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литическим базисом. Как видится, МТК создан и реализуется на определенной меж-
дународной основе, и по нему осуществляются регулярные перевозки грузов и пас-
сажиров.

На сегодняшний день отсутствует универсальный международный договор о меж-
дународных транспортных коридорах. Порядок перемещения грузов регулируется мно-
гочисленными конвенциями и соглашениями. Как представляется, разработка такого 
договора внесла бы весомых вклад в решение многих спорных вопросов, возникаю-
щих в транспортном и таможенном праве при перемещении грузов по территории стран 
мира. Для Республики Беларусь на начальном этапе актуальной была бы разработка За-
кона о международных транспортных коридорах.

Республика Беларусь является участницей универсальных конвенций о междуна-
родном транзите, наша страна признает и дает возможность перевозчику воспользо-
ваться любой из общедоступных транзитных процедур, в частности: МДП, АТА, СМГС 
или ЦИМ/СМГС. Перевозчик также может воспользоваться белорусской национальной 
процедурой таможенного транзита с применением документа контроля доставки, кото-
рый оформляется в пункте пропуска. Республика Беларусь признает принцип свободы 
транзита, что закреплено законодательно. Однако фактически этот принцип не действу-
ет на территории нашей страны, поскольку существует так называемый институт «не-
установленного лица». Согласно национальному законодательству, субъектом админи-
стративной ответственности на территории Республики Беларусь может быть и юри-
дическое, и физическое лицо. Если сотрудниками таможни по каким-либо причинам 
инициировано расследование таможенного правонарушения, связанного с транзитны-
ми грузами, то при международном транзите товаров данным лицом практически во 
всех случаях признается водитель, т. е. представитель перевозчика, либо абстрактное 
неустановленное лицо, а не импортер — юридическое лицо. Законный владелец това-
ра по существу лишен возможности участвовать в административном процессе, а так-
же лишен права обжаловать судебное решение о конфискации груза. Данные законода-
тельные нормы негативно влияют на транзитную привлекательность нашей страны и 
создают неблагоприятную почву для злоупотреблений служебным положением долж-
ностных лиц, в нашем случае, таможенных органов, поэтому предлагается внести со-
ответствующие изменения в национальное законодательство, нацеленные на исправле-
ние ситуации.

АСАБЛІВАСЦІ ПРАВЯДЗЕННЯ МЫТНАГА КАНТРОЛЮ 
ПАДЧАС РУХУ МІЖНАРОДНЫХ ЭКСПРЭСАЎ

(на прыкладзе цягнікоў на кірунку Мінск—Вільнюс—Мінск)

Кавалёнак Дз. В., Нашчынец К. М., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Папулярнасць маршруту Мінск—Вільнюс—Мінск — вынік эканамічных, гістарычных 
і геаграфічных прычын. Дзякуючы рэалізацыі праекта «Арганізацыя хуткасных чыгунач-
ных пасажырскіх адносін паміж Мінскам і Вільнюсам» час руху цягніка скараціўся з 4 да 
2,5 гадзін. Акрамя таго, рэалізацыя 3-га этапу праекта, які прадугледжвае ў 2015 г. увядзен-
не ў эксплуатацыю двухпавярховых цягнікоў, скароціць яго да 2 гадзін.

Яшчэ адным новаўвядзеннем, прадугледжаным указам Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь ад 15 ліпеня 2013 г. № 309, з'яўляецца стварэнне пункта мытнага афармлення (да-
лей — ПМА) на чыгуначным вакзале «Мінск-Пасажырскі», прызванае выключыць пра-
вядзенне мытнага і пагранічнага кантролю ў шляху руху цягніка на ўчастку Маладзеч-
на—Гудагай і стаць трэцім ПМА ў Рэспубліцы Беларусь, размешчаным на чыгуначных 
вакзалах пасля ПМА «Брэст-Паўночны» і ПМА «Гродна-Цэнтральны».
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Колькасць людзей, якія вандруюць паміж сталіцамі Беларусі і Літвы, імкліва рас-
це: у 2012 г. яна склала 269 тыс. чалавек, што на 65,6 % больш, чым летась. Пры гэтым 
у I кв. 2013 г. маршрутам скарысталіся 76 тыс. пасажыраў — на 30 % больш, чым за 
аналагічны перыяд 2012 г. У гэтай сувязі варыянт правядзення кантрольных фармаль-
насцей непасрэдна ў цягніку — вельмі перспектыўны.

