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Аннотация
Прааналiзавана гаспадарча-прававое рэгуляванне жыцця грамадства на тэрыторыi Беларусi ў старажытнасцi i сярэднявеччы. Растлумачана сутнасць спецыяльнай тэрмiналогii. Паказана гiстарычная эвалюцыя станаўлення форм
гаспадарча-прававога рэгулявання. Названы i бегла прааналiзаваны тэксты
важнейшых крынiц права, якiя сведчаць пра наяўнасць рэгулявання жыцця насельнiцтва з дапамогай прававых нормаў.
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Abstract
The article analyzes economic and legal regulation of society in Belarus in antiquity
and the middle ages. It explaines the essence of special terminology. The historical
evolution of the emergence of forms of economic-legal regulation is shown. The
author names, and fled analyzes the texts of the most important sources of law that
indicate the existence of regulation of life of the population through legal norms.
Keywords: law, primitive society, national economy, legal regulation, of the middle
ages, common law, custom, ritual.
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Артыкул склалi матэрыялы, атрыманыя ў вынiку праведзенага даследавання ў рамках выканання аднаго з этапаў навукова-даследчай працы
(НДП) «Исследование правового регулирования народно-хозяйственного
комплекса страны в историческом аспекте», у складзе агульнай кафедральнай тэмы НДП «Народно-хозяйственный комплекс страны и
система правовых мер его защиты» (НДП № 03-3.1/ПД).
The article made the materials obtained in the result of the research
conducted in the framework of the implementation of one of the stages of
the scientific research work (SRW) «Study of the legal regulation of national
economic complex of the country in the historical aspect», in the Department
themes SRW «National-economic complex of the country and the system of
legal measures for its protection» (SRW №: 03-3.1/ПД).
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Уводзiны

Народна-гаспадарчы комплекс – гэта адно з паняццяў
сучаснай тэрмiналогii, якое характарызуе гаспадарчую
(у шырокiм сэнсе) сiстэму краiны, дзейнасць якой накiравана на сацыяльна-эканамiчную стабiльнасць грамадскага (дзяржаўнага) iснавання. Паняцце «народнагаспадарчы комплекс» аб’ядноўвае праблематыку эканамiчных, сацыяльных, навукова-культурных, рэлiгiйнаiдэалагiчных, палiтычных i iншых пытанняў у мэтах
паступальна-прагрэсiўнай эвалюцыi грамадства ў iнтарэсах стабiльнага забеспячэння жыцця насельнiцтва
краiны, атрымання дабаўленай вартасцi для фармiравання бюджэту, накаплення навуковых, культурных i
iншых каштоўнасцей як гарантыi стабiльнага функцыянавання дзяржавы i грамадства. Народна-гаспадарчы
комплекс падзяляюць на «сферу матэрыяльнай вытворчасцi» i «невытворчую сферу» [1]. У апошнюю ўключаюць у тым лiку i «...ахову здароўя, адукацыю, культуру i
мастацтва, навуку...» i iнш. [2].
Таму, калi мы гаворым пра «прававое рэгуляванне»
народна-гаспадарчага комплексу, то гэта не азначае
вузкаэканамiчнае рэгуляванне прававых норм i органаў (або нейкую толькi эканамiчную правападпарадкаванасць). Тэма «Прававое рэгуляванне народнагаспадарчага комплексу» хутчэй датычыць ролi права i
прававой сiстэмы ў жыццi грамадства цалкам, прычым
i ў нематэрыяльнай, i ў духоўнай сферы ў тым лiку.
Цi можна выкарыстоўваць тэрмiн «народнагаспадарчы комплекс» у дачыненнi да грамадства
эпохi сярэднявечча цi першабытнасцi? Адказ на гэтае
пытанне можа быць наступны: можна, але толькi на той
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стадыi гiстарычнага развiцця, калi была «гаспадарка» i
быў «народ».
Калi гаварыць пра гаспадарку», то гэтая лексiчная
адзiнка (лексема) пазначае даволi старажытную з’яву.
