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ТРАНСАКЦІЙНІ УГОДИ ШЛЯХТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА 
ЛИТОВСЬКОГО У ДОСТАТУТОВИЙ ПЕРІОД1

У статті проаналізовано історичні умови функціонування 
ринку нерухомості у Великому князівстві Литовському. З’ясовано 
нормативно-правову процедуру продажу-купівлі, обміну майна, 
кредитних операцій в середовищі шляхетського стану. Подано 
оригінальні тексти трьох документів шляхетських договорів.
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Важливе значення в економічному житті шляхти Великого 
князівства Литовського (далі – ВКЛ), безумовно, посідав ринок неру-
хомості. Якщо всі поземельні операції із земською нерухомістю ре-
гулювалися Литовськими Статутами трьох редакцій (1529, 1566 та 
1588 рр.)2, то у достатутовий період (до 1529 р.) – окремими велико-
князівським наказами й, зокрема, обласними привілеями, надани-
ми тій чи іншій землі ВКЛ. Так, правове регулювання ринку неру-
хомості на українських землях ВКЛ знайшло відображення в устав-
ній земській грамоті Київській землі (1507 р. та 1529 р.), натомість 
жодних правових положень щодо цього сегменту економіки не міс-
титься в аналогічній грамоті Волинській землі (1501 р. та 1509 р.)3. 
Хоча не в усіх обласних привілеях землям ВКЛ включено положення 
про земельний ринок, проте не варто трактувати це як відсутність 
таких взагалі. Вірогідно, що указані питання через лаконічність за-
гальноземських привілеїв не були на той час до них внесені. Поза 
тим, чисельні документи, що виходили з канцелярії ВКЛ й підпису-
валися власноручно великим князем, дають підстави говорити про 
усталені норми, які передбачали здійснення операцій з нерухоміс-
тю. Документально такі угоди оформлялися за усталеними правила-
ми тогочасного діловодства (з часом виробився й стандартний фор-
муляр транзакційних угод купівлі-продажу, застави, дарування, 
оренди й обміну). У даному дослідженні на основі відповідних доку-
ментів з’ясуємо основні принципи функціонування ринку нерухо-
мості у ВКЛ. Для цього проаналізуємо основні принципи оформлен-
ня транзакційних угод на прикладі оригінальних документів, від-
найдених в Архіві Головному Актів Давніх у Варшаві4.

Яскравим прикладом, що дає можливість визначити ключо-
ві положення здійснення заставних угод, може слугувати дого-
вір застави від 10 липня 1491 р., за яким дорогичинський шлях-
тич Койця Ярославич Строчевич заклав дорогичинському старості 
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пану Якубу Довойновичу свої матності у сумі 545 злотих і 10 грошів 
широких. Об’єктом застави послужити володіння К. Строчевича: 
двір Липа з підданими (людьми, боярами, челяддю) та його госпо-
дарством, а також частину у Дідковичах (10 людей з данинами і 
доходами) та Кожі (з людьми і пашнями). Цей договір можна ква-
ліфікувати як застава з триманням маєтностей. Дорогичинський 
староста за договором мав право користуватися указаними маєт-
ностями К. Строчевича до часу (не означеного у договорі) повер-
нення боргу останнім. Договір набував статусу юридичного доку-
менту за умови, коли він укладався за наявності свідків та закрі-
плювався печатками транзакційних сторін, а також когось із свід-
ків. Так, К. Строчевич свідками укладення заставної угоди обрав 
дорогичинських шляхтичів, а також міщан, бурмистра польсько-
го й писаря руського (як бачимо, важливо було заручитися свід-
ченнями представників різних релігійних конфесій). А сам дого-
вір закріплювався печаткою позичальника та одного із шляхти-
чів– Станіслава Колимонтовича. У дотаційній частині документу 
важливо було указати місце та дату здійснення трансакції5.

Чільне місце з-поміж операцій з нерухомістю займали договори 
обміну. Обмін маєтностями часто для шляхти ВКЛ був чи не єдиним 
найоптимальнішим способом вирішення проблем земельного рин-
ку. Так, землевласники на обопільних договірних засадах вирішува-
ли важливе питання (кожен окремий випадок мав свою специфіку)6 
отримання у власність тієї чи іншої маєтності у безготівковий спосіб.

