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ПРЫРОДААХОЎЧЫЯ НОРМЫ Ў СТАТУЦЕ 1566 ГОДА 

І. А. Доўнар 

Статут 1529 г. быў першым у Еўропе сістэматызаваным 
зборамправавых нормаў розных галінаў права [1, с. 93]. У Статуце былі 
сканцэнтраваны нормы ўсіх галін тагачаснага феадальнага права – 
канстытуцыйнага, грамадзянскага, крымінальнага, працэсуальнага і інш.  

Дзявяты раздзел Статута, які насіў назву: “О ловы, о пущи, о бортное 
дерево, о озера, о бобровые гоны, о хмелища, о сокольи гнезда” налічваў 
адзінадцаць артыкулаў, якія сведчаць, што перш за ўсё заканадаўца 
клапаціўся аб абароне права феадальнай ўласнасці, дзяржаўнай і 
прыватнай, у тым ліку права на зямлю, лясы, пушчы, азёры і іншую 
нерухомасць, тым больш, што ўпершыню менавіта Статутам 1529 года 
было заканадаўча аформлена права шляхты распараджацца нерухомай 
уласнасцю, хоць толькі 1/3 часткай. 

Закон забараняў незаконнае паляванне на чужых землях пад пагрозай 
крымінальнага штрафу – дванадцаць рублёў грошай ўладальніку зямлі. 
А калі пад час палявання была забіта якая-небудзь лясная жывёліна, то 
штраф за яе ішоў на карысць вялікага князя. Пры гэтым закон вызначаў 
кошт лясных звяроў: за зубра – дванадцаць рублёў грошай, за лася – 
шэсць рублёў, за аленя, мядзведзя, каня – тры рублі і г.д. А калі б злавілі 
над забітым зверам таго, хто страляў, то адразу павінны былі весці яго 
да ўладаў на суд. Закон патрабаваў прымяняць да такога злачынцы 
смяротнае пакаранне, як да іншых злодзеяў (раздзел IХ, арт.1). 

Статут надаваў значную ўвагу ахове лясных промыслаў. Са 
старажытных часоў промыслы насельніцтва Беларусі (паляванне, 
рыбалоўства, бортніцтва) рэгламентаваліся нормамі звычаёвага права. У 
Статуце ж 1529 г. ўпершыню зроблена спроба абагуліць гэтыя нормы. 
Фактычна рэч ідзе перш за ўсё аб сялянскіх сервітутах – праве 
карыстання чужой уласнасцю, без чаго немагчымым было існаванне 
сялянскай гаспадаркі. Найбольш пашыранай іх формай былі зямельныя 
сервітуты: права праезду па чужой тэрыторыі, прагону і выпасу жывёлы, 
рыбнай лоўлі, карыстанне сенажацямі, ляснымі ўгоддзямі і інш. 

Трэці артыкул дзевятага раздзела Статута рэгламентаваў права 
карыстання борцямі, азёрамі і лугамі на чужой зямлі. Гістарычныя 
крыніцы сведчаць пра шырокае развіццё пчалярства сярод усходніх 
славян у Еўропе ўжо ў IХ ст. Па меры пашырэння бортніцтва і 
пераўтварэння яго з дапаможнага занятку ў самастойны від ляснога 
промыслу складвалася і звычаёвае бортнае права, асноўныя палажэнні 
якога амаль без істотных змен былі ўключаны ў пісанае заканадаўства, 
асабліва ў граматы Вялікага княства Літоўскага ХV – ХVI ст.ст. 
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Палажэнні Статута падрабязна рэгламентавалі парадак утрымання 
борцяў, правы і абавязкі іх уладальнікаў, аднак больш за ўсё закон 
клапаціўся аб ахове правоў уласніка зямлі (арт. 3). Пад пагрозай штрафа 
закон забараняў пашкоджанне бортных дрэў і тых метак на дрэвах, якія 
сведчылі аб прыналежнасці борці да пэўнага ўладальніка. У законе 
закраналася пытанне аб парадку вырашэння спрэчак аб праве ўласнасці 
на бортнае дрэва, гаварылася аб праве ўладальніка перадаць дочкам 
бортнае дрэва ў прыданае і г.д. (арт. 6). У іншых артыкулах гэтага 
раздзела прадугледжваліся штрафныя крымінальныя санкцыі за 
пакоджанне бортных дрэў, у тым ліку апаленне іх агнём, прычым нават 
за тыя дрэвы, у якіх яшчэ не было пчол, а таксама за такое вельмі 
пашыранае злачынства як выдзіранне пчаліных сямей (арт.13, 14). 

