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АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ ДЗЕЙНАСЦІ АДДЗЕЛАЎ БАРАЦЬБЫ З КРАДЗЯЖОМ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ УЛАСНАСЦІ  
І СПЕКУЛЯЦЫЯЙ У БССР У ПЕРШЫЯ ПАСЛЯВАЕННЫЯ ГАДЫ 

Пачаткам аднаўлення дзейнасці міліцыі на вызваленай ад акупацыі тэрыторыі Беларусі прынята лічыць восень 1943 г. Са-
май вострай праблемай у органах міліцыі ў гэты час была праблема кадраў. Вырашалася яна рознымі шляхамі. З тылавых раёнаў 
краіны, з часцей Чырвонай Арміі і партызанскіх злучэнняў адклікаліся супрацоўнікі міліцыі, якія раней працавалі ў БССР. Кадры для 
працы ў міліцыі рыхтавалі на розных курсах. На пастаянную працу ў рэспубліку накіроўваліся супрацоўнікі і з іншых рэгіёнаў СССР. 

Структура органаў міліцыі пасля аднаўлення не зведала значных змен у параўнанні з даваенным перыядам. Цэнтральны 
апарат Народнага камісарыяту ўнутраных спраў (НКУС) БССР складаўся з некалькіх упраўленняў і аддзелаў, якiя ведалі рознымі 
службамі. У склад упраўлення міліцыі (УМ) ўваходзілі і аддзелы барацьбы з крадзяжом сацыялістычнай уласнасці і спекуляцыяй 
(АБКС). У 1946 г. НКУС СССР быў перайменаваны ў Міністэрства ўнутраных спраў (МУС), аналагічныя пераўтварэнні адбыліся і ў 
саюзных рэспубліках. 

У першыя гады аднаўлення народнай гаспадаркі ахова ўласнасці зноў набывае асабліва важнае значэнне, паколькі 
велізарныя страты харчовых рэсурсаў цяжка адбіліся на эканамічным становішчы краіны. Служба БКС ў цэнтры і на месцах 
сканцэтравала свае намаганні на барацьбе са спекуляцыяй, з крадзяжамі ў сістэме «Закупзерне», разбазарваннем фондаў, з 
крадзяжамі грашовых сум з кас дзяржпрадпрыемстваў, гаспадарчых і кааператыўных арганізацый, на навядзенні строгага парадку ва 
ўліку матэрыяльных каштоўнасцяў, забеспячэнні надзейнага захоўвання квітанцый, накладных, ордэраў, пропускаў на вываз грузаў. 

Аднаўленне і развіццё эканомікі рэспублікі праходзілі ў складанай аператыўнай абстаноўцы, якая характарызавалася 
высокім узроўнем крымінальнай злачыннасці. Востры недахоп мяса-малочных прадуктаў у першыя пасляваенныя гады спрыяў 
асабліва шырокаму распаўсюджванню такога віду злачыннасці, як крадзёж жывёлы. Дзякуючы мэтанакіраванай барацьбе органаў 
міліцыі супраць жывёлакрадства дынаміка гэтых злачынстваў ў 1949 г. стала зніжацца, а ў наступныя гады гэты від злачыннасці 
быў цалкам ліквідаваны. Адной з галоўных задач органаў міліцыі і канкрэтна апаратаў АБКС у першыя пасляваенныя гады была 
барацьба з крадзяжамі дзяржаўнага хлеба. На складах «Закупзерне» характэрным спосабам здзяйснення крадзяжоў з’яўлялася 
выпіска матэрыяльна адказнымі асобамі фіктыўных квітанцый на здачу дзяржпаставак па хлебе, за што яны атрымлівалі ад 
здатчыкаў узнагароджанне. 

