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МАГДЭБУРГСКАЕ  ПРАВА  НА  БЕЛАРУСІ:  
ПРАДПАСЫЛКІ  РАСПАЎСЮДЖВАННЯ   

І  СУТНАСЦЬ 
Самакіраванне было зыходным момантам развіцця сацыяльна-

палітычнага жыцця гарадоў ва ўсіх без выключэння краінах феадаль-
най Еўропы – у адных раней, у другіх пазней. Як адзначыў З. Ю. Ка-
пыскі, гарадское самакіраванне ва ўсходнееўрапейскіх гарадах 
склалася яшчэ задоўга да з’яўлення магдэбургскага права. «Когда 
магдебургские патриции только собирались выкраивать из феодаль-
ного права – “Саксонского зерцала” – юридические одежды своему 
городу, на берегах Западной Двины и Днепра – в Полоцке и Киеве – 
давно уже шумело древнерусское вече, правили городами “мужи”, 
старшины, тысяцкие, сотники, десятники, а в их судебных решениях 
звучал суровый голос “Русской правды”»1. Можна згадзіцца з гэтай 
думкай, удакладніўшы яе наступным чынам: калі магдэбургскае права 
прыйшло на беларускія землі, там ужо былі элементы свайго мяс-
цовага самакіравання. Магдэбургскае права з’явілася новым штурш-
ком для далейшага развіцця і канкрэтызацыі гэтага інстытута ў дачы-
ненні да беларускіх гарадоў. 

Напачатку гарады ўяўлялі сабой невялікія ўмацаваныя пасяленні, 
якія служылі і адміністрацыйнымі цэнтрамі для данай мясцовасці. У 
перыяд развіцця феадальных адносін адбываецца працэс узбуйнення 
гарадоў, рост падзелу працы як унутры горада, так і паміж горадам і 
вёскай, аддзяленне горада ад вёскі, выдзяленне гарадоў у самастойныя 
адміністрацыйна-гаспадарчыя аб’яднанні з адасобленымі прававымі 
актамі. Таму вывучэнне прававых актаў, якія юрыдычна аформілі 
аддзяленне горада ад вёскі і замацавалі саслоўную процілегласць 
паміж насельніцтвам гарадоў – мяшчанамі і другімі групамі насель-
ніцтва, неабходна для аналізу грамадскіх адносін у феадальным 
грамадстве. 

Развіццё рамяства і гандлю ў гарадах пераўтварала іх у цэнтры 
гаспадарчай дзейнасці. У гарадах працавалі рамеснікі, вёўся гандаль, 
праводзіліся ярмаркі, на якія прыязджалі жыхары іншых мясцовасцей, 
а таксама купцы ўсёй дзяржавы і па-за мяжы. Павелічэнне гаспа-
дарчага значэння насельніцтва гарадоў выклікала выдзяленне купцоў і 
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рамеснікаў у асобную сацыяльную групу мяшчан. У сярэдзіне XV ст. 
такая сацыяльная група ўжо склалася і ішоў хуткі працэс яе прававога 
афармлення, і ў першую чаргу, шляхам атрымання гарадамі прывілеяў 
на магдэбургскае права.  

Зразумела, што чым больш прыкметнай станавілася роля гарадоў у 
эканамічным жыцці дзяржавы, тым настойлівей гараджане выступалі 
з патрабаваннем палітычных гарантый у грамадстве. Умовы феадаль-
най эпохі дыктавалі прадастаўленне такога роду гарантый у форме 
саслоўных прывілеяў, якія складалі базу сацыяльна-палітычнага быту 
пануючага класа. 

Сваю назву «магдэбургскае права» атрымала ад горада Магдэ-
бурга. Магдэбург – гэта адзін са старажытнейшых гарадоў Германіі. 
У  805 г. ён ужо быў у ліку найбольш важных гандлёвых пунктаў. 
Магдэбургскае права развівалася пад уплывам умоў, якія садзейнічалі 
выдзяленню асобай галіны гарадскога права, у аснове якой ляжала 
ідэя свабоднай гарадской абшчыны.  

Першай мэтай, якой дабіваліся гараджане ва ўсіх дзяржавах 
феадальнай эпохі, было права арганізацыі гарадскога жыцця на аснове 
самакіравання. Самакіраванне гарадскіх абшчын узнікала і развівалася 
на аснове прывілеяў ці ўласніку горада, ці гараджанам. Права гарадоў 
паступова пашыралася і за горадам было прызнана права ўнутранай 
заканадаўчай дзейнасці. У канцы ХІІІ ст. з’явіўся горад у юрыдычным 
сэнсе, як абшчына свабодных людзей з правам уласнай юрысдыкцыі і 
самакіравання, ярмарачным правам і правам свабоднага гандлю і 
іншых цэхавых рамёстваў. Што тычыцца норм грамадзянскага, крымі-
нальнага і іншых галін права, то тут дзейнічалі нормы звычаёвага 
права. Важным паказчыкам гарадскога права была і судовая практыка.  

