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Кан сты ту цый ны Суд Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь у скла дзе 
стар шын ству ю ча га — Стар-
шы ні Кан сты ту цый на га Су да 
Мік ла шэ ві ча П.П., на мес ні ка 
Стар шы ні Сяр ге е вай В.Г., 
суд дзяў Ва ра но ві ча Т.В., Да-
ні лю ка С.Я., Кар по віч Н.А., Ко-
зы ра вай Л.Р., Пад гру шы В.В., 
Раб ца ва Л.М., Ці ка вен кі А.Г., 
Чыг ры на ва С.П.

раз гле дзеў у ад кры тым су-
до вым па ся джэн ні спра ву «Аб 
пра ва вым рэ гу ля ван ні ўзбу-
джэн ня кры мі наль ных спраў 
пры ват на га аб ві на ва чан ня».

У су до вым па ся джэн ні пры-
ня лі ўдзел:

паў на моц ны прад стаў-
нік Са ве та Рэс пуб лі кі На цы-
я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у Кан сты ту цый ным 
Су дзе — Ма роз Л.Ф., стар шы-
ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 
за ка на даў стве і дзяр жаў ным 
бу даў ніц тве;

паў на моц ны прад стаў нік 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы-
я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у Кан сты ту цый ным 
Су дзе — Мі халь ко ва Л.С., 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-
наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь па за ка на даў стве;

прад стаў ні кі:
Вяр хоў на га Су да Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь — Аніс ке віч Р.Г., на-
мес нік Стар шы ні Вяр хоў на га 
Су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь;

След ча га ка мі тэ та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь — Гай ду чо-
нак В.А., на мес нік Стар шы ні 
След ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь;

Мі ніс тэр ства юс ты цыі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь — Ту шын скі 
І.Г., на мес нік Мі ніст ра юс ты цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь;

Ге не раль най пра ку ра ту ры 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь — Сяў рук 
І.Р., на чаль нік упраў лен ня Ге-
не раль най пра ку ра ту ры Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь па на гля дзе 
за вы ка нан нем за ка на даў ства 
След чым ка мі тэ там Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь;

Рэс пуб лі кан скай ка ле гіі 
ад ва ка таў — Ма ту се віч Т.У., 
на мес нік стар шы ні Рэс пуб лі-
кан скай ка ле гіі ад ва ка таў.

Вя дзен не па спра ве ўзбу-
джа на Кан сты ту цый ным Су-
дом 28 каст рыч ні ка 2015 г. у 
ад па вед нас ці з част кай пер-
шай ар ты ку ла 116 Кан сты ту-
цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь (да-
лей — Кан сты ту цыя), аб за цам 
вось мым част кі трэ цяй ар ты-
ку ла 22 Ко дэк са Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь аб су даў лад ка ван ні і 
ста ту се суд дзяў, част ка мі пер-
шай і трэ цяй ар ты ку ла 158 За-
ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «О 
конституционном судопроиз-
водстве».

За слу хаў шы суд дзю-дак-
лад чы ка Ва ра но ві ча Т.В., 
вы ступ лен ні паў на моц ных 
прад стаў ні коў Са ве та Рэс-
пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на-
га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
прад стаў ні коў Вяр хоў на га 
Су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
След ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, Мі ніс тэр ства юс-
ты цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
Ге не раль най пра ку ра ту ры 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Рэс пуб-
лі кан скай ка ле гіі ад ва ка таў, 
пра ана лі за ваў шы па ла жэн ні 
Кан сты ту цыі, Кры мі наль на га 
ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
(да лей — КК), Кры мі наль на-
пра цэ су аль на га ко дэк са Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь (да лей — 
КПК) і ін шых за ка на даў чых 
ак таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
да сле да ваў шы ма тэ ры я лы 
спра вы, Кан сты ту цый ны Суд 
уста на віў:

1. У ад па вед нас ці з Кан сты-
ту цы яй ча ла век, яго пра вы, 
сва бо ды і га ран тыі іх рэа лі за-
цыі з'яў ля юц ца най вы шэй шай 
каш тоў нас цю і мэ тай гра мад-
ства і дзяр жа вы; дзяр жа ва га-
ран туе пра вы і сва бо ды гра ма-
дзян Бе ла ру сі, за ма ца ва ныя 
ў Кан сты ту цыі, за ко нах і пра-
ду гле джа ныя між на род ны мі 
аба вя за цель ства мі дзяр жа вы; 
дзяр жаў ныя ор га ны, служ бо-
выя і ін шыя асо бы, якім да ве-
ра на вы ка нан не дзяр жаў ных 
функ цый, аба вя за ны ў ме жах 
сва ёй кам пе тэн цыі пры маць 
не аб ход ныя ме ры для ажыц-
цяў лен ня і аба ро ны пра воў і 
сва бод асо бы (част ка пер шая 
ар ты ку ла 2, част ка трэ цяя ар-
ты ку ла 21, част ка дру гая ар-
ты ку ла 59).

Згод на з ар ты ку лам 60 Кан-
сты ту цыі кож на му га ран ту ец-
ца аба ро на яго пра воў і сва бод 
кам пе тэнт ным, не за леж ным і 
не прад узя тым су дом у вы зна-
ча ныя за ко нам тэр мі ны; з мэ-
тай аба ро ны пра воў, сва бод, 
го на ру і год нас ці гра ма дзя не 
ў ад па вед нас ці з за ко нам ма-
юць пра ва спаг наць у су до вым 
па рад ку як ма ё мас ную шко ду, 
так і ма тэ ры яль нае кам пен са-
ван не ма раль най шко ды.

У част цы 1 ар ты ку ла 33 КК 
ука за ны дзе ян ні, якія змя шча-
юць пры ме ты зла чын стваў, 
што цяг нуць кры мі наль ную ад-
каз насць толь кі пры на яў нас ці 
вы зна ча на га ва ўста ноў ле ным 
кры мі наль на-пра цэ су аль ным 
за ко нам па рад ку па тра ба ван-
ня асо бы, якая па цяр пе ла ад 
зла чын ства, або яе за кон на га 
прад стаў ні ка або прад стаў ні ка 
юры дыч най асо бы пры цяг нуць 
ві на ва та га да кры мі наль най 
ад каз нас ці.

Да дзе най нор ме КК ад-
па вя дае част ка 2 ар ты ку ла 
26 КПК, якая вы зна чае, што 
спра вы аб зла чын ствах, пра-
ду гле джа ных ар ты ку ла мі 153, 
177, част кай пер шай ар ты ку ла 
178, част кай пер шай ар ты ку ла 
179, част кай пер шай ар ты ку ла 
188, ар ты ку лам 189, част кай 
пер шай ар ты ку ла 202, част-
кай пер шай ар ты ку ла 203, 
част кай пер шай ар ты ку ла 
216, ар ты ку лам 217, част кай 
пер шай ар ты ку ла 316 і част-
кай пер шай ар ты ку ла 317 КК, 
з'яў ля юц ца спра ва мі пры ват-
на га аб ві на ва чан ня, уз бу джа-
юц ца асо бай, якая па цяр пе ла 
ад зла чын ства, яе за кон ным 
прад стаў ні ком або прад стаў-
ні ком юры дыч най асо бы.

У ад па вед нас ці з част кай 
5 ар ты ку ла 26 КПК пра ку рор 
мае пра ва ўзбу дзіць кры мі-
наль ную спра ву аб зла чын-
ствах, ука за ных у част цы 2 
да дзе на га ар ты ку ла, і пры 
ад сут нас ці за явы асо бы, якая 
па цяр пе ла ад зла чын ства, ка лі 
яны за кра на юць іс тот ныя ін та-
рэ сы дзяр жа вы і гра мад ства 
або здзейс не ны ў ад но сі нах 
да асо бы, якая зна хо дзіц ца 
ў служ бо вай або ін шай за-
леж нас ці ад аб ві на вач ва на га 
або па ін шых пры чы нах не 
здоль ная са ма стой на аба ра-
няць свае пра вы і за кон ныя 
ін та рэ сы.

