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коль кас ці пры хо даў (у па раў нан ні са ста нам 
перад Пер шай сус вет най вай ной) пас лаб ля лі 
па зі цыі Пра вас лаў най Цар квы і ства ра лі ўмо вы 
для пе ра хо ду вер ні каў у ка та лі цызм, што з’яў ля-
ла ся га лоў най мэ тай улад і Ка та ліц кай Цар квы. 
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Summary

The problem of the revendication of the orthodox 
property as а component of the religious policy of the 
Polish authorities in Western Belarus (1921 - 1939) is 
investigated. Three periods of the revendication are sin-
gle out. They differed ways and methods of actions of 
Catholic circles, the relation and participation of the state 
bodies, and forms of resistance of the orthodox popu-
lation and clergy. In the article the question of quantity 
and location of orthodox parishes in the Western Bela-
rus which has been closely connected to the problem 
of the revendication is considered. The Polish govern-
ment aspired to reduce maximum quantity of parishes. 
Dynamics of quantity of orthodox parishes in the West-
ern Belarus during the considered period is shown.

УДК [930:34](476)«1864/1914»
І.Г. Гу шчын скі,  

ас пі рант ка фед ры сла вян скай гіс то рыі і ме та да ло гіі гіс та рыч най на ву кі БДПУ

крынІцыпаВыВучЭннІдзеЙнасцІсудоВыхустаноЎ
БеларусІперыядукапІталІзму(1864–1914гг.)

Су до вая сіс тэ ма, як і лю бы дзяр жаў на-
пра ва вы ін сты тут, па він на ад па вя даць 

са цы яль на-эка на міч ным і па лі тыч ным умо вам 
раз віц ця кра і ны, якія на пра ця гу гіс та рыч на га 
пра цэ су пас та ян на змя ня юц ца. У су вя зі з гэ тым 
на ват са мыя дас ка на лыя з іх па він ны зна хо-
дзіц ца на шля ху раз віц ця і по шу ку най больш 
пра грэ сіў ных і эфек тыў ных форм су даў лад ка-
ван ня і су да вод ства. Пры гэ тым вель мі важ на 

ўліч ваць па пя рэд ні гіс та рыч ны во пыт, бо эфек-
тыў нае рэ фар ма ван не су да не маг чы ма без улі ку 
як сус вет най пра кты кі пра ва во га раз віц ця, так і 
ўлас ных гіс та рыч ных на быт каў. У пер шую чар гу 
гэ та ты чы цца ма ла дых дзяр жаў, та кіх, як нап рык-
лад, Рэс пуб лі ка Бе ла русь. У све це гэ та га дас ле-
да ван не дзей нас ці су до вых ус та ноў на шай кра-
і ны ў мі ну лым, у пры ват нас ці ў пе ры яд ка пі та-
ліз му, ба чыц ца вель мі ак ту аль ным.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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Кры ні цы па вы ву чэн ні ўка за най пра бле мы 
мож на ўмоў на па дзя ліць на нас туп ныя гру пы:

• за ка на даў чыя ак ты;
• ста тыс тыч ныя да ныя;
• да ку мен ты афі цый на га спра ва вод ства ад мі-

ніс тра цый ных і су до вых ус та ноў;
• ма тэ ры я лы гра ма дзян скіх і кры мі наль ных 

су до вых спраў;
• ма тэ ры я лы пе ры я дыч на га дру ку.
Да за ка на даў чых ак таў ад но сяц ца нар ма-

