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Су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь

КРЫ МІ НАЛЬ НЫХ СПРАЎ
АБ ВІ НА ВА ЧАН НЯ
а так са ма ды фе рэн цы ра ваць 
па ра дак пры цяг нен ня ві на ва-
тых асоб да кры мі наль най ад-
каз нас ці.

Так, згод на з част кай 1 ар-
ты ку ла 26 КПК, у за леж нас ці 
ад ха рак та ру і ця жа ру ўчы не-
на га зла чын ства кры мі наль нае 
пра сле да ван не і аб ві на ва чан-
не ў су дзе ажыц цяў ля юц ца ў 
пуб ліч ным, пры ват на-пуб ліч-
ным па рад ку і ў па рад ку пры-
ват на га аб ві на ва чан ня.

У ад па вед нас ці з прын цы-
пам пуб ліч нас ці кры мі наль-
на га пра цэ су, за сна ва ным 
на па ла жэн нях шэ ра гу норм 
Кан сты ту цыі (ар ты ку лы 2, 7, 
21, 59, 137), дзяр жа ва га ран-
туе кож на му аба ро ну ад зла-
чын ных за ма хаў; дзяр жаў ныя 
ор га ны, служ бо выя асо бы, 
упаў на ва жа ныя ажыц цяў ляць 
кры мі наль нае пра сле да ван не, 
аба вя за ны ў ме жах сва ёй кам-
пе тэн цыі пры маць не аб ход ныя 
ме ры па вы яў лен ні зла чын-
стваў і вы яў лен ні асоб, якія 
іх учы ні лі, уз бу джэн ні кры мі-
наль най спра вы, пры цяг нен ні 
ві на ва тых да пра ду гле джа най 
за ко нам ад каз нас ці і ства рэн-
ні ўмоў для па ста но вы су дом 
за кон на га, аб грун та ва на га і 
спра вяд лі ва га пры га во ру (ар-
ты кул 15 КПК).

У ра шэн ні Кан сты ту цый на-
га Су да ад 26 снеж ня 2014 г. 
«О соответствии Конститу-
ции Республики Бе ла русь 
За ко на Республики Бе ла русь 
«О внесении дополнений и 
изменений в Уго лов ный, Уго-
лов но-про цес су аль ный, Уго-
лов но-исполнительный ко-
дек сы Республики Бе ла русь, 
Ко декс Республики Бе ла русь 
об административных право-
нарушениях и Про цес су аль-
но-исполнительный ко декс 
Республики Бе ла русь об ад-
министративных правона-
рушениях» ад зна ча на, што 
кан сты ту цый ны аба вя зак 
дзяр жа вы за бяс печ ваць аба-
ро ну пра воў і сва бод асо бы, 
а зна чыць, і асо бы, якая па-
цяр пе ла ад зла чын ства, не 
азна чае на дзя лен ня са мо га 
па цяр пе ла га па спра вах пуб-
ліч на га аб ві на ва чан ня пра вам 
прад вы зна чаць не аб ход насць 
ажыц цяў лен ня кры мі наль на-
га пра сле да ван ня ў ад но сі нах 
да пэў най асо бы. Та кое пра ва 
па ўка за най ка тэ го рыі кры мі-
наль ных спраў мо жа на ле жаць 
толь кі дзяр жа ве ў асо бе яе ор-
га наў і служ бо вых асоб, упаў-
на ва жа ных ажыц цяў ляць кры-
мі наль нае пра сле да ван не.

Ра зам з тым кры мі наль на-
пра цэ су аль ны за кон да пус-
кае ўклю чэн не ў кры мі наль ны 
пра цэс эле мен таў дыс па зі тыў-
нас ці: вы ра шэн не пы тан ня як 
аб уз бу джэн ні кры мі наль ных 
спраў пры ват на га аб ві на ва чан-
ня, так і аб спы нен ні вя дзен ня 
па іх у су вя зі з пры мі рэн нем з 
аб ві на вач ва ным за ле жыць ад 
во ле вы яў лен ня асоб, якія па-
цяр пе лі ад зла чын стваў. Пры 
гэ тым за ка на да вец зы хо дзіць 
з та го, што та кія зла чын ствы 
цес на звя за ны з асо бай па-
цяр пеў ша га і не ўяў ля юць вя-
лі кай гра мад скай не бяс пе кі, 
іх рас крыц цё, як пра ві ла, не 
з'яў ля ец ца скла да ным, у су вя-
зі з чым асо ба, якая па цяр пе ла 
ад зла чын ства, здоль на са ма 
ажыц цяў ляць у па рад ку пры-
ват на га аб ві на ва чан ня кры мі-
наль нае пра сле да ван не асо бы, 
якая ўчы ні ла ў ад но сі нах да яе 
ад па вед нае зла чын ства.

