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У артыкуле даследуецца сукупнасць юрыдычных дакументаў, выданне якіх 
прадугледжана Статутам ВКЛ 1588 года, даецца іх класіфікацыя, аналізуецца 
прававая прырода, выяўляюцца асобные рысы, прыводзяцца сучасныя формы 
юрыдычных дакументаў, якія адпавядаюць або падобны да іх гістарычных 
папарэднікаў. 
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В статье исследуется совокупность юридических документов, издание которых 
предусмотрено Статутом ВКЛ 1588 года, дается их классификация, анализируется 
правовая природа, выделяются отдельные черты, приводятся современные формы 
юридических документов, которые соответствуют или похожи на их исторических 
предшественников. 

 
LEGAL  DOCUMENTS  UNDER  THE  STATUTE  OF  THE  GRAND  
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The article examines the totality of legal documents, the publication of which is provided 
for in the Statute of the GDL 1588, their classification is given, legal nature is analyzed, 
separate features are identified, modern forms of legal documents are presented that corre-
spond to or are similar to their historical predecessors. 
 
 

Адметнай рысай права на сучасным этапе выступае яго фармалізаванасць 
(або фармальная вызначанасць), што ў дачыненні да разнастайных 
юрыдычных дакументаў азначае пэўную форму іх прыняцця, а таксама 
вызначаныя абавязковыя рэквізіты, якія ім надаюцца. 

Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года (далей – Статут ВКЛ) 
выкарыстоўвае шэраг найменняў для тых ці іншых дакументаў. Пры гэтым не 
заўсёды можна правесці выразныя межы паміж дакументамі розных відаў: 
адны і тыя ж акты могуць увасабляцца ў розных формах дакументаў («листы, 
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записы»); даюцца сугучныя назвы для аднолькавых дакументаў («реестр-
рейстр, оправа-отправа»); ужываюцца назвы, сугучныя сучасным дакументам, 
але іх нельга атаясамліваць з імі («копия з листа, декрет, мандат»); розныя 
дакументы маюць аднолькавую назву («лист, позов»). 

Усё гэта сведчыць, што такая прыкмета права як фармалізаванасць ужо 
знаходзіць сваё адлюстраванне ў Статуце ВКЛ, выкарыстоўваецца для 
размежавання асобных відаў юрыдычных дакументаў, але яшчэ не атрымала 
поўнага увасаблення. Таму нельга правесці бяспрэчнага аналіза асобных відаў 
дакументаў, іх адметных рысаў, што не замінае даследаваць дадзенае 
пытанне, прывесці ўсю сукупнасць юрыдычных дакументаў у вызначаную 
сістэму. 

Статут ВКЛ ведае шырокі пералік форм, якія надаваліся тагачасным 
дакументам: лісты, прывілеі, запісы, позвы, мандаты, кнігі, рэестры, квіты, 
уфалы, выпісы, перапісы, копіі, тэстаменты, дэкрэты, скаргі, аправы 
(адправы). Зрэдку выкарыстоўваюцца арыгінальныя формы дакументаў, якія 
адсутнічаюць у сучасным айчынным праве: цэрограф, цэдула, мамрам, 
відымус, глейт. 

Найбольш распаўсюджаным юрыдычным дакументам, шматкратна 
ўзгадваемым у Статуце ВКЛ, выступае ліст («лист»). Гэты ж дакумент мае і 
больш за ўсе сэнсаў.  

Ліст – гэта: 1) пастанова вярхоўнай улады («лист господарский» (р. ІІІ, 
арт. 45), «лист соймовый» (р. ІV, арт. 1));  

2) пастанова суда («лист судовый» (р. ІV, арт. 6));  
3) пастанова (загад) іншага дзяржаўнага органа, службовай асобы («лист 

врядовый» (р. ІV, арт. 66));  
4) грамадзянска-прававы дагавор («лист заручный» (р. І, арт. 25), «лист 

записный» (р. VІІ, арт. 6));  
5) шлюбнае пагадненне аб маемасці («лист веновный» (р. V, арт. 1));  
6) пасланне да ворага («лист до неприятеля» (р. І, арт. 3));  
7) прыватныя пісьма («листы свои явныя писанья» (р. І, арт.4));  
8) каштоўныя паперы («листы на долги» (р. VІІ, арт. 24));  
9) падробленыя дакументы («лист фальшованый» (р. ІІІ, арт. 45));  
10) дакументы (пасведчанні), якія сцвярдажюць права ўласнасці на 

