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айчыннай літаратуры)
разгледжаны ўклад Інтэрполу ў працэдуру
міжнароднага вышуку абвінавачваемых і асуджаных
для іх выдачы зацікаўленым дзяржавам
даследаваны іншыя віды міжнароднага вышуку ў
рамках Інтэрполу, якія маюць значэнне для
расследавання крымінальных спраў
параўнана прававое рэгуляванне і дзейнасць
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Рэспубліцы Беларусь, Расійскай Федэрацыі і іншых
дзяржавах

Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной
полиции. – СПб: Питер, 2004. – 202 с.
цытаванне
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Иванцов, С. В. Организованная преступность: системные свойства и связи
(криминологическая оценка) : диссертация ... доктора юрид. наук : 12.00.08 /
Иванцов С. В.; [Место защиты: Московский университет МВД РФ]. – Москва, 2009. –
446 с.
Нигматуллин, Р. В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями
международного характера в XX - начале XXI столетия : историко-правовой аспект :
диссертация ... доктора юрид. наук : 12.00.01 / Нигматуллин Р. В.; [Место защиты:
Акад. упр. МВД РФ]. – Москва, 2007. – 450 с.
Спиридонов, А. П. Уголовное право Российской Федерации и правовая
глобализация: влияние и соотношение : диссертация ... доктора юрид. наук :
12.00.08. – Санкт-Петербург, 2006. – 419 с.
Калужина, М. А. Современные проблемы криминалистической регистрации в
Российской Федерации и возможности её интеграции в системе Интерпола :
диссертация ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Калужина М. А.; [Место защиты:
Владимир. юрид. ин-т Федер. службы исполнения наказаний]. – Владимир, 2011. –
213 с.
Кахбулаева, Э. Х. Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации
незаконной миграции : диссертация ... кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Кахбулаева
Э. Х.; [Место защиты: Рост. юрид. ин-т МВД РФ]. – Ростов-на-Дону, 2011. – 214 с.
Муратов, К. Д. Сущность, значение и правовые последствия выемки по уголовным
делам : диссертация ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Муратов К. Д.; [Место
защиты: Ур. гос. юрид. акад.]. – Екатеринбург, 2011. – 297 с.

Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной
полиции. – СПб: Питер, 2004. – 202 с.
цытаванне (ПРАЦЯГ)
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Никитина, И. Э. Европейское сотрудничество в сфере судебно-экспертной
деятельности : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.09 /
Никитина И. Э.; [Место защиты: Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД РФ]. – Москва,
2011. - 202 с.
Нурбеков, И. М. Тактико-организационные особенности взаимодействия при
расследовании преступлений международного характера : диссертация ...
кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Нурбеков И. М.; [Место защиты: Моск. гос. ун-т
им. М.В. Ломоносова]. – Москва, 2010. – 301 с.
Захаров, Н. В. Теория и практика определения подследственности уголовных
дел : диссертация ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Захаров Н. В.; [Место
защиты: Сам. гос. ун-т]. – Казань, 2009. – 248 с.
Васьков, М. Ю. Организационные и правовые аспекты деятельности полиции
Королевства Норвегии и ее роль в обеспечении общественной безопасности :
диссертация ... кандидата юрид. наук : 12.00.14 / Васьков М. Ю.; [Место защиты:
Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД РФ]. – Москва, 2008. – 226 с.
Грибовская, Н. Н. Международно-правовые основы организации и деятельности
Европейской полицейской организации (Европол) и ее сотрудничество с
правоохранительными органами Российской Федерации : диссертация ...
кандидата юрид. наук : 12.00.10. – Москва, 2007. – 162 с.
Иванова, И. Г. Выявление и расследование неправомерного доступа к
компьютерной информации : диссертация ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 /
Иванова И. Г.; [Место защиты: Алт. гос. ун-т]. – Красноярск, 2007. – 197 с.

Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной
полиции. – СПб: Питер, 2004. – 202 с.
цытаванне (ПРАЦЯГ)
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Финогенов, В. Ф. Теоретические и практические проблемы розыска угнанных,
похищенных и скрывшихся с места происшествия автотранспортных средств :
диссертация ... кандидата юрид. наук : 12.00.09. – Саратов, 2007. – 238 с.
Чеснокова, Е. В. Экспертное исследование маркировочных обозначений на
транспортных средствах по делам, связанным с их незаконным завладением :
диссертация ... кандидата юрид. наук : 12.00.09. – Москва, 2007. – 206 с.
Пихов, А. Х.-А. Взаимодействие субъектов уголовного преследования с
компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и
международных организаций : диссертация ... кандидата юрид. наук : 12.00.09. –
Краснодар, 2006. – 215 с.
Шарифуллин, Р. А. Международное сотрудничество в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия : диссертация ... кандидата юрид. наук :
12.00.10. – Казань, 2006. – 308 с.
Янгол, В. Н. Оперативно-розыскное противодействие политическому
терроризму : диссертация ... кандидата юрид. наук : 12.00.09. – Санкт-Петербург,
2006. – 201 с.
Софийчук, Н. В. Производство следственных действий с участием иностранных
граждан стран СНГ : По материалам Иркутской области и Республики Бурятия :
диссертация ... кандидата юрид. наук : 12.00.09. – Иркутск, 2005. – 189 с.

Самарин В.И. Проблемы правового регулирования уголовного преследования по поручению иностранного учреждения
юстиции (уголовно-процессуальный аспект) // Журнал междунар. права и междунар. отношений. – 2005. – № 1. – С. 23-28.
Петросян, А. Р. Досудебное производство по уголовным делам в рамках договорных отношений между Российской Федерацией и
Республикой Армения : диссертация ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Петросян А. Р.; [Место защиты: Акад. упр. МВД РФ]. –
Москва, 2008. – 204 с.

