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У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ
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Праблема найболын эфектыўнага функцыянавання судовай улады 
цікавіла мысліцеляў на працягу тысячагодцзяў, аб чым сведчаць Стары і 
Новы Запаветы, дзе нават мае месца ўказанне на тое, што нельга аб’ядноў- 
ваць уладу манарха і судовую [1, с. 282-283]. Закраналі гэтую праблему і 
шматлікія беларускія мысліцелі. Так, аб неабходнасці змен у судовым ладзе 
BKJ1 пісалі ў сваіх творах такія знакамітыя мысліцелі, асветнікі і 
дзяржаўныя дзеячы, як Ф. Скарына, А. Волан, М. Літвін, JI. Сапега і інш. 
Яны заклікалі арганізаваць дзейнасць судовай сістэмы на новых прававых і 
маральных прынцыпах і звярталі ўвагу на неабходнасць уліку асабістых 
якасцей асоб, якія выбіраліся на пасады суддзяў. Так, Ф. Скарына 
прытрымліваўся ідэі вяршэнства народа ў праватворчасці, справядлівасці ў 
адпраўленні правасуддзя. Ён лічыў, што мэтай пакарання з’яўляецца 
застрашванне злачынцы і адначасова папярэджванне іншым асобам -  
патэнцыяльным злачынцам [2, с. 100-101, 136-142]. Асаблівая ўвага 
надавалася ім праблеме падбору асоб на пасады суддзяў і іх асабістым 
якасцям. Ф. Скарына патрабаваў: «Да судят людей судом справедливым, и 
да не уклонятся, ни на жадную старану, ни да не зрят на лица и не 
приимають даров <...> не справовали суть их, яко цари или властители, 
вышнии силу имеющие над ними, но яки ровнии и товариши, раду им 
даючи и справедливость меж ими чинячи» [2, с. 115].

Выказаныя Ф. Скарынам ідэі сацыяльна-палітычнага ўдасканалення 
палітыка-прававых інстытутаў, у тым ліку і адносна судовай улады, 
атрымалі істотнае развіццё ў працах М. Гусоўскага, М. Літвіна, С. Буднага, 
А. Волана, JI. Caneri і іншых тагачасных беларускіх мысліцеляў і дзяр- 
жаўных дзеячаў. Так, А. Волан, як паслядоўны прыхільнік дэмакратычных 
прынцыпаў ідэалогіі кальвінізму, выступаў супраць легітымацыі палітыка- 
юрыдычнай няроўнасці саслоўяў феадальнага грамадства. У пытаннях 
права ён лічыў, што апошняе створана розумам чалавека і павінна адпавя- 
даць тром прынцыпам: быць справядлівым, выступаць гарантам свабоды і 
роўнасці, быць разумным. 3 апошняга вынікала неабходнаць пастаяннага 
ўдасканалення заканадаўства. Права, на думку Волана, павінна стаяць на
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варце агульнай справядлівасці, для чаго ён прапаноўваў шэраг мер закана- 
даўчага характару: развіццё заканадаўчай палітыкі, рацыяналізацыя 
юрыдычных устаноў, развіццё прававой навукі, неабходнасць ацэнкі 
маральных якасцей пры выбарах і назначэнні суддзяў і службовых асоб. 
Правасуддзе А. Волан называў «вартавым грамадскага спакою» і лічыў 
найважнейшай якасцю і абавязкам суддзяў справядлівае i разумнае 
правапрымяненне. Ён пісаў, што суддзя павінен быць праўдзівым, «вялікай 
мудрасцю ўзнагароджаны, каб за памылкай і глупствам сваім вялікай 
шкоды і бяды грамадзянам не прынёс», быць мужным, «а мужнасць такая 
ёсць павіннасць, каб ні да просьбаў, ні да міласэрднасці не хіліўся, каб 
пагрозы магутных не баяўся» [3, с. 85-86]. Мысліцель лічыў недапушчаль- 
ным, што ў працэсе судовага разбору суддзі часам разглядаюць справы і 
вырашаюць спрэчкі не на падставе закону і справядлівасці, а на падставе 
безразважанага і сляпога пачуццёвага парыву, кіруючыся сімпатыямі, або 
гневам, або прагнасцю, а таксама іншымі душэўнымі заганамі [4, с. 221].

