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Праблемы гістарыяграфіі правядзення расійскай судовай 
рэформы 1864 г. у Беларусі 

 
        Гушчынскі І. Г. (БДПУ г. Мінск) 
 

Праблема правядзення судовай рэформы 1864 года на тэрыторыі 
Беларусі, а таксама ўплыву дзейнасці судовых устаноў на капіталістычнае 
развіццё краю ў 1864–1914 гг. з’яўляецца сёння надзвычай актуальнай. Гэта 
звязана з запытамі сучаснага беларускага грамадства да рэфармавання судовай 
сістэмы ў Рэспубліцы Беларусь, а гістарычны вопыт правядзення падобных 
рэформ у нашай краіне можа аказаць значню дапамогу ў гэтай складанай, але ў 
той жа час вельмі важнай справе на сучасным этапе. Разам з тым дадзеная 
праблема застаецца мала даследаванай, а некаторыя яе аспекты – зусім не 
раскрытымі. 

Гістарыяграфія даследавання судовай сістэмы Беларусі 1864–1914 гг., у 
тым ліку правядзення ў краі судовай рэформы 1864 г., мае шэраг праблем. 
Перш за ўсё гэта тое, што менавіта па дадзенай тэме не напісана ніводнай 
манаграфічнай працы. Звычайна такія працы разглядаюць судаўладкаванне і 
судаводства ў Расійскай імперыі ўцэлым, пры гэтым не ўдзяляючы належнай 
ўвагі іх развіццю ў Паўночна-Заходнім краі, судовая сістэма якога мела 
значныя асаблівасці. Тут можна ўзгадаць працы І.У. Гесэна [6], А.Ф. Коні [13], 
М.А. Філіпава [21], Б.В. Віленскага [5]. Некаторыя даследчыкі надавалі пэўную 
ўвагу развіццю судовай справы ў Беларусі перыяду капіталізму ў кантэксце 
даследавання больш шырокіх праблем: С.М. Самбук (“Политика царизма в 
Белоруссии во 2-й половине XIX века”) [18], В.А. Шалкапляс (“Карательный 
аппарат России во второй половине XIX века”) [24], А.А. Камзолава 
(“Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ”) 
[12], А.Ф. Свіб (“Государственно-правовой статус Беларуси в составе России в 
пореформенный период (1861–1900)”) [19]. Ажыццяўленню судовай рэформы 
1864 г. у Беларусі прысвечана даволі вялікая колькасць артыкулаў [2], [3], [4], 
[8], [9], [10], [14], [15], [16], аднак гэта не можа кампенсаваць патрэбы ў 
абагульняючай працы, прысвечанай праблеме ўвядзення судовых статутаў ад 
20 лістапада 1864 г. ў краі, а таксама ролі судовых устаноў у капіталістычным 
развіцці Беларусі. 

Яшчэ адной праблемай гістарыяграфіі гісторыі правядзення расійскай 
судовай рэформы 1864 г. у Беларусі з’яўляецца тое, што асноўная ўвага 
ўдзяляецца юрыдычным аспектам рэформы. І гэта не дзіўна, бо большасць тых, 
хто даследаваў судовую рэформу 1864 г., былі прафесійнымі юрыстамі 
(І.У. Гесэн, А.Ф. Коні, М.А. Філіпаў, Г.А. Джаншыеў [7], В. Я. Фукс [22], 
К.А. Скалькоўскі [20], М.А. Чальцоў-Бебутаў [23], Я.А. Скрыпілёў [17], 
В.А. Шалкапляс, Ф.Р. Бялевіч, А.У. Марыскін і інш.). Іх увага засяроджваецца 
галоўным чынам на судаўладкаванні краіны, а таксама на праблемах працэсу 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



 2 

судаводства. Амаль не раскрытай застаецца тая роля, якю адыгралі ўведзеныя 
па рэформе судовыя ўстановы ў сацыяльна-эканамічным і палітычным развіцці 
Расійскай імперыі і Паўночна-Заходняга краю ў прыватнасці. 

