
За раз на ін тэр нэт-ста рон-

ках гру пы збі ра юц ца под пі сы 

пад пе ты цы яй, у якой зме-

шча ны па тра ба ван ні аб да-

лу чэн ні Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

да еў ра пей скіх кан вен цый, у 

тым лі ку «Кан вен цыі па аба-

ро не хат ніх жы вёл»; ад мо-

ве ад ра бо ты над пра ек там 

за ко на «Аб абы хо джан ні з 

жы вё ла мі», які быў уне се ны 

Са ве там Мі ніст раў у Па ла ту 

прад стаў ні коў у кан цы каст-

рыч ні ка 2015 го да; рас пра-

цоў цы пра ек та прын цы по ва 

ін ша га за ко на — «Аб аба-

ро не жы вёл» — пад эгі дай 

Мінп ры ро ды і рэ дак цыі ар-

ты ку ла 137 Гра ма дзян ска га 

ко дэк са Бе ла ру сі з тым, каб 

жы вё лы не раз гля да лі ся за-

ка на даў ствам у якас ці ма ё-

мас ці. На пя рэ дад ні на шай 

пуб лі ка цыі кам па нію пад тры-

ма ла ка ля 5000 ча ла век.

Воль га Ма ё ра ва не толь кі 

ак тыў на вы ка рыс тоў вае ін-

тэр нэт-рэ сур сы, яна аса біс та 

су стрэ ла ся з мі ніст рам фі-

нан саў, удзель ні ча ла ў пер-

шым ўсе бе ла рус кім з'ез дзе 

зо а аба рон цаў, дае ін тэр в'ю, 

вя дзе пе ра піс ку з прад стаў-

ні ка мі вы ка наў чай і за ка на-

даў чай ула ды. Су стрэ ча ў Па-

ла це прад стаў ні коў ад бы ла ся 

па іні цы я ты ве дэ пу та таў.

— Мы ха це лі б вы слу хаць 

пы тан ні, якія ў вас іс ну юць, 

па га ва рыць па азна ча най 

тэ ме, — рас тлу ма чыў мэ ту 

су стрэ чы стар шы ня Па ста-

ян най ка мі сіі па жыл лё вай 

па лі ты цы і бу даў ніц тве 

Юрый ДА РА ГА КУ ПЕЦ.

Воль га Ма ё ра ва аба зна-

чы ла сваю па зі цыю на ступ-

ным чы нам: «Мы лі чым, 

што сі ту а цыя ў зо а а ба ро не 

на столь кі да лё ка зай шла ў 

ту пік, што вый сці з гэ та га 

ту пі ка мож на толь кі вель мі 

сур' ёз ны мі кар ды наль ны мі 

змя нен ня мі».

Па тра ба ван ні гра ма дзян-

скай кам па ніі «Мы з та бой у 

ад ным до ме», сфар му-

ля ва ныя ў зва ро це да 

пар ла мен та ры яў, пе ра-

клі ка юц ца з ты мі, што 

ў пе ты цыі: зме на ар ты ку ла 

137 Гра ма дзян ска га ко дэк са; 

зме на дзяр жаў на га ор га на, 

ад каз на га за рас пра цоў ку і 

пры няц це за ко на, які рэ гу-

люе ад но сі ны ў сфе ры абы-

хо джан ня з жы вё ла мі; да лу-

чэн не да еў ра пей скіх кан вен-

цый па аба ро не жы вёл; удзел 

спе цы я ліс таў зоа а ба рон чай 

су поль нас ці ў пра цэ сах рас-

пра цоў кі но ва га пра ек та За-

ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб 

аба ро не жы вёл» і пра вя дзен-

ня ўсіх эта паў рэ фар ма ван ня 

за ка на даў ства Бе ла ру сі ў гэ-

тай га лі не.

