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The article is devoted to the emergence of public control in the Belarusian lands in the 
times of The Grand Duchy of Lithuania and the Commonwealth in the XV-XVI century. 
The types of subjects and forms of public control, their ideological foundations and legal 
bases are considered. 
 
 

У поўнай меры аб грамадскім кантролі, г. зн. публічнай праверцы 
дзейнасці органаў улады з боку грамадзян і іх аб'яднанняў на адпаведнасць 
мэтам, якія ўлада абвяшчае, накіраванай на карэкціроўку як гэтай дзейнасці, 
так і саміх мэтаў [6], можна казаць толькі з моманту заканадаўчага 
замацавання ідэй аб суверэнітэце народа. Толькі з гэтага моманту 
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грамадзянская супольнасць магла спачатку канкураваць з уладай 
дуалістычных канстытуцыйных манархаў, што мелі ўласную легітымнасць, 
кантраляваць дзейнасць іх адміністрацый, а потым і перамагчы, 
забяспечыўшы дэмакратычны падмурак для ўсёй сістэмы дзяржаўнай улады. 
Публічнасць і адкрытасць дзейнасці апошняй недзяржаўным структурам, 
сродкам масавай інфармацыі, удзел некамерцыйных арганізацый, сродкаў 
масавай інфармацыі і грамадзян у абмеркаванні праграмы дзейнасці органаў 
дзяржаўнай улады, іх мэтаў і задач, а таксама ацэнцы іх дасягненняў, 
з'яўляецца неад'емным атрыбутам сучаснай дэмакратычнай дзяржавы. 

Аднак ці азначае гэта, што грамадскі кантроль паўстаў толькі ў XVII-XVIII 
стст., а для некаторых краін і пазней. Уяўляецца, што не. Станавае грамадства, 
як папярэднік грамадзянскай супольнасці, ведала свае формы кантролю, 
многія з якіх перарадзіўшыся захаваліся да цяперашняга часу. 

Першасныя формы грамадскага кантролю бралі свой пачатак у дамоўнай і 
прыватнай сутнасці феадальнага грамадства і дзяржавы. Яны вынікалі з 
жадання станаў грамадства, частак феадальнай краіны забяспечыць выкананне 
станавых і рэгіянальных дамоваў паміж імі і сузерэнам. Менавіта іх 
прыкладам з’яўляліся шматлікія скаргі васалаў ці насельнікаў далучаных на 
падмурку дамовы да краіны правінцыі на занядбанне ці парушэнне іх правоў 
каралеўскімі намеснікамі ці іншымі службоўцамі. 

Паступовае перараджэнне феадальных каралеўств у накірунку новачаснай 
цэнтралізавай дзяржаўнасці выклікала ўзнікненне дадатковых 
агульнадзяржаўных функцый каралеўскага апарата кіравання і адпаведна 
дадатковых выдаткаў на яго ўтрыманне. Перш за ўсе гэта датычала выдаткаў 
на войска і вядзенне вайны.  

Жаданне каралеўскай улады атрымаць дадатковыя даходы, акрамя даходаў 
ад уласнага дамена, у выніку падаткаабкладання саслоўяў натыкаліся на 
жаданне станаў ацэньваць мэтазгоднасць збору сродкаў, на іх патрабаванне 
забяспечыць мэтавае выкарыстанне запытаных сродкаў, жаданне атрымаць 
права ацэнкі эфектыўнасці і мэтазгоднасці дзейнасці каралеўскіх чыноўнікаў, 
права ставіць перад каралём пытанне аб прыцягненні чыноўнікаў, якія 
злоўжываюць сваім становішчам, да адказнасці. 