Грамадская гаспадарка зараджаецца разам з зараджэннем першабытнага чалавецтва. Найстаражытнейшыя
людзi (для тэрыторыi Беларусi гэта неандэртальцы – каля 100–40 тыс. гадоў таму назад, i краманьёнцы – каля
40 тыс. г. да н.э.), iнакш – гiстарычна першасныя насельнiкi беларускiх зямель, ужо мелi сваю грамадскую гаспадарку. Яна, канешне, была арганiзавана з улiкам прымiтыўных форм сацыяльных узаемаадносiн, гiстарычнаархаiчных прылад працы i гэтак далей, але ўсё-ж такi
гэта была гаспадарка, якая была арганiзавана людзьмi
ў iнтарэсах забеспячэння прадуктамi жыццядзейнасцi
тагачаснага грамадства.
Калi гаварыць пра народна-гаспадарчы комплекс як
гiстарычную з’яву, то неабходна звярнуцца да паняцця «народ». Высветлiць яго месца ў гiстарычнай эвалюцыi i генезiсныя вытокi. У навуковай лiтаратуры слова
«народ» ужываецца ў двух значэннях – у палiтычным
i культурна-этнiчным. Палiтычнае вызначэнне дадзенага слова часцей асацыiруецца з паняццем «нацыя».
Маецца на ўвазе, што фармiраванне этнасаў праходзiць
некалькi стадый. Спачатку яны фармiруюцца ў якасцi
пэўнай агульнасцi (рус: общность) на падставе нейкiх
этнiчных каранёў (iнакш: адбываецца «этнагенез»), потым у вынiку сумеснага пражывання ў межах развiцця
феадальных адносiн адбываецца кансалiдацыя этнасу
да ўзроўню фармiравання народнасцi, а потым на стадыi капiталiзму пачынаецца станаўленне нацыi.
Так, напрыклад, тры братнiя ўсходнеславянскiя народы, згодна з найбольш абгрунтаванай тэорыяй, з дзеючых сёння (аўтар – маскоўскi вучоны В. Сядоў [3]), маюць наступны этнагенез. Беларусы з’яўляюцца вынiкам
сiмбiёзу (iнакш: шлюбна-роднаснага мяшання) балтаў i
славян; адпаведна, рускiя – вынiк сiмбiёзу фiна-вуграў i
славян, а украiнцы – скiфа-сарматаў i славян. Канчатковае фармiраванне народнасцi ў беларусаў адбылося
падчас станаўлення беларуска-лiтоўскай дзяржавы ВКЛ
(другая палова ХIII – сярэдзiна ХVI ст.). А потым, калi
беларускiя землi сталi на шлях капiталiстычнага развiцця, пачалося станаўленне нацыi. Завяршэнне фармiравання нацыi адбываецца ў кожнага народа па-свойму ў
залежнасцi ад спецыфiкi яго гiстарычнага лёсу, ад тых
агульна-палiтычных, сацыяльных i эканамiчных умоў, у
якiх працякала яго гiстарычная эвалюцыя. Напрыклад,
станаўленне нацыi ў беларусаў у вынiку доўгага перыяду
знаходжання ў складзе дзяржаў, створаных суседнiмi
народамi (у Польшчы i Расii), што праводзiлi палiтыку
паланiзацыi i русiфiкацыi насельнiцтва Беларусi, кан-
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чаткова адбылося толькi ў канцы ХХ ст., пасля крушэння
СССР i аднаўлення беларускай дзяржаўнасцi.
Таму гаварыць пра народна-гаспадарчы комплекс як
з’яву ў гiсторыi народа можна, на наш погляд, толькi падчас станаўлення народа. Прычым пачынаць ужыванне
гэтага тэрмiна можна, напрыклад, падчас фармiравання
першай са стадый этнагенезу – народнасцi. I далей, падчас iснавання нацыi, падчас развiцця iндустрыяльнага i
пост-iндустрыяльнага грамадства.
Як жа вызначыць яшчэ больш раннi перыяд у развiццi
гаспадарча-прававога рэгулявання (яшчэ да часоў узнiкнення народнасцi)? Для высвятлення ролi права ў жыццi грамадства на больш раннiх стадыях, на наш погляд,
можна карыстацца тэрмiнам «рэгуляванне гаспадарчых
адносiн» альбо тэрмiнам «гаспадарча-прававое рэгуляванне». Было грамадства, былi грамадскiя адносiны –
значыць, было i нейкае рэгуляванне гэтых адносiн. На,
нейкага кшталту, прававой аснове.
