
УладзЫр ЛЯХОУСК1 

М1ЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОУН1ЦТВА 
У БАРАЦЬБЕ 3 КАРУПЦЫЯЙ У МЫТНЫХ ОРГАНАХ 

У артикуле разглядаеща мгжнародны вопыт барацъбы з карущыяй 
у мытных органах у рамках дзейнасцг Аргатзацъи Аб'яднаных Нацый, 
Аргатзацъи эканамгчнага супрацоунщтва i развщця, Совета Еуропы i 
Сусветнай мытнай аргатзацъи. Робщца агляд найважнейшых мгжна-
родных правовых актау у гэтай сферы дзейнасцг, а таксама показаны 
працэс ix 1мплементацъй у заканадауства Рэспублт Беларусь. 

Уводзшы. Карупцыя, што вызначаецца у прававой лггаратуры як 
незаконнае выкарыстанне службовай асобай (самой або праз пасрэдшка) 
CBaix уладных паунамоцтвау i давераных яму правоу з мэтай асабгстай 
выгады - адна з найскладанейшых праблем сучаснасщ. Парушаючы закон i 
размываючы маральныя прынцыпы, карупцыя падрывае аутарытэт дзяр-
жауных шстытутау i можа прывесщ да сур'ёзных сацыяльных узрушэнняу. 
У сучасных умовах гэтая з'ява дауно перарасла нацыянальныя рамю i 
пераутварылася у складанейшую глабальную праблему, якая негатыуна 
уплывае на эканомжу i сацыяльную сферу большасщ KpaiH свету. Дадзеныя 
абставшы абумоушваюць выключна важнае значэнне м1жнароднага супра
цоунщтва па прадухшенш карупцьп i эфектыунай барацьбе з ёй. 

Асабл1вую небяспеку карупцыя нясе тым крашам, як1я перажываюць 
стадыю эканам1чнай i сацыяльнай трансфармацьп, дзе наз1раецца сла-
басць грамадсгах шстытутау i нестабшьнасць палггычнага рэжыму. Наи
большую заклапочанасць выюпкае сггуацыя, к а т карупцыя выступае 
спадарожшкам аргашзаванай злачыннасщ. 

Карупцыя - прычына паштычнай нестабшьнасщ, якая вядзе да абва-
стрэння публ1чнай рыторьпа, радыкатзацьп барацьбы за уладу i можа 
прывесщ да калапсу дзяржауных шстытутау. Карупцыя - прычына няроу-
насщ даходау i магчымасцяу. Яна атручвае i нявечыць грамадства, пера-
шкаджае нармальным адносшам пам1ж людзыш. Там, дзе пануе карупцыя, 
грамадзяне пачынаюць не давяраюць адзш аднаму i перастаюць верыць у 
тое, што можна зарабляць грошы сумленна. Яны схшяюцца да таго, што 
толью сувяз1 могуць дапамагчы зрабщь кар'еру. Усё гэта пад выглядам 
«жыццёвай мудрасщ» навязваецца падрастаючаму пакаленню. 

Пачынаючы з сярэдзшы 1990-х гг., барацьба з карупцыяй стала адной 
з самых актуальных тэм у сктэме мытнага юраванш на суветным уз-
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poyiri. МЪкнародныя донары, прадстауляючыя розныя аргашзацьп i ш-
стытуты, за апошшя дзесяць гадоу выдаткавал1 звыш 5 млрд. далярау на 
розныя праекты, наюраваныя на аказанне дапамоп мытным органам ва 
yciM свеце, у тым лнсу i для зшжэння узроуню карупцьп [1; 2]. Наву-
коуцы-даследшю i практыю мытнай справы правял1 незл1чоную коль-
касць семшарау, нашсат мноства артыкулау i кшг, каб данесщ ауды-
торьп: што гэта такое - карупцыя на мытш i як з ёй змагацца. На двары -
пачатак XXI ст., i ёсць падставы задумацца аб вышках гэтага спрад-
вечнага змагання, а таксама пра тое, куды неабходна рухацца далей? 

Шэраг сучасных даследаванняу, праведзеных м1жнародныпш цэнтрам1 
пад эпдай ААН, дае пэунае уяуленне аб маштабах карупцьп у мытнай 
сферы ва yciM свеце. Яе прикладная шкода сёння складае каля 70 млрд. 
далярау у год. Болыпасць экспертау сходз1цца у меркаванш, што гэта 
параунальна невял1кая л1чба, ул1чваючы, што у цэлым у свеце карупцыя 
ва ycix вщах ацэньваецца штогод прыкладна у 1 трлн. далярау [2; 3]. 

Сусветны вопыт сведчыць, што аднаго дакладна распрацаванага пла
на антыкарупцыйных прэвентыуных мер в1давочна недастаткова, каб 
эфектыуна сурацьстаяць гэтаму злу. Паспяховасць барацьбы з карупцыяй 
залежыць ад мнопх фактарау. 3 яе наступствам1 цяжка адразу справ1цца, 
бо выток1 дадзенай сацыяльнай хваробы сягаюць далека у м1нулае. 
Пстарычн^1я умовы 1снавання дзяржавы i грамадскай супольнасц1 маюць 
icTOTHbi уплыу на фарм1раванне прававой культуры людзей, моцна 
адб1ваюцца на дзяржауным к1раванн1 i формах гаспадарання у кра1не. 
Усё гэта трэба ушчваць пры рэал1зацы1 антыкарупцыйнай пал1тык1, якая 
павшна нас1ць комплексны i сктэмны характар i разл1чана на дастаткова 
працяглы час. Тольк1 так можна паступова пералам1ць с1туацыю у гра-
мадстве у дачыненн1 да названай антызаконнай дзейнасц1. 

Нярэдка карупц^1янеры выкарыстоуваюць недасканаласць закана-
дауства, i тады сам закон садзейн1чае узнгкненню карупцьп у дзяржауных 
органах. Удасканаленне антыкарупцыйнага заканадауства, пашырэнне 
празрыстасц1 у дзейнасщ дзяржауных 1нстытутау, укараненне новых шфар-
мацыйных тэхналог1й, рэфармаванне сферы паслуг - вось найбольш апты-
мальныя метады барацьбы з гэтай формай злачыннасц1. 

Паводле узроуняу функцыянавання карупцыя можа быць клас1ф1кава-
на на шзавую, вярхушачную i вертыкальную. Усе гэтыя В1ды, як прав1ла, 
звязаныя пам1ж сабой i ствараюць адзшую с1стэму. 

Аб'ектам карупцы1 практычна могуць стаць усе дзяржаун^1я, грамад-
сгая i гаспадарчыя аднос1ны. Вышэй ператчаныя рызык1 таксама уласц1-
в^1я i мытным органам, як1я у сваей штодзённай працы сутыкаюцца з 
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прадстаун1кам1 б1знэс-структур. Задача юраунщтва мытнай службы -
своечасова выявщь гэтыя рызьпа i намецщь праграму дзеянняу, каб пра-
духшць магчымасщ карупцьп на ycix узроунях функцыянавання мытнай 
сктэмы. 

Сур'ёзны досвед антыкарупцыйнай дзейнасщ у мытнай сферы наза-
пашаны у розных м1жнародных аргашзацыях. Гэта тычыцца распрацоую 
м1ждзяржауных пагадненняу, мадэльных прававых актау i рэкаменда-
цый, шфармацыйнага забеспячэння праваахоунай дзейнасщ мытных ор-
ганау ды шш. Дадзеныя напраноую актыуна выкарыстоуваюцца у дзей-
насщ нацыянальных мытных службау, у тым л1ку i у мытнай службе Рэс-
публ1к1 Беларусь. 

Асноуная частка. Ул1чваючы тую важную ролю, якую мытня адыг-
рывае у справе папаунення дзяржаунага бюджэту за кошт спагнання мыт
ных плацяжоу, забеспячэння нацыянальнай бяспек1 i спрыяння айчыннаму 
экспарту, наяунасць фактау карупцы1 у мытных органах можа нанесц1 
сур'ёзныя страты эканом1цы i пал1тычнай стабшьнасщ у кра1не [4, с.45]. 