тыў ныя да ку мен ты (ука зы, за ко ны, цыр ку ля ры), 
вы да ва е мыя вы шэй шы мі ор га на мі ўла ды кра-
і ны (ім пе ра та рам, Дзяр жаў ным са ве там, Се на-
там, мі ніс тэр ства мі), якія зна хо дзяц ца ў дру гім і 
трэ цім збо рах «Пол но го соб ра ния за ко нов Рос-
сий ской им пе рии». Асо бае мес ца ся род іх зай-
мае тэкст су до вых ста ту таў ад 20 ліс та па да 
1864 г., які так са ма зме шча ны ў ана ла гіч ных 
вы дан нях [1]. Да за ка на даў чых ак таў мож на 
ад нес ці цыр ку ля ры мі ніс тэр стваў унут ра ных 
спраў і юс ты цыі, якія на сі лі нар ма тыў ны ха рак-
тар. Іх тэкст узя ты з ма тэ ры я лаў пе ра піс кі су до-
вых і ад мі ніс тра цый ных ус та ноў краю з мі ніс-
тэр ства мі юс ты цыі і ўнут ра ных спраў, а так са ма 
су до вы мі па ла та мі, якія зме шча ны ў фон дах 
аб’яд на ных па лат кры мі наль на га і гра ма дзян-
ска га су да [2–4], ак ру го вых су доў [5–7], ор га-
наў гу бер нска га праўлен ня [8–13] і пра ку ра ту ры 
[14–15] На цы я  наль на га гіс та рыч на га ар хі ва 
Бе ла ру сі (НГАБ) у г. Мін ску. Важ най кры ні цай 
ра сій ска га за ка на даў ства з’яў ля ец ца «Свод 
за ко нов Рос сий ской им пе рии» [16]. У пры ват-
нас ці: раз дзел 8, ч. 2, кн. 5, т. 1 «Уч реж де ние 
Ми нис тер ства Юс ти ции»; т. 3 «Свод ус та вов 
о служ бе граж дан ской», асаб лі вую ці ка васць 
яко га ўяў ляе кн. 3 «По ло же ние об осо бых пре-
иму щес твах граж дан ской служ бы в от да лён-
ных мес тнос тях, а так же в гу бер ни ях За пад ных 
и Цар ства Польс ко го»; кн. 6 т. 8 «О взыс ка ни ях 
и на ка за ни ях за на ру ше ние лес ных за ко нов и о 
по ряд ке про извод ства дел о прес туп ле ни ях по 
лес ной час ти»; ч. 2 т. 11 «Ус тав су доп ро из вод-
ства тор го во го»; т. 15 «Уло же ние о на ка за ни ях 
уго лов ных и ис пра ви тель ных», «Ус тав о на ка-
за ни ях, на ла га е мых ми ро вы ми судь я ми», «Уго-
лов ное уло же ние»; т. 16, дзе зме шча ны су до-
выя ста ту ты ад 20 ліс та па да 1864 г.

Вык люч ную важ насць для вы ву чэн ня су до-
вай сіс тэ мы Бе ла ру сі дру гой па ло вы хІх – 
па чат ку хх ст. ма юць ста тыс тыч ныя да ныя, якія 
ты чац ца дзей нас ці су до вых ус та ноў. Знач ны 
аб’ём ста тыс тыч ных ма тэ ры я лаў па да дзе най 
пра бле ме зна хо дзіц ца ў фон дах су до вых ус та-
ноў краю НГАБ; ад мыс ло вых вы дан нях Мі ніс тэр-
ства юс ты цыі [17–19]; што га до вых «Об зо рах» 
Мін скай, Гро дзен скай, Ві цеб скай, Ма гі лёў скай 
і Ві лен скай гу бер няў, вы да ва е мых гу бер нскі мі 
праўлен ня мі; пра цах вя до ма га да след чы ка су до-
вай ста тыс ты кі Ра сій скай ім пе рыі канца хІх – 
па чат ку хх ст. Е.Н. Тар ноў ска га [20–28]. 

