
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Крымінальны працэс як сродак забеспячэння правоў чалавека ў 

прававой дзяржаве» 
 
9 – 11 лістапада 2017 года на базе юрыдычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта прайшла Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Крымінальны працэс як сродак забеспячэння правоў чалавека 
ў прававой дзяржаве» (http://tradir.bsu.by/en/projects/123-conference2017). 
Канферэнцыя ладзілася ў супрацоўніцтве з Берлінскім універсітэтам імя 
Гумбальдта (Германія). 

Правядзенне канферэнцыі мела тэарэтычнае і прыкладное значэнне для 
развіцця навукі крымінальнага працэсу, сістэмы крымінальна-працэсуальнага 
права Рэспублікі Беларусь. Навуковая значнасць вынікаў канферэнцыі 
заключаецца ў тым, што яны дапаўняюць развіваюць навуковыя ўяўленні аб 
розных аспектах праблематыкі, якая даследуецца ў рамках навукі 
крымінальнага працэсу, а таксама спрыяюць вырашэнню прававых праблем. 
Практычная значнасць канферэнцыі абумоўлена тым, што палажэнні і 
высновы, сфармуляваныя ў дакладах яе ўдзельнікаў, суправаджаліся 
канкрэтнымі прапановамі і рэкамендацыямі, якія могуць быць ужытыя пры 
распрацоўцы новых і ўдасканаленні дзеючых нарматыўных прававых актаў, 
улічвацца ўпаўнаважанымі дзяржаўнымі органамі ў ходзе ажыццяўлення імі 
правапрымяняльнай дзейнасці. 
 
Удзел навукоўцаў з пяці краін паспрыяў магчымасці паглядзець на праблемы 
ў кампаратывісцкай плоскасці. Як адзначыў суарганізатар з нямецкага боку 
праф. Марцін Хегер (https://heger.rewi.hu-berlin.de/): “Па выніках канферэнцыі 
стала зразумела, што кожная з нашых дзяржаў мае свае асаблівасці 
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развіцця, але ў дакладах працэсуалістаў гучалі вельмі падобныя праблемы 
навукі і правапрымянення”. З улікам геапалітычнай сітуацыі ў рэгіёне, 
ператварэнне нацыянальных прававых сістэм можа быць заснавана на 
вопыце суседніх краін. Удзельнікі падкрэслівалі, што Беларусь з’яўляецца 
ідэальным месцам для правядзення падобных канферэнцый дзеля абмену 
думкамі і пошуку рашэнняў. 
 
Удзельнікамі канферэнцыі былі выбітныя спецыялісты ў галіне 
крымінальнага працэсу з універсітэтаў Аўстрыі (універсітэт Граца), Беларусі 
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
Янкі Купалы, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, Акадэмія МУС Рэспублікі 
Беларусь, Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь), Германіі 
(Берлінскі ўніверсітэт імя Гумбальдта), Расіі (Нацыянальны даследчы Томскі 
дзяржаўны ўніверсітэт, Самарскі нацыянальны даследчы ўніверсітэт імя 
акадэміка С.П. Каралёва, Расійскі дзяржаўны ўніверсітэт правасуддзя, 
Інстытут заканадаўства і параўнальнага правазнаўства пры Ўрадзе РФ, 
Балтыйскі федэральны ўніверсітэт імя І. Канта) і Украіны (Львоўскі 
нацыянальны ўніверсітэт імя Івана Франко, Нацыянальны ўніверсітэт 
“Адэская юрыдычная акадэмія”, Нацыянальны юрыдычны ўніверсітэт імя 
Яраслава Мудрага, Львоўскі дзяржаўны ўніверсітэт унутраных спраў). 

У першы дзень падчас святочнага адкрыцця да ўдзельнікаў з вітальным 
словам і пажаданнем плённай дыскусіі звярнуўся Яго правасхадзіцельства 



амбасадар Федэратыўнай Рэспублікі Германія Петэр Дэтмар. Павітаў 
удзельнікаў і падзякаваў Берлінскаму ўніверсітэту імя Гумбальдта дэкан 
юрыдычнага факультэта БДУ праф. Сяргей Балашэнка. Да ўдзельнікаў 
таксама звярнуліся суарганізатары канферэнцыі праф. Марцін Хегер і дац. 
Вадзім Самарын. 
 