У 1508 р. відповідну угоду обміну маєтностями уклали шляхтич 
Івашко Сенькович Русинович та пан Лев Боговитинович7. Згідно 
з договором обміну, І. Русинович обмінював свій маєток Сомин 
у Володимирському повіті, а також фільварок Хмільник і двір у 
Володимирі на володіння Л. Боговитиновича; маєток Берестечко 
у Луцькому повіті, а також Ляшки у Перемишльському повіті (іс-
нував до 1566 р., після чого внаслідок адміністративної реформи 
у ВКЛ 1564-1566 рр. ввійшов до складу Луцького повіту) і фільва-
рок у Луцьку на Гнідаві8. У документі зазначено, що свої маєтності 
Л. Боговитинович отримав у винагороду за службу великому князю 
литовському Олександру Ягеллончику, й тому в угоді вони класифі-
куються як вислужені. У диспозиційній частині договору, що важ-
ливо, внесена санкція про зобов’язання І. Русиновича, його родини 
та всіх близьких до нього дотримуватись умов договору, а у разі його 
порушення –фіксувалася сума заруки. Так, вона визначалася відпо-
відно на великого князя – 1000 кіп грошів, на місто Володимир – 100 
кіп грошів, на пана Л. Боговитиновича – 500 кіп грошів9.

Специфікою даної мінової угоди було те, що Л. Боговитинович 
доплачував за маєтності І. Русиновича певну суму – 20 кіп грошів. 
У договорі також визначалося на що припадала компенсація: 10 кіп 
грошів – на поминання батьків Л. Боговитиновича у церкві, а інші 10 
кіп – сплата десятини на користь тієї ж церкви (у документі не вка-
зано саме якої). Оформлення трансакції відбувалося у присутності 
„людей добрих”, у даному випадку якими були пан Матвій Миткевич 
Скуйбіда Угриновський, а також пани Федко й Томко Яловичі.

Не менш важливою процедурою в укладенні мінового догово-
ру було залучення володимирського владики Васіяна, у присутнос-
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ті якого відбувалося закріплення угоди печатками І. Русиновича 
та Л. Боговитиновича. Окрім владики правомочність міни свідчи-
ли також шановані у повіті шляхтичі – володимирський намісник 
князя Андрія Олександровича Сангушка пан Богуш, а також воло-
димирський війт пан Федко Єлович і шляхтич Сирота Бобицький. 
У дотаційні частині документу указано точну дату й місце укладен-
ня договору – у Володимирі 15 травня 1508 р. (індикт 12)10.

Дев’ять років по тому (1517 р.) обміняні маєтності у І. Ру си-
новича уже син Л. Боговитиновича Богдан Боговитинович1, успад-
кувавши їх від свого батька, продав князю Василю Михайловичу 
Сангушковичу Коширському за 250 кіп грошів12. Саме указаний 
договір купівлі-продажу є класичною угодою даного типу тран-
сакційних угод достатутового періоду. У диспозиційній частині 
договору чітко визначався об’єкт купівлі-продажу із зазначен-
ням відомостей про історію його попереднього набуття („кjтороt 
имhнє jт(е)ць мой вымtнил Y пана Русина за jтчизнY н(а)шу за 
Бtрtстtчко а за Лuшки | с подворьtмъ, што Y Володимtри оу городt, 
и с фолварьком на пtрtдмhстьи Володимtрскомъ и со всимъ с тым, 
как jт(е)ць мой jт прtдка | н(а)ш(о)го пана РYсина мuл и как z 
послt jтца своtго то дtржал”). У цій же частині угоди також пе-
рераховувалися й об’єкти господарського комплексу, що для да-
ного періоду не є обов’язковою протокольною формою докумен-
ту (масової практики вона набуває після прийняття Литовського 
статуту 1529 р.). Санкційна складова договору виражена гаран-
тією Б. Боговитиновича, надана кн. В. Сангушку, наступним чи-
ном: „А вжj чрtз тоє z самъ ани жона моz, ани дhти, ани ближ-
нии мои нt мают сu в тоt имhнt вступати | и къ своtмY лhпшомY 
и вжиточномY jбtрнути, zк сам (кн. В. Сангушко – А.Б.) налtпtй 
розумhючи”. Що важливо, у договорі не передбачена виплата за-
руки за порушення дотримання умов купівлі-продажу. Як і в інших 
типах трансакційних договорів даний контракт набував правочин-
ності за умов його засвідчення поважними свідками. Тому для ви-
конання даної умови Б. Боговитинович запросив „людей добрих” 
Володимирського повіту: кн. Михайла Івановича Ружинськог3, панів 
Якима Волчковича Жасковського, Грицька Івановича Янчинського, 
Тишка Кисіля та Костюка Івановича Хоболтовського, які скріпили 
договір Б. Боговитиновича з кн. В. Сангушком своїми печатками. 
Таку ж процедуру здійснив й сам Б. Боговитинович.