Згод на з част кай 1 ар ты-
ку ла 28 КПК па цяр пе лы, а ў 
вы пад ку яго ня здоль нас ці па 
ўзрос це або ста не зда роўя 
вы каз ваць сваю во лю ў кры-
мі наль ным пра цэ се або ў вы-
пад ку яго смер ці лю бы з яго 

паў на лет ніх бліз кіх сва я коў 
або чле наў сям'і, а так са ма 
за кон ны прад стаў нік ма юць 
пра ва ў па рад ку, пра ду гле-
джа ным да дзе ным Ко дэк сам, 
удзель ні чаць у кры мі наль ным 
пра сле да ван ні аб ві на вач ва на-
га, а па спра вах пры ват на га 
аб ві на ва чан ня — пра ва вы-
стаў ля юць і пад трым лі ваць 
аб ві на ва чан не су праць асо бы, 
якая ўчы ні ла зла чын ства.

Част кай 1 ар ты ку ла 174 
КПК уста ноў ле на, што па 
па сту піў шай за яве або па ве-
дам лен ні аб зла чын стве або 
пры не па срэд ным вы яў лен ні 
пры мет зла чын ства ор ган да-
знан ня, на чаль нік след ча га 
пад раз дзя лен ня, след чы або 
пра ку рор пры ма юць ад но з 
на ступ ных ра шэн няў: аб уз-
бу джэн ні кры мі наль най спра-
вы; аб ад мо ве ва ўзбу джэн ні 
кры мі наль най спра вы; аб пе-
ра да чы за явы, па ве дам лен ня 
па пад след нас ці; аб спы нен ні 
пра вер кі і рас тлу ма чэн ні за яў-
ні ку пра ва ўзбу дзіць у су дзе 
ў ад па вед нас ці з ар ты ку лам 
426 да дзе на га Ко дэк са кры-
мі наль ную спра ву пры ват на га 
аб ві на ва чан ня.

Згод на з ар ты ку лам 425 
КПК па ра дак вя дзен ня па кры-
мі наль ных спра вах пры ват на-
га аб ві на ва чан ня аб зла чын-
ствах, пе ра лі ча ных у част ках 
2 і 3 ар ты ку ла 26 да дзе на га 
Ко дэк са, вы зна ча ец ца агуль-
ны мі пра ві ла мі КПК, за вы клю-
чэн ня мі, уста ноў ле ны мі гла вой 
44 КПК («Вя дзен не па кры мі-
наль ных спра вах пры ват на га 
аб ві на ва чан ня»).

Так, кры мі наль ная спра-
ва пры ват на га аб ві на ва чан ня 
ўзбу джа ец ца асо бай, якая па-
цяр пе ла ад зла чын ства, або 
яго прад стаў ні ком, а так са ма 
прад стаў ні ком юры дыч най 
асо бы шля хам па да чы ў ра-
ён ны (га рад скі) суд за явы аб 
учы нен ні ў ад но сі нах да яе 
зла чын ства, пра ду гле джа на-
га част ка мі 2 і 3 ар ты ку ла 26 
КПК; за ява па він на змя шчаць 
у тым лі ку звест кі аб асо бе, 
якая яго ўчы ні ла (част кі 1 і 2 
ар ты ку ла 426 КПК). Суд, пры-
знаў шы, што за ява не ад па-
вя дае па тра ба ван ням част кі 
2 ар ты ку ла 426 КПК, вяр тае 
яе за яў ні ку для пры вя дзен ня ў 
ад па вед насць з уста ноў ле ны-
мі гла вой 44 КПК па тра ба ван-
ня мі і ўста наў лі вае для гэ та га 
тэр мін да дзе ся ці су так; паў-
тор ны зва рот з за явай па тых 
жа пад ста вах пас ля про пус ку 
ўка за на га тэр мі ну не да пус ка-
ец ца (част ка 1 ар ты ку ла 427 
КПК).

