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Summary

The problem of classes bougeousie and proletar-
iat formation in the industrial society is studied. The 
author explained it through the low speed of economic 
develop ment of Belarus and conservative traditions of 
feudalism that stayed in the 2nd half of XIXth – the begin-
ning of XXth century.

In the cities the social processes flew faster, but 
even there capitalism was developing very slowly. It 
demonstrated the absence of social-economic condi-
tions for the socialist revolution.

Пос ту пи ла в ре дак цию 09.10.2013 г.

УДК 94(476)(1–21)«1875»

М.М. Aтрушкeвіч,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры тэ о рыі і гіс то рыі дзяр жа вы і пра ва  

Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь

АСАБЛІВАСЦIАЖЫЦЦЯЎЛЕННЯГАРАДСКОЙРЭФОРМЫ1870г.
НАТЭРЫТОРЫIБЕЛАРУСI

Пра бле му раз віц ця га рад ско га за ка на-
даў ства Ра сій скай ім пе рыі ў XIX ст. раз-

гля да лі, у ас ноў ным, ра сій скія да рэ ва лю цый-
ныя дас лед чы кі (Г.І. Шрэй дзер [9], П. Му лаў [10], 
А. Гра доў скі [11], І.І. Дзі ця цін [12], А.А. Кі зе ве цер 
[13], М.П. Шчэп кін [14]). У пра цах гэ тых аў та-
раў адлюстроўваецца рэ а лі за цыя за ка на даў-
ства, якое ты чы ла ся га ра доў Ра сій скай ім пе рыі, 
аднак не вы лу ча юц ца асаб лі вас ці, характэрныя 
для тэ ры то рыі Бе ла ру сі. У ар ты ку ле ро біц ца 
спро ба ас вят лен ня асаб лі вас цей пра вя дзен ня 
Га рад ской рэ фор мы Ра сій скай ім пе рыі 1870 г., 
якія бы лі ўлас ці вы толь кі бе ла рус кім гу бер ням.

Вар та адзна чыць, што 60–70-я гг. XIX ст. 
увай шлі ў гіс то рыю як эпо ха рэ форм і знач ных 
пе раўтва рэн няў роз ных ба коў жыц ця ў Ра сій-
скай ім пе рыі, якія ата я сам лі ва юц ца з асо бай 
ім пе ра та ра Аляк сан дра II. Ад нак, каб рас па чаць 
пе раўтва рэн ні ў га рад скім жыц ці, па трэб ны 
бы лі не ка то рыя за ка на даў чыя ак ты, якія ме лі 
не пас рэд ныя ад но сі ны да рэ фор мы га рад ско га 
са ма кі ра ван ня. Та му спа чат ку бы лі пра ве дзе ны 
дзяр жаў ныя рэ фор мы, звя за ныя з ад ме най 
пры гон на га ла ду і пе раўтва рэн нем су до вай сіс-
тэ мы, a за тым ад бы ла ся кар ды наль ная пе ра бу-
до ва га рад ско га жыц ця. 

20 са ка ві ка 1862 г. ура дам Ра сій скай ім пе-
рыі бы ло пры ня та «Вы со чай шее по ве ле ние 
о бе зот ла га тель ном при ня тии мер по улуч ше-
нию го род ско го об щес твен но го уп рав ле ния». 
У гу бер нскіх і ін шых га ра дах бы лі ўтво ра ны ўсе-
сас лоў ныя ка мі сіі для рас пра цоў кі но вай га рад-

ской рэ фор мы [1, с. 24]. Уся го бы ло ар га ні за-
ва на 509 ка мі сій. Амаль усе гэ тыя ка мі сіі вы ка-
за лі ся ад моў на ў ад но сі нах да па ну ю ча га ў той 
час сас лоў на га пры нцы пу пры фар мі ра ван ні 
ор га наў га рад ско го са ма кі ра ван ня, a так са ма 
вы ка за лі ідэю аб тым, што не аб ход на пак лас ці 
ў ас но ву пры на леж нас ці да га рад ско га гра-
мад ства не сас лоў ны пры нцып, a толь кі ма ё-
мас ны цэнз і вы ка нан не га рад скіх па він нас цей 
[2, с. 163, 167, 183]. Ме на ві та гэ ты факт і пад-
штурх нуў урад Ра сій скай ім пе рыі да пра вя-
дзен ня Га рад ской рэ фор мы.

У Га ра да вым па ла жэн ні Ра сій скай ім пе рыі 
1870 г. упер шы ню ў гіс то рыі га рад ско га са ма-
кі ра ван ня бы лі ўста ноў ле ны нор мы вы бар ча га 
пра ва, згод на з які мі вы бар чыя схо ды не ме лі 
пра ва вы да ваць аб ра ным у іх склад га лос ным 
ні я кіх па рад. Пас ля за кан чэн ня вы ба раў вы бар-
чыя схо ды ў ра сій скіх га ра дах зак ры ва лі ся.