Такім шляхам развівалася і складалася права свабодных абшчын. 
Развіццё гэта насіла партыкулярны характар, бо не было агульнага 
ўзору, абавязковага для прымянення ўсімі гарадамі. Аднак такая 
адасобленасць гарадоў, па сцвярджэнні Ф. В. Тараноўскага, паралі-
завалася існуючым звычаем, згодна якому гарады, якія ўпершыню 
набывалі права на самакіраванне, атрымлівалі ад уласніка прывілеі на 
карыстанне правам аднаго са старых гарадоў. У такіх выпадках новы 
горад ці яго ўласнік звяртаўся да аднаго са старых гарадоў з просьбай 
даслаць яму сваё права. Карысць была дваякая: новая гарадская 
абшчына адразу атрымлівала пісанае права, а стары горад сваё права, 
якое існавала ў правасвядомасці, стаў збіраць і запісваць. Такія запісы 
і сталі асновай пры складанні поўных зборнікаў права горада2. 
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Такім чынам, распаўсюджванне гарадскога права ўяўляла сабой 
доўгі шлях запазычанняў: адзін горад атрымлівае права ад другога і ў 
сваю чаргу перадае трэцяму і г. д. Паступова вылучыліся два най-
больш старажытныя асяроддзі распаўсюджвання гарадскога права – 
Любэк і Магдэбург. Апошні быў найбольш вядомым, і гарадское сама-
кіраванне ўвайшло ў гісторыю пад назвай «магдэбургскага права». 

Нямецкае права пачало пранікаць і на суседнія землі, у пры-
ватнасці да палякаў. Яго прыносілі нямецкія каланісты, што засялялі 
апусцелыя польскія тэрыторыі. З XIV ст. магдэбургскае права пачало 
ўводзіцца ў гарадах ВКЛ.  

Як жа растлумачыць факт выкарыстання ў практычнай дзейнасці 
гарадоў норм «чужога», магдэбургскага права? Магдэбургскае права 
было запазычана з Польшчы, куды яно прыйшло з Германіі. Але 
гарадское самакіраванне ўводзілася ў ВКЛ урадам, тады як на Захадзе 
яно больш за ўсё заваёўвалася гараджанамі, калі толькі гарады дася-
галі неабходнай ступені эканамічнага развіцця і дабрабыту. 

Дакументы сведчаць, што непатрэбна надаваць вялікае значэнне 
таму бясспрэчнаму факту, што формы гарадскога самакіравання 
пераняты з Польшчы. На беларускіх землях павінны былі «выспець» 
свае ўмовы для «прыняцця» магдэбургскага права. 

Гарады Беларусі заставаліся звяном феадальнай сістэмы вытвор-
часці і грамадскіх адносін. Гэта на пэўным этапе развіцця грамадства 
з’явілася тормазам у далейшым эканамічным развіцці гарадскога 
жыцця ў цэлым, аказала негатыўны ўплыў на эканамічны і сацыяльны 
прагрэс у прыватнасці. Але патрэбна ўлічваць тое, што «феодал не 
искал средств к тому, чтобы превратить города в придаток своего 
поместья, ибо очень скоро понял выгоду поддержания экономической 
деятельности города в качестве центра товарного производства и 
обмена»3. 

Феадальная дзяржава надзяляла гарады і некаторымі адміністра-
цыйнымі функцыямі. Самыя буйныя гарады сталі адміністрацыйнымі 
цэнтрамі ваяводстваў і паветаў, сярэднія – выконвалі ролю адмі-
ністрацыйных цэнтраў паветаў.  

У працэсе развіцця склаліся гарады, якія адрозніваліся адзін ад адна-
го, па-першае, маштабам сваёй эканамічнай дзейнасці, а па-другое, – 
характарам гэтай дзейнасці. З такога пункту гледжання ўсе гарадскія 
пасяленні Беларусі можна разбіць на дзве групы: гарады і мястэчкі. 
Назва «горад» з пачатку XVI ст. у Беларусі замацоўваецца за цэнтрамі 
рамяства і гандлю. У залежнасці ад маштабу эканамічнай дзейнасці 
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трэба адрозніваць вялікія, сярэднія і малыя гарады. Да першых адно-
сіліся гарады, у якіх рамесная вытворчасць была прадстаўлена 50–80 
прафесіямі, аб’яднанымі ў вялікую колькасць цэхаў, а рамесная частка 
насельніцтва складала да 50 і больш працэнтаў гараджан. У гэтых 
гарадах была значная група заможнага купецтва, цесна звязанага за-
межным гандлем з гарадамі Польшчы, Украіны4. 

Самастойную купецкую групу складалі гандляры, асноўным 
заняткам якіх быў гандаль у межах сваёй краіны. Дзякуючы ім, гэтыя 
гарады мелі паміж сабой пастаянныя гандлёвыя сувязі, якія ўплывалі 
на значную навакольную тэрыторыю. 

Сярэдні горад меў 30–50 рамесных прафесій, у якіх было занята да 
25 % усіх жыхароў. У шырокіх гандлёвых аперацыях за межамі краі-
ны тут удзельнічала невялікая колькасць купцоў. Асновай іх гандлё-
вай дзейнасці была сувязь з вялікімі гарадамі, мястэчкамі і сельскай 
акругай.  