У пер шую чар гу, гэ та што га до выя, пак вар-
таль ныя і па ме сяч ныя «От чёт ные ве до мос ти» 
ак ру го вых су доў і су до вых след чых, якія зна хо-
дзяц ца ў фон дах Мін скай аб’яд на най па ла ты 
кры мі наль на га і гра ма дзян ска га су да [3], а так-
са ма Мін ска га ак ру го ва га су да [5] (ад па вед ныя 
ма тэ ры я лы па Ві цеб скай і Ма гі лёў скай гу бер нях 
бы лі, на  жаль, стра ча ныя пад час Дру гой сус вет-
най вай ны) НГАБ у Мін ску. Гэ тыя да ку мен ты 
ўтрым лі ва юць ін фар ма цыю аб коль кас ці пра-
ве дзе ных след стваў па пэў ных ар ты ку лах ула-
жэн ня аб па ка ран нях, коль кас ці ап раў да ных і 
выз ва ле ных з-пад су да, асу джа ных з ука зан нем 
ме ры па ка ран ня, іх са цы яль на га ста ту су, ве ра-
выз нан ня і аду ка цый на га ўзроў ню. Асаб лі вас цю 
ўка за ных ве да мас цей з’яў ля ец ца тое, што яны 
за паў ня лі ся сак ра та ра мі ад ру кі, і не ка то рыя 
ліч бы шмат ра зо ва пе ра праў ля лі ся, у вы ні ку 
ча го іх ра заб раць ча сам фак тыч на не маг чы ма. 
У цэ лым мно гія ста тыс тыч ныя звес ткі вык лі ка-
юць пэў ны не да вер і бы ва юць вель мі су пя рэч-
лі вы мі. Такім чынам, па ме ры маг чы мас ці ўвесь 
фак тыч ны ма тэ ры ял пат ра буе пра вер кі і ўдак-
лад нен ня. 

Для гэ та га вель мі ка рыс ны мі з’яў ля юц ца 
ма тэ ры я лы што га до вых «Об зо ров» Мін скай, 
Гро дзен скай, Ві цеб скай, Ма гі лёў скай і Ві лен-
скай гу бер няў, а так са ма «Сво дов ста тис ти чес-
ких све де ний по де лам уго лов ным, про изво див-
шим ся в су деб ных уч реж де ни ях, дей ству ю щих  
на ос но ва нии ус та вов Им пе ра то ра Алек сан-
дра ii», якія вы да ва лі ся Мі ніс тэр ствам юс ты цыі 
што год. Су па дзен не ад па вед ных ста тыс тыч ных 
звес так у роз ных кры ні цах даз ва ляе з упэў не-
нас цю меркаваць аб іх дас та вер нас ці. Не су па-
дзен ні ж маг лі быць вынікам як суб’ек тыў ных 
пры чын (па мыл ка сак ра та ра су до вай па ла ты 
пры па ді ку да ных ці про ста апіска), так і аб’ек-
тыў ных, ка лі за ас но ву пад лі ку браў ся роз ны 
ста тыс тыч ны ма тэ ры ял. Так, вывучаецца вя ліз-
ная роз ні ца ў ліч бах аб коль кас ці спраў у ак ру-
го вых су дах па між да ны мі што га до вых «Пе ре-
чне вых ве до мос тей», узя тых з фо да 183 НГАБ, 
і ад па вед ны мі звес тка мі «Сво дов ста тис ти че-
ских све де ний». Нап рык лад, згод на з пер шы мі, 
у 1889 г. у Мін скі ак ру го вы суд пас ту пі ла 979 
[29, л. 134] кры мі наль ных спраў, а згод на з дру-
гімі – 3145 [19, с. 20–23]. Та кую вя лі кую роз ні цу 
ў ліч бах мож на рас тлу ма чыць тым, што спра вы, 
наікравання ў ак ру го вы суд па 277 і 523 ар ты-
ку лах Ста ту та кры мі наль на га су да вод ства, у 
«Пе ре чне вой ве до мос ти», згод на з якой іх у раз-
гля да е мым 1889 г. бы ло 1952 і 220 ад па вед на 
[29, л. 134], не далучаліся да ас тат ніх спраў, 
а іш лі асоб ным рад ком. Ак ра мя та го, су до ва-
ста тыс тыч ныя да ныя збі ра лі ся Мі ніс тэр ствам 
юс ты цыі дву ма шля ха мі. Пер шы з іх – аба вяз-
ко вае прад астаў лен не су до вы мі ўста но ва мі 
вы шэй адзна ча ных «От чёт ных ве до мос тей» па 
выз на ча най мі ніс тэр ствам фор ме. Дру гі – гэ та 
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так зва ная «ку пон ная» (ці «кар тка вая») сіс тэ ма 
спра ваз дач нас ці, якая зак лю ча ла ся ў нас туп-
ным: да ўзбу джа най кры мі наль най спра вы пад-
шы ваў ся ад мыс ло вы сшы так, які скла даў ся з 
12 ку по наў, кож ны з якіх ад люс троў ваў ад па-
вед ную ста дыю кры мі наль на га пра цэ су. Кож ны  
з ку по наў за паў няў ся пасля за кан чэн ня той ці 
ін шай ста дыі і ад сы лаў ся ў Мі ніс тэр ства юс ты цыі. 