М. Гусоўскі ў «Песні пра зубра» (1523 г.) піша, што ў гады княжання 
Вітаўта суд вяршыўся на падставе прынцыпу справядлівасці, а сам князь 
«строга і крута судзіў, і прытым -  справядліва. Сам справядлівы ва ўсім і па 
гэтай жа мерцы кожнаму мерыў <.. .> Так жа бязлітасна, строга караў ён і 
суддзяў княжацкіх вотчын за подкупы, хабар, ліхвярства» [5, с. 60-61].

Таксама М. Літвін у сваім палітычным трактаце «Аб норавах татар, 
літоўцаў і масквіцян» (1550) узняў шэраг важных палітыка-прававых 
праблем (аб роўнасці людзей перад законам, неабходнасці ўдасканалення 
сістэмы дзяржаўнага кіравання і суда, дэмакратызацыі судовага працэсу, 
падрыхтоўкі кваліфікаваных службовых асоб і суддзяў), якія надоўга 
апынуліся ў цэнтры ўвагі грамадскай думкі Беларусі і Літвы.

У «Прысвячэнні Статута 1588 года Жыгімонту III» і «Звароце» да ўсіх 
саслоўяў Л. Сапега, погляды якога склаліся пад уплывам вучэнняў стара- 
жытных мысліцеляў антычнасці і які прытрымліваўся арыстоцелеўска- 
цыцэронаўскай канцэпцыі паходжання і прызначэння дзяржавы, адзначае, 
што яна паўстала натуральным шляхам з мэтай дасягнення як мага лепшага 
жыцця і грунтуецца на прынцыпах унутранага адзінства, правапарадку і 
законнасці. Цэнтральнай катэгорыяй філасофіі права Сапегі з’яўляецца 
катэгорыя свабоды («прыстойнаму чалавеку нішто не можа быць даражэй 
за свабоду»). Сутнасць жа свабоды складаюць неадчужальныя правы чала- 
века -  права асабістай недатыкальнасці і ўласнасці. Менавіта для абароны 
грамадзянскіх свабод існуе права і судовая ўлада. Такім чынам, Л. Сапега 
з’яўляўся прыхільнікам ідэі прававой дзяржавы. Ён пісаў, што неабходна, 
«...каб у суды і ў трыбуналы выбіралі не толькі людзей добрых, якія гэтыя 
правы нашы добра ведаюць, але богабаязных і добрадзейных, якія б не для 
карысці сваёй і на шкоду бліжняга з-за сквапнасці сваёй і для падарункаў 
правы скажалі, але, простым парадкам ідучы, святой праўды і справяд-
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лівасці прытрымліваліся, а тую свабоду, якой карыстаемся, у цэласці нам 
захавалі» [6, с. 47]. Усе гэтыя прагрэсіўныя ідэі пэўным чынам знайшлі 
адлюстраванне ў законе, асабліва ў Статуце 1588 г., адным з распрацоў- 
шчыкаў якога быў Л. Сапега. Яму ж належыць заслуга ў рэфармаванні 
судовай сістэмы ВКЛ і стварэнні ў 1581 г. Галоўнага суда (Трыбунала).

