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Першым  сістэматызаваным  зводам  законаў  ХVІ  стагоддзя  ў  у  ВКЛ 

стаў Статут 1529 г. Крыніцамі для першай агульна-дзяржаўнай кадыфікацыі 

былі  звычаёвае  права,  заканадаўчыя  акты  Вялікага  князя  Літоўскага 

(граматы),  судовая  практыка,  некаторыя  нормы  рымскага,  польскага, 

чэшскага і  нямецкага права.  Шэраг сучасных вучоных адносяць да крыніц 

першага Статута  хрысціянскія (рэлігійныя) нормы. Аднак, перш за ўсе, трэба 

адзначыць,  што  галоўнай  крыніцай  Статута  было  звычаёвае  права 

стражытных беларускіх дзяржаў-княстваў.

Першы  звод  законаў  утрымліваў  добра  распрацаваныя  нормы 

дзяржаўнага  (канстытуцыйнага),  грамадзянскага,  шлюбна-сямейнага, 

адміністрацыйнага,  крымінальнага  і  працэсуальнага  права.  Адпаведная 

колькасць  нормаў  розных  галін  права  рэгламентавала  парадак  утварэння, 

склад  і  паўнамоцтвы дзяржаўных  і  судовых  органаў,  прававое  становішча 

розных катэгорый насельніцтва. Нормы канстытуцыйнага права змяшчаліся ў 

асноўным у першых трох раздзелах Статута. Вялікі князь Літоўскі і кароль 

Польскі Жыгімонт І у Прэамбуле да першага звода законаў аб’яўляе аб тым, 

што жадае даць правы ўсім жыхарам дзяржавы –“подданым а тубылцом”, 

свецкім  і  духоўным,  праваслаўным  і  католікам,  усім  тым,  хто  меў  гэтыя 

правы  ад  папярэдніх  Вялікіх   князеў  (Казіміра,  Аляксандра  і  іншых)  [1, 

с.114].

Статут  1529  г.  юрыдычна  замацаваў  суверэнітэт  дзяржавы,  яе 

самастойнасць  і  незалежнасць,  а  таксама  тэрытарыяльную  цэласнасць  і 

недатыкальнасць (Статут 1529. Р. 3, арт. 1, 3-6). Цікавымі  таксама застаюцца 

нормы канстытуцыйнага характару суадносна ўсеагульнасці права і роўнасці 

ўсіх перад законам (Статут 1529. Р. 6, арт. 1-2) [2, с.21].



Гэта дазволіла шматлікім вучоным лічыць Статут 1529 г. сваеасаблівай 

феадальнай канстытуцыяй, у якой упершыню рэгламентаваліся структура і 

характар  дзейнасці  органаў  улады,  асноўныя  правы  і  прывілеі  пануючага 

класа і саслоўя шляхты. На думку С.Ф. Сокала  Статут з,яўляецца “вяршыней 

сістэматызатарскай і кадыфікацыйнай дзейнасці”[3, с.35]. Таксама  адзначым, 

што  першы  звод  законаў   ВКЛ  з’яўляецца  не  толькі  выдатным  творам 

юрыдычнай думкі, але і найважнейшым помнікам старабеларускай мовы.

Ідэі  першага  Статута  адносна  самастойнасці,  незалежнасці  і 

недатыкальнасці  тэрыторыі  дзяржавы  непасрэдна  паўплывалі  на 

фарміраванне і развіцце палітыка-прававой думкі Беларусі ў першай палове 

ХІХ  ст.  Сярод  асветнікаў  гэтага  часу,  якія  займаліся  “справамі  сваей 

дзяржавы”,  неабходна  ўзгадаць  Міхаіла  Клеафаса  Агінскага  і  Адама 

Чартарыйскага,  якія  напачатку  ХІХ  ст.  распрацоўвалі  асабістыя  праекты 

адраджэння былой беларускай дзяржаўнасці.

М.К.  Агінскі  адносіўся  да  памешчыкаў  Беларусі  і  Літвы,  якія 

зыходзячы  з  рэальных  суадносін  сіл  на  еўрапейскай  арэне,  узялі  курс  на 

падтрымку Аляксандра І і Расіі. Ён неаднаразова сустракаўся з Аляксандрам І 

і ў маі 1811 года падаў Расійскаму імператару мемуарную запіску і  праект 

указа  аб  заснаванні  ВКЛ  у  складзе  Гродзенскай,  Віленскай,  Мінскай, 

Віцебскай,  Магілеўскай,  Кіеўскай,  Падольскай,  Валынскай  губерняў, 

Беластоцкай вобласці і Тарнопальскай акругі на правах аўтаноміі, на чале з 

намеснікам імператара  (мелася  на  увазе,  што такім намеснікам будзе  хто- 

небудзь з братоў Імператара). Сталіцай ВКЛ вызначалася Вільня [4, с.197]. 