Ме на ві та да ныя «ку пон най» сіс тэ мы ля жа лі 
ў ас но ве «Сво дов ста тис ти чес ких све де ний по 
де лам уго лов ным, про изво див шим ся в су деб-
ных уч реж де ни ях, дей ству ю щих на ос но ва нии 
ус та вов Им пе ра то ра Алек сан дра ii», з дапа-
могай якіх мож на пра вес ці па раў нальны ана ліз 
дзей нас ці су до вых ус та ноў цэн траль ных гу бер-
няў Ра сіі і За ход ня га краю. Вышэйадзначанае 
даз ва ляе вы я віць асаб лі вас ці су да вод ства, а 
так са ма ўра да вай па лі ты кі ў су до вай сфе ры на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Унут ры адзна ча ных «Сво-
дов ста тис ти чес ких све де ний» у роз ных таб лі-
цах сус тра ка ец ца не ад па вед насць ста тыс ты кі 
коль кас ці асу джа ных ак ру го вы мі су да мі. Гэ та 
тлу ма чыц ца тым, што ў ад ных з іх уліч ва лі ся 
ўсе пры га во ры, у тым лі ку па якіх накіраваны 
апе ля цый ныя ці ка са цый ныя пра шэн ні ў су до-
вую па ла ту ці Се нат, а ў дру гіх – толь кі пры га-
во ры, якія ўсту па лі ў кан чат ко вую моц. 

Ста тыс тыч ныя ма тэ ры я лы, што ты чац ца 
дзей нас ці су до вых уста ноў краю, зна хо дзяц ца 
так са ма ў «Об зо рах» Мін скай, Гро дзен скай, 
Ві цеб скай і Ма гі лёў скай гу бер няў. Яны скла да-
лі ся і вы да ва лі ся што год гу бер нскі мі праўлен-
ня мі. Тут у раз де лах «На род ная нрав ствен-
ность», а так са ма ад мыс ло вых таб лі цах («Ве до-
мость о чис ле и ро де пре ступ ле ний в гу бер-
нии за год») да ец ца ста тыс ты ка зла чын стваў у 
гу бер нях за ад па вед ны год; у таб лі цах «Ве до-
мость о на сильс твен ных и слу чай ных смер тях 
в гу бер нии за год» ут рым лі ва ец ца ін фар ма цыя 
аб коль кас ці і ві дах здзей сне ных за бой стваў. 