У част цы дру гой пунк та 7 
па ста но вы Пле ну ма Вяр хоў на-
га Су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ад 21 снеж ня 2006 г. № 10 «О 
практике применения за ко но-
да тель ства, обеспечивающего 
пра во граж дан на су деб ную за-
щиту, и ме рах по повышению 
ее эффективности в общих су-
дах» рас тлу ма ча на, што за ява 
аб уз бу джэн ні кры мі наль най 
спра вы пры ват на га аб ві на-
ва чан ня мо жа быць вер ну та 
толь кі ў тым вы пад ку, ка лі яна 
не ад па вя дае па тра ба ван ням 
част кі 2 ар ты ку ла 426 КПК і 
іс ну ю чыя не да хо пы пе ра шка-
джа юць яе пры няц цю.

Згод на з рас тлу ма чэн ня мі, 
якія змя шча юц ца ў част ках 
пер шай і дру гой пунк та 3 па-
ста но вы Пле ну ма Вяр хоў на га 
Су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 
31 са ка ві ка 2010 г. № 1 «О 
практике применения суда-
ми норм Уго лов но-про цес су-
аль но го ко дек са, регулирую-
щих производство по де лам 

част но го обвинения», пра ва 
ўзбу джэн ня кры мі наль най 
спра вы аб зла чын стве, ука-
за ным у част цы 2 або част цы 
3 ар ты ку ла 26 КПК, і пад тры-
ман ня па ім аб ві на ва чан ня ў 
су до вым па ся джэн ні ў якас ці 
пры ват на га аб ві на ваў цы на-
ле жыць асо бе, якая па цяр пе-
ла ад зла чын ства; у вы пад ку 
яе ня здоль нас ці па ўзрос це 
або ста не зда роўя вы каз ваць 
сваю во лю ў кры мі наль ным 
пра цэ се ўка за ныя пра вы мо-
жа ажыц цяў ляць лю бы паў на-
лет ні бліз кі сва як гэ тай асо бы 
або член яе сям'і, а так са ма яе 
за кон ны прад стаў нік (част ка 
пер шая ар ты ку ла 28 КПК); у 
ін шых вы пад ках вы стаў ляць і 
пад трым лі ваць аб ві на ва чан не 
мо гуць асо бы, упаў на ва жа ныя 
на гэ та ва ўста ноў ле ным за ко-
нам па рад ку па цяр пеў шым.

У ад па вед нас ці з пунк там 
5 да дзе най па ста но вы Пле ну-
ма Вяр хоў на га Су да за ява аб 
учы не ным зла чын стве, што 
па да ец ца ў суд, якім уз бу джа-
ец ца кры мі наль ная спра ва 
пры ват на га аб ві на ва чан ня, 
з'яў ля ец ца пра цэ су аль ным 
да ку мен там, які фар му люе 
аб ві на ва чан не і ўста наў лі вае 
ме жы су до ва га раз бо ру; та му 
су дам не аб ход на пра вя раць, ці 
змя шча юц ца ў за яве ўка зан ні 
на тое, ка лі, кім і дзе здзейс-
не на про ці праў нае дзе ян не, у 
чым кан крэт на яно пра яві ла ся, 
ці ад па вя дае апі сан не зла чын-
на га дзе ян ня дыс па зі цыі кры-
мі наль на га за ко на, ці зроб ле-
на спа сыл ка на кры мі наль ны 
за кон (пункт, част ку, ар ты кул), 
які пра ду гледж вае ад каз насць 
за да дзе нае зла чын ства; ад-
сут насць у за яве ўка за ных 
звес так, а так са ма іх ня поў нае 
або не кан крэт нае вы кла дан не 
ўшчам ляе пра ва аб ві на вач ва-
на га ве даць, у чым ён аб ві на-
вач ва ец ца (пункт 1 част кі 2 ар-
ты ку ла 43 КПК), і з'яў ля ец ца 
пад ста вай для вяр тан ня за явы 
ў ад па вед нас ці з част кай 1 ар-
ты ку ла 427 КПК.