Перад органамі ўнутраных спраў была пастаўлена задача не толькі выяўляць правапарушэнні на складах, элеватарах і 
пунктах «Закупзерне», але і ажыццяўляць комплекс прафілактычных мерапрыемстваў. У выніку прынятых мер з 1948 г. буйныя 
крадзяжы збожжа ў рэспубліцы ў асноўным спыніліся, чаму ў немалой ступені спрыяла мэтанакіраваная праца менавіта службы 
БКС. Апошняя з дапамогай грамадскасці таксама вяла напружаную барацьбу з крадзяжамі картак на харчовыя і прамысловыя 
тавары, ажыццяўляла кантроль над правільнасцю іх уліку і выдачы, выяўляла факты спекуляцыі гэтымі дакументамі. 

Распаўсюджванню спекуляцыі спрыялі пасляваенная разруха і недахоп многіх тавараў. На ўзмацненне барацьбы са спеку-
ляцыяй быў накіраваны загад МУС СССР ад 23 верасня 1946 г., у якім была дадзена нездавальняючая адзнака барацьбы з гэтым 
правапарушэннем на месцах. Асоб, якіх прыцягвалі да адказнасці за спекуляцыю, прадпісвалася арыштоўваць да суду, пашыра-
лася крымінальная адказнасць службовых асоб, якія спрыялі спекулянтам. Дадзеным загадам арганізоўваліся аддзяленні бараць-
бы са спекуляцыяй у тых аддзелах упраўленняў МУС (УМУС) абласцей, дзе яны па штатах не былі прадугледжаны. Вопытных 
работнікаў, якіх раней перавялі ў іншыя аддзелы, вярталі ў АБКС. Адначасова органам аховы правапарадку ўказвалася на неда-
пушчэнне марнага прыцягнення да адказнасці грамадзян і фактаў парушэння сацыялістычнай законнасці. 

Узрасла колькасць выпадкаў правапарушэнняў у сістэме дзяржаўнага гандлю, крадзяжоў на прадпрыемствах і ў розных 
арганізацыях, што ў шматлікіх выпадках суправаджалася фактамі хабарніцтва. Таму ў чэрвені 1946 г. быў выдадзены сумесны загад 
міністраў юстыцыі і ўнутраных спраў, Генеральнага пракурора СССР «Аб узмацненні барацьбы з хабарніцтвам». У апошнім гаварыла-
ся, што «вельмі строгае і цалкам нетрывалае ў савецкай дзяржаве» злачынства, якім з’яўляецца хабарніцтва, асабліва атрымала 
«значнае распаўсюджванне на транспарце, у гандлёвых, забеспячэнскіх і збытавых арганізацыях». У загадзе патрабавалася, каб 
зацікаўленыя ведамствы ўзялі справы аб хабарах пад асаблівы кантроль, і прадпісвалася разглядаць іх у судах «пры ўдзеле пракуро-
ра ў тэрмін не больш за 10 дзён з прыцягненнем увагі грамадскасці і асвятлення судовых працэсаў у прэсе». 

У 1947 г. адбыліся важныя структурныя змены ў АБКС Галоўнага ўпраўлення міліцыі МУС СССР – у адпаведнасці з загадам 
ад 21 студзеня аддзел быў рэарганізаваны ва ўпраўленне (УБКС) ГУМ МУС СССР, якое надзялялася шырокімі функцыямі па 
арганізацыі барацьбы з эканамічнымі злачынствамі: кіраўніцтва аператыўнай, следчай і прафілактычнай дзейнасцю апаратаў 
АБКС, вывучэнне і абагульненне метадаў, якія ўжываюцца злачынцамі, распрацоўка адпаведных указанняў і метадычных рэка-
мендацый. 

У складаных умовах пасляваеннага часу працягваўся рост колькасці крадзяжоў дзяржаўнай і грамадскай маёмасці. Як 
вынік, ЦК КП(б) Беларусі выдаў у снежні 1947 г. пастанову, у якой патрабаваў ад партыйных арганізацый актывізаваць барацьбу з 
замахамі на народны здабытак. Эфектыўнасць барацьбы з крадзяжамі і спекуляцыяй і меры па кампенсацыі дзяржаве шкоды 
шмат у чым залежалі ад прафесійнага ўзроўню супрацоўнікаў службы БКС, іх умення супрацьстаяць злачыннасці. 

