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старты выкладчык кафедры крымшальнага права i крым1налогН 
Кемераускага дзяржаунага уш'вера'тэта (Pacin)

АБ СФЕРЫ ПРЫМЯНЕННЯ 
ЮРЫДЫЧНАЙ КАНСТРУКЦЫ1 
ПРАЦЯГЛАГА ЗЛАЧЫНСТВА

Перыяд канца XX  —  пачатку XXI стст. з’яуляецца давол1 супярэчл1вым у 
плане развщця юрыдычнай канструкцьм працяглага злачынства (delictum 
continuatum): кал i у Нямеччыне, Аустрьм i Швейцарьм дадзены ¡нстытут амаль 
поунасцю адм1рае, у краТнах Усходняй Еуропы наз1раецца тэндэнцыя яго за- 
канадаучага замацавання i удасканалення. Пры гэтым сфера дзеяння правт  
аб працяглым злачынстве вызначаецца як пануючым1 у прававой дактрыне 
той ц\ ¡ншай крашы тэарэтычным1 уяуленням1 аб дадзенай з’яве, так i пал1тыч- 
ным! прыярытэтам1 канкрэтнай дзяржавы (ц1, дакладней кажучы, яе юруючых 
эл1т) у дадзены канкрэтны момант.

Раая i Беларусь у гэтых адноанах стаяць асобна: з аднаго боку, ¡нсты
тут працяглага злачынства дагэтуль не атрымау у нас заканадаучага афарм- 
лення; з ¡ншага боку, ён, як i раней, давол1 шырока запатрабаваны правапры- 
мяняльнай практыкай i паслядоуна санкцыянуецца найвышэйшым1 судовым! 
органам! як у рашэннях па канкрэтных справах, так i праз адпаведныя 
фауычыя тлумачэннк

Як i у савецюя гады, большасць працяглых злачынствау, што сустра- 
каюцца на практыцы, —  тэта раскраданн!. Нягледзячы на несц!ханыя спрэчю 
наконт крытэрыяу, яюя б дазвалял! квал!ф!каваць шэраг раскраданняу як 
адзЫае працяглае злачынства, амаль híxto з айчынных тэарэтыкау не бярэ пад 
сумненне прынцыповую дастасавальнасць дадзенай юрыдычнай канструкцьм 
да гэтай трупы злачынствау супроць уласнасцк Toe ж  самае можна сказаць i аб 
вымагальн1цтве як карысл1вым пасяганн1 на маёмасныя адноаны, што хоць 
аф1цыйна i не зал!чваецца да раскраданняу, але ушчыльную прымыкае да ix. 
Пры гэтым на квал!ф!кацыю маёмасных злачынствау як працяглых не уплывае 
двухаб’ектны характар некаторых з ix, паколью у нашым крым1нальным праве 
наюраванасць злачынства супраць “найвышэйшых нематэрыяльных каш- 
тоунасцяу” не разглядаецца як перашкода для прымянення правт аб 
працяглым злачынстве, як тэта мае месца, напрыклад, у Харватьм, дзе л1чыцца, 
што дадзены ¡нстытут не дазваляе “належным чынам axanipb сукупную 
няпрауду” шэрагу пасяганняу на асобу i, адпаведна, забяспечыць прававую 
ахову жыцця, здароуя, цялеснай i палавой недатыкальнасц!, асабютай свабоды 
i ¡ншых фундаментальных людсюх правоу [1, с. 78].

У  Pacii i Беларуа аналапчнай забароны няма, таму тэарэтычна i прак- 
тычна магчымыя выпадю працяглага прычынення шкоды здароую рознай сту- 
neH¡ цяжкасц!, працяглага згвалтавання i працяглых гвалтоуных дзеянняу сек-
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суальнага характару, працяглага паклёпу, працяглых парушэнняу выбарчых 
правоу, недатыкальнасц1 жылля \ прыватнага жыцця. Нярэдка працяглым! 
злачынствам1 прызнаюцца шматэтзодныя парушэнн1 аутарсмх \ сумежных 
правоу, ямя хоць \ з’яуляюцца па сваей сутнасц1 гаспадарчым1 злачынствам1 
(таюм1 самым!, як незаконнае выкарыстоуванне сродкау ¡ндывщуал1зацьм та- 
варау ды паслуг), але фармальна лнацца злачынствам1 супроць канстыту- 
цыйных правоу \ свабодау чалавека \ грамадзянша. I хоць юрыдычная кан- 
струкцыя працяглага злачынства была у Раем у значнай ступенл дэфармава- 
ная экстэнауным тлумачэннем такой квал1ф1куючай прыкметы, як учыненне 
злачынства у адноанах да дзвюх ц1 больш асоб, агульны прынцып застауся 
непарушным: шэраг пасяганняу на адну \ тую асобу можа быць (пры наяунасц1 
адзЫага намеру) квал1фжаваны як адно злачынства.

