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Мэта даклада - паказаць сучасны стан беларуска-расшскк адносш, праанал1заваць маючыя 
месца дасягненю i праблемы. 

Перш за усё звернем увагу на перыядызацыю працэсу фармавання Саюза дзвюх дзяржау: 
1. 1991-1994 гг. (niKaM гэтага перыяда з'явшася падшсанне дамовы аб аб'яднанш грашовых 

сютэм, якая у сигу шэрагу прычын так i не бьша рэал1завана); 
2. 1995-1996 гг. (апагеем стала падшсанне 2 красавка 1996 года дамовы аб стварэшп 

Супольнщтва Benapyci i Pacii); 
3. 1997-1998 гг. (падшсанне 2 красавка 1997 г. Дамовы аб Саюзе Беларуш i Pacii, 25 мая 1997 г. 

Статута Саюза Benapyci i Pacii i 25 снежня 1998 г. - Дэкларацьи аб далейшым яднанш Беларуш i Pacii); 
4. 1999 г. - наш час (падшсанне Дамовы аб стварэнп Саюзнай дзяржавы Беларус1 i Pacii 

8 снежня 1999 г.).. . 
Далейшы лес праекта яб'яднання Pacii i Беларуа цесна звязаны з унутрыпал1тычным1 працэсам1 

у абедзвюх дзяржавах, з канкрэтнай канф1гурацыяй пал1тычных сш. У дадзенай спуацьп акрамя 
аб'ектыуных фактарау, важнае значэнне набывае так званы суб'ектыуны фактар, а менавгга пазщыя 
вядучых иалггычных лщэрау у пыташп аб'яднання i асобасныя характарыстыю i пажаданш людзей, 
якш адказныя за рэал1зацыю гэтага праекта. 

У прававым плане першачарговым уяуляецца вырашэнне праблемы нацыянальных 
канстытуцый. Дамова (1999 г. - М.К., М.С.) не прадугледжвала прамога змянення канстытуцыйных 
асноу дзвюх краш, але Hi у Канстытуцьп Рас1йскай Федэрацьн, Hi у Асноуным Законе Канстытуцьп 
Рэспублш Беларусь няма аншкк узгадванняу аб Саюзнай дзяржаве, любых наднацыянальных 
органах иравання i прадстаунщтва. Таи падыход, у аснове якога ляжау прынцып захавання 
суверэштэту, незалежнасц1 РФ i Беларус1, натуральна, не быу наюраваны i на пераход да адзшай 
канстытуцыйнай асновы расшска-беларускай дзяржавы... Кампетэнцыя Саюзнай дзяржавы аказалася 
MiHiMJ3ipaBaHaft. KpaiHbi-удзельшцы па-ранейшаму захоувал1 тэрытарыяльную цэласнасць, усю 
паунату дзяржауна-пал1тычиай, заканадаучай i судовай улады, працягваючы будаваць аднос1ны 
пам1ж сабой на грунце «суверэннай роунасц5». Дамова не прадугледжвала хуткага, глыбокага i 
сапрауднага уз'яднання дзвюх дзяржау. Зараз завяршаецца праца над Канстытуцыйным актам 
Саюзнай дзяржавы, у яим баю зб1ралюя лткщашщ, перал1чаныя недахопы. На узроун! аф1цыйных 
заяу М1нск i Масква разумеюць тэрмшовую неабходнасць унясення адпаведных зменау у свае 
Канстытуцы1. 

Канечне, нельга недаацэньваць тое, што дасягнута KpainaMi у плане супрацоунщтва. "На 
(сучасным - М.К., М.С.) ... этапе Саюз Беларус1 i Pacii з'яуляецца найбольш прасунутым супольн1цтвам 
дзяржау у СНД. Так, пал1уна-энергетычны комплекс дзвюх краш 1нтэграваны на 95%, 
машынабудаушчы комплекс - на 85%, дзве трэщ усёй сваей вытворчасщ сельскагаспадарчай тэхюи i 
xiMi4Hara валакна Pack i Беларусь ажьщцяуляюць сумесна. 