Значнай праблемай з’яўляецца і тое, што многія даследчыкі пры напісанні 
сваіх прац зыходзілі з пэўных палітычных пазіцый. Перш за ўсё гэта тычыцца 
дарэвалюцыйнай літаратуры. Большасць прац, напісаных да 1917 г., належыць 
прадстаўнікам ліберальнага лагера гістарыяграфіі (І.У. Гесэну, А.Ф. Коні, 
М.А. Філіпаву, Г.А. Джаншыеву і інш.), якія і зыходзілі з адпаведных 
партыйна-класавых пазіцый. Яны імкнуліся ідэалізаваць судовую рэформу, 
бачачы ў ёй, як і ў рэформе 1861 г., вялікую падзею, аднак наракалі на тое, што 
судовыя статуты не былі да канца праведзены ў жыццё і падвергліся карэннаму 
перагляду. З зусім іншых пазіцый зыходзілі прадстаўнікі кансерватыўнага 
накірунку гістарыяграфіі (М.Н. Каткоў [11], В.Я. Фукс, К.А. Скалькоўскі, 
І.С. Аксакаў [1] ). Сярод тых, хто абрынуўся на судовыя статуты ў 1880-я гг., 
асабліва выдзяляўся голас галоўнага рэдактара “Московских ведомостей”, а 
таксама публіцыста М. Каткова. Ён з канца 1870-х гг. з асаблівай апантанасцю 
выступаў супраць прынцыпаў, у адпаведнасці з якімі будаваліся судовыя 
статуты 1864 г.: незалежнасці суда, спаборнасці, галоснасці і інш. Перш за ўсё 
крытыцы падвергся суд прысяжных, названы М. Катковым “судом вуліцы” [5, 
c. 5], асабліва пасля апраўдальнага прысуду В. Засуліч у сакавіку 1878 г. 
Супраць судовых статутаў выступаў і вядомы славянафіл І.С. Аксакаў. У сваёй 
працы “Польский вопрос и западно-русское дело. Еврейский вопрос” ён 
засяродзіў сваю ўвагу перш за ўсё на немагчымасці, на яго погляд, 
ажыццяўлення судовай рэформы ў Заходнім краі. Ён абгрунтоўваў гэта, па-
першае, панаваннем тут польскіх землеўласнікаў, “якія ў саюзе з рымска-
каталіцкай мясцовай царквой, калі не ўсе, то многія, не пераставалі служыць 
вядомай “польскай ідэі”, і, па-другое, тым, што “моц капіталу, гандаль і 
рамяство – у руках яўрэяў, якія прадстаўляюць сабой вялізную закрытую 
карпарацыю, якая задушыла рускі сельскі люд” [1, с. 518]. 

У савецкі перыяд навукоўцы падыходзілі да вывучэння судовай рэформы 
1864 г. з іншых, чым даследчыкі дакастрычніцкага перыяду, ідэалагічных 
пазіцый. Савецкія гісторыкі паклалі ў аснову вывучэння дадзенай праблемы 
марксісцка-ленінскую метадалогію. Такі падыход выразіў, у прыватнасці, Б. В. 
Віленскі, напісаўшы, што судовая рэформа 1864 г. “з’явілася самай яркай 
спробай прыстасавання дзяржаўна-прававой надбудовы да патрабаванняў 
развіваючыхся капіталістычных адносін” [5, c. 4]. Таксама Б.В. Віленскі 
выдвінуў канцэпцыю, адпаведна якой судовая рэформа 1864 г. з радыкалізмам 
яе прынцыпаў тлумачылася складваннем рэвалюцыйнай сітуацыі ў краіне. 
Зыходзячы з гэтага пастулату Б.В. Віленскі засяроджваў увагу на дзейнасці 
рэвалюцыйных дэмакратаў М.Г. Чарнышэўскага, М.П. Агарова і А.І. Герцэна, 
свядома зніжаючы значнасць палітычнай дзейнасці іншых сілаў.  

Такім чынам, можна выдзяліць шэраг праблем, звязаных з 
гістарыяграфіяй даследавання правядзення расійскай судовай рэформы 1864 г. 
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у Беларусі і ролі новых судовых устаноў у палітычным і сацыяльна-
эканамічным развіцці краю. Па-першае, гэта адсутнасць манаграфічнай ці 
абагульняючай працы па дадзенай праблеме. Па-другое, засяроджванне 
асноўнай увагі большасці аўтараў на юрыдчных аспектах ажыццяўлення 
судовай рэформы 1864 г., разгляд яе ў пэўным адрыве ад сацыяльна-
эканамічнага і палітычнага развіцця краіны. Яшчэ адным недахопам з’яўляецца 
аднабаковы падыход многіх даследчыкаў пры аналізе рэформы 1864 г. На 
першы план нярэдка выходзіла адстойванне пэўнай палітычнай пазіцыі, што 
характэрна для дарэвалюцыйнай ліберальна-буржуазнай і кансерватыўнай 
гістарыяграфіі, альбо абсалютызацыя марксісцкай метадалогіі і класавага 
падыходу, што характэрна для савецкай гістарыяграфіі. 
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