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конкуренции антимонопольными органами. Формируется антимонопольное 

законодательство в Европе: законы о конкуренции, Римская конвенция, 

предполагающая единую политику ЕС в области конкуренции, активизация 

принятия в мире жесткого и ограничительного конкурентного законодательства 

по американской модели.  

Главные особенности пятого этапа (1990-е гг. – по настоящее время) – 

многогранность и принципиально новые экономические и юридические 

подходы к самой политике антимонопольного регулирования. 

Следует отметить, что до Первой мировой войны антимонопольные законы 

в различных странах вводились редко. Однако с конца 1930-х гг. в странах с 

развитой рыночной экономикой началось активное использование 

антимонопольного законодательства, которое было основным рычагом, 

позволяющим воздействовать на бизнес и процессы организации 

промышленности.  

Таким образом, разработанное в период первых четырех этапов 

антимонопольное законодательство послужило основой для принятия 

современных нормативных правовых актов о противодействии 

монополистической деятельности во многих государствах мира. 

Наважэн К. Дз. 

ПАНЯЦЦЕ ЗЛАЧЫНСТВА ПА ЗАКАНАДАЎСТВУ 

ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 

Наважэн Крысціна Дзмітрыеўна, студэнтка Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, kristinanovozen@gmail.com 

Навуковы кіраўнік: канд. юрыд. навук, дацэнт Голубева Л. Л. 

Значную ўвагу заканадаўства Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ) надавала 

крымінальнаму праву, якое было накіравана на абарону жыцця, здароўя і 

маёмасці жыхароў дзяржавы. 

Крымінальны закон у розныя тэрміны існавання дзяржавы па-рознаму 

азначаў, якія дзеянні з’яўляюцца злачыннымі і караюцца. На першым этапе 

змест злачыннага дзеяння азначаўся чыста знешняй прыкметай – нанясеннем 

шкоды прыватнай асобе, пазней – пасяганнем на грамадскі правапарадак. Новыя 

погляды на злачыннае дзеянне як на парушэнне грамадскіх інтарэсаў знайшлі 

выяўленне ў тым, што ў асабліва цяжкіх выпадках непазбежна ўжыванне 

пакарання. 

У крымінальным законе ВКЛ сустракаюцца розныя назвы злачынных 

дзеянняў: «кривда», «шкода», «гвалт». Усе гэтыя тэрміны падкрэсліваюць 

розныя бакі злачыннага дзеяння. Упершыню Судзебнік Казіміра 1468 г. на 

першы план паставіў супрацьпраўнасць дзеяння. А вось Статут 1529 г. 

разглядае злачыннае дзеянне перш за ўсё як «кривду», а злачынцу – як 
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«шкодника». Статут 1588 г. зноў першачарговае значэнне надае 

супрацьпраўнасці злачынства. Злачынства разглядаецца як агульнашкоднае і 

агульнанебяспечнае дзеянне. Злачынец павінен паўстаць перад судом, бо 

пакаранне з’яўляецца інстытутам дзяржавы. Тэрмін «кривда», які ўжываўся ў 

старажытны час, азначаў пасяганні на інтарэсы прыватных асоб. Пасяганні на 

інтарэсы ўсяго грамадства называліся «шкода посполитая». Так, нанясенне 

пабояў у час судовага пасяджэння з’яўлялася «шкодой» грамадскай – знявагай 

судовага месца. Тэрміны «гвалтовне», «гвалтовным обычаем» не тлумачацца і 

падаюцца як агульнавядомыя. Са зместу ж артыкулаў можна заключыць, што 

яны азначаюць ужыванне фізічнага або псіхічнага прымусу да пацярпеўшага. 

Паняцце «вина» мела розныя значэнні: адпавядала сучаснаму паняццю віны ці 

злачынства, або замяняла слова «адказнасць», ці абазначала від пакарання – 

напрыклад, штраф. У статутным заканадаўстве ўжываліся тэрміны: 

«господарская вина», «вина разбойная», «вина злодейская». Замест слова 

злачынства выкарыстоўваўся тэрмін «учинок». Прычым закон размяжоўвае 

просты «учынак» і «горячий учинок», г. зн. злачынства, пасля здзяйснення 

якога не мінула 24 гадзіны. Часам у законе выкарыстоўвалася слова 

«злодейство» ў сэнсе злая справа. Выкарыстоўваўся гэты тэрмін для азначэння 

пасягальніцтва на маёмасныя правы, дадзеная катэгорыя злачынных дзеянняў 

была згрупавана ў адным раздзеле Статутаў: «О злодействе всякого стану» 

(Статут 1588, раздз. XIII). 

