўчага камітэта, дзяржаўнае кіраванне, органы дзяржаўнага кіравання, мясцовае кіраванне, 

пытанні мясцовага значэння. 

 

 

 

  

П.А. Мазурук. PENSION PROVISION BY AGE OF CITIZENS OF POLAND: 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 
 

Мэта артыкула – абагульніць вывады рэфармавання пенсійнага заканадаўства Рэспублікі Польшча і 

абгрунтаваць рэкамендацыі пра магчымасць уліку вопыту Рэспублікі Польшча пры рэфармаванні пенсійнага 

заканадаўства ў Рэспубліцы Беларусь. Сучасны для Рэспублікі Беларусь этап характарызуецца неабходнасцю карэннай 

перабудовы пенсійнага забеспячэння грамадзян па ўзросту і кадыфікацыі заканадаўства ў дадзенай сферы прававога 

рэгулявання. Улічваючы тое, што ў Рэспубліцы Беларусь пенсійная рэформа практычна рэалізавана, а сітуацыя, якая 

склалася, дазваляе гаварыць пра першыя вынікі рэфармавання пенсійнага забеспячэння па ўзросту, то ўлік вынікаў, 

магчымасць выкарыстання станоўчага і адмоўнага вопыту могуць аказацца вельмі каштоўнымі. 

Пенсійнае забеспячэнне па ўзросту, пенсійная сістэма, выплата пенсій, сацыяльнае забеспячэнне, 

пенсійныя фонды, органы страхавання, фінансавыя і прававыя гарантыі, пенсійная рэформа, сацыяльныя 

праблемы, пенсійны ўзрост, сацыяльнае забеспячэнне грамадзян. 

 

 

 І.П. Кузьміч. САЦЫЯЛЬНАЯ СФЕРА ВЁСКІ ЯК САМАСТОЙНЫ АБ’ЕКТ ПРАВАВОГА 

РЭГУЛЯВАННЯ: ТЭАРЭТЫКА-ПРАВАВЫ АСПЕКТ 

 
У артыкуле разглядаецца ў агульнатэарэтычным аспекце паняцце «сацыяльная сфера вѐскі», якое мае важнае 

тэрміналагічнае значэнне для навукі аграрнага права. Даследуюцца разнастайныя пункты погляду на дадзенае пытанне, 

якія атрымалі распаўсюджанне як у айчыннай аграрна-прававой навуцы, так і некаторых іншых краін, раскрываецца 

сутнасць дадзенага паняцця, прынцыпы прававога рэгулявання дадзенай сукупнасці грамадскіх адносін, а таксама 

суадносіны з такімі паняццямі, як «сельская мясцовасць», «устойлівае развіццѐ сельскіх тэрыторый».  

Сацыяльная сфера вѐскі, навука аграрнага права, сельская мясцовасць, устойлівае развіццѐ сельскіх 

тэрыторый. 

 

 

 

В.У. Хілюта. ІСТОТНАЯ ШКОДА Ў ТЭОРЫІ І ПРАКТЫЦЫ КВАЛІФІКАЦЫІ СЛУЖБОВАГА 

ЗЛОЎЖЫВАННЯ 
 

У артыкуле разглядаюцца разнастайныя аспекты кваліфікацыі злоўжывання ўладай ці службовымі 

паўнамоцтвамі дастасоўна да наступстваў дадзенага складу злачынства ў выглядзе прычынення істотнай шкоды правам і 

законным інтарэсам грамадзян альбо дзяржаўным ці грамадскім інтарэсам. Аналізуецца судовая практыка і 

дактрынальныя палажэнні навукі крымінальнага права дастасоўна да наступстваў злоўжывання ўладай ці службовымі 

паўнамоцтвамі. Адзначаецца супярэчлівасць судовай практыкі, наяўнасць разнастайных стандартаў у практыцы 



 

правапрымянення крымінальнага закону. Мяркуецца, што для прызнання шкоды істотнай неабходна ўлічваць ступень 

адмоўнага ўплыву супрацьпраўных дзеянняў на нармальную работу канкрэтнага звяна дзяржаўнага апарату ці 

арганізацыі і характар і памер прынесенай шкоды, колькасць пацярпелых грамадзян, цяжар прынесенай ім маральнай, 

фізічнай ці іншай шкоды. 

Злоўжыванне ўладай, злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі, істотная шкода, злоўжыванні супраць 

інтарэсаў службы. 

