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Раздел I 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Бічун В. М. 

КАНСТЫТУЦЫЯ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 23 ЛІСТАПАДА 1793 г. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск 

Навуковы кіраўнік: канд. юрыд. навук, дацэнт Л. Л. Голубева 

Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 23 лістапада 1793 г. была прынята на 

Гродзенскім сойме, які пачаў свае паседжанні 17 чэрвеня 1793 г. і 

закончыў працу 23 лістапада. Гэта быў апошні сойм Рэчы Паспалітай. На 

гэтым сойме таксама была зацверджана руска-пруская канвенцыя ад 

23 студзеня 1793 г. аб другім падзеле Рэчы Паспалітай і страціла сілу 

Канстытуцыя 3 мая 1791 г. 

Канстытуцыя 23 лістапада 1793 г. складалася з некалькіх законаў, асно-

вай якіх былі Кардынальныя правы, закон аб сойме і аб Пастаяннай Радзе. 

Новыя Кардынальныя правы замацоўвалі адзінства Польшчы і Вялікага 

Княства Літоўскага (далей – ВКЛ) у складзе Рэчы Паспалітай (арт. 1), 

абвяшчалася пра захаванне феадальных правоў (арт. 2), таксама 

гаварылася аб пануючай каталіцкай веры (арт. 3), адасобленасці прававой 

сістэмы ВКЛ. Па-старому павінны былі адбывацца выбары караля (арт. 9), 

пры парушэнні каралём правоў народа і сваіх абавязкаў аднаўлялася права 

абвяшчэння непадпарадкавання каралю (арт. 10).  

Беззямельная шляхта пазбавілася палітычных правоў; захоўвалася 

гарадское самакіраванне; пацвярджаліся ўсе папярэднія дваранскія 

прывілеі; скасаваны інстытут прадстаўнікоў ад гарадоў у сойме. Таксама 

абвяшчалася захаванне правоў памешчыкаў на валоданне залежнымі ад іх 

сялянамі, але за наўмыснае беспрычыннае забіццё селяніна нават яго 

гаспадар мог быць пакараны смерцю (арт. 13). Кардынальныя правы ў 

Рэчы Паспалітай абвяшчаліся вечнымі і нязменнымі (арт. 16). 

Рэгламентавалася таксама, што “свабода думкі і слова ўрачыста 

забяспечваюцца на сойміках кожнаму шляхціцу і дэпутатам на сойме...”. 

Адзначалася, што “не дазваляецца якой-небудзь краёвай уладзе, нават і 

заканадаўчай заключаць пагадненні аб уступцы часткі тэрыторыі і 

адарвання іх ад Рэчы Паспалітай, а ўсялякія такім спосабам адарваныя, 

аддаленыя або абмежаваныя часткі тэрыторыі, як належачыя да Рэчы 

Паспалітай непахісна будуць ёй належаць ... кожны хто будзе ўдзельнічаць 

у такіх дагаворах будзе абвешчаны як вораг бацькаўшчыны”. 

На тым жа сойме, як частка Гродзенскай канстытуцыі, былі прыняты 

законы пра ўмовы, якія павінны былі прымаць пад прысягай усе каралі 
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перад іх каранацыяй, так званым Пактам канвента: аб сойме, яго 

кампетэнцыі і парадку дзейнасці, Пастаяннай Радзе, якая павінна была 

выконваць функцыі ўрада для ўсёй Рэчы Паспалітай.  

Сойм прызнаваўся вышэйшым заканадаўчым органам дзяржавы; пры 

рашэнні кардынальных спраў (асноўных законаў) каралю давалася права 

«liberum veto» на соймавыя рашэнні. Сойм Рэчы Паспалітай павінен быў 

складацца з Сената і Пасольскай хаты (рыцарскага саслоўя) і збірацца 

адзін раз у 4 гады на 8 тыдняў. Сенат і Пасольская хата павінны былі 

засядаць разам у адной соймавай палаце. Соймы павінны засядаць з 

першага кастрычніка да канца лістапада два разы ў Варшаве, а трэці раз – 

у Гродне. 

Гродзенская канстытуцыя 1793 г. не прытрымлівалася прынцыпу 

падзелу ўлад, хаця і ўтвараўся выканаўчы орган – Пастаянная Рада, якая 

выбіралася соймам і складалася з яго прадстаўнікоў. У яе склад уваходзілі: 

ад Польшчы – 1 біскуп, 2 міністры, 2 свецкія сенатары і 8 прадстаўнікоў 

Пасольскай хаты; ад ВКЛ – 1 біскуп, 2 міністры, 2 свецкіх сенатары і 

6 прадстаўнікоў Пасольскай хаты. Усяго ў Пастаяннай Радзе было 

24 асобы з іх 10 сенатараў і 14 прадстаўнікоў ад шляхты, тым самым 

нібыта надавалася перавага шляхце. На самой жа справе абмяжоўвалася 

роля сойма і ўлады караля, а фактычна ўмацоўвалася ўлада невялікай 

групы магнатаў-таргавічан. 

Другі падзел Рэчы Паспалітай, Таргавіцкая канфедэрацыя і Гродзенская 

канстытуцыя, якая абвяшчала захаванне феадальнага ладу на вечныя часы, 

не спынілі распад дзяржавы, што выклікала шырокую незадаволенасць 

насельніцтва і прывяло да народнага паўстання. А далейшыя падзеі ў Рэчы 

Паспалітай, якія сталі вельмі імкліва развівацца, прывялі да таго, што і 

нормы Канстытуцыі 1793 г. не былі рэалізаваныя.  
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Чтобы понять структуру и отдельные институты уголовного права в за-

падной правовой традиции, необходимо обратиться в глубь веков – к ар-

хаическому римскому праву. Архаический, или древнейший период (VIII – 

середина III в. до н. э.) характеризовался полисной замкнутостью права и 

неразвитостью правовых институтов в Древнем Риме.  

Римские мальчики заучивали наизусть как «необходимую песнь» (лат. 

carmen necessarium) все законы, и в особенности Законы XII таблиц сере-

дины V в. до н. э. (лат. Codex Decimviralis Duodecim Tabulae), поэтому в 


