
96

©
 В
ол
од
им

ир
 П
ро
щ
ає
в,

 2
01

9
Конст

ит
уційні засади оголош

ення оф
іційного попередж

ення
органам

и держ
авної безпеки Республіки Білорусь: порівняльно-правовий аналіз, с. 96–112 

Володимир Прощаєв
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри Інституту Служби зовнішньої розвідки України, 
м. Київ, Україна

vladproshayev@i.ua

УДК 340.5; 343.85

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ОГОЛОШЕННЯ 
ОФІЦІЙНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОРГАНАМИ 

ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ: 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 

Анотація. Профілактика злочинів та правопорушень, дізнання і попереднє слідство 
стосовно яких віднесені згідно із законодавством до компетенції органів державної безпе-
ки, постійно перебуває у полі зору науковців-юристів та практичних працівників усіх без 
винятку спеціальних служб країн – учасниць СНД. Майже за 28-річний період існування не-
залежних держав було напрацьовано багатий досвід правового регулювання загальної та 
індивідуальної профілактичної діяльності, особливо її важливої складової – офіційного за-
стереження (попередження). Кожна країна обирала свій особливий шлях, але аналіз сучас-
них чинних нормативно-правових актів колишніх республік СРСР дає підстави стверджува-
ти, що найбільшого успіху в цій сфері досягла Республіка Білорусь. Сьогодні, на думку автора, 
саме білоруський законодавець створив класичну систему правового регулювання офіційно-
го попередження, причому зробив це у повній відповідності із принципом верховенства пра-
ва, коли всі відомчі нормативно-правові акти приймались на основі Конституції (Основного 
Закону) Республіки Білорусь та чинних законів, що відповідали їй. Оскільки офіційне поперед-
ження зачіпає конституційне право людини на свободу думки й слова, на вільне висловлення 
своїх поглядів і переконань, його оголошення може здійснюватися винятково на підставі 
чітко визначених законом положень.

Метою статті є встановлення особливостей впровадження основних конституцій-
них положень у сферу правового регулювання офіційного попередження органами державної 
безпеки Республіки Білорусь.

Для досягнення поставленої мети вбачається за необхідне вирішити такі завдання: 
1) дослідити етапи розвитку правового регулювання офіційного попередження органами 
Комітету державної безпеки Республіки Білорусь (КДБ Республіки Білорусь); 2) встанови-
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ти, чому офіційне попередження може регулюватися винятково на конституційних заса-
дах; 3) охарактеризувати сутність оголошення офіційного попередження; 4) окреслити 
коло проблем, що стосуються реалізації гарантій забезпечення прав і свобод громадянина, 
щодо якого ухвалюється та оголошується офіційне попередження; 5) надати пропозиції з 
удосконалення вітчизняного законодавства стосовно правового регулювання офіційного 
 попередження. 

Констатовано, що обмеження конституційних прав і свобод в інтересах забезпечення 
національної безпеки за білоруським законодавством здійснюється, в цілому, у межах пра-
вових приписів Конституції. Разом із тим правове регулювання інституту оголошення 
офіційного попередження органами КДБ Республіки Білорусь потребує подальшого вдоско-
налення на підставі аналізу чинного законодавства та наукових досліджень у сферах кон-
ституційного, адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права.

Зроблено висновок, що українському законодавцю доцільно перейняти позитивний біло-
руський досвід правового регулювання офіційного попередження на рівні розробки та при-
йняття подібного закону в Україні з назвою, наприклад, “Про основи діяльності щодо профі-
лактики правопорушень” або “Про основи системи профілактики правопорушень в Україні”.

Ключові слова: конституційне право; національна безпека; органи державної безпеки; 
профілактика правопорушень; індивідуальна профілактика; офіційне попередження.

Питання профілактики злочинів та правопорушень, дізнання і попереднє 
слідство стосовно яких віднесені згідно із законодавством до компетенції 
органів державної безпеки, не втрачає актуальності, є предметом розгляду 
науковців та практичних працівників усіх без винятку спеціальних служб 
країн – учасниць СНД. Майже за 28-річний період існування незалежних дер-
жав було напрацьовано багатий досвід правового регулювання загальної та 
індивідуальної профілактичної діяльності, особливо її важливої складової – 
офіційного застереження (попередження) (ОЗ, ОП). Кожна країна обирала 
свій шлях, але аналіз сучасних чинних нормативно-правових актів колишніх 
республік СРСР дає підстави стверджувати, що найбільшого успіху в цій сфе-
рі досягла Республіка Білорусь. Сьогодні, на думку автора, саме білоруський 
законодавець створив класичну систему правового регулювання офіційного 
попередження, причому зробив це у повній відповідності із принципом вер-
ховенства права, коли всі відомчі нормативно-правові акти приймались на 
основі Конституції (Основного Закону) Білорусі та чинних законів, що від-
повідали їй. Оскільки офіційне попередження зачіпає конституційне право 
людини на свободу думки й слова, на вільне висловлення своїх поглядів і пе-
реконань, його оголошення може здійснюватися винятково на підставі чітко 
визначених законом положень.

Відтак правове регулювання офіційного попередження за законодавством 
Республіки Білорусь має особливості, які, на думку автора, доцільно врахо-
вувати у діяльності українських правоохоронних, розвідувальних і контр-
розвідувальних органів. Знання та врахування співробітниками українських 
силових структур правових засад оголошення ОП підрозділами КДБ Респуб-
ліки Білорусь, компетенції та повноважень оперативних підрозділів, прав та 
обов’язків посадових осіб і співробітників білоруської контррозвідки, – все це 
може значно підвищити ефективність вирішення завдань, які ставить перед 
розвідувальними та контррозвідувальними органами Президент України.
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Метою статті є встановлення особливостей впровадження основних 
конституційних положень у сферу правового регулювання офіційного попе-
редження органами державної безпеки Республіки Білорусь.

