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КАНСТЫТУЦЫЙНАЕ ПРАВА РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 
У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVI – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVIII 

СТАГОДДЗЯ 

В. М. Бічун 

Заключэнне уніі паміж дзвюма суседнімі дзяржавамі – Вялікім 
Княствам Літоўскім, Рускім, Жамойцкім (далей – ВКЛ) і Польскім 
каралеўствам – было падзеяй, якая прадвызначала далейшы лёс не толькі 
тых народаў, што насялялі гэтыя краіны, а наогул мела значны ўплыў і 
на стан спраў ва ўсёй Еўропе. Бо на яе карце з’явілася новая дзяржава – 
Рэч Паспалітая – адна з самых вялікіх і магутных. Сярод насельніцтва 
гэтага шматэтнічнага аб’яднання аказаўся і беларускі народ. 

Юрыдычна канстытуцыйнай асновай Рэчы Паспалітай былі: акт 
Люблінскай уніі ад 1 ліпеня 1569 г., Генрыкаўскія артыкулы 1573 г., 
Статут ВКЛ 1588 г. і некаторыя іншыя канстытуцыйныя акты. 

У другой палове XVI –XVIII ст. галоўнай крыніцай права на Беларусі, 
як і ва ўсім ВКЛ, з’яўляўся Статут ВКЛ 1588 г. Пачалі рабіцца шматлікія 
спробы ўнесці ў яго змены. Складальнікі новага Статута нібы не 
заўважылі ці не зразумелі акта уніі аб уключэнні ВКЛ у склад Польшчы, 
а таму прадстаўнікі апошняй патрабавалі ўнясення паправак у некаторыя 
артыкулы, асабліва ў тыя, што забаранялі іншаземцам займаць пасады і 
набываць землі ў ВКЛ.  

Структура і кампетэнцыя органаў дзяржаўнай улады ў ВКЛ пасля 
Люблінскай уніі зведалі толькі нязначныя змяненні. Вельмі важным 
было тое, што Статут ВКЛ 1588 г., нягледзячы на Люблінскую унію, 
юрыдычна замацаваў захаванне суверэнітэту дзяржавы. У якасці 
элементаў суверэннасці ВКЛ можна назваць захаванне дзяржаўнай 
мяжы (арт. 1,4 раздз. 3), наяўнасць незалежных вышэйшых органаў 
дзяржаўнай улады (сойма і рады), уласнай дзяржаўнай канцылярыі, 
асобнай валюты, арміі (раздз. 2), функцыянаванне разгалінаванай 
сістэмы органаў мясцовай улады, уласнай судовай сістэмы (раздз. 4), 
каральных органаў і інш. [4]. 

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.  

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-
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распарадчы орган было стварэнне соймам у 1775 г. Пастаяннай Рады 
(Rada nieustajaca), якая складалася з караля як старшыні, 18 сенатараў і 
18 дэпутатаў сойма ад шляхты (9 з Польшчы і 9 з ВКЛ), якія павінны 
былі змяняцца на 1/3 частку кожныя два гады. Але, калі пачаў працаваць 
Чатырохгадовы сойм, у 1789 г. Пастаянная Рада была ліквідавана. 

Прававое становішча караля вызначалася «Пакта канвента» і 
«Генрыкаўскімі артыкуламі», а ў ВКЛ – 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. 

«Генрыкаўскія артыкулы» – канстытуцыйныя палажэнні, у якіх 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 веравызнання, 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 
(арт. 5). Таксама без згоды сойма забаранялася ўстанаўліваць новыя 
падаткі і пошліны (арт. 6), а міжнародная палітыка, абвяшчэнне вайны і 
заключэнне міжнародных трактатаў маглі ажыццяўляцца 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]. 

Улада караля Рэчы Паспалітай была вельмі абмежаванай, прычым 
настолькі, што самастойна ён, па сутнасці, не валодаў ні заканадаўчай, ні 
судовай, ні выканаўчай уладай. У сферы заканадаўства кароль меў права 
заканадаўчай ініцыятывы, канчатковага рэдагавання законаў, 
санкцыянаваў соймавыя пастановы; паўнапраўным заканадаўцам кароль 
заставаўся толькі ў адносінах да каралеўскіх гарадоў і іх насельніцтва, а 
таксама адносна сялян, уласных спадчынных уладанняў і яўрэяў. У 
сферы выканаўчай улады кароль меў права на прызначэнне службоўцаў 
цэнтральных дзяржаўных органаў. Кароль не меў права распараджацца 
казной дзяржавы.  

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. 
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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, ведаў 
пытаннямі аб’яўлення вайны і заключэння міру, склікання ўсеагульнага 
апалчэння, набілітацыі (надання шляхецкага звання), памілавання і 
амністыі і інш. Кароль толькі зацвярджаў прынятыя на сойме пастановы.  

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. Апроч таго, усе 
дэпутаты ад паветаў абавязаныя былі прытрымлівацца інструкцый, 
атрыманых на павятовых сойміках, што ў сваю чаргу стварала цяжкасці ў 
працы сойма. Як адзначае Я.А. Юхо, з 55 соймаў, якія склікаліся на працягу 
1652-1744 гг., 42 былі сарваныя прымяненнем права «вета» [5, c. 282]. 

