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Вядома, што вяршыняй сістэматызацыі і кадыфікацыі права Беларуска-

Літоўскай дзяржавы XVI ст. сталі зводы законаў – Статуты 1529, 1566 і 1588 

гг.  Па  сваёй  унутранай  дасканаласці  і  шырыні  рэгуліруемых адносін  яны 

пераўзыходзілі  нарматыўныя  прававыя  акты  многіх  тагачасных  дзяржаў 

Заходняй Еўропы. Асаблівая значымасць сярод іх належыць Статуту 1529 г., 

які  адкрыў  статутны  перыяд  у  развіцці  нашага  права.  Гэта  актуалізіруе 

пытанне вывучэння фактараў, якія  прывялі да прыняцця Статута ВКЛ 1529 г. 

Не буду арыгінальным, калі адзначу два галоўныя – гэта папярэднія крыніцы 

права, а таксама і сацыяльна-эканамічныя і палітычныя прычыны.

Крыніцамі Статута  1529 г., як вядома, былі звычаёвае права, папярэднія 

прывілеі  Княства,  асабліва  прывілеі  Казіміра  1447  г.,  Аляксандра  1492  г., 

Жыгімонта І 1506 г., Судзебнік Казіміра 1468 г., адміністрацыйная і судовая 

практыка і ў пэўнай ступені асобныя нормы рымскага, заходнееўрапейскага, 

польскага  і  кананічнага  права.  У  аснову  шэрагу  палажэнняў  Статута 

закладзены нормы звычаёвага права, якія ў свой час яны набылі форму закона 

ў выглядзе грамат, прывілеяў, лістоў князя (вялікага князя), пастаноў сойма, 

іншых прававых актаў. 

Спалучэнне ранейшай і новай правасвядомасці ажыццяўлялася ўжо ў 

першых вядомых пісаных нормах права, напрыклад  такіх як дагавор 1229 г. 

Смаленскага, Віцебскага і Полацкага княстваў з Рыгай, Готландскай зямлёй і 

нямецкімі гарадамі [1, с. 15 – 24] (да слова, пісанае права з’явілася ў Еўропе 

таксама ў ХІІІ  ст.).  Да гэтага часу адносяцца і  дагаворныя граматы паміж 

жыхарамі Полацкага і Віцебскага княстваў з іх князямі. На сённяшні дзень 

такіх  дагавораў  даследчыкі  не  выявілі,  аднак  пра  іх  існаванне  вядома, 

дзякуючы таму, што многія нормы гэтых дагавораў былі  ўпісаны ў больш 

познія  нарматыўныя акты,  якія  да  нас  дайшлі.  У прыватнасці,  у  абласной 



грамаце жыхарам Полацкай зямлі 1511 г.  ёсць спасылкі на акты, якія былі 

выдадзены Вялікімі князямі Скіргайлам, Вітаўтам, Жыгімонтам, Казімірам, 

Аляксандрам і ў якіх захаваліся нормы Х – ХП стст. [1, с. 76 – 80]. Вялікі 

пласт  прававога  матэрыялу  быў  выдадзены  з  другой  паловы  ХІV ст.  да 

пачатку ХVІ ст. у выглядзе агульназемскіх, абласных, валасных, гарадскіх і 

іншых грамат і прывілеяў, соймавых ухвал і судовых выракаў.

Асаблівую  ўвагу  хацелася  б  звярнуць  на  прывілеі  Казіміра  1447  г., 

Аляксандра Казіміравіча 1492 г., Жыгімонта Казіміравіча 1506 г. У прывілеі 

Казіміра  1447  г.  найбольш  поўна  выкладзены  правы  феадалаў.  Арт.  3 

пашырае кола асобаў, якім гарантавалася права недатыкальнасці, уключаючы 

ў  яго  такія  катэгорыі,  як  прэлаты,  княжаты,  рыцары,  шляхціцы,  баяры. 

Прывілей называе і гарадскіх жыхароў – месцічаў. Арт. 5 змяшчае важную 

канстытуцыйную норму аб  тым,  што  «княжата,  рытеры,  шляхтичи,  бояре, 

добровольно имели бы моць выехати з нашых земель князьства великого, для 

лепшего шчастья набытия,  а  любо учинков рытерских,  до  каждых земель, 

сторон, только выменяючи стороны неприятельское»  [2, с. 53]. Магчымасць 

набываць  адукацыю,  у  тым  ліку  і  юрыдычную,  у  лепшых  навучальных 

установах Еўропы, а затым вяртацца дамоў і выкарыстоўваць іх на практыцы 

садзейнічала як гаспадарчаму, так і духоўнаму развіццю Беларуска-Літоўскай 

дзяржавы. Гэты артыкул падкрэсліваў і свабоду выязда з дзяржавы і вяртання 

назад як неад’емнае права чалавека.

Адпаведна арт. 11 ні Вялікі князь, ні яго намеснікі і іншыя службовыя 

асобы дзяржавы «земль наших литовских и руских и жемоитских и иных» не 

мелі  права  прымаць  на  дзяржаўныя  ці  вялікакняжацкія  землі 

прыватнаўласніцкіх  «людей  данных,  извечных,  селянитых,  невольных».  У 

той  жа  час  і  феадалам  забаранялася  прымаць  на  свае  землі  дзяржаўных 

(вялікакняжацкіх)  сялян.  Значыць,  гэты  прывілей  Казіміра  стаў  галоўным 

канстытуцыйным актам, які юрыдычна заклаў пачатак прыгоннага права на 

нашых землях. 



