
 

 

АХОВА ЦЫВІЛЬНАГА НАСЕЛЬНІЦТВА НОРМАМІ ВАЕННАГА ПРАВА 

СТАТУТА 1588 ГОДА. 

В. В. Каляда БДУ  

 Другі раздзел Статута 1588 г. “Аб абароне земскай” з’яўляўся важнай 

крыніцай вайсковага заканадаўства Вялікага княства Літоўскага. Адным з важных 

пытанняў, якія былі ўрэгуляваны ў статутным корпусе вайсковага заканадаўства 

было пытанне аховы мірнага насельніцтва ад злоўжыванняў з боку вайскоўцаў. У 

XVI ст. злоўжыванні ў дачыненні мірнага насельніцтва з боку вайскоўцаў былі 

распаўсюджанай ва ўсёй Еўропе з’яваю.  

 Безумоўна, што стваральнікі другога раздзелу Статута 1588 г. проста 

не маглі абысці ўвагай дадзеную праблему. Згодна з арт. 6, р. ІІ Статута, 

службовыя асобы, адказныя за мабілізацыю феадальнага апаўчэння – Паспалітага 

Рушэння (харунжы, кашталян, маршалак, ваявода, гетман) мелі права суда за 

злачынствы ўчыненыя апаўчэнцамі пад час маршу на месца збору войска. 

Абавязак кантролю за тым, каб вайскоўцы не чынілі шкоды мірнаму насельніцтву 

і не займаліся гвалтоўнымі рэквізіцыямі, ускладаўся перш за ўсё на павятовага 

харунжага, які даводзіў сваёй харугвай пад час усяго перыяду вайсковых дзеянняў. 

У прыватнасці, закон гаварыў, што харунжы “маетъ того с пильностью стеречы и 

боронити повинен, абы поветники его никому никоторое шкоды в дорозе и на 

станех стоечы ни в чом не чинили” [1. c. 104]. Арт. 18, р. ІІ прадугледжваў два 

склады злачынстваў. Рабаўніцтва і прымусовыя рэквізіцыі, якія суправаджаліся 

забойствам, нанясенеем ранаў, цялесных пашкоджанняў, альбо гвалтам жанчынаў, 

караліся смяротным пакараннем. У тым выпадку, калі падобных абцяжваючых 

абставін не было, вінаваты павінен быў заплаціць штраф на карысць пацярпелага ў 

падвойным памеры ад нарабаванага. Разгляд дадзеных злачынстваў адбываўся 

паводле правілаў усталяваных артыкуламі 6 і 18 другога раздзела. Арт. 19 

адзначанага раздзела забараняў вайскоўцам разбіраць на дровы дамы альбо 

парканы, незаконна выбіраць рыбу з чужых запрудаў і сецяў альбо разбураць 

запруды і спушчаць сажалкі. Таксама забаранялася наўмысна вытоптваць ці 

знішчаць пасевы. Вінаваты ў гэтым павінен быў заплаціць кампенсацыю на 

карысць пацярпелага ў падвойным памеры. Аналагічнае пакаранне 

прадугледжвалася для тых, хто займаўся нарыхтоўкай правіянту з мэтай 

злоўжывання, маючы пры сабе дастаткова правізіі. Вінаваты ва ўмысным 

размяшчэнні вайсковага табару на пасевах, павінен быў выплаціць пацярпеламу 

штраф ў памеры ўчыненай шкоды. Арт. 23, р. ІІ забараняў жаўнерам, самавольна 

размяшчацца на пастой ці зімовыя кватэры без адпаведнага загаду вялікага князя 

альбо гетмана, а таксама купляць жыўнасць па заніжаных коштах (ніжэй 

усталяванай таксы). Арт. 27, р. ІІ забараняў звольненым да службы вайскоўцам, 

альбо асобам, якія без адпаведных дакументаў менавіліся наёмнымі жаўнерамі на 

службе вялікага князя, займацца нарыхтоўкай правіянту, альбо размяшчацца на 

пастой. Вінаваты ў падобных злачынствах павінен быў карацца, як “збойца и 

лупезца”, а таксама быў абавязаны ў падвойным памеры вярнуць усё нарабаванае. 

 Адзначым, што нормы аб ахове мірнага насельніцтва ад злоўжыванняў 

з боку вайскоўцаў утрымліваліся і ў іншых актах вайсковага заканадаўства 
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(артыкулах вайсковых, загадах вялікага князя і гетмана і інш.). Такім чынам, 

можна з упэўненасцю сцвярджаць, што ўлады ВКЛ імкнуліся стварыць прававыя 

падставы для абароны мірнага насельніцтва пад час вайны ад злоўжыванняў з боку 

жаўнераў. Аднак гэта на практыцы не заўсёды было эфектыўным з прычыны 

адсутнасці моцнай цэнтралізаванай улады і органаў, якія маглі б выконваць 

паліцэйскія функцыі і гарантаваць выкананне законаў. 
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