Ста тыс тыч ныя звес ткі, якія ты чац ца су да-
вод ства ў да рэ фор мен ных су до вых ус та но вах 
(у тым лі ку і на тэ ры то рыі Бе ла ру сі), утрым лі-
ва ю ца ў двух том ным вы дан ні «Су деб но-ста-
тис ти чес кие све де ния и со об ра же ния о вве-
де нии в дей ствие су деб ных ус та вов 20 но яб ря 
1864 го да (по 32 гу бер ни ям)» [17]. У ім па каз-
ва ец ца да рэ фор мен нае су даў лад ка ван не, па 
кож най гу бер ні да юц ца ста тыс тыч ныя вык лад кі 
аб дзей нас ці су до вых ус та ноў за 1861–1864 гг., 
а так са ма дум кі гу бер нскіх пра ку ро раў на конт 
увя дзен ня ў іх гу бер нях су до вай рэ фор мы з 
ука зан нем мяр ку е май коль кас ці спраў у но вых 
су дах. Мэ тай гэ та га вы дан ня бы ло больш эфек-
тыў нае раз мер ка ван не ак ру го вых су доў, су до-
вых па лат, учас ткаў мі ра вых суд дзяў і су до вых 
след чых, а так са ма выз на чэн не іх коль кас ці. 
Су до ва-ста тыс тыч ныя да ныя па Бе ла рус кіх 
гу бер нях за 1861–1864 гг. у ком плек се з ад па-
вед ны мі звес тка мі аб дзей нас ці су до вых ус та-

ноў но ва га ўзо ру, уве дзе ных тут у 1872 і 1883 гг., 
даз ва ля юць пра вес ці іх па раў наў чы ана ліз, зра-
біць выс но ву аб іх эфек тыў нас ці і не аб ход нас ці 
пра вя дзен ня ра сій скай су до вай рэ фор мы ад 
20 ліс та па да 1864 г. на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

У цэ лым ста тыс ты ка, якая вя ла ся су до вы мі 
ўста но ва мі і Мі ніс тэр ствам юс ты цыі, пе ра важ-
ную ўва гу надавала спра вам кры мі наль ным, 
асаб лі ва ру ху зла чын нас ці і асо бам асу джа ных. 
У той жа час ві да воч ны не да хоп ста тыс тыч ных 
звес так па гра ма дзян скіх спра вах. Не дас тат ко ва 
іх і аб дзей нас ці мі ра вых су доў. Так, у «Сво дах 
ста тис ти чес ких све де ний» Мі ніс тэр ства юс ты-
цыі ў раз дзе лах, пры све ча ных мі ра вым су до-
вым ус та но вам, ут рым лі ва юц ца звес т кі толь кі 
аб раз гле джа ных у іх кры мі наль ных спра вах. У 
той жа час ас ноў най ма сай раз гля да е мых імі 
спраў бы лі, як вя до ма, ме на ві та гра ма дзян скія 
іс кі.

Да да ку мен таў афі цый на га спра ва вод ства 
ад мі ніс тра цый ных і су до вых ус та ноў ад но сяц ца 
цыр ку ля ры, прад пі сан ні, рас па ра джэн ні, за га ды 
стар шынь і пра ку ро раў су до вых па лат і ак ру го-
вых су доў, гу бер на та раў і ге не рал-гу бер на та раў 
краю па су до вых пы тан нях, ма тэ ры я лы пе ра-
піс кі су до вых ус та ноў, а так са ма іх унут ра ная 
да ку мен та цыя. Гэ тыя ма тэ ры я лы ўзя ты з фон-
даў су до вых і ад мі ніс тра цый ных ус та ноў краю ў 
НГАБ. Вель мі важ ны мі для выз на чэн ня той ро лі, 
якую адыг ры ва лі су до выя ўста но вы ў жыц ці 
краю, перш за ўсё па лі тыч ным, у гэ ты пе ры яд, 
з’яў ля юц ца цыр ку ляр ныя рас па ра джэн ні, прад-
пі сан ні і г. д. з гры фам «сак рэт на» ці «кан фе дэн-
цы яль на» Мі ніс тра юс ты цыі, стар шынь су до вых 
па лат і ак ру го вых су доў, гу бер нскіх пра ку ро-
раў. Яны ўтрым лі ва лі спе цы яль ныя ін струк цыі 
па вя дзен ні пэў ных ка тэ го рый су до вых спраў: 
рэ лі гій ных [30, л. 2–6 зв.], аб ся лян скіх выс туп-
лен нях [31, л. 34], дзяр жаў ных зла чын ствах [31, 
л. 48], [32, л. 3–4], [33, л. 2], за бас тоў ках ра бо-
чых [31, л. 53–53 зв., 188]; ука зан ні стар шы ням 
су до вых мес таў аб за ба ро не пры маць на пра цу 
прад стаў ні коў ка та ліц ка га ве ра выз нан ня [34, 
л. 42], [35, л. 7–7 зв.] і яў рэй скай на цы я наль-
нас ці [31, л. 35], [33, л. 13, 20] і г. д.