Для досягнення поставленої мети вбачається за необхідне вирішити такі 
завдання: 1) дослідити етапи розвитку правового регулювання офіційного 
попередження органами Комітету державної безпеки (КДБ) Республіки Біло-
русь; 2) встановити, чому офіційне попередження може регулюватися винят-
ково на конституційних засадах; 3) охарактеризувати сутність оголошення 
офіційного попередження; 4) окреслити коло проблем, що стосуються реалі-
зації гарантій забезпечення прав і свобод громадянина, щодо якого ухвалю-
ється та оголошується офіційне попередження; 5) надати пропозиції з удо-
сконалення вітчизняного законодавства стосовно правового регулювання 
офіційного попередження. 

Методологічною основою запропонованої статті є сукупність загально-
наукових принципів і підходів та спеціально-наукових методів пізнання сус-
пільних явищ і процесів у сфері забезпечення національної безпеки, безпеки 
особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Серед спеціально-наукових методів основний акцент зроблено на вико-
ристанні історико-правового методу, завдяки якому процес розвитку право-
вого регулювання ухвалення та оголошення ОП складається з п’яти етапів. 
Порівняльно-правовий метод використано при дослідженні особливостей 
білоруського законодавства і обґрунтуванні висновків статті шляхом порів-
няння із законодавством України, Росії, Казахстану, Киргизстану. 

Проблема оголошення ОП КДБ Республіки Білорусь вітчизняними вче-
ними майже не досліджувалася. Є лише декілька наукових робіт, зокрема 
М. Павліченка1, Ю. Землянського2, щодо теоретичних аспектів правового ре-
гулювання оголошення офіційного застереження органами Служби безпеки 
України, у яких автори звертають увагу читачів на досвід у окресленій сфері 
колишнього СРСР та країн – учасниць СНД.

Крім статей екскерівників КДБ Республіки Білорусь3, в Інтернет-ресурсах 
немає наукових праць білоруських учених, що стосуються політичної та прак-
тичної складових індивідуальної профілактики злочинів та правопорушень. 

Серед публікацій науковців Російської Федерації (РФ) слід виділити робо-
ти А. Каплунова, Д. Кулішова, Н. Мишляєва, В. Рєдкоуса та інших, в яких авто-
ри наголошують на необхідності більш ґрунтовного та всеохоплюючого по-
дальшого дослідження цього юридичного явища: 

1 Див.: М Павліченко, ‘Офіційне застереження: проблеми правового регулювання та застосуван-
ня органами СБ України’ (2001) 12 Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України 
51–63.

2 Див.: Ю Землянський та М Павліченко, ‘Деякі проблеми правового регулювання профілактич-
ної діяльності СБ України’ (2000) 2 Збірник наукових праць Національної академії Служби безпеки 
України 3–9.

3 Див.: Г Наркевич, ‘КГБ в системе защиты государственной безопасности Республики Беларусь’ 
<http://www.justbel.info/> дата звернення 18 Березень 2019; Л Ерин, ‘Права человека и деятель-
ность спецслужб’ (2001) 4 Юстиция Беларуси <http://www.justbel.info/2001-4/> дата звернення 
18 Березень 2019.
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< ...> інститут офіційного застереження стосується цілого комплексу проблем адміні-
стративного права, тому дослідження адміністративно-правових основ його оголо-
шення буде сприяти подальшому розвитку адміністративно-правової науки4.

Отже, сьогодні як у зарубіжних країнах, так і в Україні стосовно проблеми 
правового регулювання оголошення офіційного попередження КДБ Респуб-
ліки Білорусь на підставі юридичної компаративістики шляхом правового 
порівняння білоруського законодавства із національними законодавства-
ми країн – учасниць СНД відсутні не тільки системні дослідження (на рівні 
дисертацій, монографій тощо), але немає й окремих наукових праць. Тому ця 
стаття є однією з перших вітчизняних робіт в окресленому напрямі наукових 
розробок.

Під час порівняння нормативно-правових актів колишніх республік СРСР 
одразу ж варто зауважити про розбіжності у назві індивідуального профі-
лактичного заходу. Так, у Республіці Білорусь це – “офіційне попередження”5; 
у РФ, Киргизькій Республіці, Республіці Казахстан тощо – “офіційне 
застереження”6, в Україні також використовується словосполучення “офіцій-
не застереження”7.

Лексичний аналіз слів “попередження” та “застереження” засвідчує, що 
вони є похідними одне від одного. Так, у Великому тлумачному словнику су-
часної української мови зазначено: ‘застереження – дія за значенням засте-
регти; те, що застерігає від чого-небудь; попередження’8; <…> ‘попереджен-
ня – наперед зроблене повідомлення про що-небудь; застереження проти 
чого-небудь’9.

4 В Редкоус, ‘Теоретические проблемы применения института официального предостережения 
в области обеспечения национальной безопасности’ <http://www.center-bereg.ru/m419.html> дата 
звернення 18 Березень 2019.

