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29 лістапада 2013 года ў Мінскім 
абласным судзе святкавалі 

Дзень Юрыста. Студэнтамі юрыдычнага 
факультэта быў арганізаваны канцэрт, 
прысвечаны людзям, якія дзеяць 
правасуддзе ў нашай краіне, якія ўяўляюць 
сабой ўзор прафесіяналізму, досведу, 
сумлення і павагі. 

Пачалі канцэрт Вярэніч Кацярына і 
Левін Арцём, якія сталі вядучымі 

свята. Менавіта яны на працягу ўсяго 
канцэрту падтрымлівалі атмасферу 
свята і цяпла. Дапамагалі выступоўцам і 
не давалі сумаваць гледачам, агучваючы 
віншаванні ад імя юрыдычнага 
факультэта.

Першым выступіў студэтн перша-
га курса адзінаццатай групы 

Дабудько Іван, які павіншаваў усіх вершам, 
напісаным выпускніцай юрыдычнага фа-

культэта 2005 года Алесяй Кушалевіч.

Студэнт першага курса Калачоў 
Уладзіслаў падарыў усім пры-

сутным кампазіцыю " Берагі мары".

Дзіўны танец фламенка парадаваў 
гледачоў сваёй энергетыкай 

і не-паўторнасцю. А перанесла ўсіх 
прысутных у атмасферу экзотыкі 
студэнтка першага курса Ежгурова Юлія.

Працягнула святочны канцэрт 
Мельнікава Анастасія, якая выка-

нала песню " Па серпантыну " .

Выдатныя віншаванні падарылі 
ўсім гледачам Капуза Анастасія , 

Важдаев Антон, Маліноўская Кацярына.

Ну а далей адбылося нешта не-
чаканае. Усе прысутныя ў за-

ле адчулі атмасферу, якую нельга 
перадаць словамі. Лёгкі подых ветры-
ка, патрэскванне вогнішча, шум крон 
дрэў і, вядома ж , гукі гітары . Дапамог 
ўспомніць цёплыя дзянькі на прыродзе 
Джабер Васіль, які выканаў кампазіцыю 
"Пакліч мяне " пад гітару.

Выдатны дуэт атрымаўся ў Мель-
нікавай Анастасіі і Ежгуровой 

Юліі. Анастасія выканала песню «Забірай 
рай", а Юлія падтрымала яе пачуццёвым 
танцам.

Здаецца, што прысутных у зале 
было ўжо няма чым здзівіць. Аднак 

Васільева Алёна, выканаўшая танец, 
які паказвае сучаснае бачанне балета, 

ўразіла кожнага без выключэння.

У завяршэнне свята студэнты 
выканалі песню "Выгіб гітары 

жоўтай", у якой салістамі сталі 
Мельнікава Анастасія і Маліноўская 
Кацярына.

У   гэты ўрачысты дзень кожны, хто 
знаходзіўся ў зале, прасякнуўся 

духам свята і цяпла. Прагучаўшыя 
словы падзякі кранулі душы многіх. 
Студэнты пастараліся на славу. Кожная 
песня, кожны танец, кожнае слова 
выпраменьвалі шчырасць і дабрыню.

Пырх Улада
Фота: Дабудзько Іван

Дзень Юрыста ў Мінскім абласным судзе

Зноў за плячыма цэлы 
год. Зноў непрыкметна 

праляцела лета і падкралася 
зіма.

Гэты год быў поўны і 
ўзлётаў, і падзенняў. 

Хай у ім хаваліся і радасць, 
і смутак; няхай нешта 
атрымалася, а для чагосьці 
нам не хапіла зусім няшмат. 
Гэты год запомніўся. 
Запомніўся для кожнага 
чымсьці асаблівым.

I   вось да нас прыйшоў нязведаны Новы Год, які 
ўтойвае ад нас свае сюрпрызы.

Мы шчыра спадзяемся, 
што ён стане сонечным, 

радасным і незабыўным.

Рэдакцыя 
газеты 

“Востраў ЮФ“ 
жадае вам у гэтым 
годзе ставіць мэты 
і дамагацца іх. 
Старанна працаваць 
і незабыўна 
адпачываць. 
Годна сустракаць 
цяжкасці і 
пераадольваць іх 

нягледзячы ні на што.