У лік малых гарадоў уваходзілі тыя, у якіх рамесная вытворчасць 
была прадстаўлена 15–25 прафесіямі5. Тут замежны гандаль быў 
заняткам адзінак, але існавала даволі актыўная гандлёвая сувязь з 
гарадамі, мястэчкамі краіны.  

Раёнам найбольшага развіцця гарадскога жыцця з’яўлялася за-
ходняя частка тэрыторыі Беларусі. На развіццё гарадоў вялікі ўплыў 
аказвала эканамічная эвалюцыя феадальнага памесця. А гэта апошняе 
было звязана як з магчымасцямі ўнутранага, так і знешняга гандлю. 
Як вядома, знешні гандаль для феадальнай гаспадаркі асабліва спры-
яльна склаўся на захадзе, дзякуючы вывазу збожжа і іншых прадуктаў 
памесця на заходнееўрапейскія рынкі. Такім чынам, тут стварыўся 
дадатковы фактар для развіцця таварна-грашовых адносін. 

Прадастаўляючы гарадам самакіраванне, як адзначае У. І. Пічэта, і 
выдзяляючы іх у асобную адміністрацыйна-гаспадарчую адзінку, 
уласнікі жадалі падняць эканамічнае развіццё дзяржавы «путем воз-
буждения хозяйственной производительности и деятельности город-
ского населения»6. 

Важна адзначыць, што разам з працэсамі развіцця гандлю і ра-
мяства адбываўся і рост гарадскога насельніцтва. Колькасць гараджан 
павялічвалася за кошт беглых прыгонных сялян, вольных людзей, якія 
пасяліліся ў гарадах, а таксама пераселеных у гарады самімі феада-
ламі. Дзяржава заахвочвала перасяленне ў гарады вольных людзей, 
маючы на ўвазе пашырэнне даходаў, якія ў значнай ступені складаліся 
з розных падаткаў, што павінны былі плаціць гарады. Натуральна, 
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што чым больш прыкметнай станавілася роля гарадоў у эканамічным 
жыцці дзяржавы, тым настойлівей выступалі гараджане з патраба-
ваннямі эканамічнай свабоды.  

Такім чынам, узрастаючая роля гарадоў як цэнтраў таварнай вы-
творчасці і абмену, пашырэнне гандлю як унутры дзяржавы, так і 
па-за яе межамі патрабавалі пэўнай свабоды для гараджан. А паколькі 
Еўропе ўжо была вядома такая сістэма норм (так званае «гарадское 
права»), якая ўжо была праверана на эфектыўнасць і дзейснасць, то 
беларускія гарады не сталі прыдумваць штосьці асаблівае, новае, а 
ўзялі за аснову магдэбургскае права, як права гарадоў на льготы ў 
гандлёвай дзейнасці, як падмурак для развіцця рамеснай вытворчасці. 
А так як развіваліся і знешнегандлёвыя адносіны, то гэта таксама пад-
штурхоўвала гарады да выкарыстання найбольш перадавых на той 
момант прававых норм.  

Буйныя гарады раней за астатнія сталі вялікімі эканамічнымі 
цэнтрамі, росквіт якіх залежаў ад атрыманага самакіравання. Ад гэтых 
гарадоў ішлі гандлёвыя шляхі ў розных накірунках. Як адзначае 
У. І. Пічэта, уласнікі гарадоў хутка вызначыліся ў пытанні, якія ж 
менавіта гарады павінны ў першую чаргу атрымаць магдэбургскае 
права7. Выказаная думка знаходзіць сваё пацвярджэнне яшчэ і ў тым, 
што надзяленне прывілеямі на магдэбургскае права было асабліва 
шматлікім у другой палове XVI ст., калі эканамічны лад дзяржавы 
грунтоўна мяняўся. 

Прывілеі на магдэбургскае права замацоўвалі тры прынцыпы: 
адмена норм звычаёвага права, літоўскага, рускага права; адмена 
ўлады і суда над мяшчанамі дзяржаўцаў, намеснікаў, ваявод і іншых 
службовых асоб велікакняжацкай адміністрацыі на месцах; уста-
наўленне самакіравання. 