Больш дэтальна разгледз1м тыя фактары, яюя садзейн1чаюць распау -
сюджванню карупцш у мытных органах. Гэта: 

• адсутнасць грунтоунай заканадаучай базы для барацьбы з каруп
цыяй; недапрацоую у мытным заканадаустве, што дае магчымасць пару-
шальн1ку закона знаходзщь у iM «прагалы» для злачыннай дзейнасц1 i 
беспакаранна дапускаць парушэнне мытных прав1л i тэхналог1й; 

• невыкананне заканадаучых нармат^гуных актау; шзк1 узровень пра-
васвядомасц1 i маральнай атмасферы у грамадстве; страта маральных 
арыенц1рау у к1раун1чай эл1це, к а т карупцыя не асуджаецца у чыноу-
н1цк1м асяроддз1; 

• высок1 узровень карумпаванасщ дзяржаунага апарата i б1знэсу у 
цэлым; 

• недахопы у падборы, навучанн1 i расстаноуцы кадрау; 
• недастатковая аплата працы; 
• адсутнасць дакладнай рэгламентацы1 правоу i абавязкау супра-

цоун1кау мытных службау i належнага кантролю за ix працай, што можа 
садзейн1чаць нядобрасумленнаму стауленню апошн1х да службовых аба
вязкау i парушэнням дысцыпл1ны; адсутнасць высокамаральных прын-
цыпау у к1раун1ка мытнага падраздзялення; 

• Hi3Ki узровень выхавауча-прафшактычнай работы у мытных пад-
раздзяленнях; 
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• кадравы пратэкцыяшзм (сваяцю, зямляцю, карпаратыуны, нацы-
янальны), яю дае магчымасць карумпаваным мытшкам прасоувацца 
уверх па службе, а таксама вылучаць на ключавыя пасады ceaix «па-
дзелыпкау» i з ix дапамогай фарм1раваць карупцыйныя ланцуп i схемы 
дзеля атрымання незаконнага прыбытку; 

• апякунства як несправядшвае заахвочванне грашовым1 i матэрыяль-
ным1 сродкам1 ды шшым1 прывшеям1 асобау щ групау асоб на падставе 
гэтых незаслужаных прэферэнцый, а не за заслуп па службе [5]. 

Паводле дадзеных Млшстэрства унутраных спрау Рэспублт Беларусь, 
сярод выяуленых за 2010 - 2011 гг. карупцыйных злачынствау найбольш 
распаусюджана выкраданне дзяржауных сродкау шляхам злоужывання 
службовым! паунамоцтвам1, службовыя падлоп i хабар. Значнае распау-
сюджанне атрымала таксама практыка вымагання хабару або атрымання 
незаконнага узнагароджання службовыпш асобам1 праз пасрэдн1кау [6]. 

Акрамя так1х традыцыйных праявау карупнш, як атрыманне хабару i 
злоужыванне службовым станов1шчам, можна адзначыць i 1ншыя формы 
карупцыйных дзеянняу у с1стэме мытных органау: 

•S непасрэдны удзел супрацоун1кау мытн1 у камерцыйнай дзейнасц1 
для атрымання асаб1стай або карпаратыунай выгады; 

•S выкарыстанне службовага станов1шча для «перакачк1» дзяржау
ных сродкау на рахуню уласных камерцыйных структур; 

S прадстауленне 1льгот i прэферэнцый для сваей карпаратыунай 
групы з адцягваннем дзяржауных рэсурсау; 

•S злоужыванне службовым станов1шчам у працэсе л1цэнзавання, 
квац1равання i ажыццяуленн1 шшых форм эканам1чнай дзейнасц1. 

Паводле дадзеных прэс-службы Дзяржаунага мытнага кам1тэта Рэс-
публ1к1 Беларусь, з кожным годам колькасць в^1яуленых фактау карупцы1 
у мытных падраздзяленнях мае тэндэнцыю да росту. К а т у 2006 г. было 
выкрыта 28 таюх фактау, то у 2007 г. - 54, у 2008 г. - 78, 2009 г. - 123, у 
2010 г. - 303, у 2011 г. - 424. За першыя 3 месяцы 2012 г. 6bmi выкрытыя 
88 прапаноу незаконнага грашовага узнагароджання у дачыненш да суп-
рацоун1кау мытных органау (у двух выпадках за прапанову грашовага 
хабару беларусюм мытн1кам Ашмянскай мытш был1 узбуджан^1я крым1-
нальныя справы у дачыненн1 да грамадзян Л1твы i Кыргызстана) [7]. 

Отуацыя з карупцыяй у мытных органах дзяржау-партнёрау Беларус1 
па Мытным саюзе - Казахстана i Pacii, не паддаецца грунтоунаму анал1зу 
з-за недахопу неабходных статыстычных звестак. Найбольш поуныя 
дадзеныя па фактах карупцы1 прадстауленыя грамадскасщ Федэральнай 
мытнай службай (ФМС) Расшскай Федэрацы1. Паводле дадзеных службы 
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бяспега ФМС за 2011 г. у расшсгах мытных органах было узбуджана 264 
крымшальных спрау карупцыйнай наюраванасщ (у 2010 г. - 371). 3 гэтай 
колькасщ 126 спрау было заведзена на супрацоушкау мытных службау 
(у 2010 г. - 197) i 40 - у дачыненш да 33 асобау, яюя давал1 хабар (у 
2010 г. - 52). За здзяйсненне злачынствау, у тым тку i карупцыйнай 
наюраванасщ, б ы т асуджаныя 58 супрацоуннсау расшскай мыты (у 
2010 г. - 100) i 18 хабаршкау (у 2010 г. - 17) [5]. У Казахстане, паводле 
афщыйных дадзеных, у першым квартале 2011 г .у мытных органах гэтай 
крашы было выяулена 12 карупцыйных правапарушэнняу, з яюх служ-
бай уласнай бяспега Мытнай службы Р э с п у б л т Казахстан i шшым1 
структурам! было выяулена i прыпынена 11 правапарушэнняу, што скла
да 85% ад агульнай колькасщ [8]. 

Аб'ектыуна параунаць вышэйпададзеныя паказчьпа выкрыцця фактау 
карупцьп у мытных органах за апошшя гады у метадычным плане -
справа няпростая. Абраная методыка вызначэння рэйтынгу успрыняцця 
карупцьп у розных крашах свету, якую выкарыстоувае вядомая М1жна-
родная аргашзацыя Transparency International1, выклнсае у MHorix спе-
цыялктау шмат справядл1вых нараканняу. Тым не менш, на рэйтынг1 IT 
абашраецца большасць экспертау i анал1тыкау для ацэню уплыву каруп -
цьп на разв1ццё прадпрымальн1цкай актыунасц1, у вызначэнш ступен1 
рызык1 пры удзеле у 1нвестыцыйных праектах у той щ 1ншай кра1не. 

У рэйтынгах IT другой паловы 1990-х - пачатку 2000-х гадоу Беларусь 
уваходзша у л1к 50-ц1 найменш карумпаваных KpaiH свету. Але паступова 
яе рэйтынг увесь час зн1жауся. Паводле дадзеных 2010 г. Рэспублжа 
Беларусь у рэйтынгу TI знаходзшася ужо на 127-м месцы, а у 2011 г. 
пазщыя нашай кра1ны яшчэ больш пагорш^глася - 143-е месца сярод 178 
KpaiH. 3 нашых суседзяу тольк1 Укра1на апынулася шжэй за Беларусь -
152 месца; Казахстан займау 65-е месца, Ллтва - 50-е, Латв1я - 61-е, 
Польшча - 41-е месца. Рас1я, маючы у 2010 г. 143-ю пазщыю, пера-
сунулася на 133-ю [9]. Найвысшае месца у 1ндэксе IT за 2011 г. занял1 
Новая Зеландвя (1-я паз1цыя - 9,5 бала), Дашя (2-е месца - 9,4 бала) i 
Ф1нляндыя (3-е месца - 9,4 бала). Самым1 карумпаваным1 KpaiHaMi был1 
вызначаны Самат i Пауночная Карэя [1]. 

Можна даказваць неаб'ект^гунасць вызначэння розных шдэксау згадана-
га рэйтынгу па верей IT, але трэба разумець, што зшжэнне рэйтынгу Белару-
ci у сусветнай шкале IT адмоуна уплывае на стан замежнай дзелавой актыу-
насц1 у кра1не i не спрыяе пр^ггоку у нац^1янальную эканомнеу буйных iHBec-

Transparency International - мюкнародная apraHi3au^iH, створаная у 1993 г. з мэтай вы-
вучэння i барацьбы з карупц^1яй. 
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тыцый. Разам з выкарыстаннем традыцыйных антыкарупцыйных мер у пра-
ваахоучай дзейнасщ мытных органау трэба таксама актыуна выкарыстоу-
ваць м1жнародны вопыт, яга напрацаваны Аргашзацыяй Аб'яднаных Нацый, 
Сусветнай мытнай аргашзацыяй, Саветам Еуропы i шшым1 аргашзацыям1. 
За апошшя дзесяцггоддз1 гэтыя шстытуты выпрацаваш ушверсальныя прын-
цыпы, рамачныя прававыя пагадненш i канвенцьи, звязаныя з барацьбой з 
карупцыяй. 