Якiм жа чынам адбывалася грамадска-прававое рэгуляванне гаспадарчых адносiн на тэрыторыi Беларусi
ў эпоху першабытнасцi i сярэднявечча? Для адказу на
гэтае пытанне патрэбна звярнуць увагу на ўзровень i
спецыфiку развiцця грамадства на тэрыторыi Беларусi
на працягу двух азначаных перыядаў. А яны сведчаць аб
тым, што самыя раннiя прыкметы грамадска-прававога
рэгулявання гаспадарчых адносiн у гiсторыi патрэбна
звязваць з зараджэннем асобных элементаў звычаёвага
права.
Найстаражытнейшай формай грамадскага рэгулявання сацыяльных адносiн было табу. Менавiта яно ўяўляла сабой i гiстарычна-першасны элемент у працэсе
фармiравання звычаёвага права. Табу – гэта значыць
забарона нейкiх дзеянняў цi форм узаемаадносiн у першабытным грамадстве. Асноўная колькасць вiдаў табу
(забарон), на думку большасцi даследчыкаў першабытнасцi, узнiкла ў эпоху праабшчыны (цi чалавечага статку), каля 100–40 тыс. гадоў таму назад [4, с. 69]. У перыяд, якi папярэднiчаў фармiраванню родавага ладу на
тэрыторыi Беларусi.
Забароны, што фармiравалiся ў першабытным грамадстве вякамi, як правiла, мелi першапачаткова неабходны сэнс. У працэсе iснавання чалавек заўважаў непажаданасць тых цi iншых форм жыццеўвасаблення, што
ўплывалi на паспяховасць яго спраў, стан здароўя цi
нараджэння патомства, розныя iншыя сферы жыцця i
дзейнасцi.
Адным з першых i найбольш гiстарычна-раннiх вiдаў
першабытных забарон было табу на полавыя ўзаемаадносiны памiж роднаснымi групамi мужчын i жанчын у
iнтарэсах засцярогi ад кровазмяшэння. Не выключана,
што многiя табу з’яўлялiся i дзякуючы недасведчанасцi
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першабытных людзей аб навакольным асяроддзi або
з-за мiстычна-рэлiгiйных забабонаў i г.д. Былi, вiдаць,
пазней i табу архаiчна-палiтызаванага зместу, што стваралiся спецыяльна i прызначалiся для ажыццяўлення
нейкiх грамадскiх мэтаў. Скажам, знахарска-шаманскiя,
iнiцыятыўна-выхаваўчыя i iнш. [5].
Чалавецтва, вынайшаўшы табу як формулу нечага
недазволенага, змагло рэгуляваць многiя працэсы без iх
тлумачэння. Табу, як правiла, дзейнiчала на мiстычнарэлiгiйным ўзроўнi. Табу, як i рытуал (iнакш: цэрыманiял), звычай, абрад, былi па-за абмеркаваннем магчымасцi i неабходнасцi для асобнага першабытнага чалавека (iндывiда). Гэта былi законы жыцця грамадства ў
эпоху першабытнасцi. Грамадскiя забароны дысцыплiнавалi, прымушалi падпарадкоўвацца бездакорна, стваралi своеасаблiвы мiкраклiмат еднасцi ў ранняродавай
першабытнай абшчыне. Калi глядзець цалкам на розныя праявы грамадскiх узаемаадносiн дародавай эпохi
i родавага ладу, якiя адыгрывалi важную ролю ва ўладкаваннi сацыяльна-вытворчых, калектыўна-бытавых i
iншых стасункаў чалавецтва, то нельга не адзначыць,
што з цягам часу яны аформiлiся ў так званае звычаёвае
права [6].
Звычаёвае права, згодна з сучаснымi напрацоўкамi
гiстарычнай навукi, – гэта сiстэма няпiсаных (традыцыйна iснуючых, вусных) прававых нормаў, якiя былi заснаваны на агульнапрынятасцi, даўнасцi дзеяння,
звычаёвасцi [7] i iншых катэгорыях традыцыйнасцi i
былi ў гiсторыi паступова санкцыянiраваны (зацверджаны, выкарыстаны) на больш познiм этапе грамадскай
эвалюцыi, нованароджанай дзяржаўнай уладай [8].