Няхай новы год 
падорыць як  мага 

больш шчаслівых момантаў. 
Няхай ён стане яскравым, 

добрым, звонкім. Няхай побач 
будуць добрыя і спагадлівыя 
людзі. Хай у вашым доме 

заўсёды гарыць ачаг.

Мы з усёй цеплынёй 
віншуем з Новым 

Годам і Калядкамі 
выкладчыкаў. Мы дзякуем 
вас за бясконцае цярпенне, 
адданасць сваёй справе і 
прыклад, які падаеце сваім 
студэнтам. Мы жадаем вам 
цяпла і радасці. Хай усмешка 
з’яўляецца на вашых тварах 
як мага часцей. Няхай 
студэнты становяцца вашым 

гонарам, а праца прыносіць 
толькі радасць. Няхай у 
вашых сем’ях пануе разуменне, 
любоў і цяпло.

Рэдакцыя газеты 
прыносіць свае 

віншаванні студэнтам. Хай 
час студэнцтва запомніцца 
вам надоўга. Хай кожны 

год становіцца паспяховым 
крокам на шляху да мэты. I, 

вядома ж, ўдачы на сесіі.

Паважаныя чытачы, 
мы спадзяемся, што 

ўсе вашы самыя запаветныя 
жаданні абавязкова 
спраўдзяцца. Мы верым, 
што ўсе вашыя намаганні 
будуць ўзнагароджаныя. Мы 
шчыра жадаем, каб кожны з 
вас адчуваў цяпло, дабрыню 
і ласку. Мы ведаем, што 
Новы Год прынясе вам шмат 
яскравага, прамяністага і 
цудоўнага.

Рэдакцыя газеты 
“Востраў ЮФ“ дзякуе 

вас,  дарагія чытачы, за 
тое, што ўсе гэтыя гады вы 
застаяцеся з намі. З Новым 
2014 Годам і Калядкамі!

Рэдакцыя газеты 
“Востраў ЮФ“
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12 лістапада 2013 года адбыўся 
справаздачна-выбарны сход 

Прафбюро студэнтаў юрыдычнага 
факультэта БДУ. 

У гэты дзень быў вызначаны складу 
Прафбюро студэнтаў на 2013 - 2014 гг .

Ганна Шэўчык (3 курс 5 група ) - Старшыня 
прафбюро

Аляксандра Емяльянава (3 курс 8 група) - 
Намеснік Старшыні прафбюро

Крысціна Рушлевіч (2 курс 10 група) - 
Казначэй прафбюро

Аксана Лапунова (1 курс 11 група) - 
Сакратар прафбюро

Віталь Вабішчэвіч (3 курс 6 група) 
- Старшыня камісіі па жыллёва - 

бытавых пытаннях 

Кацярына Вярэніч (3 курс 6 група) 
- Старшыня камісіі па праектнай 

дзейнасці і культурна-асветніцкай працы

Кацярына Касцюкевіч 
(2 курс 7 група ) - Старшыня камісіі па 

арганізацыйна-масавай і інфармацыйнай 
працы

Карына Бацюшка ( 2 курс 4 група) - 
Старшыня камісіі па сацыяльнай рабоце

Уладзіслаў Пяхота (3 курс 6 група) - 
Старшыня камісіі па аздараўленчай, 

фізкультурна-маса-вай і спартыўнай 
рабоце

Дар'я Лашына (2 курс 6 група ) - Старшыня 
камісіі па вучэбна-вытворчай рабоце

Ганна Хоміч (3 курс 4 група) - Старшыня 
камісіі па грамадскім кантролі за працай 

прадпрыемстваў гандлю і грамадскага 
харчавання

Рэгіна Ярэц (1 курс 9 група)

Юля Ежгурова (1 курс 8 група)

Мы віншуем усіх з выбраннем на пасады. І 
жадаем  калектыву Прафбюро плённай 

і паспяховай працы!

Новогодние праздники - самое 
волшебное время в году. Это 

пора подарков, встреч, радости 
и улыбок. 2014 год только 

начинается и, по традиции, 
педагоги дарят вам свои 

новогодние поздравления.