Безумоуны прыярытэт у распрацоуцы тагах м1жнародных стандартау 
належыць ААН. 3 м1жнародных прававых дакументау, распрацаваных 
пад эпдай ААН, трэба назваць Канвенцыю супраць транснацыянальнай 
аргашзаванай злачыннасщ, якая была прынята 15 лктапада 2000 г 1. 
Дадзеная Канвенцыя з'яуляецца шматпланавым i ушверсальным права-
вым актам, яга таксама мае i антыкарупцыйную наюраванасць. У арт. 9 
згаданага дакументу адзначаецца, што дзяржава-удзельшк пагаднення, 
«у той ступен1, у якой гэта патрабуецца i адпавядае яе прававой сгстэме, 
прымае заканадаучыя, адмшктратыуныя або шшыя эфектыуныя меры 
для садзейшчання добрасумленнасщ, а таксама для папярэджвання i 
выкрыцця карупцьп сярод публ1чных службовых асобау i пакарання i x » . 

Важнейшым м1жнародным прававым актам у гэтай сферы прызна-
ецца Канвенцыя супраць карупцьп (UNCAC), прынятая Генеральнай 
Асамблеяй ААН 31 кастрычнка 2003 г. (Рэзалюцыя № A/RES/58/4) 2. 
Гэта шматбаковы м1жнародна-прававы дакумент, яга заюлканы узмац-
нщь антыкарупцыйнае супрацоунщтва пам1ж дзяржавам1. У iM закладзе-
ны шэраг мерау па барацьбе з гэтым вщам злачыннасщ. У акце даецца 
дакладнае вызначэнне карупцьп i паказваецца яго прырода. 

За увесь перыяд функцыянавання Канвенцьп ААН 2003 г. адбылося 
чатыры яе выяздныя сэсп. Апошняя сэс1я адбылася у Маракешы (Марока) 
24-28 кастрычшка 2011 г., на якой было прынята 6 прававых дакументау, 
у тым л1ку «Маракешская дэкларацыя аб папярэджванш карупцьп». 3 ве-
расня 2011 г., у рамках функцыянавання Канвенцьп ААН 2003 г., ЮНОДК 

Канвенцыя ААН супраць транснацыянальнай аргашзаванай злачыннасщ 2000 г. усту
пки у сшу 29.09.2003 г. Юраушчы орган - Канферэнцыя краш-удзельнщ. Сакратарскае 
абслугоуванне забяспечвае Генеральны сакратар ААН праз Управление ААН па нарко
тыках i злачыннасщ (ЮНОДК). Складаеццаз 41 арт. Падшсана болып чым 130 K p a i H a M i . 

Paтыфiкaвaнa Беларуссю у 2003 г. (Закон Рэспублш Беларусь ад 3.05.2003 г.). 
2 Канвенцыя ААН супраць карупцьп 2003 г. уступша у С 1 л у 14 снежня 2005 г. Юруючы 
орган - Канферэнцыя краш-удзельнщ пагаднення. Сакратарскае абслугоуване Канфе-
рэнцьп забяспечвае Генеральны сакратар ААН праз ЮНОДК. На 1.07.2012 г. падшсала 
160 дзяржау свету. Складаецца з 7 глау i 71 артыкула. Ратыфжавана Беларуссю у 2004 г. 
(Закон Рэспублпа Беларусь ад 25.11.2004 г.) [10]. 
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стварыу шфармацыйны партал «1нструменты i рэсурсы для пашырэння 
ведау аб барацьбе з карупцыяй i злачыннасцю» (TRACK) 
(www.track.unodc.org). TRACK прадстауляе з сябе вэб-платформу, на якой 
размешчана б1бл1ятэка лггаратуры i прававых дакументау па адзначанаму 
м1жнароднаму пагадненню, а таксама электронны apxiy, у яюм захоува-
юцца матэрыялы судовых спрау, антыкарупцыйных стратэгш i шстыту-
цыйных дадзеных са 178 дзяржау, яюя супрацоушчаюць з ЮНОДК [11]. 

У справе супрацоунщтва па папярэджванш i прадухгленш карупцьп у 
мытнай сферы на нацынальным i глабальным узроунях ЮНОДК супра-
цоушчае з СМА, ужо узгаданай аргашзацыяй « Transparency Internationale, 
Млжнароднай антыкарупцыйнай акадэм1яй, Млжнароднай гандлёвай 
палатай, Аргашзацыяй эканам1чнага супрацоунщтва i развщця (АЭСР), 
Саветам Еуропы i шшым1 рэпянальным1 мгжнародным1 аргашзацыям1. 

Важнае значэнне па прадухгленню карупцьп, як спадарожнщы м1ж-
народнай аргашзаванай злачыннасщ мае Канвенцыя АЭСР «Аб супраць-
дзеянш подкупу замежных службовых асоб пры здзяйсненш м1жнарод-
най камерцыйнай чыннасщ» ад 1999 г. 1 [12]. Пад «замежнай дзяржаунай 
службовай асобай» дадзены прававы акт шдэфшуе «службовых асоб, 
работшкау i прадстаушкоу м1жнародных аргашзацый», незалежна ад ix 
формы i сферы кампетэнцьп, уключаючы рэпянальныя аб'яднанш, як, 
напрыклад, Еурапейсга саюз ид Адзшая эканам1чная прастора [12, с. 45]. 

Трэба сказаць, што у барацьбе з транснацыянальнай карупцыяй у не-
каторых выпадках не меншае значэнне, чым м1жнародныя рамачныя па-
гадненш ААН, АЭСР i шитых м1жнародных аргашзацый, мае антыкаруп-
цыйнае заканадауства вядучых дзяржау свету, праз якое гэтыя субъекты 
м1жнароднага права рэгулюць i кантралюць замежную дзейнасць транс-
нацыянальных кампанш, незаконная дзейнасць яюх можа пашкодзщь 
эканам1чным i палггычным штарэсам гэтых KpaiH. 

Найбольш вядомым1 экстэрытарыяльным1 прававым1 актам1 з'яуля-
юцца «Закон аб супрацьдзеянш карупцьп за мяжой» ЗША (Foreign Corrupt 
Practices Act - FCPA, яга устушу у сшу у 1977 г.) i закон Вялжабрытани 
2010 г. «Аб хабарнщтве» (Bribery Act 2010, яга устушу у сшу з 
1.04.2011 г.) [13], нагараваныя на барацьбу з подкупам замежных 

Канвенцыя АЭСР «Аб супрацьдзеянш подкупу замежных службовых асоб» 1997 г. 
(Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 
Transactions ОЭСР, 1997) уступша у С 1 л у 15.02.1999 г. На 1.01.2011 г. яе падшсал1 
38 кра!н. 
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служачых . Падтрымку у рэатзацьп антыкарупцыйных праграм у 
кра1нах «трэццяга свету» аказвае таксама Мкля Агенцтва ЗША па 
м1жнароднаму развщцю (USAID) [15]. 

Пытаны м1ждзяржаунага узаемадзеяння KpaiH еурапейскага канты-
ненту у барацьбе з карупцыяй знайиш адлюстраванне у рашэннях Рады 
Еуропы (РЕ) i Канферэнцьп мшгстрау юстыцьп краш-сябрау узгаданага 
аб'яднаня: у Ла-Валеце (Мальта) у 1994 г., у Празе (Чэх1я) у 1994 г., у 
Клшынёве (Малдова) у 1999 г. Камиэт мшктрау РЕ (КМ РЕ) 2 зацвердз1у 
Праграму дзеянняу па барацьбе з карупцыяй, прынятую у лктападзе 
1996 г. [16]. КМ РЕ даручыу Мультыдысцыплшарнай групе па карупцьп 
(The Multidisciplinary Group on Corruption - GMC) распрацаваць apra-
шзацыйныя прынцыпы супраць дадзенага вгду злачыннасщ. У кастрыч-
шку 1997 г. у Страсбургу GMC было прадстаулена «20 прынцыпау ба
рацьбы з карупцыяй», яюя 6bmi зацверджаны Рэзалюцыяй № 97/24 6 лгс-
тапада 1997 г. на 101-й сэсп КМ РЕ [17]. 

