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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАНСТЫТУЦЫЙНАЕ ПРАВА БЕЛАРУСІ 
ПЕРЫЯДУ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ  

В. М. Бічун 

Рэч Паспалітая з’яўлялася тым палітычным саюзам, у які ўваходзіла 
беларуска-літоўская дзяржава – Вялікае Княства Літоўскае. Збліжэнне 
грамадстваў Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага зрабіла магчымым 
пайсці на ўтварэнне паводле Люблінскай уніі 1569 г. дуалістычнага 
дзяржаўнага аб’яднання – Рэчы Паспалітай. Па Люблінскай уніі, як і 
згодна Кардынальных правоў 1768, 1791 гг., Рэч Паспалітая фармальна 
разглядалася як адзіная непадзельная дзяржава, але Вялікае Княства 
Літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай захавала сваю адасобленасць. 

Я пагаджаюся з Юхо Я. А., Доўнар Т. І., што па форме дзяржаўнага 
ўладкавання Рэч Паспалітая з’яўлялася канфедэрацыяй у форме саюза 
(уніі) дзвюх дзяржаў, маючых адзінага манарха і агульны (Вальны) 
сойм. Кароль Рэчы Паспалітай, у адпаведнасці з актам Люблінскай уніі, 
адначасова абвяшчаўся і вялікім князем Літоўскім [3, с. 228]. 

Аднак у гэтай канфедэрацыі адсутнічаў агульны для ўсёй Рэчы 
Паспалітай вышэйшы дзяржаўны орган, які б у межах усёй дзяржавы 
непасрэдна займаўся выканаўча-распарадчай дзейнасцю. Першай 
спробай утварыць адзіны для ўсёй Рэчы Паспалітай выканаўча-
распарадчы орган было стварэнне соймам у 1775 г. Пастаяннай Рады. 
Аднак, у 1789 годзе падчас працы Чатырохгадовага сойма Пастаянная 
Рада была ліквідавана. Пазней яна ўсё-такі была адноўлена Гродзенскім 
соймам 1793 года.  

Прававое становішча караля вызначалася «Пакта канвента» і 
«Генрыкаўскімі артыкуламі», а ў Вялікім Княстве Літоўскім – яшчэ і 
Статутам 1588 г. «Пакта канвента» з’яўляўся своеасаблівым дагаворам 
паміж кіруючай арыстакратыяй Рэчы Паспалітай і мяркуемым 
кандыдатам на пасаду караля з рэгламентацыяй шэрагу ўмоў, ад згоды 
на выкананне якіх і залежыла выбранне новага караля [3, с. 228]. 

«Генрыкаўскія артыкулы» – канстытуцыйныя палажэнні, дзе былі 
выкладзены асноўныя прынцыпы, у адпаведнасці з якімі вызначалася 
кола паўнамоцтваў караля Рэчы Паспалітай пасля Люблінскай уніі. У 
гэтым дакуменце абвяшчалася: свабоднае абранне караля, свабода 
хрысціянскага веравызвання, абавязак склікаць агульны (Вальны) сойм 
раз у два гады не больш чым на шэсць тыдняў (арт. 1–3). Кароль не меў 
права збіраць паспалітае рушанне (агульнае апалчэнне) без згоды сойма 
(арт. 4); пры каралі меўся пастаянны савет з 16 сенатараў-рэзідэнтаў 
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(арт. 5). Таксама без згоды сойма забаранялася ўстанаўліваць новыя 
падаткі і пошліны (арт. 6), а міжнародная палітыка, абвяшчэнне вайны 
і заключэнне міжнародных трактатаў маглі аглажыццяўляцца толькі са 
згоды Сената (арт. 7). Прадугледжвалася, што калі кароль будзе 
дзейнічаць насуперак праву і сваім абавязкам, то шляхта можа 
адмовіцца ад падпарадкавання і выступіць супраць яго (п. 9) [1, 
c. 107–109]. 

Такім чынам, бачна, што ўлада караля Рэчы Паспалітай была вельмі 
абмежаванай, прычым настолькі, што самастойна ён, па сутнасці, не 
валодаў ні заканадаўчай, ні судовай, ні выканаўчай уладай. 

