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РЭФЕРАТ 

Капытоў Вячаслаў Аляксандравiч 

Тэма: Дакументы гродскіх, земскiх і падкоморскiх судоў як крыніца па 

гісторыі Беларусі XVI - XVIII ст. 

Актуальнасць: актуальнасць тэмы абумоўлена ростам у беларускім 

грамадстве увагі і цікавасці да ролі права ў гістарычным развіцці грамадства. 

Глыбокае аналітычнае асэнсаванне гісторыка-прававой спадчыны дзяржавы 

дае магчымасць па-новаму, кампетэнтна ацаніць тэндэнцыі развіцця 

дзяржаўна-прававых інстытутаў. У Рэспубліцы Беларусь дадзены працэс 

ўскладняецца грамадска-эканамічнымі ўмовамі, незавершанымі рэформамі 

звёнаў дзяржаўнай улады, што можа прывесці да сляпога капіявання 

прававых інстытутаў іншых краін, без уліку ўласных дасягненняў. Пры такіх 

абставінах мэтазгодна звярнуцца да гісторыка-прававому вопыце нашага 

мінулага, асабліва - у перыяд, калі беларускія землі перажывалі цыкл 

палітычных, эканамічных, прававых і сацыяльных трансфармацый, 

выкліканых іх далучэннем да Вялікага княства Літоўскага. 

Мэта дыпломнай працы вызначыць значэнне судоў беларускіх земляў 

Вялікага княства Літоўскага XVI - XVIII ст .; аб'ект працы - актавыя кнігі 

гродскiх, земскіх і падаморскiх судоў XVI - XVIII ст .; прадмет - ўласцівасці 

крыніц актавых кніг гродскiх, земскіх і падкаморскiх судоў па гісторыі 

Беларусі XVI - XVIII стст .; метадалагічнай асновай дыпломнай працы 

сталі прынцыпы аб'ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці і каштоўнаснага 

падыходу. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Актавыя кнігі 

складаюць унікальныя крыніцы па гісторыі Беларусі. Іх значэнне неацэнна за 

той уклад, які ўнёс іх вывучэнне ў развіццё палеаграфіі, дыпламатыкі, 

гістарычнай геаграфіі і тапанімікі, метралогіі, храналогіі, сфрагістыкі, 

геральдыкі і нумізматыкі на рубяжы ХIХ-ХХ ст. Аднак вывучэнне актавых 

кніг з дапамогай спецыяльных гістарычных дысцыплін даследчыкамі не 

павінна спыняцца. Гэта унікальная крыніца дапаможа раскрыць яшчэ не адну 

цікавую старонку ў гісторыі нашай краіны. 

У канчатковым выніку, пільна вывучыўшы такі маю тэму, можна 

зрабіць адназначнае заключэнне, што ў Вялікім Княстве Літоўскім 

судаводства, ды і ўсё развіццё права ў цэлым, абсалютна не саступала 

ўзроўню іншых еўрапейскіх дзяржаў таго часу.  

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

ўвядзення, трох раздзелаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і 

літаратуры. Агульны аб'ём работы - 58 старонак. З іх: спіс крыніц і 

літаратуры - 2 (27 найменняў).  
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ABSTRACT 

Kapytou Viachaslau Aleksandrovich 

Topic: Documentation zemsky, grodsk and podkomorskih courts as a source 

on the history of Belarus XVI - XVIII centuries. 

Urgency: The relevance of the topic is determined by the growth in the 

Belarusian society of attention and interest in the role of law in the historical 

development of society. A deep analytical understanding of the historical and legal 

heritage of the state provides an opportunity to assess the development trends of 

state and legal institutions in a new, competent way. In the Republic of Belarus, 

this process is complicated by socio-economic conditions, unfinished reforms of 

the government, which can lead to blind copying of legal institutions of other 

countries, without taking into account their own achievements. Under such 

circumstances, it is advisable to turn to the historical and legal experience of our 

past, especially at a time when the Belarusian lands were experiencing a cycle of 

political, economic, legal and social transformations caused by their accession to 

the Lithuanian state and the formation of the Grand Duchy of Lithuania. 