У 1999 г. КМ РЕ санкцыянавау прыняцце Часткова пашыранага пагад
нення аб стварэнш GRECO (англ. - Group of States Against Corruption,) -
групы дзяржау «супраць карупцьп», куды увайпш 47 дзяржау еурапей
скага кантыненту i ЗША 3 [12, с. 16 - 17; 18; 19]. 

Найважнейшым1 прававым1 актам1 у барацьбе з карупцыяй, ях.\м\ 
юруюцца усе еурапейск1я крашы, у тым л1ку i былыя савецк1я рэспублт , 
з'яуляюцца канвецыяльныя пагадненш Рады Еуропы. Сярод ix у першую 
чаргу трэба назваць Еурапейскую канвенцыю аб крымшальнай адказ-
насщ за карупцыю ад 27 студзеня 1999 г. [20] 4 i Канвенцыю аб грама-

Закон аб супрацьдзеянш карупцьп за мяжой (FCPA) быу задзейшчаны у мытным 
карупцыйным скандале 2012 г., звязанага з дзейнасцю аператара казахстанскага нафта-
вага сховппча «Карачаганак» - «Karachaganak Petroleum Operating», прадстауляучага на 
Kacnii штарэсы транснацыянальных кампанш <<Eni>>, BG, «Chevron» i «Лукойл» [14]. 
2 Кампэт минстрау (замежных) спрау Рады Еуропы здзейсняе падрыхтоуку i заклю-
чэнне канвенцый i шшых пагадненняу, зацвярджае бюджэт РЕ, распрацоувае м1жна-
родныя праграмы супрацоунщтва. 
3 Мэта GRECO - выяуленне недахопау нацыянальнай антыкарупцыйнай палпыю i 
заахвочванне дзяржау да правядзення неабходных заканадаучых, шстытуцыйных i 
практычных рэформ. Дадзеная группа таксама з'яуляецца сваеасабл1вым форумам па 
абмену вопытам па выяуленш i папярэджанш карупцьп. 
4 Еурапейская канвенцыя аб крымшальнай адказнасщ за карупцыю 1999 г. ратыфжа-
вана Беларуссю у 2003 г (Закон Рэспублпа Беларусь ад 26.05.2003 г.). Складаецца з 
прэамбулы, 5 раздзелау i 42 артыкулау. 
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дзянска-прававой адказнасщ за карупцыю ад 4 лктапада 1999 г. [21]. 
Адзначаныя прававыя акты наюраваныя на актьтзацыю м1ждзяржаунага 
узаемадзеяння у галше крымшальнай адказнасщ у дачыненш да шэрагу 
антызаконных дзеянняу, звязаных з карупцыяй: актыунага i n a c i y H a r a 
подкупу нацыянальных i замежных службовых асоб дзяржаунага i пры-
ватным сектароу, супрацоушкау м1жнародных аргашзацый, выкарыстан-
ня службовага становшча у карысл1вых мэтах, адмывання даходау ад 
злачынствау, звязаных з карупцыяй ды iHm. У гэтых канвенцыях Саветам 
Еуропы б ы т вызначыны тры узаемазвязаныя задачы у барацьбе з прая-
вам1 карупцьп у дзяржауным i прыватным сектары: 

• распрацоука агульнаеурапейсгах прававых норм i стандартау у ба
рацьбе з карупцыяй; 

• кантроль за i x выкананнем; 
• тэхшчнае садзейшчанне i практычныя меры па рэал1зацьп праграм 

адраснай дапамоп крашам i рэпёнам у барацьбе з гэтым вгдам злачыннасц1. 
Рэал1зацыя дадзеных прыярытэтау было ускладзена як раз на группу 

GRECO [22]. 
Пытанш па супрацьдзеянш карупцьп у мытных органах займаюць 

належнае месца у дзейнасц1 Сусветнай мытнай арган1зацы1 (СМА). 
Эксперты гэтай м1жнароднай арган1зацы1 л1чаць, што наибольшая вера-
годнасць узн1кнення карупцы1 юнуе там, дзе мытныя чыноун1к1: 

• валодаюць манапол1яй улады над кл1ентам1; 
• маюць дыскрэцыйныя паунамоцтвы, яюя дазваляюць пры н1зк1м 

узроун1 адмшгстратыунага кантролю або справаздачнасц1 злоужываць 
CBaiMi службовым! абавязкам1 пры здзяйсненн1 мытных аперацый у да-
чыненн1 да перамяшчэння таварау або пры аказанш мытных паслуг [1]. 

Спецыял1сты СМА рэкамендуюць ул1чваць шэраг дадатковых факта-
p a y , што уплываюць на ступень узшкнення адм1н1страт^гунай карупцы1 у 
мытнай сферы. Яны уключаюць у сябе: 

• Hi3Ki узровень зарплаты мытных чыноушкау, як1 не адпавядае 
прафесшнай кампетэнцы1 i ступен1 адказнасц1 выконваемых абавязкау; 

• недасканаласць прававой базы, к а т 1снуючыя законы цяжк1я для 
разумения i таму могуць мець розныя 1нтэпрэтацы1; 

• недастатковы узровень карпаратыунай культуры i маральных 
норм паводзш супрацоун1кау мытных органау; 

Канвенцыя аб грамадзянска-прававой адказнасц1 за карупцыю 1999 г. ратыфжавана 
Беларуссю у 2005 г. (Закон Рэспубл1к1 Беларусь ад 26.12.2005 г.). Складаецца з 
прэамбулы, трох раздзелау i 14 артыкулау. 
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• адсутнасць стрымл1ваючага уздзеяння належнага адмипстратыу-
нага кантролю i мяккасць сгстэмы пакарання за парушэнне закона у 
сгстэме мытнай службы; 
• працягласць кантакту мытных чыноунгкау з кл1ентам1. 
Пры гэтым не мае вялгкага значэння яюя стратеги ужываюцца у ба

рацьбе з карупцыяй, каш у юраунщтва адсутшчае дакладная шфармацыя аб 
наяунасщ карупцьп, яе маштабах i структуры [23, с. 27]. 

Мш1м1зацыя карупцьп у сктэме мытных органау дасць магчымасць: 
• павысщь даходы дзяржавы, яюя забеспячваюць эканам1чную 

бяспеку крашы, а таксама гдуць на развщцё мытнай шфраструктуры; 
• зменшыць негатыуныя наступствы у сацыяльнай сферы, бо y x i -

ленне асобных суб'ектау гаспадарыння ад выплаты мытных пошлш i 
падаткау падрывае аутарытэт дзяржавы, нясе напружанасць у грамадск1я 
аднос1ны; 

• стымуляваць справядл1вую канкурэнцыю у прадпрымальн1цк1м ася-
родку тым выпадку, кал1 т^1я, хто ухгляецца ад выплаты мытных плацяжоу, 
будзе пазбаулены незаконнага прыбытку, а за парушэнне закону прыцяг-
нуты да прававой адказнасц1 [24]. 

Праграма СМА па барацьбе з карупцыяй уключае у сябе наступныя 
меры: 

• Спрашчэнне мытных працэдур i правы падаткаабкладання. 
Для звядзення карупцы1 да м т м у м у мытн^1я працэдуры i правглы 

узымання мытных падакау пав1нны быць простым! i ясным1 для разу
мения кожнага, а агульнавядомым1 i даступным1 для азнакамлення. Па-
трабаванш, як1я прад'яуляюцца да 1нфармацы1 i дакументацы1 пав1нны 
таксама зводз1ць да м т м у м у адм1н1стратыуныя фармальнасц1. 

• Стандартызацыя працэдур i тлумачэнняу. 
Увядзенне тлумачальных 1нструкцый па прымяненню мытных пра

цэдур i выкарыстанне электронных форм надаюць дзейнасц1 мытных 
органау больш высокую ступень празрыстасц1, звужаюць магчымасць 
безкантрольнага прыняцця неправавога рашэння службовым! асобам1 
мытных органау i узмацняюць i x справаздачнасць. 