Да дзе нае за ка на даў чае 
рэ гу ля ван не аб умоў ле на не-
аб ход нас цю ўлі ку гра мад-
скіх і пры ват ных ін та рэ саў, 

якія за кра на юц ца ўка за ны мі 
ў част цы 2 ар ты ку ла 26 КПК 
зла чын ства мі, а так са ма най-
больш поў на га за бес пя чэн ня 
пра воў і сва бод ча ла ве ка і 
гра ма дзя ні на, у тым лі ку пра-
ду гле джа ных част кай пер шай 
ар ты ку ла 25, ар ты ку ла мі 28 і 
29, част кай трэ цяй ар ты ку ла 
44 Кан сты ту цыі.

У За клю чэн ні Кан сты ту-
цый на га Су да ад 12 чэр ве ня 
2014 г. «О соответствии Кон-
ституции Республики Бе ла-
русь пунк та 7 части 1 статьи 29 
и пунк та 1 части 1 статьи 303 
Уго лов но-про цес су аль но го ко-
дек са Республики Бе ла русь» 
вы кла дзе на пра ва вая па зі цыя, 
сут насць якой за клю ча ец ца ў 
тым, што кан сты ту цый нае 
пра ва кож на га на аба ро ну ад 
за ма ху на яго год насць і го нар 
рас паў сюдж ва ец ца не толь кі 
на пе ры яд жыц ця ча ла ве ка; 
гэ та пра ва аба вяз вае дзяр жа-
ву ўста на віць пра ва выя га ран-
тыі су до вай аба ро ны год нас ці 
і го на ру ча ла ве ка і пас ля яго 
смер ці.

Зы хо дзя чы з вы кла дзе на-
га, Кан сты ту цый ны Суд ад-
зна чае, што на дзя лен не асо бы 
паў на моц тва мі па ўзбу джэн ні 
кры мі наль ных спраў у па рад-
ку пры ват на га аб ві на ва чан ня 
і ажыц цяў лен ні кры мі наль на-
га пра сле да ван ня не аб ход на 
раз гля даць у якас ці да дат ко-
вай га ран тыі аба ро ны пра воў 
і за кон ных ін та рэ саў асоб, якія 
па цяр пе лі ад зла чын стваў, 
якая не вы зва ляе дзяр жа ву ад 
вы ка нан ня кан сты ту цый ных 
функ цый і аба вяз каў па за бес-
пя чэн ні за кон на сці і пра ва па-
рад ку, пра воў і сва бод гра ма-
дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь як 
вы шэй шай мэ ты дзяр жа вы, а 
так са ма га ран та ван ні кож на му 
су до вай аба ро ны яго пра воў і 
сва бод (част ка трэ цяя ар ты ку-
ла 1, част ка пер шая ар ты ку ла 
21, част ка пер шая ар ты ку ла 
60 Кан сты ту цыі). Так, згод на 
з КПК ор ган кры мі наль на га 
пра сле да ван ня ў ме жах сва ёй 
кам пе тэн цыі аба вя за ны ўзбу-
дзіць кры мі наль ную спра ву ў 
кож ным вы пад ку вы яў лен ня 
пры мет зла чын ства, пры няць 
усе пра ду гле джа ныя за ко нам 
ме ры да ўста наў лен ня пра ду-
гле джа на га кры мі наль ным за-
ко нам ка лек тыў на не бяс печ-
на га дзе ян ня, вы крыц ця асоб, 
ві на ва тых ва ўчы нен ні зла чын-
ства, і іх па ка ран ня, роў на як 
пры няць ме ры па рэ абі лі та цыі 
не ві на ва та га, а так са ма за бяс-
пе чыць па цяр пе ла му до ступ 
да пра ва суд дзя і пры няць ме-
ры па за бес пя чэн ні кам пен-
са ван ня пры чы не най шко ды 
(част кі 1 і 2 ар ты ку ла 27).

