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С. А. ГУР’ЕЎ 

ЗМЕНЫ Ў КРЫМІНАЛЬНАЙ ПАЛІТЫЦЫ І ЗАКАНАДАЎСТВЕ БЕЛАРУСІ  
Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХХ ст. 

Рассматриваются вопросы развития уголовной политики и законодательства на территории Беларуси с момента приня-
тия Уголовного кодекса 1960 г. до конца ХХ в. Выдвигаются предложения по внесению изменений в уголовное законода-
тельство Республики Беларусь. 

In the article are considered the questions of development of the criminal policy and legislation оn the territory of Belarus from the 
moment of acceptance of the Criminal code of 1960 to the end of the twentieth century. The proposals for changes in the criminal legis-
lation of the Republic of Belarus are given.  

Пасля больш чым 30-гадовага перыяду дзеяння Крымінальнага кодэкса (далей – КК) БССР 
1928 г. на змену яму прыйшоў новы Кодэкс, прыняты 29 снежня 1960 г. і ўведзены ў дзеянне з 1 кра-
савіка 1961 г. Як адзначаюць навукоўцы, у гэты перыяд савецкае крымінальнае права супрацьста-
яла рэпрэсіўнаму заканадаўству 1930–1940-х гг. і было, несумненна, больш прагрэсіўным і дэмакра-
тычным1. Неабходнасць новай кадыфікацыі крымінальнага заканадаўства ўзнікла задоўга да яе 
ажыццяўлення. З заканчэннем Другой сусветнай вайны для Заходняй Еўропы стала характэрнай 
тэндэнцыя адмаўлення ад сацыялагічнай школы крымінальнага права, якая асацыявалася з рэжы-
мамі Гітлера ў Германіі і Мусаліні ў Італіі. Таксама паступілі і ў СССР, тым больш, што пасля смерці 
Сталіна кіраўніцтва СССР лічыла верагодным пабудаваць камунізм у сціслыя тэрміны і адпаведна 
з пануючай камуністычнай ідэалогіяй увогуле ліквідаваць злачыннасць. Менавіта гэта патрабавала 
і карэннай перапрацоўкі існаваўшага крымінальнага заканадаўства, у тым ліку замацавання ў ім 
інструментарыя, які б дазволіў правесці сацыяльна-эканамічную і ідэалагічную рэформы грамадства. 

Пэўная дэмакратызацыя савецкай дзяржавы, якая пачалася з канца 1950-х гг., дазволіла пашы-
рыць кампетэнцыю саюзных рэспублік у сферы праватворчасці, абмежаванай раней згодна з Паста-
новай ЦВК і СНК СССР ад 20 ліпеня 1936 г. і ўсталяваўшай, што крымінальнае заканадаўства павін-
на быць адзіным для ўсяго Саюза ССР. Шостая сесія Вярхоўнага Савета СССР IV склікання 
11 лютага 1957 г. прыняла Закон «Аб аднясенні да вядзення саюзных рэспублік заканадаўства аб 
уладкаванні судоў саюзных рэспублік, прыняцці грамадзянскага, крымінальнага і працэсуальнага 
кодэксаў», які меў важнае і прынцыповае значэнне. У кампетэнцыі Саюза ССР было захавана 
«ўсталяванне Асноў заканадаўства аб судаўладкаванні і судаводстве, Асноў грамадзянскага і кры-
мінальнага заканадаўства», адпаведна быў зменены пункт «х» арт. 14 Канстытуцыі СССР 1936 г.2 
У адпаведнасці з гэтым пазней у Агульную частку КК БССР 1960 г. былі цалкам уключаны 
прынцыповыя палажэнні і паняцці Асноў крымінальнага заканадаўства Саюза ССР і саюзных 
рэспублік 1958 г., а ў Асаблівай частцы Кодэкса ўзноўлены агульнасаюзныя законы аб крымінальнай 
адказнасці за дзяржаўныя і воінскія злачынствы (раздз. 6 і 16 адпаведна)3.  