нерухомую маемасць;  
11) завяшчанне («листы продков» (р. І, арт. 29));  
12) звароты да замежных дзяржаў («коли бы хто на службе нашой и речи 

посполитое … за границу с паньств наших послан был, таковым только листы 
мають быти до стороны и вряду даваны» (р. І, арт. 21));  

13) правасцвяржальныя дакументы замежных дзяржаў («… чужоземцу хто 
наганил на шляхетство, тогды маеть ехати до земли своее … и там перед вря-
дом вывести шляхетство свое и з уряду под их печатями лист принести…» (р. 
ІІІ, арт. 21)); 

14) прывілей (р. І, арт. 32); 
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15) міравое пагадненне («где бы судьи полюбовныя з компромисом кому 
презыск який судовный сказали и лист того сказанья зродне сполу обедве сто-
роне под печатми своими дали…» (р. ІV, арт. 85)). 

Лісты маюць пэўную форму. Яны складаюцца пісьмова, замацоўваюцца 
пячаткай і подпісам суб’екта, які іх выдае, а таксама могуць дадаткова 
сцвярджацца пячаткамі шляхты, людзей веры годных (р. ІІІ, арт. 30, р. ІV, 
арт. 47, р.ІV, арт. 56, р. VІІ, арт. 6).  

Афіцыйныя лісты павінны складацца на беларускай мове («а писар земский 
маеть поруску литерами и словы рускими вси листы, выписы и позвы писати, 
а не иншим езыком и словы» (р. ІV, арт. 1)). Лісты судовыя перад выдачай іх 
зацікаўленай асобе прачытваюцца суддзёй і падсудкам, уносяцца ў кнігі і 
ўласнаручна падпісваюцца пісарам земскага ўраду (р. ІV, арт. 3). На гэтых 
лістах ставяцца пячаткі суддзі і падсудка (р. ІV, арт. 12). 

Складанне або зацвярджэнне лістоў пісарам адбываецца на выплатнай 
аснове, грошы ідуць на яго карысць (р. ІV, арт. 6). 

Службовыя асобы, якія выдаюць лісты ўрадныя, абараняюцца законам ад 
пасягальніцтва з боку незадаволеных прадпісаннямі гэтых лістоў асоб (р. ІV, 
арт. 11). 

Статут ВКЛ надае асобным лістам адметныя найменні: ліст запаветны 
(«лист заповедный» (р. І, арт. 21)), ліст атвароны, што азначае – адкрыты 
(«лист отвороный» (р. І, арт. 23)), ліст заручны («лист заручный» (р. І, арт. 
25)), ліст жалезны ці ліст глейтавы, што азначае – ахоўны («лист железный» 
(р. І, арт. 27), «лист глейтовый» (р. ІV, арт. 30)), ліст продкаў («лист продков» 
(р. І, арт. 29)), ліст упамінальны, што азначае – ўведамляльны («лист 
упоминальный» (р. ІІІ, арт. 32)), ліст камісійны («лист комисейный» (р. ІІІ, 
арт. 33)), ліст праўны, што азначае – законны («лист правный» (р. ІV, арт. 4)), 
ліст увяжчы, што азначае – які ўводзіць ва ўладаранне («лист увяжчий» (р. ІV, 
арт. 6)), ліст венаўны, што азначае – які апісвае пасаг маладой або жонкі 
(«лист веновный» (р. V, арт. 1)), ліст запісны, што азначае – дагаворны («лист 
записный» (р. VІІ, арт. 6)), ліст дзелчы, што азначае – трацейскі або 
засведчаны («лист делчый» (р. ІX, арт. 26)). 

Самастойным відам лістоў з’яўляецца мамрам, які прадстайляе сабой 
уласнаручна напісаны пісарам дакумент, падпісаны ім і завераны пячаткай 
(р. ІV, арт. 6). За выдачу мамрама спаганяецца пошліна. Ён павінен мець дату 
яго выдачы, гэта значыць год, месяц і дзень (р. ІV, арт. 18). 