«Мы лі чым, што ў вы пад-

ку рас пра цоў кі но ва га за ко на 

мы мо жам па ка заць на ша му 

гра мад ству і між на род най 

су поль нас ці прык лад су мес-

най доб рай ра бо ты», — ар гу-

мен та ва ла Воль га Ма ё ра ва. 

За мя жой ёсць шмат буй ных 

зо а а ба рон чых ар га ні за цый, 

якія га то вы да па ма гаць на-

шай кра і не, але для гэ та га 

па трэб на па лі тыч ная во ля, 

лі чыць ак ты віст ка. Воль га 

Ма ё ра ва вы ка за ла ўпэў не-

насць, што рас пра цоў ка за-

ко на ў гэ тай сфе ры на ба зе 

мо дуль ных да ку мен таў СНД 

бес перс пек тыў ная. «Для нас 

да лу чэн не да еў ра пей скіх 

кан вен цый — гэ та знак цы-

ві лі за ва нас ці Бе ла ру сі», — 

без апе ля цый на за яві ла яна.

На пы тан не дэ пу та таў, 

чым кан крэт на мо гуць да-

па маг чы між на род ныя зоа-

аба рон чыя ар га ні за цыі, 

Воль га Ма ё ра ва ад ка за ла: 

«Яны мо гуць пра во дзіць се-

мі на ры для ва лан цё раў і ве-

тэ ры на раў, мо гуць пра вес ці 

пра гра му стэ ры лі за цыі. Ка-

лі яны ўба чаць за ка на даў чы 

рух на су страч, то гэ та бу дзе 

не ра за вым ме ра пры ем-

ствам».

«На сён няш ні дзень за-

ко на аб абы хо джан ні з жы-

вё ла мі ў Бе ла ру сі ня ма, — 

удак лад ні ла стар шы ня 

Па ста ян най ка мі сіі па пы-

тан нях эка ло гіі, пры ро да-

ка ры стан ня і чар но быль-

скай ка та стро фы Тац ця на 

КА НАН ЧУК. — Ёсць за ко-

на пра ект, і та кіх за ко на пра-

ек таў мо жа быць не каль кі. 

Вы мо жа це пра па на ваць і 

на кі ра ваць у Па ла ту прад-

стаў ні коў свой».

Як толь кі та кі за ко на пра-

ект па сту піць у парламент, 

бу дзе ство ра на ра бо чая гру-

па, у якую мо гуць увай сці і 

прад стаў ні кі гра мад скіх ар-

га ні за цый, ка лі бу дзе та кое 

жа дан не ў гра мад скас ці, 

да да ла дэ пу тат. «У нас та-

кая прак ты ка ёсць. На пэў-

на, тра ці ну ра бо чай гру пы 

па рас пра цоў цы за ко на пра-

ек та «Аб асаб лі ва ахоў ных 

пры род ных тэ ры то ры ях» 

скла да лі чле ны гра мад скіх 

ар га ні за цый і прак ты кі», — 

пры вя ла прык лад су мес-

най ра бо ты гра ма дзян скай 

су поль нас ці і за ка на даў цаў 

старшыня камісіі.

У са ка ві ку 2017 го да 

ў Санкт-Пе цяр бур гу Між-

пар ла менц кая асамб лея 

дзяр жаў — удзель ніц СНД 

пры ня ла ма дэль ны за кон 

«Аб ад каз ным абы хо джан-

ні з жы вё ла мі» ў но вай рэ-

дак цыі. Тац ця на Ка нан чук 

звяр ну ла ўва гу, што кан цэп-

ту аль ныя па ла жэн ні гэ та га 

за ко на доб ра сты ку юц ца з 

ад па вед най еў ра пей скай 

кан вен цы яй, і на іх бу дзе 

ары ен та вац ца бе ла рус кае 

за ка на даў ства.