5 Див.: Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон Республики Беларусь 
от 10 ноября 2008 года № 453-3. URL: http://pravo.newsby.org/belarus/zakon0/z518.htm (дата звер-
нення: 17.09.2019); Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон Республики 
Беларусь от 4 января 2014 года № 122-3. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=64951 (дата 
звернення: 17.09.2019); Об утверждении Положения о порядке вынесения официального предупре-
ждения о недопустимости незаконных действий: приказ Комитета государственной безопасности 
Республики Беларусь от 2 апреля 1998 года № 33 (с последующими изменениями и дополнениями). 
URL: http://www. busel. org/texts/cat1xn/id5bwleev.htm (дата звернення: 17.09.2019).

6 Див.: Об объявлении органами Федеральной службы безопасности официального предостере-
жения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание 
и предварительное следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации к 
ведению органов Федеральной службы безопасности: приказ Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 2 ноября 2010 года № 544 (с изменениями и дополнениями). URL: http://
base.garant.ru/12180159/#block_1000#ixzz3xbZ8aurB (дата звернення: 17.09.2019); Об утверждении 
Инструкции о порядке объявления органами национальной безопасности Киргизской Республики 
официального предостережения: постановление правительства Киргизской Республики от 18 мар-
та 2011 года № 110. URL: http://www.gov.kg/?p=kg14 (дата звернення: 17.09.2019); Об органах нацио-
нальной безопасности Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года 
№ 2710  (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.12.2018). URL: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=1005971#pos=5;-245 (дата звернення: 17.09.2019). 

7 Див.: Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002 року № 374-IV. URL: 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15 (дата звернення: 17.09.2019).

8 В Бусел (ред), Великий тлумачний словник сучасної української мови (Перун 2009) 424.
9 Там само, 1054.
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На нашу думку, білоруський законодавець, застосувавши слово “поперед-
ження”, більше наблизився до суті юридичного явища. Це слово безпосе-
редньо відображає реалізацію органами державної безпеки у межах адміні-
стративної діяльності своєї компетенції у сфері профілактичної діяльності 
у формі індивідуальної профілактики. Справді, якщо КДБ Республіки Біло-
русь ‘організовує та здійснює контррозвідувальну діяльність з попередження 
(курсив мій. – В.П.), виявлення та припинення розвідувальної та іншої діяль-
ності спеціальних служб іноземних держав, іноземних, міжнародних та ін-
ших організацій, а також окремих осіб, спрямованої на заподіяння шкоди на-
ціональній безпеці’10, то й індивідуальна профілактика повинна бути у формі 
оголошення офіційного попередження, а не застереження. 

Але, здається, що не таким важливим є факт використання слів “застереження” 
або “попередження”. Більш суттєвим є факт того, що застереження або поперед-
ження оголошуються офіційно, що має важливе значення в юридичному сенсі. 

Стосовно слова “офіційний”, яке означає ‘вихідний від уряду або адміні-
страції, що диктується їх законами, правилами’11, можна погодитися з В. Рєд-
коусом, який в юридичному аспекті “офіційність” оголошення офіційного за-
стереження (ОЗ) розглядає як:

 <...> оголошення ОЗ уповноваженим органом виконавчої влади, що реалізує 
державно- владні повноваження щодо забезпечення національної безпеки; реаліза-
цію органами безпеки у рамках адміністративної діяльності частки своєї компетенції 
профілактичної спрямованості; чітке додержання встановленої процедури оголо-
шення ОЗ; дотримання гарантій реалізації прав та свобод людини і громадянина упо-
вноваженими посадовими особами органів державної безпеки, що оголошують ОЗ; 
відповідне документальне оформлення ОЗ12.

Саме з огляду на значення поняття “офіційний” дуже різняться підходи 
законодавців Республіки Білорусь, Російської Федерації, України та інших 
держав до змісту оголошення ОП (ОЗ), його процедури, документального 
оформлення тощо. 

Формулюючи проблему статті, автор наголосив, що саме білоруський за-
конодавець створив класичну ієрархічну складову системи правового регу-
лювання ухвалення та оголошення ОП. Але шлях створення цієї системи був 
нелегким, сповненим наукових пошуків і практичних помилок. 

Процес розвитку правового регулювання ухвалення та оголошення ОП 
КДБ Республіки Білорусь складається з п’яти етапів. 
Перший етап – з 1991 року до кінця 1994 року, тобто з моменту підпорядку-

вання КДБ Республіки Білорусь Верховній Раді Республіки Білорусь13 і видан-

10 Положение о Комитете государственной безопасности Республики Беларусь: утверждено Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 23 июля 2013 года № 325 “О некоторых вопросах Комитета 
государственной безопасности”. URL: http://www.kgb.by/ru/ukaz325/ (дата звернення: 17.09.2019).

11 Див.: В Бусел (ред), Великий тлумачний словник сучасної української мови (н 8) 485.
12 Див.: В Редкоус, ‘Теоретические проблемы применения института официального предостере-

жения в области обеспечения национальной безопасности’ (н 4).
13 Див.: Об изменении в системе органов государственного управления Республики Беларусь: 

Закон Республики Беларусь от 23 октября 1991 года № 1187-XII. URL: http://pravo.levonevsky.org/
bazaby/zakon/zakb1444.htm (дата звернення: 17.09.2019). 
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ня постанови Верховної Ради Республіки Білорусь від 15 січня 1992 року “Про 
Тимчасове положення про Комітет державної безпеки Республіки Білорусь”14 
до прийняття КДБ Республіки Білорусь наказу від 23 жовтня 1995 року 
№ 107 “Про затвердження Положення про порядок ухвалення офіційного за-
стереження щодо неприпустимості незаконних дій”15. Зазначимо, що на цьо-
му етапі інститут оголошення ОП органами КДБ Республіки Білорусь офіцій-
но не визнавався, а тому й не застосовувався, хоча за правовими приписами 
тимчасового Положення про КДБ (дотепер цей нормативно- правовий акт 
офіційно не виданий), на думку автора, індивідуальна профілактична діяль-
ність, безперечно, передбачалась і здійснювалася у межах контррозвідуваль-
ної діяльності. 