Нарматыўныя акты Рэчы Паспалітай сведчаць, што заканадаўчай 
функцыяй валодаў сойм Рэчы Паспалітай (Вальны сойм). Ён складаўся з 
трох так званых «соймавых станаў»: караля; Сената, у склад якога 
ўваходзілі па пасадзе ўсе каталіцкія біскупы і найболей важныя 
саноўнікі цэнтральнага і мясцовага апаратаў абедзвюх дзяржаў; 
Пасольскай хаты (ніжняй палаты сойма) – палаты дэпутатаў, якая 
складалася з абраных прадстаўнікоў павятовай шляхты [3, c. 231–232]. 

Кампетэнцыя сойма была вельмі шырокай. Фактычна сойм разглядаў 
усе самыя важныя пытанні палітыкі дзяржавы, яе эканомікі, дзяржаўнага 
кіравання і заканадаўства. Ён вызначаў напрамкі знешняй палітыкі 
дзяржавы, выбіраў караля, прымаў законы, вызначаў падаткі, 
кантраляваў дзейнасць усіх дзяржаўных органаў і службовых асоб і інш.  

Аднак, для прыняцця соймам рашэнняў патрабавалася аднагалосная 
іх ухвала. Кожны дэпутат валодаў правам накладвання на любое 
рашэнне і на ўсю працу сойма забароны – так званае «вольнае вета» 
(luberum veto). Гэта дэпутацкае права вяло да нямогласці сойма. Як 
адзначае Юхо Я.А., з 55 соймаў, якія склікаліся на працягу 1652–1744 
гг., 42 былі сарваныя прымяненнем права «вета» [5, c. 282]. 

Усё гэта сведчыць, што дзяржаве патрэбны былі неадкладныя 
рэформы. Гэтага дамагалася і прагрэсіўная шляхта. У другой палове 
XVIII ст. у Рэчы Паспалітай разгарнулася вострая палітычная барацьба 
прыхільнікаў рэформаў дзяржаўнага ладу з рэакцыйнымі коламі 
каталіцкага духавенства і магнатаў. У сувязі з гэтым у 1768 г. соймам 
Рэчы Паспалітай прымаюцца «Кардынальныя правы» – закон, якім 
рэгламентавалася нязменнасць і непарушнасць феадальнага ладу Рэчы 
Паспалітай. Згодна з гэтым законам захоўваліся выбарнасць караля, 
канфедэратыўны характар дзяржавы, рэгламентавалася захаванне правоў 
і прывілеяў шляхты, недапушчэнне рэфармавання дзяржаўнага ладу 
Рэчы Паспалітай, таксама абвяшчалася непарушнасць вольнага 
прымянення права вета. 
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У студзені 1791 г. былі зацверджаны новыя Кардынальныя 
непарушальныя правы, у якіх былі выкладзены асноўныя прынцыпы 
канстытуцыйнага ладу дзяржавы. Рэч Паспалітая абвяшчалася прававой 
дзяржавай, у якой вяршэнства належыць закону, прынятаму соймам; 
рэгламентаваліся свабода слова і друку; гарантаваліся правы і прывілеі 
каталіцкай царквы; вечная унія Вялікага Княства Літоўскага і Польшчы 
[1, c. 124–125]. 

Самай яскравай падзеяй палітычнага і прававога жыцця Рэчы 
Паспалітай таго часу стала прыняцце Канстытуцыі Рэчы Паспалітай 
1791 г., якая з’явілася вяршыняй заканадаўчай дзейнасці 
Чатырохгадовага сойма. Пануючай рэлігіяй у дзяржаве абвяшчалася 
«святая рымская каталіцкая» рэлігія (р.1). Другі раздзел падцвярджаў 
усе правы і прывілеі шляхты Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага. 
Змяшчаліся ў Канстытуцыі новыя нормы аб сялянах. Зроблена спроба, 
хоць бы на словах, крыху абмежаваць свавольства паноў у адносінах да 
сялян, бо сама залежнасць іх ад паноў не скасоўвалася (р. 4). 
Замацоўвалася прагрэсіўнае палажэнне аб тым, што «ўсякая улада ў ча-
лавечым грамадстве бярэ свой пачатак з волі народа» і павінна складац-
ца з трох уладаў: заканадаўчай, выканаўчай і судовай (р. 5). Шосты раз-
дзел вызначаў структуру і паўнамоцтвы двухпалатнага сойма, які 
зацвярджаўся ў складзе Палаты дэпутатаў (паслоў) і Палаты сенатараў 
пад старшынствам караля. Сойм стаў пастаянна дзеючай установай. Гэ-
тым жа раздзелам адмянялася правіла liberum veto.  