Международная правовая помощь по уголовным делам:
уголовно-процессуальный аспект. – Минск: БГУ, 2009. – 127 с. (у
суаўтарстве).
упершыню

ў Беларусі праведзена комплекснае
даследаванне праблематыкі аказання міжнароднай
прававой дапамогі па крымінальных справах
 вызначана паняцце ўзаемадзеяння па крымінальных
справах, як дзейнасці ў рамках супрацоўніцтва
дзяржаў
удакладнён тэрміна “міжнародная прававая
дапамога па крымінальных справах”
прапанавана ўстанаўленне працэдуры дазволу
выдачы абвінавачваемых і асуджаных замежнай
дзяржаве з улікам палажэнняў Канстытуцыі Рэспублікі
Беларусь і міжнародных стандартаў – незалежным
судом
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абгрунтаваны

ўмовы, пры выкананні якіх доказы,
сабраныя на тэрыторыі замежнай дзяржавы могуць
мець значэнне доказаў у крымінальным працэсе
Рэспублікі Беларусь
дадзены рэкамендацыі па далейшым удасканаленні
крымінальна-працэсуальнага заканадаўства
Рэспублікі Беларусь
манаграфію можна выкарыстоўваць у якасці
навукова-практычнага каментару да раздзелу XV КПК
Рэспублікі Беларусь

Samaryn Vadzim. Rechtshilfe in Strafsachen in der Republik Belarus //
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разгледжана

развіццё айчыннага заканадаўства і
навуковых даследаванняў ў галіне міжнароднай
прававой дапамогі па крымінальных справах для
нямецкамоўных спецыялістаў
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устаноўлена

паступовая трансфармацыя дзейнасці
органаў, якія вядуць крымінальны працэс, у рамках
стадыі ўзбуджэння крымінальнай справы
паказана не недапушчальнасць падмены ўзбуджэння
крымінальнай справы расследаваннем
праведзены параўнальны аналіз з заканадаўствам
суседніх дзяржаў
прапанавана заканадаўцу вызначыцца з сапраўдным
прызначэннем стадыі ўзбуджэння крымінальнай
справы ў крымінальным працэсе
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практыка выкарыстання і выбару
мовы, на якой вядзецца працэс па крымінальнай
справе, у білінгвальнай дзяржаве на прыкладзе
Рэспублікі Беларусь
праведзены параўнальна-прававы аналіз
заканадаўства іншых бі- і мульцілінгвальных дзяржаў
прапанаваны правілы вызначэння дзяржаўнай мовы
для ажыццяўлення судаводства па крымінальнай
справе
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міжнацыянальнае даследаванне з украінскім калегам
праведзена параўнанне прававога рэгулявання
дапушчальнасці доказаў у заканадаўствах Беларусі і
Украіны
выяўлены адрозненні ў прававым рэгуляванні
прааналізавана практыка прымянення адпаведных
нормаў у абедзвюх дзяржавах
выяўлены патрабаванні да аператыўна-вышуковай
інфармацыі для дапушчальнасці выкарыстання яе ў
крымінальным працэсе

Criminal Procedure System of the Republic of Belarus // Transition of
Criminal Procedure Systems; Editor Berislav Pavišić. In 2 vol. – Rijeka:
Naklada Žagar, 2002-2004. – Vol. II: Belarus, Estonia, Georgia and
other. – 2004. – P. 1-25.
сумесны

навуковы праект па даследаванні
змяненняў у крымінальным працэсе краін былога
сацыялістычнага лагеру (Беларусь, Эстонія, Грузія,
Германія, Латвія, Літва, Малдова, Польшча, Румынія,
Расія, Украіна) пад кіраўніцтвам калегаў з Харватыі
(прафесар Берыслаў Павішыч)

Параўнальны крымінальны працэс
Самарын

В. І. Крымінальны працэс Федэратыўнай Рэспублікі
Германія: агульныя палажэнні // Юстыцыя Беларусі. – 2007. – №
8 (68). – С. 61-64.
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дзейнасць удзельнікаў крымінальнага
працэса ў адпаведнасці з Крымінальна-працэсуальным
кодэксам ФРГ

Практычная (эканамічная,
сацыяльная) значнасць атрыманых
вынікаў
Прапановы

па ўдасканаленні крымінальна-працэсуальнага заканадаўства,
якія дасылаюцца ў адпаведныя дзяржаўныя ўстановы, даводзяцца да
зацікаўленных бакоў падчас удзелу аўтара ў адпаведных дзяржаўных
утварэннях спрыяюць эфектыўнасці крымінальна-працэсуальнай дзейнасці,
што прадугледжвае дасягненне ўскоснага эканамічнага эфекту, які
складаецца ў аптымізацыі выдаткаў пры расследаванні злачынстваў, а
таксама кампенсацыі шкоды пацярпелым пры своечасовым асуджэнні
вінаватых асоб
Вынікі даследаванняў актыўна выкарыстоўваюцца ў навучальным працэсе
ў рамках дысцыпліны “Крымінальны працэс”
Сацыяльнае значэнне даследаванняў заключаецца ў распрацоўцы
прававых гарантый для вядзення крымінальнага працэсу, які збалансавана
ўлічвае інтарэсы чалавека і дзяржавы, што забяспечвае далейшую
дэмакратызацыю грамадства

Дзякую за ўвагу!