У  гэтай сувяз1 трэба адзначыць непрымальнасць паз1цьм П. С. Ян\, ям 
л1чыць, быццам н\ пры ямх абстав1нах не можа быць працяглым злачынствам 
незаконнае правядзенне аборту [2, с. 32]. Гэткае ^^^^дж энне здаецца неаб- 
грунтавана катэгарычным. Па-першае, у ¡м ¡гнаруецца такая разнавщнасць 
пра- як паутарэнне замаху. Па-другое, аутар, вщавочна,
зыхо- дзщь з памылковага уяулення, быццам дадзенае злачынства л1чыцца 
скончаным з моманту фактычнага перапынення цяжарнасц1. Нягледзячы на 
тое, што падобныя думм усё шырэй распаусюджваюцца у раайскай навукова- 
практычнай \ навучальнай л1таратуры, мы усё ж  лным за адз1на правшьную 
трактоуку крым1нальнага аборту як складу пастаулення у небяспеку, якую 
грунтоуна аргументавау \ паслядоуна адстойвау I. I. Гарэл1к 152-171].
Адсюль выцякае, што злачынства, прадугледжанае арт. 123 КК РФ (арт. 156 
КК РФ), хай \ у рэдмх выпадках, але можа быць працяглым, кал1 плодавыгнан- 
не ажыццяуляецца спосабам1, не прынятым1 у медыцынскай практыцы 
(спрынцоукай з розным1 растворам!, перацягваннем жывата цяжарнай, 
нанясеннем пабояу \ да т. п.).

Вядомыя нашай судовай практыцы працяглыя злачынствы у сферы 
гаспадарчай дзейнасц1 (набыццё, збыт \ легал1зацыя маёмасц1, здабытай 
злачынным шляхам; незаконнае атрыманне крэдыту; фальшываманецтва; 
кантрабанда \ г. д.), працяглыя службовыя злачынствы (перш за усё ха- 
барн1цтва), злачынствы супроць здароуя насельн1цтва (асабл1ва звязаныя з 
незаконным абарачэннем наркатычных сродкау \ пахатропных рэчывау), 
злачынствы супроць правасуддзя (працяглае лжэсведчанне \ лжэданосыцтва) 
\ парадку мравання працяглае выкарыстоуванне падробленых дакументау, 
працяглае самаупрауства \ працяглае незаконнае перасячэнне Дзяржаунай 
мяжы).

Не бачым мы падстау \ для выключэння са сферы дзеяння правш аб 
працяглым злачынстве пасяганняу на грамадскую бяспеку —  ц1 тэта хул1ган- 
ства або вандал¡зм, ц1 незаконнае абарачэнне збро!, ц1 нават тэрарызм. 
Нау рад ц1 можна пагадз1цца са сцвярджэннем, быццам тэрарыстычны акт “па 
самой сваёй прыродзе” не дапускае прымянення да яго канструкцьм працягла
га злачынства [4, с. 302]: кал1 шэраг выбухау, падпалау або ¡ншых агульнане-

106



бяспечных дзеянняу маюць адз1ную канкрэтызаваную мэту, у наяунасц1 адз1ны 
працяглы тэракт.

Беручы пад у вагу тое, што неасцярожныя злачынствы складаюць да вол i 
малую частку у агульнай структуры злачыннасц1, трэба прызнаць, што пытан- 
не аб дастасавальнасц1 да ix анал1заванай юрыдычнай канструкцьм з’яуляецца 
хутчэй адцягнена акадэм1чным, чым канкрэтна-практычным. За апошн1я тры 
дзясяц1годдз1 у спецыяльнай л1таратуры не прыведзена нтоднага “жывога” 
прыкладу неасцярожнага працяглага злачынства. Так ц\ ¡накш, мы не бачым 
прычын для прынцыпова адмоунага адказу на гэтае пытанне i згодны з 
А. М. Араздурдыевым, яю л1чыць спецыф1чнай рысай неасцярожнага 
працяглага злачынства наяунасць папярэдняй “недаравальнай” памылю, што 
абумоул1вае усе наступныя неаднаразовыя уздзеяны в1ноунжа на прадмет 
ягонай дзейнасц1 i зводз1цца або да адсутнасц1 усведамлення грамадска не- 
бяспечнага характару дзеянняу, яюя учыняюцца (пры злачыннай нядбайнасц1), 
або да памылковага выбару шляхоу i сродкау прадух1лення ixHix грамадска 
небяспечных вынжау (пры злачыннай саманадзейнасц1). Пры гэтым сам 
в1наваты на працягу усяго перыяду учынення гэтых дзеянняу не усведамляе 
памылковасц1 свай го рашэння, а наадварот, л1чыць, што роб1ць правшьна [5, 
с. 101].

Таюм чынам, канструкцыя працяглага злачынства прынцыпова недаста- 
соуная толью да т. зв. дэлжтау займання, само заканадаучае атсанне яюх 
прадугледжвае наяунасць шэрагу аднародных дзеянняу [4, с. 302]. Ва ycix 
астатн1х выпадках працяглае злачынства як своеасабл1вае выкпючэнне з 
прав1л аб рэальнай тоеснай сукупнасц1 (пауторнасцО з’яуляецца цалкам 
магчымым.
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