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На аснове аналізу нормаў Статута ВКЛ 1588 г. вылучаюцца асаблівасці прававога 
рэгулявання шлюбных, бацькоўскіх і апякунскіх праваадносін. Аснову гэтых адносін 
складалі маёмасныя інтарэсы. Гэта дазваляла, з аднаго боку, сям’i быць незалежнай 
ад дзяржавы, з другога боку, бацькам мець уладу над дзецьмі. 
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На основе анализа норм Статута ВКЛ 1588 г. выделяются особенности правового 
регулирования супружеских, родительских и опекунских правоотношений. Основу 
указанных отношений составляли имущественные интересы. Это позволяло, с одной 
стороны, семье быть независимой от государства, с другой стороны, родителям 
иметь власть над детьми. 
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On the analysis of the norms of the Statute of the Grand Duchy of Lithuania 1588 the fea-
tures of legal regulation of marital, parental and guardian relations are being highlighted. 
Property interests were the basis of such relations. On the one hand, this allowed the family 
to be independent of the state, but on the other hand, it let parents have power over their 
children. 
 
 

У Рэспубліцы Беларусь вялікая ўвага надаецца пытанням умацавання сям’i 
як важнага сацыяльнага інстытута. Для забеспячэння выканання сям’ёй сваіх 
асноўных функцый рэалiзуюцца такія праграмныя дакументы, як Асноўныя 
напрамкі дзяржаўнай сямейнай палітыкі Рэспублікі Беларусь [3], Дзяржаўная 
праграма «Здароўе народа і дэмаграфічная бяспека Рэспублікі Беларусь» на 
2016–2020 гады [6], Нацыянальны план дзеянняў па паляпшэнні становішча 
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дзяцей і ахове іх правоў на 2017–2021 гады [8] і інш. У той жа час 
дзейнічаюць заканадаўчыя акты [1; 2], змест якіх сведчыць аб наяўнасці ў 
беларускім грамадстве негатыўных тэндэнцый, разбураючых гэты інстытут, у 
прыватнасці, імклівы рост колькасці небяспечных сям’яў. Таму з мэтай 
вызначэння магчымага «ўкаранення пэўных механізмаў, інстытутаў, ідэй у 
дзяржаўна-прававую рэчаіснасць сучаснай дзяржавы – Рэспублікі Беларусь» 
[7, с. 11] актуальным з’яўляецца даследаванне пытанняў рэгулявання асобных 
відаў сямейных адносін згодна Статуту Вялікага Княства Літоўскага 1588 года 
(далей – Статут 1588 г.), паколькi ён «пераўзыходзiў папярэднiя законы 
шырынёй прававой рэгламентацыi грамадскiх адносiн » [7, с. 185]. 

Г. Дзербіна, комплексна даследаваўшы шлюбна-сямейнае права Беларусі 
XVI ст., адзначае, што на яго змест паўплывалі як унутраныя заканамернасці 
эвалюцыі сістэмы права, так і «новыя ідэалагічныя, эканамічныя, палітычныя 
з’явы, што апісаныя як феномен эпохі Рэнесансу… Ф. Скарына, М. Лiтвін, 
А.Валян ды іншыя, разглядаючы праблемы шлюбу і сям’i, падкрэслівалі 
сацыяльную значнасць сям’i як асноўнага элемента грамадства, узаемасувязь 
трываласці сям’i і стабільнасці дзяржавы» [5, с. 157–158]. 

У Статуце 1588 г. досыць грунтоўна рэгламентаваны ў першую чаргу 
маёмасныя, у тым ліку спадчынныя, адносіны паміж мужам і жонкай, 
бацькамі і дзецьмі, іншымі сваякамі. «Маёмасныя дачыненні, якія вынікалі са 
шлюбна-сямейных стусункаў, у адрозненні ад уласна шлюбных, дзяржава 
заўсёды імкнулася пакінуць пад юрысдыкцыяй свецкай улады» [5, с. 76]. Аб 
гэтым сведчаць нормы, замацаваныя ў разделах V «Аб праве пасагу и аб 
вене», VIII «Аб тэстаментах», асобных артыкулах раздзелаў I «Аб персоне 
нашай гаспадарскай» (арт. 7), III «Аб вольнасцях шляхецкіх і аб пашырэнні 
Вялікага Княства Літоўскага» (арт. 17) і інш. [9]. Характарызуючы сацыяльна-
эканамічныя ўмовы тагачаснай сям’i, у тым лiку i шляхецкай, Г. Дзербіна 
адзначае, што «матэрыяльныя інтарэсы наўпрост уплывалі на шлюбна-
сямейную інстытуцыю: чым багацейшая сям’я, тым больш значныя гэтыя 
інтарэсы». На думку даследчыка, «светапогляд дзяцей (дачок) фармаваўся ў 
сям’i пад уздзеяннем найперш паводзін бацькоў. Дочкі, а затым маці, 
валодаючы паўнатой не толькі атрыманых у спадчыну, але і іншых законных 
правоў сям’i, адчувалі сябе зусім незалежнымі ад дзяржаўнай улады, а затым і 
ад уплыву асяроддзя» [5, с. 34, 40]. 