«Што да ты чыц ца між на-

род най да па мо гі, то ні я кай 

за ба ро ны для прак тыч най 

ра бо ты ня ма. У нас ёсць 

доб ры во пыт ра бо ты і з 

між на род най тэх ніч най да-

па мо гай, мож на пра ца ваць 

праз гран ты, бяз вы плат ную 

да па мо гу... Кі рун каў да стат-

ко ва. Га лоў нае, каб гэ та быў 

кан струк тыў ны дыя лог, а не 

ад на ба ко выя па тра ба ван-

ні», — за ўва жы ла Тац ця на 

Ка нан чук.

Над пра ек там за ко на 

«Аб абы хо джан ні з жы вё ла-

мі» так са ма пра ца ва лі зо а а-

ба рон чыя ар га ні за цыі, і мно-

гія іх за ўва гі бы лі ўлі ча ныя, 

на га даў Юрый Да ра га ку пец. 

«Бы ло пра ве дзе на гра-

мад скае аб мер ка ван не. 

Пры пра пра цоў цы за-

ко на пра ек та па сту пі ла 

амаль паўтары ты ся чы 

зва ро таў: мер ка ван ні 

лю дзей па дзя лі лі ся на 

два по лю сы пры клад-

на па роў ну. Та му нам 

не аб ход на знай сці кан-

сэн сус, — ска заў пар ла-

мен та рый. — Пры рас-

пра цоў цы за ко на пра ек-

та мы па ві ны ўліч ваць 

рэа ліі жыц ця і ра зу мець, 

ці га то ва гра мад ства да 

змен».

За ко на пра ект «Аб 

абы хо джан ні з жы вё ла-

мі» ад клі ка ны Са ве там Мі-

ніст раў на да пра цоў ку.

Ства раль ні ца гра мадзян-

скай іні цы я ты вы вы ка за ла 

су мнен ні на конт та го, што 

нор мы ма дэль на га за ко на 

СНД і Кан вен цыі Еў ра пей-

ска га са ю за па аба ро не 

жы вёл ад жорст ка га абы хо-

джан ня сты ку юц ца, ад нак не 

змаг ла гэ та ар гу мен та ваць. 

«Прак ты ка — і ра сій ская, 

і бе ла рус кая — ад на знач-

на па каз ва е, што гэ та не 

так», — зноў без апе ля цый-

на за яві ла яна, зноў за быў-

шы, што ў Бе ла ру сі за ко на 

яшчэ ня ма, а зна чыць, ня ма 

і прак ты кі яго пры мя нен ня. 

Воль га Ма ё ра ва так са ма 

пры зна ла ся, што не ана-

лі за ва ла ма дэль ны за кон 

МПА СНД.

— Для мя не мар ке рам 

з'яў ля ец ца тое, што ма дэль-

ны за кон СНД не па тра буе 

змя ніць 137-ы ар ты кул Гра-

ма дзян ска га ко дэк са Бе ла-

ру сі, згод на з якім жы вё-

лы раз гля да юц ца як ма ё-

масць, — па ры ра ва ла яна.

— А што вы ска жа це на 

тое, што фран цуз скі Гра-

ма дзян скі ко дэкс пры знае 

не ру хо май ма ё мас цю жы-

вёл, якіх улас нік змяс ціў на 

зя мель ны ўчас так для яго 

аб слу гоў ван ня і экс плу а та-

цыі? — спы таў Юрый Да ра-

га ку пец.

— Я не ве даю гэ тай фар-

му лёў кі. Мне пе ра клад чы ца 

з фран цуз скай пра цы та ва ла 

ін шае: «Жы вё лы — гэ та іс-

то ты, якія ва ло да юць ад чу-

валь нас цю».