10 лістапада ў рамках канферэнцыі адбыліся тры панэльныя дыскусіі. 
Мадэрацыю панэлі, прысвечанай забеспячэнню працэсуальных правоў 
удзельнікаў у ходзе правядзення следчых дзеянняў, ажыццяўляў праф. 
Сяргей Балашэнка. Аб праблемах злоўжывання правам абаронцам у 
крымінальным працэсе распавяла прадстаўніца томскай школы 
працэсуалістаў – дац. Вольга Андрэева. Шмат пытанняў параўнальна-
прававой накіраванасці атрымала пасля агучанага даклада “Агент-правакатар 
як выклік крымінальнаму працэсу ў прававой дзяржаве” доктар філасофіі, 
магістр навук (Оксфард) Анэке Пецшэ (Anneke Petzsche). Дацэнт Рыма 
Ключко паспрабавала з пункту гледжання матэрыяльнага і працэсуальнага 
крымінальнага права зірнуць на прававыя сродкі рэалізацыі статусу 
пацярпеўшага. 

Фундаментальныя пытанні ўзнялі ўдзельнікі другой панэлі “Прынцыпы 
крымінальнага працэсу – працэсуальная гарантыя захавання правоў 
чалавека”, якую вёў загадчык кафедры крымінальнага працэсу і 
пракурорскага нагляду БДУ праф. Анатоль Данілевіч. Бурную дыскусію 
выклікаў даклад прадстаўніцы харкаўскай школы працэсуалістаў праф. 
Аксаны Каплінай аб трансфармацыі нарматыўнай мадэлі крымінальнага 
судаводства па Крымінальна-працэсуальным кодэксе Украіны. Яна 
паспрабавала асвятліць асноўныя змяненні, якія адбыліся ў крымінальным 
працэсе нашай паўднёвай суседцы з прыняццем новага КПК, а таксама 
праблемы, з якімі сутыкнуліся на практыцы. На праблемах, якія з’яўляюцца 



агульнымі для крымінальнага працэсу дзяржаў, прадстаўнікі якіх 
удзельнічалі ў канферэнцыі, а значыць і большасці еўрапейскіх краін, 
супынілася ў сваім дакладзе “Абарона правоў асобы ў крымінальным 
працэсе: асноўныя выклікі і дамінанты сучаснасці” прадстаўніца Расійскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта правасуддзя дац. Аксана Качалава, з якой кафедра 
крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду БДУ мае даўнія навуковыя 
стасункі. Тэму працягнула дац. Інга Панькіна з Балтыйскага федэральнага 
ўніверсітэта імя І. Канта, распавёўшы пра сутнасць змянення асновы 
расійскага крымінальнага працэсу. Малады даследчык крымінальнага 
працэсу нямецкамоўных краін Аляксандр Трафілаў з Інстытута заканадаўства 
і параўнальнага правазнаўства пры Ўрадзе РФ распавёў пра прынцып павагі 
чалавечай годнасці і справядлівасці ў крымінальным працэсе Швейцарыі, а 
маладая навукоўца з БДУ Людміла Буката ўзняла праблему неабходнасці 
рэгламентацыі гранічнага агульнага тэрміну вядзення па матэрыялах і 
крымінальнай справе дзеля стварэння адпаведнай працэсуальнай гарантыі. 
Апошні даклад выклікаў нязгоду ў асобных удзельнікаў з Беларусі, што 
прывяло да новай дыскусіі. 

 
Пасля перапынку пад старшынствам 
Людмілы Буката прайшла трэцяя 
панэль “Асноўныя правы чалавека і 
крымінальна-працэсуальны прымус”. 
Дац. Людміла Зайцава, якая 
прадстаўляе беларускую школу 
крымінальнага працэсу, пазнаёміла 
ўдзельнікаў з апошнімі тэндэнцыямі 
беларускага крымінальна-
працэсуальнага заканадаўства, у тым 
ліку звязанымі з дыферэнцыяцыяй 
працэдуры. Пра транспарэнтнасць 
правасуддзя як умову забеспячэння 
правоў грамадзян у крымінальным 
судаводстве распавяла дац. Алена 
Марковічава з Расійскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта правасуддзя. Дац. 
Аляксандр Камароў з Нацыянальнага 
юрыдычнага ўніверсітэта імя Яраслава 
Мудрага прывёў прыклады прымянення 
прынцыпу “non bis in idem” у практыцы 
Еўрапейскага суда па правах чалавека і 
ў заканадаўстве Украіны. Аб законнасці 

крымінальнага працэсу як сродку забеспячэння забароны на прымянення 
катаванняў паведаміў доктар філасофіі Роберт Пест (Robert Pest) з Берліну. 
Станоўчыя і адмоўныя бакі ўкаранення сучасных тэхналогій у крымінальным 
працэсе адзначыў прадстаўнік самарскай школы крымінальнага працэсу дац. 