Але кризові внутрішньополітичні та економічні умови розвитку держави 
на початку 90-х років, необхідність здійснення адекватних заходів проти-
дії загрозам ззовні вимагали від органів КДБ Республіки Білорусь взяти на 
озброєння та широко застосовувати у своїй діяльності інститут оголошення 
ОП. Водночас спостерігався динамічний розвиток демократичних суспільних 
та державних інститутів, здійснювалась активна діяльність щодо розробки, 
громадського обговорення проєкту та прийняття у 1994 році Конституції 
Республіки Білорусь16, – усе це створювало об’єктивні передумови для надан-
ня у подальшому органам КДБ Республіки Білорусь законного права на ого-
лошення ОП. 

Отже, другий етап почався з моменту ухвалення КДБ Республіки Білорусь 
наказу від 23 жовтня 1995 року № 107 та продовжився до грудня 1997 року 
до прийняття Закону Республіки Білорусь “Про органи державної безпеки 
Республіки Білорусь”17. На цьому етапі інститут ОП застосовувався органа-
ми державної безпеки виключно на підставі відомчого наказу КДБ Республі-
ки Білорусь18, тобто таке право білоруській контррозвідці ніхто не надавав, 
вона це право, так би мовити, привласнила сама собі. Тому в преамбулі наказу 
немає ніяких посилань ані на Конституцію, ані на закони, натомість голова 
КДБ Республіки Білорусь, затверджуючи “Положення про порядок ухвален-
ня офіційного застереження щодо неприпустимості незаконних дій”, лише 

14 Див.: О Временном положении о Комитете государственной безопасности Республики Бела-
русь: постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 15 января 1992 года № 1413-XII.  
URL: http://pravo.newsby.org/belarus/postanov28/pst544.htm (дата звернення: 17.09.2019).

15  Див.: Об утверждении Положения о порядке вынесения официального предостережения о не-
допустимости незаконных действий: приказ Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь от 23 октября 1995 года № 107. URL: http://pravo.kulichki.com/zak2007/bz54/dcm54057.
htm (дата звернення: 17.09.2019).

16 Див.: Конституция Республики Беларусь: Закон  Республики Беларусь от 15 марта 1994 года 
№ 2875-XII (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 но-
ября 1996 года и 17 октября 2004 года). URL: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2101 (дата звер-
нення: 17.09.2019).

17 Див.: Об органах государственной безопасности Республики Беларусь: Закон Республики Бе-
ларусь от 3 декабря 1997 года № 102-3. URL: http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/text87/index.
htm (дата звернення: 17.09.2019).

18 Див.: Об утверждении Положения о порядке вынесения официального предостережения о не-
допустимости незаконных действий: приказ Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь (н 15). 
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сформулював мету оголошення ОП: ‘удосконалення профілактичної роботи 
органів КДБ Республіки Білорусь щодо попередження особливо небезпечних 
державних злочинів’19. 

Цікаво, що у назві зазначеного Положення застосовано словосполучен-
ня “офіційне застереження”, але у наступному наказі від 2 квітня 1998 року 
№ 33 “Про затвердження Положення про порядок ухвалення офіційного по-
передження щодо неприпустимості незаконних дій”20, яким було скасовано 
наказ КДБ Республіки Білорусь від 1995 року № 107, застосовано вже інше 
словосполучення – “офіційне попередження”, яке потім було також викорис-
тано в Законах Республіки Білорусь “Про основи діяльності щодо профілак-
тики правопорушень” 2008 та 2014 років21. 

Таким чином, на другому етапі інститут ОП застосовувався органами КДБ 
Республіки Білорусь без законних на те підстав, іншими словами, незаконно, 
лише на підставі відомчого нормативно-правового акта (наказ КДБ Респуб-
ліки Білорусь від 1995 року № 107), що, на думку автора, є неприпустимим у 
державі, яка вже у ст. 1 прийнятої на той момент Конституції Республіки Бі-
лорусь 1994 року проголосила себе ‘демократичною, соціальною, правовою 
державою’22.
Третій етап – з грудня 1997 року до листопада 2004 року, тобто з моменту 

прийняття Закону Республіки Білорусь від 3 грудня 1997 року “Про органи 
державної безпеки Республіки Білорусь”23 до видання Указу Президента Рес-
публіки від 18 листопада 2004 року № 566 “Про затвердження Положення 
про Комітет державної безпеки Республіки Білорусь”24. 

Характерною ознакою цього етапу, безперечно, було прийняття 24 лис-
топада 1996 року змін та доповнень до Конституції Республіки Білорусь, у 
ст. 59 якої наголошувалось на необхідності всебічного захисту спеціальними 
та правоохоронними органами прав і свобод людини та громадянина, у за-
гальних формулюваннях простежувалась думка про можливість застосуван-
ня правоохоронними органами та спеціальними службами профілактичної 
діяльності та її складової – інституту оголошення ОП:

 <...> держава зобов’язана вживати всіх доступних для неї заходів щодо створення вну-
трішнього та міжнародного порядку, необхідного для повного забезпечення прав і 
свобод громадян Республіки Білорусь, передбачених Конституцією <...>.  Державні 

19 Див.: Об утверждении Положения о порядке вынесения официального предостережения о не-
допустимости незаконных действий: приказ Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь (н 15).