 

 

Г.Р.  Шыханцоў. ПСІХАЛАГІЧНЫ ЗМЕСТ ХУЛІГАНСКІХ МАТЫВАЎ 
 

У артыкуле  раскрываецца сацыяльна-псіхалагічны змест хуліганскіх матываў, адзін з найбольш 

распаўсюджаных матываў у справах аб злачынствах супраць асобы. Разуменне зместу хуліганскіх матываў мае важнае 

значэнне для правільнага размежавання стадый наўмыснай злачыннай дзейнасці, для індывідуалізацыі крымінальнай 

адказнасці саўдзельнікаў злачынства. Разам з тым у крымінальна-прававой навуцы адсутнічае дакладнае разуменне 

псіхалагічнага зместу хуліганскага матыву, што прыводзіць у судовай практыцы да памылак, звязаных з няправільнай 

кваліфікацыяй дзеянняў вінаватых асоб, прызначэннем несправядлівых пакаранняў. Асноўная ўвага ўдзяляецца разгляду 

спрэчных у судовай практыцы пытанняў, звязаных з адмежаваннем злачынстваў, здзейсненых па хуліганскіх матывах, 

ад злачынстваў, якія здзяйсняюцца на глебе помсты, рэўнасці і інш. 

Хуліганскі матыў, кваліфікацыя злачынства, злачыннае дзеянне, асоба, самасцвярджэнне, помста, 

рэўнасць. 

 

 

 
 Г.А. Зорын, Р.Г.  Зорын.  ІНФАРМАЦЫЙНА-КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ Ў 

СІСТЭМАХ ПАБУДОВЫ КРЫМІНАЛІСТЫЧНАГА СЦЭНАРЫЯ РАССЛЕДАВАННЯ 
 

Артыкул прысвечаны інфармацыйна-крыміналістычнай тэхналогіі ў сістэмах пабудовы крыміналістычнага 

сцэнарыя расследавання. Інфармацыйна-крыміналістычная тэхналогія заключаецца ў модульнасці магчымасцей 

разнастайных тэхналогій у арганізаваным крыміналістычным механізме супрацьдзеяння злачынству і злачынцу. 

Пабудова крыміналістычнай тэхналагічнай сістэмы – гэта пераход ад нявызначанасці да рацыянальнага прагнознага 

вырашэння праблемы. 

Крыміналістыка, крыміналістычная стратэгія, расследаванне злачынстваў, крыміналістычныя сцэнарыі, 

крыміналістычныя тэхналогіі, інтэграцыя, алгарытмы, структура элементаў. 

 

 

 І.Э. Мартыненка. ПРАВААХОЎНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ПА АБАРОНЕ КУЛЬТУРНЫХ 

КАШТОЎНАСЦЯЎ ВА ЎМОВАХ НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЙ 

 
Мэта дадзенага даследавання – разгляд праблемы абароны культурных каштоўнасцяў ад надзвычайных 

сітуацый і ва ўмовах надзвычайных сітуацый. Упершыню ў юрыдычнай літаратуры фармулюецца праблема стварэння ў 

Рэспубліцы Беларусь новай службы грамадзянскай абароны, накіраванай на абарону гістарычна-культурнай спадчыны і 

ліквідацыю наступстваў надзвычайных сітуацый, якія ўздзельнічалі на яе. Абапіраючыся на эмпірычныя дадзеныя і 

прыклады, атрыманыя ў ходзе даследавання праблемы за 2000–2011 гг., дэманструецца неабходнасць і актуальнасць 

распрацоўкі новых упраўленцкіх мер па абароне культурных каштоўнасцяў. Даследаванне адрасуецца супрацоўнікам 

праваахоўчых і кантралюючых органаў і ўсім, хто цікавіцца прававой аховай гістарычна-культурнай спадчыны. 

Гістарычна-культурная спадчына, надзвычайныя сітуацыі, прававы рэжым, прававыя сродкі аховы, 

праваахоўчая дзейнасць. 

 

 
 

 У.М. Дубавіцкі. МЕХАНІЗМ ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ: ЛЕКЦЫЯ ПА АГУЛЬНАЙ 

ТЭОРЫІ ПРАВА 

 
У лекцыі на аснове тыпавой праграмы «Агульная тэорыя права», зацверджанай Вучэбна-метадычным 

аб’яднаннем ВНУ Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі 24 верасня 2008 г. (рэгістрацыйны № ТД-Е. 067/тып.) 

разглядаюцца наступныя пытанні: сацыяльнае дзеянне права, прававое ўздзеянне і прававое рэгуляванне, прадмет і 

метады прававога рэгулявання, працэс прававога рэгулявання, а таксама даецца актуальная характарыстыка механізма 

прававога рэгулявання. 

Сацыяльнае дзеянне права, прававое ўздзеянне, прававое рэгуляванне, працэс прававога рэгулявання, 

механізм прававога рэгулявання. 


