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ПРАДМОВА 
 

Даследаванне гістарычнай эвалюцыі прававой сферы заўсёды мае 

галоўнай мэтай - ўдасканаленне сучаснага заканадаўства і дзеючых прававых 

інстытутаў. Менавіта пастаянныя трансфармацыі дзяржаўна-прававой сферы 

патрабуюць пераасэнсавання мінулага і папярэдніх навуковых падыходаў 

адносна такіх палітычных інстытутаў як права і дзяржава. У гэтай сувязі роля 

гісторыка-прававой навукі мае асаблівае значэнне, паколькі яна дапамагае 

прааналізаваць і асэнсаваць папярэдні ход гістарычнага развіцця, улічыць 

ранейшыя недахопы, на падставе чаго можна прагназаваць перспектывы 

далейшага развіцця дзяржаўнасці і прапаноўваць найбольш прымальныя 

механізмы яе ўдасканалення. 

Перыяд Вялікага княства Літоўскага (далей па тэксту зборніка ВКЛ) - 

дзяржавы, палітыка-эканамічным цэнтрам якой былі беларускія землі, 

з’яўляецца адным з цікавых і важных гістарычных этапаў беларускай 

дзяржаўнасці. Асабліва гэта тычыцца ХVI стагоддзя, на працягу якога ў 

грамадстве атрымліваюць пашырэнне новыя, гуманістычныя і рэфармацыйныя 

ідэі, зараджаецца канстытуцыяналізм і парламентарызм дзяржавы, ствараюцца 

навукова-культурныя і сацыяльна-эканамічныя перадумовы значных 

дзяржаўных рэформаў (зямельнай, адміністрацыйна-тэрытарыяльнай, судовай і 

інш.), якія паступова і ажыццяўляюцца. Гэта стагоддзе пазначылася і прававой 

рэформай, вынікам якой стала стварэнне статутаў - знакамітых зводаў законаў 

Вялікага княства Літоўскага 

Мінула 480 гадоў, як 29 верасня 1529 года быў уведзены ў дзеянне першы 

звод законаў ВКЛ. Статут 1529 г. з’яўляецца унікальным  помнікам прававой 

культуры беларускага, літоўскага і ўкраінскага народаў, які сведчыць аб 

арганічнай уключанасці і залежнасці права ад палітычных, сацыяльных, 

эканамічных і іншых працэсаў.  Ён быў выкліканы да жыцця шматлікімі 

прычынамі. Перш за ўсё актыўнае развіццё ў дзяржаве палітыка-сацыяльных і 
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эканамічных адносін у канцы XV ст. запатрабавала іх больш дакладнай 

заканадаўчай  рэгламентацыі. У гэты перыяд завяршаецца працэс кансалідацыі 

тэрыторыі дзяржавы, набывае ўсё большую моц цэнтральная ўлада, саслоўе 

шляхты, станаўленне прававога статуса якога яскрава праследжваецца ў 

папярэдніх нарматыўных актах, патрабуе павелічэння і заканадаўчага 

замацавання сваіх правоў. Акрамя таго, шматлікасць, недакладанасць і пэўная 

супярэчлівасць папярэдне назапашанага заканадаўчага матэрыялу 

запатрабавала перагляду іх і прывядзення у пэўную сістэму.  

Менавіта. таму ў пачатку XVI ст. ствараецца спецыяльная камісія для 

ПРЫВЯДЗЕННЯ Ў СІСТЭМУ заканадаўства, узначаліў якую віленскі ваявода і 

канцлер ВКЛ Альбрэхт (Войцех) Гаштольд. Вучоныя сцвярджаюць, што зараз 

немагчыма вызначыць, хто менавіта прымаў удзел у падрыхтоўцы першага 

Статута.  Я.А. Юхо адзначае, што З вядомых навукоўцаў-юрыстаў, якія жылі ў 

той час у Вільні, дзе вялася асноўная праца па падрыхтоўцы праекта Статута, 

можна назваць толькі аднаго – знакамітага беларускага навукоўца-гуманіста 

Францыска Скарыну. Супастаўляючы палажэнні Статута з прававымі поглядамі 

Ф. Скарыны, можна прыйсці да высновы, што шэраг выказаных ім 

ПАПЯРЭДНЕ ідэй знайшоў увасабленне ў Статуце. На карысць ГЭТАГА можа 

служыць таксама той факт, што ўрад меў намер выдаць Статут у скарынінскай 

тыпаграфіі. Працы Ф.Скарыны сведчаць, што ён ДОБРА ведаў рымскАЕ і за-

межнае, А ТАКСАМА мясцовае (Г.ЗН. беларускае) звычаЁВае права. Менавіта 

філасофска-прававыя ідэі Ф.Скарыны і іншых тагачасных вучоных адносна 

маральна-гуманістычнага прызначэння права, неабходнасці нарматыўна-

прававога ўладкавання грамадскага жыцця спрыялі развіццю правасвядомасці 

народа, што ў сваю чаргу стварала ідэйна-тэарэтычную падставу прававой 

рэформы і сістэматызацыі заканадаўства. У сваю чаргу і сам Статут унёс шмат 

новага ў развіццё прававой думкі. 