Па-новаму Канстытуцыяй вырашалася і пытанне аб выканаўчай 
уладзе – ўрадзе, састаў і кампетэнцыя якога вызначаліся ў раздзеле 
сёмым. Вышэйшым выканаўчым органам – урадам – абвяшчалася 
Стража правоў. У склад урада ўваходзілі кароль як старшыня; кіраўнік 
каталіцкай царквы – прымас як старшыня камісіі народнай асветы і пяць 
міністраў.  

Таксама да найбольш важных змяненняў адносілася адмена 
выбарнасці караля і ўстанаўленне спадчыннасці трона. Кароль 
надзяляўся шырокімі паўнамоцтвамі. Уносіліся таксама змяненні ў 
структуру і характар дзейнасці судовых органаў. Абвяшчаўся прынцып 
ажыццяўлення правасуддзя толькі судом [2, c. 790–798]. 

У польскай і нашай гістарычнай літаратуры выказваецца думка, што ў 
выніку прыняцця Канстытуцыі 1791 г. Рэч Паспалітая з канфедэрацыі 
двух дзяржаў пераўтварылася ў федэрацыю пры захаванні значнай 
адасобленасці Вялікага Княства Літоўскага ад Польшчы. Гэтаму павінна 
было садзейнічаць, выдадзенае ў кастрычніку 1791 г. «Узаемнае 
паручыцельства абодвух народаў», згодна з якім усе вышэйшыя 
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дзяржаўныя ўстановы павінны былі складацца з прадстаўнікоў Польшчы 
і Вялікага Княства Літоўскага ў роўных частках.  

Дзякуючы Канстытуцыі 1791 г. у Рэчы Паспалітай была зроблена 
спроба ажыццявіць прынцып парламенцкага спосабу кіравання.  

Аднак Канстытуцыя 1791 г. не паспела раэалізавацца з-за агрэсіі 
суседніх дзяржаў і ў чэрвені 1793 г. у Гродне сойм Рэчы Паспалітай 
адмяніў яе. Была прынята Канстытуцыя 23 лістапада 1793 г. 

Канстытуцыя 1793 г. складалася з некалькіх законаў, асновай якіх 
былі Кардынальныя правы, закон аб сойме і аб Пастаяннай радзе. Новыя 
Кардынальныя правы замацоўвалі адзінства Польшчы і Вялікага 
Княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай пры захаванні значнай 
аўтаноміі для Вялікага Княства (арт. 1). Абвяшчалася пра захаванне 
феадальных правоў (арт 2), пануючай каталіцкай веры (арт. 3), 
адасобленнасці прававой сістэмы Вялікага Княства Літоўскага. Па-
старому павінны былі адбывацца выбары караля (арт. 9), пры парушэнні 
каралём правоў народа і сваіх абавязкаў аднаўлялася права абвяшчэння 
непадпарадкавання каралю (арт 10) [1, c. 121]. 

Сойм прызнаваўся вышэйшым заканадаўчым органам дзяржавы і 
павінен быў складацца з Сената і Пасольскай хаты (рыцарскага саслоўя); 
пры рашэнні кардынальных спраў (асноўных законаў) каралю давалася 
права «liberum veto» на сеймавыя рашэнні [4, c. 12]. 

Увогуле, гэта Канстытуцыя была адступленнем ад тых прагрэсіўных 
тэндэнцый, якія намеціла Канстытуцыя 1791 года.  

Гродзенская канстытуцыя 1793 года не прытрымлівалася прынцыпа 
падзелу ўладаў, хаця і ўтвараўся выканаўчы орган у асобе Пастаяннай 
Рады, якая выбіралася соймам і складалася з яго прадстаўнікоў.  

Нягледзячы на гэта, як сведчаць усе нарматыўныя акты 
канстытуцыйнага характару гэтага перыяду, канстытуцыйнае права ў 
Рэчы Паспалітай у XVIII ст. актыўна развівалася. 
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