Актыўнае развіццё палітычнай і прававой думкі, павелічэнне колькасці 
высокаадукаваных палітычных дзеячаў, мысліцеляў і асветнікаў у XVI ст. 
стваралі ідэйна-тэарэтычныя перадумовы рэфармавання грамадскіх адно- 
сін, у тым ліку і ў сферы судовай улады. Патрэбна адзначыць, што спробы 
ўдасканаліць сістэму правасуддзя рабіліся задоўга да XVI ст., аб чым 
сведчаць законы дзяржавы (граматы Альгерда 1359 г., Ягайлы 1387 г., 
Судзебнік 1468 г. і інш.), аднак шырокае рэфармаванне ўсёй судовай 
сістэмы ВКЛ пачалося значна пазней і на падставе новага заканадаўства. 
Складальнікі кадыфікаваных зводаў законаў дзяржавы -  Статутаў 1529, 
1566, 1588 гг., шукаючы новыя формы судаводства, мелі галоўнай мэтай 
выключэнне несправядлівасці. Яны клапаціліся аб высокім прэстыжы суда, 
бо ведалі, што ў гэтым адлюстравана павага да самой дзяржавы. Як высокі 
абавязак разумелася маральнасць суддзяў. У Статутах набываюць развіццё
i іншыя прагрэсіўныя ідэі судаводства: наглядаецца тэндэнцыя зараджэння 
прынцыпу свабоднай ацэнкі доказаў, пашыраюцца публічнасць i адкры- 
тасць судовага працэсу, павялічваецца кола спраў з абавязковым удзелам 
адвакатаў. З узнікненнем Статутаў карэнна змяняюцца прынцыпы пакарання. 
Калі раней крымінальнае права мела мэтай галоўным чынам кампенсацыю 
шкоды ад прычыненага злачынства, то цяпер заканадаўства арыентуецца на 
прэвенцыю: як агульную, так і асаблівую. Менавіта ў Статутах найбольша 
выразна былі адлюстраваны этапы і набыткі судовай рэформы XVI ст., у 
аснову якой і былі пакладзены прагрэсіўныя ідэі беларускіх мысліцеляў.

Аднак пытанні аб прычынах, сутнасці і выніках судовай рэформы 
доўгі час амаль не падвяргаліся навуковай распрацоўцы. Толькі шэраг 
вучоных дарэвалюцыйнага перыяду (напрыклад, К. Малышаў, А. Каравіцкі) 
у сваіх працах закраналі пытанні аб судовай сістэме ВКЛ, звярталіся да дзей- 
насці новых судоў, якія з’явіліся ў XVI ст. (земскіх, падкаморскіх, Галоў- 
нага Літоўскага Трыбунала), аднак разглядалі іх з уласных дзяржаўна-пра- 
вавых пазіцый і ў цэлым не гаварылі аб судовай рэформе [7]. Найбольш 
дэталёва аб судовых установах ВКЛ пісаў знакаміты гісторык права, 
прафесар І. І. Лапо. Яго даследаванні перш за ўсё тычыліся дзейнасці 
мясцовых судоў ВКЛ -  гродскіх, земскіх і падкаморскіх, прычым ён даволі 
падрабязна характарызаваў парадак фарміравання гэтых судоў, іх склад і 
кампетэнцыю, закранаў пытанні стадый судовага працэсу і выканання 
судовых пастаноў [8]. Працы гэтага даследчыка былі напісаны на падставе 
шырокага абагульнення крыніц права і дакументальнага судовага матэ- 
рыялу. Заслугай І. І. Лапо з’яўляўся аналіз дзейнасці судовых устаноў у іх
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гістарычным развіцці. Менавіта працы I. I. Лапо з’яўляюцца самымі важ- 
нымі адносна дзейнасці новых мясцовых шляхецкіх судоў. Аднак, як ужо 
адзначалася, непасрэдна праблемай судовай рэформы ў ВКЛ, вучоны не 
займаўся. Ы не былі вызначаны адзінства разглядаемых працэсаў, агуль- 
насць канцэпцыі рэфармавання, тэндэнцыі ў судаўладкаванні і працэсуаль- 
ных адносінах.

У кантэксце ўласных навуковых даследаванняў пытанні дзейнасці 
судовай сістэмы ВКЛ закраналі іншыя вучоныя дарэвалюцыйнага перыяду 
(М. Н. Ясінскі, М. К. Любаўскі, Ф. I. Леантовіч і інш.) [9]. Напрыклад, 
М. К. Любаўскі ў працы «Литовско-русский сейм. Опыт по истории 
учреждения в связи с внутренним строем и внешней жизнью государства» 
(М., 1900) закранаў утварэнне і фарміраванне складу земскіх судоў, нека- 
торыя іншыя пытанні. Аднак ён, як і іншыя даследчыкі, проста гаварыў аб 
дзейнасці тых ці іншых устаноў і не характарызаваў іх як этап правядзення 
судовай рэформы ў дзяржаве.