20 Див.: Об утверждении Положения о порядке вынесения официального предупреждения о не-
допустимости незаконных действий: приказ Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь (н 5).

21 Див.: Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон Республики Беларусь 
2008 года (н 5); Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон Республики Бе-
ларусь 2014 года (н 5).

22 Конституция Республики Беларусь: Закон  Республики Беларусь (н 16).
23 Див.: Об органах государственной безопасности Республики Беларусь: Закон Республики Бела-

русь  (н 17).
24 Див.: Об утверждении Положения о Комитете государственной безопасности Республики Бела-

русь: Указ Президента Республики Беларусь от 18 ноября 2004 года № 566. URL: http://pravo.newsby.
org/belarus/ukaz2/uk837.htm  (дата звернення: 17.09.2019).
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органи, посадові та інші особи, яким довірено виконання державних функцій, 
зобов’язані в межах своєї компетенції вживати необхідних заходів (курсив наш. – В.П.) 
щодо здійснення та захисту прав і свобод особи25.

Тому в Законі Республіки Білорусь від 3 грудня 1997 року “Про органи дер-
жавної безпеки Республіки Білорусь” вже знаходимо дуже важливе посилан-
ня на Основний Закон Республіки, що ‘органи державної безпеки у своїй ді-
яльності керуються Конституцією Республіки Білорусь’26, а також бачимо у 
загальних формулюваннях серед інших основних завдань здійснення КДБ 
Республіки Білорусь профілактичної діяльності як складової “попереджен-
ня”, яка, у свою чергу, є складовою боротьби (“боротьба” як процес складаєть-
ся з трьох елементів: попередження, виявлення та припинення. – В.П.):

 <...> попередження <...> розвідувальної та іншої діяльності спеціальних служб і ор-
ганізацій іноземних держав, а також окремих осіб, спрямованої на заподіяння шко-
ди національній безпеці Республіки Білорусь, <...> попередження (курсив наш. – В.П.) 
злочинів, дізнання та попереднє слідство за якими <...> віднесено до провадження 
органів державної безпеки27.

 Але у цьому Законі не знаходимо прямого надання органам державної без-
пеки Республіки права на ухвалення та оголошення ОП.

На відміну від наказу КДБ Республіки Білорусь від 23 жовтня 1995 року 
№ 10728, у якому, як зазначалося вище, не було жодних посилань ані на Кон-
ституцію Республіки, ані на чинні закони, у преамбулі наказу КДБ Республіки 
Білорусь від 2 квітня 1998 року № 33 “Про затвердження Положення про по-
рядок ухвалення офіційного попередження щодо неприпустимості незакон-
них дій” вже читаємо, що цей наказ був розроблений та затверджений ‘відпо-
відно до ст. 8 Закону “Про органи державної безпеки”, з метою удосконалення 
профілактичної роботи з попередження нанесення шкоди інтересам держав-
ної безпеки’29.

Таким чином, на третьому етапі ієрархію складових правової основи за-
стосування КДБ Республіки Білорусь (РБ) інституту оголошення ОП схема-
тично можна зобразити так:

На третьому етапі науковці та практичні працівники дедалі наполегливі-
ше стверджували, що: 

25 Див.: Конституція Республіки Білорусь (н 16).
26 Об органах государственной безопасности Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь 

(н 17).
27 Там само.
28 Див.: Об утверждении Положения о порядке вынесения официального предостережения о не-

допустимости незаконных действий: приказ Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь (н 15).

29 Див.: Об утверждении Положения о порядке вынесения официального предупреждения о не-
допустимости незаконных действий: приказ Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь (н 5).

Конституція РБ Закон РБ від 3 грудня 
1997 року 

Наказ КДБ РБ від 2 квітня 
1998 року № 33 
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< ...> поряд із використанням кримінально-правових заходів захисту прав і свобод гро-
мадян органи державної безпеки <...> провадять велику роботу щодо попередження 
злочинів, усунення причин та умов, що їх породжують, а також виховання громадян у 
дусі законослухняності. Правовою основою системи державних адміністративних за-
ходів профілактичного впливу повинен стати Закон Республіки Білорусь з профілакти-
ки злочинів, про необхідність якого неодноразово промовлялось (курсив наш. – В.П.)30.

Незважаючи на те, що на третьому етапі, на відміну від другого, білорусь-
кий законодавець значно наблизився до класичної схеми правового регулю-
вання ОП, все ж таки продовжувало залишатися під сумнівом право щодо здій-
снення ОП лише на підставі відомчого наказу КДБ від 2 квітня 1998 року31, 
тому що у ст. 8 Закону Республіки Білорусь від 23 жовтня 1995 року № 10732, 
на яку робиться посилання у наказі КДБ, прямого права органам державної 
безпеки на застосування ОП не було надано, натомість прописано  лише пра-
во на проведення індивідуальної профілактики без розкриття змісту цієї 
профілактики. Отже, на третьому етапі зберігалось використання КДБ Рес-
публіки Білорусь інституту ухвалення та оголошення ОП лише на підставі 
відомчого нормативно-правового акта, а не чітко викладених положень за-
конодавства.
Четвертий етап охоплює період з листопада 2004 року до листопада 

2008 року, тобто з моменту видання Указу Президента Республіки Білорусь 
від 18 листопада 2004 року № 566 “Про затвердження Положення про Ко-
мітет державної безпеки Республіки Білорусь”33 до прийняття Закону Біло-
русі від 10 листопада 2008 року “Про основи діяльності щодо профілактики 
правопорушень”34.

