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Смяротнае пакаранне ў Вялікім Княстве Літоўскім (далей – ВКЛ) 

з’яўлялася адным з самых распаўсюджаных відаў пакарання і самым 

распаўсюджаным публічна-крымінальным пакараннем. Смяротнае пакаранне 

было простым і кваліфікаваным. Простым лічылася павешанне – «горлам 

пакараць», або адсячэнне галавы. Прыгавор аб смяротным пакаранні павінен 

быў выканаць сам асуджаны ў прысутнасці суддзяў. Да кваліфікаваных 

адносіліся ўсе астатнія віды: утапленне, спаленне, чвартаванне, пасаджэнне 

на кол, адсячэнне галавы, катаванне рознымі спосабамі. Кваліфікаванае 

смяротнае пакаранне прымянялася пры наяўнасці абставін, якія 

прадугледжвалі павелічэнне адказнасці. Самым пакутлівым і ганебным 

спосабам каралася забойства дзецьмі бацькоў. 

Спачатку прымяненне смяротнага пакарання абмяжоўвалася ўчыненнем 

цяжкіх злачынстваў. Па Статуту 1529 г. смяротнае пакаранне прымянялася за 

дзяржаўныя злачынствы, кваліфікаваныя віды забойстваў, цяжкія цялесныя 

пашкоджанні, крадзеж на гарачым учынку. У Статуце 1529 г. смяротнае 

пакаранне ўчынялася шляхам «утраты горла» – самы распаўсюджаны від, і 

спалення – у якасці кваліфікаванага віду смяротнага пакарання, за падробку 

вялікакняжацкіх грамат і пячатак, а таксама даверанасці. Статут 1566 г. 

пашырае вобласць прымянення смяротнага пакарання. З’яўляецца новы від 

кваліфікаванага смяротнага пакарання – утапленне. У Статуце 1588 г. 

колькасць дзеянняў, за якія прызначалася смяротнае пакаранне, павялічылася 

ў параўнанні са Статутам 1566 г. у паўтара раза, а ў параўнанні са Статутам 

1529 г. – у пяць разоў. У Статуце 1588 г. з’яўляюцца новыя віды 

кваліфікаванага смяротнага пакарання: чвартаванне, пасаджэнне на кол, 

адсячэнне галавы, катаванне.  

Катэгорыі злачынстваў, за якія па Статуту 1588 г. прымянялася 

смяротнае пакаранне: 

 злачынствы супраць рэлігіі і царквы. Да такіх злачынстваў адносіліся, 

напрыклад, спакушэнне з хрысціянства ў іншую веру, богазневажэнне. За 

некаторыя з іх прымянялася кваліфікаванае смяротнае пакаранне, напрыклад, 

спаленне прызначалася за вядзьмарства; 

 дзяржаўныя злачынствы, такія як загавор або бунт супраць гаспадара, 

здача крэпасці ворагу; 

 злачынствы супраць парадку кіравання. Яркім прыкладам з’яўляецца 

фальшываманецтва, якое каралася спаленнем; 

 воінскія злачынствы: наезд на шляхецкія дамы ў час ваенных 

дзеянняў, гвалт у ваенным лагеры; 
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 злачынствы супраць маральнасці: згвалтаванне, зводніцтва, учыненае 

паўторна, дваяжэнства, пралюбадзейства; 

 злачынствы супраць жыцця, здароўя і гонару людзей. У дадзеным 

выпадку прымяненне смяротнага пакарання залежала ад цяжкасці ўчыненага 

злачынства і ад асобы як злачынцы, так і пацярпелага; 

 маёмасныя злачынствы: пешы ці конны напад на маёмасць, спалучаны 

з захопам або яе пашкоджаннем і насіллем над асобай, крадзеж на суму 

больш за чатыры капы грошай, крадзеж для шляхціца ў чацвёрты раз, а для 

простага чалавека ў другі і інш. 

Упершыню ў Статуце 1588 г. смяротнае пакаранне прымянялася за 

забойства шляхціцам простага чалавека пры ўмове затрымання злачынцы на 

«гарачым учынку» або пры пацверджанні віны бясспрэчнымі доказамі. Але ў 

той жа час прымяненне смяротнага пакарання для шляхты было амаль 

выключана. Нормы, якія прадугледжвалі дадзенае пакаранне, прысутнічалі, 

аднак для іх прымянення патрэбна было ўлічыць вялікую колькасць фактаў і 

сабраць столькі доказаў, што прымяненне гэтых нормаў было амаль 

немагчымым. Але ў АВАК утрымліваюцца справы, па якіх шляхціцу за 

дадзенае злачынства было прызначана смяротнае пакаранне. 

Існавала некалькі магчымасцей пазбегнуць смяротнага пакарання:  

 выкуп;  

 хадайніцтва знаёмых і сяброў; 

 літасць пацярпелага. Напрыклад, ад волі мужа залежала прымяненне 

смяротнага пакарання да жонкі, якая згадзілася на выкраданне.  

Нягледзячы на распаўсюджанасць смяротнага пакарання, вялікую 

колькасць злачынстваў, за якія яно прызначалася, і розныя спосабы яго 

ўчынення, статуты забаранялі прымяненне смяротнага пакарання да 

цяжарных жанчын і непаўналетніх асоб, што з’яўляецца адлюстраваннем 

прынцыпу гуманізму ў статутным заканадаўстве. 
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Адвокатура – один из важнейших элементов любого правового 

государства, который на протяжении всего периода своего существования 

выполнял важную функцию – защита прав, свобод и законных интересов, 

помогая осуществлению правосудия, принципа законности и справедливости.  

Развитие института адвокатуры в Турции обладает определенной 

спецификой, обусловленной историей Турецкого государства, влиянием 

ислама и рядом других причин. Возникновению полноценного института 

адвокатуры в Турции предшествовало издание в 1874 г. «Регламента, 


