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Важнае значанне для вывучэння знешняй палітыкі Вялікага Княства 
Літоўскага (далей – ВКЛ) маюць заканадаўчыя крыніцы. Асноўныя 
прынцыпы і мэты ў кіраванні і ажыццяўленні знешняй палітыкі ВКЛ у канцы 
XV – сярэдзіне XVI ст. знайшлі юрыдычнае афармленне ў агульназемскіх 
прывілеях 1492, 1506 гг. і Статуце ВКЛ 1529 г. Сярод агульназемскіх 
прывілеяў можна вылучыць прывілей ад 7 снежня 1506 г. таму, што з яго 
выданнем практычна завяршыўся першы этап развіцця дзяржаўнага права 
ВКЛ у форме прывілеяў, бо наступныя, выдадзеныя ў 1529, 1547 і 1551 гг., у 
асноўным пацвярджалі законнасць ранейшых і паўтаралі іх [7, с. 149–150]. 
Пасля выдання Статута ВКЛ 1529 г. галоўнае значэнне ў развіцці права нале-
жала не прывілеям, хаця яны працягвалі выдавацца, а статутам і соймавым 
пастановам. 

Агульназемскія прывілеі звычайна выдаваліся пры ўступленні новага 
вялікага князя на прастол, або пасля якіх-небудзь важных падзей у жыцці 
дзяржавы. Фармальна новы ўладар не быў звязаны пастановамі сваіх 
папярэднікаў, таму кожнае новае панаванне пачыналася намаганнямі аб 
пацвярджэнні прывілеяў, нададзеных раней [9, с. 14]. Не былі выключэннем і 
прывілеі ад 6 жніўня 1492 г. і ад 7 снежня 1506 г. 

Для нашай тэмы найбольш важны першы з іх, паколькі менавіта ён зама-
цаваў змены ў палітычным ладзе дзяржавы, якія характарызаваліся аслаблен-
нем улады вялікага князя, абмежаванай з боку паноў рады. Адносна знешне-
палітычных мэтаў, адлюстраваных у ім, неабходна звярнуць увагу на 
важнейшую з іх: гарантыю самастойнасці і дзяржаўнай асобнасці ВКЛ, акцэнт 
на незалежнасці ў знешняй палітыцы [8, с. 401; 9, с. 69]. Гэта знайшло 
адлюстраванне ў артыкулах 12 і 13 прывілея [2, с. 223]. Артыкул 13 санкцы-
янаваў і важнейшы прынцып кіравання знешняй палітыкай: узаемную кам-
петэнцыю вялікага князя і паноў рады ў гэтай сферы (якая фактычна ўжо існа-
вала з часоў караля польскага і вялікага князя літоўскага Казіміра 
Ягелончыка). З гэтага часу вялікі князь быў ужо фармальна абавязаны ўсту-
паць у дыпламатычныя зносіны з замежнымі краінамі пасля нарады з панамі 
рады і ў адпаведнасці са звычаямі. Непасрэднае дачыненне да кіравання 
знешняй палітыкай меў і артыкул 23 прывілея, згодна з якім паны рады атры-
малі права кантролю за выкарыстаннем сродкаў дзяржаўнага скарба [2, 
с. 224], а тым самым і за фінансаваннем арганізацыі і ажыццяўлення знешне-
палітычных акцый. 

Артыкул 13 прывілея 1492 г. фактычна зафіксаваў і тыя нормы міжнарод-
нага права, якімі кіраваліся ўлады ВКЛ пры ажыццяўленні знешняй палітыкі 
дзяржавы. У ім было замацавана імкненне вялікага князя і паноў рады да 
мірнай палітыкі, абавязацельства прытрымлівацца міжнародных дамоваў [1, 
с. 129]. 