Усе валасныя граматы ВКЛ з’яўляюцца адказам на калектыўныя скаргі 
насельніцтва, якое пратэставала супраць свавольства мясцовай адміністрацыі, 
і скардзілася каралю на парушэнне сваіх правоў ці ранейшых каралеўскіх 
грамат. Так, у «Грамаце караля і вялікага князя Жыгімонта І Старога сялянам-
даннікам падняпроўскіх і задзвінскіх валасцей» ад 2 кастрычніка 1511 г. 
адзначаецца: «Чиним знаменито сим нашим листом, што перво сего многок-
роть жалобы приходили к нам з волостей наших Поднепрьских и 
Задвиньских…, и тыми разы били нам чолом вси тых волостей наших данни-
ки, иж им тяжкость великая ся деет, …; а наболей отяжають собе от писарей 
наших, которых жо посылаем по тым волостем нашим недополнков даней 
наших правити, ... И били нам чолом вси тых волостей наших данники наши, 
абыхмо их при старине зоставили.. »[5, с. 83]. 
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Падобна ўказваецца і ў «грамаце вялікага князя Літоўскага Жыгімонта І 
сялянам Магілёўскай воласці» ад 1 ліпеня 1536 г.: «Ознаменуем тым то 
нашым листом, што жаловали нам мещане и вол. Могилевская на державцу 
могилевского кн. Василья Ивановича Соломирецкого.аж бы он ч кривды и 
тяжкости им великие делал..» [5, с. 84], і ў прывілеі Смаленскай зямлі 1505 г., 
які фактычна з’яляецца адказам на шматлікія скаргі насельніцтва (уладыкі, 
баяраў і мяшчанаў смаленскіх) на ўведзеныя службоўцамі «новины» [5, с. 68–
72]. 

Большасць грамат і прывілеяў пацвярджаліся каралем і вялікім князем пры 
згодзе паноў радных ды на соймах. Саслоўныя органы выступалі 
сваеасаблівым суб’ектам грамадскага кантролю, праз удзельнікаў ці паслоў 
якіх да караля накіроўваліся звароты станаў і насельніцтва рэгіёнаў. Само 
існаванне Рады ды Сойму прадстаўляе сабой эвалюцыю ад дарадчых органаў, 
што выкарыстоўваліся каралём для азнаямлення насельніцтва з палітыкай 
дзяржавы і пошуку яго падтрымкі пры яе ажыццяўленні, а насельніцтвам для 
накіравання зваротаў і скаргаў да ўладара, да станавых органаў, у якіх 
абмяркоўваліся і прымаліся законы, ацэньвалася іх выкананне. 

Так, ужо па прывілею вялікага князя Літоўскага Аляксандра 1492 г. ўсе 
рашэнні, што перададзены на разгляд паноў радных князь абяцае прымаць 
толькі з іх згоды ды абавязкова выслухаўшы без гневу іх меркаванне, з Радай 
ён абяцае ўзгадняць прызначэнне на пасады, надзяленне дзяржаўнымі землямі 
ў кіраванне, [5, с. 48 – 49], па прывілею вялікага князя Жыгімонта 
Казіміравіча 1506 г. павінны прымацца новыя і тлумачыцца старыя законы і 
звычаі, «якiя будуць упарадкаваны для агульнай выгады Рэчы Паспалiтай 
(pэcпyблiкi) нашай, як пасля грунтоўнага разважання i з ведама, нарады i 
згоды паноў рады» [5, с. 53]. Апошняе палаженне поўнасцю было перанесена і 
ў Статут 1529 г. [5, с. 119]. Да таго ж у вышэйзгаданым прывілеі вялікі князь 
адзначае, што «ласкава дае згоду i лiчыць за каштоўнае, каб адкрыць да нас 
доступ законных петыцый названых пралатаў i дарадцаў (паноў-рады) абоега 
стану i нашых падданых» [5, с. 53], і за адданасць аўтараў гэтых петыцый 
узнагароджвае пацвярджэннем усіх правоў. 