Прывілей – юрыдычны дакумент, якім ад імя дзяржавы («господара, 
вряда») асоба надзяляецца асабістымі правамі, у тым ліку карыстання 
маёнткам і іншай маёмасцю, або ільготамі, звязанымі з вызваленным ад 
абазвязкаў (мыт, падаткаў, данін), або правам спагнання грошай на сваю 
карысць, або гарантыямі пры прыцягненні да суда. Прывілеем маглі 
надавацца асобныя правы. Напрыклад, паводле артыкула 16 раздзела 9 да 
сведчання дапускаліся людзі веры хрысціянскай. Дадаткова прывілеем 
дазвалялася сведчыць іншым людзям, толькі калі яны добрыя, цнатлівыя, 
богабаязныя, ні ў чым не падазроныя. 
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Прывілеі выдаваліся на падставе айчыннага права ці звычаю і былі 
непарушнымі (р. ІІІ, арт. 2, арт. 15). Аднак, калі замежная асобы набыла 
зямлю або маёнтак і не жадала выконваць абавязкі з гэтага перад ВКЛ, то 
прывілей страчваў моц (р. ІІІ, арт. 4). Яшчэ адной падставай спынення 
шляхецкага прывілея выступала ўчыненае асобай злачынства, якое каралася 
смерцю, але калі шляхціч адкупіўся грошамі ад пакарання (р. XІ, арт. 56). 

Уладай маглі выдавацца супярэчлівыя прывілеі, якія тычыліся ўладарання 
адной і той жа нерухомай маемасцю рознымі асобамі. У такім выпадку меў 
моц прывілей, які быў выдадзены раней (р. І, арт.32). 

Скарга («жалоба») – 1) юрыдычны документы, якім асоба звяртаецца да 
дзяржаўнага органа альбо службовай асобы («суда, вряда») з мэтай абароны 
сваіх правоў; 2) іскавая заява (р. ІV, арт.54); 3) заява на ўзбуджэнне 
крымінальнай справы (р. VІІІ, арт.7). 

На пададзеную скаргу павінен давацца адказ другім бокам (р. VІ, арт. 7; 
р. ІV, арт. 77). Скарга можа мець вусны характар (р. XІ, арт. 59). 

Статут ВКЛ замацоўвае абарону ад свавольных, бездоказных скарг. Асоба, 
якая падае неабгрунтаваную скаргу, прыцягваецца да той адказнасці, якая 
прадугледжана за азначаная ў скарзе правапарушэнне (р. VІ, арт. 64). 

Позаў («позов») – 1) юрыдычны дакумент, якім адна асоба выклікае 
другую асобу да дзяржаўнага органа, службовай асобы; 2) павестка (выклік) 
суда або іншага дзяржаўнага органа (р. V, арт. 18; р. ІІІ, арт.36); 3) скарга 
(р. ІІІ, арт.32). 

Па іерархіі позавы дзеляцца на гаспадарскія, дворныя, земскія, гродскія, 
падкормскія. Асобна называюцца судовыя позавы (р. ІV, арт.9). 

Афіцыйны позаў пішаца па-беларуску (р. ІV, арт. 1), а позаў духоўнай 
асобы (біскупа) дазваляецца пісаць па-польску (р. ІІІ, арт. 32). 

Яны ўручаюцца пры сведках (“з стороною шляхтою очевисто”) у розных 
месцах, дзе знойдзецца выклікаемая асоба: пры касцёлах, у судзе, на дарозе, 
на любым месцы, дзе яго знойдзе возны. А калі пры сведках гэтага зрабіць 
нельга, позаў можа класціся на двары, у вароты ўтыкацца, апавядацца любой 
асобе, якая знаходзіцца на двары і інш. (р. ІV, арт. 17). 

Судовы позаў павінен утрымліваць сутнасць скаргі, быць падпісаным 
пісарам, замацаваны яго пячаткай і выдадзены за чатыры тыдні да 
пасяджэння, а калі ён асабіста не ўручаны – за 6 тыдняў (р. ІV, арт.18).  

Скарга асобы можа замяняцца позавам годнасці («позов чести»), які 
падмацоўваецца аб’ектыўнымі доказамі («слушным доводом») (р. ІV, арт. 54). 

