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А. РАТУНДУС І П. РАІЗІЙ, “ДОКТОРІ ПРАВ 

ЧУЖОЗЕМСКІХ”, У СКЛАДЗЕ СТАТУТОВАЙ КАМІСІІ ПА 

ПАДРЫХТОЎЦЫ ПРАЕКТА СТАТУТА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА 

ЛІТОЎСКАГА 1566 ГОДА 

Кадыфікацыя права Вялікага Княства Літоўскага адлюстравала 

трансфармацыю грамадства эпохі Рэнесансу, якая адбылася ў скарочаны 

тэрмін параўнальна з краінамі Заходняй Еропы. Рэфармаванне палітычнай 

і эканамічнай сістэм, моцны рэфармацыйны рух, Лівонская вайна, 

падрыхтоўкаЎніі з Каронай Польскай   паставілі перад статутовай камісіяй 

задачы, якія патрабавалі высокапрафесійнай юрыдычнай працы ў 

абмежаваны тэрмін. Аднак статутовая камісія для ―паправы‖ Статута 1529 

г. была зацверджана толькі на Віленскім сейме ў кастрычніку 1551 г. 

Складанасць палітычных працэсаў, адміністратыўнай і судовай рэформаў, 

актыўная пазіцыя станаў сейму па ―паправе‖ Статута ўскладнілі працу 

кадыфікатараў, і новы Статут першапачаткова быў зацвярджаны на 

Бельскім сейме 1564 г., канчаткова ў 1566 г. [3, с.135- 136.].   

    Цэнтральная роля Статута 1566 г. у працэсе кадыфікацыі 

адзначалася даследчыкамі [1, с. 1-4 ], як і найбольш выразны ренесансны 

характар кадыфікацыі сярод іншых еўрапейскіх краін [4, s.71-93]. Высокі 

навуковы ўзровень падрыхтоўкі грунтаваўся на прафесіяналізме 

кадыфікатараў і прававым мысленні станаў сейма.  

    Станы сейма з 1544 г., асабліва з 1551 г., выходзілі з іныцыятывай 

зацвярджэння ―папраў‖ вялікім князем і сеймам па найбольш неабходных 

патрэбах, найперш такія іныцыятывы тычыліся судаводства, стварэння 
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выбарных шляхецкіх судоў і іншых пытанняў. Станы сейма прапаноўвалі, 

такім чынам, прыняцце новага Статута па частках, не чакаючы заканчэння 

працы статутавай камісіі, аднак у такой форме ―паправы‖ Статута былі 

адмоўлены манархам.   

     Прававая культура грамадства, станаў сейма грунтавалась на 

высокім аўтарытэце права, замежнай юрыдычнай адукацыі значнай 

колькасці шляхты і мяшчан у еўрапейскіх універсітэтах, у тым ліку ў 

Балоньі, Падуі, Праге, Парыжы, Арлеане, швейцарскіх і нямецкіх 

універсітэтах. Арганізацыя айчыннай юрыдычнай падрыхтоўкі ў 

святаянскай школе права, у кальвінісцкіх навучальных установах разам з 

папулярнасцю замежнай юрыдычнай літаратуры ўплывалі на развіццѐ 

прававога мыслення грамадства. Юрыдычная літаратура ўвозілася з іншых 

краін, з другой паловы XVI ст. друкавалася і ў ВКЛ. Значныя зборы 

юрыдычнай літаратуры ў гэты час адзначаюцца ў бібліятэках магнатаў, 

шляхты і мяшчан; бібліятэка Жыгімонта – Аўгуста налічвала больш за 356 

тамоў спецыяльнай юрыдычнай літаратуры, якія складалі кнігі найбольш 

вядомых прадстаўнікоў школ права: гласатараў, каментатараў, гуманістаў 

[8, ss. 76, 125-179].  

Жыгімонт-Аўгуст і палітычная эліта ВКЛ ускладалі на кадыфікацыю 

права шэраг розных задач па замацаванню вынікаў рэформаў, усталяванню 

інстытутаў шляхецкай дэмакратыі, сістэмы парламентарызму, акрэсленне 

правоў асобы, груп і станаў насельніцтва, адпавядаючых ідэям Новага 

часу. Важным аспектам падрыхтоўкі новага Статута разглядалась 

захаванне незалежнаці ВКЛ пры магчымай Уніі з Каронай, што 

патрабавала ўзважанай дасканалай работы над тэкстам.  