Савецкія рэспублікі ўзнялі шматлікія прававыя пытанні пры прыняцці ўласных крымінальных  
кодэксаў. У падрыхтоўцы праектаў крымінальных кодэксаў саюзных рэспублік, у тым ліку БССР, 
удзельнічалі навуковыя і практычныя супрацоўнікі, навукова-даследчыя і вучэбныя юрыдычныя 
ўстановы. Распрацоўка законапраектаў ажыццяўлялася на шырокіх дэмакратычных пачатках, і яны 
ўяўлялі сабой вынік вялікай калектыўнай працы. На нарадах, навуковых канферэнцыях, выступ-
леннях у друку, у розных камісіях абмяркоўваліся наспелыя пытанні ўдасканалення крымінальнага 
заканадаўства, абмяркоўваліся прынцыпы і агульныя палажэнні заканадаўства, у прыватнасці, 
аб складах злачынстваў і санкцыях. Пры гэтым улічвалася заканадаўства і практыка іншых сацыя-
лістычных дзяржаў. Была выкарыстана найноўшая літаратура па пытаннях крымінальнага права, 
дзе прапанаваны або абгрунтаваны змены і дапаўненні нормаў савецкага крымінальнага зака-
надаўства. З канца 1950-х гг. актыўныя крымінальна-прававыя даследаванні ажыццяўляла 
Міністэрства юстыцыі БССР, а пасля яго ліквідацыі ў 1960 г. – Юрыдычная камісія пры Саўміне 
БССР, асноўнай задачай якой з’яўлялася кадыфікацыя і сістэматызацыя заканадаўства, разгляд 
законапраектаў.  

У гэты ж перыяд на кафедры крымінальнага права і працэсу БДУ была закладзена аснова пасля-
ваеннай беларускай школы крымінальнага права. Значныя навуковыя распрацоўкі ажыццяўлялі 
І. І. Гарэлік, І. С. Цішкевіч, М. М. Меркушаў, У. А. Шкурко, С. Т. Шардыка, Г. Ф. Басава, Я. А. Мацвіен-
ка, С. П. Маргунскі і інш. Так, І. І. Гарэлік і М. М. Меркушаў аналізавалі ў 1960 г. склады злачынстваў 
супраць асобы ў праекце КК БССР4. І. С. Цішкевічу належаць працы па даследаванні праблем ста-
дый злачыннай дзейнасці, неабходнай абароны, затрымання злачынцы. І. І. Гарэлік пісаў працы, пры-
свечаныя пакіданню ў небяспецы, пастаўленню ў небяспеку, злачынствам, нябяспечным для жыцця 
і здароў’я. Я. А. Мацвіенка грунтоўна даследаваў найбольш важныя пытанні выканання судовых пас-
таноў і прапаноўваў унясенне ў заканадаўства БССР змен, якія тычыліся адтэрміноўкі выканання 
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прысуду, датэрміновага вызвалення і г. д.5 Вывучэннем асаблівасцей прычыннай сувязі ў крыміналь-
ным праве, у тым ліку прычыннай сувязі пры бяздзеянні, займаўся М. М. Меркушаў6. Закраналіся 
пытанні тагачаснага крымінальнага права і заканадаўства С. П. Маргунскім7. У 1963 г. пасля 
прыняцця КК з удзелам І. І. Гарэліка, М. М. Меркушава, І. С. Цішкевіча, С. Т. Шардыка, Г. Ф. Басава 
і іншых аўтараў быў падрыхтаваны каментарый да КК8.  

У гэты перыяд назіраецца вяртанне да тэарэтычных праблем вызначэння злачынства, пошуку 
крытэрыяў па адрозненні злачынных і не злачынных паводзін, якія існавалі яшчэ ў дарэвалюцыйнай 
прававой думцы9. У самастойныя галіны прававых ведаў вылучаюцца крыміналогія і папраўленча-
працоўнае права, пачынаецца паглыбленае даследаванне праблемы прычын злачыннасці і асобы 
злачынцы, стала надавацца сур’ёзная ўвага сацыялагічным аспектам крымінальнага права. Навукова-
даследчая праца, а таксама практычная дзейнасць па падрыхтоўцы праектаў агульнасаюзных кры-
мінальных законаў істотна спрыялі развіццю савецкай, у тым ліку беларускай, навукі крымінальнага 
права, у прыватнасці навуковай распрацоўцы праблем крымінальнага закона10.  