Можна стверджувати, що вже на цьому етапі сформувалася класична 
 ієрархія складових правової основи застосування КДБ Республіки Білорусь 
інституту оголошення ОП. У пп. 9.16 розділу “Функції Комітету” Положення 
про Комітет державної безпеки Республіки Білорусь, затвердженого указом 
Президента Білорусі, зазначено, що КДБ Республіки серед інших функцій ‘ор-
ганізовує та провадить профілактичну роботу щодо попередження та запо-
бігання злочинам, ухвалює офіційне попередження про неприпустимість не-
законних дій (курсив наш. – В.П.)’35. Наступним за цим указом видається Закон 

30 Л Ерин, ‘Права человека и деятельность спецслужб’ (н 3). 
31 Див.: Об утверждении Положения о порядке вынесения официального предупреждения о не-

допустимости незаконных действий: приказ Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь (н 5).

32 Див.: Об утверждении Положения о порядке вынесения официального предостережения о не-
допустимости незаконных действий: приказ Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь (н 15).

33 Див.: Об утверждении Положения о Комитете государственной безопасности Республики Бела-
русь: Указ Президента Республики Беларусь (н 24).

34 Див.: Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон Республики Беларусь 
(2008 года) (н 5).

35 Положение о Комитете государственной безопасности Республики Беларусь: утверждено Ука-
зом Президента Республики Беларусь (н 10).
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Республіки Білорусь від 4 травня 2005 року36, згідно з яким вносяться зміни 
та доповнення у Закон Білорусі від 3 грудня 1997 року “Про органи держав-
ної безпеки Республіки Білорусь”. Цим Законом (п. 12) органи КДБ Республі-
ки Білорусь серед інших прав наділяються правом:

< ...> ухвалювати офіційне попередження (курсив наш. – В.П.) фізичним особам щодо 
неприпустимості незаконних дій під час проведення профілактичної роботи з попе-
редження та запобігання злочинам, дізнання та попереднє слідство за якими <...> від-
несено до відома органів державної безпеки37.

Завершується четвертий етап прийняттям постанови КДБ Республіки Бі-
лорусь від 26 вересня 2006 року № 4238, якою були внесені зміни та допов-
нення у наказ КДБ Білорусі від 2 квітня 1998 року № 3339. Зміст змін та допов-
нень такий:

– уточнено поняття ОП;
– уточнено підстави для оголошення ОП;
– впроваджується документ постанови, яким оформлюється рішення про 

ухвалення ОП, та надається структура документа;
– визначається перелік посадових осіб, що мають право на затвердження 

постанови про ухвалення ОП;
– запроваджується форма протоколу про оголошення ОП;
– запроваджується форма повідомлення прокурору про факт оголошення ОП.
Тож на четвертому етапі ієрархію складових правової основи застосуван-

ня КДБ Республіки Білорусь інституту оголошення ОП схематично можна по-
казати таким чином:

 

Отже, на 15-му році незалежності у білоруській державі склалася побудова-
на на демократичних принципах правова основа застосування органами дер-
жавної безпеки інституту оголошення ОП, коли відомчий нормативно-право-
вий акт КДБ Республіки Білорусь почав регулювати правовими приписами те, 
що було проголошено та дозволено Конституцією та Законом.

 Але у відомчому нормативно-правовому акті, незважаючи на загальний 
законний дозвіл застосування інституту ОП, все одно було явне перебільшен-

36 Див.: О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь “Об органах госу-
дарственной безопасности Республики Беларусь”: Закон Республики Беларусь от 4 мая 2005 года 
№ 952. URL: http://pravo.newsby.org/belarus/zakon0/z952.htm (дата звернення: 17.09.2019).

37 Там само.
38 О внесении изменений и дополнений в приказ Комитета государственной безопасности 

Респуб лики Беларусь от 2 апреля 1998 года № 33: постановление Комитета государственной без-
опасности Республики Беларусь от 26 сентября 2006 года № 42. URL: http://naviny.org/2006/09/26/
by38154.htm (дата звернення: 18.03.2019).

39 Об утверждении Положения о порядке вынесения официального предупреждения о недопус-
тимости незаконных действий: приказ Комитета государственной безопасности Республики Бела-
русь (н 5).

Конституція РБ
Указ Президента 

РБ від 18 листопада 
2004 р. № 566

Закон РБ 
від 4 квітня 2005 р. 

№ 74

Постанова КДБ РБ 
від 26 вересня 
2006 р. № 42
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ня повноважень органами КДБ, коли правове регулювання стосувалося та-
ких відносин, як процедури оголошення ОП, дотримання гарантій реаліза-
ції прав та свобод громадян уповноваженими посадовими особами КДБ РБ, 
що приймали рішення про оголошення ОП, відповідного документального 
оформлення факту оголошення ОП та подальшого збереження матеріалів. На 
регулювання цих відносин, що можуть складатися між громадянами та КДБ 
Республіки Білорусь, ані в Конституції, ані в Законі дозвіл не передбачений.

Відтак процес демократизації застосування інституту ОП органами дер-
жавної безпеки продовжився далі.
П’ятий етап почався з моменту прийняття Закону Республіки Білорусь 

від 10 листопада 2008 року “Про основи діяльності щодо профілактики 
правопорушень”40 і продовжується дотепер. 