Прынцыповае значэнне мае сам факт проціпастаўлення магдэ-
бургскага права дзейнічаючым да гэтага часу літоўскаму, рускаму 
праву «і іншым звычаям».  Перш за ўсё гэта гаворыць аб тым,  што 
такім правам гарады карысталіся. Ніякіх падрабязнасцей, канкрэтных 
звестак аб гэтым праве і звычаях прывілеі не паведамляюць. Але тое, 
што гарады Беларусі, у першую чаргу буйныя, да ўвядзення магдэ-
бургскага права мелі свой суд і сваё права, даказваюць адпаведныя 
матэрыялы. Першае сведчанне гэтаму – веча ў Полацку, якое дзейні-
чала аж да выдачы прывілея на магдэбургскае права 1498 г. З пацвяр-
джальнага прывілея Віцебску 1634 г. відаць, што яшчэ ў 1503 г. горад 
меў уласную адміністрацыю і суд, якія дзейнічалі да моманту выдання 
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гэтага прывілея. Кароль, адмаўляўляючыся ад права ўмяшання ў 
зямельныя здзелкі гараджан, у царкоўныя справы, даваў абяцанне 
«сябров городских в пригон не гнати»8. Спецыяльна агаворвалася, 
што віцебляніна за праступкі будуць «судити и казнити в Витебску по 
их праву». Віцеблянін меў права пайсці з горада, «ударивши челом в 
св. Благовещение воеводе и своей братии мужом Витебским»9. Змест 
прывілея – гэта доказ аўтаномнасці гараджан і элементаў гарадскога 
самакіравання. Але як праходзіў суд, як выбіраўся орган самакі-
равання, у прывілеях аб гэтым мала звестак. 

У якіх суадносінах знаходзіліся літоўскае, рускае права і звычаі? 
Іншы раз пад звычаямі разумеюць ранейшае права, часамі іх раздзя-
ляюць, упамінаюць адну ці дзве разнавіднасці або ўсе адразу. Напры-
клад, у прывілеі Мінску 1552 г. гаворыцца аб замене магдэбургскім 
правам «права Литовского и Руского»10, у прывілеі Полацку 1510 г. – 
«съ того права Литовского и Руского (або которыи – кольвекъ право-
перво того тамъ держаны) въ право Немецкое, то есть Майтборское 
переменилъ...»11.  

Што ж падразумявалася пад катэгорыяй «літоўскае права»? Пры-
вілей, выдадзены Дзісне ў 1569 г., замяняе магдэбургскім правам 
судовы разбор «статутомъ земскимъ»12. Магчыма, тут маецца на ўвазе 
Статут ВКЛ 1566 г. Тады, па аналогіі, у дачыненні да ўсіх прывілеяў 
на магдэбургскае права, пад «літоўскім правам» можна падразумяваць 
Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. Але да прывілеяў, выдадзеных 
раней 1529 г., прымяненне такой аналогіі неправамерна. Можна толькі 
выказаць здагадку, што гарады карысталіся звычаёвым правам, якое, 
верагодна, на дадзеным этапе гістарычнага развіцця ўжо мала ўліч-
вала спецыфіку мясцовых патрэб і дзейнасць гараджан, новае стано-
вішча самога горада як цэнтра рамяства і гандлю. У адваротным 
выпадку цяжка зразумець сам факт замены звычаёвага права «чужа-
земным», улічваючы такую тыповую для феадальнай эпохі адданасць 
традыцыям, «старыне», на якую так часта робіцца спасылка ў 
прывілеях. 

Але можна заключыць і другое: прадпісаная гарадам у прывілеях 
на магдэбургскае права адмена ранейшых правоў і звычаяў адбыва-
лася, але разам з тым усюды, дзе гэта быдо неабходна і карысна, 
магдэбургскія нормы і парадак выбараў органаў кіравання дапаў-
няліся і карэктаваліся ў адпаведнасці з мясцовымі традыцыямі.  

Значыць, адрозненні, якія сустракаюца ў прывілеях, маглі быць 
прадыктаваны толькі мясцовымі асаблівасцямі, у тым ліку і ступенню 
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развіцця таго ці іншага горада. Тая ідэя на самакіраванне, якая прый-
шла ў беларускія гарады, карэктавалася ўяўленнямі, якія ўжо склаліся, 
традыцыяй, вопытам. Менавіта тут, магчыма, і трэба шукаць галоў-
ную прычыну тэкставых адрозненняў у саміх прывілеях на магдэ-
бургскае права.  

Цяжка вызначыцца, у якіх жа канкрэтных суадносінах аказаліся 
нормы магдэбургскага права і мясцовыя традыцыі ў вобласці 
арганізацыі гарадскога кіравання і суда. На гэты конт існуе некалькі 
пунктаў гледжання. М. Ф. Уладзімірскі-Буданаў адзначаў, што мясцо-
выя звычаі былі поўнасцю выцеснены «чужеземными» крыніцамі 
права13. Ф. В. Тараноўскі ў працы «Обзоръ памятниковъ магдебург-
ского права западно-русскихъ городовъ литовской эпохи» называе 
гэтыя сцвярджэнні крайнасцямі, якія не маюць доказаў. Бліжэй да 
ісціны, на яго думку, стаяў Кісцякоўскі, згодна выказванняў якога, 
мясцовыя звычаі дзейнічалі побач з нормамі магдэбургскага права і 
замянялі яго14. 

Можна сфармуляваць такі прынцып суадносін норм мясцовага 
права і норм нямецкага права: нормы магдэбургскага права дзейнічалі 
ў тым аб’ёме, у якім яны не парушалі норм мясцовага права або 
запаўнялі прабелы мясцовага права па тых ці іншых пытаннях.  