Дэ пу та ты рас тлу ма чы лі 

Воль зе Ма ё ра вай, што бе-

ла рус кі Гра ма дзян скі ко дэкс 

мае ад сы лач ную нор му, 

згод на з якой абы хо джан-

не з жы вё ла мі рэ гу люе ад-

па вед ны за кон пас ля яго 

пры няц ця. Ма дэль ны за кон 

МПА СНД, з якім бу дзе ка-

рэ ля вац ца на цы я наль ны за-

кон, дэк ла руе між на род ныя 

прын цы пы абы хо джан ня з 

жы вё ла мі, тыя ж «ад но сі ны 

да жы вёл як да іс тот, якія 

ва ло да юць здоль нас цю ад-

чу ваць, у тым лі ку ад чу ваць 

страх і боль». Ак ты віст ка 

па га дзі ла ся, што ёй трэ ба 

вы ву чыць гэ ты да ку мент, 

а на конт ар ты ку ла 137 ГК 

пра па на ва ла пра вес ці ў пар-

ла мен це круг лы стол.

Прад стаў ні кі гра ма дзян-

скай іні цы я ты вы спа сла лі ся 

на тое, што пра гра ма стэ-

ры лі за цыі бяз до мных жы-

вёл у на шай кра і не не бы ла 

рэа лі за ва ная з-за та го, што, 

згод на з бе ла рус кім за ка на-

даў ствам, жы вё лы — гэ та 

рэ чы, а, маў ляў, стэ ры лі за-

ваць рэ чы не маг чы ма. Тут 

ужо дэ пу та ты не ве да лі, што 

ад ка заць. Яны не чу лі пра 

та кую пра гра му.

У вы ні ку ба кі да мо ві лі ся 

пра маг чы масць да лей ша га 

су пра цоў ніц тва пры ўмо ве 

за ха ван ня цы ві лі за ва на га 

і кан струк тыў на га дыя ло-

гу. «Рас пра цоў вай це ва шы 

нор мы, да сы лай це і бу дзем 

су стра кац ца, — пра па на-

ва ла Тац ця на Ка нан чук. — 

Каб ар га ні за ваць су стрэ чу 

з удзе лам спе цы я ліс таў, якія 

ва ло да юць пэў ны мі кам-

пе тэн цы я мі, трэ ба ве даць 

прад мет аб мер ка ван ня». Гэ-

та да ты чыц ца і па тра ба ван-

ня змя ніць ар ты кул 137 ГК. 

«Вы згод ныя, што яго трэ ба 

мя няць?» — спы та лі ак ты-

віс ты. «Мы згод ныя гэ та аб-

мяр коў ваць», — удак лад ні лі 

за ка на даў цы.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
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Да ве да ма
Ар ты ку лам 137 Грамадзянскага ко дэк-

са Рэспублікі Беларусь уста ноў ле на, што 

да жы вёл пры мя ня юц ца пра ві лы аб ма ё-

мас ці па столь кі, па коль кі ін шае не ўста-

ноў ле на за ка на даў ствам і не вы ні кае з 

асаб лі вас цяў гэ та га аб' ек та. Пры гэ тым 

пры ажыц цяў лен ні пра воў не да пус ка ец-

ца жорст кае абы хо джан не з жы вё ла мі, 

якое су пя рэ чыць прын цы пам гу ман нас ці, 

пра ка мен та ва лі зга да ную нор му ў Па ла це 

прад стаў ні коў.

Як бач на, Ко дэкс вы ка рыс тоў вае асця-

рож ную фар му лёў ку аб пры мя нен ні да 

жы вёл пра ві лаў аб ма ё мас ці та ды, ка лі 

ін шае не ўста ноў ле на за ка на даў ствам і 

не вы ні кае з асаб лі вас цяў гэ та га аб' ек та 

пра ва. Тым са мым гра ма дзян скае за ка-

на даў ства не  ра ша ец ца ка тэ га рыч на аб-

вяс ціць жы вёл аб' ек та мі пра ва ўлас нас ці, 

а вы ка рыс тоў вае пра ві лы аб ма ё мас ці за 

ад сут нас цю ін ша га ін стру мен та.

