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У навуковых даследаваннях даволі рэдка закраналіся праблемы 
назначэння пакарання ў Беларусі феадальнага перыяду і часцей за ўсё ў 
выглядзе кароткай характарыстыкі асноўных палажэнняў інстытута крымі- 
нальнай адказнасці. Сярод іх трэба адзначыць працу дарэвалюцыйнага 
вучонага Г. В. Дземчанкі «Наказание по Литовскому Статуту в трех его 
редакциях» (Кіеў, 1894) [1]. У некаторай ступені пытанні назначэння 
пакарання ў феадальнай Беларусі закраналі ў сваіх працах дарэвалюцыйныя 
даследчыкі I. Н. Даніловіч, Н. А. Максімейка, I. А. Маліноўскі [6]. 
Асаблівай увагі заслугоўваюць працы па гэтай праблеме сучасных 
беларускіх вучоных Т. I. Доўнар і Я. А. Юхо [3; 10].

Крытэрыі назначэння пакарання дастаткова падрабязна распрацоў- 
ваюцца і замацоўваюцца ў статутавым заканадаўстве ВКЛ.

Важным этапам у фарміраванні прынцыпу індывідуалізацыі пакарання 
было статутавае заканадаўства ВКЛ [7; 8; 9]. Аналіз крымінальна-прававых 
нормаў Статутаў 1529, 1566, 1588 гг. аб назначэнні пакарання дае падставы 
сцвярджаць, што індывідуалізацыя пакарання замацоўваецца як прынцып, 
абавязковы для выканання ўсімі судовымі ўстановамі ВКЛ. Аднак у 
Статутах раскрываўся змест гэтага прынцыпу праз крымінальна-прававыя 
нормы аб назначэнні пакарання, якія былі прадугледжаны ў змесце гэтых 
гістарычных дакументаў ва ўсіх іх раздзелах: суд павінен быў прызначаць 
пакаранні з улікам характару і ступені грамадскай небяспекі злачыннага 
дзеяння, асобы вінаватага, змякчаючых і абцяжарваючых абставін.

Першы Статут 1529 г. спалучаў у сабе нормы звычаёвага права 
беларускіх зямель і нормы пісанага права, што былі ў раней выдадзеных 
прывілеях. Нормы крымінальнага права былі размешчаны ў некалькіх раз- 
дзелах. Заканадаўцам не было прадугледжана артыкула, які б замацоўваў 
прынцыпы або агульныя пачаткі назначэння пакарання. Не называліся яны
і ў асобных крымінальна-прававых нормах. Аднак аналіз зместу Статута 
прыводзіць нас да пераканання, што некаторыя крымінальна-прававыя 
катэгорыі замацоўваліся як прынцыпы. У іх ліку можна назваць закон- 
насць, індывідуалізацыю пакарання, справядлівасць пакарання і інш.

Сучасныя даследчыкі крымінальнага права феадальнай Беларусі 
Т. I. Доўнар і В. А. Шалкапляс, аналізуючы статутавае заканадаўства, 
прыходзяць да высновы, што суд пры назначэнні пакарання злачынцу 
кіраваўся наступнымі прынцыпамі: законнасці, індывідуалізацыі пака- 
рання, справядлівасці, строгасці, а таксама замены пакарання і адмены яго 
пры ўмове задавальнення пацярпелага [2]. Г. В. Дземчанка адносна
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назначэння пакарання адзначаў, што вобласць выкарыстання апошняга 
вызначалася паняццем злачынства. Прызначаць пакаранне мог не толькі 
суд, але i сам пацярпелы, які па ўзгадненні са злачынцам мог замяніць 
прызначанае пакаранне [1].

З усяго гэтага відаць, што сістэма прынцыпаў назначэння пакарання ў 
заканадаўстве яшчэ не была добра выпрацавана. Самі ж агульныя пачаткі ці 
крытэрыі вызначэння меры пакарання ў Статуце 1529 г. выцякаюць са 
зместу асобных крымінальна-прававых нормаў [7].

Законнасць пры назначэнні пакарання заключалася ў тым, што суд паві- 
нен быў кіравацца выключна статутавым законам. Артыкул 9 рэгламентаваў: 
«Всих у Великом князьстве Литовском одным правом сужоно быти маетъ». 
На кожнага суддзю ўскладалася: «Абы судили правом писаным; а естли бы 
судил иначей, маеть каран быти» (Статут ВКЛ 1529 г. Раздз. VI, арт. 1).