Патрэбна адзначыць, што Статут быў створаны на беларускай мове, якая 

была дзяржаўнай у ВКЛ, што адзначаюць шматлікія навукоўцы, у тым ліку і 

сучасны літоўскі НАВУКОВЕЦ С.А.Лазутка. У свой час В.І.Пічэта акцэнтаваў 
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увагу на тое, што гэта была мова беларускага пісьменства, дасягнуўшага у XVI 

ст. высокага развіцця, і хоць яна некалькі адрознівалася ад жывой народнай 

гаворкі простых людзей, аднак фанетычна і марфалагічна была беларускай. 

Крыніцамі яго былі папярэднія заканадаўчыя акты, звычаёвае права, судова-

адміністрацыйная практыка дзяржавы, у пэўнай ступені рымскае і царкоўнае 

права, аднак перш за ўсё вучоныя адзначаюць, што галоўнай крыніцай Статута 

было звычаёвае права. Нягледзячы на тое, што некаторыя нормы права былі 

запазычаны з замежнага права (як гэта заўсёды адбываецца), асноўныя нормы і 

інстытуты Статута выпрацоўваліся стагоддзямі на землях старажытных 

беларускіх дзяржаў-княстваў. У складзе ВКЛ гэтыя нормы потым развіваліся, 

дапаўняліся і ўдасканальваліся на падставе судова-адміністрацыйнай практыкі і 

новай дзяржаўнай ідэалогіі. 

Праца над Статутам працягвалася доўга, таму што заканадаўчыя акты 

такога зместу і значэння павінны спачатку аформіцца і саспець у думцы 

мысліцеляў і заканадаўцаў, перш чым набыць пэўную форму. Як адзначае 

Ю.Бардах, першыя “кадыфікацыйныя тэндэнцыі” узніклі ў 1501 г., калі Вялікі 

князь Аляксандр заявіў ў Валынскай абласной грамаце, што будзе кіраваць 

дзяржавай да таго часу, пакуль “права Статута в отчизне нашой установим”. 

Аднак, рэальная праца над Статутам пачалася ў 1514 г., калі сойм звярнуўся з 

паўторнай просьбай да Вялікага князя. У 1522 г. праект Статута быў пададзены 

на сойм, аднак не задаволіў многіх і праца над ім працягвалася. Канчатковы 

тэкс яго быў зацверджаны на Віленскім сойме 1528-1529 гг. Статут складаўся з 

13 раздзелаў, якія ў сваю чаргу падзяляліся на артыкулы. Першапачаткова ў 

Статуце было 244 (або 245) артыкулаў, затым у 30-я гг. XVI ст. у яго былі 

ўнесены дапаўненні і рэдакцыйныя папраўкі, у выніку чаго  колькасць 

артыкулаў павялічылася да 285 (па Слуцкім спісу – 278). Такое адрозненне ў 

колькасці артыкулаў тлумачыцца тым, што афіцыйны тэкст Статута 1529 г. не 

быў надрукаваны ў XVI ст., а ў шматлікія рукапісныя спісы ўносіліся 

дапаўненні дзяржаўнымі пісарамі ці самімі ўладальнікамі рукапісаў. 
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Галоўнае, што  адрознівала Статут ад  падобных заканадаўчых актаў 