Ма тэ ры я лы гра ма дзян скіх і кры мі наль ных 
спраў так са ма з’яў ля юц ца важ най кры ні цай для 
рас крыц ця пра кты кі су да вод ства су до вых ус та-
ноў краю, мно гія асаб лі вас ці і ас пек ты яко га 
не маг чы ма рас крыць на пад ста ве толь кі за ка-
на даў чых ак таў. Ана ліз су да вод ства па гра ма-
дзян скіх спра вах даз ва ляе вы я віць яго пе ра ва гі 
ў па раў нан ні з су да вод ствам да рэ фор мен ным. 
Гэ та, у сваю чар гу, да па ма гае выз на чыць уп лыў 
но ва га гра ма дзян ска га су да вод ства на раз віц цё 
эка на міч ных ад но сін краю, іх ін тэн сі фі ка цыю. 
Асаб лі вас цю су до вых ус та ноў краю бы ло тое, 
што яны не раз гля да лі спра вы па зла чын ствах 
дзяр жаў ных. Та кія спра вы пад ля га лі су до вым 
па ла там, якіх на тэ ры то рыі Бе ла ру сі не бы ло. 
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Ма тэ ры ял су до вых сп раў узя ты з фон даў су до-
вых ус та ноў Бе ла ру сі НГАБ у Мін ску.

Яшчэ ад ной важ най кры ні цай па вы ву чэн ні 
дзей нас ці су до вых ус та ноў на тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі ў адзна ча ны пе ры яд з’яў ля ец ца пе ры я-
дыч ны друк. На ста рон ках «Гу бер нских ве до-
мос тей», якія вы да ва лі ся ў гу бер нскіх га ра дах, 
дру ка ва лі ся спі сы пры сяж ных за ся да це ляў, раз-
гля да е мых ак ру го вы мі су да мі спраў, ад люс-
троў ва лі ся кад равыя зме ны ў су до вых ус та но-
вах гу бер няў. Пры «Ви теб ских гу бер нских ве до-
мос тях» іс на ваў «Не о фи ци аль ный от дел», дзе 
рэ гу ляр на дру ка ва лі ся ма тэ ры я лы, пры све ча-
ныя ад мет ным су до вым спра вам краю. Ка рыс-
най кры ні цай з’яў ля е цца «Жур нал Ми нис тер-
ства юс ти ции» (з 1868 па 1894 г. вы хо дзіў пад 
наз вай «Су деб ный жур нал»). У ім дру ка ва-
лі ся ўза конен ні і рас па ра джэн ні ўра да, за га ды 
і цыр ку ля ры па ве дам стве Мі ніс тэр ства юс ты-
цыі, шматлікія з якіх ты чы лі ся ме на ві та за ход-
ніх гу бер няў. Знач ную каштоўнасць вык лі ка юць, 
хо ць і не рэ гу ляр на дру ку е мыя, спра ваз да чы 
Мі ніс тэр ства юс ты цыі, якія ўтрым лі ва юць важ-
ныя ста тыс тыч ныя звес ткі аб дзей нас ці су до-
вых ус та ноў, у тым лі ку і на тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі. Тэ ма ты ка ар ты ку лаў ча со пі са на дзвы чай 
раз нас тай ная: пра бле мы су да вод ства па пэў-
ных ві дах гра ма дзян скіх і кры мі наль ных спраў, 
на шу ме лыя су до выя пра цэ сы, эк ску рсы ў гіс то-
рыю су да і пра ва наогул і г. д. Ма юц ца і ар ты-
ку лы, якія ты чац ца пра блем су да вод ства ме на-
ві та на тэ ры то рыі Паў ноч на-За ход ня га краю 
[36–40]. 