• Укараненне прафесшных стандартау пры травант кадрами 
Належыць браць на працу у M b r r a i дасведчаных у мытнай справе i 

добра падрыхтаваных спец^1ял1стау, а не выпадковых людзей, ранейшая 
сфера дзейнасщ ягах не мела дачынення да мытнай службы. Пры 
разглядзе пытанняу, звязаных са службовым прасоуваннем супрацоу-
н1кау мытнага падразддзялення па кар'ернай лесв1цы, неабходна a6anipa-
цца на сктэму заслуг, а не юравацца вузк1м1 суб'ект^гуным1 крытэрыям1. 
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Зарплата супрацоушка павшна не толью забяспечваць яму пражытачны 
узровень, але ушчваць узровень прафесшнай падрыхтоую i кампетэнт-
насщ работшка. Грашовае утрыманне i сацыяльныя гаранты! павшны 
стымуляваць матывацыю работнгка у павышэнш сваей кватфгкацьп. 
Належыць удасканальваць сгстэму юравання персаналам, дакладна выз-
начыць меры дысцыплшарнага уздзеяння за службовыя парушэнш, а 
таксама дадатковыя сродю матэрыяльнага i нематэрыяльнага заахвоч-
вання службоуцау за дабрасумленнае выкананне ceaix абавязкау. 

• Сродю контролю. 
Усе падраздзяленш мытнай службы павшны рэгулярна праходзщь 

унутраны i знешш аудыт. Дзеля таго, каб выниа праверак 6bmi больш 
эфектыуным1, распрацоуваюцца стандарты (кантрольныя паказчыю) па 
ацэнцы дзейнасщ супрацоушкау мытш i усяго падраздзялення у цэлым, а 
таксама патрабаванш, што прад'яуляюцца па абслугоуваш юиентау. 

Пры вызначэнш аптымальных крытэрыяу кантролю за службовай 
дзейнасцю мытнгкау складваюцца таксама прафесшныя кодэксы паводзш, 
у яюх прашсваюцца унутраныя дысцыплшарныя меры за дробныя права-
парушэнш, а таксама умяшальнщтва служб уласнай бяспега пры выяулен-
Hi сур'ёзных фактах парушэння закона (карупцыя, падлог i iHm. ) . 

• Укараненне у сферу мытнага адмтютрыравання сучасных т-
фармацыйных тэхналогш. 
Практычнае прымяненне шавацыйных тэхналогш пры ажыццяуленш 

мытных працэдур - велыш эфектыуны сродак супраць карупцьп, яга 
зводзщь да мш1муму дыскрэцыйныя дзеянш службовых асоб. Выка-
рыстанне сучасных шфармацыйных працэдур дазваляе прадстауляць 
шфармацыю, якая выходзщь за рамю устаноуленых тэрмшау афармлення, 
а таксама фжсаваць дзеянш супрацоушкау мытш, неуласщвыя яго функ-
цыянальным i службовым абавязкам (напрыклад, ф1з1чнае шспектаванне 
занадта вялгкай колькасщ партый таварау пры мытнай ачыстцы). 

• Правядзенне матторынгу i консультаций. 
Здзяйсненне манггорынгу i кансультавання юиентау дае каштоуную 

шфармацыю для вызначэння характару праблем у мытным падраздзя-
ленш i спосабау ix вырашэння падчас правядзення рэаргашзацьп i рэфор-
мы мытнай службы. Рэгулярныя кансультацьп павшны праводзщца не 
тольга з прадстаун1кам1 буйных б1знэс-структур, але i з шдыв1дуальным1 
прадпрымалыпкам1, грамадсгам1 аргашзацыямь Таксама велыш важна 
наладзщь сталы кантакт са сродкам1 масавай шфармацьп. 

Для эфектыунага манггорынгу па юраванш персаналам мытнай служ
бы СМА распрацавала адмысловы апытальшк («Cnic самаацэнга»), яга 
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павшен вызначыць асабл1васщ юравання персаналам у мытнай службе. 
У iM пададзены наступныя пытанш: 

• Цд дазваляецца службоваму персаналу займаць пасады працяглы 
тэрмш, дзе ён можа падвяргацца уздзеянню карумпаваных асоб i ф1рмау? 

• Як ставщца супрацоунгк мыпп да рэгулярнай ратацьп месцау 
сваей службы? 
• Цд з'яуляецца мабгльнасць службовага персаналу добра засвоенай 
умовай работы мытнай службы? 
• Цд маюцца наладжаныя мехашзмы ажыццяулення нагляду за пры-
значэннем служачых на розныя пасады праз рэгулярныя прамежю ча
су? Цд вольны гэты працэс ад прадузятасщ або фаварытызму? 
• Цд спрыяюць умовы працы устанауленню таюх дачыненняу пам1ж 
службовым персаналам i ктентам1, яюя не адпавядаюць зацверджа-
ным шструкцыям i прафесшнаму кодэксу мытшка? У выпадку, кал1 
так1я факты маюць месца, то яюя механ1змы уведзены для забес
пячэння адпаведнага кантролю i нагляду за службовым персаналам, 
працуючага у падобных умовах, а таксама за яго справаздачнасцю? 
• Цд маюцца у пунктах узаемадзеяння з прадстаун1кам1 недзяржауна-
га сектару мехашзмы, як1я не дапускаюць таго, каб загадзя станав1лася 
вядома, як1я менавгга службов^1я асобы будуць працаваць у пэуны час? 
• Ц1 мае месца падзел функцый на тых вучастках ц1 сферах працы, 
яюя нясуць найбольшыя рызык1 ва узшкненш карупцы1? Напрыклад, 
ц1 маюцца магчымасщ у той ц1 1ншай службовай асобы адначасова 
санкцыянаваць штрафныя сумы за парушэнш мытнага заканадауства, 
вызначаць i x памеры i быць кантралёрам праверк1 i x выплаты? [1]. 
У 1993 г. СМА (тады - Савет па мытнаму супрацоун1цтву) прыняу 

дэкларацыю, у якой абазначаны галоуныя прынцыпы эфектыунага K ipa -
вання i службовай этык1 у мытных органах, увайшоушай у практыку 
м1жнароднага мытнага права пад назвай «Арушская дэкларарацыя» 
(прынятая на выяздной C3cii СМС-СМА у г. Аруша у Танзанп). Пазней 
яна была дапоунена «Клраунщтвам па самаацэнцы», у як1м даюцца тлу-
мачэнн1 па рэал1зацы1 дадзенага прававога акта у жыццё. 

3 улгкам таго, што мытныя службы краш-удзельнщ СМА функ-
цыянуюць у розных сацыяльных, пал1тычных i эканам1чных умовах, у 
2003 г. была распрацавана новая рэдакц^1я дакументу. Ён не носщь ад-
мыслова дырэктыуны характар. У Дэкларацы1 закладзены агульны кан-
цэптуальны баз1с, пры гэтым фактычная рэал1зацыя кожнага ключавога 
яе элемента застаецца на разгляд кожнай нац^1янальнай мытнай службы. 
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У Арушскай дэкларацьп СМА падкрэсл1ваецца, што праблема добра-
сумленнасщ i чэснасщ мытшка мае першараднае значэнне для M b r r a i , 
к а т яна зб1раецца падтрымл1ваць давер да сябе з боку грамадскасщ. У 
дакуменце прызнаецца адмоунае уздзеянне карупцьп на эфектыунае 
функцыяванне мытных органау i на агульны шщж M b r r a i у вачах 
прадпрымалыпкау i звычайных грамадзян. 

Арушская дэкларацыя вызначае 10 асноуных прынцыпау, яюх нале-
жыць прытрымл1вацца органам юравання мытнай справай пры распра-
цоуцы уласных нацыянальных праграм па забеспячэнш высоюх прафе-
сшных норм марал1 у мытных органах [25]. Назавем ix: 

1. Роль траунщтва i адданасцъ справе. 
Асноуную адказнасць па прадухгленш карупцы1 нясе начальн1к мьгпп 

i група к1равання. Пры здзяйсненш прафес1йнай i службовай чыннасц1 
неабходна праяуляць бездакорную добрасумленнасць i шчырую адда-
насць у барацьбе з карупцыяй на доугатэрм1новую перспектыву. 

