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Другі Крымінальны кодэкс (КК) БССР быў прыняты 23 верасня 1928
г.  на 3-й сесіі ЦВК БССР 8-га склікання і ўведзены ў дзеянне з 15
лістапада 1928 г. КК БССР 1928 г. быў прыняты апошнім сярод
крымінальных кодэксаў саюзных рэспублік, таму значна адрозніваўся ад
іх у лепшы бок, бо пры яго стварэнні ўлічаны не толькі папярэдні ўласны
прававы вопыт, але і вопыт саюзных рэспублік, у якіх кодэксы ўжо
дзейнічалі з 1927 г. КК БССР перш за ўсё засноўваўся на агульнасаюзных
крымінальных законах, у тым ліку на КК РСФСР 1926 г. Кодэкс БССР
развіваў яго асноўныя палажэнні і ў пэўнай ступені выпраўляў памылкі.

Злачынствам па КК прызнавалася дзеянне альбо бяздзеянне, небя-
спечнае не для сістэмы сацыяльных каштоўнасцей (грамадскіх адносін), а
для савецкага ладу і правапарадку, усталяванага працоўна-сялянскай
уладай на пераходны да камуністычнага ладу перыяд (арт. 4). Гэтае
вызначэнне называла матэрыяльны прызнак злачынства – грамадскую
небяспечнасць дзеяння, але не ўказвала на крымінальную супраць-
праўнасць дзеяння. Такім чынам, катэгорыя грамадскай бяспечнасці была
адзначана інакш, чым разумеецца ў наш час, і фактычна не адпавядала
сваёй назве. Для яе зместу больш бы падыходзіў тэрмін «дзяржаўна
небяспечнае дзеянне». Грамадскія інтарэсы і каштоўнасці разглядаліся
самастойна. Другаснасць інтарэсаў асобы ў параўнанні з дзяржаўнымі
інтарэсамі характэрызуе ўвесь змест Крымінальнага кодэкса.

Адсутнасць фармальнага крытэрыя злачынства садзейнічала
развіццю канцэпцыі мераў сацыяльнай аховы з палажэннямі аб асобах,
якія пагражаюць сацыяльнай бяспецы. У адрозненне ад КК 1922 г. КК
1928 г. поўнасцю адмовіўся ад тэрміна «пакаранне». Дактрына
крымінальнай адказнасці была канчаткова пабудавана на палажэннях аб
сацыяльнай ахове як функцыі рэпрэсіі, хаця сутнасць ад гэтага не
мянялася.

У гэтым выпадку крымінальны пераслед мог абыходзіцца без



выканання фармальных працэдур даказвання і ажыццяўлення
правасуддзя. Крымінальна-прававая забарона дзеяння таксама не магла
суіснаваць з прынцыпам аналогіі крымінальнага закона, які замацоўваўся
ў Кодэксе, таму супрацьпраўнасць дзеяння была толькі факультатыўнай
асновай адказнасці згодна з Крымінальным кодэксам. Таксама да
недахопаў КК БССР 1928 г. можна аднесці палажэнне, што было ўзята з
«Асноўных пачаткаў крымінальнага заканадаўства СССР і саюзных
рэспублік», якое дазваляла выкарыстоўваць меры сацыяльнай абароны не
толькі да асоб,  якія здзейснілі злачынствы,  але і да тых,  хто з’яўляўся
«небяспечным па сваёй сувязі з крымінальным асяроддзем ці сваёй
мінулай дзейнасці».

Пры ўсёй дэкларатыўнасці нормы аб мэтах крымінальнага закана-
даўства ў КК БССР у ёй утрымлівалася важнае палажэнне аб няроўнасці
суб’ектаў крымінальнай адказнасці і аб накіраванасці закона не толькі на
барацьбу са злачыннасцю, але і на класавую барацьбу. Гэта надавала
Кодэксу палітызаваны характар і дазваляла разглядаць яго не толькі як
інструмент праваахоўчай дзейнасці, але і як сродак палітычных рэпрэсій.

Увогуле ў крымінальным праве таго перыяду ідэалогія пераважала
над правам. Класавая прыналежнасць і сацыяльнае паходжанне асобы,
якая здзейсніла злачынства, мелі вырашаючае значэнне ў выбары меры
сацыяльнай аховы і ўплывалі на ступень грамадскай бяспекі здзейсненага
злачынства. Ідэалагізаванасць Крымінальнага кодэкса выяўлялася і ў
спробе адмаўлення ад базавых паняццяў крымінальнага права выключна
па матывах класавай барацьбы, дэклараванага Савецкай уладай класавага
адрознення савецкага права ад буржуазнага, што не мела аб’ектыўных
асноў і негатыўна адбілася на развіцці навукі крымінальнага права і
судовай практыкі.

Тым не менш,  нягледзячы на недахопы Крымінальнага кодэкса
БССР 1928 г. і яго рэпрэсіўную накіраванасць, варта адзначыць, што
прававыя інстытуты, якія былі пакладзены ў яго аснову, закладвалі
падставы для далейшага развіцця айчыннага крымінальнага права.
Шматлікія нормы і палажэнні,  замацаваныя ў Кодэксе,  амаль у
нязменным выглядзе дайшлі да нашых дзён. Акрамя таго, КК БССР 1928
г. у значнай меры выправіў канцэптуальныя памылкі і супярэчнасці КК
РСФСР 1922 г.