Вынікам значных навуковых напрацовак расійскіх і беларускіх вучоных з’явілася не толькі пры-
няцце новага крымінальнага закона, але і істотная змена правапрымяняльнай практыкі і ў цэлым 
змены ў крымінальнай палітыцы. Крымінальнае заканадаўства стала больш гуманным і дэмакра-
тычным, чым у папярэдні перыяд, мела месца звужэнне вобласці крымінальна-каральных паводзін, 
якое выяўлялася ў поўным выключэнні шэрагу складаў злачынстваў, вядомых КК 1928 г. (пераплаў-
ленне дзяржаўнай разменнай металічнай манеты ў зліткі (арт. 85); неданясенне аб масавых беспа-
радках (арт. 86); выдумка і распаўсюджванне лжывых чутак, якія могуць выклікаць грамадскую 
паніку (арт. 104); самавольнае без патрэбы спыненне цягніка (арт. 108); ліхвярства (ст. 259) і г. д.)11. 
Шэраг дзеянняў прызнаваўся злачынным толькі пры ўмове іх здзяйснення пасля ўжывання мер 
грамадскага, дысцыплінарнага або адміністрацыйнага ўздзеяння (напрыклад, арт. 155 КК БССР 
1960 г. прызнаваў самагонаварэнне злачынствам, калі яно мела месца пасля прымянення да вінава-
тага мер грамадскага або адміністрацыйнага ўздзеяння і інш.)12.   

Найбольш істотнай і важнай рысай КК БССР 1960 г. было прадугледжанае законам шырокае 
прымяненне да асуджаных мер грамадскага ўздзеяння як альтэрнатывы пакарання або разам 
з пакараннямі. Згодна з Кодэксам прымянялася вызваленне ад крымінальнай адказнасці з перадачай 
матэрыялаў справы ў таварыскі суд пры здзяйсненні ўпершыню малазначнага злачынства (арт. 49), 
з перадачай вінаватага на парукі пры здзяйсненні злачынства невялікай грамадскай небяспекі 
(арт. 50), умоўнае асуджэнне (арт. 43), умоўнае асуджэнне з абавязковым прыцягненнем асуджанага 
да працы (арт. 23-1 уведзены ў КК у 1977 г.), асуджэнне з адтэрміноўкай (арт. 44-1 уведзены ў КК 
у 1977 г. у адносінах да непаўналетніх, з 1982 г. распаўсюджаны і на паўналетніх), якое прадугледж-
вала перадачу асуджанага на выхаванне працоўнай арганізацыі, прафсаюзу, асобным грамадзянам. 
Акрамя таго, у некаторых санкцыях Асаблівай часткі Кодэкса меры грамадскага ўздзеяння пра-
дугледжваліся побач з пакараннямі (арт. 92, 98, 121, 125, 126, 132, 135, 138, 196 і г. д.).  

Аднак у Кодэксе быў аслаблены яго карна-папераджальны бок, асабліва ў практыцы пракурорска-
следчых органаў, якія сталі на шлях празмерна шырокага звароту да мер грамадскага ўздзеяння і да 
1964 г. давялі гэтую тэндэнцыю да абсурду. Прычынай таму была вера ў адміранне судовай функцыі 
пры пабудове камунізму і станоўчы эфект, які давалі такія меры, бо яны насілі індывідуальна-пра-
філактычны характар (суд ускладаў на асуджанага вызначаныя абавязкі, стымулюючыя яго выпраў-
ленне, а таксама на працоўныя калектывы або пэўных асоб – абавязкі па назіранні за паводзінамі 
асуджаных і правядзенні з імі выхаваўчай працы) і рэальна спрыялі выпраўленню злачынцаў. 