Прывілеі на магдэбургскае права ўтрымлівалі нормы старажыт-
нага звычаёвага права, асабліва гэта тычыцца льгот і павіннасцей 
насельніцтва, а таксама новыя нормы, якія былі выпрацаваны ў 
працэсе фарміравання сацыяльнай групы мяшчан. Нягледзячы на тое, 
што ў прывілеях абвяшчаецца ўвядзенне нямецкага права на бела-
рускіх землях, у тэкстах няма ніводнай нормы, дзе б гаварылася, якімі 
нямецкімі зборнікамі права трэба было карыстацца. У прывілеях 
адсутнічаюць нормы спадчыннага, апякунскага, шлюбна-сямейнага, 
крымінальнага, працэсуальнага і іншых галін феадальнага права. Гэта 
яскравы доказ таго, што ўсе асноўныя праваадносіны гараджан 
Беларусі будаваліся на падставе звычаёвага і новага пісанага агульна-
дзяржаўнага права. 

Магдэбургскае права больш мела значэнне прыватнаміжнароднага 
ў міжнародных гандлёвых зносінах. У першую чаргу менавіта ганд-
лёвыя зносіны патрабавалі прызнання дзяржавай норм, што рэгулявалі 
парадак куплі-продажу і якімі ўжо карысталіся іншаземныя купцы, а 
таксама норм, накіраваных на судовую абарону ў выпадку парушэння 
законных правоў і інтарэсаў удзельнікаў такіх праваадносін. 
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Такім чынам, дасягнуты ўзровень гарадскога жыцця аказаўся ў 
супярэчнасці з традыцыйнымі прававымі нормамі. Гэты канфлікт 
наспяваў на працягу доўгага перыяду і, натуральна, раней другіх 
праявіўся ў буйных гарадах. Невыпадкова яны першымі атрымалі 
прывілеі на магдэбургскае права. Гэта былі Брэст, Гродна, Полацк, 
Мінск. Але да ліку буйных гарадоў адносіліся і Віцебск, і Магілёў. 
Тым не менш яны атрымалі такія прывілеі толькі ў другой палове 
XVI ст. (у 1577 і 1597 гг.). Гэта яшчэ раз пацвярджае той факт, што 
эканамічныя адносіны (як унутры дзяржавы, так і за яе межамі), якім 
было ўжо цесна ў межах звычаёвага права, патрабавалі ўключэння ў 
прававую сістэму ВКЛ найбольш перадавых норм права, якімі, па 
сутнасці, і сталі нормы магдэбургскага права, тым больш, што яны 
ўжо паўнапраўна функцыянавалі на тэрыторыі Германіі, Польшчы.  

Для пераходу на магдэбургскае права і тым самым адмаўленне ад 
«свяшчэннай мінуўшчыны» патрэбна было ўлічваць і іншыя абста-
віны. Адказ ад вечавых традыцый і замену іх інстытутам самакіра-
вання на аснове магдэбургскага права і судовымі нормамі «Саксон-
скага зярцала» можна растлумачыць толькі сур’ёзнымі абставінамі. 
Выключную ролю маглі аказаць перш за ўсё абставіны ў самім гора-
дзе. У горадзе павінны былі атрымаць вялікі ўплыў тыя слаі насель-
ніцтва, якім, па-першае, вечавы лад перашкаджаў развіццю таварна-
грашовых адносін ва ўмовах пашырэння міжнароднага супрацоў-
ніцтва; па-другое, традыцыі вечавой дэмакратыі не забыліся, але яны 
не маглі ўжо ў поўнай меры задаволіць інтарэсы жыхароў горада. 
Справа ў тым, што магдэбургскае права ва ўмовах кансерватыўнага 
мясцовага (звычаёвага) права («а старыны не рушити…»), з аднаго 
боку, і пры бурным развіцці таварна-грашовых адносін, з другога, 
было менавіта легальным сродкам адэкватнага рэагавання на новыя 
эканамічныя ўмовы развіцця гарадоў. 

Развіццё дзяржавы на беларускіх землях з ХІІІ ст. ішло ў кірунку 
ўзбуйнення асобных дзяржаў-земляў і фарміравання адзінай цэнтра-
лізаванай дзяржавы. Працэс стварэння ВКЛ суправаджаўся станаў-
леннем велікакняжацкай улады, якая па аб’ёму, характару сваіх 
уладных паўнамоцтваў амаль нічым не адрознівалася ад улады князёў 
у дзяржавах-землях, але распаўсюджвалася на большую тэрыторыю, 
што ўключала ў сябе тэрыторыю былых дзяржаў-земляў. 

Разам з фарміраваннем цэнтралізаванай дзяржавы і станаўленнем 
велікакняжацкай улады трансфармуецца і веча – прадстаўнічы орган 
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супольнасці. У адзінай цэнтралізаванай дзяржаве на месцы і замест 
веча асобных дзяржаў-земляў фарміруецца і адзіны прадстаўнічы 
орган улады для ўсёй дзяржавы – Сейм, да якога пераходзяць усе 
вечавыя паўнамоцтвы дзяржаўна-прававога характару. 