2. Рэгулятыуная основа. 
Прававыя нарматыуныя акты, працэдуры i 1нструкцы1 у сферы мыт

най дзейнасщ павшны вызначацца маюлмальнай узгодненнасцю i пра-
статой. Мытныя фармальнасц1 для кл1ентау не павшны насщь неабас-
навана складаны характар. Патрэбна здзяйсняць перагляд i рэфармаванне 
метадау мытнага адм1н1стрыравання з тым, каб выкараняць бюракратызм 
i пазбауляцца непатрэбнага дублявання функцый. Належыць зводзщь да 
м1н1муму выключэнн1 са стандартных правглау. 

3. Празрыстасцъ. 
Правав^1я нарматыуныя акты, працэдуры, шструкцьп i указанш у 

сферы мытнай дзейнасц1 павшны быць агульнавядомым1 i даступным1 
для ycix, хто жадае з iMi азнаём1цца; i прымяняць ix трэба аднастайна, каб 
пам1ж iMi не было супярэчанняу i розначытанняу. 

4. Аутаматызацыя. 
Аутаматызацыя i перавод мытных функцый i дакументазварота у 

электронны фармат, дзякуючы сучасным 1нфармацыйным тэхналопям, 
icTOTHa абяжоуваюць магчымасц1 для узшкнення карупцы1. 

5. Рэфармаванне i мадэртзацыя. 
Адна з важнейшых мэт рэаргашзацьп i мадэрн1зацы1 с1стэмы мытных 

органау - выяуленне i спыненне любых магчымасцяу для хабару. 
6. Аудыт i правядзенне расследванняу. 
Распрацоука эфектыуных мехашзмау ман1торынгу i праверак у cicre-

ме мытных органау, так1х як праграмы унутранага i знешняга аудыту, 
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незалежных адмшктратыуных расследаванняу, прымяненне рэжымау 
судовага расследавання ды шш. 

7. Кодэкс паводзт. 
З'яуляецца адным з ключавых элементау праграмы забеспячэння 

прынцыпау чэснасщ i добрасумленнасщ у дзейнасщ мытш. Рэал1зуецца 
праз распрацоуку i прыняцце маральнага кодэкса мытшка, у яклм нау-
прост падаюцца нормы паводзш, яюх патрабуецца прытрымл1вацца уся-
му персаналу мытш. 

8. Шраванне людск1м1 рэсурсамг. 
Выкарыстанне сучасных метадау клравання людск1м1 рэсурсам1, 

даказаушыя сваю эфектыунасць у стрымл1ванн1 щ выкараненш карупцьп 
у мытных органах. Уключаюць наступныя элементы: 

• аптымальны памер зарплаты i гарантаваны сацыяльны пакет, што 
дазволяць супрацоушку мытнай службы на надежным узроуш забяс-
печваць свае жыццёвыя патрэбнасщ i патрэбнасщ сваей сямЧ; 

• улш не толыа прафесшных, але i маральных крытэрыяу падчас 
прыёму на працу службовага персаналу, што забяспечыць высоюя стан
дарты чэснасщ i добрасумленнасщ у дзейнасщ мытш; 

• умацаванне таюх нормау, пры яюх усталёуваюцца справядл1выя 
правглы кар'ернага росту па службе, заснаваныя на сктэме заслуг, а не 
на фаварытарызме. 

• забеспячэнне прынцыпа перыядычнай ратацьп месцау працы суп-
рацоушкау мытнай службы з мэтай зменшыць рызыку узшкнення каруп
цьп пры працяглым знаходжанш той щ шшай службовай асобы на адной 
пасадзе; 

• забяспечэнне i заахвочванне 1мкнення супрацоушкау мытных ор
ганау да маральнага удасканалення i далейшага прафесшнага росту; 

• увядзенне у сктэму менеджменту мытнай справы сталага маш-
торынгу вьппкау дзейнасщ мытняу, што дазволщь хутчэй укараняць пра-
грэауныя метады юравання персаналам i будзе садзейшчаць рэальнаму 
умацаванню у дзейнасщ мытных органау высогах маральных i прафе
сшных якасцяу сярод супрацоушкау адзначанай дзяржаунай службы. 

9. Моральны стан i карпаратыуная культура. 
Высокая верагоднасць таго, што работшю мытняу будуць чэсна вы-

конваць свае службовыя абавязю, у значнай ступеш залежыць ад мараль-
най атмасферы у падраздзяленш, ад даверу шэраговых працаунгкоу да 
юраунщтва мытш, ад рэальных перспектыу службовага росту пры добра-
сумленным i старанным выкананш ceaix прафесшных абавязкау. 

10. Узаемадачынент з прадпрымалънжам1 i б1знес-суполънасцям1. 
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Мытным органам належыць садзейшчаць устанауленню i развщцю 
адкрытых, празрыстых i пленных адносш з б1знес-супольнасцям1 i шды-
В1дуальным1 прадпрымалыпкам1. Трэба уселяк спрыяць таму, каб удзель-
HiKi знешнеэканам1чнай дзейнасщ брал1 на сябе частку адказнасщ за 
добрасумленнае выкананне устаноуленых прававых нарматыуных норм 
пры прахаджэнш мытных працэдур i па недапушчэнню фактау карупцьп. 

Сярод узгаданых 10 прынцыпау Арушскай дэкларацьп важная роля 
адведзена «распрацоуцы, прыняццю i наданню публ1чнасщ комплекснага 
кодэкса паводзш, у яюм зацвярджаюцца практычныя i адназначныя 
правглы паводзш усяго мытнага персаналу». Гэта абумовша з'яуленне 
т.зв. «Мадэльнага кодэкса этыю i паводзш супрацоушкау мытных 
органау», яю вызначае м1жнародныя стандарты маральных прынцыпау у 
прафессшнай дзейнасщ афщэрау мытных службау свету. 

Мытны кодэкс этыю, распрацаваны СМА, рэгулюе наступныя сферы: 
•S Асбютыя абавязю; 
•S выкананне закона; 
•S дачыненш з грамадскасцю; 
•S атрыманне падарункау; 
•S выкарыстанне службовай шфармацьп; 
•S палггычная чыннасць; 
S працоуная атмасфера. 
Спынемся на асобных пытаннях правапрымянення Кодэкса. У 

выпадку прапановы щ атрымання падарункау, незалежна ад i x кошту, 
супрацоушк мытш павшен паведамщь свайго юраушка аб гэтым факце у 
шсьмовым выглядзе. Атрыманы падарунак фгксуецца зашсам у спецы-
яльны 4aconic з указанием прыкладнага кошту дадзенай рэчы. 

Службовыя асобы мытных органау абавязаны захоуваць канфщэн-
цыяльнасць звестак, матэрыялау i шшай шфармацьп, атрыманай падчас 
сваей прафесшнай дзейнасщ. Мытнш павшны праяуляць абачл1васць 
пры карыстанш i захоуванш сабраных звестак i не выкарыстоуваць служ-
бовую шфармацыю i дакументы у супрацьзаконных мэтах. Гэта ж тычы-
цца шфармацьп, звязанай з чыннасцю партнёрау мытнай службы: 
мытных брокерау, перавозчыкау i дэкларантау. 

Супрацоунш M b r r a i не павшны рабщь безадказных публ1чных заяу i 
каментароу, як1я тычацца палпъпа, праграм i стратэгш мытных органау; 
выказваць негатыуныя меркаванш аб дзяржаунай палпыцы падчас выка-
нання службовых абавязкау, выказваць публ1чна асабгстыя думю, якш 
могуць быць успрынятыя як афщыйная пазщыя мытных органау. 
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Адзенне i знештп выгляд мытшка павшны адлюстроуваць яго пра-
фесшную годнасць як дзяржаунага служачага i падкрэсл1ваць высою 
{мщж мытнай службы. Пры выкананш службовых абавязкау мытнгк зау-
сёды павшен быць у форменным адзенш, выглядаць чыста i ахайна. 
Супрацоушкам мытных органау забараняецца ужываць сшртныя Hanoi 
падчас працы, палщь у забароненых для гэтага месцах. 