Пакаранне прызначалася ў адпаведнасці з патрабаваннямі прынцыпу 
асабістай адказнасці. Так, арт. 7 раздз. I Статута 1529 г. прадпісваў: «Не 
маеть нихто ни за кого терпети, але кождый сам за себе». Выключэнне з 
гэтага правіла прадугледжвалася ў адносінах да злачынстваў супраць 
дзяржавы i «господора» (Статут 1529 г. Раздз. I, арт. 2, 4).

Мера пакарання павінна была быць справядлівай. Гэта патрабаванне 
выцякае з нормаў Статута, якія ўтрымлівалі такія паняцці, як 
«справедливость жадати» (Статут 1529 г. Раздз. I, арт. 14), «справедливость 
чинити» (Статут 1529 г. Раздз. I, арт. 14, 20), «не маючи жадное 
справедливости» (Статут 1529 г. Раздз. VI, арт. 15) i інш. Пакаранне было 
справядлівым, калі назначалася згодна з прынцыпам яго індывідуалізацыі. 
Так, суд пры назначэнні меры пакарання ўлічваў характар i ступень 
грамадскай небяспекі злачынства (напрыклад, Раздз. I, арт. 1, 6; Раздз. II, 
арт. 11 [12]; Раздз. VI, арт. 17, 18; Раздз. VII, арт. 1-10, 14-16, 18-24, 26-30; 
Раздз. VIII, арт. 8; Раздз. XI, арт. 1; Раздз. XII арт. 1-3; Раздз. XIII, арт. 1-4 i 
многія іншыя), асобу вінаватага (Раздз. I, арт. 2; Раздз. II, арт. 13; Раздз. III, 
арт. 13, 14; Раздз. VI, арт. 17-19; Раздз. VII, арт. 1; Раздз. XI, арт. 1-6; 
Раздз. XIII, арт. 1 i інш.), змякчаючыя i абцяжарваючыя акалічнасці 
(Раздз. II, арт. 12, 14; Раздз. III, арт. 14; Раздз. XIII, арт. 1, 9, 10 i інш.) [7].

На вырашэнне пытання аб падставах і крытэрыях прызначэння меры 
пакарання значны ўплыў аказвала хрысціянская рэлігія і царква. 
Напрыклад, па змесце Статута 1588 г. «... мы ўвесь час, -  як піша ў сваей 
манаграфіі прафесар Т. I. Доўнар, -  сустракаем успаміны пра Бога і 
хрысціянскую рэлігію, святую справядлівасць пры назначэнні пакарання» 
[3, с. 173]. «Злачынец караецца, -  далей адзначае аўтар, -  для збавення ад 
граху, як таго патрабуе хрысціянская справядлівасць...» [3, с. 173]. У 
Статутах пакаранне часам разглядалася як збавенне, з’яўлялася «покутой» і 
адыгрывала ролю дадатковай меры да царкоўнай «покуты».

414



Значны ўплыў на меру пакарання аказвала саслоўная прыналежнасць 
асобы, вінаватай ва ўчыненні злачынства. Статут 1529 г. устанаўліваў 
наступныя памеры галоўшчыны (платы за галаву забітага): за забойства 
шляхціча вінаватая асоба павінна была выплаціць на карысць сваякоў 
пацярпеўшага 100 коп грошай (Статут 1529 г. Раздз. VII, арт. 28); за пут- 
нага чалавека, цівуна -  20 коп грошай (Статут 1529 г. Раздз. XI, арт. 1, 2.); 
за бортніка -  8 рублёў грошай (Статут 1529 г. Раздз. XI, арт. 1); за парабка 
10 коп (Статут 1529 г. Раздз. XI, арт. 2, 3) і г. д. [7].

Заканадаўца клапаціўся і аб немінучасці пакарання: каб кожны злачы- 
нец атрымаў належную адплату, а кожны пацярпеўшы -  адпаведнае зада- 
вальненне (Статут 1529 г. Раздз. VII, арт. 1, 9, 11-16, 19-21 і інш.) [7].