Але са знікненнем веча ў асобных гарадах не знікаюць тыя справы 
самакіраўнічага характару, якія яно ажыццяўляла. Справы засталіся, 
але адпаведных структурных інстытутаў (устаноў), якія іх выконвалі, 
не было. Утварыўся своеасаблівы «вакуум» уладных структур на 
мясцовым узроўні. Ён мог быць запоўнены альбо ўстановамі дзяр-
жаўна-прававога характару, альбо органамі мясцовага самакіравання, 
якія павінны былі быць сфарміраваны мясцовымі супольнасцямі-
абшчынамі. Велікакняжацкая ўлада задаволілася тым, што атрымала 
магчымасць прызначаць на мясцовым узроўні сваіх прадстаўнікоў – 
ваяводаў, старастаў, войтаў і г. д., якія валодалі значнымі паўна-
моцтвамі і ўвасаблялі ў жыццё агульнадзяржаўныя інтарэсы. А 
мясцовыя супольнасці-абшчыны атрымалі магдэбургскае права. 

Прадастаўленне гарадам права на стварэнне сваёй сістэмы органаў 
кіравання і суда было, несумненна, прызнаннем за імі пэўнай гра-
мадскай сілы, важнай ролі ў лёсе дзяржавы. Недарэмна магдэбургскае 
права склала цэлы этап у сацыяльна-палітычным жыцці гарадоў. 
Афіцыйна пачаўшы свой шлях па беларускіх землях у канцы XIV ст., 
права на самакіраванне было скасавана толькі ўказам Кацярыны ІІ у 
лістападзе 1775 г. у Магілёўскай губерні, у маі 1796 г. – у Мінскай 
губерні, у снежні 1795 г. – у Заходняй губерні Беларусі.  

Палітычны сэнс увядзення магдэбургскага права на беларускіх 
землях праяўляўся яшчэ і ў тым,  што нямецкае права было адным са 
спосабаў узмацнення велікакняжацкай улады. Гэта была своеасаблівая 
форма ўмацавання ўлады князя ў ВКЛ. Даючы прывілей, князь, 
безумоўна, разлічваў на палітычную падтрымку збоку гараджан і, 
найперш, заможных грамадзян. Вялікі князь бачыў у гараджанах тую 
сілу, з дапамогай якой можна было б аказаць палітычны ціск на 
бюракратычна-чыноўніцкі апарат і магнатаў. З другога боку, толькі 
велікакняжацкая ўлада была той сілай, якая магла рэальна гарантаваць 
сам інстытут магдэбургскага права. Ад яе прыхільнасці залежала, 
наколькі гараджане маглі рэальна карыстацца здабыткамі магдэ-
бургскага права, дараванымі ім правамі і свабодамі. Такім чынам, 
гараджане таксама былі зацікаўлены ва ўзмацненні велікакняжацкай 
улады. Гэта быў своеасаблівы «двухбаковы» інтарэс. 
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Азнаямленне з актамі гарадскіх магістратаў дазваляе зрабіць 
вывад, што сапраўднае нямецкае права ў гарадах ВКЛ насельніцтву 
было невядома і за рэдкімі выключэннямі не прымянялася. У гэтай 
частцы можна згадзіцца з У. Б. Антановічам, які лічыў, што магдэ-
бургскае права – у значэнні кодэкса законапалажэнняў – застаецца ў 
гарадах мёртвай літараю, а сам звод Саксонскіх законаў гараджанам 
наогул невядомы15. Сапраўды, у беларускіх гарадах не карысталіся ні 
«Саксонскім зярцалам», ні іншымі зборнікамі нямецкага права, хаця 
менавіта гэтыя акты складалі аснову магдэбургскага права. Але тут 
патрэбна ўлічваць наступнае. Пачынаючы з другой паловы XVI ст., у 
гарадскіх магістратах Беларусі пачалі карыстацца творамі Барталамея 
Гроіцкага, выдадзенымі ў Кракаве ў 1558–1567 гг., і Паўла Шчэрбіча, 
выдадзенымі ў Львове ў 1581 г., у якіх выкладалася практыка пры-
мянення намецкіх норм у магістратах гарадоў Польшчы, а таксама 
пераказваліся нормы нямецкага права на польскай мове, з улікам 
польскага звычаёвага і пісанага права. 

Ф. В. Тараноўскі на аснове аналізу актаў гарадскіх магістратаў 
зазначае, што працы Б. Гроіцкага і П. Шчэрбіча выкарыстоўваліся як 
крыніцы права і «заняли место несуществующего закона»16. І сапраў-
ды, пры разглядзе спраў сустракаюцца спасылкі на артыкулы Гроіц-
кага (Artykuly Prawa Magdeburskego, ktore zową Speculum Saxonum, z 
Łacińskego Języka na Polski przeŀożone) і на працы Шчэрбіча (Speculum 
Saxonum і Jus Municipale)17. Аўтар робіць вывад аб рэцэпцыі і распаў-
сюджванні нямецкага права «въ русскихъ городахъ Речи Посполитой» 
у тым выглядзе, у якім магдэбургскае права прымянялася ў судах «въ 
польскихъ изложенияхъ Гроицкаго и Щербича».  

