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Сёння для правільнага разумення нормаў крымінальнага закана-
даўства проста неабходна ведаць гісторыю станаўлення і развіцця крымі-
нальнага права Беларусі, пачынаючы са старажытных часоў. Спачатку
адносіны паміж людзьмі рэгуляваліся нормамі старажытнага звычаёвага
крымінальнага права, але з цягам часу яны пачынаюць замацоўвацца ў
пісаных нарматыўных прававых актах, такіх як агульнадзяржаўныя
прывілеі, Судзебнік Казіміра 1468 г., Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг.

Згодна з заканадаўствам ВКЛ аб’ектам злачынства з’яўляюцца
канкрэтныя даброты і інтарэсы людзей, аднак існуе размежаванне таго,
што тычыцца прывілеяванага саслоўя і простых людзей. Знешнім
аб’ектыўным бокам злачыннага дзеяння выступаюць сукупнасць
прыкмет, якія характарызуюць злачынства ў яго знешнім праяўленні.
Існавалі такія злачынствы, як матэрыяльныя (якія ўключалі прычынную
сувязь паміж дзеяннем і наступіўшым вынікам)  і фармальныя (аб якіх
канкрэтна не гаворыцца).

Суб’ектам злачынства па Статутах ВКЛ лічыўся толькі чалавек
(нават калі шкоду зрабіла жывёла). Статут 1566 г. рэгламентаваў
крымінальную адказнасць з 14-гадовага ўзросту, Статут 1588 г. – з 16-
гадовага.

Па заканадаўству ВКЛ сустракаюцца розныя назвы злачынных
дзеянняў: 1) выступ, пад якім зараз разумеюць злачынствы, учынкі,
правіннасці. Статут называў выступам крадзеж, забойствы і іншыя
дзеянні супраць жыцця, здароўя і маёмасці асоб; 2) крыўда, якая ўяўляла
сабой маральныя і матэрыяльныя страты,  пагрозу жыццю,  здароўю і
іншыя шкоды, нанесеныя ў выніку чыіх-небудзь наўмысных дзеянняў; 3)
шкода – тэрмін, які шырока ўжываўся ў Статуце для вызначэння
матэрыяльных і маральных страт, нанесеных наўмысна ці ненаўмысна.
Яна з’яўлялася падставай для ўзнікнення крымінальнай або
грамадзянскай адказнасці; 4) гвалт, якім называлі цяжкае крымінальнае



злачынства,  наўмысны напад на чужы дом,  двор з мэтай забойства
гаспадара ці членаў яго сям’і; 5) віна, якая ўяўляла сабой злачынства,
дрэнны ўчынак, грэх. Статут вылучаў гаспадарскую віну, забойства,
гвалтоўніцтва і інш.

Навукоўцы прапаноўваюць розныя класіфікацыі злачынстваў. На
думку прафесара Я. А. Юхо злачынствы, у залежнасці ад аб’екта
крымінальнага пасягальніцтва, падзяляюцца на наступныя групы:

1) злачынствы супраць грамадскай маралі, якія выражаюцца ў тым,
што заканадаўца патрабуе, каб «людзі ўчсціве жылі» ў адпаведнасці з
Законам Божым і чалавечай мараллю (згвалтаванне, пралюбадзейства,
зводніцтва);

2) злачынствы супраць жыцця, здароўя і гонару людзей (забойствы,
прычыненне цялесных пашкоджанняў, замах на гонар і годнасць асобы);

3) маёмасныя злачынствы, пад якімі ў асноўным разумеўся крадзеж,
які часта караўся смерцю;

4)  дзяржаўныя і супраць парадку кіравання злачынствы (такія,  як
абражанне «маястату гаспадар- скага», чаканка манеты без дазволу
гаспадара, фальшываманецтва, замах на «вольнасці шляхецкія», «замах
на парадак кіравання»). Справы па гэтых злачынствах у асноўным
узбуджаліся прадстаўнікамі дзяржаўнай улады незалежна ад наяўнасці
пацярпелага ці яго волі;

5) воінскія злачынствы (ухіленне ад воінскай службы, парушэнне
парадку нясення воінскай службы і інш.);

6) злачынствы супраць правасуддзя, пад якімі разумеліся
злачынствы, учыненыя судовымі чыноўнікамі, і злачынствы, учыненыя
ўдзельнікамі судовага працэсу, такія, напрыклад, як няяўка без
уважлівых прычын у суд;

7) злачынствы супраць рэлігіі і царквы. Абвяшчаўся прынцып
верацярпімасці, аднак па Статуце 1588 г. яўрэй, татарын, басурман не мог
займаць дзяржаўную пасаду, а таксама мець у залежнасці ад сябе
хрысціяніна;

8) злачынствы слуг і феадальна- залежных людзей супраць сваіх
уладальнікаў (напрыклад, уцёкі ад феадала, прычыненне шкоды свайму
гаспадару і г. д.).

Крымінальнае права феадальнай Беларусі было гуманным. Ідэі



гуманізму выявіліся ў непрымяненні пакарання смерцю да цяжарных
жанчын, непрымяненні крымінальнага пакарання да дзяцей і падлеткаў
ва ўзросце да 16 гадоў, у вызначэнні крымінальнай адказнасці шляхціца
за забойства простага чалавека, больш высокай адказнасці за злачынствы
супраць жанчын і інш. Увогуле права феадальнай Беларусі было
дастаткова развіта, і менавіта на ім грунтуюцца сучасныя нормы права.