Патрэбна адзначыць, што ў другой палове XIX ст. некаторыя навукоў- 
цы пачалі займацца не ўвогуле гісторыяй ВКЛ, а беларускай гісторыяй. 
Першымі такімі працамі былі «Агляд гісторыі Беларусі са старажытных 
часоў» А. В. Турчыновіча (Спб., 1857), «Лекцыі па гісторыі Заходняй Расіі» 
М. В. Каяловіча (Спб., 1884), шэраг артыкулаў і зборнікаў, падрыхтаваных
А. П. Сапуновым і інш. Пры гэтым многія навукоўцы, якія займаліся 
гісторыяй Беларусі, закраналі ў сваіх працах і некаторыя аспекты судовай 
дзейнасці.

Значны ўклад у даследаванне разнастайных пытанняў айчыннай 
гісторыі належыць знакамітаму беларускаму вучонаму М. В. Доўнар- 
Запольскаму. Ён напісаў вялікую колькасць навуковых прац па этнаграфіі, 
сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі Беларусі, Украіны, Літвы і 
Польшчы, а ў некаторых з іх звяртаўся да праблемы гісторыі судовай улады 
ў ВКЛ. Яго асаблівая заслуга ў тым, што ён амаль першы, хто назваў 
пераўтварэнні ў судовым ладзе і судаводстве XVI ст. менавіта судовай 
рэформай, аб чым сведчыць яго кніга «Гісторыя Беларусі», дзе ёсць 
маленькі параграф у дзве старонкі пад назвай «Судовая рэформа» [10, 
с. 136-137]. Пры гэтым цікавым з’яўляецца не толькі тое, што навуковец 
заўважыў судовую рэформу i прысвяціў ёй спецыяльны параграф, але i тое, 
што кніга М. В. Доўнар-Запольскага, якая напісана ў 20-я гг. XX ст., была 
забаронена да друку i пабачыла свет толькі пасля атрымання Беларуссю 
незалежнасці, а галоўнае -  яна была напісана менавіта пра гісторыю 
Беларусі. Аднак у невялічкім параграфе складана было надаць належную 
ўвагу праблеме судовага ладу і судаводства ВКЛ ў іх гістарычным развіцці.

У савецкі перыяд пытанні гісторыі судовай улады ў Беларусі амаль не 
закраналіся. Выключэннем з’яўляюцца працы вучоных перыяду белару- 
сізацыі. Так, трэба адзначыць значную ролю ў беларускай гістарыяграфіі
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У. І. Пічэты -  першага рэктара БДУ, які, не будучы беларусам, шмат пісаў 
пра гісторыю краіны, у якой жыў [11]; а таксама яго вучня -  В. Дружчыца, 
які ў сваіх працах, прысвечаных увядзенню Магдэбургскага права ў 
Беларусі, непасрэдна закранаў праблему дзейнасці гарадскіх судоў у тых 
беларускіх гарадах, што набылі Магдэбургскае права [12].

Пазней гэтае пытанне часткова асвятлялі ў адносінах да гарадскіх 
судоў тыя беларускія вучоныя-гісторыкі (З. Капыскі, А. Грыцкевіч i інш.), 
якія займаліся гісторыяй беларускіх гарадоў i гарадскога насельніцтва як у 
дзяржаўных гарадах, так і ў прыватнаўласніцкіх [13].

У канцы XX ст. беларускія вучоныя-правазнаўцы пачалі больш 
актыўна распрацоўваць праблему гісторыі судовых устаноў у Беларусі, аб 
чым сведчаць публікацыі (манаграфіі, вучэбныя дапаможнікі і навуковыя 
артыкулы І. А. Юхо, А. Ф. Вішнеўскага, С. Ф. Сокала, Т. I. Доўнар,
В. А. Шалкапляс [14]. Непасрэдна судовай сістэме і судовым рэформам у 
Беларусі быў прысвечаны шэраг навуковых артыкулаў Т. I. Доўнар [15].