Названы артыкул пералічваў таксама кола асноўных дыпламатычных пар-
нёраў ВКЛ, называючы наступныя дзяржавы: Вялікае Княства Маскоўскае, 
Заволжскую (Вялікую) Арду, Перакопскую Арду, Валахію, Каралеўства 
Польскае, Княства Мазавецкае, Прусію, Лівонію, Пскоў, Вялікі Ноўгарад, 
Цвер і Разань [2, с. 223]. Частка з пералічаных у ім контрагентаў ужо ў той 
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перыяд страцілі самастойнасць, галоўным чынам у выніку далучэння іх да 
большых дзяржаў, як гэта адбылося з Вялікім Ноўгарадам і Цверру, якія 
ўвайшлі ў склад Вялікага Княства Маскоўскага. Таму, як падаецца, можна па-
гадзіцца з меркаваннем У. Канановіча, што згадку іх у дадзеным артыкуле, з 
аднаго боку, можна лічыць данінай традыцыі, а з другога, сведчаннем імкнен-
ня кіруючых колаў ВКЛ аднавіць існаваўшы ранней у рэгіёне міжнародна-
прававы парадак [3, с. 6]. Разам з тым, тое, што Польшча названа ў гэтым пе-
раліку толькі на пятым месцы магло сведчыць пра імкненне падкрэсліць сваю 
незалежнасць у знешняй палітыцы, а пералік першых чатырох дзяржаў – і пра 
пераарыентацыю ў яе прыярытэтах. І сапраўды, з канца XV ст. галоўная ўвага 
ўладаў ВКЛ у галіне знешняй палітыкі перамясцілася на ўсходні і паўднёвы 
напрамкі [4, с. 3 – 8; 5, с. 14 – 17]. 

Адной з важнейшых знешнепалітычных мэтаў, замацаваных артыкулам 12 
прывілея, было імкненне захавання тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы. 
Гаспадар абавязваўся не памяншаць тэрыторыю дзяржавы, а, наадварот, яе 
павялічваць [2, с. 223]. Гэта палажэнне, паўтараўшае артыкул 13 прывілея 
1447 г., стала пастаяннай часткай усіх наступных прывілеяў і было 
адлюстравана ў артыкуле 2 раздзела ІІІ Статута ВКЛ 1529 г. [6, с. 48]. Такім 
чынам, кіраўніцтва ВКЛ юрыдычна не магло саступаць хаця б частку 
тэрыторыі дзяржавы. Наступствам гэтага было тое, што ў будучых войнах з 
Вялікім Княствам Маскоўскім ВКЛ звычайна заключала перамір’і, якія давалі 
надзею на магчымасць вяртання страт у будучым [6, с. 29].  

У прывілеі ад 7 снежня 1506 г. і Статуце ВКЛ 1529 г. пытанні аб зносінах з 
іншымі дзяржавамі і праблемы знешняй палітыкі замоўчваліся. Аднак у іх 
знайшоў далейшае заканадаўчае замацаванне прынцып саўдзелу рады паноў у 
кіраванні важнейшымі сферамі жыцця дзяржавы [2, с. 227 – 229; 6, с. 40–41]. 
Акрамя таго, артыкул 6 раздзела І Статута ВКЛ 1529 г. замацаваў 
заканадаўчую абарону годнасці і гарантыю бяспекі дыпламатычных агентаў. 
Парушэнне яго пагражала смяротным пакараннем і прыраўнівалася да абразы 
самога гаспадара [6, с. 34]. 

Такім чынам, асноўныя прынцыпы і мэты ажыццяўлення і кіравання 
знешняй палітыкай ВКЛ канца XV – сярэдзіны XVI ст. знайшлі сваё 
замацаванне ў важнейшых тагачасных заканадаўчых актах. У сваю чаргу гэта 
было сведчаннем усведамлення іх важнасці для ўсёй сферы кіравання 
дзяржавай і імкнення прытрымлівацца важнейшых міжнародных прававых 
нормаў пры рэалізацыі знешнепалітычных мерапрыемстваў і ўзросшай 
прававой культуры тагачаснага грамадства. 
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