Основний зміст зазначеного Закону полягає у тому, що він не тільки надає 
право КДБ Республіки Білорусь оголошувати ОП, але у ст. 25 визначається 
процедура його оголошення, а саме:

– ОП ухвалюється у письмовій формі;
– ОП оголошується громадянинові під розписку;
– для оголошення ОП громадянина може викликати представник органу 

державної безпеки у громадський пункт або у приміщення КДБ Республіки 
Білорусь;

– виклик здійснюється у письмовій формі (повісткою, сповіщенням), про 
що робиться запис в матеріалах, які стали підставою для виклику;

– під час оголошення ОП посадова особа КДБ Республіки Білорусь прово-
дить з громадянином, який з’явився на виклик, профілактичну бесіду41.

У цьому Законі також зазначається, що форма ОП затверджується Радою 
міністрів Республіки Білорусь.

Цілком зрозумілим наступним кроком стало прийняття постанови КДБ 
Республіки Білорусь від 12 лютого 2009 року № 1242, якою скасовувались по-
передні нормативно-правові акти, а саме: наказ голови КДБ Республіки Біло-
русь від 2 квітня 1998 року № 33 та постанова КДБ Білорусі від 26 вересня 
2006 року № 42.

На початку 2014 року білоруський законодавець видає нову редакцію За-
кону “Про основи діяльності з профілактики правопорушень”43, скасовуючи 
попередній Закон Республіки Білорусь від 10 листопада 2008 року. У цьому 
Законі (ст. 27) більш докладно регулюється порядок ухвалення та оголошен-
ня ОП, а саме: 

40 Див.: Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон Республики Беларусь 
(2008 года) (н 5).

41 Див.: Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон Республики Беларусь 
2014 года (н 5).

42  Див.: О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов: постановле-
ние Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 12 февраля 2009 года № 12. 
URL: http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic11/text651.htm (дата звернення: 18.03.2019).

43 Див.: Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон Республики Беларусь 
2014 года (н 5).
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– встановлюється термін оголошення ОП – упродовж десяти днів після 
отримання органами державної безпеки: постанови, яка набула законної 
сили, про накладення адміністративного стягнення; постанови, ухвали суду, 
постанови органу кримінального переслідування про відмову у порушенні 
кримінальної справи, або про закриття попереднього розслідування у кри-
мінальній справі, або про звільнення від кримінальної відповідальності; 
отримання відомостей про скоєння діянь, які можуть створити загрозу на-
ціональній безпеці, спричинити шкоду державним або суспільним інтересам, 
правам, свободам і законним інтересам інших громадян або призвести до 
скоєння злочинів;

– якщо за Законом 2008 року громадянин міг бути викликаний у приміщен-
ня органу державної безпеки, то за Законом 2014 року громадянин, стосовно 
якого ухвалено ОП, обов’язково письмово викликається посадовою особою у 
приміщення органу державної безпеки;

– ОП може бути оголошено громадянинові за його місцем проживання або 
за місцем перебування, навчання, роботи або в іншому місці, якщо цей грома-
дянин не з’явився за викликом;

– після оголошення ОП громадянинові вручається копія ОП і роз’яснюються 
його права та обов’язки, які передбачені ст. 32 Закону;

– про отримання копії ОП та за фактом роз’яснення прав і обов’язків гро-
мадянин і посадова особа роблять відповідний запис в оригіналі ОП;

– якщо громадянин відмовляється підписати оригінал ОП, посадова особа, 
яка вручила копію ОП, робить про це запис в оригіналі ОП44.

У новій редакції Закону Білорусі також зазначається, що форма ОП затвер-
джується Радою Міністрів Республіки Білорусь (ст. 27).

На відміну від Республіки Білорусь, в якій, як зазначалося вище, успішно 
було розроблено та прийнято закони щодо профілактики правопорушень, 
у РФ двічі, в 2011 та 2013 роках, за ініціативою уряду РФ до Державної думи 
було внесено на розгляд для подальшого прийняття два проєкти Закону 
“Про основи системи профілактики правопорушень у Російській Федерації”45, 
у яких автори намагалися визначити підстави та порядок оголошення ОЗ 
громадянам РФ, іноземцям та особам без громадянства правоохоронними 
органами, у тому числі ФСБ. Однак ці проєкти не пройшли експертну оцінку 
у профільних комітетах Державної думи, тому взагалі не розглядалися на за-
сіданнях парламенту. На думку автора, це пов’язано з тим, що на той час ін-
ститут оголошення ОЗ ще не був належним чином вивчений у науковому та 
юридичному аспектах. Тому проєкти мали поверхневий характер, багато ста-
тей суперечили Конституції РФ та іншим законодавчим актам, а деякі статті 

44 Див.: Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон Республики Беларусь 
2014 года (н 5).

45 Див.: Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации:  проект 
Федерального закона (опубликован 16 августа 2011 года на интернет-портале “Российской 
газеты”). URL: http://www.rg.ru/2011/08/16/profilaktika-site-dok.html (дата звернення: 18.03.2019); 
Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: проект Федерально-
го закона (2013 год). URL: http://www.rg.ru/2011/08/16/profilaktika-site-dok.html (дата звернення: 
18.03.2019).
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відверто порушували конституційні права та свободи людини і громадяни-
на. Тобто білоруський законодавець, прийнявши першим закони про профі-
лактичну діяльність, значно випередив російських законодавців та показав 
приклад іншим країнам – учасницям СНД. 