Грамадскае ўздзеянне на асуджаных асоб у савецкай крымінальна-прававой дактрыне шчыльна 
спалучалася з працоўным уздзеяннем на іх. У гэты перыяд для крымінальна-прававой палітыкі было 
характэрным утылітарнае выкарыстанне крымінальнага заканадаўства, таму судовая практыка 
мела тэндэнцыі маштабнага выкарыстання асуджэння з прыцягненнем да працы (арт. 23-1, 51-2). 
Крымінальныя санкцыі фармуляваліся і ўжываліся з мэтай забеспячэння запатрабаванняў народнай 
гаспадаркі ў працоўным рэсурсе, адкуль выцякала і тэндэнцыя да правядзення крымінальна-палі-
тычных кампаній па барацьбе са злачыннасцю, у выніку чаго колькасць асуджаных то павялічвалася, 
то змяншалася ў залежнасці ад грамадскай сітуацыі. Такія з’явы не былі характэрнымі для буржуаз-
ных дзяржаў. Тым не менш у СССР, у тым ліку і Беларускай ССР, шырокае прыцягненне асуджаных 
да працы, таксама як і грамадскае ўздзеянне на іх, давала рэальны эфект па выпраўленні і пе-
равыхаванні асобы, што, у сваю чаргу, дазваляла прымяняць больш гуманныя меры крымінальнай 
адказнасці і ўтрымання асуджаных у параўнанні з пазбаўленнем волі.  

Адным з вынікаў крымінальнай кадыфікацыі стала вяртанне савецкага крымінальнага права да 
класічных прававых канонаў. У адрозненне ад папярэдняга новы Кодэкс меў падзел на агульную 
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і асаблівую часткі. Паняцце злачынства было сфармулявана як яднаючае яго матэрыяльныя 
(грамадская небяспека дзеяння) і фармальныя (супрацьпраўнасць дзеяння) прыметы. Артыкул 3 КК 
БССР 1960 г. усталёўваў, што крымінальная адказнасць магчыма толькі пры наяўнасці віны ў дзеян-
ні асобы. Назаўжды сышлі ў нябыт нормы аб аналогіі крымінальнага закона і аб яго зваротнай сіле ў 
выпадку, калі прававое становішча асобы пагаршалася. Таксама была выключана класавая ха-
рактарыстыка злачынства. Адбылося адмаўленне ад сацыялагічнай прававой канцэпцыі з яе тэо-
рыяй аб «небяспечным стане асобы» і «мерах сацыяльнай аховы». Тагачасныя навукоўцы адзначалі, 
што заканадаўчае замацаванне прыметы супрацьпраўнасці і адмова ад аналогіі з’явіліся значным 
крокам па ўмацаванні законнасці ў савецкай дзяржаве13.  

Важным дасягненнем савецкага крымінальнага заканадаўства стала выразнае замацаванне фун-
даментальных крымінальна-прававых прынцыпаў: гуманізму, вызначанасці пакарання, спалучэння 
эканоміі рэпрэсіі з ужываннем найбольш строгага пакарання за здзяйсненне асоба небяспечных 
злачынстваў. Былі сфармуляваны найбольш жыццяздольныя крымінальна-прававыя інстытуты, у ас-
ноўным пакінутыя сутнасна нязменнымі і ў канцы ХХ ст.: вучэнне аб паняцці злачынства, аб дзеянні 
крымінальнага закона ў прасторы, стадыях злачынства, формах віны, падставах крымінальнай 
адказнасці, беспрытомнасці, неабходнай абароне і крайняй неабходнасці, адказнасці саўдзельнікаў, 
судзімасці, кваліфікацыі злачынстваў, мэтах і сутнасці прызначэння пакарання і інш. 