Балашенко Сергей Александрович 
(декан Юридического факуль-

тета)
 - Дорогие друзья, примите самые 

тёплые поздравления с Новым Годом 
и Рождеством. Пусть ваши сердца 
наполнятся добротой, радостью, 
надеждой. Желаю, чтобы в этом 
году сбылись все ваши мечны. Пусть 
здоровье, успех, благополучие будут 
вашими несменными спутниками. 
Счастья вам и вашим близким. С 
Новым 2014 годом!

Шидловский Андрей Викторович 
(заместитель декана по 

учебно-воспитательной работе)
-Поздравляю с Рождеством и Новым 

Годом дорогой и любимый всем нам 
Юридический факультет!  Желаю  
всему нашему большому коллективу 
крепкого здоровья, счастья, успехов в 
учёбе и работе, трудолюбия в новом 
году и добрых людей на жизненном 
пути каждого из нас! 

Сатолин Владимир Николаевич 
(заместитель декана по 

учебной работе)

- Дорогие коллеги и студенты. Я всех 
вас хочу поздравить с Новогодними и 
Рождественскими праздниками. Это 
замечательная и тёплая пора. Тёплая, 
потому что проводим мы её в кругу 
близких и дорогих нам людей.  Я всем 
желаю в новом году благополучия и 
крепкого здоровья. Студентам, конечно 
же, - успешной сдачи сессии. Успехов 
вам во всех ваших начинаниях. Будьте 
счастливы в новом 2014 году.

Данилевич Анатолий Алексан-
дрович (заместитель декана 

по заочному обучению (2-е высшее 
образование))

- Чего же пожелать в новом году? Я 
желаю студентам и всему коллективу 
юридического факультета  успехов во 
всём: в работе, в учёбе, в воплощении 
планов. Пусть все ваши мечты 
сбываются, а невзгоды остаются в 
прошлом. Всего самого светлого в 
новом  году.

Чуприс Ольга Ивановна 
(заместитель декана по 

образовательным инновациям и 
учебно-метадической работе)

- Дорогой юридический факультет. 
Преподаватели и другие сотрудники, 
студенты, магистранты, аспиранты, 
соискатели ученых степеней, от 
всей души поздравляю вас с Новым 
Годом и Рождеством. Пусть этот год 
принесёт вам не только материальное 
благополучие, но и душевный покой, 
а также добрые, тёплые отношения 
с людьми. Всё это поможет вам 
сохранить здоровье, найти новых 
друзей и не потерять старых, обрести 
любовь или же уберечь её. Мира, 
добра и благополучия вам в новом 
году!

Шевцов Юрий Леонидович 
(заместитель декана по 

заочному обучению (1-е высшее и 
параллельное образование))

-  Новый Год, безусловно, один из 
самых замечательных празников. И 
хотелось бы, чтобы переходя этот 
порог мы все могли поверить в то, что 
этот год будет гораздо счастливее, 
удачнее и теплее. Хотелось бы, 
чтобы студенты чаще радовали 
преподавателей своими успехами, а 
также добились поставленных целей. 
Преподавателям же хотелось бы 
пожелать успехов в работе и састья 
в семье. Удачи, здоровья и успехов в 
новом году!
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Восемдзесят восьмы Дзень нараджэння факультэта

25-26ага лістапада юрыдычны 
факультэт годна адсвят-

каваў свае 88-ыя ўгодкі. Лозунгам сталі 
словы “Бясконцасць не мяжа”, якія ярка 
адлюстравалі памкненні маладых людзей. 

У першы дзень ласкава запрасіў 
адсвяткаваць Інстытут журналіс-

тыкі, з усмешкай радасці віталі адзін 
аднаго студэнты. Пачатак быў дадзены 
словамі дэкана юрыдычнага факультэта, 
словамі-пажаданнямі і наказу. 

Пасля ўсё было як адно імгненне: 
не было нават секунды на смутак 

або няўважлівасць. Бо арганізатары 

падрыхтаваліся на славу. Усё было 
ярка і зладжана. Гэта і праца вядучых, 
Луд Веранікі і Левіна Арцёма, якія сваёй 
дасціпнасцю і трапнасцю захапілі гледачоў. 
Гэта і яскравыя арыгінальныя выступы, 
аўтарамі якіх з’яўляліся не толькі 
студэнты, але і  выпускнікі ўніверсітэта: 
на віншаванні факультэт сапраўды 
шчыры. 