У студзені 1948 г. зацвярджаецца новая структура АБКС УМ МУС БССР. У яго рамках былі створаны пяць новых 
аддзяленняў, якія ажыццяўлялі работу па галіноваму прынцыпу. На 1-е аддзяленне была ўскладзена арганізацыя барацьбы з 
крадзяжамі і растратамі ў сістэме гандлёвых арганізацый і спажыўкааперацыі, са спекуляцыяй, самагонаварэннем, 
фальшываманетчыкамі і валютчыкамі. 2-е аддзяленне займалася барацьбой з крадзяжамі і растратамі ў сістеме Міністэрства на-
рыхтовак («Закупзерне», «Закупскот» і інш.), Міністэрства сельскай гаспадаркі (калгасы, саўгасы, МТС), лесараспрацоўчых і леса-
гандлёвых арганізацый. На 3-е аддзяленне былі ўскладзены кантроль над аб’ектамі харчовай, мяса-малочнай, смакавай і лёгкай 
прамысловасці. 4-е аддзяленне сачыла за захаваннем законнасці ў астатніх прамысловых аб’ектах, будаўнічых арганізацыях, 
фінансавых установах, прамкааперацыі. Работнікі 5-га аддзялення ажыццяўлялі следства па справах аб крадзяжах і растратах 
дзяржаўнай і грамадскай маёмасці. Шостай структурнай адзінкай АБКС УМ МУС БССР з’ўлялася ўлікова-кантрольная група. Унут-
ры аддзяленняў кожны супрацоўнік спецыялізаваўся на папярэджанні і раскрыцці злачынстваў у пэўнай галіне, на пэўных аб’ектах. 
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У апараты АБКС пачалі прыходзіць спецыялісты народнай гаспадаркі, якія маглі арганізаваць працу па папярэджанні і выкрыццю 
раскрадальнікаў на высокім прафесійным узроўні. На думку даследчыка гісторыі беларускай міліцыі Ю.Ул. Кур’яновіча, структур-
ныя змены ў арганізацыі працы апаратаў АБКС ў 1948 г., якія сталі будавацца па лінейна-галіноваму прынцыпу – у адпаведнасці са 
спецыялізацыяй, сталі першай значнай перабудовай гэтай службы з моманту стварэння.  

У пасляваенныя гады СССР дасягнуў значных вынікаў у прамысловасці і сельскай гаспадарцы, аднак гэтыя працэсы 
суправаджаліся і ўзрастаннем эканамічнай злачыннасці. Як вынік, значна актывізавалася дзейнасць апаратаў АБКС, пры гэтым 
галоўная ўвага была засяроджана на папярэджанні і прафілактыцы эканамічных злачынстваў. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СФЕРЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Обеспечение национальной безопасности включает защиту культурного, духовно-нравственного наследия и исторических 
традиций. Национальные интересы представляют совокупность потребностей государства по реализации сбалансированных интере-
сов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать конституционные права, свободы, высокое качество жизни граж-
дан, независимость, территориальную целостность, суверенитет и устойчивое развитие Республики Беларусь. В социальной сфере 
национальные интересы заключаются в сохранении историко-культурного наследия, обеспечении защищенности духовных ценностей 
общества от внутренних и внешних угроз.  

Национальная безопасность в социальной сфере представляет собой такую качественную характеристику состояния соци-
ально-политической системы, которая характеризуется отсутствием факта угрозы историко-культурному наследию, способностью 
функционировать в опасных условиях, осуществлять деятельность, направленную на минимизацию, нейтрализацию и ликвидацию 
возникающих угроз. Угроза национальной безопасности, как определено в п. 4 Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь, утвержденной указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, – это потенциальная или реально 
существующая возможность нанесения ущерба национальным интересам Республики Беларусь.  