Пасля Вальнага сойма дэпутаты склікалі па паветах так званыя 
рэляцыйныя соймікі, на якіх рабілі справаздачы перад сваімі 
выбаршчыкамі аб рабоце сойма і сваёй дзейнасці на яго сесіях. Гісторыя 
ведае выпадкі, калі рэляцыйныя соймікі фактычна пераглядалі пытанні, 
вызначаныя Вальным соймам.  

Як бачым, нават Вальны сойм не вырашаў канчаткова тое ці іншае 
пытанне, таму што кожны соймік пакідаў за сабой права прыняць сваё 
рашэнне па яго пастанове. Больш таго, мясцовыя соймікі самастойна 
вырашалі фінансавыя і ваенныя пытанні, зацвярджалі падаткі, выбіралі 
кандыдатаў на адміністрацыйныя і судовыя пасады.  

Такім чынам, можна зрабіць вывад, што ў палітычным рэгуляванні 
Рэчы Паспалітай пераважалі працэсы дэцэнтралізацыі і нават анархіі. Аб 
гэтым сведчыць тое, што ў 1582-1762 гг. 40% пасяджэнняў Вальнага 
сойма было сарвана без прыняцця рашэнняў, а ў XVIII ст. рэдка які 
Сойм стаў выніковым. Дэцэнтралізацыі садзейнічала і тое, што ў Рэчы 
Паспалітай адсутнічалі выканаўча-распарадчыя органы. Фактычна 
кароль у дзяржаве быў без улады, а сойм не меў сілы. Абмежаванасць 
улады караля і сойма Рэчы Паспалітай пры адсутнасці адзінага для ўсёй 
дзяржавы ўрада рабілі сувязі паміж Польшчай і ВКЛ вельмі слабымі. А 
адсутнасць адзінага ўрада давала магчымасць магнатам і вярхам 
каталіцкага духавенства беспакарана самавольнічаць і здзекавацца над 
народам, стрымліваць усталяванне новых сацыяльна-эканамічных 
адносін [2, c. 128]. 

У судовай сістэме ВКЛ за дзвесце гадоў адбыліся малаважныя змяненні. 
У дзяржаве галоўнымі судовымі органамі заставаліся цэнтральныя суды – 
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Гаспадарскі суд (велікакняжацкі суд) і Галоўны суд (Трыбунал). Працягвалі 
дзейнічаць мясцовыя суды – земскія, гродскія і падкаморскія, якія 
разглядалі ў асноўным шляхецкія крымінальныя і грамадзянскія справы. 
Справы мяшчан разглядалі войт з бурмістрамі і лаўнікамі (засядацелямі). 
Суд над простымі людзьмі ў ВКЛ здзяйснялі іх гаспадары – феадалы-
землеўласнікі і службовыя асобы мясцовай адміністрацыі – старасты, 
намеснікі, дзяржаўцы, а ў гарадах – войты [3, c. 121]. 

У XVIII ст. змяненні ў прававой сферы ў асноўным былі звязаны з 
прыняццем «Кнігі законаў» («Volumina Legum») – зборніка законаў, 
соймавых пастаноў і іншых прававых актаў, якія дзейнічалі на 
тэрыторыі Польшчы, ВКЛ і Правабярэжнай Украіны да 1793-1795 гг. 
«Кніга законаў» уключала ў сябе як дзеючае заканадаўства, так і ўжо 
скасаваныя нарматыўныя акты. Аднак неабходна адзначыць, што гэты 
збор нарматыўных дакументаў з’яўляўся неафіцыйным выданнем. Побач 
з актамі з арыгінальных крыніц у гэты зборнік уключаны і дакументы, 
якія былі змешчаны ў працах асобных аўтараў [2, c. 141]. 

Такім чынам, бачна, што, паслабленне каралеўскай улады, бяссілле 
сойма, слабае войска (па рэформе, праведзенай у 1717 г., войска ВКЛ, не 
лічачы войскаў магнатаў, было скарочана да 6200 чалавек), саслабелы, 
архаічны дзяржаўны адміністрацыйны апарат, з аднаго боку, а з другога 
– узмацненне ўлады магнатаў і ўзмацненне дэцэнтралізацыі дзяржаўнай 
улады, з’явіліся перадумовамі для абвастрэння з сярэдзіны XVIII ст. 
унутрыпалітычнай барацьбы ў дзяржаве і ўзмацнення патрабаванняў 
неадкладных рэформаў. 
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УПРОЩЕННЫЕ СУДЕБНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА: ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ЕАЭС 

Б. С. Болохонов 

Анализируя мировой опыт развития цивилистического процесса, осо-
бо актуальным вопросом является модернизация гражданско-
процессуальных норм в части поиска и применения нестандартных форм 
разрешения споров. Сущность данных улучшений сводится к измене-
нию, упрощению, ускорению и облегчению гражданского процесса, соз-