Таким чином, на п’ятому етапі ієрархію складових правової основи за-
стосування КДБ Республіки Білорусь інституту оголошення ОП схематично 
можна зобразити так:

Отже, процес регулювання інституту оголошення ОП органами державної 
безпеки на п’ятому етапі дійсно наблизився до повної реалізації принципу вер-
ховенства права, коли КДБ Республіки Білорусь застосовує цей інститут не на 
підставі відомчого нормативно-правового акта, а виключно на підставі по-
ложень Конституції Республіки Білорусь та Закону Республіки Білорусь “Про 
основи діяльності щодо профілактики правопорушень”. Але це не означає, що 
білоруський законодавець остаточно та у повному обсязі вирішив питання 
правового регулювання оголошення ОП органами державної безпеки. Зали-
шається багато проблем щодо реалізації гарантій забезпечення прав і свобод 
громадянина, стосовно якого ухвалюється та оголошується ОП, а саме:

– не повністю врегульовано правовою нормою зміст підстав для ухвален-
ня та оголошення ОП, не надається вичерпний перелік джерел, у яких мо-
жуть міститися підстави;

– потребують конкретизації питання участі прокурора у процесі прийнят-
тя посадовою особою рішення на оголошення ОП, а також під час його про-
ведення, після проведення та у випадках оскарження дій (бездіяльності) по-
садових осіб КДБ Республіки Білорусь;

– законом зовсім не передбачається участь у процесі ухвалення та оголо-
шення ОП адвокатів або інших законних представників громадянина, сто-
совно якого здійснюється ОП;

– доцільно було б прописати правовою нормою щодо врахування факту 
оголошення ОП в кримінальному судочинстві у випадках скоєння особою, 
якій було оголошено ОП, відповідного злочину.

Дослідивши особливості правового регулювання оголошення ОП органа-
ми державної безпеки Республіки Білорусь, можна констатувати, що:

– правове регулювання інституту оголошення ОП органами КДБ Республі-
ки Білорусь загалом відповідає принципу верховенства права. Обмеження 
конституційних прав та свобод в інтересах забезпечення національної без-
пеки за білоруським законодавством здійснюється винятково на рівні поло-
жень Конституції Республіки Білорусь та чинного законодавства; 

– процедура оголошення ОП органами КДБ Республіки Білорусь потребує 
подальшого удосконалення на підставі аналізу чинного законодавства та 
наукових досліджень у сферах адміністративного, кримінального та кримі-
нально-процесуального права;

Конституція РБ Закон РБ від 4 січня 2014 р. № 122-3
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– доцільно, на думку автора, українському законодавцю перейняти пози-
тивний білоруський досвід правового регулювання ОП на рівні розробки та 
прийняття подібного закону в Україні з назвою, наприклад, “Про основи ді-
яльності щодо профілактики правопорушень” або “Про основи системи про-
філактики правопорушень в Україні”, в якому ретельно розкрити надане ор-
ганам державної безпеки України право оголошувати офіційне застережен-
ня про неприпустимість протиправної поведінки.
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CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF ANNOUNCEMENT OF OFFICIAL PREVENTION 
BY STATE SECURITY AUTHORITIES OF THE REPUBLIC OF BELARUS: 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

Abstract. The prevention of crimes and offenses, inquiries and preliminary investigation of 
which is attributed by the legislation to the conduct of state security bodies, is constantly in the 
sight of lawyers and practitioners of all, without exception, special services of CIS countries. Almost 
28 years of the existence of independent states had accumulated extensive experience in the legal 
regulation of general and individual preventive activities, especially its acute component – an official 
warning (prevention). Each country went its own way, but the analysis of the current valid legal acts 
of the former republics of the USSR gives grounds to assert that the greatest success in this sphere 
has been achieved by the Republic of Belarus. At present, according to the author, the Belarusian 
legislature built the classical system of legal regulation of the official warning, in doing so, in full 
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compliance with the rule of law principle, when all other departmental legal acts were adopted on 
the basis of the Constitution (the Fundamental Law) and the adopted laws that corresponded to 
her. Since the official warning affects the constitutional right of a person to freedom of thought and 
speech, the free expression of his views and convictions of his announcement may be made solely on 
the basis of explicit provisions laid down by law.

The purpose of the article is to establish the peculiarities of the implement of the main 
constitutional provisions into the legal regulation of the official warning by the state security 
authorities of the Republic of Belarus.

To achieve this goal is considered necessary to solve the following tasks: 1) to study the stages of 
development of legal regulation of the official warning by the State Security Committee authorities 
of the Republic of Belarus; 2) to determine why an official warning can be regulated exclusively on 
constitutional grounds; 3) to characterize the essence of the announcement of an official warning; 
4) to outline the range of problems related to the implementation of guarantees for the protection 
of the rights and freedoms of the citizen in respect of which it is adopted and an official warning is 
announced; 5) to submit proposals for the improvement of the domestic legislation regarding the 
legal regulation of the official warning.

It is concluded that the restriction of constitutional rights and freedoms in the interests of ensuring 
national security under the Belarusian legislation is carried out, in general, within the framework of 
legal requirements of the Constitution, and at the same time the legal regulation of the institution of 
the announcement of an official warning by the State Security Committee organs of the Republic of 
Belarus needs further improvement on the basis of an analysis of the current legislation and scientific 
research in the areas of constitutional, administrative, criminal and criminal procedural law.

The final conclusion is drawn that it is advisable, in the author’s opinion, that the Ukrainian 
legislator adopt the positive Belarusian experience of legal regulation of the official warning at the 
level of development and adoption of a similar law in Ukraine with the approximate title “On the 
basis of the work on the prevention of offenses” or “On the basis of the system of prevention of offenses 
in Ukraine”.

Keywords: constitutional law; national security; state security authorities; prevention of 
offenses; individual prevention; official warning.