Та кі па ды ход, які пры раў ноў вае жы вёл 

да асаб лі вых рэ чаў, ха рак тэр ны для ўсіх 

«тра ды цый ных» за ка на даў стваў. На прык-

лад, Гра ма дзян скі ко дэкс Лат віі (арт. 931) 

на зы вае ляс ных жы вёл «жы вы мі без гас-

па дар ны мі прад ме та мі». Фран цуз скі Гра-

ма дзян скі ко дэкс (арт. 522, 524) пры знае 

не ру хо май ма ё мас цю жы вёл, якіх улас нік 

змяс ціў на зя мель ны ўчас так для яго аб-

слу гоў ван ня і экс плу а та цыі (жы вё лы для 

апра цоў кі зям лі, ры бы ў ва да ёмах, пча-

лі ныя вул лі, га лу бы ў га лу бят нях, тру сы ў 

сад ках і да т. п.).

У за ка на даў стве не ка то рых кра ін вы ка-

рыс тоў ва ец ца ін шы па ды ход, які вы лу чае 

жы вёл з су куп нас ці ін шай ма ё мас ці і які на-

дзя ляе іх асаб лі вым ста ту сам. На прык лад, 

згод на з арт. 135.3 Гра ма дзян ска га ко дэк-

са Азер бай джа на, «жы вё лы не з'яў ля юц ца 

рэч чу. Іх пра ва вое ста но ві шча вы зна ча ец ца 

ад мыс ло вы мі за ко на мі», пры гэ тым куп ля-

про даж жы вёл, рас лін, рыб за ха ва на, але 

вы дзе ле на ў асоб ную раз на від насць да га-

во ра куп лі-про да жу (арт. 608—613).

Та кім чы нам, у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, 

як і ў мно гіх кра і нах све ту, не за леж на ад 

па ды хо ду, які вы ка рыс тоў ва ец ца, і тэр-

мі на ло гіі, якая ўжы ва ец ца, да хат ніх жы-

вёл пры мя ня юц ца пра ві лы аб ма ё мас ці, 

жы вё лы вы сту па юць аб' ек та мі здзе лак. 

Пры гэ тым у за ка на даў стве пра ду гле джа-

на за ба ро на на жорст кае абы хо джан не з 

жы вё ла мі, якое су пя рэ чыць прын цы пам 

гу ман нас ці.

«ІС ТО ТЫ, ЗДОЛЬ НЫЯ 
АД ЧУ ВАЦЬ СТРАХ І БОЛЬ»
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Воль га МА Ё РА ВА па зі цы я нуе ся бе 

як за сна валь ні цу гра ма дзян скай іні цы я ты вы 

«Мы з та бой у ад ным до ме». Так на зы ва юц ца 

гру пы ў са цы яль ных сет ках, якія яна 

ства ры ла ў кан цы лі пе ня і якія на ліч ва юць 

не каль кі со цень удзель ні каў. Воль зе 

Ма ё ра вай уда ло ся хут ка звяр нуць ува гу 

на сваю дзей насць не толь кі бе ла рус кіх 

аба рон цаў жы вёл, але і за меж ных. 

Ад ным з вы ні каў яе дзей нас ці стаў 

зва рот да кі раў ні ка Бе ла ру сі 84-га до вай 

фран цуз скай кі на акт ры сы Бры жыт Бар до 

з прось бай аба ра ніць бяз до мных жы вёл 

у на шай кра і не.

Здымак носіць ілюстрацыйны характар.Здымак носіць ілюстрацыйны характар.

Ма дэль ны за кон МПА СНД, з якім бу дзе 
ка рэ ля вац ца на цы я наль ны за кон, дэк ла руе 
між на род ныя прын цы пы абы хо джан ня 
з жы вё ла мі, тыя ж «ад но сі ны да жы вёл як да іс тот, 
якія ва ло да юць здоль нас цю ад чу ваць, у тым лі ку 
ад чу ваць страх і боль». Ак ты віст ка па га дзі ла ся, 
што ёй трэ ба вы ву чыць гэ ты да ку мент, а на конт 
ар ты ку ла 137 ГК пра па на ва ла пра вес ці 
ў пар ла мен це круг лы стол.