Важнае значэнне у барацьбе з карупцыяй мае яе шфармацыйнае за-
беспячэнне, узаемадзеянне мытных службау у гэтым пытаны са сродкам1 
масавай шфармацьп. На сённяшш дзень сабраны вел1зарны Maciy дадзе
ных, яю сведчыць аб маштабах карупцьп у розных мытных органах ва 
yciM свеце i аб мерах па яе спыненш. Але казаць, што на дадзены момант 
адбылася т.зв. «эмшрычная рэвалюцыя» у грамадскай думцы адносна 
шкоды карупцьп, сфармавалася устожшвае непрыяцце хабарнщтва, не 
прыходзщца. Бракуе як раз мабгльнай, сацыяльна адаптаванай шфарма
цьп, якая б даступна i ненадакучл1ва тлумачыла б звычайным людзям якое 
зло нясе карупцыя i як ёй супрацьстаяць. 1нструктарам1 СМА 
крытыкуюцца тыя мытныя службы, яюя «сядзяць склаушы рую» i 
чакаюць, што гэтую работу за ix зробяць нейюя няурадавыя аргашзацьп i 
сацыяльныя службы. Такая практыка з'яуляецца памылковай. Мытным 
адмшктрацыям, неабходна сам1м актыуна праводзщь антыкарупцыйную 
прапаганду сярод насельнщтва праз сродга масавай шфармацьп, нагляд
ную сацыяльную рэкламу i маркетынг. 

У пачатку 2000-х гг. у крашах Еуразвязу была аргашзавана шырокая 
антыкарупцыяная аптацыя праз сацыяльную рэкламу. Але практыка 
паказала яе неэфектыунасць i абмежаванасць. Сёння больш эфектыуна 
выкарыстоуваецца антыкарупцыйны маркетынг. Рознща пам1ж рэкламай 
i маркетынгам наступная: рэклама павышае дасведчанасць аб негатыу-
ных сацыяльных i эканам1чных наступствах карупцьп, а маркетынг 
наюраваны на выяуленне сацыяльных чаканняу i рэакцьп на эфектыу-
насць барацьбы з гэтым вщам злачыннасщ. К а т рэкламны плакат папя -
рэджвае аб незаконнасщ хабару, то маркетынгавы прадукт факус1руе 
увагу на асноуных прычынах хабарнщтва, яюя часта вынгкаюць ад 
элементарнага няведання прадпрымальшкам1 i звычайным1 грамадзянам1 
ycix асабл1васцяу прахаджэння мытных працэдур. Таму на плакатах, 
створаных паводле рэкамендацый шавацыйнага маркетынгу, шфармацыя 
скампанавана таюм чынам, што глядач можа рэальна адразу яе выка
рыстоуваць (напрыклад, нумары тэлефонау антыкарупцыйных службау i 
шшыя практычныя парады) [3]. 

У Рэспублше Беларусь у цэлым сфарм1равана заканадаучая база па 
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барацьбе з карупцыяй, якая ахошпвае усе сферы дзейнасщ дзяржауных 
органау. У беларусгам заканадаустве вызначана само паняцце «каруп
цыя», дадзены ператк карупцыйных правапарушэнняу i злачынствау, 
адзначаны канкрэтныя аргашзацыйныя, прафглактычна-папярэджваючыя 
мерапрыемствы i мехашзмы барцьбы з гэтым вгдам антызаконнай дзей
насщ, а таксама прадугледжана адпаведная крымшальная адказнасць за 
дадзеныя злачынствы. 

Млжнародныя прынцыпы i стандарты па супрацьдзеянш карупцьп у 
дзяржауных органах i неурадавым сектары знайпш адлюстраванне у 
MHorix нарматыуных прававых актах нацыянальнага заканадауства 
Беларуси Базавым дакументам у гэтай сферы з'яуляецца Закон Рэс-
п у б л т Беларусь «Аб барацьбе з карупцыяй», прыняты 20 лшеня 2006 г. 
(ycryniy у сглу з 1.01.2007 г.) [26]. Пытаны барацьбы з гэтым вгдам зла
чыннасщ знайпш адлюстраванне i у шшых прававых актах нацыя -
нальнага заканадауства: 

• Законе Р э с п у б л т Беларусь «Аб дэклараванни ф1з1чным1 асобам1 
даходау, маёмасщ i крынщ грашовых сродкау» (ад 4 студзеня 2003 г.); 

• Законе Р э с п у б л т Бларусь «Аб дзяржаунай службе у Рэспубл1ке 
Беларусь» (ад 14 чэрвеня 2003 г.); 

• асобных нормах Крыминальнага кодэкса i Кодэкса аб адмшктра-
тыуных правапарушэннях Рэспубл1к1 Беларусь; 

У 2007 - 2010 гг. у Беларус1 рэатзоувалгся дзяржауныя праграмы па 
барацьбе са злачыннасцю i карупцыяй на 2007-2010 гг. i на 2010 -
2012 гг. [27]. 

Паводле рашэння Генеральнай Пракуратуры, М1н1стэрства унутраных 
спрау i Камиэта дзяржаунай бяспек1 Рэспубл1к1 Беларусь у красавку 
2007 г. быу зацверджаны перал1к карупцыйных злачынствау, у як1 было 
уключана 14 злачынствау, зафксаваных у Крым1нальным кодэксу Рэс-
п у б л т Беларусь (далей - КрК) [28]. У 2011 г. з гэтага перал1ку, паводле 
сумеснага рашэння вышэй узгаданых дзяржауных устаноу «Аб шфар -
мацыйным узаемадзеянн1 па пытаннях фарм1равання, вядзення i выка-
рыстання адз1ных баз дадзеных пра стан барацьбы з карупцыяй» за 
31 студзеня 2011 г. з а № 5/8/1/34/6, 6bmi выключаны «службовы падлог» 
(арт. 427 КрК), «атрыманне незаконнага узнагароджвання» (арт. 433 
КрК), кантрабанда (арт. 228 КрК) i ф1нансаванне тэрарыстычнай дзей-
насц1 (частка 1 арт. 290 КрК). На сёння ва узгаданым перал1ку маецца 
тольк1 10 карупцыйных злачынствау, а менавгга: 

катэгорыя меней цяжюх злачынствау 
• рабаванне грашовых ды 1ншых матэрыяльных сродкау праз злоу-
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жыванне службовым! паунамоцтвам1 (арт. 210 Крымшальнага кодэксу 
Р э с п у б л т Беларусь - далей КрК); 

• бяздзейнасць службовай асобы з карыснай або шшай асабютай 
защкауленасщ (частка 2 и частка 3 арт. 425 КрК); 

• незаконны удзел у прадпрымальнщкай дзейнасщ (арт. 429 КрК); 
катэгорыя цяжюх злачынствау 

• легал1зацыя («адмыванне») матерыяльных каштоунасцяу, набытых 
злачынным шляхам, здзейсненая службовай асобай з выкарыстаннем 
CBaix службовых паунамоцтвау (части 2 i 3 арт. 235 КрК); 

• злоужыванне уладай або службовым! паунамоцтвам1 з карыснай щ 
шшай асабгстай защкауленнасщ (части 2 i 3 арт. 424 КрК); 

• перавышэнне улады або службовых паунамоцтвау, здзейсненае з 
карыснай щ ш ш а й асабютай защкауленнасщ (частга 2 i 3 арт. 426 КрК); 

• давание хабару (арт. 431 КрК); 
• пасрэднщтва у даванш хабару (арт. 432 КрК); 
• злоужыванне уладай, перавышэнне улады або бездзейнасць асобы, 

надзеленай уладай, здзейсненае з карыснай щ шшай асабгстай зац1кау-
ленасщ (арт. 455 КрК); 

катэгорыя асаблгва цяжюх злачынствау 
• атрыманне хабару (арт. 430 КрК). 
Вщавочна, что зн1жэнне л1ку зарэг1страваных карупцыйных злачын

ствау у 2011 г. у параунанш з папярэдн1м годам на 33,6% звязана як раз 
выключэннем асобных правапарушэнняу з катэгоры1 «карупцыйных». 

Гэтыя змены адбываюцца у рамках прывядзенне нарматыуных пра
вавых норм нацыянальнага заканадауства да м1жнародных стандартау. 27 
студзеня 2012 г. Генеральны пракурор Р э с п у б л т Беларусь Аляксандр 
Конюх заяв1у пра неабходнасць далейшага скарачэння пералгку катэ-
горый карупцыйных злачынствау, вызначаных заканадауствам. Пры-
намс1 ён адзначыу: «Цяпершн1 дзеючы закон аб карупцьп, на мой погляд, 
утрымл1вае некаторыя склады, як1я не з'яуляюцца карупцыйным1. Неаб-
ходна выключыць з закону тыя з ix , што не з'яуляюцца карупцыйным1». 
Прауда, пры гэтым, генпракурор канкрэтна не абазначыу пра як1я катэ-
горы1 злачынствау угзе размова [29]. 