Пры стварэнні сучаснага крымінальнага заканадаўства варта ўлічваць і выкарыстоўваць ста-
ноўчы досвед БССР. Так, у зацверджанай Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 23.12.2010 г. 
№ 672 (у рэдакцыі ад 30.12.2011 г.) Канцэпцыі ўдасканалення сістэмы мер крымінальнай адказнасці 
і парадку іх выканання (далей – Канцэпцыя) адзначаецца, што пазбаўленне волі ў Рэспубліцы Бела-
русь складае каля 24 % у структуры відаў пакаранняў, а, улічваючы ўжыванне пакарання ў 
выглядзе арышту (каля 11 %), колькасць асоб, накіраваных у 2009 г. у месцы пазбаўлення волі, 
перавысіла 35 % ад агульнага ліку асуджаных. У 2002 г., праз год пасля ўвядзення КК 1999 г. у дзе-
янне, колькасць асоб, асуджаных да пазбаўлення волі і арышту, увогуле складала 44,4 %. У той жа 
час за ўвесь перыяд дзеяння КК БССР 1960 г. пазбаўленне волі было прыменена да 516 351 асобы, 
ці 37,7 % асуджаных. У асобныя гады працэнт асуджаных да пазбаўлення волі быў яшчэ ніжэйшы: 
22,5 % – у 1987 г., 27,8 % – у 1991 г. Нават у апошні год дзеяння КК 1960–2000 гг. пазбаўленне волі 
не перавышала 34,1 %, а разам з арыштам (1,6 %) – 35,6 %14.  

Канцэпцыя ў якасці асноўнай сваёй задачы называе далейшае пашырэнне ўжывання альтэрна-
тыўных пазбаўленню волі відаў пакаранняў і іншых мер крымінальнай адказнасці, бо ў сапраўдны 
момант адтэрміноўка выканання пакарання і ўмоўнае неўжыванне пакарання выкарыстоўваюцца 
толькі каля 2 і 1,5 % адпаведна. Дадзеныя меры крымінальнай адказнасці належаць да крымінальна-
прававога інстытута прабацыі, таму далей для іх вызначэння будзе ўжывацца тэрмін «прабацыя». 

У перыяд дзеяння КК 1960 г. інстытут прабацыі ўжываўся да асуджаных значна часцей, чым сёння. 
Напрыклад, у 1981–1990 гг. умоўнае асуджэнне (арт. 43), умоўнае асуджэнне з абавязковым пры-
цягненнем да працы (арт. 23-1) і прымяненне адтэрміноўкі пакарання (арт. 44) у сукупнасці прымя-
няліся ў сярэднім да 23,2 % асуджаных, у 1991–2000 гг. – да 30,6 %15. Дадзеныя лічбы сведчаць аб 
недастатковым ужыванні прабацыі на сённяшні дзень у параўнанні з перыядам дзеяння КК БССР 
1960 г., што пацвярджаецца і палажэннямі Канцэпцыі. 

Асноўнай прычынай, па якой інстытут прабацыі сёння ўжываецца недастаткова, – слабая 
эфектыўнасць сістэмы кантролю за асуджанымі асобамі. Таму для судовай сістэмы значна прасцей 
і больш надзейна рэальна пазбавіць асуджанага волі і кантраляваць яго ў межах папраўчых устаноў. 
Але зняволенне ў сітуацыі, калі гаворка не ідзе аб цяжкіх ці асабліва цяжкіх злачынствах, не заў-
сёды адпавядае патрабаванням сучаснасці. Выйсцем у гэтай сітуацыі з’яўляецца, на наш погляд, 
стварэнне службы прабацыі, якая б ажыццяўляла эфектыўны кантроль і перавыхаванне асоб, 
асуджаных за злачынствы невялікай грамадскай небяспекі. У сапраўдны час гэтыя функцыі згодна 
з арт. 78 КК 1999 г. і ч. 8 арт. 14 Крымінальна-выканаўчага кодэкса Рэспублікі Беларусь 2000 г. 
выконваюць крымінальна-выканаўчыя інспекцыі па месцы жыхарства асуджаных. Але крымінальна-
выканаўчыя інспекцыі маюць невялікую колькасць супрацоўнікаў, у іх склад не ўваходзяць 
профільныя спецыялісты па аказанні асуджаным неабходнай сацыяльна-псіхалагічнай і прававой 
дапамогі, акрамя таго, інспекцыі выконваюць і іншыя абавязкі, якія адцягваюць іх рэсурсы, не 
дазваляючы эфектыўна сканцэнтравацца на прабацыі. У час дзеяння КК БССР 1960 г. вялікую 
працу з асуджанымі выконвалі працоўныя калектывы і прафсаюзы па месцы працы асуджаных, 
у сапраўдны момант гэтыя магчымасці абмежаваныя з прычыны больш высокай ступені 
індывідуалізму ў сучасным грамадстве. Таму стварэнне прафесійнай службы прабацыі, якая спецыя-
лізавалася б выключна на працы з асуджанымі за злачынствы, што не ўяўляюць вялікай грамадскай 
небяспекі, падаецца неабходным. Улічваючы традыцыі нацыянальнага заканадаўства, правапры-
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мяняльнай практыкі і сістэмы дзяржаўнага кіравання, мэтазгодна стварыць службу прабацыі 
ў складзе існуючых крымінальна-выканаўчых інспекцый і надзяліць яе неабходным штатам працаў-
нікоў і кампетэнцыяй. 