Важ най кры ні цай для вы ву чэн ня дзей нас ці 
су до вых ус та ноў Бе ла ру сі пе ры я ду ка пі та ліз му 
з’яў ля юц ца вы да ва е мыя Гу бер нскі мі ста тыс-
тыч ны мі ка мі тэ та мі «Па мят ные книж ки» Мін-
скай, Гро дзен скай, Ві цеб скай, Ма гі лёў скай і 
Ві лен скай гу бер няў за 1864–1914 гг. Яны ўтрым-
лі ва юць ад ра сы-ка лен да ры служ бо вых асоб у 
ад па вед най гу бер ні па ўсіх ве дам ствах, у тым 
лі ку і су до вых, а так са ма да ве дач ныя і ста тыс-
тыч ныя ма тэ ры я лы аб па дзе ле гу бер няў у су до-
вых ад но сі нах на ак ру гі і ўчас ткі мі ра вых суд-
дзяў з ука зан нем мес ца жы хар ства апош ніх і 
скла ду іх участ каў. Каш тоў насць для дас ле да-
ван ня сіс тэ мы су даў лад ка ван ня і су да вод ства 
Бе ла ру сі пас ля ўвя дзен ня тут Су до вых ста ту-
таў 20 ліс та па да 1864 г. ма ю ць так са ма та кія 
вы дан ні, як «Тру ды ко мис сии по пре обра зо ва-
нию во лос тных су дов. От зы вы раз лич ных мест 
и лиц» [41], «Об уси ле нии шта тов Ки ев ско го, 
Уман ско го и Мин ско го ок руж ных су дов» [42], а 
так са ма «Осо бый на каз Ви лен ско го ок руж но го 
су да» [43].

Та кім чы нам, для да сяг нен ня пас таў ле ных 
дас лед чыскіх за дач на мі па чэр пну та, пра ана лі-
за ва на і сіс тэ ма ты за ва на ін фар ма цыя шмат лі-
кіх ар хіў ных і дру ка ва ных да ку мен таль ных кры-
ніц, што дае маг чы масць у пэў най сту пе ні аб’ек-

тыў на ацаніць дзей нас ць су до вых ус та ноў і іх 
уп лы ў на са цы яль на-эка на міч нае і па лі тыч нае 
раз віц цё краю ў аз на ча ны пе ры яд.
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Summary

This article is devoted to study of the sources of judi-
cial institutions in Belarus during the period of capitalism 
(1864–1914). Particular attention is paid to the material 
of judicial statistics, secret orders of the Minister of Jus-
tice and prosecutors.

УДК [947.6:33]«1924/1929»
В.М. Бу ра коў,  

ас пі рант ка фед ры гіс то рыі і куль ту ры Бе ла ру сі МДУ імя А.А. Ку ля шо ва

ЖыллёВаякааперацыяБсср(1924–1929гг.)