Часам слова «злачынства» замяняецца словамі «неслушеньство», 

«своволенство», чым падкрэсліваюцца пэўныя рысы асобных відаў злачынстваў. 

Даючы характарыстыку саставу некаторых злачынстваў адначасова давалася ім 

маральная ацэнка. Напрыклад, злачынец здзейсніў сваё дзеянне, «пробачивши 

боязнь бозское и встыду людского». Нягледзячы на тое, што такія паняцці 

сустракаюцца ва ўсіх трох статутах, аднак «между понятием первого и третьего 

Статута разница весьма заметная; то, о чем первый говорит вскользь, последний, 

напротив, выдвигает на первый план, признает наиболее существенным и 

важным; наоборот, в третьем Статуте отступает на второй план то, что считалось 

в XVI столетии самым важным и чему придавалось особенное значение». 

Зыходзячы з аналізу адпаведных крымінальна-прававых норм, можна 

зрабіць заключэнне, што заканадаўца XVI ст. прызнае «злачынствам 

супрацьзаконнае, віноўнае дзеянне, якое ўключае ў сябе элемент грамадскай 

небяспекі і робіць замах на феадальны грамадскі лад, правапарадак, уласнасць, 

асобу, правы і інтарэсы прыватных асоб». 

Заканадаўца феадальнай Беларусі не ведае такога паняцця, аднак добра 

адрознівае ўсе яго асноўныя бакі і апісвае прыкметы, якія характарызуюць 

пэўнае шкоднае і супрацьпраўнае дзеянне як злачынства.  

У Статуце рэгламентуюцца і выпадкі, калі пасяганне на даброты і інтарэсы 

асоб не лічыцца злачынным. У прыватнасці, не прызнаецца злачынствам 

забойства асобы, прысуджанай да выгнання за межы дзяржавы, якая не мае 
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ахоўнай граматы. Не падлягае крымінальнаму пакаранню замах на жыццё 

незаконнанароджанага (Статут 1588, раздз. XIV, арт. 32), на жыццё збеглага 

дзяржаўнага здрадніка (Статут 1588, раздз. I, арт. 7). Статут рэгламентуе і 

двухаб’ектныя злачынныя дзеянні. Так, пры замаху на жыццё асобы, якая мела 

ахоўную грамату гасудара («глейт наш господарский»), аб’ектам злачынства 

з’яўляецца не толькі жыццё чалавека, але і парушэнне «уставы» гасудара, яго 

волі (Статут 1588, раздз. I, арт. 13). Знешні бок злачыннага дзеяння, г. зн. 

сукупнасць прымет, якія характарызуюць злачынства ў яго знешнім праяўленні, 

складае яго аб’ектыўны бок.  

Сучаснае крымінальнае права ў гэта паняцце ўключае грамадска 

небяспечнае дзеянне (дзеянне або бяздзейнасць), прычынную сувязь паміж 

дзеяннем і наступіўшымі грамадска небяспечнымі вынікамі, а таксама месца, 

спосаб, час і абставіны здзяйснення злачынства, з ліку якіх абавязковай 

прыкметай для ўсіх складаў злачынстваў з’яўляецца грамадска небяспечнае 

дзеянне. Усе гэтыя паняцці ў той ці іншай ступені былі вядомы заканадаўцу 

ВКЛ. Найбольш распрацаваны яны былі ў Статуце 1588 г. 
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Исторический опыт Священной Римской империи (германской нации), 

право которой отличалось такой чертой как партикулярность, важен для 

понимания такого современного процесса как европейская интеграция, включая 

аспект глобализации, в связи с выявлением истоков интеграционного процесса, 

а также преемственности развития идеи универсальности цивилизации от 

античного «римского мира» до современной глобальной цивилизации. При 

рассмотрении правового развития европейского общества в период XIV – 

начало XIX в. в рамках государственно-правовой структуры Священной 

Римской империи основное внимание уделяется развитию таких современных 

европейских стран, как Германия, Австрия, Чехия, Бельгия, Нидерланды и др., 

т. е. западно- и центральноевропейских стран, что обусловливает локальность 

исследования именно «европейским» ареалом, в отличие от 

восточноевропейского политико-правового пространства. 

В связи с этим акцент на рассмотрении партикулярных правовых систем 

Священной Римской империи (германской нации) является актуальным и 
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