Да недахопаў дзеючага Крымінальнага кодэкса ў параўнанні з КК БССР 1960 г. можна таксама 
аднесці яго прафесійную дэфармацыю, якая выявілася ва ўскладненні лексікі. З крымінальным пра-
вам грамадзяне сустракаюцца даволі часта, і яго сэнс павінен быць зразумелым без прафесійнай юры-
дычнай дапамогі. Заканадаўцу не варта ўскладняць тэкст крымінальнага закона без асаблівай 
неабходнасці. Напрыклад, простыя для ўспрымання і даўно існуючыя тэрміны, такія як «хворы», 
«псіхічнахворы», «гаўптвахта», былі заменены ў дзеючым КК на «хворая асоба», «асоба, якая пакутуе 
на псіхічнае расстройства (хваробу)», «гаўптвахта ваеннай камендатуры» адпаведна. Да тэрміна «хва-
роба» дадалі тэрмін «захворванне», стварыўшы тэрміналагічнае дубляванне. Вельмі цяжкімі для 
ўспрымання выглядаюць артыкулы 226-1 і 226-2 КК, якія перагружаны банкаўска-фінансавай тэр-
міналогіяй. На практыцы гэтыя артыкулы практычна не ўжываюцца, што сведчыць аб недастатковай 
распрацоўцы праблем крыміналізацыі злачынстваў у КК. У дадзеных выпадках мэтазгодна было б не 
ўносіць у крымінальны закон неабгрунтавана складаныя для ўспрыняцця нормы, тым больш, што 
добрыя лексічныя традыцыі крымінальнага заканадаўства былі закладзены ў КК БССР 1960 г. 

Падводзячы вынікі, варта сказаць, што крымінальнае права Беларускай ССР у сваім развіцці 
дыялектычна залежала ад працэсу паэтапнага развіцця савецкай дзяржавы, грамадства, ідэалогіі, 
навукі крымінальнага права і з’яўлялася пэўным элементам дзяржаўнай сістэмы кіравання. 
Крымінальнае заканадаўства, акрамя сваіх традыцыйных функцый, было арыентавана таксама на 
замацаванне татальнай і канчатковай сацыяльнай перабудовы, панавання камуністычнай ідэалогіі 
і ўлады. Адзначым, што ўласнай крымінальнай палітыкі ў БССР амаль не было, у адрозненне ад 
сучаснасці, бо рэспубліка была складовай часткай СССР. Таксама і асноўныя прынцыповыя пала-
жэнні крымінальнага заканадаўства знаходзіліся ў кампетэнцыі СССР. Зараз Рэспубліка Беларусь – 
незалежная дзяржава, якая праводзіць самастойную крымінальную палітыку, тым не менш, 
назапашаны навуковы і практычны досвед БССР у галіне крымінальнага права мэтазгодна выка-
рыстоўваць пры распрацоўцы сучаснага крымінальнага заканадаўства.  