Ад нак кры мі наль на-пра-
цэ су аль ны за кон не змя шчае 
па ла жэн няў, што пра ду гледж-
ва лі б уз бу джэн не кры мі наль-
ных спраў пры ват на га аб ві-
на ва чан ня як 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, так і 
ў вы пад ку смер ці асо бы, якая 
па цяр пе ла ад зла чын ства, што 
свед чыць, па мер ка ван ні Кан-
сты ту цый на га Су да, аб пра бе-
ле кан сты ту цый на-пра ва во га 
рэ гу ля ван ня гра мад скіх ад но-
сін, звя за ных з ажыц цяў лен-
нем кры мі наль на га пра сле-
да ван ня і раз гля дам спраў у 
су дзе ў па рад ку пры ват на га 
аб ві на ва чан ня.

4. У ад па вед нас ці з Кан сты-
ту цы яй у Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
уста наў лі ва ец ца прын цып вяр-
шэн ства пра ва (част ка пер-
шая ар ты ку ла 7); Рэс пуб лі ка 
Бе ла русь пры знае пры яры тэт 

агуль на пры зна ных прын цы паў 
між на род на га пра ва і за бяс-
печ вае ад па вед насць ім за-
ка на даў ства (част ка пер шая 
ар ты ку ла 8); за бес пя чэн не 
пра воў і сва бод гра ма дзян 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь з'яў ля-
ец ца най вы шэй шай мэ тай 
дзяр жа вы (част ка пер шая 
ар ты ку ла 21); дзяр жа ва аба-
вя за на пры маць усе да ступ-
ныя ёй ме ры для ства рэн ня 
ўнут ра на га і між на род на га 
па рад ку, не аб ход на га для поў-
на га ажыц цяў лен ня пра воў і 
сва бод гра ма дзян Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, пра ду гле джа ных 
Кан сты ту цы яй (част ка пер шая 
ар ты ку ла 59).

Згод на з пад пунк там «b» 
пунк та 6 Дэк ла ра цыі асноў ных 
прын цы паў пра ва суд дзя для 
ах вяр зла чын стваў і зло ўжы-
ван няў ула дай (пры ня та 29 ліс-
та па да 1985 го да рэ за лю цы яй 
40/34 Ге не раль най Асамб леі 
ААН) не аб ход на са дзей ні чаць 
та му, каб су до выя і ад мі ніст ра-
цый ныя пра цэ ду ры ў боль шай 
сту пе ні ад па вя да лі па трэб нас-
цям ах вяр шля хам за бес пя-
чэн ня маг чы мас ці вы кла дан ня 
і раз гля ду мер ка ван няў і па жа-
дан няў ах вяр на ад па вед ных 
эта пах су до ва га раз бо ру ў тых 
вы пад ках, ка лі за кра на юц ца іх 
аса біс тыя ін та рэ сы, без шко ды 
для аб ві на вач ва ных і згод на 
з ад па вед най на цы я наль най 
сіс тэ май кры мі наль на га пра-
ва суд дзя.

Кан вен цы яй аб аба ро не 
пра воў ча ла ве ка і асноў ных 
сва бод ад 4 ліс та па да 1950 
го да за ма ца ва на пра ва кож-
на га ў вы пад ку спрэч кі аб яго 
гра ма дзян скіх пра вах і аба-
вяз ках або пры прад' яў лен ні 
яму лю бо га кры мі наль на га 
аб ві на ва чан ня на спра вяд лі-
вы і пуб ліч ны раз бор спра вы ў 
ра зум ны тэр мін не за леж ным і 
не прад узя тым су дом (пункт 1 
ар ты ку ла 6), а так са ма пра-
ва кож на га, чые пра вы і сва-
бо ды, пры зна ныя ў да дзе най 
Кан вен цыі, па ру ша ны, на 
эфек тыў ны сро дак пра ва вой 
аба ро ны ў дзяр жаў ным ор га-
не, на ват ка лі гэ та па ру шэн не 
бы ло здзейс не на асо ба мі, якія 
дзей ні ча лі ў афі цый най якас ці 
(ар ты кул 13).