Як адзначаюць польскія даследчыкі, менавіта з мэтай Уніі Жыгімонт-

Аўгуст збіраў у Вільню высокваліфікаваных юрыстаў [5, s.97-98]. 

Дакладней можна адзначыць, што ў 1552 г. у Вільні працуюць вядомыя 
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юрысты, дактары абоего права (doctor utriusque iuris) Аўгусцін Ратундус і 

Петр Раізій. Бельскій  прывілей 1564 г., акрэсліваючы крыніцы 

падрыхтоўкі новага Статута, адзначае судовую, адміністратыўную 

практыку і замежнае заканадаўства.  

Менавіта з прычыны важнасці рэцэпцыі замежнага права пры 

кадыфікацыі ў Бельскім прывілеі 1564 г. асобна вылучаны ўдзел у 

статутавай камісіі ―докторов прав чужоземскіх‖ [3, с.135-136.]. Дзякуючы 

такой канцэпцыі кадыфікацыі права, грунтуючыся на новых навуковых 

ідэях гуманістычнай школы права, Статут 1566 г. распрацоўваўся на 

лепшых узорах заканадаўчага вопыту іншых краін, найперш, на 

каштоўнасцях рымскай сістэмы права. Ідэі кіравання грамадства правам, 

прынцып справедлівасці як пачатак роўнасці ўсіх перад законам і судом, 

замацаванне статуса свабоднай асобы, права прыватнай уласнасці, свабоды 

абарота маѐмасці і інш. пакладзены ў аснову распрацоўкі праекта новага 

Статута. Грунтоўны ўплыў рымскага права пры распрацоўцы Статутаў, 

―адраджэнне‖ рымскага права ў прававой сістеме ВКЛ, найперш у Статуце 

1566 г., адзначаецца як сучаснымі даследчыкамі, так і іх папярэднікамі [1, 

s. 93-113; 4, s. 22; 7, ss. 66-67, 69-89]. 

―Докторамі прав чужоземскіх‖ вырашаліся задачы гарманізацыі 

судовай і адміністратыўнай практыкі, заканадаўства і звычаѐвага права 

ВКЛ з каштоўнасцямі рымскай сістэмы права, больш шырокай рэцэпцыі 

норм рымскага, нямецкага, кананічнага, і, магчыма, чэшскага права 

параўнальна са Статутам 1529 г.   

У статутную камісію, якая складалася з пяці асоб закону ―рымскага‖ і 

пяці асоб закону ―грэчэскага―, А. Ратундус уваходзіў як вядомы знаўца 

права рымскага і кананічнага, войт Вільні, знаўца магдэбургскага права, 

які ў 1552 г. падрыхтаваў вількер Вільні. А. Ратундус добра ведаў П. Раізія 

па сумеснай працы ў каралеўскай канцылярыі, там жа працаваў і 
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Барталамей Гроіцкій, вядомы знаўца магдэбургскага права, аўтар 

шырокавядомых перапрацовак магдэбургскага права на польскую мову. Як  

вядомы знаўца рымскага, кананічнага і магдэбургскага права П. Раізій 

працаваў у  апеляцыйным судзе па справах гарадоў ВКЛ разам з сябрамі 

статутавай камісіі біскупам, радным панам Я. Даманеўскім і С. Наркускім. 

Адначасова П. Раізій быў супрацоўнікам біскупа Я. Даманеўскага, які, 

магчыма, узначальваў статутную камісію, а іспанскі юрыст дапамагаў 

біскупу. З 1563 г., лічыцца, П. Раізій увайшоў у склад камісіі. Верагодна, 

што запрашэнне і прыезд П. Раізія ў Вільню ў 1552 г.  быў звязаны з 

працай статутовай камісіі.  

А. Ратундус і П. Раізій былі прыхільнікамі лацінскай мовы як адзінай 

мовы юрыспрудэнцыі, і выкарыстання рымскага права як дапаможнай 

крыніцы права ў ВКЛ. Магчыма, выпрацоўка праекта Статута 1566 г. 