Аналіз тэксту Статута 1529 г. паказвае, што ў некаторых выпадках 
заканадаўца дапускаў калектыўную адказнасць (Статут 1529 г. Раздз. XI, 
арт. 5), замену пакарання і адмену яго пры ўмове задавальнення пацярпеў- 
шага. Гэтыя абставіны абумоўліваліся імкненнем заканадаўцы дасягнуць 
асноўных мэт пакарання: застрашвання і задавальнення пацярпеўшага 
(маёмасныя кампенсацыі). Апошнія патрабавалі ўстанаўлення суровых 
пакаранняў. Так, у Статуце вельмі часта сустракаем такія паняцці, як 
«горлом карати» (Статут 1529 г. Раздз. I, арт. 6; Раздз. VII, арт. 6, 15), 
«горло тратити» (Статут 1529 г. Раздз. II, арт. 12, 14; Раздз. VII, арт. 2, 14, 
21), «шию тратити» (Статут 1529 г. Раздз. II, арт. 11 і інш.), «обесити» 
(Статут 1529 г. Раздз. XIII, арт. 9, 22) «висети» (Статут 1529 г. Раздз. XIII, 
арт. 10, 12) і інш. [7].

Характар і грамадская небяспека злачыннага дзеяння вызначаліся 
наступнымі абставінамі. Па-першае, важнасцю аб’екта, на які замахнулася 
асоба. Напрыклад, падробка дзяржаўных пячатак і грошай каралася 
смерцю: «... тые мають быти на горле огнем карани без милосердия ...» 
(Статут 1588 г. Раздз. I, арт. 16, 17), а замах на флору і фаўну, зямельныя 
правы караліся штрафам: «... хто бы кому соколье гнездо сказил або 
подрубал, або умысльне соколы под гнездом помкнул, або з гнезда соколы 
молодые побрал <...> маеть заплатити шесть рублей грошей ...» (Статут 
1588 г. Раздз. IX, арт. 23; Раздз. X, арт. 8, 9, 15 і інш.) [9].

Па-другое, памерам нанесенай шкоды. Так, крадзеж у памеры «выше 
чотырох коп грошей, маеть горлом каран быти ...», а за крадзеж у памеры 
«менш двох коп грошей» каралі адразаннем аднаго вуха (Статут 1588 г. 
Раздз. XIV, арт. 7, 22) [9].

Па-трэцяе, часам здзейсненага злачынства. У некаторых нормах 
гаварылася аб здзяйсненні злачынства «в зваде вечерней», «на войне 
будучы» (Статут 1588 г. Раздз. II, арт. 18 і інш.). У большасці такіх 
выпадкаў прымянялася кара ў выглядзе смяротнага пакарання [9].

Па-чацвёртае, месцам здзейсненага дзеяння. У шэрагу дыспазіцый, дзе 
гаварылася, што злачынства здзейснена «при дворе господарском», «в месте
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нашом судовом», «на проезжой дорозе», «на торгу, при церкви, на добро
вольной дорозе», прадугледжваліся больш жорсткія меры пакарання (Статут 
1588 г. Раздз. I, арт. 9; Раздз. IV, арт. 7, 62; Раздз. XIII, арт. 4 і інш.) [9].

Па-пятае, спосабам здзейсненага дзеяння. Калі, напрыклад, «злодей
ским обычаем ловлено рыбы в ставе або сажавце...», то да вінаватай у 
гэтым злачынстве асобы прымянялася цялеснае пакаранне: «маеть быти 
пугами бит», а ў другі раз за аналагічнае парушэнне «урезаньем уха каран 
будеть»; у трэці -  «маеть быти каран яко злодей ...» (Статут 1588 г. 
Раздз. XIV, арт. 27) [9].

Па-шостае, абставінамі здзейсненага. Па шэрагу злачынных дзеянняў 
абставіны здзейсненага значна змяншалі ступень грамадскай небяспекі зла- 
чынства і, адпаведна, меру пакарання для вінаватага. Напрыклад, калі «хто 
бы кого в якой зваде не умысльне, але в обороне забил...», то вінаваты 
«... от горла и везенья волен будеть только предсе головщизну повинен 
будеть заплатити ...» (Статут 1588 г. Раздз. XI, арт. 22). У такой сітуацыі 
абставіны здзейсненага разглядаліся як змякчаючыя адказнасць акалічна- 
сці. У некаторых выпадках абставіны здзейсненага злачынства ўскладнялі 
стан вінаватай асобы і з’яўляліся акалічнасцямі, якія абцяжарвалі адказ- 
насць. Напрыклад, за шкоду, якая нанесена «... под часом от огню пого- 
ренья в месте або где колвек або бы хто на воде стонул ...», прадугледжва- 
лася пакаранне «... яко о злодейство ...» (Статут 1588 г. Раздз. XIV, арт. 28) [9].

