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Су даў лад ка ван не і су да вод ства на тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі ў па рэ фор мен ны пе ры яд 

ме ла пэў ныя ад роз нен ні ад су даў лад ка ван ня 
і су да вод ства ін шых час так ім пе рыі. Перш за 
ўсё гэ та звя за на з тым, што рэ а лі за цыя ра сій-
скай су до вай рэ фор мы 1864 г. пра хо дзі ла асо-
бым шля хам і ме ла шэ раг асаб лі вас цей, якія 
бы лі абу моў ле ны са цы яль на-эка на міч ны мі, 
па лі тыч ны мі, рэ лі гій ны мі і ін шы мі ста сун ка мі, 
улас ці вы мі паў ноч на-за ход няй час тцы ім пе-
рыі. Да та кіх адметнасцей пра вя дзе ня су до вай 
рэ фор мы 1864 г. у краі ад но сі лі ся: су вязь су до-
вай рэ фор мы з па лі ты кай ца рыз му, на кі ра ва най 
на па даў лен не тут на цы я наль на-выз ва лен ча га 
ру ху; увя дзен не су до вых ста ту таў 20 ліс та па да 
1864 г. па час тках (мі ра выя су ды бы лі ад кры ты 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў 1872 г., а ак ру го выя – 
у 1883 г.); ад на ча со вае пра вя дзен не на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі су до вай рэ фор мы і аб ме жа ван не 
яе лі бе раль ных пры нцы паў у кра і не ў цэ лым. 

Ас вят лен не пра блем су да вод ства і су даў-
лад ка ван ня ў Бе ла ру сі пе ры я ду ка пі та ліз му 
ба чыц ца не дас тат ко вым. Перш за ўсё гэ та звя-
за на з тым, што кан крэт на па гэ тай тэ ме не 
на пі са на ні вод най ма наг ра фіі. У са вец кі час 
да дзе най пра бле май зай ма лі ся Ф.р. Бя ле віч, 
В.А. Ма рыс кін, пэўныя яе ас пек ты ў сва ёй ма наг-
ра фіі «По ли ти ка ца риз ма в Бе ло рус сии во 2-й 
по ло ви не XIX ве ка» рас кры ла С.М. Сам бук. У 
су час най бе ла рус кай гіс та ры яг ра фіі вар та вы лу-
чыць ма наг ра фіі В.А. Шал кап ляс «Ка ра тель ный 
ап па рат рос сии во вто рой по ло ви не XIX ве ка» 
і А.Ф. Свіб «Го су дар ствен но-пра во вой ста тус 
Бе ла ру си в сос та ве рос сии в по ре фор мен ный 
пе ри од». Шэ раг ар ты ку лаў, якія ты чац ца ўка за-
най тэ мы, на ле жыць А.А. За гор на ву і К.В. Здан-
ке віч. Усе гэ тыя пра цы пры све ча ны ў ас ноў-
ным рэ а лі за цыі ў Бе ла ру сі ра сій скай су до вай 
рэ фор мы ад 20 ліс та па да 1864 г. У цэ лым, без 
рас крыц ця асаб лі вас цей пра вя дзен ня су до вай 
рэ фор мы 1864 г. у Бе ла ру сі не маг чы ма вы яў-
лен не ро лі су до вых ус та ноў у са цы яль на-эка на-
міч ным і па лі тыч ным раз віц ці краю.

Ад ме на пры гон на га пра ва ў 1861 г. пас та-
ві ла цар скі ўрад перад не аб ход нас цю рэ фар-
ма ван ня су до вай сіс тэ мы кра і ны. Пад рых тоў ка 
су до вай рэ фор мы вя ла ся яшчэ з 1857 г., ад нак 
ме на ві та пе ра ход да бур жу аз ных са цы яль на-
эка на міч ных ад но сін пры му сіў кі раў ніц тва краі-
 ны да ўвя дзен ня су да, які б ім ад па вя даў. Да 
та го ж у гэ ты час ва ўра да вых ко лах па на ва лі 
лі бе раль ныя нас троі, што з вы шэй адзна ча-
ным са цы яль на-эка на міч ным фак та рам прад-

