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У гісторыі айчыннага крымінальнага заканадаўства Крымінальны 
кодэкс (КК) РСФСР 1922 г. (які адразу пачаў дзейнічаць на тэрыторыі 
Беларусі, а з 1924 г. афіцыйна стаў называцца Крымінальным кодэксам 
БССР) займае асаблівае месца, хоць тэрмін яго дзеяння быў самым 
кароткім. Некаторыя яго палажэнні настолькі ўдала сфармуляваны, што 
застаюцца амаль нязменнымі і ў наш час. Найболын радыкальнымі 
прававымі накірункамі першага савецкага КК лічацца нормы аб аналогіі, 
сацыяльнай небяспечнасці асобы як аснове крымінальнай адказнасці, 
мерах сацыяльнай аховы, зваротнай сіле крымінальнага заканадаўства, 
класавым падыходзе да крымінальнага права.
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Кодэкс засноўваўся на палажэннях сацыялагічнай і часткова 
антрапалагічнай школы права аб сацыяльнай ахове, «небяспечным стане 
асобы». Упершыню ў сусветнай гісторыі крымінальнага заканадаўства 
кодэкс вызначаў сацыяльную (матэрыяльную) сутнасць і прызначэнне 
інстытутаў і норм Агульнай часткі, што з’явілася яго прынцыповай 
асаблівасцю. Карныя элементы падзяляліся на дзве групы: пакаранні і 
меры сацыяльнай аховы. Асновы крымінальнай адказнасці былі вельмі 
размытыя і прадугледжвалі супрацьпраўнасць злачыннага дзеяння і віну 
толькі ў якасці факультатыўнай падставы і толькі пры прызначэнні 
пакарання, а не меры сацыяльнай аховы. Лічыцца, што з’яўленне інсты- 
тута мер сацыяльнай аховы стварыла дваістасць асноў крымінальнай 
адказнасці згодна з арт. 5 КК (і злачынства, і сацыяльная небяспечнасць 
элементаў, якая часта выяўлялася ў перакананнях, выказваннях, 
паходжанні асобы, альбо яе сувязі са злачынным асяроддзем), падваенне 
наступстваў здзяйснення злачынстваў на пакаранні (арт. 6) і меры 
сацыяльнай аховы (арт. 7).

Трэба адзначыць, што Крымінальны кодэкс лічыў пакаранне адной з 
мер сацыяльнай аховы, якая выкарыстоўваецца дзяржавай, тым не менш 
аб’ектам аховы з’яўлялася дзяржава, а не пэўная асоба альбо грамадства 
ўвогуле. Аб’ектыўнай перадумовай замены тэрміна «пакаранне» на 
«меры сацыяльнай аховы» таксама з’явілася тое, што каральная палітыка 
была першым чынам накіравана на вырашэнне палітычных задач і «меры 
сацыяльнай аховы» найбольш адпавядалі гэтаму.

Яшчэ адной характэрнай праявай «тэорыі небяспечнасці» і класавага 
падыходу да крымінальнага права быў інстытут аналогіі закона (арт. 10), 
які даваў магчымасць выкарыстоўваць пры наяўнасці заканадаўчых 
прабелаў сходныя па зместу крымінальна-прававыя нормы. Існавалі 
аргументы на карысць гэтага інстытута, недапушчальнага ў наш час: 
наступствы грамадзянскай вайны, дынамічныя змены ў грамадстве, 
немагчымасць прадугледзець наперад усе магчымыя злачынствы, 
неразвітасць крымінальнага права, але распаўсюджанне аналогіі закона 
прывяло да магчымасці самавольства ў крымінальнай палітыцы, а 
таксама злоўжыванняў пры прымяненні закона.

Нормы кодэкса аб зваротнай сіле крымінальнага закона былі 
патлумачаны неабходнасцю разгледжання на аснове больш дасканалага 
закона вялікай колькасці крымінальных спраў, заведзеных, але не 
разгледжаных да прыняцця КК, разгрузкай судоў. У той жа час зваротная 
сіла надавалася законам, узмацняўшым ці нават усталёўваўшым 
крымінальную адказнасць.

Класавы падыход КК праявіўся таксама ў павышанай адказнасці 
асобы за злачынствы супраць дзяржавы (у параўнанні з адказнасцю за
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злачынствы супраць асобы), уліку паходжання асобы пры прызначэнні 
пакарання. Але ж кодэкс змяшчаў і прынцыпы гуманізму, якія дайшлі без 
асобых змен да нашых дзён: аб крымінальнай адказнасці асобы з 14 гадоў 
(арт. 18), неабходнай абароне (арт. 19), крайняй неабходнасці (арт. 20), 
тэрмінах даўнасці (арт. 21), непрымяненні пакарання смерцю да 
цяжарных жанчын (арт. 33). Пазней у 1925 г. быў уведзены інстытут 
пагашэння судзімасці.

Асноўныя канцэпцыі КК БССР атрымалі сваё далейшае развіццё ў 
крымінальным заканадаўстве, што прывяло да поўнага адмаўлення ад 
тэрмінаў «віна» і «пакаранне» ў сярэдзіне 1930-х гг. у сувязі з прыняццем 
ККБССР 1928 г.
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