Памылковасць гэтай спасылкі бачна на наступным. Кнігі 
Б. Гроіцкага і П. Шчэрбіча прызначаны былі служыць практычным 
дапаможнікам пры вырашэнні спраў у магістратах польскіх гарадоў, у 
сувязі з чым у іх выкладаліся нормы права і прававыя звычаі, якія 
дзейнічалі ў Кракаве і Львове.  Сярод іх былі і нормы,  запазычаныя з 
нямецкага права, але прыстасаваныя да мясцовых звычаяў і мясцовага 
права. У іх змяшчаліся таксама каментарыі і навуковыя меркаванні 
аўтараў па прававых пытаннях. Таму, як адзначае І. А. Юхо, творы 
Б. Гроіцкага і П. Шчэрбіча можна разглядаць як крыніцу права, але 
гаварыць пры гэтым патрэбна толькі аб польскім, а не нямецкім 
гарадскім праве18. Уяўляецца, што польскае гарадское права – гэта 
«мадэрнізаванае» нямецкае права. Хаця магдэбургскае права прыйшло 
на беларускія землі з Польшчы, гэта ўсё ж было не «польскае» права, 
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а нямецкае, толькі прыстасаванае да асаблівасцей грамадскага і палі-
тычнага ладу дзяржавы.  

Наконт таго, што працы польскіх даследчыкаў шырока выка-
рыстоўваліся ў праваадносінах гараджан ВКЛ, можна выказаць такое 
меркаванне. Кнігі былі напісаны ў якасці дапаможнага матэрыялу, а 
не асноўнага заканадаўчага акта, таму і не маглі стаць той базай, на 
якой грунтаваліся правасвядомасць і праваадносіны насельніцтва бе-
ларускіх гарадоў, бо тут было добра вядомае насельніцтву сваё права, 
выкладзенае ў пісаных актах і мясцовых прававых звычаях. Хоць гэта 
і не выключала прымянення ў асобных выпадках гэтых кніг у якасці 
дапаможнай крыніцы права.  

Гаворачы аб увядзенні магдэбургскага права, трэба вызначыцца ў 
пытанні, што ж падразумяваецца пад катэгорыяй «магдэбургскае 
права».  

Адны аўтары сцвярджаюць, што ў беларускіх гарадах была вядома 
толькі агульная ідэя магдэбургскага права як права на самакіраванне. 
А кожны горад разумеў яе па-свойму, а значыць, і рэалізаваў яе 
таксама па-свойму. Менавіта гэтым і тлумачацца тыя адрозненні, якія 
сустракаюцца ў тэкстах прывілеяў. У гэтым сэнсе і дзейнічала нямец-
кае права на Беларусі19.  

Ф. В. Тараноўскі адзначае, што магдэбургскае права з’яўляецца 
адным з відаў гарадскога права, якое ў працэсе развіцця германскага 
права ў эпоху сярэдніх вякоў стварыла асобную галіну асаблівых 
правоў свабодных гарадскіх абшчын20.  

Прыблізна так падыходзіць да вызначэння гэтай катэгорыі 
І. А. Юхо. У прывілеях на магдэбургскае права змяшчаліся нормы 
мясцовага звычаёвага права (асабліва ў частцы льгот і павіннасцей 
гараджан) і новыя нормы, выпрацаваныя ў працэсе выдзялення га-
раджан у асобную сацыяльную групу феадальнага грамадства – 
мяшчан. Усё гэта дае падставу называць, на думку І. А. Юхо, права не 
нямецкім, а гарадскім (мяшчанскім) правам Беларусі і Літвы. Такі 
вывад становіцца яшчэ больш відавочным, калі ўлічваць прававыя 
нормы, што змяшчаліся і ў іншых граматах, якія атрымлівала на-
сельніцтва гарадоў, абласцей, валасцей. На аснове мясцовага права 
будаваліся і ўсе гаспадарча-эканамічныя адносіны, якія рэгуляваліся 
нормамі мясцовага пісанага і звычаёвага грамадзянскага, шлюбна-
сямейнага і спадчыннага права21.  

Кожны з аўтараў мае сваю рацыю і асвятляе адзін з бакоў такой 
з’явы, як магдэбургскае права. Магдэбургскае права – гэта сукупнасць 
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юрыдычных норм, якія вызначалі прававое становішча мяшчан у 
гарадах, што атрымалі прывілеі на магдэбургскае права (г. зн. гэта 
гарадское права), і ўключалі ў сябе нормы мясцовага права і нормы 
запазычанага «нямецкага» права ў той частцы, у якой апошнія не 
супярэчылі ўжо існуючай у ВКЛ сістэме права,  з аднаго боку,  і 
ліквідавалі прабелы ў праве ў дачыненні да парадку арганізацыі і 
дзейнасці органаў кіравання і суда і інш., з другога боку. 