Адбылася таксама значная для 
факультэта падзея: быў агучаны 

спіс пераможцаў намінацый сярод 
выкладчыкаў і студэнтаў. Бурнымі 
вопліскамі зала віншавала выкладчыкаў:

 у намінацыі "Лепшы выкладчык" 
перамогу атрымаў Піліпенка Аляксандр 
Анатольевіч; 

у намінацыі "Лепшы малады 
выкладчык"-  Мароз Алег Васільевіч; 

у намінацыі "Лепшы аратар" - Баркаў 
Аляксандр Уладзіміравіч; 

у намінацыі "Лепшы выкладчык" сярод 
мілых дам - Зайцава Людміла Львоўна;

 у намінацыі "Лепшы выкладчык-
куратар" – Бурак Руслан Валянцінавіч. 

Лепшай кафедрай, па меркаванні студэнтаў, 
стала кафедра канстытуцыйнага права.

 Не засталіся па-за ўвагай і 
студэнты, сярод якіх таксама 

былі адзначаны лепшыя з лепшых: 
студэнтам года

 ў намінацыі "Гонар факультэта" стала 
Суднік Юлія; 

у намінацыі "Навука" – Шульгіна 
Таццяна;

 у намінацыі "Культура" – Алексенка 
Крысціна; 

у намінацыі "Спорт" – Шмаянкоў Максім; 
у намінацыі "Грамадская дзейнасць" – 

Харук Яўген. 

А лепшай групай 2013 года стала 
1 група 5 курса юрыдычнага 

факультэта. Віншуем гэтых людзей яшчэ 
раз і жадаем не спыняцца на дасягнутым! 

Хочацца адзначыць таксама тое, што 
і наша газета была агучана ў залі ў якасці 
пераможца сярод малатыражных газет 
БДУ. 

Шмат энергіі было падаравана ў 
той вечар, шмат цёплых словаў 

і пажаданняў. Хочацца падзякаваць усім 
тым, хто дапамог нам усё гэта атрымаць, 
даказаўшы яшчэ раз, што юрфак – вялікая і 
дружная сям’я!

26ага ўжо родны факультэт 
сустракаў святочна студэнтаў 

і выкладчыкаў: ён ператварыўся ў 
своеасаблівую краіну цудаў, дзе можна 
было знайсці шмат чаго для забаўлянак. 
І нават калі б надвор’е было б дрэннае, 
то тут, у сценах факультэта, усе адно 
было б сонечна: усмешкі студэнтаў, 
іх прыўзняты настрой рабілі свята 
цеплым, сямейным, юрфакаўскім.

Пачалося святкаванне ў 609 
аўдыторыі, дзе вядучыя радасна 

сустрэлі ўсіх госцяў, яшчэ раз 
павіншавалі і падзяліліся праграмай. 
Адбыўся выступ дэкана, які акрамя 
цёплых слоў у адрас факультэта адказаў 
на хвалюючыя пытанні студэнтаў. 

Нечаканым быў танец, які адбыўся прама 
ў аўдыторыі, і выканалі яго тыя, якіх 
хвіліну назад лічыў гледачамі. Сапраўды 
незвычайна. Таксама ў аўдыторыю 
завіталі цыганы са сваімі прадказаннямі 
і танцамі, песнямі і пляскамі. Кранаючая 
песня Улада Калачова нікога не пакінула 
абыякавым. 

Пасля такіх неаднародных вы-
ступаў усе пакінулі аўдыторыю з 

прыўзнятым настроем. Але ж галоўнае 
было далей: на кожным паверсе пры-
сутных чакалі прыемныя сюрпрызы, 
розныя забаўлянкі. Госці гулялі ў мафію, 
салодкія шашкі, кідалі дроцікі ў шарыкі, 
за што атрымоўвалі падарункі. У канцы 

ўсе жадаючыя частаваліся святочным 
тортам, які сімвалічна падзяліў дэкан. 

Шкада той часткі моладзі, якая 
не здолела знайсці час на гэтае 

выдатнае мерапрыемства. Я лічу, што 
святкаванне адбылося на славу, бо 
грань паміж выкладчыкамі і студэнтамі 
сцёрлася, усе мы сталі адной вялікай 
сям’ёй!