выз на чы ла пе ра ход да рэ фар ма ван ня су до вай 
сфе ры ра сій скай ім пе рыі. Пер шы мі кро ка мі на 
гэ тым шля ху ста лі ўвя дзен не ў 1860 г. ін сты-
ту та су до вых след чых, у вы ні ку ча го след чыя 
спра вы ад па лі цыі пе ра хо дзі лі ў кам пе тэн цыю 
су до вых ор га наў, і ад ме на ў 1863 г. най больш 
цяж кіх ця лес ных па ка ран няў (кляй мен ня, шпіц-
ру тэ наў і г. д.). Да тай жа па чат ку пра вя дзен ня 
ўлас на су до вай рэ фор мы лі чыц ца 20 ліс та па да 
1864 г., ка лі Аляк сан драм II бы лі зац вер джа ны 
«Уч реж де ние су деб ных ус та нов ле ний», «Ус тав 
уго лов но го су доп ро из вод ства», «Ус тав граж дан-
ско го су доп ро из вод ства» і «Ус тав о на ка за ни ях, 
на ла га е мых ми ро вы ми судь я ми» (14 кра са ві ка 
1866 г. бы ло зац вер джа на «Пос та нов ле ние о 
но та ри аль ной час ти», якое выз на чы ла ас но вы 
ар га ні за цыі і дзей насць упер шы ню ство ра най у 
ра сіі сіс тэ мы на та ры я ту).

Згод на з рэ фор май ства ра лі ся сіс тэ мы мяс-
цо вых і агуль ных су доў. Да мяс цо вых ад но сі лі ся 
мі ра выя су ды (як суд 1-й ін стан цыі) і ў якас ці апе-
ля цый най ін стан цыі – з’ез ды мі ра вых суд дзяў. 
Мі ра выя суд дзі дзей ні ча лі на сва ім учас т ку ад на-
а соб на і раз гля да лі гра ма дзян скія і най больш 
дроб ныя кры мі наль ныя спра вы, якія прад угле-
джва лі нас туп ныя па ка ран ні: 1) вы мо вы і заў ва гі; 
2) гра шо выя спаг нан ні не больш за 300 руб лёў; 
3) арышт не звыш 3-х ме ся цаў; 4) зня во лен не 
ў тур му не звыш 1 го да. Да сіс тэ мы агуль ных 
су доў у якас ці 1-й ін стан цыі ад но сі лі ся ак ру го-
выя су ды (ад ад на го да трох на гу бер ню), а ў 
якас ці апе ля цый най – су до выя па ла ты (ад на на 
не каль кі гу бер няў). Іх раз гля ду пад ля га лі гра ма-
дзян скія і кры мі наль ныя спра вы, якія вы хо дзі лі 
па-за ме жы кам пе тэн цыі мі ра вых су доў. Вы шэй-
шай ка са цый най ін стан цы яй лі чыў ся Се нат. 
Су до выя ста ту ты аб вя шча лі шэ раг бур жу аз-
на-дэ мак ра тыч ных пры нцы паў су да вод ства: 
усе сас лоў насць, ад дзя лен не су да ад ад мі ніс-
тра цыі, няз мен насць суд дзяў, га лос насць, вус-
насць і спа бор насць. Бы ла рэ ар га ні за ва на пра-
ку ра ту ра і ўпер шы ню ў ра сіі зас на ва на ад ва-
ка ту ра. Час тка су до вых ор га наў (мі ра выя суд-
дзі) ста ла вы бар най. У цэ лым су до вая рэ фор ма 
1864 г. на сі ла най больш яр ка вы ра жа ны бур жу-
аз ны ха рак тар з усіх рэ форм 1860-х гг.