Вячаслаў Іваноў. Цывілістычныя падыходы пры выкарыстанні 
крымінальна-прававых рашэнняў у грамадзянскім судаводстве раскрыла дац. 
Юлія Наўроцкая з Львоўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Івана 
Франко. 
 
Пасля цяжкага працоўнага дня замежным удзельнікам канферэнцыі была 
прапанавана экскурсія па вечаровым Мінску з англамоўным гідам. Госці былі 
ўражаны прыгажосцю Мінска з шматкаляровай падсветкай (на наступны 
дзень яны адзначылі, што ўвосень з яе дажджамі з горадам лепей знаёміцца 
ўвечары). Яны даведаліся пра гісторыю нашага краю і горада. 
 
Сабраўшыся раніцай 11 лістапада, у суботу, удзельнікі канферэнцыі 
апынуліся на чацвёртай панэлі “Стадыя ўзбуджэння крымінальнай справы і 
правы ўдзельнікаў крымінальнага працэсу”, якая прайшла пад старшынствам 
дац. Вадзіма Самарына. Пачаў працу з цікавым дакладам пра ўкраінскі 
досвед прадстаўнік львоўскай школы крымінальнага працэсу – дац. Васіль 
Луцык. Ён раскрыў асаблівасці зняцця інфармацыі з транспартных 
тэлекамунікацыйных сетак у крымінальным працэсе Украіны. Гэта тайнае 
следчае расшуковае дзеянне тычыцца размоў, якія адбыліся ў прошлым. 
Знаёмства з асаблівасцямі ўкраінскага працэсу працягнулі прадстаўнікі 
Нацыянальнага ўніверсітэта “Адэская юрыдычная акадэмія”: дац. Ірына 
Главюк з дакладам “Асаблівасці дэпаніравання паказанняў па КПК Украіны 
2012 года” і дац. Мікалай Стаянаў з дакладам “Працэсуальныя і тактычныя 
сродкі абароны па справах аб атрыманні неправамернай выгады службовай 
асобай”. 
 
Мадэратарам панэлі “Справядлівы судовы разбор” з’яўлялася дац. Вольга 
Пятрова. Складанасць была звязана з неабходнасцю абмежавання дыскусіі 
па дакладзе праф. Марціна Хегера (Martin Heger) “Спаборныя і 
інквізіцыйныя элементы ў сістэмах крымінальнага правасуддзя еўрапейскіх 
дзяржаў як выклік еўрапеізацыі крымінальнага працэсу”, які адзначыў, што 
шмат элементаў сучасны крымінальны працэс краін кантынентальнай 
сістэмы права запазычвае ў англа-саксонскага. Даследчыца з Томску дац. 
Таццяна Трубнікава акрэсліла магчымасць рэалізацыі права кожнага на 
судовую абарону ў кантэксце крытэрыю збалансаванасці розных 
каштоўнасцей у крымінальным працэсе. Марына Малчанава з Інстытута 
заканадаўства і параўнальнага правазнаўства пры Ўрадзе РФ і дац. Алег 
Ражко з Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь распавялі пра рэабілітацыйнае 
судаводства з пункту гледжання заканадаўства Расіі і Беларусі. 
 
У другой палове дня былі падведзены вынікі канферэнцыі. Усе ўдзельнік 
сышліся ў думцы, што канферэнцыя была плённай і даследчыкам з усіх краін 
трэба працягваць сумесную працу дзеля паляпшэння заканадаўства і 
правапрымянення ў сферы крымінальнага працэсу. Сонейка, якое заззяла над 



Мінскам у той момант падкрэсліла правільнасць дзеянняў удзельнікаў па 
ўдасканаленні права. 
 
Па выніках канферэнцыі будзе выдадзены зборнік матэрыялаў. 