Дзесяты артыкул устанаўліваў адказнасць за абарванне ці парубку 
чужых хмельнікаў, за што прадугледжваўся штраф у памеры дванадцаці 
рублёў грошай. У тым выпадку, калі гэтыя хмельнікі злачынец толькі 
абарваў, а не парубіў, то павінен быў кампенсаваць шкоду з пеняй. 

Статут надаваў таксама ўвагу здабычы баброў. Закон клапаціўся аб 
ахове гэтых жывёл, прычым як на вялікакняжацкіх землях, так і на 
землях прыватных уладальнікаў. Пад пагрозай крымінальнага штрафу ў 
памеры дванадцаці рублёў грошай забаранялася трывожыць баброў у іх 
гняздоўях на адлегласці, як “кием докинути”. Калі ж патрывожаныя 
бабры перайшлі ў другое месца, таксама і там іх нельга было трывожыць 
на такой адлегласці. За забойства ж бабра крымінальны штраф 
павялічваўся ў некалькі разоў (арт. 9). 

Закон клапаціўся і аб ахове птушак. Так, калі хто разарыў лебядзінае, 
або сакалінае гняздо, ці наўмысна злавіў сокала ці скраў маладых 
сакалоў з гнязда, то таксама прадугледжваўся штраф у памеры 
дванадцаці рублёў грошай (арт.8). Такім чынам, у Статуце 1529 г. мы 
бачым не толькі рэгламентацыю сервітутнага землекарыстання, але і 
нормы прыродаахоўчага характару. 

Патрэбна сказаць, што пасля ўвядзення ў дзеянне першага Статута 
прымаліся даволі шматлікія прававыя акты, у якіх меліся нормы аб ахове 
прыроды і якія дапаўнялі статутныя нормы. Напрыклад, значнымі актамі 
у гэтым накірунку сталі зямельныя уставы другой паловы ХVI ст., у тым 
ліку Устава на валокі 1557 г. Аднак падставай для норматворчасці ў 
сферы аховы прыродных багаццяў былі нормы Статута 1529 г. 

Менавіта гэтыя нормы атрымалі значнае развіццё ў Статуце 1566 г., у 
якім таксама меўся раздзел, аднак ужо дзесяты, пад назвай “О ловы, о 
пушчы и о дерево бортное”. У гэтым раздзеле налічвалася 17 артыкулаў. 
У асноўным яны паўтаралі тэкст папярэдняга Статута, аднак шмат у чым 
дапаўнялі яго. 
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Так, першы артыкул удакладняў, што смяротнае пакаранне можа 
быць прыменена толькі тады, калі ў судовым парадку “за доводом 
слушным, або прысягаю пана стральца ці яго службоўца”, у належны 
тэрмін будзе даказана яго віна. Гэта значыць, што заканадаўца пачаў 
надаваць усю большую увагу факту доказу віны і працэсуальным 
момантам доказу. 

Артыкул “цана зверем диким” павышаў штраф за незаконнае 
забойства некаторых дзікіх жывёл: напрыклад, кошт аленя і лані з 3 
рублёў грошаў да 6, за рысь з паловы рубля – да аднаго рубля і інш. 

Артыкул 3 аб сялянскіх сервітутах быў паўтораны амаль даслоўна. 
Таксама быў паўтораны і артыкул 4 “Хто бы чужое озеро в своей пущи 
поволочил» (г. зн. без дазволу лавіў рыбу), аднак чамусьці з артыкула 
быў выключаны тэкст аб незаконным кашэнні сенажацяў. Таксама 
паўтараліся палажэнні арт.7 “Хто бы кому став або сажовку зволочил”, 
толькі ў назве было дапоўнена – «або млын изжог», хаця у тэксце 
артыкула таксама гаварылася і пра млын. 