Асаб лі вас ці пра вя дзен ня су до вай рэ фор мы 
ад 20 ліс та па да 1864 г. у Паў ноч на-За ход нім 
краі выз на чы лі ся яшчэ на эта пе яе пад рых тоўкі. 
Да ўвя дзен ня су до вых ста ту таў 1864 г. іс на ва лі 
роз ныя пог ля ды на сут насць су до вай рэ фор мы 
ў Бе ла ру сі. Два ран ства бе ла рус кіх гу бер няў 
пра па ноў ва ла ўвес ці су да вод ства ў Бе ла ру сі па 
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пра ві лах Ста ту та 1588 г. [1, c. 57]. Ме на ві та гэ ты 
за ка на даў чы акт ля жаў у ас но ве су до вай сіс-
тэ мы бе ла рус кіх зя мель пер шай па ло вы ХІХ ст., 
па куль не быў ад ме не ны ў 1831 г. у Ві цеб скай і 
Ма гі лёў скай гу бер нях, а ў 1840 г. – у Ві лен скай, 
Гро дзен скай і Мін скай гу бер нях. Да дзе ная су до-
вая сіс тэ ма бы ла, бе зу моў на, больш пра грэ сіў-
най у па раў нан ні з агуль на ра сій скай, ме ла ры сы 
ўсе сас лоў нас ці, ад дзя лен ня су да ад ад мі ніс-
тра цыі, вы бар нас ці чле наў су да, ка ле гі яль нас ці 
пры раз гля дзе спраў і пуб ліч нас ці [2, с. 61–62]. 
У све це гэ та га ста но віц ца зра зу ме лым жа дан не 
час ткі два ран ства ад наў лен ня дзей нас ці Ста-
ту та. Ін шы пункт гле джан ня на пра вя дзен не 
су до вай рэ фор мы ў Бе ла ру сі вы ка за лі прад стаў-
ні кі цар скай ад мі ніс тра цыі. Су до вая рэ фор ма ў 
Бе ла ру сі, па іх мер ка ван ні, па він на бы ла спры-
яць уз мац нен ню тут «рус ка га эле мен та» [3, 
c. 10]. Яны бы лі суп раць пры мя нен ня ў краі 
пры нцы пу вы бар нас ці мі ра вых суд дзяў, ма ты-
ву ю чы гэ та тым, што мі ра выя суд дзі ў за ход ніх 
гу бер нях ака жуц ца па боль шай час тцы польс-
ка га па хо джан ня і, ма ю чы та кім чы нам пра мыя 
зно сі ны з на ро дам, ста нуць пра во дзіць польс-
кую пра па ган ду [1, с. 57–58]. Та кім чы нам, на 
пад рых тоў цы рэ фар ма ван ня су до вай сіс тэ мы 
за ход ніх гу бер няў ад бі лі ся са цы яль на-эка на-
міч ныя, па лі тыч ныя, рэ лі гій ныя і ін шыя су пя рэч-
нас ці, ха рак тэр ныя для гэ та га рэ гі ё ну ў па рэ-
фор мен ны пе ры яд.

Па пы тан ні аб пра вя дзен ні су до вай рэ фор мы 
іс на ва ла 2 пра екты ўвя дзен ня су до вых ста ту таў: 
пра ект стар шы ні Дзяр жаў на га са ве та П.П. Га га-
ры на і пра ект мі ніс тра юс ты цыі Д.М. За мя ці на. 
П.П. Га га рын пра па ноў ваў уво дзіць но выя су до-
выя ўста но вы па час тках: спа чат ку мі ра выя 
су ды, а за тым агуль ныя. Д.М. За мя цін жа вы сту-
паў за ад на ча со вае і паў сюд нае ўвя дзен не 
су до вых ста ту таў. У вы ні ку быў пры ня ты план 
П.П. Га га ры на, які пра явіў ся на тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі.

Тое, што рэ а лі за цыя су до вай рэ фор мы (а 
так са ма зем скай) у Бе ла ру сі па ча ла ся знач на 
паз ней, чым у цэ лым па ім пе рыі, перш за ўсё 
звя за на з па дзе я мі паў стан ня 1863–1864 гг., 
пас ля яко га паў ноч на-за ход нія гу бер ні зна хо дзі-
лі ся на ва ен ным ста но ві шчы, якое бы ло пас ту-
по ва ад ме не на толь кі на пра ця гу 1866–1869 гг. 
Урад па лі чыў не маг чы мым лі бе ра лі за цыю су до-
вай сіс тэ мы краю, на тэ ры то рыі яко га яшчэ 
ня даў на пра хо дзі лі ан тыў ра да выя ўзбро е ныя 
выс туп лен ні. 