У мэтах спрашчэння мытных і пагранічных працэдур яго ўкараняюць мытныя 
службы замежных краін. Так, у адпаведнасці з пастановай Урада Расійскай Федэрацыі 
ад 26 студзеня 2012 г. № 18, пры ажыццяўленні кантролю па-за пунктам пропу-
ску пры міжнародных пасажырскіх перавозках чыгуначным транспартам агляд і да-
гляд тавараў і жывёл праводзіцца мытнымі і пагранічнымі, а пры неабходнасці іншымі 
кантрольнымі органамі, непасрэдна ў чыгуначным рухомым саставе міжнароднай па-
сажырскай перавозкі.

Сёння падчас руху кантроль ажыццяўляецца ў цягніках № 19/20 Харкаў—Масква—
Харкаў, № 1/2 Кіеў—Масква—Кіеў, № 53/54 Кіеў—Санкт-Пецярбург, № 6 Кіеў-Масква. 
Па падліках спецыялістаў, такая тэхналогія дазваляе скараціць час прыбыцця ў сярэднім 
на 40 хвілін. Заканамерна, што ў бліжэйшай перспектыве нашага партнёра па Мыт-
ным звязе прадугледжаны аналагічныя змены па маршрутах Санкт-Пецярбург—Іматра, 
Талін—Санкт-Пецярбург, Калінінград—Масква. Акрамя таго, іспанская кампанія 
Patentes Taglo выказала гатоўнасць забяспечыць ў 2014 г. чыгуначныя саставы рэйса 
«Масква—Берлін» унікальнымі тэхналогіямі, якія дазваляюць ажыцяўляць пагранічны 
і мытны кантроль ў шляху руху цягніка, у тым ліку беларускім бокам.

Найбольш паспяховым прыкладам названай вышэй тэхналогіі можа служыць хут-
касны цягнік «Allegro» па маршруце Хельсінкі—Санкт-Пецярбург, які зарэкамендаваў 
сябе паўнавартаснасцю і эфектыўнасцю аперацый (кантроль праводзіцца як на расійскім 
участку Пецярбург—Выбарг, так і на фінскім участку Вайніккала—Коўвола).

Для параўнання прывядзем асноўныя характарыстыкі цягнікоў Санкт-Пецярбург—
Хельсінкі і Мінск—Вільнюс, на якіх рэалізавана магчымасць правядзення мытнага і 
пагранічнага кантролю.

Асноўныя паказчыкі чыгуначных рэйсаў 
Санкт-Пецярбург—Хельсінкі і Мінск—Вільнюс

Маршрут 
цягніка

Колькасць 
пасадачных 
месц, шт.

Адлегласць,
км

Час у 
шляху, г.

Час, што 
адводзіцца на 
правядзенне 
мытнага і 

пагранічнага 
кантролю падчас 

руху, хвіл.

Адлегласць, 
якая 

праходзіцца 
пад мытным і 
пагранічным 
кантролем, км

Санкт-
Пецярбург — 
Хельсінкі

344 407 3,5

65 (расійскі 
ўчастак) /
 41 (фінскі 
ўчастак)

136 / 100

Мінск — 
Вільнюс 414 / 280 193 2,5 50 71

У заключэнне адзначым ключавыя асаблівасці арганізацыі тэхналогіі правядзення 
мытнага і пагранічнага кантролю падчас руху цягніка «Мінск-Вільнюс»:

1. Сярэдні час правядзення мытнага і пагранічнага кантролю ў дачыненні да ад-
наго пасажыра ў Вільнюсе складае 40—45 сек, а на беларускім участку — 29—35 сек. 
Улічваючы, што час іх правядзення напрамую ўплывае на эфектыўнасць мытнага кан-
тролю, прымяненне сістэмы кіравання рызыкамі ўяўляецца вельмі актуальным.
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2. Нягледзячы на абвешчанае скарачэнне часу руху цягніка да 2,5 гадзін (на 37,5 % 
хутчэй, чым раней), фактычна час паездкі складае 3—3,5 гадзіны (скарачэнне часу на 
12,5—25 %) за кошт правядзення мытнага і пагранічнага кантролю на чыгуначным вак-
зале Вільнюса пасля прыбыцця цягніка, а ў свеце стварэння ПМА «Мінск-Пасажырскі» 
можа вярнуцца да ранейшых 4 гадзінах.