Істотнае значэнне маюць арт. 13 і 14, у якіх заканадаўча замацоўвалася 

тэрытарыяльная цэласнасць дзяржавы, яе суверэнныя правы і адасобленнасць 

(арт.  13)  і  адначасова  забаранялася  раздаваць  чужаземцам  дзяржаўную 

маёмасць і пасады. У арт. 14 падкрэслівалася: «Також обецуем и слюбуем, иж 

в  землях  тых  нашых  великого  князьства  земль,  городов,  мест  а  любо 

некоторыи вряды а любо чти, не маем дать в честь никоего чюжоземца, але 

только родичам тых земль наших предреченых Великого Княства Литовского 

дамо, и наши после будущии дадуть в держание и володенье» [1, с. 46].

У  прывілеі  Аляксадра  Казіміравіча  1492  г.  нормы  канстытуцыйнага 

права  атрымалі  далейшае развіццё.  Першыя яго артыкулы ўвабралі  ў  сябе 

палажэнні прывілея Казіміра 1447 г., а арт. 13 – 33 былі новымі. Так, арт. 13 

замацоўваў  асновы  міжнароднай  палітыкі:  падтрыманне  добрасуседскіх 

адносін (з такімі краінамі, як Масковія, Заволжская Арда, Перакопская Арда, 

Валахія, каралеўства Польскае, княства Мазавецкае, Прусія, Лівонія, Пскоў, 

Вялікі Ноўгарад, Цвер і Разань), абавязак захоўваць раней заключаныя саюзы 

і пагадненні, «даводзіць іх да лепшага становішча і павелічэння».

Новай была норма, згодна з якой Вялікі князь не меў права адмяняць ці 

змяняць законы, пастановы і судовыя рашэнні без згоды на тое паноў-Рады. 

Тым самым павышалася роля і значнасць гэтага інстытута дзяржавы.

Прывілей пацвердзіў норму прывілея Казіміра аб тым, што пасады і 

маёмасць «мы абавязваемся не раздаваць нікому з чужакоў ці іна(ш)земцаў, 

але толькі прырод(жа)ным жыхарам» (арт. 14).

Важныя і іншыя палажэнні прывілея Аляксандра: забарона службовым 

асобам  вымагаць  у  падначаленых  і  насельніцтва  звыш  устаноўленых 

плацяжоў  рознага  роду  падачкі,  неабходнасць  вынясення  справядлівых 

судовых  выракаў  (рашэнняў),  роўнасць  усіх  перад  законам  («Мы,  а 

аднолькава і  паны-рады нашы, абавяз(е)аемся нічога не браць ад суда і  не 

стаяць пры адным баку з прычыны фавора, але кожнага аднолькава судзіць, 

даслед(а)ваць або прыводзіць у выкананне выракі» – арт. 28) і інш.



Важна,  што  абмяжоўваючы  ўладу  Вялікага  князя,  нормы  гэтага 

прывілея  «фактычна  вызначалі  яго  прававое  становішча  не  як  гасудара-

вотчынніка, а як вышэйшай службовай асобы ў дзяржаве» [3, с. 21].

На  прыняцце  Статута  паўплывалі  і  сацыяльна-эканамічныя  і 

палітычныя фактары. Асноўныя з іх наступныя:

1. Актыўнае развіццё сацыяльна-эканамічных і палітычных адносін у 

ВКЛ на пачатак ХУІ ст., што запатрабавала іх прававой рэгламентацыі для 

дальнейшага развіцця грамадства і дзяржавы.

 2.  Істотныя  змены  адбыліся  ў  класе  феадалаў.  Прыкметна  стала 

вылучацца сярэдняя і дробная шляхта з ліку вайскова-служылага люду. Яна 

стала  патрабаваць  для  сябе  не  толькі  эканамічных,  але  і  палітычных 

прывілеяў,  i ў  гэтым накірунку  дабілася  пэўных вынікаў,  якія  заставалася 

толькі замацаваць юрыдычна.

 3.  На  пачатак  ХУІ  ст.  завяршаецца  працэс  кансалідацыі  тэрыторыі 

ВКЛ. Цэнтралізатарскія памкненні Вітаўта,  Казіміра,  Жыгімонта І  Старога 

ўмацавалі цэнтральную ўладу, якая імкнулася заканадаўча замацаваць гэта.

4.  Пэўны  вопыт  набыла  практыка  падрыхтоўкі  і  прыняцця 

нарматыўных прававых актаў  у  выглядзе  прывілеяў  (грамат),  кадыфікацыі 

права на прыкладзе Судзебніка Казіміра 1468 г. Логіка развіцця права ў ВКЛ 

прыводзіла  да  далейшага  яго  ўдасканалення  ў  першую чаргу  ў  накірунку 

сістэм..

Усё гэта і спрыяла прыняццю першага  звода законаў – Статута 1529 г., 

якi пачаў  рыхтавацца  задоўга  да  яго  прыняцця.  Упершыню  неабходнасць 

кадыфікацыі атрымала прававое афармленне ў Валынскім прывілеі Вялікага 

князя Аляксандра 1501 г., у якім гаварылася, што мясцовы закон (прывілей 

Валынскай  зямлі)  дзейнічае  толькі  да  часу  прыняцця  агульнадзяржаўнага 

закону – Статута.

У  1514  г.,  улічваючы  патрэбы  феадалаў,  Сойм  ВКЛ  звярнуўся  да 

Вялікага  князя  з  просьбай  паскорыць  заканадаўчую  працу  над 

агульнадзяржаўным законам. Аднак першы праект Статута (які падрыхтавала 



камісія пад кантролем канцлера ВКЛ Альбрэхта Гаштольда) быў разгледжаны 

толькі ў 1522 г., а ўведзены ў дзянне ў 1529 г.[4, с. 215]. 
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