Уся сіс тэ ма вы ба раў у зем скія ўс та но вы і 
мі ра выя су ды за бяс печ ва ла знач ную пе ра ва гу ў 
іх па ме шчы каў. Ва ўмо вах Бе ла ру сі гэ та маг ло 
абяр нуц ца суп раць са ма дзяр жаўя. Спра ва ў 
тым, што ма ё мас на-аду ка цый ны цэнз, які быў 
пак ла дзе ны ў ас но ву вы ба раў у мі ра выя су ды, у 
паў ноч на-за ход ніх гу бер нях пры вёў бы да та го, 
што ў гэ тых ус та но вах ста лі б па на ваць польс-

кія па ме шчы кі, а так са ма бур жу аз ная ін тэ лі ген-
цыя з лі ку яў рэй ска га на сель ніц тва і два ран-
ства ка та ліц ка га ве ра выз нан ня. Для ўра да гэ та 
бы ло, зра зу ме ла, неп ры маль на. На дзя лен не ж 
пра вам го ла са толь кі па ме шчы каў «ня польс-
ка га па хо джан ня», як пра па ноў ва лі рус кія зем-
леў ла даль ні кі краю [4, с. 61–62], пры вя ло б да 
штуч на га ад хі лен ня боль шай час ткі два ран ства 
ад сас лоў на га і мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, што 
вык лі ка ла б но вы ўздым не за да валь нен ня ў яго 
ася род дзі. Та му ўрад пры няў за леп шае па куль 
не ўво дзіць тут зем ствы і не рас паў сю джваць 
на гэ ту тэ ры то рыю су до выя ста ту ты 1864 г.

Ад нак з кан ца 1860-х гг. пра яўля ец ца ці ка-
васць ца рыз му ў па шы рэн ні і ўма ца ван ні сва ёй 
са цы яль най ба зы ў паў но чна-за ход ніх гу бер нях. 
Гэ та ака ліч насць за ах во ці ла мяс цо вую ад мі ніс-
тра цыю пас та віць пы тан не аб не аб ход нас ці рас-
паў сю дзіць у тым або ін шым выг ля дзе су до вую 
рэ фор му 1864 г. і на За ход ні край. У сва іх прад-
стаў лен нях у Пе цяр бург яна звяр та ла ўва гу на 
зна чэн не гэ тай рэ фор мы для па ну ю чых кла-
саў Бе ла ру сі – два ран ства, ган длё вай і пра мыс-
ло вай бур жу а зіі, за ці каў ле ных у за бес пя чэн ні 
свай го даб ра бы ту праз аба ро ну сва іх аса біс тых 
і гас па дар чых ін та рэ саў [4, с. 84]. Што ты чыц ца 
ўра да, то, на яго дум ку, рас паў сю джан не на 
Паў ноч на-За ход ні край су до вай рэ фор мы бы ло 
б ка рыс ным у спра ве ру сі фі ка цыі краю, бо уні-
фі ка цыя пра ва вых норм са дзей ні ча ла б кан чат-
ко ва му зліц цю яго з ас тат ні мі час тка мі ра сій-
скай ім пе рыі. Та кім чы нам, пра цэс рэ а лі за цыі 
су до вай рэ фор мы 1864 г. на тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі быў цес на звя за ны з па лі ты кай цар ска га 
ўра да па ру сі фі ка цыі за ход ніх гу бер няў. Пра-
вя дзен не су до вай рэ фор мы ў Бе ла ру сі звяз ва-
ла ся з вы ка нан нем і ін шых за дач. Урад лі чыў, 
што пры гэ тым ска ро ціц ца коль касць служ бо-
вых зла чын стваў, бу дуць ство ра ны леп шыя 
маг чы мас ці для пра цы ад мі ніс тра цый ных ор га-
наў, аб ця жа ра ных раз гля дам су до вых спраў. 
Не ка то рыя лі чы лі, што су до вая рэ фор ма бу дзе 
са дзей ні чаць вы ка ра нен ню рас паў сю джа на га 
ся род пра польс кі нас тро е най час ткі гра мад ства 
мер ка ван ня аб дас ка на лас ці бы лых «польс кіх» 
ус та ноў [5, с. 154]. Гэ та быў адзін з ар гу мен таў 
і лі бе раль най бур жу а зіі, якая пат ра ба ва ла пра-
вя дзен ня па лі тыч ных рэ форм.