Прыватныя позавы дазваляецца выдаваць не ад самой пакрыўджанай 
асобы, а ад імя ее пана (р. ІV, арт. 102). 

Калі асоба ігнаруе позаў, яна можа быць прымусова прыцягнута да ўрада 
(р. ІV, арт.98).  

Мандат – юрыдычны дакумент, які выдаецца гаспадаром у вызначанных 
выпадках: 1) абразы годнасці гаспадара або дзяржаўнай здрады; 2) для 
выклікання высокіх службовых асоб, учыніўшых злачынства, на сейм; 3) 
скрадання даходаў і прыбытку з гаспадарскай маёмасці, а таксама шкоды, 
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прычыненай гэтай маёмасці; 4) выкліка па справах, якія тычацца Трыбунала; 
5) спагнання службовамі асобамі неўстаноўленых мытных пошлін або у звыш 
устаноўленым памеры (р. І, арт.14). 

Мандаты не могуць выдавацца па іншых пытаннях, не ўказаных у Статуце. 
У адваротным выпадку яны прызнаюцца неабавязковымі. 

Такім чынам, мандаты можна аднесці да дакументаў вышэйшай улады, якія 
тычацца крымінальнага судаводства. 

Уфала – пастанова сойма. Уфалай аб’яўляецца стан вайны (р. ІІ, арт. 2), 
ваенная мабілізацыя («тягненье на войну») (р. ІІ, арт. 6), збор грошай на 
войска (р. ІІ, арт.24), вызваленне ад новых падаткаў (р. ІІІ, арт.29) і інш. 

Дэкрэт – пастанова суда (р. ІV, арт. 3) ці ўрада (р. ІV, арт. 15), апеляцыйная 
пастанова гаспадара або Галоўнага суда (р. ІV, арт. 32). 

Дэкрэт складаецца ў пісьмовай форме, падпісваецца суддзёй або падсудкам 
і ўпісваецца ў судовыя кнігі. Скрутак дэкрэта і іншых судовых сказанняў 
называецца цэдулай (р. ІV, арт.3). 

Грашовае спагнанне, накладзенае паводле ўрадавага дэкрэта, прымусова 
выконваецца на маёмасці вінаватай асобы (р. ІV, арт. 15). 

Галоўны суд як апеляцыйная інстанцыя правярае на законнасць вынясенне 
дэкрэта суда гродскага і, пераканаўшыся ў гэтым, вяртае яго на прымусовае 
выкананне ў гродскі суд. А калі дэкрэт вызнаецца незаконным, ён змяняецца, 
а гродскі суд настаўляецца, як яму належыць паступаць надалей (р. XІ, 
арт.67).  

Запіс – грамадзянска-прававы дагавор (р. ІІІ, арт. 44), завяшчанне (р. ІІІ, 
арт. 34). 

Запісы на карысць гаспадара ўчыняюцца перад судом земскім або 
замкавым і запісваюцца ў кнігі гаспадарскай канцылярыі (р. ІІІ, арт. 42). 

Запіс мае пісьмовую форму, падпісваецца асобай і сцвярджаецца яго 
пячаткай, а таксама пячаткамі людзей веры годных (р. ІІІ, арт. 30). Ён 
заносіцца ў кнігі ўрадавыя (р. XІV, арт. 8). 

Да запісаў адносіцца аправа («оправа, отправа») – запіс мужа на імя жонкі 
часткі сваёй маемасці за атрыманае вена (пасаг). Маёмасць, унесеная ў аправу, 
нікому іншаму перададзена быць не можа (р. V, арт. 17). У выпадку 
скасавання шлюбу маёмасць, азначаная ў аправе, застаецца за тым сужэнцам, 
які не вінаваты ў разводзе (р. V, арт. 20). 

Таксама разнавіднасцю запісу вылучаюць цэрограф (церограф) – грашовае 
даўгавое абавязацельства, грашовая распіска. Ён пішацца ўласнаручна, 
завяраецца пячаткай і прызнаецца пісьмовым доказам доўга (р. ІV, арт. 82). 
Яго падробка з’яўлецца злачынствам (р. І, арт. 16). Цэрограф часам 
называюць правобразам такіх каштоўных папер, як вексель ці аблігацыя. 