На відміну від розглянутих нами трансакційних договорів, у 
даній купчій угоді у дотаційній частині документу не вказано міс-
це укладення договору. Проте із контексту документу чітко зрозу-
міло, що дана операція із нерухомістю була оформлена відповід-
ним договором у м. Володимирі.

Таким чином, правові приписи та формуляр документу тран-
сакційних договорів шляхти ВКЛ у достатутовий період отримали 
усталену практику принаймні з 70-80-х років XV ст. й до часу вве-
дення у дію Литовського статуту 1529 р. їх основні положення ді-
яли на практиці. Очевидно, що вироблені у цей час правові поло-
ження й процедури у своїй більшості були кодифіковані Статутом. 
Дана теза потребує подальшого розвитку, що, на мою думку, є пер-
спективною темою для подальших литуаністичних студій.
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Документ 1
AGAD. – Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych (Tak zwana 

Metryka Litewska). – Dz. X. – Sygn. 4783. – K. 1.
6999 (1491) Июля 10, индикт 10. В Дорогичине. Залоговая за-

пись Койцы Ярославича Строчевича старосте дорогинскому Якову 
Довойновичу на именье Липа и часть в Дедковичах в суме 545 
злотых и 10 грошей, занятых у Довойновича, до уплаты долга15.

Во имu Б(о)жьє стансu.
Z, Коица Zрославич Строчtвича, сознаваю сим своим лис-

том, | што ж: позычил єсми оу пана ZкYба Довойновича, оу тои 
час бYдучом старостою оу | Дорогичинh, пuтисот злотых и соро-
ка злотых и пuти злотых и дtсuти гроши широких | по дваю, а 
ву тых злотых заставил єсми пану Zкубу ДовоиновичY, старостh 
дороги|цкомY, имtнє своє двор ву Липой з людми зо всhми и з 
боzры, и с чtлuдю нtволною, и з | животиною дворною, и со всh 
тыи, zк жt сам єсми дtржал, ничог(о) собh нt jставлu, | и тtж часть 
свою оу Дtдковичах, дtсuт ч(е)л(о)в(е)ков з даню и з ыными доходы 
так, zк сам єсми | дtржал, ничог(о) собh нt jставлuючи, и тtж часть 
свою имtнz на Кожи, котораz на мu | придtт з людми, с пашнtю, 
ничог(о) собh нt jставлuючи. А коли z пану ZкYбY ДовойновичY, | 
старостh дорогицкомY, jтдам тыи пuтсот злотых и сорок злотых 
и пuт злотых по|дваю и дtсuт гроши широких, тогды тыи имtнz 
пан ZкYб Довоинович вышшt выпи|саныи споустити маєт мнh.

А при том свtтки был: Василии Старыи Костъ|ка, Гримала 
Сачкович Воискии, Васко Скирвич, Станислав Колимонтович, 
бYр|мистръ лuдскии, дорогицкии, Матыс Роуски Прuдцкии, Пашко 
Слинчич, Артишко | Рuдскии Забоузскии, Шиман Нtмынскии, 
Боутко, мhщанин дорогицкии, КYрило, | писар роускии зtмскии, 
Патрыш, мhщанин дорогицкии, а Пашко Цибович, мhщанин | до-
рогицкии. И z, Коици Zрославич, кY сtмоу листY пtчат свою при-
ложил. А Стани|слав Колимонтович тtж пtчат свою приложил.