З пры ве дзе на га ана лі зу 
за ка на даў ства, якое рэ гу люе 
пы тан ні ўзбу джэн ня кры мі-
наль ных спраў пры ват на га 
аб ві на ва чан ня, вы ні кае, што 
кры мі наль ныя спра вы да дзе-
най ка тэ го рыі ўзбу джа юц ца 
асо бай, якая па цяр пе ла ад 
зла чын ства, шля хам па да чы 
ў ра ён ны (га рад скі) суд за явы 
аб учы нен ні ў ад но сі нах да яе 
зла чын ства, а так са ма мо гуць 
быць уз бу джа ны пра ку ро рам 
пры ад сут нас ці за явы асо бы, 
якая па цяр пе ла ад зла чын-
ства, ка лі ўка за ныя ў част цы 
2 ар ты ку лы 26 КПК зла чын-
ствы за кра на юць іс тот ныя ін-
та рэ сы дзяр жа вы і гра мад ства 
або здзейс не ны ў ад но сі нах 
да асо бы, якая зна хо дзіц ца 
ў служ бо вай або ін шай за-
леж нас ці ад аб ві на вач ва на га 
або па ін шых пры чы нах не 
здоль ная са ма стой на аба ра-
няць свае пра вы і за кон ныя 
ін та рэ сы.

У кры мі наль на-пра цэ су аль-
ным за ко не ад сут ні ча юць нор-
мы, што аба вяз ва юць ор ган 
да знан ня, на чаль ні ка след ча га 
пад раз дзя лен ня, след ча га або 
пра ку ро ра ўзбу джаць кры мі-
наль ныя спра вы пры ват на га 
аб ві на ва чан ня пры ад сут нас ці 
звес так аб асо бе, якая ўчы ні ла 
зла чын ства, ука за нае ў част цы 
2 ар ты ку ла 26 КПК, а так са ма 
нор мы, што пра ду гледж ва-
юць маг чы масць уз бу джэн ня 
кры мі наль ных спраў пры ват-
на га аб ві на ва чан ня ў вы пад ку 
смер ці асо бы, якая па цяр пе ла 
ад зла чын ства, што свед чыць 

аб на яў нас ці пра ва во га пра-
бе лу ў за ка на даў стве. Да дзе-
ная ака ліч насць не да зва ляе 
ў поў най ме ры за бяс пе чыць 
га ран та ва ную Кан сты ту цы яй 
аба ро ну пра воў і сва бод ча-
ла ве ка і гра ма дзя ні на ад зла-
чын ных за ма хаў.

2. У ад па вед нас ці з ар ты-
ку лам 39 За ко на «О консти-
туционном судопроизводстве» 
у Вяр хоў ны Суд, Ге не раль ную 
пра ку ра ту ру, След чы ка мі тэт, 
Мі ніс тэр ства юс ты цыі, Рэс пуб-
лі кан скую ка ле гію ад ва ка таў і 
Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер-
сі тэт Кан сты ту цый ным Су дом 
бы лі на кі ра ва ны за пы ты, у 
пісь мо вых ад ка зах на якія ўка-
за ныя дзяр жаў ныя ор га ны і ін-
шыя ар га ні за цыі вы кла лі сваё 
мер ка ван не па спра ве.

Вяр хоў ны Суд лі чыць, што 
ў вы пад ках смер ці асо бы, якая 
па цяр пе ла ад зла чын ства, або 
ад сут нас ці звес так аб асо бе, 
якая ўчы ні ла зла чын ства, 
спра вы пры ват на га аб ві на-
ва чан ня мае пра ва ўзбу дзіць 
пра ку рор на пад ста ве част кі 
5 ар ты ку ла 26 КПК, па коль кі 
да дзе ныя ака ліч нас ці ўказ ва-
юць на на яў насць пры чын, што 
не да зва ля юць асо бе, якая 
па цяр пе ла ад зла чын ства, 
са ма стой на аба ра няць свае 
пра вы; у су вя зі з гэ тым у КПК 
не ма ец ца пра бе лу пра ва во-
га рэ гу ля ван ня па да дзе ных 
пы тан нях.