Больш падрабязна Статут 1566 г. рэгламентаваў парадак утрымання 
борцяў, правы і абавязкі іх уладальнікаў (арт.6, 13, 14). Удакладняліся 
палажэнні шостага артыкула аб бортным дрэве і праве на ўваход ў 
пушчу, а галоўнае – тэкст быў дапоўнены санкцыяй аб смяротным 
пакаранні (“горлом каран быти”) за перадачу простымі людзьмі борцяў у 
чыжыя рукі за межы феадальнага землеўладання. Дазвалялася толькі 
перадача па спадчыне (не толькі дачцэ ці зяцю, але і іншай асобе), аднак 
толькі ў межах землеўладання пэўнага феадала. Акрамя гэтага, у законе 
(арт.6) закраналася пытанне аб парадку вырашэння спрэчак аб праве 
ўласнасці на бортнае дрэва. Гаварылася, што суд павінен прызнаць 
права уласнасці той асобы, чыя уласные знакі (“знаменя”) на спрэчным 
дрэве будуць старэйшыя. Штраф за наўмыснае пашкоджанне бортных 
дрэў, у тым ліку апаленне іх агнём, павялічваўся ў два разы (з капы 
грошаў да двух копаў). Удвая павялічваўся штраф і за пашкоджанне тых 
дрэваў, у якіх яшчэ не было пчол, а таксама узмацнялася адказнасць за 
такі склад злачынства як выдзіранне пчаліных сямей, прычым у 
адрозненне ад папярэдняга Статута 1529 г. удакладнялася, што калі 
каго-небудзь злавілі з палічным – “такового мають сказати яко злодея” 
(арт. 13, 14) [3, с. 274]. 

Амаль што даслоўна быў паўтораны тэкст артыкула 9 Статута 1529 
года аб бабровых гонах (“О бобровые гоны”).  

Новы у Статуце 1566 г. артыкул “О покраденье саду” (арт. 16) 
вызначаў крымінальную адказнасць (штраф дванадцать рублеў грошай) 
за крадзеж чаго-небудзь у шляхецкім садзе, а таксама за пашкоджанне 
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садовых дрэў (тры рублі грошаў).Такім чынам мы бачым, што закон
перш за ўсё абараняў маёмасць феадалаў. 

Як і папярэдні Статут, закон клапаціўся аб ахове птушак, аднак
чамусьці памяншаўся штраф за разарэнне гнёздаў і крадеж каштоўных
птушак. Так, калі хто разарыў лебядзінае, або сакалінае гняздо, ці
наўмысна злавіў сокала ці скраў маладых сакалоў з гнязда, то
прадугледжваўся штраф у памеры шасці рублёў грошай, а не дванадцаці
як раней (арт.8). Таксама ў два разы памяншаўся штраф і за
пашкоджанне ці крадеж чужых прылад для лоўлі птушак (напрыклад, 
“сеть перевесную украл”).  

У аналагічным раздзеле папярэдняга Статута адсутнічаў артыкул “О
пожарах в пущи”. Гэты новы артыкул Статута 1566 г. завяршаў дзесяты
раздзел. Заканадаўца ў якасці гіпотэзы нормы ў самым пачатку артыкула
гаворыць аб асаблівай шкодзе ад пажараў як самім людзям, так і
бортным дрэвам, пчолам, звярам, птушкам, а потым у якасці санкцыі
вызначае самае суровае пакаранне нават за неасцярожнае прычыненне
пажару ў лесе – злачынец павінен “горлом каран быти”. Акрамя таго, 
рэгламентавалася каменсацыя прычыненай шкоды з маёмасці
правапарушальніка.  

Такім чынам, можна зрабіць агульны вывад, што нормы
прыродаахоўчага характару, якія былі сістэматызаваны і вылучаны ў
асобны раздзел у Статуце 1529 г., атрымалі далейшае развіццё ў Статуце
1566 г. 
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