Асаблівая заслуга ў актуалізацыі шматлікіх праблем айчыннай 
гісторыка-прававой навукі, у тым ліку адносна гісторыі судовай улады ў 
Беларусі, належыць прафесару І. А. Юхо, які на падставе аналізу закана- 
даўства ВКЛ, у тым ліку Статутаў 1529, 1566, 1588 гг., у сваіх працах даў 
агульную характарыстыку судовай сістэмы гэтай дзяржавы, вылучыў новыя 
прагрэсіўныя прынцыпы судовага ладу і судаводства ў Беларусі ў XVI ст., 
падкрэсліваў, што апошні Статут 1588 г. прасякнуты ідэяй прававой 
дзяржавы і, па сутнасці, з’яўляўся феадальнай канстытуцыяй і г. д. [16].

Нельга не адзначыць, што шэраг польскіх вучоных (як мінулага 
перыяду, так і ў цяперашні час), а таксама многія іншыя аўтары, якія пісалі 
на польскай мове пры даследаванні прававой гісторыі Польшчы, закраналі 
аналагічныя пытанні адносна ВКЛ, а некаторыя прама прысвячалі свае 
працы палітыка-прававой гісторыі гэтай дзяржавы. Пры разглядзе агульных 
пытанняў гістарычнага працэсу імі закраналіся і пытанні судовага ладу і 
судаводства. Аднак варта заўважыць, што ў сваёй большасці польскія 
даследчыкі прыніжалі значэнне літвінаў (так доўгі час называлі беларусаў) 
у здзяйсненні шматлікіх прагрэсіўных крокаў у гэтай дзяржаве [17]. Яны 
стараліся не звяртаць увагі на прававыя дасягненні ВКЛ і іх ўплыў на 
польскае заканадаўства, аб чым сведчыць, напрыклад, той факт, што толькі 
з 1614 па 1619 г. Статут 1588 г. перавыдаваўся ў Польшчы 9 разоў.

Трэба сказаць, што ў сучасны перыяд польскія вучоныя ўсё актыўней 
пачынаюць пры даследаванні ўласнай гісторыі, у тым ліку гісторыі 
судовага ладу і судаводства, закранаць адпаведныя пытанні адносна ВКЛ, а 
часам і рабіць параўнальны аналіз у сферы судовай улады [18].

З пачатку 90-х гг. XX ст. актыўна пачалі працаваць ў гэтым накірунку і 
літоўскія даследчыкі, якія, на жаль, за вельмі рэдкім выключэннем пішуць 
працы на літоўскай мове без іх перакладу на якую-небудзь еўрапейскую.
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Больш за ўсё літоўскія гісторыкі (як і польскія) звяртаюць увагу на адзін з 
цэнтральных судоў ВКЛ -  Галоўны суд (Трыбунал) [19]. !х заслугай 
з’яўляецца апублікаванне Статута ВКЛ 1529 г. і шэрагу кніг, якія змяшча- 
юць значны дакументальна-прававы матэрыял. Напрыклад, літоўскія 
даследчыкі перадрукавалі некалькі кніг Літоўскай метрыкі з кароткімі 
каментарыямі да іх, дакументальна-судовы матэрыял адносна дзейнасці 
Галоўнага Літоўскага Трыбунала і інш.

Надавалі ўвагу дзейнасці судоў у ВКЛ у сваіх працах і ўкраінскія 
навукоўцы. Напрыклад, А. I. Пашук у кнізе «Суд і судочинство на 
лівобережній Украіні в XVII-XVIII ст.» (Львоў, 1967) асвятляў асаблівасці 
рэалізацыі судовай рэформы XVI ст. на ўкраінскіх землях, адзначаючы, 
што на Украіне існавалі гродскія, земскія, падкаморскія суды, але яны 
дзейнічалі пад іншымі назвамі. Аўтар падкрэсліваў, што жыхары Кіеўскага 
княства мелі права карыстацца Статутамі ВКЛ і, больш таго, сцвярджае, 
што Трэці Статут быў напісаны на мове, якая ўяўляла сабой мешаніну 
беларускай, украінскай і рускай і была тагачаснай украінскай мовай [20, 
с. 63]. Не ўсе ўкраінскія навукоўцы прытрымліваліся гэтай думкі [21]. 
Увогуле ж украінскія навукоўцы падкрэсліваюць прававыя дасягненні ВКЛ 
і важную ролю Статутаў ў прававой гісторыі свайго народа, у тым ліку 
адносна рэгламентацыі судовай дзейнасці ў дзяржаве.