П(и)сан у Дорогичин(е), в лhт(о) | 6999, м(е)с(я)ца июл(я) 10 
д(е)нь, индик(т) 1016.

А коли боудYт розєзды, Коици под | нас сu о своz часть мо-
вити и покладати17.

Документ 2
AGAD. – Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych (Tak zwana 

Metryka Litewska). – Dz. X. – Sygn. 4782. – K. 1.
7016 (1508) Мая 15, индикт 12. В Володимери. Меновная 

запись Ивашки Сеньковича Русиновича с паном Ильвом 
Боговитиновичем имения Сомин в Володимерском повете с 
фольварком Хмельником и дворцом в Володимери, на именье 
Берестечко в Луцком повете, Ляшки в Перемышском и на фоль-
варок в Луцке на Гнидаве.

Во имu Божt стан сu.
Z, Ивашко Сtнкович РYсиновича, сознаваю сим моимъ лис-

том, хто на нtго посмотрить або чтYчи tго Yслышит, | што ж: 
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мtнил єсми и с паном Ильвом Б(о)говитиновичом имhньємъ 
своимъ Сомином Y Володимtрьском повhтt а фолварком сво-
им Хмtлником, | который єсми кYпил Y Тимошка, мtщанина 
володимtрьского, а дворцtм, што Y Володимtри Y городh, на имhньє 
єго м(и)л(о)сти на Бtрє|стtчко Y ЛYцком повhтt, а на Лuшки Y 
Пtрtмилскомъ повhтt, а на фолварок Y ЛyцкY на Гнидави, которыи 
ж єго м(и)л(о)сть выслYжил на | г(о)с(по)д(а)ри короли Алtксандри 
подли двора тивyнова. А мtнuл tсми изь єго м(и)л(о)стью вhчно и 
нtпорYшно Y тых имhньzх, ничого | на сtбt нt jставлuючи, какь 
сu тыє имhньz сами y собh и мають y своих границах из старо-
давна. А мнh, Ивашкy Рyсиновичy, | того имhньz и фолварка нt 
рyшити ани жtнh моtи Марии, ани дhтtм моимъ, ани моим щадь-
ком, ани ближнимь моим. А єсли | бых z або жона моz, або дhти 
мои, або ближниє мои тyю мtнy рyшили, тогды z заплачю г(о)с(по)
д(а)рю королю тысuчю коп гроши, | а городY ВолодимtрьскомY сто 
коп грошtи, а пану ЛьвY Б(о)говитиновичю пuтсотъ коп грошtи. А 
придал ми єго м(и)л(о)сть к тым | имhньєм двадцать коп грошtи, 
а што єсми придал, а ц(е)ркви Божtи вtликомy стyдиuтинy и спол 
к своими къ вtсниным | абы с того родитtли наши поминаных, 
а пану ЛвY Б(о)говитиновичю тYю дtсuтинY ц(е)ркви Божи давати 
ани єго м(и)л(о)сть jт ц(е)ркви | нt jтнимати. Коли tсмо тYю мtнY 
чинили, тогды при том были людt добрыє: пан Матьфtи Миткtвич 
| СкYибtда Угриновскии, пан Фtдко а пан Томъко Єловичи. А за-
писали сu tсмо были пtрво пtрtд ними на листы папhрныє. | И 
мы, пришtдшt с тыми листы папhрными пtрtд г(о)с(по)д(и)на 
jтца вл(а)д(ы)кY володимtрьского Васtuна, и били єсмо єго м(и)
л(о)сти | чолом, абыхмо сu записали пtрtд єго м(и)л(о)стью мtнныє 
листы. И єго м(и)л(о)сть нам то вчинил на нашt чоломбитьє, | и 
казал єго м(и)л(о)сть как сu записати. И мы записали сu пtрtд ихъ 
м(и)л(о)стью под тыми ж винами, вtрхY писаными. |

А при том были людt добрыє: пан БогYшь, намhстник 
володимtрьскии кн(я)зu Андрhz Алtксандровича, а пан Сирота | 
Бобицький, пан Фtдко, воитъ володимtрьскии. И просили єсмо 
г(о)с(по)д(и)на єго м(и)л(о)сти вл(а)д(ы)ки пtчати. И єго м(и)л(о)
сть на на|шt чолобитьє вчинил и пtчать свою привhсил к сtмY 
нашtмY листY длu лhпшtи твtрдости. А z, Ивашко, | свою єсми 
пtчат привhсил к сtмY моtмY листY18.