The aim of the thesis. Importance of the courts of the Belorussian lands of 

the Grand Duchy of Lithuania in the 16th - 18th centuries; Object of work - the 

assembly books of Grodsky, Zemsky and sub-sea courts of the XVI - XVIII 

centuries; Subject - properties of sources of the assembly books of Grodsky, 

Zemsky and sub-sea courts on the history of Belarus in the 16th - 18th centuries; 

The methodological basis of the thesis work was the principles of objectivity, 

historicism, systemic and value approach. 

The main provisions for the thesis defense. The assembly books constitute 

a unique source on the history of Belarus. Their significance is invaluable for the 

contribution that their study made to the development of paleography, diplomacy, 

historical geography and toponymy, metrology, chronology, sphragistics, heraldry 

and numismatics at the turn of the 19th-20th centuries. However, the study of the 

books with the help of special historical disciplines by researchers should not stop. 

This unique source will help to reveal more than one interesting page in the history 

of our country. 

Ultimately, after carefully studying such a topic, it can be concluded 

unequivocally that in the Grand Duchy of Lithuania legal proceedings, and all the 

development of law in general, were not inferior to the level of other European 

states of the time.  

The structure and scope of the thesis. The thesis consists of an 

introduction, three chapters, conclusion, a list of sources used and literature. The 

total amount of work is 58 pages. Of these: a list of sources and literature - 2 (27 

titles), abstract in Russian, Belarusian and English - 4.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена ростом в белорусском обществе 

внимания и интереса к роли права в историческом развитии общества. 

Глубокое аналитическое осмысление историко-правового наследия 

государства дает возможность по-новому, компетентно оценить тенденции 

развития государственно-правовых институтов. В Республике Беларусь 

данный процесс осложняется общественно-экономическими условиями, 

незавершенными реформами звеньев государственной власти, что может 

привести к слепому копированию правовых институтов других стран, без 

учета собственных достижений. При таких обстоятельствах целесообразно 

обратиться к историко-правовому опыту нашего прошлого, особенно - в 

период, когда белорусские земли переживали цикл политических, 

экономических, правовых и социальных трансформаций, вызванных их 

присоединением к Литовскому государству, и образованием Великого 

княжества Литовского. 

 Дискуссия по поводу источников по истории судопроизводства, 

обусловливает актуальность изучения истории судебного процесса и 

судебных органов, действующих в разные исторические эпохи. Важным 

фактором необходимости обращения именно к истории XVI - XVIII вв., 

является стремительное развитие в указанный период законодательства, 

регламентирующего судебный процесс и в дальнейшем, в течение двух 

последующих веков, использовавшегося в белорусских судах. 

 Несмотря на теоретические достижения как в юридической, так и в 

исторической науке, значительная часть проблем, касающихся истории 

судебных органов и судопроизводства Беларуси в составе Великого 

княжества Литовского, до сих пор остается малоисследованной, а отдельные 

аспекты требуют серьезных уточнений и дополнений. Большого внимания 

заслуживают вопросы организации деятельности судебных органов, 

актуальность исследования которых очевидна не только как элемента в 

реконструкции целостного функционирования правовых институтов 

указанной эпохи, но и как исторического объекта, в котором фокусируются 

проблемы сословных привилегий феодального государства, перехода от 

обычного права к писаному закону, соотношение между правом и обычаем. 

В современной научной литературе недостаточно освещены научные 

исследования по письменным источникам земских, гродских и подкоморских  

судов, действующих на территории Беларуси.  

Цель исследования – определить значение судов белорусских земель 

Великого княжества Литовского XVI - XVIII вв. 

Задачи исследования: 