Пры ве дзе ным па ла жэн-
ням Кан сты ту цыі і між на род-
на-пра ва вых ак таў ад па вя-
дае нор ма част кі 1 ар ты ку ла 
7 КПК, у ад па вед нас ці з якой 
за да ча мі кры мі наль на га пра-
цэ су з'яў ля юц ца аба ро на 
асо бы, яе пра воў і сва бод, ін-
та рэ саў гра мад ства і дзяр жа-
вы шля хам хут ка га і поў на га 
рас сле да ван ня зла чын стваў, 
вы крыц ця і пры цяг нен ня да 
кры мі наль най ад каз нас ці ві-
на ва тых; за бес пя чэн не пра-
віль на га пры мя нен ня за ко на 
з тым, каб кож ны, хто ўчы ніў 
зла чын ства, быў пад верг ну ты 
спра вяд лі ва му па ка ран ню і ні 
адзін не ві на ва ты не быў пры-
цяг ну ты да кры мі наль най ад-
каз нас ці і асу джа ны.

У су вя зі з вы кла дзе ным 
Кан сты ту цый ны Суд мяр куе, 
што дзяр жа ва аба вя за на за-
бяс пе чыць до ступ да пра ва-
суд дзя кож на му гра ма дзя ні ну, 
які па цяр пеў ад зла чын ства, а 
ў вы пад ку смер ці та кой асо бы 
га ран та ваць су до вую аба ро ну 
яе год нас ці і го на ру.

Грун ту ю чы ся на нор мах 
Кан сты ту цыі аб тым, што 
дзяр жа ва, усе яе ор га ны і 
служ бо выя асо бы дзей ні ча-
юць у ме жах Кан сты ту цыі і 
пры ня тых у ад па вед нас ці з 
ёю ак таў за ка на даў ства, а 
дзяр жа ва аба вя за на пры маць 

усе да ступ ныя ёй ме ры дзе ля 
ства рэн ня ўнут ра на га і між на-
род на га па рад ку, не аб ход на-
га для поў на га ажыц цяў лен ня 
пра воў і сва бод гра ма дзян 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пра ду-
гле джа ных Кан сты ту цы яй 
(част ка дру гая ар ты ку ла 7 і 
част ка пер шая ар ты ку ла 59), 
Кан сты ту цый ны Суд лі чыць 
не аб ход ным уста ра ніць пра-
бел кан сты ту цый на-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 шля хам уня сен-
ня ў КПК змя нен няў і да паў-
нен няў, што ўста наў лі ва юць 
аба вя зак ор га на кры мі наль на-
га пра сле да ван ня ўзбу джаць 
кры мі наль ныя спра вы 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, ука-
за нае ў част цы 2 ар ты ку ла 26 
КПК, а так са ма ўзбу джэн не 
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, па за явах яе 
паў на лет ніх бліз кіх сва я коў 
або чле наў сям'і.

На пад ста ве вы кла дзе на га, 
кі ру ю чы ся част ка мі пер шай і 
сё май ар ты ку ла 116 Кан сты-
ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, аб-
за цам вось мым част кі трэ цяй 
ар ты ку ла 22 і ар ты ку лам 24 
Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
аб су даў лад ка ван ні і ста ту се 
суд дзяў, част кай дру гой ар-
ты ку ла 74, ар ты ку ла мі 75, 77, 
80, 84, част кай сям нац ца тай 
ар ты ку ла 85 і ар ты ку лам 160 
За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«О конституционном судопро-
изводстве», Кан сты ту цый ны 
Суд Рэс пуб лі кі Бе ла русь

ВЫ РА ШЫЎ:

1. У мэ тах вы ка нан ня кан-
сты ту цый ных прын цы паў вяр-
шэн ства пра ва і за кон на сці, 
рэа лі за цыі кан сты ту цый на га 
пра ва кож на га на су до вую 
аба ро ну пры знаць не аб ход-
ным уста ра ніць пра бел кан-
сты ту цый на-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 шля хам уня сен ня 
ў Кры мі наль на-пра цэ су аль ны 
ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
змя нен няў і да паў нен няў, што 
пра ду гледж ва юць аба вя зак 
ор га на кры мі наль на га пра-
сле да ван ня 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 
ўка за нае ў част цы 2 ар ты ку-
ла 26 Кры мі наль на-пра цэ су-
аль на га ко дэк са зла чын ства, 
а так са ма ўзбу джэн не 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, па за явах 
яе паў на лет ніх бліз кіх сва я коў 
або чле наў сям'і.