Па мер ка ван ні Ге не раль-
най пра ку ра ту ры, у пра ва вым 
рэ гу ля ван ні ўзбу джэн ня кры мі-
наль ных спраў пры ват на га аб-
ві на ва чан ня ў вы пад ку ад сут-
нас ці звес так аб асо бе, якая 
ўчы ні ла зла чын ства, ма ец ца 
пра бел, для ўста ра нен ня яко-
га не аб ход на ўня сен не ў КПК 
змя нен ня, што пра ду гледж вае 
аба вя зак су да ва ўка за ным 
вы пад ку на кі роў ваць за яву 
гра ма дзя ні на, які па цяр пеў ад 
зла чын ства, ор га ну да знан ня 
для ўста наў лен ня асо бы, якая 
ўчы ні ла зла чын ства. У вы-
пад ку смер ці па цяр пе ла га па 
спра вах пры ват на га аб ві на ва-
чан ня вы стаў ляць і пад трым-
лі ваць аб ві на ва чан не су праць 
асо бы, якая ўчы ні ла зла чын-
ства, у ад па вед нас ці з част кай 
1 ар ты ку ла 28 КПК мае пра ва 
лю бы з яго паў на лет ніх бліз кіх 
сва я коў або чле наў сям'і або 
за кон ны прад стаў нік; да дзе-
ныя аб ста ві ны мож на так са ма 
ад нес ці да ўка за ных у част цы 
5 ар ты ку ла 26 КПК пад стаў 
для ўзбу джэн ня спра вы пры-
ват на га аб ві на ва чан ня пра ку-
ро рам.

След чы ка мі тэт лі чыць мэ-
та згод ным уня сен не змя нен-
няў у част ку 5 ар ты ку ла 26 
КПК у част цы ўдак лад нен ня 
кам пе тэн цыі пра ку ро ра шля-
хам на дзя лен ня яго пра вам 
уз бу джэн ня кры мі наль ных 
спраў пры ват на га аб ві на ва-
чан ня ў вы пад ку ўчы нен ня 
зла чын ства асо бай, звест кі 
аб якой не вя до мы. Ад нос на 
сі ту а цыі, звя за най са смер-
цю асо бы, якая па цяр пе ла ад 
зла чын ства, пы тан не за бес-
пя чэн ня на леж най аба ро ны ў 
кры мі наль ным пра цэ се пра воў 
та кой асо бы, а так са ма ін шых 
гра ма дзян (бліз кіх сва я коў, 
за кон ных прад стаў ні коў) кры-
мі наль на-пра цэ су аль ным за-
ко нам не ўрэ гу ля ва на.

Мі ніс тэр ства юс ты цыі ад-
зна чае, што ад сут насць у за-
яве аб уз бу джэн ні кры мі наль-
най спра вы ў па рад ку пры ват-
на га аб ві на ва чан ня звес так аб 
асо бе, якая ўчы ні ла зла чын-
ства, у пэў най сту пе ні аб мя-
жоў вае пра ва гра ма дзя ні на, 

які па цяр пеў ад зла чын ства, 
на су до вую аба ро ну па ру ша-
ных пра воў. Па сэн се нор мы 
част кі 1 ар ты ку ла 28 КПК у вы-
пад ку смер ці асо бы, якая па-
цяр пе ла ад зла чын ства, лю бы 
з яе паў на лет ніх бліз кіх сва я-
коў або чле наў сям'і, а так са ма 
за кон ны прад стаў нік на дзя ля-
юц ца пра вам як па да чы за явы 
аб уз бу джэн ні кры мі наль най 
спра вы ў па рад ку пры ват на га 
аб ві на ва чан ня, так і пад тры-
ман ня ў су дзе аб ві на ва чан ня 
су праць асо бы, якая ўчы ні ла 
зла чын ства.