Асаблівую ўвагу заканадаўца надае інстытуту апекі (раздзел VI «Аб 
апеках»): «каб пасля смерці бацькоў непаўналетнім дзяцям шкоды і разарэння 
маёмасці іх як нерухомай, так і рухомай не было, па гэтай прычыне такія дзеці 
непаўналетнія павінны быць пад кіраваннем и наглядам апекуноў…» (арт. 1). 
Устанаўленне апекі мела мэтай, акрамя захавання маёмасці дзяцей, 
забеспячэнне іх выхавання: «… апякун, узяўшы дзяцей, павінен іх у добрым, 
прыстойным выхаванні і навуках трымаць…» (арт. 4) [9]. 

Статут 1588 г. таксама змяшчае нормы, якія рэгламентуюць бацькоўскія 
адносіны. Гэтая група праваадносін характарызуецца залежнасцю маёмаснага 
становішча дзяцей ад волі бацькоў. Па-першае, дачка магла быць пазбаўлена 
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пасагу і спадчыны ў выпадку замужжа без згоды бацькоў (р. V, арт. 8) [9]. Па-
другое, дзеці пазбаўляліся спадчыны пры адрачэнні ад іх бацькоў. Статут 
1588 г. называе наступныя прычыны адрачэння: «…калі б сын або дачка … на 
бацькоў сваіх падняў руку, ударыў або пхнуў у гневе … прычынілі значную 
крыўду бацькам захопам маёмасці без іх згоды і ведама … са злосці сваёй, а 
не для карысці рэчы паспалітай, настойвалі ў судзе на асуджэнні бацькоў да 
смяротнага пакарання … у судзе за бацьку або маці паручыцца не захацелі … 
бацькоў пакінулі ў нямоглай старасці, не даючы харчавання і іншай дапамогі 
ў іх патрэбах … бацькоў з непрыяцельскага палону выкупіць або вызваліць не 
хацелі, а маёмасцю бацькавай або матчынай карысталіся»; «… калі б дзеўка 
жыла ў распусце» (р. VIII, арт. 7) [9]. Як адзначае прафесар А. Ф. Вішнеўскі, 
маёмасныя правы дзяцей пры жыцці бацькоў былі абмежаваныя. «Бацькі маглі 
по сваёй волі выдзеліць дзецям частку маёмасці, але дзеці самі не маглі 
прымусіць бацькоў зрабіць гэта» [4, с. 100]. Прычым спадкаемцамі маглі быць 
толькі дзеці, народжаныя ў шлюбе, заключаным у царкоўнай форме (р. III, 
арт. 28) [9]. 

Аб зацікаўленасці дзяржавы ў захаванні паміж мужам і жонкай 
беззаганных адносін таксама сведчыць устанаўленне крымінальнай адказнасці 
за чужаложства і зводніцтва (р. XIV, арт. 30. 31) [9]. Безумоўна, што ў 
названых свецкіх нормах знайшлі адлюстраванне нормы царкоўнага права. 

У раздзеле XI «Аб гвалтах, пабоях, галоўшчынах шляхецкіх» змешчаны 
нормы, якія прадугледжвалі крымінальную адказнасць за забойства жонкі або 
мужа аднаго другім, маці ці бацькі дачкой ці сынам, свайго дзіцяці бацькамі, а 
таксама брата ці сястры аднаго другім (арт. 6–8) [9]. У першым выпадку, калі 
родныя не жадалі «узбуджаць справу ў судзе, крымінальнае праследаванне 
павінны былі распачаць службовыя асобы па ўласнай ініцыятыве» [10, с. 243]. 

Вышэйпададзенае дазваляе заключыць, што ў Вялікім Княстве Літоўскім у 
XVI ст. былі створаны ўмовы, накіраваныя на ўмацаванне інстытута сям’i. 
Аснову шлюбных, бацькоўскіх і апякунскіх праваадносін складалі маёмасныя 
інтарэсы. Гэта дазваляла, з аднаго боку, сям’i быць незалежнай ад дзяржавы, з 
другога боку, бацькам мець уладу над дзецьмі, аж да пазбаўлення іх спадчыны 
за амаральныя паводзіны. Праз усталяванне царкоўнай формы заключэння 
шлюбу дзяржава была зацікаўлена ў законным сумесным жыцці мужчыны і 
жанчыны, а таксама захаванні паміж імі беззаганных адносін. 
Прадугледжвалася крымінальная адказнасць за забойства сваякоў. 
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