1нтэграцыя з раскнам1 дае Беларуа рьшак сьфав1ны. Г эта грашчна важны момант з улкам 
вычарпання прыродньгх рэсурсау у гютарычнай перспектыве. Далей, рынак збыту для нашай 
прадукцьн, яю дазваляе нашай кра!не трымацца на плаву. Далучэнне да навуковага патэнцыялу Pacii 
таксама надзвычай важна у перыяд, Kani ажьщцяуляецца тэхналапчная рэвалюцыя." 

Кал1 адэкватныя унутрьгдзяржауныя працэдуры будуць здзейснены своечасова, Беларусь i Pack 
перайдуць з 1 студзеня 2005 г. на адз1ны рубель. 3 1 студзеня 2005 г. у якасщ адзшага плацёжнага 
сродку на тэрыторьн Pacii i Беларуш будзе функцыянаваць pacificici рубель, а з 1 студзеня 2008 г. 
мяркуецца увесщ новую агульную валюту ужо Саюзнай дзяржавы. Пры наяунасц1 гатоз^насщ бакоу 
да разумнага кампрам1су магчыма стварэнне сумеснага прадпрыемства на грунце Белтрансгазу. 

Важна адзначыць, што аншпзуемая "штэграцыя ... уключае не толью гандаль, ... але i 
рэгуляванне сумеснай знешнеэканам1чнай дзейнасщ, вытворчую кааперацьпо. 1нтэнс1уна разв!ваюцца 
сувяз! Beflapyci ( i яе асобных абласцей ) з расшсюм1 рэпёнам1. ... 21 лютапада 1999 г. быу падп1саны 
Дагавор аб стварэнт адзшай энергетычнай Ыстэмы Pacii i Баларус1. 

Супрацоун1цтва абаронных ведамствау Pacii i Беларус1 па сваей штэнс1унасвд i па значнасщ 
сумесна вьфашаемых задач не мае аналагау у адносшах якк-небудзь шшых удзельнкау СНД адз1н з 
адным. 3 1 красав1ка 1996г. нацыянальныя сшы СПА абедзвюх KpaiH нясуць сумеснае баявое 



дзяжурства, што кардинальным чынам павышае узровень ix бяспею. 19 снежня 1997 г. мшютры 
абароны Pacii i Беларуи падтсагп Пагадненне аб сумесным забеспячэнш рэгкнальнай бяспею у 
ваеннай сферы i Дагавор аб ваенным супрацоунщтве. Вельм1 паспяхова pэaлiзyeццa Канцэпцыя 
адзшага абароннага заказа, якую падпюал1 прэзщэнты саюзных дзяржау у красавку 1999 г. Ваенна-
тэхшчнае супрацоунщтва уключае таксама узгадненне экспарта-1мпарта узбраенняу, ваеннай тэхнш i 
прадукцьй двайнога прызначэння. 

Да вясны 2001 г. была падрыхтавана Ваенная дактрьша Саюзнай дзяржавы. У аснову дакумента 
лягла нацыянальная Ваенная дактрына РФ. Падрыхтаваны бьин толыа некаторыя моманты, якк 
тычылгся пытанняу ядзернага стрымлшання з улкам без'ядзернага статусу Беларусь Савет мшютрау 
Саюзнай дзяржавы, яю адбыуся у Маскве 29 жшуня 2001 г., ухвал1у указаны дакумент. 