Пашырэнне саслоўных правоў шляхты і развіццё інстытутаў Вальнага 
сойма і соймікаў таксама знайшло сваю адлюстраванне ў нормах наступных 
статутаў ВКЛ. Так, артыкул 5 раздзела 3 Статута 1566 г. [7, с.79–80] і артыкул 
6 раздзела 3 Статута 1588 г. [8, с.44.] замацоўвалі права шляхты ўдзельнічаць 
у абмеркаванні і на мясцовых сойміках, і праз паслоў на Вальным сойме, 
рашэнняў дзеля патрэбаў усяго Княства, а потым і Рэчы Пасплітай, так і 
выяўляць і накіроўваць для абмеркавання перад каралем мясцовых патрэбаў: 
«А намовляти о тых речах и потребах земских, которые им на тых листех 
нашых и через посла нашого ознаймены будуть, не мней теж и о всих потре-
бах и долеглостях оного повету и воеводства. И большое зволившисе вси од-
ностайным зданьем мають обрати послов своих.. и послати их на сейм, 
ознаймивши и поручивши все, о чом водле листов нашых господарских и теж 
в своих потребах радити, намовляти и становити будуть, даючы им моц на 
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том таковом вальном сойме поступовати и кончити тые речы, которые им на 
соймику злецоны и на инструкцыи за печатьми обывателей того повету пода-
ны будуть » [8, с. 44]. 

На пададзеныя на Сойме звароты і запыты шляхты і насельнікаў рэгіёнаў 
каралеўская ўлада вымушана была даваць абгрунтаваныя адказы, і тым самым 
карэгаваць сваю палітыку і адмяняць злоўжыванні і парушэнні правоў. Адказ 
на паданне ад магнатаў і шляхты ВКЛ на сойме ў Берасце ў 1544 г. змяшчае 
25 артыкулаў, а адказ на паданне на сойме Віленскім 1547 г. – 23 артыкулы, у 
тым ліку па пытаннях пацвярджэння тых ці іншых правоў раней абвешчаных, 
ці пратэрміноўкі выканання палажэнняў мінулых статутаў і грамат, а таксама 
скаргі на дзеянні службоўцаў па прызначэнню віжаў, памежныя крыўды і 
крыўды ад мяшчан Віленскіх усяму насельніцтву ВКЛ і г.д. [4, с. 397-413; 2, с. 
418-435]. 

Акрамя зваротаў ад усіх магнатаў і шляхты ВКЛ накіроўваліся і 
абвяшчаліся на сойме і паданні ад шляхты асобных земляў, напрыклад, «Pro-
zby zemli połockoje», што асобна ад падання усей шляхты ВКЛ былі 
пададзены ў 1559 г. [3, с. 519–522], або «Prozby powetu witebskogo» [3, с. 523–
525], на якія кароль таксама даваў абгрунтаваныя адказы. 

Узнікненне і замацаванне ў Статуце 1588 г. інструкцый сеймікавых, што 
“навучалі” дэпутатаў у адстойванне мясцовых інтарэсаў пры абмеркаванні 
агульнадзяржаўных пытанняў на Сойме, а таксама даручалі ім падняць на 
Сойме пытанні датычныя мясцовых правоў і праблем, таксама ёсць цікавай 
формай грамадскага кантролю з боку шляхты за каралеўскай уладай. 

Мяшчане гарадоў з магдэбургскім правам, у сваю чаргу, падавалі свае 
звароты і скаргі паводле адпаведных грамат каралю. 

У XVI ст. адбываецца і паступовая змена сутнаснага абгрунтавання 
грамадскага кантролю. Разам з распаўсюджаннем арыстоцелеўскай канцэпцыі 
дзяржавы як «агульнага дабра», шляхта пачынае абгрунтоўваць сваю 
дзейнасць не выключна абаронай саслоўных і рэгіянальных правоў, а як 
«pospolitego dobra i zacności stróżа» [1]. Дадзеная канцэпцыя ў наступным 
стагоддзі прывяла да росквіту сармацкай ідэі і паралічу дзяржаўнай улады. 

Такім чынам, у XV–XVI ст. суб’ектамі грамадскага кантролю можна 
назваць станы грамадства, насельніцтва рэгіенаў і станавыя інстытуцыі, а яго 
першапачатковымі формамі калектыўныя звароты (паданні і скаргі каралю), 
абмеркаванне і санкцыянаванне заканадаўства.  
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