Пэў ны час Аляк сандр IІ і ўрад ва га лі ся. Ад нак 
у вы ні ку бы ло пры ня та ра шэн не пас ту по ва ўво-
дзіць но выя су до выя ўста но вы ў краі. У 9-ці 
за ход ніх гу бер нях увя дзен не су до вай рэ фор мы 
па ча ло ся з мі ра вых су доў. Ме на ві та ў іх у сва ім 
паў ся дзён ным жыц ці больш за ўсё бы ло за ці-
каў ле на ма ён тка вае два ран ства. Кам пе тэн цыі 
мі ра вых суд дзяў пад ля га лі спра вы аб па руб ках, 
пат ра вах, па ру шэн ні да моў, аб най ме сельс ка-
гас па дар чых ра бо чых. Та кія спра вы бы лі вель мі 
рас паў сю джа ны пас ля ад ме ны ў 1861 г. пры гон-
на га пра ва ў су вя зі з сер ві ту та мі, це рас па ло сі-
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цай, ба раць бой ся лян за зям лю, спрэч ка мі пры 
вы ра шэн ні ме жа вых пы тан няў і най ме ся лян у 
ма ён ткі ў якас ці воль на на ём ных ра бо чых. Па ме-
шчы кі пат ра ба ва лі хут чэй ша га раз гля ду па доб-
на га кштал ту спраў і не ад клад на га пак рыц ця ім 
страт, пас та ян на скар дзя чы ся на ма руд насць і 
не па ва рот лі васць мяс цо вых улад. У той жа час 
для са ма дзяр жаўя мі ра выя су ды бы лі цал кам 
бяс шкод ныя, бо іх кам пе тэн цыя бы ла вель мі 
аб ме жа ва ная. Гэ тыя дзве ака ліч нас ці і абу мо ві лі 
тое, што ўрад па чаў увя дзен не су до вых ста ту таў 
у Бе ла ру сі з мі ра вых су доў.

Перад увя дзен нем мі ра вых су доў у Бе ла-
ру сі Мі ніс тэр ствам юс ты цыі быў уне се ны ў 
Дзяр жаў ны са вет пра ект ча со вых пра віл аб 
увя дзен ні мі ра вых су доў у За ход ніх гу бер нях. 
Мі ністр юс ты цыі граф К.І. Па лен, спа сы ла ю-
чы ся на асо быя ўмо вы Паў ноч на-За ход ня га 
краю, пра па на ваў за мя ніць вы ба ры ўчаст ко вых 
і га на ро вых мі ра вых суд дзяў іх пры зна чэн нем,  
што і бы ло адоб ра на Дзяр жаў ным са ве там [6, 
с. 97–98]. Мі ніс тэр ства юс ты цыі са зго ды мяс-
цо вых ге не рал-гу бер на та раў За ход ня га краю 
ўнес ла ў са ка ві ку 1871 г. у Дзяр жаў ны са вет пра-
ект аб увя дзен ні ў 9-ці за ход ніх гу бер нях мі ра вых 
ус та ноў асоб на ад агуль ных. Ад па вед ны ўказ 
быў пад пі са ны Аляк сан драм ІІ 23 чэр ве ня 1871 г. 
[7]. У ім урад, спас лаў шы ся на ад сут насць у краі 
зем стваў, за мя ніў вы бар насць мі ра вых суд-
дзяў пры зна чэн нем іх ура дам. Дзей ні чаць мі ра-
выя су ды на тэ ры то рыі Бе ла ру сі па ча лі ў 1872 г. 
Та кім чы нам, рэ фор ма мяс цо вай су до вай сіс-
тэ мы, хоць і з вя ліз ны мі ад хі лен ня мі ад ста ту-
таў 20 ліс та па да 1864 г., на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
бы ла пра ве дзе на. Ад нак указ ад 23 чэр ве ня 
1871 г. зак ра нуў толь кі мі ра выя су до выя ўс та-
но вы, зас та віў шы па-за ўва гай агуль ныя. 