Звычаёвае права ўключала ў сябе пэўны комплекс традыцыйна дзеючых прававых нормаў, што рэгламентавалi ўсе сферы жыцця першабытнага чалавечага калектыву. Ён уключаў: сiстэму абрадаў, звычаяў, рытуалаў,
табу, розных iншых традыцыйна-выкарыстоўваемых ў
грамадстве норм. Iх дзеянне распаўсюджвалася на сферу здабычы харчавання (паляванне, збiральнiцтва, рыбалоўства, пазней: земляробства i жывёлагадоўлю), на
сацыяльныя (у тым лiку мiжпалавыя) узаемаадносiны,
сферу выхавання дзяцей i адносiн да састарэлых членаў родавага калектыву, на сферу культуры i мастацтва,
рэлiгiйна-iдэалагiчную сферу i iнш. Дзеянне звычаёвага права як комплексу няпiсаных прававых нормаў па
якiх жыло чалавецтва ў дадзяржаўны перыяд сваёй эвалюцыi, з’яўляецца паказчыкам пэўнай эвалюцыйнай
стадыi (узроўню развiцця) грамадства той цi iншай тэрыторыi.
Наступная стадыя грамадска-прававога рэгулявання
гаспадарчых адносiн у гiсторыi Беларусi звязана з ўзнiкненнем пiсанага права. А яго з’яўленне было абумоўлена
ўсталяваннем класавай структуры грамадства i зарадж-

эннем дзяржаўнасцi. Пануючым класам патрэбна было
замацаваць сваё прывiлеяванае становiшча ў грамадстве. I гэта запатрабавала кадыфiкацыi (сiстэматызацыi)
традыцыйна дзеючых (разрозненных, фрагментарных),
агульнародавых вусных прававых нормаў. А таксама iх
дапрацоўкi з пункту гледжання гарантавання сацыяльнай iерархii.
Прававыя нормы пачалi запiсваць (дапрацоўваць,
класiфiкаваць), афармляць у сiстэматызваныя заканадаўчыя акты (кодэксы), якiя паступова афармлялiся па
галiновым прынцыпе прыналежнасцi i складалiся ў адзiныя нарматыўныя комплексы. Iх тэксты ўжо можна
выкарыстоўваць для даследавання прававога становiшча грамадства ў якасцi крынiц права пэўнага перыяду.
Калi ў Беларусi з’явiлася дзяржаўнасць, якая абумовiла гiстарычна-першыя спробы кадыфiкацыi права?
Найстаражытнейшая дзяржаўнасць на тэрыторыi Усходняй Еўропы, месцы рассялення беларускага, рускага i
ўкраiнскага народаў, як сведчаць летапiсы, распачалася
ў IХ ст. нашай эры. Самы старажытны з iх, «Аповесць
мiнулых гадоў» (рус: «Повесть временных лет»), паведамляе пра першыя княствы на тэрыторыi сучасных
Беларусi, Расii i Украiны. Ва ўводнай (недатаванай) частцы летапiсу (датаванне пачынаецца з 852 г.) летапiсец
паведамляў, што паляне, драўляне, славене, а таксама
дрыгавiчы i палачане мелi свае племянныя княжаннi –
правобраз першапачатковага дзяржаўнага ўтварэння [9,
с. 10]. Найбольшымi сярод iх былi: Кiеўскае (сучасныя
землi Украiны, дзе ў той час пражывалi славянскiя племянныя саюзы: паляне i драўляне), Полацкае (сучасныя
землi Беларусi, заселеныя крывiчамi i палачанамi), Наўгародскае (сучасныя землi Расii, дзе пражываў славянскi
племянны саюз: славене-наўгародцы).
Самымi стражытнымi першадзяржавамi-княствамi
(на тэрыторыi рассялення беларусаў), што iснавалi з
IХ ст., былi – Полацкае, Смаленскае i Тураўскае. Пазней,
у X–ХI стст., летапiс называе ўжо Вiцебскае, Менскае,
Друцкае, Мсцiслаўскае, Слуцкае, Клецкае, Новагародскае, Iзяслаўскае i iншыя княствы. Станаўленне найранейшага з iх пачалося ў VIII–IX стст. вакол горада Полацка на р. Заходняя Дзвiна. Тут пачало фармiравацца
аб’яднанне крывiчоў, якое ў далейшым ператварылася
ў самастойную тэрытарыяльную, палiтычную i эканамiчную адзiнку. Першыя летапiсныя звесткi аб Полацку
адносяцца да 862 г. У першай палове IX ст. назiраўся
працэс усталявання Полацкай зямлi ў пэўных геаграфiчных межах i пачалося афармленне яе дзяржаўнасцi, а
разам з гэтым – i афармленне пiсаных прававых норм.