На падставе параўнальнага аналізу крымінальнага заканадаўства можна сфармуляваць прапа-
новы па далейшым удасканаленні крымінальнага заканадаўства і крымінальнай палітыкі Рэспублікі 
Беларусь: а) неабходна далейшае развіццё сістэмы мер пакаранняў і ўдасканаленне іншых мер кры-
мінальнай адказнасці, акрамя пакаранняў, у тым ліку пашырэнне ў адпаведнасці з Канцэпцыяй выка-
рыстання інстытута прабацыі (асуджэнне з адтэрміноўкай ужывання пакарання, асуджэнне з умоў-
ным неўжываннем пакарання), які недастаткова прымяняецца ў сапраўдны момант у параўнанні 
з БССР; б) мэтазгодна з улікам нацыянальнага заканадаўства і сістэмы дзяржаўнага кіравання ства-
рэнне ў складзе існуючых крымінальна-выканаўчых інспекцый асобнай службы прабацыі, што даз-
воліла б запоўніць вакуум, які стварыўся ў гэтай сферы пасля спынення дзеяння КК 1960 г., калі 
з дадзенай функцыяй паспяхова спраўляліся працоўныя калектывы, а таксама знізіць лік асоб, 
асуджаемых да пазбаўлення волі, паменшыць рэцыдыў злачынстваў, палепшыць працу крымі-
нальна-выканаўчых інспекцый; в) тэкст дзеючага крымінальнага закона ў параўнанні з папярэднім 
стаў больш прафесійным і менш зразумелым радавому грамадзяніну. Удалыя і шырокавядомыя 
з часоў БССР тэрміны і фармулёўкі ўскладняюцца і замяняюцца, што зніжае інфармацыйную 
і выхаваўчую функцыі КК, ліквідуе пераемнасць у праве. У некаторых артыкулах дзеючага КК 
мэтазгодна вяртанне да раней выпрацаванай тэрміналогіі, спрашчэнне заканадаўчых фармулёвак, 
што будзе спрыяць павышэнню інфармаванасці насельніцтва па пытаннях крымінальнага закана-
даўства і ўмацаванню аўтарытэта крымінальнага права ў грамадстве. 

1 Гл.: Б а р к о в  А . Концептуальные основы Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 г. // Юстиция Беларуси. 1999. 
№ 4. С. 23. 

2 Гл.: Уголовное право. История юридической науки / Отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М., 1978. С. 244. 
3 Гл.: Г о р е л и к  И .  И . Развитие Особенной части уголовного кодекса БССР 1960 г. // Развитие уголовного права Бело-

русской ССР: Сб. ст. / Под ред. И. И. Горелика и И. С. Тишкевича. Минск, 1973. С. 108. 
4 Гл.: Г о р е л и к  И .  И . ,  М е р к у ш е в  М .  Н . Преступления против личности в проекте УК БССР // Правоведение. 

1960. № 2. С. 149–153. 
5 Гл.: М а т в и е н к о  Е .  А . Некоторые вопросы исполнения приговора в советском уголовном процессе: К проекту УПК 

БССР // Вопросы уголовного права и процесса. Минск, 1958. Вып. 1. С. 183–200. 
6 Гл.: М е р к у ш е в  М .  Н .  Вопросы причинной связи в уголовном праве // Там жа. С. 3–21. 
7 Гл.: Вопросы уголовного и гражданского права в новом законодательстве / Редкол.: С. П. Маргунский и др. Минск, 1960.  
8 Гл.: Уголовный кодекс Белорусской ССР / Под ред. С. Т. Шардыко, Г. Ф. Басова. Минск, 1963.  
9 Гл.: Е п и ф а н о в а  Е .  В . Теория преступления в науке уголовного права: исторический аспект и современность: Учеб. 

пособие. Краснодар, 2006. С. 74. 



Веснік БДУ. Сер. 3. 2012. № 3 

 90 

10 Гл.: Уголовное право... С. 251–252. 
11 Гл.: Очерки истории государства и права БССР / Отв. ред. И. А. Юхо. Минск, 1969. Вып. 2. С. 336–341. 
12 Гл.: Крымінальны кодэкс Беларускай ССР. Мінск, 1961. С. 56. 
13 Гл.: Ш и ш о в  О .  Ф . Основные этапы развития советского уголовного права // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 1989. 

№ 1. С. 40–60. 
14 Гл.: Б а р к о в  А . Уголовный кодекс Республики Беларусь: пять лет в действии // Юстиция Беларуси. 2005. № 12. С. 30. 
15 Гл.: Борьба с преступностью в Беларуси: научные основы и концептуальные решения / О. И. Бажанов и др.; Под ред. 

О. И. Бажанова. Минск, 2005. С. 100. 