Конечно же, возможность (опасность) нанесения ущерба национальным интересам не тождественна угрозе. Опасность от-
личается от угрозы степенью риска причинения конкретного ущерба национальным (в сфере историко-культурного наследия) ин-
тересам (социальная безопасность), направленностью воздействия, присутствием в них трех компонентов – намерения, возмож-
ности, последствия. Угроза – это намерение и возможность нанесения ущерба национальным интересам (утрата национальных 
культурных ценностей), а опасность – это либо намерение, либо возможность. Последствия – безвозвратная утрата национальных 
культурных ценностей в результате их уничтожения, вывоза из страны происхождения, умаления художественных достоинств, 
дискредитация исторического прошлого и достижений культуры. Заметим, что Беларусь имеет богатое историческое и культурное 
наследие: на 4 октября 2013 г. в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь внесены 5532 па-
мятника, среди них 1763 памятника архитектуры, 2350 – археологии, 1191 – истории, 60 – искусства, 11 – градостроительства.  

В сфере историко-культурного наследия Беларуси угрозами национальной безопасности являются: контрабанда культур-
ных ценностей (утрата культурных ценностей в результате их безвозвратного вывоза из страны: так, с 2000 по 2013 г. таможенны-
ми органами Республики Беларусь изъято свыше 82 900 предметов, представляющих историческую и культурную ценность); хи-
щения культурных ценностей из музеев, архивов, библиотек; раскопки памятников археологии, приводящие к уничтожению, по-
вреждению артефактов и участию их в нелегальном обороте; уничтожение объектов военно-исторического наследия в результате 
нелегальных раскопок воинских захоронений; разрушение материальных недвижимых историко-культурных ценностей под видом 
их реставрации (обновления); надругательство над историко-культурными ценностями; дискредитация нематериального культур-
ного наследия. 

Потенциальная возможность (опасность) нанесения ущерба национальному историческому и культурному наследию пре-
допределяет необходимость выделения историко-культурного наследия в качестве непосредственного объекта национальной 
безопасности. Такое понимание приводит к необходимости указания в Концепции национальной безопасности Республики Бела-
русь новых угроз. Предложенный подход позволяет по-новому определить задачи, решаемые субъектами правоохранительной 
деятельности. К компетенции Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета, Комитета государственной 
безопасности, Государственного таможенного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь следует 
отнести также осуществление защиты историко-культурного наследия, что потребует корректировки законодательных актов, опре-
деляющих задачи, статус и компетенцию указанных субъектов правоохранительной деятельности. 

Например, такого подхода частично придерживается украинский законодатель: законом «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Украины относительно компетенции правоохранительных органов в вопросах охраны подводного 
культурного и археологического наследия» от 13 января 2011 г. № 2947-VI внесены изменения в закон «О Государственной погра-
ничной службе Украины», в соответствии с которым на Государственную пограничную службу Украины возложена задача охраны 
подводного культурного и археологического наследия» (п. 241 ст. 19 этого закона). Государственной пограничной службе Украины 
теперь предоставляется право останавливать и осматривать в установленном порядке судна и плавсредства, находящихся в зоне 
охраны подводного культурного и археологического наследия, проверять документы (разрешения), подтверждающие право на 
пребывание в охраняемой зоне и (или) проведение научных археологических исследований. 

Таким образом, исходя из изложенного можно сделать следующие выводы:  
1. Правоохранительная деятельность предопределена охранительной функцией государства и непосредственно направ-

лена на обеспечение национальной безопасности, в том числе в социальной сфере, в состав которой включается историко-
культурное наследие. Национальные интересы в социальной сфере заключаются в обеспечении защищенности и сохранении 