2. Пра па на ваць Са ве ту Мі-
ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пад рых та ваць ад па вед ны 
пра ект за ко на аб уня сен ні змя-
нен няў і да паў нен няў у Кры мі-
наль на-пра цэ су аль ны ко дэкс 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ўнес ці 
яго ва ўста ноў ле ным па рад ку 
ў Па ла ту прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

3. Ра шэн не ўсту пае ў сі лу з 
дня яго пры няц ця.

4. Апуб лі ка ваць ра шэн не ў 
ад па вед нас ці з за ка на даў чы мі 
ак та мі.

Стар шын ству ю чы —
Стар шы ня Кан сты ту-

цый на га Су да
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

П.П.МІК ЛА ШЭ ВІЧ

№ Р-1004/2015

АФІЦЫЙНА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 октября 2015 г. 
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в миллионах белорусских рублей)

(в миллионах белорусских рублей)

ОАО «Акционерный Сберегательный банк 
«Беларусбанк»

220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

2015 год 2014 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 2 982 734 2 777 739

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 6 201 5 983

4 Средства в Национальном банке 1103 26 534 689 16 271 013

5 Средства в банках 1104 9 242 191 6 384 616

6 Ценные бумаги   1105 33 890 120 17 185 842

7 Кредиты клиентам 1106 163 836 164 143 068 558

8
Производные 
финансовые активы

1107 9 900 935 6 015 728

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

- -

10

Инвестиции в совместно 
контролируемые 
юридические лица

- -

11
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 1 087 415 1 006 015

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 4 173 218 4 185 478

13
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 244 13 451

14 Отложенные налоговые активы 1111 6 496 6 496

15 Деловая репутация - -

16 Прочие активы 1112 1 659 363 962 908

17 ИТОГО активы 11 253 319 770 197 883 827

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19 Средства Национального банка 1201 3 377 283 5 436 046

20 Средства банков 1202 39 667 227 28 745 240

21 Средства клиентов 1203 156 599 925 124 502 793

22
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 16 866 918 13 386 052

23
Производные 
финансовые обязательства

1205 - 24 705

24
Отложенные 
налоговые обязательства

1206 6 052 6 052

25 Прочие обязательства 1207 1 681 002 1 272 009

26 ВСЕГО обязательства 120 218 198 407 173 372 897

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

28 Уставный фонд 1211 26 689 248 16 689 248

29 Эмиссионный доход 1212 - -

30 Резервный фонд 1213 1 942 808 1 258 313

31
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 2 123 372 2 119 287

32 Накопленная прибыль 1215 4 365 935 4 444 082

33

ВСЕГО собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации

35 121 363 24 510 930

34
Доля неконтролирующих 
акционеров

- -

35 ВСЕГО собственный капитал 121 35 121 363 24 510 930

36
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 253 319 770 197 883 827

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
на 1 октября 2015 года

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

Председатель Правления С.П.Писарик

Главный  бухгалтер И.П.Лысоковская

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

2015 год  2014 год 

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 20 003 313 15 228 094

2 Процентные расходы 2012 15 572 254 12 167 755

3 Чистые процентные доходы 201 4 431 059 3 060 339

4 Комиссионные доходы 2021 1 805 139 1 759 634

5 Комиссионные расходы 2022 642 933 726 499

6 Чистые комиссионные доходы 202 1 162 206 1 033 135

7

Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 4 683 1 884

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (65 846) 2 969

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 (1 720 812) 86 569

10

Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 3 866 811 647 905

11 Чистые отчисления в резервы 207 2 380 813 232 928

12 Прочие доходы 208 451 441 668 467

13 Операционные расходы 209 3 897 662 3 345 316

14 Прочие расходы 210 618 657 523 797

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 1 232 410 1 399 227

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 210 520 158 946

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 021 890 1 240 281

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц 

- -

19

Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

- -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 1 021 890 1 240 281

21

Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

1 021 890 1 240 281

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке) 

- -