Найранейшымi запiсанымi прававымi нормамi (крынiцамi права першадзяржаўнага перыяду), тэксты якiх
дайшлi да нашых дзён (на жаль, не ў арыгiнале, а ў складзе Аповесцi мiнулых гадоў), былi дагаворы (дамовы) з
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Вiзантыяй (860, 907, 911, 944 гг.). Яны былi складзеныя,
адпаведна, па вынiках паходаў усходнеславянскiх войскаў пад кiраўнiцтвам кiеўскiх князёў Алега, а потым i
Iгара Рурыкавiча. Тэксты дамоў 860 i 907 г. не захавалiся,
але ўпамiнанне аб iх ёсць у больш познiх дагаворах. У дачыненнi да Беларусi тэкст аднаго з дагавароў сведчыць
пра тое, што Полацк, якi прымаў удзел у складзе каалiцыi пад кiраўнiцтвам кiеўскага князя Алега, атрымаў
права на данiну. Падчас устанаўлення данiны, якую абавязвалiся плацiць кiраўнiкi Вiзантыйскай iмперыi, было
вызначана колькаснае i адраснае яе прызначэнне. «...I
заповеда Олег дати... уклады на Руския грады: первое на
Киев, тоже на Чернигов и на Переяславль, и на Полтеск,
и на Ростов, и на Любеч, и на прочая грады...» [10, с. 3].
Тэкст яшчэ аднаго дагавора (ад 944 г.) цiкавы тым, што
сярод паслоў ад кiраўнiкоў усходнеславянскiх першадзяржаў называецца нейкi «Каницар Передславин», пасол, накiраваны нейкай Прадславай [9, с. 23]. Яе гiсторыкi лiчаць правiцельнiцай Полацка (у першай палове Х ст.)
i мацi князёў Рагвалода (полацкага) i Тура (тураўскага).
Тэксты дагавораў з Вiзантыяй, нягледзячы на тое, што
яны дайшлi не ў арыгiнале, выступаюць паўнапраўнымi
крынiцамi права. Яны маюць характар мiждзяржаўных
прававых актаў. Галоўнае, на што яны былi накiраваны,
акрамя перапынення вайны, гэта рэгуляванне гандлёвых адносiн памiж двума рэгiёнамi (Русь i Вiзантыя) i
вызначэнне правоў купцоў з усходнеславянскага (рускабеларуска-украiнскага) рэгiёна на тэрыторыi Вiзантыi.
Яны ўтрымлiваюць нормы крымiнальнага права: «адказнасць за забойства» (зыходзячы з пастулата кроўнай
помсты у Дагаворы ад 944 г., «забойца можа быць затрыманы i пазбаўлены жыцця блiзкiмi сваякамi забiтага»),
«за крадзеж маёмасцi», «цялесныя пашкоджаннi», «рабаванне», «разбой» i iнш.
Першай спробай агульнага «зводу» (збору, спiсу, кодэкса) пiсанага права можна лiчыць «Праўду Роську» (у
iншай транскрыпцыi: «Праўду Руську»), якую пазней
пачалi называць «Руская Праўда», што як бы выключала беларусаў i ўкраiнцаў з працэсу ўсходнеславянскага
адзiнства (з першых славян: «росаў», «русаў»). Хоць вядома, што так званая «Руская Праўда», не з’яўляецца
помнiкам гiсторыi толькi рускага народа. Гэта адна з
першых спроб кадыфiкацыi (запiсвання i дапрацоўкi з
улiкам iнтарэсаў княжацкай улады) звычаёвага права,
якое дзейнiчала на ўсiх усходнеславянскiх (беларускiх,
рускiх, украiнскiх) землях у папярэднi перыяд (да ўзнiкнення першых дзяржаў).
«Праўда Роськая» – гэта асобная крынiца права, помнiк заканадаўства ХI–ХII стст. Самы раннi з тых, што
дайшлi да сучаснасцi, кодэкс прававых нормаў ранесярэдневяковай Русi. Яе тэкст дайшоў да нашых дзён у
спiсах ХV ст., а таксама ў спiсах ХVIII–ХIХ стст. Праўду
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Роську падзяляюць на тры рэдакцыi: «Кароткую», «Пашыраную» (рус: «пространную») i «Скарочаную».