іншых дзяржаў, гэта яго канстытуцыйная накіраванасць і ўласныя падставы 

кадыфікацыі. Ён не паўтараў класічную рымскую сістэму права, а грунтаваўся 

на ўласнай сістэме, шмат у чым падобнай да сучаснай. Так, першыя тры 

раздзелы Статута ўключалі ў асноўным нормы канстытуцыйнага характару, 

хаця такія нормы ўтрымліваліся і ў іншых раздзелах, 4 і 5 раздзелы  змяшчалі ў 

асноўным нормы спадчыннага і шлюбна-сямейнага права, 6 – судова-

працэсуальнага, 7 - крымінальнага, 8 - зямельнага, 9 – адміністрацыйнага 

(ляснога і паляўнічага), 10 – грамадзянскага, 11-13 – крымінальнага і 

крымінальна-працэсуальнага права. Зразумела, што ў гэты перыяд галіновая 

структура права толькі яшчэ зараджаецца, аднак артыкулы Статута былі 

размешчаны ў сістэмным парадку ў прыкладнай адпаведнасці з сучаснымі 

галінамі права, што з’яўляецца сведчаннем высокага ўзроўню юрыдычнай 

тэхнікі стваральнікаў закона. У цэлым Статут даволі  лагічны і і дакладны 

прававы дакумент, артыкулы і раздзелы якога размешчаны адпаведна ступені 

важнасці і тых прыярытэтаў, якія мелі на ўвазе тагачасныя заканадаўцы. Ён быў 

пабудаваны па асаблівай схеме, якая раней не сустракалася і ў структурных 

адносінах уключала інтытуляцыю, прэамбулу і раздзелы, якія ішлі ад больш 

важных палажэнняў да менш важных. Гэта схема пераклікаецца з сучаснымі 

канстытуцыйнымі актамі, хоць у пэўнай ступені і падобна да важнага акта 

антычнасці - Афінскай Палітыі. Фактычна заканадаўца ўпершыню прапанаваў 

вельмі арыгінальную структуру размяшчэння нарматыўнага прававога матэ-

рыялу.  

Статут адрозніваўся ад іншых сярэдневечных помнікаў права не толькі 

структурай і значным памерам, але і  вышынёй прававой думкі, якая сведчыла і 

аб значным узроўні развіцця прававой навукі у Вялікім княстве Літоўскім. Не-

каторыя навукоўцы памылкова звалі Статут кодэксам, аб чым пісаў У.І. Пічэта 

ў артыкуле «Статут 1529 года і яго крыніцы». Я.А.Юхо падкрэсліваў, што Ста-

тут з’яўляецца зводам законаў, таму што ў ім атрымалі юрыдычнае замацаванне 

асновы грамадскага і дзяржаўнага ладу, паўнамоцтвы шэрагу органаў 
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дзяржаўнай улады і суда, прававое становішча рознах катэгорый насельніцтва, 

пытанні злачынства і пакарання, грамадзянскіх праваадносін (напрыклад, 

спадкаемства маёмасці, здзелкі) і інш.  

Увогуле Статут уяўляецца сістэматызаваным законам, які ўзвысіўся над 

сваім асноўным зместам (палажэннямі грамадзянскага і крымінальнага права), 

уключыўшы нормы канстытуцыйнага характару, рэгулюючыя, а галоўнае - 

гарманізуючыя дзяржаўна-прававы уклад ВКЛ. Статут замацоўвае прынцып  

адзінства права, суверэнітэту дзяржавы і клапоціцца аб яе абароне, аб'яўляючы 

вайсковую службу абавязковай. Хоць у ім не мела яшчэ свайго юрыдычнага 

замацавання раздзяленне уладаў у выглядзе нормы-прынцыпа, адна гэта ўжо 

існавала як ідэя, якая пранізвала ўвесь закон, аб чым сведчыць шэраг 

палажэнняў. Гаворыцца, напрыклад, што Вялікі князь рашэнні прымае “дзеля 

агульнай карысці” і не адзін, а разам з панамі-радай, а ў некаторых выпадках 

патрабуецца нават “ухвала земская” – скліканне сойму. Пры гэтым закон 

забараняе манарху што-небудзь жалаваць, або падцвярджаць прывілеі, 

знаходзячыся ў Польшчы. У адпаведнасці са статутнымі нормамі Вялікі князь 

з’яўляўся вышэйшай службовай асобай дзяржавы, у якой былі не толькі правы, 

але і абавязкі. Так, ён абавязваўся захоўваць тэрытарыяльную цэласнасць 

дзяржавы, не надзяляць пасадамі чужаземцаў, не адымаць пасадаў і маёмасці 

без суда, ахоўваць правапарадак у дзяржаве, прытрымлівацца законаў і 

старажытных звычаяў, а новыя законы прымаць толькі сумесна з панамі-радай. 

Такім чынам, Вялікі князь павінен быў падпарадкоўвацца  дзяржаўным законам 

і пры рэалізацыі сваіх уладных паўнамоцтваў дзейнічаць у іх межах, што 

сведчыць аб зараджэнні ідэі прававой дзяржавы.  

