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іСтОРіЯ ПОЛьСькОГО кОнСтИтУЦіОнАЛіЗМУ: 
ПОЧАткОвИЙ етАП

В. Н. Патлачук 
У статті розглянуто причини підготовки та основні положення  

нормативно-правових актів Nihil Novi 1505 р., Артикулів Генріха Валуа 1573 р.  
та Pacta conventa 1573 р., на основі яких почався розвиток  

польського конституціоналізму. Показано, що ці акти створювали модель  
конституційного устрою держави, в якій було обмежено королівську владу  

та затверджувалося виключне положення шляхти.  
Встановлювалася релігійна свобода і система прав та обов’язків населення.
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HISTORY OF POLISH CONSTITUTIONALISM: 
THE INITIAL STAGE

V. N. Patlachuk
The article deals with the reasons for the preparation and main provisions  

of the Nihil Novi Regulations 1505, the Articles of Henry Valois 1573  
and the Pacta conventa 1573, on the basis of which the development  
of Polish constitutionalism began. It is shown that these acts created  

a model of the constitutional order of the state in which the royal power was restricted 
and the exclusive position of the nobility was approved.  

Religious freedom and the system of rights and responsibilities  
of the population were established.

Keywords: Nihil Novi, Articles by Henry Valois,  
Pacta conventa, the constitutional process,  

Senate, Diet, religious freedom, Rech’ Pospolita. 

Received: 16.04.2020.