Таим чынам, у сучасных беларуска-расшскк адносшах прасочваецца тэндэнцыя да 
фармавання Саюзнай дзяржавы. Разам з тым ад Мшска i Масквы патрабуецца яшчэ шмат намаганняу 
з тым, каб давесщ да лапчнага канца аргашзацыйна-прававы, канцэптуальны, практычны аспекты 
гэтага працэсу. 
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Адной з галоуных прыкмет юнавання незалежнай дзяржавы з'яуляецца яе самастойная знешняя 
палиыка. Дыпламатычная служба з'яуляецца тым шстытутам з дапамогаю якога дзяржава i 
праводзщь сваю знешнюю пал1тыку. Як дзяржауная установа дыпламатычная служба складаецца з 
групы людзей, якк займаюцца знешнепалггычнай дзейнасцю i якая карыстаецца спецыф!чным1 для 
гэтага рода дзейнасщ метадам1 i сродкам!. Адметныя рысы юнавання дыпламатычнай службы 
Вялкага княства Лггоускага, як дзяржаунай установы, праяуляюцца ужо у канцы XV ст. У першай 
палове XVI ст. яна праходзщь працэс удасканапьвання i наблксаецца да адпаведнай службы суседняй 
Польшчы. М1ж тым у другой палове XVI ст. выключнае геапал1тычнае становппча ВКЛ, а разам з 
тым i адасобленнасць знешнепалггычных штарэсау Княства ад штарэсау Кароны, абумовии 
спецыфку у аргашзацьп дыпламатычнах служб як ВКЛ, так i Польшчы. 

У складзе Рэчы Паспал1тай пам!ж дыпламатычным! службам! Кароны i Княства склалася давол1 
выразнае размерканне знешнепшптычных паунамоцтвау i абавязкау. Гэта выцякала з розных 
лзяржауна-пагптычных штарэсау абедзвюх крашау, што у сваю чаргу было абумоулена ix розным 
геапал1тычным становипчам. Аднос1ны з Турцыяй, Крымск1м ханствам, Перс1яй, Ватыканам, 
еурапейсюм1 дзяржавам1 знаходзшся у руках Кароны. Да кампетынцьн Княства належыл! 
дыпламатычныя справы з Маскоускай дзяржавай i часткова са Швецыяй. 1снавала практыка двайнога 
ираунщтва пасольствам!, як1я наюроувал1ся у Маскву: польскую дэлегацыю узначальвау прадстаун1к 
Кароны, а лщвшскую - прадстаунк Княства. 

Прадстаунш магнатэрьп Княства мел1 болыны уплыу на дыпламатычную службу ВКЛ у 
параунашп з адпаведным саслоуем Польшчы. Гэта было абомоулена тым, што магнатэрыя Княства 
бьша на парадак мацней за магнатау Польшчы. 

Да 1566 г. у канцылярьй ВКЛ адсутшчала пасада падканцлера. Функцьп падканцлера вьжонвау 
сам канцлер. У адрозненш ад кароннай канцылярьй, да адзначанага часу, вялкакняжацкая 
канцылярыя не падзялялася на вял!кую i малую канцылярьй. Дыпламатычныя службы у сваей працы 
карысталюя розным1 мовам1 справаводства: канцылярыя Польшчы - лацшскай мовай, канцылярыя 
ВКЛ старабеларускай, якая была афщыйна замацавана Статутам ВКЛ 1588 г. Статут 1588 г. таксама 
забараняу прымаць на дзяржауную службу, у тым л к у i дыпламатычную службу, прадстаункоу як 
польскага, так i навогул замежнага паходжання. Сакратары i шсары дыпламатычнай службы ВКЛ 
выконвал1 шшыя функцьп i абавязи у параунанн1 з таюм1 ж пасадам! дыпламатычнай службы 
Кароны, што было абумоулена пстарычным! традыцыям1 развщця дыпламатычнай службы Княства. 
Удзельная вага асобау духоунага сану, занятых на дыпламатычнай службе ВКЛ, была значна 
тжэйшай, чым у Кароне i заходнк KpaiHax, в ы н к таго факту, што у другой палове XVI ст. Княства 
засяродзша сваю дыпламатычную дзейнасць на дзвюх дзяржавах: Маскоускай i Швецьп. 

У адзначаны перыяд наз1раюцца адрозненн1 i у парадку фшансавання як пасольствау, так i 
навогул дыпламатычных служб Кароны i Княства. Выдатю на дыпламатычную дзейнасць Польшча i 