Даследаванне пытанняў, звязаных з сутнасцю і зместам магдэ-
бургскага права, заканамерна прыцягнула ўвагу да праблемы рэцэпцыі 
і пераемнасці ў праве. Пад рэцэпцыяй разумеюць працэс успрыняцця 
ў той ці іншай дзяржаве элементаў прававой сістэмы другой дзяр-
жавы. Прычым гэтыя працэсы павінны праходзіць не пад прымусам, а 
добраахвотна. Пераемнасць азначае перанясенне ў той ці іншай меры 
прававога вопыту мінулага ў новы тып права. Пераемнасць мае месца 
ў выкарыстанні прававых элементаў мінулага (прававыя нормы, 
інстытуты) у сферы праватворчасці (заканадаўчая тэхніка, сістэматы-
зацыя, кадыфікацыя), у вобласці прымянення права (тлумачэнне пра-
ва) і г. д. Пераемнасць суправаджае права на ўсіх этапах яго развіцця. 

Магдэбургскае права – гэта не што іншае, як рэцэпцыя нямецкага 
права на беларускіх землях. Да такой высновы прыйшоў Ю. Бардах, 
асвятляючы пытанні праватворчай дзейнасці ў ВКЛ у XVI ст.22 
Па-першае, гэта рэцэпцыя мела добраахвотны характар. Па-другое, 
патрэба ў ёй узнікла тады, калі новыя эканамічныя адносіны (у 
першую чаргу таварна-грашовыя) у гарадах не змаглі знайсці для сябе 
эфектыўную сістэму заканадаўства. Патрэба змен была адчувальнай. 
Па-трэцяе, ішоў працэс не проста капіравання норм «чужой» сістэмы 
права, а выкарыстоўваліся найбольш прагрэсіўныя формы, прыдатныя 
для вырашэння ўзнікшай праблемы. Інстытуты, нормы, канцэпцыі і 
тэрміны нямецкага права былі пераняты выбарна і прыстасаваны да 
мясцовых умоў. Агульныя высновы адносна запазычання наступныя: 
запазычанне з крыніц нямецкага права мела месца; запазычвалася не 
ўсё, а толькі тое, чаго нельга было здабыць з іншых крыніц.  

Якое ж месца займала магдэбургскае права ў прававой сістэме 
ВКЛ? Паколькі гэта была не рэцэпцыя «ў чыстым выглядзе», а 
ўкараненне «іншаземных» норм у нацыянальную сістэму права, то 
ўяўляецца, што гэтыя нормы павінны былі або замяніць сабой не 
адпавядаючыя тагачасным патрабаванням палажэнні нацыянальнага 
заканадаўства, або заняць свабодную «нішу» ў прававой сістэме ВКЛ. 
Агульназемскія, абласныя, валасныя прывілеі, прыватныя граматы 
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гарадам, а пазней і Статуты ВКЛ не ўтрымлівалі нормы аб сістэме 
органаў кіравання і суда гарадоў, што атрымалі права на самакі-
раванне. Нормы звычаёвага права таксама не давалі адказу на гэтае 
пытанне. На аснове мясцовага права будаваліся ўсе гаспадарча-экана-
мічныя і маёмасныя адносіны, якія рэгуляваліся нормамі мясцовага 
пісанага і звычаёвага грамадзянскага, шлюбна-сямейнага і спадчын-
нага права (таму такіх норм і не было ў прывілеях на самакіраванне). 
Галоўнае прызначэнне магдэбургскага права – ліквідацыя прабелаў у 
прававой сістэме ВКЛ, якія ўзніклі пад уздзеяннем развіцця таварна-
грашовых адносін, а таксама з улікам змен у сацыяльнай структуры 
тагачаснага грамадства. 

Нормы магдэбургскага права ў ВКЛ, у тым ліку і ў беларускіх 
гарадах, дзейнічалі ў змененым выглядзе. Гэта тлумачыцца наступ-
нымі прычынамі: рознай ступенню развіцця сацыяльна-эканамічных 
адносін у ВКЛ, а затым у Рэчы Паспалітай у цэлым, увядзеннем гэтага 
права ў розныя перыяды, мясцовымі ўмовамі, устаноўленай палітыкай 
цэнтральных улад ці ўладальніка горада як у дзяржаве, так і ў 
адносінах да мяшчан у прыватнасці. Адсюль і розны ўзровень сама-
кіравання, адрозненні ў судовым імунітэце, падаткаабкладанні і г. д. 

Сказанае дазваляе зрабіць выснову аб тым, што ўвядзенне 
магдэбургскага права на Беларусі не было простым запазычаннем 
замежных прававых узораў, бо права на самакіраванне было сталай 
традыцыяй нашых продкаў. Магдэбургскае права дапамагло дакладна 
акрэсліць яго ў якасці асобнага інстытута ў прававой сістэме ВКЛ, 
сфарміраваць сістэму прадстаўнічых, выканаўчых і судовых органаў 
мясцовага самакіравання, размежаваць іх кампетэнцыю і стварыць 
належную матэрыяльна-фінансавую базу дзейнасці, усталяваць трыва-
лыя прававыя сувязі велікакняжацкай улады і мясцовага самакіраван-
ня, акрэсліць дакладна іх узаемныя правы і абавязкі.  
__________________________ 
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