Емельяновіч Андрэй
Фота: Клок Вікторыя, Брысіна 

Аляксандра
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Вечар, праведзены ва ўтульнай 
аўдыторыі, у крузе лагодных, 

вясёлых, пазітыўных людзей, пакінуў 
толькі самыя яркія ўражанні. Цікава 
было назіраць абсалютна ўсё: ад 
майстэрства канкурсантаў, да гумару 
журы і вядучых. Гледачы таксама не 
застаюцца ўбаку. Групы падтрымкі раз-
пораз выкрыкваюць  пацешныя слоганы 

ў дапамогу вы-
ступоўцам. 

С ёлета  па 
традыцыі 

вызначыліся 
тры намінацыі: 

"Песня", "Та-
нец", "Вольны 

жанр".  Ня-
лёгкую задачу 

суддзяў 
выконвалі не 

толькі выклад-
чыкі, але і студэнты. Членамі журы 

сталі Шыдлоўскі А.В., Міхасёва А.А. , 
Макеева Н.А. , Падрэзаў Е., Ласкавая Н., 

Далгова К. 

Адкрыў Фабрыку зорак 2013 года 
выступ пераможцы Фабрыкі 2012 

у намінацыі "Песня" Далгова Катарына. 
Таксама падтрымала ўдзельнікаў сваім 
выступам Луд Вераніка - пераможца 
Фабрыкі зорак 2011 года.  А адмысловым 
падарункам для ўдзельнікаў і гледачоў 
стаў выступ выпускніка Юрфака БДУ 
Сідорчыка Рамана з маналогам на 
жыццёвыя тэмы. 

Час выступу канкурсантаў пра-
ляцеў незаўважна. Нумары былі 

напоўнены цеплынёй, запалам і гумарам.  
Паднімалі настрой і баявы дух вядучыя 
Аляксеенка Крысціна і Тондзель Кірыла. 
Кожны прэтэндэнт на перамогу годна 
адстойваў права стаць першым. Аднак 
правілы - гэта правілы. Пераможца можа 
быць толькі адзін. Таму  неўзабаве пасля 
канчатка выступу першакурснікаў журы 
было гатова абвясціць вынікі нялёгкага 
выбару.

У намінацыі "Песня" перамогу 
атрымала Субач Анастасія, якая 

запомнілася ўсім выкананнем вельмі 
далікатнай і пачуццёвай кампазіцыі 
пад назвай 
"Споведзь 
кахання". 
А.В.Шыдлоўскі 
адзначыў 
выступ юнай 
выканаўцы 
і тым, што 
пачутая песня 
стала адзінай, 
выкананай на 
рускай мове. У 
той час як усе 
канкурсанты 
выканалі кампазіцыі на замежных мовах. 

У намінацыі "Танец" першым 
стаў дуэт Садкоўскай Ірыны і 

Ханалыева Цімура. Запальны танец 
Бачата нікога не пакінуў абыякавым. 
Кожны на імгненне перанёсся з 
заснежанай зімы ў атмасферу лета, 
сонца, мора і пальмаў. 

З намінацыяй "Вольны жанр" справа 
ішла не так проста. Намінант быў 

усяго адзін - Чарнавокая Марына, якая 
падрыхтавала чытанне верша ўласнага 
складання. Аднак журы ўсталявала 
ліміт балаў, які Марыне  неабходна было 
набраць для атрымання перамогі. З чым  
здяўчына справілася на ўсе сто.

Газета Востраў ЮФ жадае і далей-
шых перамог усім удзельнікам 

Фабрыкі Зорак і дзякуе арганізатарам, 
членам журы, вядучым, а таксама 
гледачам за непаўторныя эмоцыі і 
падораны добры настрой.

Пырх Улада 
Пераклад: Емельяновіч Андрэй 

Фота: Каропа Іван

Фабрыка зорак на юрыдычным факультэце ўжо 
даўно стала традыцыяй. І гэта не пустыя словы. 

Сёлета Фабрыцы cпоўнілася 11 гадоў. І кожны год 
маладыя таленты факультэта дзівяць усіх гледачоў. 
Спевакі, танцоры, гумарысты, пісьменнікі і паэты…

Фабрыка Зорак або таленавітая і яскравая моладзь
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Почти 70% предложений на рынке 
труда — вакансии в правовой 

и экономической сфере. Наиболее 
востребованные квалификации: 
налоговые юристы, банковские 

юристы, юристы по защите 
интеллектуальной собственности, 

юристы по недвижимости, 
корпоративные юристы. 