Рэс пуб лі кан ская ка ле гія ад-
ва ка таў указ вае на на яў насць 
пра бе лу пра ва во га рэ гу ля ван-
ня ўзбу джэн ня кры мі наль ных 
спраў пры ват на га аб ві на ва-
чан ня як у вы пад ку ад сут нас ці 
звес так аб асо бе, якая ўчы ні ла 
ўка за нае ў част цы 2 ар ты ку-
ла 26 КПК зла чын ства, так і ў 
вы пад ку смер ці гра ма дзя ні на, 
які па цяр пеў ад зла чын ства. 
У су вя зі з гэ тым кры мі наль-
на-пра цэ су аль ным за ко нам 
не за бяс печ ва ец ца аба ро на 
кан сты ту цый ных пра воў гра-
ма дзя ні на, уклю ча ю чы пра ва 
кож на га на су до вую аба ро ну, 
што з'яў ля ец ца не да пу шчаль-
ным.

У ад ка зе юры дыч на га фа-
куль тэ та Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та ад зна ча-
ец ца, што ад сут насць звес так 
аб асо бе, якая ўчы ні ла зла-
чын ства, мо жа быць ад не се на 
да вы пад каў, ка лі асо ба, якая 
па цяр пе ла ад зла чын ства, не 
здоль на са ма стой на аба ра-
няць свае пра вы і за кон ныя 
ін та рэ сы, у су вя зі з чым у да-
дзе ным вы пад ку кры мі наль-
ную спра ву ў ад па вед нас ці з 
част кай 5 ар ты ку ла 26 КПК 
мае пра ва ўзбу дзіць пра ку рор. 
Пы тан не аб да пу шчаль нас ці 
ўзбу джэн ня кры мі наль най 
спра вы пры ват на га аб ві на-
ва чан ня без во ле вы яў лен ня 
па мер лай асо бы, якая па цяр-
пе ла ад зла чын ства, з'яў ля ец-
ца дыс ку сій ным па пры чы не 
цес най су вя зі зла чын ства з 
асо бай па цяр пеў ша га.

3. Кан сты ту цы яй уста ноў-
ле на, што Рэс пуб лі ка Бе ла русь 
з'яў ля ец ца са цы яль най пра ва-
вой дзяр жа вай, за бяс печ вае 
за кон насць і пра ва па ра дак 
(част кі пер шая і трэ цяя ар ты-
ку ла 1); гра ма дзя нін ад каз ны 
пе рад дзяр жа вай за ня ўхіль-
нае вы ка нан не аба вяз каў, якія 
ўскла дзе ны на яго Кан сты ту-
цы яй (част ка дру гая ар ты ку ла 
2); аб ме жа ван не пра воў і сва-
бод асо бы да пус ка ец ца толь кі 
ў вы пад ках, пра ду гле джа ных 
за ко нам, у ін та рэ сах на цы я-
наль най бяс пе кі, гра мад ска-
га па рад ку, аба ро ны ма ра лі, 
зда роўя на сель ніц тва, пра воў 
і сва бод ін шых асоб (част ка 
пер шая ар ты ку ла 23); дзяр-
жа ва за бяс печ вае сва бо ду, 
не да ты каль насць і год насць 
асо бы (част ка пер шая ар ты-
ку ла 25); кож ны мае пра ва на 
аба ро ну ад не за кон на га ўмя-
шан ня ў яго аса біс тае жыц цё, 
у тым лі ку ад за ма ху на тай ну 
яго ка рэс пан дэн цыі, тэ ле фон-
ных і ін шых па ве дам лен няў, на 
яго го нар і год насць (ар ты кул 
28).

Кан сты ту цый ны Суд лі чыць, 
што дзяр жа ва, грун ту ю чы ся 
на да дзе ных кан сты ту цый ных 
па ла жэн нях, у ад па вед нас ці з 
пунк там 2 част кі пер шай ар ты-
ку ла 97, пунк там 1 част кі пер-
шай ар ты ку ла 98 Кан сты ту цыі 
мае пра ва на за ка на даў чым 
уз роў ні ўста наў лі ваць зла чын-
насць ка лек тыў на не бяс печ-
ных дзе ян няў, іх ка раль насць, 

АБ ПРА ВА ВЫМ РЭ ГУ ЛЯ ВАН НІ ЎЗБУ ДЖЭН НЯ 
ПРЫ ВАТ НА ГА

Ра шэн не Кан сты ту цый на га