Па-сёмае, формамі віны, матывамі і мэтамі здзейсненага. Наўмысную 
віну заканадаўца апісваў словамі «ведаючы», «умысльне» і інш. Неасця- 
рожнасць -  «неумысльне», «необачне», «з неведомости», «недбальства». 
Так, наўмысны замах на «дом», «гумно», «дворец» шляхціча з мэтаю яго 
забойства караўся смяротным пакараннем: «Xto бы на чый дом або на 
господу умысльне наехал, хотечы его забити», той «... горло тратить, а не 
только сам, але и помочники такового ...». А «естли бы хто с прыгоды, а не 
с хути, не з вазни, але з неведомости, стреляючи на звер або на птаху, кого 
забил; другое: естли бы ремесник, будуючы дом або муруючы, а дерево або 
цеглу, камень необачне упустил и кого тым забил ... таковый на горле и 
везеньем каран не будеть ...» (Статут 1588 г. Раздз. XI, арт. 1, 23) [9].

Пры вызначэнні меры пакарання ўлічваліся асаблівасці вінаватай 
асобы (яго сацыяльнае становішча, псіхічны стан, узрост і іншыя фактары). 
Так, «... ижбы шляхтича в летех шестьнадцати, а не больш, обвинен о 
злодейство або приведен был з лицом, тогды таковому про молодость лет 
его не маеть быти поличоно за злодейство и не маеть быти до ката в руки и 
на муку даван...» (Статут 1588 г. Раздз. XIV, арт. 11). Значны ўплыў на 
меру пакарання аказвала класава-саслоўная прыналежнасць чалавека [4, 
с. 88]. Напрыклад, за забойства шляхціча «в зваде» (саўдзеле. -  А. Ш.), 
смяротнаму пакаранню падлягаў адзін шляхціч альбо трое «простых» 
людзей (Статут 1588 г. Раздз. XI, арт. 29, 39) [9]. Статуты ВКЛ устанаў-

416



лівалі памеры «головщины» (платы за галаву забітага) у залежнасці ад 
саслоўнага становішча пацярпеўшага. Штраф выплачваўся роднымі 
пацярпеўшага такім чынам: за шляхціча -  100 коп грошай (копа 60 адзінак), 
за бортніка 40 коп грошай, за рамесніка 30 коп, за «тяглого» чалавека 
25 коп і г. д. (Статут 1529 г. Раздз. VII, арт. 28; Раздз. XI, арт. 1-3; Статут 
1588 г. Раздз. XI, арт. 27; Раздз. XII, арт. 3-5 і інш.) [7; 9].

Пералік змякчаючых і абцяжарваючых адказнасць акалічнасцей у 
Статутах адсутнічаў. Такія абставіны прадугледжваліся толькі ў некаторых 
дыспазіцыях. Напрыклад, змякчаючай адказнасць акалічнасцю з’яўлялася 
здзяйсненне злачынства цяжарнай жанчынай (Статут 1588 г. Раздз. XI, 
арт. 34), а абцяжарваючай -  здзяйсненне злачынства п’янай асобай («з 
опильства») (Раздз. XI, арт. 15, 22; Раздз. XII, арт. 1) і інш. [9].

Да прычын, якія адыгрывалі адмоўную ролю ў індывідуалізацыі меры 
пакарання па статутаваму заканадаўству, можна аднесці інстытут заступ- 
ніцтва (магчымасць замены аднаго вінаватага другой асобай), класава- 
саслоўную прыналежнасць асобы і калектыўную адказнасць. Напрыклад, 
жонка і дзеці неслі адказнась за крадзеж маемасці, які здзейсніў галава 
сям’і, ў тым выпадку, калі «поличное» ў хаце «застато и дети и жона при 
том были и тых речей краденых ведаючы их быти крадеными уживли» 
(Статут 1529 г. Раздз. XIII, арт. 12, 27; Статут 1566 г. Раздз. XIV, арт. 21; 
Статут 1588 г. Раздз. XIV, арт. 16, 23) [5; 7; 8; 9].
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