Вскоре в России появится 
новая профессия юрист 

средств массовой информации. Таким 
образом у журналистов появятся 
профессиональные защитники.

В средние века очень часты 
были случаи, когда церковным 

судам подвергались животные. 
Такие дела рассматривались по всем 

правилам– с адвокатами, свидетелями, 
обвинителями. Любое животное 

могло стать обвиняемым, начиная от 
представителей крупного рогатого 

скота и заканчивая саранчой и майским 
жучком. 

Как правило, домашние 
животные (например, кошки) 

судились церковью за колдовство и 
приговаривались к смерти. Дикие же 
представители фауны, попавшие под 

суд, постоянно подпадали под 
статью «вредительство», в 
результате чего отлучались 
от церкви или высылались за 
территорию страны. 

П оследний такой приговор 
в отношении животного 

был приведен в исполнение в 1740 году.

Буквально пару лет назад могие 
печатные СМИ долго обсуждали 

дело одного французского ресторана. 
Сразу 10  поваров обвинили владелецу в 
сексуальном преследовании.

В суде женщина сослалась на 
закон о «праве бедра», который 

существовал во Франции еще во 
времена средневековья и разрешал 

землевладельцам совращать тех, кто 
работает на их земле. Суд выяснил, 

что закон этот еще никто не отменил 
и оправдал ответчицу.

В 1871 году адвокат Клемент 
Валландигэм погиб от дико 
нелепой случайности.

Валландигэм защищал в суде 
человека, который обвинялся в 

убийстве, совершенном в пылу ссоры 
в одном из городских баров. Адвокат 
выстроил линию защиты на том, что 
погибший нечаянно застрелил сам себя, 
когда доставал пистолет из кармана. 

Для наглядности адвокат решил 
продемонстрировать ход 

событий, положил пистолет (думая, 
что оружие незаряжено) в свой карман 
и попробовал достать. В итоге 
Клемент выстрелил в себя и скончался 
от ранения, а его подсудимый был 
оправдан.

Американец Пол Пауэлл 
«заработал» смертный 

приговор благодаря своему желанию 
поглумиться над глупостью 

прокуроров.

В 1999 году Пауэлл напал на 
двух несовершеннолетних 

девушек. Одна девушка чудом выжила, 
а преступника спустя год следствия 

приговорили к смертной казни. Однако 
высшая судебная инстанция сочла, 

что в деле недостаточно улик против 
Пауэлла и отменила приговор.

Позже, поверив в свою 
безнаказанность, написал в 

прокуратуру письмо-издевку, где 
детально описал то, как он совершал 
преступление. Но, как известно, с 
прокуратурой шутки плохи – дело 
было возобновлено, а сам документ 
наряду с несколькими упомянутыми 
в нем уликами, стал главным 
доказательством вины Пауэлла. 
Смертный приговор преступнику в 2001 
году был приведен в исполнение.

       Юрфакты

Юрыдычны факультэт 
заўсёды славіўся актыўнасцю 

студэнтаў. Праходзячы па калідорах 
юрфака, раз-пораз можна ўбачыць 

розныя выставы, паказы, акцыі і гульні. 
Давайце ж успомнім, як гэта было.

15.11.2013 роўна ў 12.20 на трэцім 
паверсе роднага факультэта 

адбывалася нешта неймавернае. Чароў-
ныя дзяўчыны з кветкамі ў валасах, 
запальныя хлопцы ў сонечных акулярах 
і кактэйлямі ў руках. Здавалася быццам 
усё перавярнулася з ног на галаву. Але 
не варта было хвалявацца. Гэта Юрфак 
БРСМ вырашыў працягнуць летнія 
дзянькі напярэдадні зімовых халадоў. 
А пунктам прызначэння былі абраныя 
сонечныя Гаваі. «Поўдзень на Гаваях» 
падарыў ўсім дзіўны настрой, зарад 
бадзёрасці на ўвесь дзень і адчуванне 
сонца, мора і пяску прама ў сценах 

факультэта.

Пазней па старой традыцыі на 
працягу тыдня (25.11 - 29.11.2013 

года) на факультэце праходзіў «Тыдзень 
беларускай культуры». Кожны дзень 
арганізатары прадстаўлялі нам неш-
та новае: кіно, музыка, жывапіс, літа-
ратура, нават кірмаш.