3. Ад абслугоўвання пасажыраў у шляху руху цягніка літоўскі бок вымуша-
ны адмовіцца з прычыны адсутнасці якаснай сувязі, якая, згодна з патрабаваннямі 
Шэнгенскай прасторы, неабходная для працы з базай дадзеных выдадзеных віз. 
У той жа час, у бліжэйшай перспектыве Беларускай чыгункай у рамках праек-
та міжнароднай тэхнічнай дапамогі прадугледжана абсталяванне цягніка сучас-
най радыёсувяззю, якая падтрымлівае стандарт GSM-R, што дзейнічае ў краінах 
Еўрапейскага саюза.

4. Пры задзейнічанні аптымальнай колькасці службовых асобаў (на дадзены момант 
гэта 3—5 супрацоўнікаў мытных органаў і 8—10 супрацоўнікаў пагранічнай службы), 
кантрольныя аперацыі ў шляху руху цягніка не саступаюць па эфектыўнасці аперацы-
ям, што праводзяцца на стацыянарных станцыях (месцах прыбыцця-выбыцця тавараў). 
У пацверджанне гэтаму можна прывесці рост колькасці міжнародных цягнікоў, якія пе-
раходзяць на кантроль у шляху руху.

Разам з тым, стварэнне спецыялізаваных ПМА для ажыццяўлення кантрольных 
функцый (па прыкладзе аэрапортаў або марскіх партоў) для мытных органаў і органаў 
пагранічнай службы з'яўляецца больш рацыянальным з пункту гледжання выкарыстан-
ня працоўных рэсурсаў, чым пастаянныя пераезды на чыгуначных участках.

5. Важным для ПМА «Мінск-Пасажырскі» з'яўляецца пытанне магчымасці ад-
крыцця крамы бяспошліннага гандлю (duty free), што адназначна павялічыць папуляр-
насць цягніка.

У цяперашні час такія крамы адсутнічаюць на тэрыторыях чыгуначных вакзалаў 
свету (рэдкае выключэнне — Ганконг). Аднак падобныя ідэі на вышэйшым узроўні 
абмяркоўваюцца ў Расіі і Індыі.

У Расіі першыя такія крамы могуць з'явіцца ў Санкт-Пецярбургу і Выбаргу, а іх коль-
касць дасягнуць 30. Асартымент не будзе мець істотных адрозненняў ад аўтадарожных 
альбо паветраных — парфумерыя, касметыка, алкаголь, цацкі, шакалад і інш. Дарэчы, 
стварэнне крамы бяспошліннага гандлю (duty free) запланавана на вакзале ў Вільнюсе.

6. Стварэнне спецыялізаванага ПМА «Мінск-Пасажырскі» з'яўляецца хутчэй вы-
мушаным інструментам павышэння эфектыўнасці мытнага кантролю пры чыгу-
начных перавозках багажу, чым элементам ўдасканалення адміністравання мытнай 
інфраструктуры і паскарэння часу прыбыцця цягніка «Мінск—Вільнюс».

СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И ЛИТВЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
В ПРИГРАНИЧНЫХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА

Кудряшов Н. Г., Рыбакова М. С., Белорусский государственный университет

Между Литвой и Беларусью действуют 6 международных пограничных пунктов 
пропуска (2 железнодорожных, 4 автодорожных) и 11 автодорожных пунктов контро-
ля, действующих в режиме местного движения. В настоящее время отмечают необхо-
димость реализации масштабного общегосударственного проекта по оптимизации кон-
троля в пограничных пунктах пропуска, внедрения оптимизированной системы их ра-
боты, создания унифицированных элементов единого информационного пространства. 
Это нацелено на координацию деятельности всех структур, оперирующих в пункте 
пропуска, повышение эффективности их работы и безопасность перемещения матери-