«Кароткая Праўда» – самая старажытная з iх. Яе
дзеляць на: «Праўду Яраслава Мудрага» (гады княж.:
1009–1054), кiеўскага князя, сына полацкай князёўны
Рагнеды Рагвалодаўны, i «Праўду Яраславiчаў», сыноў
Яраслава. Тэкст Праўды Роськай аформлены па галiновым прынцыпе прыналежнасцi. Там змешчаны прававыя нормы, што накiраваны на рэгуляванне адносiн
у межах княжацкай (цi баярскай) гаспадаркi. Ён уключае ў сябе самыя запатрабаваныя, на стадыi станаўлення дзяржаўнасцi, прававыя нормы. Сярод iх штрафы
(выплаты): «за забойства»; «за нанясенне абраз» (рус:
оскорблений); «за прычыненне калецтваў i збiццё»; «за
крадзеж i псаванне чужой маёмасцi» i iнш.
Дарэчы, «Кароткая Праўда» яшчэ дапускае кроўнароднасную помсту. У артыкуле № 1 сказана, што «Калi
чалавек заб’е чалавека, то помсцiць брат за (забойства)
брата, сын за бацьку цi дваюрадны брат, цi пляменнiк з
боку сястры». А калi ж ужо не акажацца блiзкiх сваякоў
забiтага, то за гэтае злачынства патрэбна будзе заплацiць штраф у памеры 40 грывен. Наяўнасць прававой
нормы, якая дапускае кроўную помсту, з’яўляецца яскравым доказам таго, што тэкст «Кароткай Праўды» як
крынiцы ранефеадальнага права з’яўляецца гiстарычна першапачатковым. Гэта значыць – вынiкам першых
спроб кадыфiкацыi права на аснове звычаёвых норм,
што дзейнiчалi ў родавым перыядзе гiсторыi Беларусi.
Таму што «кроўная помста», як вядома, гэта норма перыяду звычаёвага права родавага перыяду. Яе знiкненне
ў гiсторыi, прычым не толькi ў славянскай, але i iншых
народаў свету, абумоўлена пераходам да класавага грамадства.
У тэксце дакумента ужо рэгулююцца ўзаемаадносiны
сацыяльнай iерархii. Тут адлюстравана класавая няроўнасць. Так, напрыклад, злачынства у выглядзе забойства
княжацкага цiвуна караецца больш вялiкай сумай штрафа (80 грывен – арт. № 21). У той час, калi забойства
звычайнага чалавека – «мужа» – было, вiдаць, па тагачасных прававых нормах, менш важным. За яго штраф
быў устаноўлены толькi 40 грывен (арт. № 1) [11].
Прыкладам мiждзяржаўнай дамовы як крынiцы феадальнага права, у гiсторыi Беларусi можна таксама
лiчыць дагаворы Смаленска, Вiцебска i Полацка з Рыгай,
саюзам прыбалтыйскiх гарадоў i нямецкiмi купцамi –
1229, 1263, 1265, 1309, 1338 гадоў. Найбольш вядомы з iх
быў падпiсаны ў 1229 г. памiж Смаленскiм, Вiцебскiм i
Полацкiм княствамi з аднаго боку i Рыгай i Гоцкiм берагам з другога, што ўвайшоў у гiсторыю пад назвай «Смаленская гандлёвая праўда». Ён быў заключаны для ўстанаўлення добрасуседскiх адносiн з нямецкiмi суб’ектамi
права i свабоднага гандлю па р. Заходняя Дзвiна i на
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Балтыйскiм узбярэжжы. У тэксце дамовы замацоўвалiся нормы крымiнальнага, грамадзянскага, гандлёвага i
працэсуальнага права. Дагаворам вызначалiся памеры
грашовых выплат за злачынствы. Сярод iх: забойства,
гвалтаванне жанчыны, прычыненне калецтва, пралюбадзейства.
(Даведка: «Гоцкi бераг» – гэта летапiсная назва вострава Готланд, аднаго з важных цэнтраў мiжнароднага гандлю ў Паўночнай Еўропе. Член «Ганзейскага саюза» (Ганза
– ням.: Hanse), самага доўгатэрмiновага мiжнароднага
гандлёва-эканамiчнага саюза, што iснаваў у ХIII–ХVII
стст.; трымаў свае прадстаўнiцтвы – «канторы» – у буйнейшых гарадах Еўропы (у тым лiку ў Полацку i Ноўгарадзе) i кантраляваў увесь гандлёвы таваразварот у
рэгiёне Балтыйскага i Паўночнага мораў) [12].