Панядзелак парадаваў усіх 
паэтычнай гасцінай. У аўторак 

кожны, хто праходзіў па калідорах 
факультэта, мог атрымаць асалоду 
ад жывапісу. Студэнты любаваліся 
прыгажосцю карцін, а любы жадаючы 
мог пакінуць водгук. У сераду ва-
ланцёры юрыдычнага факультэта 
БДУ БРСМ «Объятия» арганізавалі 
дабрачынны кірмаш. Студэнты І 
выкладчыкі юрыдычнага факультэта 
з задавальненнем маглі пакаштаваць 
усе " смачнасці " , ахвяруючы грашовыя 
сродкі для дзяцей дзіцячых дамоў. 
Чацвер парадаваў усіх маленькім 

утульным кінатэатрам. Увазе гледачоў 
быў прадстаўлены фільм беларускага 
рэжысёра Віктара Аслюка «Драўляны 
народ". Пятніца жа адзначылася ўру-
чэннем узнагарод найбольш актыўным 
удзельнікам тыдня.

Вось так хутка, нязмушана, весела 
і незабыўна прайшоў «Тыдзень 

беларускай культуры» ў гэтым годзе. 
Мы ўдзячныя арганізатарам за іх працу, 
за выдатны настрой, за размалёўку 
працоўнага тыдня, за любоў да роднага, 
да беларускага.

Мы дзякуем актыўных і ініцы-
ятыўных студэнтаў роднага 

факультэта за тое, што яны заўсёды 
гатовыя разбавіць шэрыя будні 
разнастайнымі мерапрыемствамі. Дзя-
куй вам за бясконцыя ўсмешкі, за мора 
пазітыву і смеху, за прыхільнасць сваёй 
справе .

Пырх Улада
Фота:Ярэц Рэгіна, Феданюк Паліна , Луд 

Вероніка

Успомнім, як гэта было
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12 января День 
работника 

прокуратуры Российской 
Федерации, который отмечается с 1996 

года.

Из истории известно, что 12 
января 1722 года Указом Петра 

Великого при Сенате был впервые 
учрежден пост Генерал-прокурора. Что 

и послужило поводом учреждения такого 
праздника.

18 января 1722 года был назначен 
первый Генерал-прокурор 

Сената Ягужинский, который очень 
быстро стал играть одну из ключевых 
ролей в делах Российского государства. 
Говорили даже, что он стал вторым 
лицом в государстве после Петра I.

15 января 2011 года вступил в 
силу Федеральный закон  «О 

Следственном комитете Российской 
Федерации». Это стало поводом внести 

в календарь еще одну праздничную              

дату - День образования Следственного 
Комитета РФ.

29 января 1992 года в Молдове 
был принят Закон «О 

прокуратуре». Дата принятия Закона 
и стала официальным Днем работника 

прокуратуры. 

Статья 1 данного Закона 
гласит, что «В соответствии с 
Конституцией Генеральный прокурор 
и подчиненные ему прокуроры 
осуществляют надзор за точным и 
единообразным исполнением законов 
органами публичного управления, 
юридическими и физическими лицами и 
их объединениями». 

А также, что «Прокуратура 
защищает законность, права и свободы 
граждан, содействует осуществлению 

правосудия в соответствии с законом». 

В ноябре 1952 года вступила в силу 
Конвенция об образовании Совета 

таможенного сотрудничества. А 26 
января 1953 года в Брюсселе состоялась 
первая сессия совета таможенного 
сотрудничества.

В 1994 году он получил свое 
нынешнее название — Всемирная 

таможенная организация (World Customs 
Organization). На ней были представлены 

главами своих таможенных служб 17 
стран Европы. 

Спустя 30 лет, в 1983 году, именно 
этот день (26 января) был выбран 

в качестве ежегодного праздника 
Международного дня таможенника (Inter-
national Customs Day). Идеи таможенного 
сообщества получили большой отклик.

Редакция газеты
 “Востраў ЮФ“

Студент юридического факультета усердно работает. 
Студенту юридического факультета положен 

соответствующий отдых! Мы надеемся, что вы почерпнули 
все самые необходимые знания о праздниках из прошлого 
выпуска газеты. Поэтому подготовили для вас, дорогие 

читатели, новую порцию праздничных дней.