Увя дзен не ў Бе ла ру сі ак ру го вых су доў з пры-
сяж ны мі за ся да це ля мі са ма дзяр жаўе ад клад-
ва ла да кан ца 1883 г. Яно  ра шы ла ся іх увес ці 
толь кі пас ля та го, як на пра ця гу 1870-х гг бы лі 
за не се ны пэў ныя зме ны ў рэ фор му 1864 г.: бы ла 
аб ме жа ва на не за леж насць су да, яго га лос-
насць, зву жа на кам пе тэн цыя су да пры сяж ных і 
ра зам з тым па шы ра на ро ля па лі цыі, жан дар ме-
рыі і ад мі ніс тра цыі ў спра вах па лі тыч ных. Ад нак 
перад не аб ход нас цю ўвя дзен ня су до вых ста ту-
таў 1864 г. у Зход нім краі ў поў ным аб’ёме ўрад  
прадугледжваў раз віц цё ў эка но мі цы краі-
 ны ка пі та ліс тыч ных ад но сін. Вос трая не аб ход-
насць у раз віц ці пры ват на га крэ ды ту і аба ро на 
пра воў улас нас ці пат ра ба ва лі ўвя дзен ня су до-
вых ус та ноў, якія б ад па вя да лі гэ тым за пат ра-
ба ван ням. Тым больш во пыт дзей нас ці мі ра вых 
су доў у за ход ніх гу бер нях вык лі каў у ца рыз му 
на дзею, што ад крыц цё ак ру го вых су доў і су до-
вых па лат пройдзе гэ так жа для яго глад ка [4, 
с. 86]. Так, 19 чэр ве ня 1877 г. уба чыў свет цар-
скі ўказ аб увя дзен ні су до вых ста ту таў 20 ліс та-
па да 1864 г. у поў ным іх аб’ёме ў 9-ці за ход ніх 

гу бер нях [8]. Ад нак і тут у ад но сі нах ад мыс ло ва 
да За ход ня га краю ўрад унёс пэў ныя зме ны ў 
су до вую рэ фор му. Па-пер шае, урад ат ры маў 
пра ва пры пра гля дзе агуль ных спі саў пры сяж-
ных за ся да це ляў вык лю чаць з іх па сва ім мер-
ка ван ні, пры чым без ука зан ня пры чын. Та кая 
ака ліч насць ад кры ва ла ўла дам пра сто ру для 
не аб ме жа ва на га са маў праў ства. У Бе ла ру сі, 
ак ра мя та го, бы лі ўве дзе ны аб ме жа ван ні для 
прад стаў ні коў яў рэй скай на цы я наль нас ці. Пры 
скла дан ні чар го ва га спі су пры сяж ных за ся да це-
ляў іх коль касць не па він на бы ла пе ра вы шаць 
пра цэн тныя ад но сі ны коль кас ці іх у па ве це да 
агуль най коль кас ці жы ха роў па ве та; стар шы ня 
пры сяж ных за ся да це ляў па ві нен быў абі рац ца 
з прад стаў ні коў хрыс ці ян ска га ве ра выз нан ня; 
удзел яў рэ яў не да пу шчаў ся па спра вах аб зла-
чын ствах суп раць ве ры або звя за ных з па ру шэн-
нем цар коў ных пра ві лаў [6, с. 100]. Да та го ж, не 
бы лі ак рэс ле ны кан крэт ныя тэр мі ны ўвя дзен ня 
но вых су до вых ус та ноў у краі, у вы ні ку ча го пад-
пі сан не Аляк сан драм II ука за ў 1877 г. аб увя-
дзен ні ў Бе ла ру сі ўсіх су до вых ус та ноў, прад-
угле джа ных па рэ фор ме 1864 г., яшчэ не пры-
вя ло да іх сап раў дна га ад крыц ця. Толь кі пас ля 
яшчэ боль ша га зву жэн ня кам пе тэн цыі су да пры-
сяж ных, па ве лі чэн ня зна чэн ня ад мі ніс тра цыі і 
вай ско ва га су да ў раз гля дзе па лі тыч ных спраў 
у кан цы 1870 – па чат ку 1880-х гг. урад пры-
знаў маг чы мым і бяс печ ным для са ма дзяр жаўя 
ўвес ці ў за ход ніх гу бер нях су до выя ста ту ты ў 
поў ным аб’ёме. 9 ліс та па да 1882 г. вый шаў указ 
Аляк сан дра ІІ аб тэр мі нах увя дзен ня агуль ных 
су до вых ус та ноў у паў ноч на-за ход ніх гу бер нях. 
Ар ты кул 1 яго прад угле джваў іх увя дзен не на 
тэ ры то рыі Ві лен скай, Гро дзен скай, Ко вен скай, 
Ві цеб скай, Мін скай і Ма гі лёў скай гу бер няў на 
пра ця гу апош няй чвэр ці 1883 г. [9]. 