У дагаворы яскрава адлюстравана прававое становiшча розных сацыяльных груп насельнiцтва, якое выразна
сведчыць аб класавай структуры грамадства эпохi станаўлення феадалiзму ў Беларусi. Так, забойства халопа
каралася штрафам у памеры 1 грыўны срэбра, адпаведна, за вольнага чалавека – 10 грывен, а за царкоўнага
служыцеля (папа) – у 2 разы больш: 20 грывен. Акрамя гэтага, у дагаворы падрабязна рэгуляваўся парадак
разгляду спрэчных спраў i пытанняў iльготнага падаткаабкладання, памераў судовых пошлiн i iнш.
Цiкава, што халопу, згодна з тэкстам дамовы, дазвалялася самастойна ўдзельнiчаць у мiжнародным гандлi
i вызначалiся ўмовы выплат яго сваякам (для ўрэгулявання гандлёвых адносiн з крэдыторамi) у выпадку яго
смерцi. Такiя адносiны да феадальна залежных людзей,
як вядома, былi не характэрыны для традыцый усходнеславянскага рэгiёна. Тут халоп не лiчыўся праваадказным чалавекам (яго становiшча было наблiжана да
раба). А таму наяўнасць падобнай нормы, вiдаць, была
абумоўлена традыцыямi еўрапейскага грамадства. Дзе
развiццё грашовых адносiн у ХIII–ХIV стст. вяло да фармiравання буржуазнага сацыяльна-эканамiчнага ладу.

грамадства разам з узнiкненнем чалавецтва. Першыя
насельнiкi тэрыторыi Беларусi з разраду «homo sapiens»
ужо мелi хоць i прымiтыўную, але грамадскую гаспадарку. I яна абавязкова патрабавала рэгулявання.
Старажытнейшай формай рэгулявання грамадскiх адносiн у гiсторыi чалавецтва было табу. Пазней рэгуляванне жыцця адбывалася пры дапамозе звычаёвага права. Яно аб’ядноўвала ў сабе ўсе традыцыйныя (вусныя)
нормы i правiлы тых часоў: абрады, звычаi, рытуалы,
табу i iнш. Пераход да класавай структуры грамадства i
ўзнiкненне дзяржаўнасцi суправаджалiся працэсам кадыфiкацыi права. Традыцыйна дзеючыя вусныя нормы
пачалi запiсваць (класiфiкаваць), афармляць у заканадаўчыя акты (кодэксы), якiя сёння лiчацца крынiцамi
права i дазваляюць характарызаваць былое грамадства.
Першымi прыкладамi крынiц права для Беларусi лiчаць дагаворы з Вiзантыяй. Гiстарычна пачатковай спробай агульнага зводу (збору, спiсу, кодэкса) пiсанага права была «Праўда Роська», якую нашы сучаснiкi называюць «Русская Праўда». Акрамя вышэй пералiчаных,
крынiцамi права ў гiсторыi Беларусi IХ–ХIII стст. лiчаць
дагаворы беларускiх княстваў з Рыгай, саюзам прыбалтыйскiх гарадоў i нямецкiмi купцамi. Найбольш вядомы
з iх быў падпiсаны ў 1229 г. памiж Смаленскiм, Вiцебскiм
i Полацкiм княствамi з аднаго боку i Рыгай i в. Готланд
– з другога.

Заключэнне
Завяршаючы гаворку пра «Гiсторыю прававога
рэгулявання народна-гаспадарчага комплексу Беларусi...», можна з упэўненасцю заявiць, што вывучэнне
гаспадарча-прававога рэгулявання тут трэба пачынаць
з часоў старажытнасцi i сярэднявечча. Але падчас
даследавання гэтай праблемы неабходна карыстацца
тэрмiнамi «рэгуляванне гаспадарчых адносiн» (альбо
«гаспадарча-прававое рэгуляванне»).
Таму што «народна-гаспадарчы комплекс», у сучасным разуменнi тэрмiна, у той час яшчэ не сфармiраваўся, але прававое рэгуляванне гаспадарчых адносiн ужо
было. Гаспадарка як гiстарычная з’ява узнiкла ў гiсторыi
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