П(и)сан Y Володимtри, м(е)с(я)ца маz 15 дtн, | в лhт(о) 7016 
индикт 1219.

Документ 3
AGAD. – Zbiόr Dokumentόw Pergaminowych (Tak zwana 

Metryka Litewska). – Dz. X. – Sygn. 4791. – K. 1.
7025 (1517). Июля 1. Продажная запись Богдана Илвовича 

Боговитиновича князю Василью Михайловичу Санкгушковичу 
Коширскому на именье Сомин за 450 коп грошей

U, Богдан Илвович Боговитиновича, вызнаваю сим моим 
листомъ, хто на нtг(о) посмотрить або чтучи tго вслышит, н(и)
нtшнимъ и на потомъ | будYчимъ, кому бYдtть потрtб того вhдати.
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Продал tсми имhнє своt jтчизноt на имu Сjмин кн(я)зю 
Василю Михайловичу | Сtнкнушковича Кjвtлскому, кjтороt 
имhнє jт(е)ць мой вымtнил Y пана Русина за jтчизнY н(а)шу за 
Бtрtстtчко а за Лuшки | с подворьtмъ, што Y Володимtри оу городt, 
и с фолварьком на пtрtдмhстьи Володимtрскомъ и со всимъ с тым, 
как jт(е)ць мой jт прtдка | н(а)ш(о)го пана РYсина мuл и как z 
послt jтца своtго то дtржал, за полпtтаста коп грошtй литовскоt 
мониты єго м(и)л(о)сти самомY и tго | м(и)л(о)сти кнt(ги)ни, и их 
м(и)л(о)сти дhтtм, и на потом будучимъ ихъ щадкjм. Маtть кнu(зь) 
tго м(и)л(о)стиь тоt имhнt дtржати со всим с тымъ, | как сu тоє 
имhнt здавна само в собh сu маtть за прtдков н(а)шихъ дtржанz 
и за jтца моtго и за мtни самого с полми и съ сtножатми, | з 
боры, и зъ дубровами, з озtры, и зъ рtками, и ставы, и з млыны, и 
з бобровыми гоны, и звtриными ловы, и со всими | посполитыми 
ловищи. А вжj чрtз тоє z самъ ани жона моz, ани дhти, ани ближ-
нии мои нt мают сu в тоt имhнt вступати | и къ своtмY лhпшомY и 
вжиточномY jбtрнути, zк сам налtпtй розумhючи.

А при том были люди добрыt: кн(я)зь Михайло | Иванович 
Ружинский а пан Zким Волчкович Жасковский, а пан Грицкj 
Иванович Zнчинский, а пан Тишкj Кисилъ, | а пан Костюшко 
Иванович Хоболтовский.

А просил єсми тых вышшT писаных людTй добрых, абы их 
м(и)л(о)сть пTчати свои | приложили к сTмY моTмY листу. И их 
м(и)л(о)сть на мою прозбY то вчинили и пTчати свои приложили 
к сTмY моTмY листу. | А длu лhпшоT твTрдости z сам пTчать свою 
приложилъ к сTмY моTмY листу20.

П(и)сан в лhто сTм тисuщ двадцать пuтоT, | м(е)с(я)ца июлu 1 
д(е)нь, индикта jсмогj.
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В статье проанализированы исторические условия функ-
ционирования рынка недвижимости в Великом княжестве 
Литовском. Выяснена нормативно-правовая процедура продажи-
покупки, обмена имущества, кредитных операций в среде шля-
хетского сословия. Поданы оригинальные тексты трех докумен-
тов шляхетских договоров.
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