Ак ру го выя су ды бы лі ад кры ты на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі ў ліс та па дзе 1883 г. Яны зас ноў ва лі ся ў 
гу бер нскіх га ра дах і скла да лі ся з кры мі наль ных 
і гра ма дзян скіх ад дзя лен няў. Стар шы ня і чле ны 
ак ру го вых су доў пры зна ча лі ся ім пе ра та рам 
па пра па но ве мі ніс тра юс ты цыі. Што ты чыц ца 
скла ду пры сяж ных за ся да це ляў у ак ру го вых 
су дах Бе ла ру сі, то ў раз гля да е мы пе ры яд боль-
шасць іх скла да лі два ра не, чы ноў ні кі, за мож ныя 
мя шча не, а так са ма ся ля не – служ бо выя асо бы 
ор га наў ся лян ска га са ма кі ра ван ня і су да [10, 
с. 21]. На тэ ры то рыі Бе ла ру сі не іс на ва ла су до-
вых па лат. Та му апе ля цый най ін стан цы яй для 
Мін ска га і Гро дзен ска га ак ру го вых су доў бы ла 
Ві лен ская су до вая па ла та, для Ві цеб ска га ак ру-
го ва га су да – Санкт-Пе цяр бур гская, для Ма гі лёў-
ска га – Кі еў ская су до выя па ла ты.