Палажэнн1 i прынцыпы Арушскай дэкларацы1 знайшл1 адлюстраванне 
у Дысцыпл1нарным статуце мытных органау Р э с п у б л т Беларусь, зац-
верджаным Указам Прэзугэнта Рэспубл1к1 Беларусь ад 9 сакавша 2011 г 
№ 98, а таксама Кодэксе прафес1йнай этык1 мытшка, зацверджаным 
Загадам Старшын1 Дзяржаунага мытнага камтата Рэспубл1к1 Беларусь ад 
27 жшуня 2002 г № 311-ОД) [30; 31]. 
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Дысцыплшарны статут мытных органау Р э с п у б л т Беларусь 2011 г. 
распаусюджваецца на службовых асоб мытных органау Р э с п у б л т Бела
русь, тых грамадзян, што упершыню был1 прыняты на службу у мытныя 
органы Беларуси работшкау устаноу, падпарадкаваных Дзяржаунаму 
мытнаму кампэту Р э с п у б л т Беларусь, яюм прысвойваюцца персаналь-
ныя званш. Дадзены прававы дакумент вызначае змест службовай дыс-
цыплшы у мытных органах, правы i абавязкл мытнага юраунщтва па яе 
падтрыманню, вгды i парадак прымянення заахвочванняу i дысцыплшар-
ных спагнанняу, а таксама паслядоунасць абскарджання рашэнняу аб 
прымяненш дысцыплшарных спагнанняу. 

Кодэкс прафесшнай этьпа мытшка 2002 г. - гэта звод маральных нор-
мау i прынцыпау паводзш, як1я павшны выконваць супрацоушю мытных 
органау Рэспублна Беларусь. Прадстауленыя у кодэксе палажэнш i 
прынцыпы нак1раваны на стварэнне умоу, як1я спрыяюць праяуленню 
высокамаральных паводз1н служачых мытных органау пры выкананш iMi 
CBaix службовых абавязкау, як1х маюць права чакаць i патрабаваць ад ix 
грамадзяне. 

Мнопя спецыял1сты да гэтага часу спрачаюцца адносна эфектыунасц1 
правапрымянення м1жнародных канвенцый, на аснове як1х ажыццяуля-
ецца барацьба з карупцыяй у мытных органах. Афщыйныя эмп1рычныя 
даследаванн1 да гэтага часу не усталяват вгдавочнай залежнасц1 пам1ж 
прыняццем антыкарупцыйных канвенцый, 1мплементацыяй i фактычным 
зн1жэннем узроуню карупцы1. Даследн1к1, як1я вывучаюць праблемы 
карупцы1 у дзяржавах Цэнтральна-Усходняй Еуропы i б^:лога СССР, 
адзначаюць, што у MHorix з гэтых крашау высок1 узровень карум-
паванасц1 дзяржаунага апарату, як прав1ла, суседн1чае разам з шырок1м 
прыняццем антыкарупцыйных законау. 

Некатор^1я з экспертау мяркуюць, што да канца не удалося рэаль 
заваць галоуныя задачы Канвенцы1 АЭСР 1997 г. па пераадольванш 
карупцьп у «праблемных» кра1нах: там па-ранейшаму адзначаецца высо-
Ki узровень карупаванасщ сярод чынавенства. У правапрымяненн1 Кан
венцый ААН 2003 г. таксама маюцца праблемы: мнопя дзяржавы, што яе 
падшсат, адмауляюцца ад выканання на практыцы важнейшых яе пала-
жэнняу. Экспертам Сусветнай мытнай аргашзацьп дасюль не вядома 
ан1воднай дысцыплшарнай справы, якая б была заведзена у дачыненн1 да 
службовай асобы мытш за парушэнне «Мадэльнага кодэкса этыю i 
паводз1н супрацоун1кау мытных органау» паводзш. Гэта ёсць сведчаннем 
абстрактнасц1 некаторых фармулёвак узгаданага прававога дакумента. 
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Станоучьиш выткали уплыву м1жнародных пагадненняу у барацьбе з 
карупцыяй можна назваць тое, што гэтыя рамачныя шматбаковыя дамо-
вы утрымл1ваюць патэнцыйна магутныя прававыя шструменты, звязаныя 
з адабраннем маёмасщ i даходау ад карупцьп, яюя можна выкарыстоу-
ваць для кампенсацьп бюджэтных страт. 

Заключэнне. Ва умовах глабатзацьп эканам1чных працэсау у свеце 
эфектыунасць барацьбы з карупцыяй патрабуе больш шчыльнага супра-
цоунщтва пам1ж нацыянальным1 мытным1 службам! як на двухбаковай 
аснове, так i у рамках м1жнародных аргашзацый. Сёння, дзякуючы скаар-
дынаванай дзейнасщ спецыял1заваных шстытутау ААН, СМА, АЭСР, 
Рады Еуропы быу распрацаваны цэлы шэраг антыкарупцыйных мер, яюя 
знайшл1 адлюстраванне у нормах м1жнароднага права i у мытную 
практыку. Сусветная мытная супольнасць 1мкнецца акт^гуна укараняць 
гэтыя рэкаменданш у нацыянальнае заканадауства i на аснове ix 
павышаць эфектыунасць прафшактычных мер па недапушчэнню 
карупцьп у дзейнасць мытняу. У апошн1я дзесяц1годдз1 мног1я кра1ны 
увял1 крымшальную адказнасць за карупцыю на мытш. За другую палову 
1990-х - пачатак 2000-х гадоу, дзякуючы намаганням ААН, АЭСР i 
1ншых м1жнародных арган1зацый, было рэал1завана звыш 75 анты
карупцыйных праектау у дачыненш да мытных органау [2]. 

Эфектыунасць антыкарупцыйнай пал1тык1 у мытных органах шмат у 
чым залежыць ад якасщ планавання арган1зацыйных мер i прадуманасц1 
аператыуных дзеянняу па супрацьдзеянш хабарн1цтву i 1ншым неза
конным дзеянням у мытнай сферы. Патрэбна штодзённая рупл1вая праца 
на ycix узроунях па укараненн1 у свядомасщ супрацоун1кау мытнай 
службы непрыяцця карупцьп i адкрытага яе асуджэння. 

Дзейсным1 сродкам1 па супрацьдзеянню карупцы1 у мытных органах 
служыць ратацыя юраушкоу мытных падраздзяленняу, шырокае укара-
ненне сучасных 1нфармацыйных тэхналог1й, як1я дазваляюць MiHiMi-
заваць непасрэдныя кантакты мытшкау з удзельн1кам1 знешнеэканам1ч-
най дзейнасщ падчас мытнага афармлення i кантролю па перамяшчэнн1 
таварау i транспартных сродкау. Мытным органам належыць наладзщь 
эфектыуны ф1нансавы кантроль за дзейнасцю ceaix падраздзяленняу i 
асобных супрацоуннсау. У сучасных умовах значна узрастае роля супра-
цоун1кау падраздзяленняу уласнай бяспек1 мытнай службы. 

Неабходна узняць эфектыунасць i павыс1ць практычную значнасць 
нацыянальных кодэксау прафес1йнай этык1 супрацоушкау мытных орга-
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нау, створаных на аснове Мадэльнага кодэкса СМА, у яюм выкладзены 
важнейшыя маральныя прынцыпы паводзш супрацоушка мьгтш. 

У справе папярэджвання i прадухшення карупцьп у сферы мытнай 
дзейнасщ важна пашыраць кантакты i дыялог мытных органау з прад-
прымальн1кам1 i б1знес-супольнасцям1, больш актыуна узаемадзейшчаць 
са сродкам1 масавай шфармацьп. Адкрытасць i галоснасць - важнейшыя 
чыншк1 у рэал1зацьп комплекснай праграммы па супрацьдзеянш каруп
цьп у мытнай сктэме. Сусветны вопыт паказвае: без шырокага уздзелу 
грамадскасщ паспяхова змагацца супраць хабарнщтва, подкупу i шшых 
праявау карупцьп у дзяржауных установах немагчыма. 
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International cooperation on anti-corruption efforts in the customs authorities 
(Uladzimir Liakhouski). 

The article is concerned with the international practice of anti-corruption efforts in the 
customs authorities within the framework of the United Nations Organization, the 
Organisation for Economic Co-operation and Development, the Council of Europe and the 
World Customs Organization. The general characteristic of the international legal acts in 
this sphere and the process of their implementation in the legislation of the Republic of 
Belarus are considered. 
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