Интересные заметки, исторические факты, а также 
многое другое ждёт вас в этой рубрике.

P.S. Редакция газеты “Востраў ЮФ“ настоятельно 
рекомендует применять на практике знания о 

праздничных днях  исключительно в разумных размерах и с 
посильной для студента частотой. Помни, студент, факультет 

ждёт тебя отдохнувшим, бодрым и трудоспособным!!! 

Паважаныя студэнты і 
выкладчыкі юрыдычнага 

факультэта БДУ!

Калі ў вас ёсць цікавыя 
думкі, якімі Вы жадалі б 

падзяліцца з чытачамі газеты 
"Востраў ЮФ", Калі вам 

цікава дзейнасць нашай газеты, 
дасылайце свае артыкулы і ідэі 

на электронную пошту 
wladlena160495@gmail.com або 
звязвайцеся з нами па нумары 

(8029)3430849 (Улада).

Спадзяемся на далейшае 
супрацоўніцтва!

Паважаныя выкладчыкі і студэнты 
юрыдычнага факультэта БДУ!

 Прафсаюз Юрфак віншуе вас з 
Новым Годам і жадае ўсяго самага 

найлепшага.

Прафсаюз Юрфак ажыццяўляе сваю 
дзейнасць не толькі ў сценах роднага 

факультэта, але і цесна супрацоўнічае з 
Прафсаюз БДУ. Напярэдадні навагодніх 

і калядных святаў 
арганізуецца мноства 
мерапрыемстваў і акцый. 
Пра іх паведамляецца ў 
электронных крыніцах, 
на стэндах факультэта і 
галоўнага корпуса БДУ.

Прафсаюз Юрфак 
прапануе вам навед-

ваць старонку Прафкам 
студэнтаў БДУ                   

(http://vk.com/profkombsu), 
дзе рэгулярна размяшчаецца 

інфармацыя аб рознай дзейнасці Праф-
саюзаў. На гэтым сайце вы можаце 
даведацца аб цікавых канцэртах, акцыях і 
конкурсах. 

Асабліва зараз цікава даведацца аб Ка-
лядных балях, салодкіх падарунках 

для студэнтаў, Навагодніх агеньчыках і 
многім іншым .



8 28. 12. 2013  №19(42) востраў юф

Встречаются два юриста.
- Здравствуйте, как я рад 

с вами познакомиться, я 
столько слышал о вас!
- Мало ли что болтают 

люди. А вы попробуйте 
доказать!

В суде:
- Итак, следствие 
установило, что 

преступление было 
совершено в ночь с 

двадцатого на двадцать 
первое...

- Простите, я не 
расслышал. В ночь с 
двадцатого на какое?

- Я не был пьян, - 
оправдывается шофер перед 

судом. - Я только выпил.
- Это совсем другое дело, - 

сказал судья. - Вот почему я 
приговариваю Вас не к 7 дням 
тюрьмы, а только на неделю!

ЮРИСТ: Вы могли бы 

описать того человека?

СВИДЕТЕЛЬ: Он был 

среднего роста и у него 

была борода.

ЮРИСТ: Это был мужчина 

или женщина?

СВИДЕТЕЛЬ: Если в город 

не приехал цирк, я думаю, 

что это был мужчина.

Здравствуйте, я 
полковник налоговой 

инспекции, и у нас новая 
акция. Напишите нам 

занимательную историю о 
своем друге - и он получит 
майку с индивидуальным 

номером.

- Привет! Дай пять!
- Подсудимый, 

повторяю: семь лет 
лишения свободы!
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 Один юрист говорит 
другому:

-Давайте будем честны друг с 
другом!

-хорошо, вы первый, -отве-
тил другой.

На этом разговор был 
окончен. 

Судья:
- А теперь, подсудимый, 
расскажите нам, почему, 

проникнув в дом, вы 
взяли вещи и деньги, а 
коллекцию бриллиантов 

не тронули?
Подсудимый:

- Ну, хватит издеваться, 
господин судья! Меня 

жена дома уже замучала 
этим вопросом!

Народная мудрость на 
время сессии...

Следует помнить об обратной 
зависимости!

        Билет № 13
1. А это счастливий билет
2. Вы можете отвечать на 
любой вопрос