Тэстамент – завяшчане. Тэстамент складаецца здаровым альбо хворым, але 
пры добрай памяці і здаровым розуме, вольна (дабрахвотна) у прысутнасці 
службовай асобы ўрада земскага ці гродскага альбо пры трох сведках (р. VІІІ, 
арт. 2). Тэстамент можа быць складзены і адменены неабмежаваную 
колькасць разоў да смерці асобы. 
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Кніга – збор юрыдычных дакументаў і звестак, які вядзецца дзяржаўнымі 
органамі, службовымі асобамі. 

Кнігі складваюцца і захоўваюцца ў моцных скрынях з трыма замкамі. 
Ключ ад аднаго замка знаходзіцца ў суддзі, ад другога – у падсудка, ад 
трэцяга – ў пісара. Скрыня запячатваецца трыма гэтамі службовамі асобамі (р. 
ІV, арт. 13). 

Спецыяльную ўвагу Статут ВКЛ надае чорным кнігам, якія павінны 
весціся асобна ад іншых кніг і ў якія ўносяцца абвінавачванні ва ўчыненых 
злачынствах (р. XІV, арт. 12). 

Рэестр (реестр, рейстр) – кніга паступовага чарговага ўліку юрыдычных 
дакументаў і дадзеных. У ім апісваецца ўлічаная маёмасць (р. ІІ, арт. 10), 
даецца нейкі пералік (р. ІІ, арт. 12), вядзецца чарга судаводства (р. ІV, арт. 16). 

Рэестр зацверджаецца пячаткамі службовых асоб і сведкаў і далучаецца да 
кніг земскіх (р. ІV, арт. 6). Ён можа весціся ў некалькіх экзэмплярах, якія 
захоўваюцца ў розных месцах. (р. ІX, арт. 24). 

Квіт – юрыдычны дакумент, які сведчыць аб выкананні асобай свайго 
абавязку. 

Квіт выдаецца за пячаткай і подпісам асобы, якая выканала абавязак, на ім 
ставіцца подпіс і пячатка асобы, якая атрымала грошы, далей ён уносіцца ў 
кнігі ўрадавыя (р. ІV, арт. 9). Квіт служыць доказам таго, што возны 
належным чынам даставіў выклік (позаў) да ўраду (р. ІV, арт. 17). 

Копія з ліста (позава) – юрыдычны дакумент, які выдаецца асобе замест 
арыгінала і дакладна адлюстроўвае яго. 

Прымаючы на ўвагу, што ў тыя часы множальнай тэхнікі не было, копія з 
ліста прадстаўляецца як звычайнае перапісванне ліста. Яна завяраецца 
пячаткай вознага. 

Копія выдаецца ў выпадку страты арыгінала (р. ІV, арт. 20), падчас 
судаводства для больш пільнага азнаямлення з матэрыяламі судовай справы 
(р. ІV, арт. 21), у якасці доказу ўчынення ліста і азнаямлення з заяўленымі 
патрабаваннямі пакрыўджанага боку (р. ІV, арт. 99). 

Падобны да копіі з ліста перапіс з ліста, які ўтрымлівае тэксты ўфал 
соймавых аб ваеннай мабілізацыі, і прыбіваецца паўсюды для публічнага 
азнаямлення з пастановай (зараз гэта называецца афіціыйнае апублікаванне 
закона) (р. ІІ, арт. 6). 

Выпіс – юрыдычны документ, які ўтрымлівае частку дадзеных з іншых 
юрыдычных дакументаў.  

Выпісы робяцца з лістоў, кніг, скарг, позаваў. Выпісы з судовых лістоў 
скаладюцца на беларускай мове, падпісваюцца службовай асобай, завяраюцца 
пячаткай і аплочваюцца зацікаўленым бокам. 

Зрэдку ў Статуце ВКЛ завераныя выпісы або копіі называюцца відымусамі 
(р. ІV, арт. 13; р. ІX, арт.26). 

Такім чынам, сістэма юрыдычных дакументаў, якія выкарыстоўваюцца ў 
Статуце ВКЛ, прадстаўляе сабой дастаткова складаную канструкцыю, 
уключае шырокі пералік разнастайных дакументаў, што сведчыць аб 
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складаным характары існаваўшых грамадскіх адносін і досыць высокім 
узроўні развіцця юрыдычный тэхнікі. 
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