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ІстоРІЯ пРиЙНЯттЯ та осНоВНІ полоЖЕННЯ
КоНститУЦІЇ ГЕРЦоГстВа ВаРШаВсЬКоГо 1807 р.

В. Н. Патлачук
 У статті розглянуто причини прийняття та основні положення Конституції Герцогства 

Варшавського 1807 р. Доведено, що зміст Основного закону був особисто підготовлений 
Наполеоном, регламентував відміну кріпацтва, надання прав та свобод населенню,  

а основний обсяг матеріалу викладено у розділі, присвяченому місцевим органам влади. 
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HISTORY OF ACCEPTANCE AND MAIN PROVISIONS  
OF THE CONSTITUTION OF THE DUCHY OF WARSAW 1807

V. N. Patlachuk
 The article discusses the reasons for the adoption and the main provisions  

of the Constitution of the Duchy of Warsaw in 1807. It is proved that the content  
of the Basic Law was personally prepared by Napoleon, regulating the abolition of serfdom, 

the granting of rights and freedoms to the population, and the bulk of the material  
is outlined in the section devoted to local authorities.
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