Ва ўмо вах фар мі ра ван ня са цы яль на  
 ары ен та ва най ры нач най эка но мі кі Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь жыл лё вая ка а пе ра цыя зай-
мае знач нае мес ца ў жыл лё вым бу даў ніц тве і 
эк сплу а та цыі жыл лё ва га фон ду. У ця пе раш ні 
час яна прад стаў ле на жыл лё ва-бу даў ні чы мі 
ка а пе ра ты ва мі, ка лек ты ва мі ін ды ві ду аль ных 
за бу доў шчы каў, ма ла дзёж ным жы лым ком плек-
сам, та ва рыс тва мі ўлас ні каў жыл ля. Пры яры-
тэт ным на кі рун кам па лі ты кі дзяр жа вы ў ра шэн ні 
жыл лё вай пра бле мы з’яў ля ец ца рас пра цоў ка 
сіс тэ мы ль гот ных крэ ды таў гра ма дзя нам, якія 
ад чу ва юць пат рэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых 
умоў і ажыц цяў ля юць бу даў ніц тва пе ра важ на 
праз аб’яд нан не ў ка а пе ра ты вы. Раз віц цё жыл-
лё вай ка а пе ра цыі ў Бе ла ру сі па ча ло ся з 20-х гг. 
хх ст. Няг ле дзя чы на тое, што жыл ка а пе ра цыя 
та го ча су іс тот на ад роз ні ва ец ца ад су час най, у 
іх ас но ве ля жаць агуль ныя пры нцы пы.

Мэ тай да дзе на га дас ле да ван ня з’яў ля ец ца 
вы ву чэн не пра цэ су фар мі ра ван ня, за ка на мер-
нас цей раз віц ця і знач нас ці ка а пе ра тыў на га 
ру ху ў ра шэн ні жыл лё ва га кры зі су ў 1920-я гг. 
Ком плек сныя пра цы па жыл лё вай ка а пе ра цыі ў 
Бе ла ру сі ў пе ры яд но вай эка на міч най па лі ты кі 
ад сут ні ча юць. Агуль ныя тэн дэн цыі раз віц ця 

жыл лё вай ка а пе ра цыі СССР зак ра на юц ца ў 
пра цах М.А. Шы пі ла ва «Жыл лё вае пы тан не 
пры ка пі та ліз ме і са цы я ліз ме» [1], М.Г. Дзміт рые-
 ва «Жи лищ ный воп рос. Два ми ра – два под-
хо да» [2]. Ад нак гэ тыя дас ле да ван ні ма юць 
моцна вы яў ле ны ідэ а ла гіч ны па ды ход, ха рак-
тэр ны для са вец ка га пе ры я ду. Ка рот кія ста-
тыс тыч ныя звес ткі аб жыл лё вай ка а пе ра цыі і 
агуль ная ха рак та рыс ты ка жыл лё ва га бу даў ніц-
тва ў Бе ла ру сі ў пе ры яд 1919–1927 гг. ут ры млі-
ва юц ца ў кні зе «Ка му ніс тыч ная пар тыя Бе ла-
ру сі ў рэ за лю цы ях і ра шэн нях з’ез даў і пле ну-
маў ЦК» пад рэ дак цы яй У.І. Ба ра ві ко ва і інш. [3]. 
Ка а пе ра тыў нае жыл лё вае бу даў ніц тва Бе ла ру сі 
з па зі цый раз віц ця ар хі тэк тур най дум кі пра соч-
ва ец ца ў кні гах А.А. Во і на ва «Жыл лё вае бу даў-
ніц тва ў Бе ла рус кай ССР» [4] і Т.С. Страм цо вай 
«Пра екта ван не і бу даў ніц тва жы лых і гра мад-
скіх бу дын каў у Бе ла ру сі» [5].

Пас ля ўста ля ван ня Са вец кай ула ды ў Бе ла-
ру сі на раў не з пры ват ным быў ство ра ны дзяр-
жаў ны жыл лё вы фонд. Ён фар мі ра ваў ся шля-
хам пра вя дзен ня му ні цы па лі за цыі час ткі жы лых 
бу дын каў і да мая 1924 г. склаў 4080 да моў, з 
агуль най пло шчай у 135000 квад рат ных са жняў 
[6, л. 3].
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