Так, толь кі амаль праз 20 га доў пас ля пры-
няц ця су до вых ста ту таў у ра сіі, ца рызм вы ра-
шыў ся рас паў сю дзіць іх дзе ян не на тэ ры то рыю 
Бе ла ру сі. Ад нак пер ша па чат ко вы яр ка вы ра-
жа ны бур жу аз ны сэнс рэ фор мы быў тут знач на 
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ска жо ны за кошт аб ме жа ван ня га лос нас ці су да-
вод ства, зву жэн ня кам пе тэн цыі су доў (у пер шую 
чар гу па па лі тыч ных спра вах) пры ад на ча со вым 
па ве лі чэн ні ўплы ву ад мі ніс тра цый най ула ды, 
ска са ваў шы вы бар насць мі ра вых суд дзяў і пас-
та віў шы іх пры зна чэн не, як і вы бар пры сяж-
ных за ся да це ляў, у пра мую за леж насць ад 
бю рак ра тыі. Цар скі ўрад ім кнуў ся за бяс пе чыць 
вы гад ны для са бе кад ра вы склад су до вых ус та-
ноў у за ход ніх гу бер нях. Так, згод на з сак рэт ным 
цыр ку ля рам Мі ніс тэр ства юс ты цыі ад 21 лі пе ня 
1885 г., «асо бам польс ка га па хо джан ня» за ба ра-
ня ла ся зай маць на ват па са ды су до вых пры ста-
ваў, сак ра та роў, а так са ма на та ры у саў [11, л. 42]. 
А ў нас туп ным 1886 г. су до выя ўста но вы краю 
ат ры ма лі ад па вед ныя рас па ра джэн ні Мі ніс тэр-
ства юс ты цыі і па асо бах яў рэй скай на цы я наль-
нас ці. Яны па він ны бы лі быць выз ва ле ны ад 
за няц ця па сад у кан цы ля ры ях су до вых след чых, 
чы ноў пра ку рор ска га наг ля ду і мі ра вых су до вых 
ус та ноў [12, л. 13, 52]. У вы ні ку ас ноў ныя на цы я-
наль ныя гру пы на сель ніц тва Бе ла ру сі бы лі фак-
тыч на ад хі ле ны ад ак тыў на га ўдзе лу ў пра ва суд-
дзі: бе ла рус кія ся ля не не ва ло да лі не аб ход ным 
для гэ та га ма ё мас ным і аду ка цый ным цэн за мі, а 
па ля кі (на пра кты цы – фак тыч на ўсе прад стаў ні кі 
ка та ліц ка га ве ра выз нан ня) і яў рэі – у сі лу на цы я-
наль най пры на леж нас ці. 

Та кім чы нам, пра вя дзен не ра сій скай су до вай 
рэ фор мы 1864 г. на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ме ла 
знач ныя адрозненні, што бы ло абу моў ле на нас-
туп ства мі паў стан ня 1863–1864 гг., за сіл лем у 
краі ма ён тка ва га два ран ства ка та ліц ка га ве ра-
вы знан ня і яў рэй скай бур жу а зіі. Да яе асаб лі вас-
цей мож на ад нес ці: больш поз няе пра вя дзен не 
тут рэ фор мы, па э тап нае ўвя дзен не но вых су до-
вых ус та ноў, су па дзен не па ча се пра вя дзен ня ў 
краі су до вай рэ фор мы з пра вя дзен нем у цэ лым 
па кра і не кон тррэ форм, ад сут насць вы бар нас ці 
мі ра вых суд дзяў, дыс кры мі на цыю асоб ка та-
ліц ка га ве ра выз нан ня пры ад бо ры на су до выя 
па са ды, аб ме жа ван не коль кас ці яў рэ яў ся род 
пры сяж ных за ся да це ляў. Ад нак нель га ад маў-
ляць пра грэ сіў ны бок для бе ла рус кіх зя мель 
су до вай рэ фор мы 1864 г., бо гэ та быў знач ны 
крок на пе рад у па раў нан ні з да рэ фор мен най 

су до вай сіс тэ май, які са дзей ні чаў раз віц цю ка пі-
та ліс тыч ных ад но сін ў са цы яль на-эка на міч ным 
жыц ці краю.
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Summary

The basic principles of Russian judicial reform of 
November, 20, 1864 and the features of its realization 
on the territory of Belarus are described in this article. 
The analysis of reasons which forced the Russian gov-
ernment to conduct this reform in Byelorussia consider-
ably later and in the limited kind is also given.

УДК 934(1-21) «00»
М.С. Ма хан,  

ас пі рант ка фед ры ар хе а ло гіі і спе цы яль ных гіс та рыч ных дыс цып лін гіс та рыч на га 
фа куль тэ та БДУ

жЫЛЫЯКВАРТАЛЫшУМЕРСКІХГАРАДОЎУПЕРшАЙПАЛОВЕ
IТЫС.ДАН.Э.

Жы лыя да мы Ва ві ло на, што вель мі рас-
паў сю джа на (на ват у ця пе раш ні час), 

сце на мі вы хо дзяць на ву лі цы, а іх па коі гля дзяць 

ва ўнут ра ны двор до ма, дзе звы чай на, асаб лі ва 
ў ба га тых да мах, бы лі па са джа ны дрэ вы і зна-
хо дзі лі ся не вя лі кія ва да ё мы і фан та ны [1].
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