Друкаваліся і перадрукоўваліся кнігі іншых замежных аўтараў, якія 
тычыліся гісторыі Беларусі, дзе закраналіся пытанні гісторыі судовых 
органаў [22]. Большасць жа іншых замежных аўтараў судовую рэформу
XVI ст. амаль не закраналі, а пытанні, звязаныя з ВКЛ, характарызавалі 
даволі павярхоўна і часцей за ўсё на падставе блытаніны з назвай «Літва» 
яны не звязвалі гісторыю ВКЛ з гісторыяй Беларусі [23].

Увогуле ж працяглы перыяд навукоўцы мала надавалі ўвагі судовай 
рэформе XVI ст., між тым вельмі ўражвае значны судовы матэрыял, 
назапашаны на працягу дзеяння гродскіх, падкаморскіх, земскіх судоў, 
Галоўнага суда (Трыбунала) і інш. Нават шматлікія судовыя дакументы, 
змешчаныя ў АВАК і іншых выдадзеных у дарэвалюцыйны перыяд (а 
таксама і ў наш час) зборніках дакументаў ВКЛ, мала падвяргаліся аналізу. 
Таксама патрабуе ўвагі (і не аднаго навукоўцы, а цэлага навукова- 
даследчага інстытута) дакументальна-судовы матэрыял Літоўскай метрыкі.

Непасрэдна праблеме судовай рэформы XVI ст. была прысвечана 
кандыдацкая дысертацыя Ю. П. Доўнар. У кантэксце дысертацыйнага 
даследавання ў 1997-2003 гг. апублікаваны шэраг навуковых артыкулаў аб 
прычынах рэформы, гістарыяграфіі праблемы, этапах рэфармавання 
судовай сістэмы ВКЛ [24]. Пасля абароны кандыдацкай дысертацыі была 
апублікавана манаграфія «Судовая рэформа XVI стагоддзя ў Вялікім 
княстве Літоўскім», у якой былі прааналізаваны ўсе папярэднія навуковыя 
напрацоўкі адносна судовай сістэмы ВКЛ і зроблены абагульняючыя
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вывады па значэнні і выніках судовай рэформы [25]. Так, было адзначана, 
што яна ўяўляла сабой комплекс мер па заканадаўчым забеспячэнні і 
арганізацыйным пераўтварэнні дзейнасці існуючых судовых устаноў і ўтва- 
рэнні новых судоў, якія грунтаваліся на такіх прагрэсіўных прынцыпах, як 
аддзяленне судовай улады ад выканаўчай, вяршынства закону, прэзумпцыя 
невінаватасці, выбарнасць суддзяў, публічнасць і спаборнасць судовага 
працэсу і інш. Завяршальны этап судовай рэформы знайшоў адлюстраванне 
ў Статуце 1588 г., працяглая дзейнасць якога садзейнічала павышэнню 
правасвядомасці і прававой культуры грамадства, тым самым ствараючы 
перадумовы пераходу да наступнай, больш прагрэсіўнай грамадска- 
эканамічнай фармацыі.

Увогуле ж праблема гісторыі судовых рэформаў у Беларусі патрабуе 
значнай ўвагі даследчыкаў, тым больш што прымяненне гістарычнага і 
кампаратыўнага падыходаў у гэтай сферы неабходна для дасягнення най- 
большай эфектыўнасці пры ўдасканаленні судовай сістэмы і судаводства на 
сучасным этапе развіцця беларускай дзяржаўнасці.
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