Асноўнай  мэтай  групоўкі,  узначаленай  М.К.  Агінскім,  было  адраджэнне 

былой  дзяржаўнасці  беларусаў,  літоўцаў  і  ўкраінцаў   ў  форме  аўтаноміі, 

уключаючы тэрыторыю Беларусі  і  Літвы з сталіцай Вільняй,  у  наступным 

меркавалася аб,яднанне з Вялікім княствам Варшаўскім у адноўленай Рэчы 

Паспалітай. Расійскі імператар адхіліў праект М.К. Агінскага, тлумачачы гэта 

тым, што “зараз няма часу займацца гэтымі справамі і неабходна клапаціцца 

аб  арганізацыі  абароны  дзяржавы  ад  французаў”.  Аляксандр  І  толькі  на 



словах  асуджаў  падзелы  Рэчы  Паспалітай,  менавіта  як  палітычны  акт,  на 

самой  справе  ён  не  жадаў  увогуле  ствараць  ВКЛ,  няхай  нават  у  складзе 

Расійскай імперыі.

Працягваў справу М.К. Агінскага знакаміты палітычны дзеяч, куратар 

Віленскай  вучэбнай  акругі,  князь  Адам  Чартарыйскі.  Вясной  1796  года 

адбылася  адна  вельмі  цікавая  размова  паміж  яшчэ  тады  Вялікім  князем 

Аляксандрам і князем Адамам Чартарыйскім, якая дапамагае больш глыбока 

зразумець  палітыку  царскага  ўрада  ў  адносінах  да  Беларусі.  Адам 

Чартарыйскі гаварыў аб загінуўшай Польшчы і падзелах Рэчы Паспалітай. 

Князь выказаў перад будучым імператарам надзею аб аднаўленні Польшчы ў 

сваіх  межах.  Калі  князь  Адам  Чартарыйскі  быў  назначаны  куратарам 

Віленскай  вучэбнай  акругі,  то  ён  узяў  у  памочнікі  сабе  Т.  Чацкага,  Ю. 

Нямцэвіча  і  Г.  Калантая.  Гэтыя  людзі,  якія  займалі  адказныя  пасады  ў 

Віленскай акрузе, лічылі Беларусь часткай будучай “уваскрэсшай” Польшчы. 

Яны  меркавалі,  што  на  тэрыторыі  Беларусі  трэба  толькі  канчаткова 

прыўнесці польскую культуру, якая насаджалася ў гэтым краі і да падзелаў 

Рэчы Паспалітай.  Расійскі  імператар  Аляксандр  І  ні  ў  якім разе  не  хацеў 

аднавіць Рэч Паспалітую ў межах 1772 года як самастойную дзяржаву. Ен 

збіраўся  далучыць  да  ўтворанага  Каралеўства  Польскага  Літву,  Беларусь  і 

правабярэжную Украіну, аднак у складзе сваей Расійскай імперыі. 

Галоўным пытаннем палітыка-прававой думкі Беларусі першай паловы 

ХІХ  ст.  было  адраджэнне  дзяржаўнасці,  пошук  шляхоў  да  нацыянальнай 

незалежнасці.  Праблематыкай  гэтага  пытання  займаліся  і  студэнты 

Віленскага універсітэта, якія ўваходзілі ў склад тайных таварыстваў. Першым 

з  такіх  таварыстваў у  Беларусі  былі  філаматы (1817-1823г.г.),  якія  ў  сваёй 

дзейнасці  актыўна  ўздымалі  пытанне  аб  самастойнай  прыродзе  сваей 

дзяржавы і  аб неабходнасці яе адраджэння незалежна ад Польшчы і  Расіі. 

Яны  змагаліся  за  сацыяльнае  аднаўленне  грамадства,  за  нацыянальную 

самасвядомасць беларускага народа. Філаматы, як і мысліцелі эпохі Асветы, 

асноўныя  прынцыпы  пабудовы  грамадства  шукалі  ў  натуральным  праве, 



лічачы  гэту  тэорыю  сапраўднай  і  не  патрабуючай  ніякіх  дапаўняльных 

доказаў. Натуральнае права выступала як навука аб адносінах паміж людзьмі, 

аб свабодзе і роўнасці ўсіх людзей у грамадстве. 

Такім  чынам,  канстытуцыйная  накіраванасць  нормаў  першага 

кадыфікаванага  і  сістэматызаванага  зборніка  законаў  -   Статута  1529  г. 

адносна  суверэнітэта,  самастойнасці  і  незалежнасці  дзяржавы  непасрэдна 

паўплывалі на палітыка-прававую думку Беларусі ў першай палове ХІХ ст. 
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