адначасова на двух мовах, дзяржаўнай старабеларускай і лацінскай, 

звязана, у тым  ліку і з тым, што П. Раізій старабеларускай мовы не ведаў, а 

быў найлепшым знаўцам лацінскай мовы. Лічыцца, лацінскі тэкст Статута 

1566 г. адрозніваецца больш дакладнай юрыдычнай тэрміналогіяй. У 

палемічнай літаратуры XVI ст., у тым ліку ў ―Razmowе poliaka z litwinem‖, 

высока адзначаны прафесіаналізм П. Раізія і яго кніга ―Decisiones…‖ 

(―Заключэнні Петра Раізія маўрэйскага з Альканы каралеўскага 

юрысконсульта на рашэнні літоўскага апеляцыйнага суда‖, 1563) [6]. А. 

Ратондус і П. Раізій падзялялі палітыка-прававыя погляды  А. Маджэўскага 

і А. Волана.  

П. Раізій (Pedro Ruiz de Moroz, 1506-1571) займае асобнае месца ў 

развіцці прававой культуры ВКЛ, у сваѐй асобе ѐн спалучаў выдатнага 

юрыста-навукоўца эпохі Рэнесансу, арганізатара юрыдычнай адукацыі і 

выкладчыка, высокапрафесійнага юрыста-практыка. Важнай падаецца роля 

П. Раізія як прадстаўніка прававой культуры ВКЛ у еўрапейскай 
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супольнасці рамана-германскай прававой сям’і. Знакамітая праца ―Deci-

siones…‖ прэзентавала прававую культуру ВКЛ як высокаразвітую 

арганічную частку рамана-германскай прававой сям’і. Кніга напісана 

аўтарам у час працы ў статутовай камісіі на падставе судовай практыкі 

ВКЛ. П. Раізій сфармуляваў асноўныя прынцыпы канцэпцыі права 

гуманістычнай школы ўвогуле і шляхі ўдасканалення права на прыкладзе 

ВКЛ. Змест кнігі ўтрымлівае пяць частак па праблемах матэрыяльнага і 

працэсуальнага права, расрацоўка якіх паўплывала на змест адпаведных 

артыкулаў Статута. ―Decisiones…‖ ясна сведчыць аб юрыдычнай тэхніцы, 

якая выкарыстоўвалася, у тым ліку ў расрацоўцы Статута, крыніцах права, 

грунтоўнай ролі рымскіх і нямецкіх крыніц. 

Высокі ўзровень юрыдычнай думкі і юрыдычнай тэхнікі ўяўляюць 

тэксты прывілеяў, прынятыя напярэдадні Люблінскай Уніі, якія ўвайшлі ў 

Статут 1566 г.: Віленскі прывілей 1563 г., Бельскі прывілей 1564 г., 

Віленскій прывілей 1565 г. Бельскій  прывілей 1564 г дакладна адзначыў 

мэты працы статутавай камісіі, крыніцы падрыхтоўкі новага Статута, 

заклаў прававую аснову, як адзначый І. Лаппо, прававы механізм далейшай 

распрацоўкі заканадаўства ВКЛ і яго зацвярджэння без удзелу польскага 

боку [2, с. 148-149], што стала падставай для падрыхтоўкі і зацвярджэння 

Статута 1588 г. як сімвала незалежнасці ВКЛ у супольнай Рэчы 

Паспалітай.  

Статут 1566 г. быў падрыхтаваны на падставе новай канцэпцыі 

рэнесанснай юрыспрудэнцыі, вядомымі прадстаўнікамі якой былі А 

Ратундус і П. Раізій. Іспанскі юрыст зрабіў важкі ўклад і аказаў значны 

ўплыў на прававую культуру ВКЛ як вядомы прадстаўнік гуманістычнай 

школы права, якая ўзнікла у XVI ст. у краінах Заходней і Цэнтральнай 

Еўропы.   
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У сярэдзіне XVI ст. узмацненне палітычнай ролі шляхты, аўтарытэт 

права і ўсведамленне народам – шляхтай ролі закону ўплывалі на 

настойлівую дзейнасць па замацаванні вынікаў рэформ і палітычных 

зменаў у тэксце закону. Статут 1566 г., распрацаваны па высокаму ўзору 

рэнесансавага заканадаўства, не паспеў зацвердзіць цалкам прававую 

аснову шырокай панарамы адбыўшайся трансфармацыі грамадскага-

палітычнага жыцця дзяржавы, аднак забяспечыў высокі ўзровень уплыву 

навукі права на заканадаўства і шляхі яго ўдасканалення. У выніку 

далейшай ―паправы‖ Статута 1566 г. быў распрацаваны найлепшы ўзор 

рэнесанснага заканадаўства – Статут 1588 г. 
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