Паступіў у рэдакцыю 27.04.12. 

Сяргей Аляксандравіч Гур’еў – юрысконсульт Белгазпрамбанка. 
 
 
 
 

Л. В. СТАРОВОЙТОВА 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Рассматриваются идеологические аспекты глобализации. Отмечается, что вызовы глобализации носят многофакторный 
характер, но в связи с усилением экономической конкуренции и политической борьбы за глобальное доминирование они все 
больше приобретают идеологическую форму осмысления. Раскрывается взаимодействие неолиберализма с практикой гло-
бализации и обращается внимание на поиск альтернатив современной модели глобализации и интегративной идеологии. 

The article is devoted to  the ideological aspects of globalization. It is noted that the challenges of globalization are multifactorial, but 
due to the increasing economic competition and political struggle for global domination, they are increasingly becoming an ideological 
form of thinking. The author reveals the interaction of neoliberal with globalization and  draws attention to the further strengthening of 
finding alternatives to current model of globalization and the search for integrative ideology. 

В социальных науках интерес к изучению глобализации и ее вызовов для современного государства 
отличается нарастающей актуальностью. Глобализация как процесс интенсификации экономи-
ческих, финансовых, политических, культурных связей между сообществами приводит к унифи-
кации мира и появлению многообразных взаимозависимостей в наднациональном масштабе. Она 
формирует новую экономическую, социокультурную и политическую реальность функционирования 
мирового сообщества, системы межгосударственных отношений, отдельных государств и отдельных 
индивидов. «Создав всемирные коммуникационные сети, человек окончательно превратил себя 
в часть чего-то большего, чем он сам»1. Благодаря современным средствам коммуникации глобали-
зация входит в повседневный опыт человека, становится «формой поведения провинциала». 
Как отмечает У. Бек, «глобализация означает аннулирование расстояний, погружение в часто  
нежелательные и непонятные транснациональные формы жизни»2. Но процесс этот не является  
социально-комфортным. «Шок глобализации», по словам У. Бека, вызывает все новые дискуссии. 
Не только развивающиеся, но и развитые страны чувствуют себя уязвимыми, подвергающимися 
опасности со стороны глобализационных процессов. Даже США столкнулись с вызовом «американскому 
кредо» и «стержневой культуре», принципам американской идентичности со стороны мультикульту-
рализма – «антизападной идеологии», бросившей перчатку «англоконформистскому» образу Америки3. 

Вызовы глобализации носят многофакторный характер, но в связи с усилением глобальной эко-
номической конкуренции при нарастающей культурной универсализации они все больше приобре-
тают идеологическую форму осмысления. Процессы глобализации становятся проблемным полем 
между сторонниками различных идеологических воззрений и теоретических традиций, которые  
наполняют глобализацию вариантами интерпретаций и используют ее концепт как сугубо идеологи-
ческий инструмент экономической и политической борьбы. Для западных теоретиков проблемное 
поле исследований идеологической сферы связано с сохранением западной цивилизационной иден-
тичности и глобальной доминации, поиском ответов на нарастание антиглобализма и предлагаемых 
альтернатив, продуцируемых незападным политическим процессом. В русле данной проблематики 
наиболее известными стали работы Д. Бьюкенена, Ф. Фукуямы, С. Хантингтона. Появилась и обшир-
ная библиография, посвященная идеологическим вызовам глобализации и поискам ответов на уни-
версалистские претензии западных культурных ценностей. Признанными теоретиками антиглоба-
лизма являются С. Амин, Э. Балибар, П. Бурдье, И. Валлерстайн, А. Негри, М. Хардт, Н. Хомский.  

Перед белорусскими философами, социологами, политологами, культурологами встала задача 
исследования идеологических аспектов глобализации при изучении проблем сохранения суверени-
тета белорусского государства, формирования национальной идентичности и развития националь-
ного самосознания. Большой вклад в разработку данной проблематики внесли Е. М. Бабосов, 
А. Н. Данилов, В. А. Мельник, А. П. Мельников, Т. Ф. Милова, А. Г. Слука, Я. С. Яскевич и др. В сбор-