Аб гэтым сведчыць і важная, нашмат апераджаючая свой час (хоць 

зразумела і некалькі дэкларатыўная)  статутная норма аб тым, што ўсе 

падданыя ВКЛ, як багатыя так і бедныя, якога б становішча і саслоўя не былі, 

роўна і аднолькава павінны судзіцца па статутных нормах (р.1, арт.9). 

Увядзенне ў Статут гэтай нормы-прынцыпа, якой заканадаўча замацоўваўся 

прынцып адзінага права для ўсіх жыхароў дзяржавы, было вельмі важным, бо 



 11 

садзейнічала фарміраванню суверэнітэта нацыі. Дзяржава забяспечвала свой 

суверэнітэт шляхам пашырэння юрысдыкцыі на ўсю сваю тэрыторыю, а 

аднолькавае дзеянне закона ў адносінах да ўсіх падданых садзейнічала 

рэлігійнай згодзе і ўтварэнню адзінай нацыі.  

Канешне, Статут, як феадальны закон, перш за ўсё уключае нормы, якія 

забяспечвалі правы феадалаў (у тым ліку адносна права ўласнасці на зямлю). 

Акрамя таго, ён рэгламентуе іншыя маёмасныя праваадносіны, у тым ліку 

пытанні спадчыны і апекі, клапоціцца аб правах жанчын і аб іх маёмасным 

забеспячэнні, дэкларуе права жанчын свабодна выходзіць замуж і шмат іншае. 

Ён нават утрымлівае прыродаахоўчыя нормы. 

Значную ўвагу надае Статут 1529 г. судовай уладзе, якая не была яшчэ 

аддзелена ад выканаўчай, аднак закон канкрэтнымі артыкуламі некалькі 

абмяжоўвае самаўпраўнасць мясцовай адміністрацыі і судовых органаў, 

ахоўвае аўтарытэт суда, абавязвае суддзяў судзіць сумленна, справядліва, у 

адпаведнасці з законам, што сведчыла аб зараджэнні ідэі прэзумпцыі 

невінаватасці. 

Аналіз палажэнняў Статута сведчыць аб наяўнасці ў ім пэўнай тэндэнцыі 

гуманізацыі права. Так, Статут рэгламентуе нават тэрмін даўнасці 

крымінальнага пераследавання: у адносінах цяжкіх злачынстваў - 10 гадоў, 

менш цяжкіх – 3 гады (р.7, арт.27). У выніку ўзнікнення юрыдычнага канфлікту 

закон абавязвае прымяняць толькі статутавыя нормы. Адмова ў ажыццяўленні 

правасуддзя па прычыне адсутнасці ў Статуце адпаведнай прававой нормы  

забараняецца. У гэтым выпадку дазвалялася прымяняць звычаёвае права.  

Стварэнне Статута 1529 г. з’явілася важнай падзеяй у развіцці не толькі 

праватворчасці, але і правапрымяняльнай дзейнасці, таму што пасля яго 

прыняцця галоўнае значэнне стала належыць не граматам (прывілеям), а 

статутам і соймавым пастановам, а дзеянне Статута спрыяла умацаванню 

правапарадку ў дзяржаве і павышэнню прававой культуры грамадства.  

Патрэбна пры гэтым адзначыць, што не ўсе палажэнні Статута былі дзеючымі, 

а замацаваныя ў ім прагрэсіўныя для свайго часу палажэнні, ідэі і прынцыпы 
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гавораць, што Статут быў  у пэўнай ступені праграмным дакументам, 

арыентаваным не на сучаснасць, а на будучыню.  

Увогуле ж месца Статута 1529 г. ў еўрапейскай прававой гісторыі вельмі 

значнае. Палажэнні яго сведчаць аб багатай прававой культуры тагачаснага 

грамадства, якая развівалася ў рэчышчы агульнаеўрапейскай прававой думкі. 

Шматлікія вучоныя і  палітычныя дзеячы адзначалі, што такога закона ў той час 

яшчэ не мела феадальная Еўропа. Першы Статут стаў трывалай асновай для на-

ступнага паступальнага развіцця заканадаўства.  

Менавіта ўгодкам гэтага знакамітага помніка права і была прысвечана 

міжнародная навуковая канферэнцыя, якая адбылася на юрыдычным 

факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Навуковыя матэрыялы 

ўдзельнікаў канферэнцыі, надрукаваныя у гэтай кнізе, адлюстроўваюць 

сучасныя разнастайныя ўяўленні навукоўцаў аб гэтым знакамітым помніку 

права. 

Доўнар Т. І. прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права 

юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнаг універсітэта  
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