Га ра да вое па ла жэн не 1870 г. унес ла знач-
ныя зме ны ў арга ні за цыю ор га наў га рад ско га 
са ма кі ра ван ня. Най больш іс тот ныя з іх зак лю-
ча лі ся ў тым, што га рад ская ду ма ста ла бес-
сас лоў ным ор га нам, a яе кам пе тэн цыя знач на 
па шы ра на. Уво гу ле па вя лі чыў ся кан тын гент 
вы бар шчы каў.

Вы бар чая сіс тэ ма на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, 
па вод ле Га рад ской рэ фор мы 1870 г., бу да ва-
ла ся зы хо дя чы з пры нцы пу вып ла ты на сель-
ніц твам па дат каў у га рад скую каз ну. Кож-
ны га рад скі жы хар меў пра ва го ла су пры выб-
ран ні га лос ных, але па ві нен быў у аба вяз ко вым 
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па рад ку пад па рад коў вац ца нас туп ным умо-
вам: « 1) ес ли он рус ский под дан ный; 2) ес ли 
ему не ме нее двад ца ти пя ти лет от рож де ния; 
3) ес ли он, при этих двух ус ло ви ях, вла де ет 
в го род ских пред елах на пра ве соб ствен нос ти 
нед ви жи мым иму щес твом, под ле жа щим сбо-
ру в поль зу го ро да, или со дер жит тор го вое или 
промыш лен ное за ве де ние по сви де тельс тву 
ку пе чес ко му, или же про жил в го ро де в те че ние 
двух лет сря ду перед про извод ством вы бо ров, 
хо тя бы и с вре мен ны ми от луч ка ми, уп ла чи ва ет 
в поль зу го ро да ус та нов лен ный сбор со сви-
де тельств: ку пе чес ко го или про мыс ло во го на 
ме лоч ный торг или при каз чичь е го I-го раз ря да, 
или с би ле тов на со дер жа ние про мыш ленных 
за ве де ний; 4) ес ли на нем не чис лит ся не до и-
мок по го род ским сбо рам» [3, с. 825]. 

На тэ ры то рыі Бе ла ру сі Га рад ской рэ фор май 
1870 г. уво дзіў ся но вы для за ход ніх гу бер няў 
ор ган га рад ско го са ма кі ра ван ня – га рад ская 
ду ма, які па чаў дзей ні чаць толь кі ў 1875 г. Трэ ба 
адзна чыць, што ў Ра сій скай ім пе рыі га рад скія 
ду мы ўзнік лі ад ра зу ж пас ля ўвя дзен ня Ка ця-
ры най II Да ра ва най гра ма ты га ра дам 1785 г. [5, 
с. 86].

Знач ным не да хо пам Га ра да во га па ла жэн ня 
1870 г. бы ло ўвя дзен не трох раз рад най вы бар-
чай сіс тэ мы, якая бы ла ўпер шы ню вы ка рыс-
та на ў прус кім га рад скім за ка на даў стве. Згод на 
з но вым за ко нам, усе асо бы, якія ме лі пра ва 
ўдзе лу ў вы ба рах, па він ны бы лі ўно сіц ца ў спі-
сы ў тым па рад ку, у якім яны вып лач ва лі па дат кі 
на ка рысць го ра да. За тым яны па дзя ля лі ся на 
тры раз ря ды: да пер ша га мож на бы ло ад нес ці 
буй ных ула даль ні каў ма ё мас ці, якія вып лач-
ва лі ад ну трэ цюю час тку ад агуль най су мы 
па дат каў (та кіх лю дзей у го ра дзе на ліч ва ла ся 
не каль кі дзя сят каў); да дру го га раз ра ду мож-
на бы ло ад нес ці ўла даль ні каў ся рэд няй ма ё-
мас ці, якія так са ма ўно сі лі ад ну трэ цюю час тку 
ад агуль най су мы па дат каў (та кіх бы ло не каль кі 
сот няў); да трэ ця га раз ра ду ад но сі лі ся дроб-
ныя ўла даль ні кі ка пі та лу (іх бы ло ў не каль кі 
ра зоў больш, чым вы бар шчы каў 1-га і 2-га раз-
ра даў). Чле ны кож на га раз ра ду ўва хо дзі лі 
ў асоб ны вы бар чы сход пад кі раў ніц твам гарад-
ско га га ла вы і за тым вы бі ра лі ад ну трэ цюю час-
тку ў га рад скую ду му [3, с. 826]. У вы ні ку, знач-
ная колькасць дроб ных па дат кап ла цель шчы-
каў вы бі ра ла ў га рад скую ду му амаль столькі ж  
га лос ных, што і не каль кі дзя сят каў буй ных 
прад пры маль ні каў.

Та кім чы нам, прус кая трох раз рад ная сіс-
тэ ма му ні цы паль на га кі ра ван ня ме ла сва ёй 
мэ тай не да пус ціць да мі на ван ня боль шас ці над 
мен шас цю, якое бы ло не паз беж на пры агуль-
най па да чы га ла соў усі мі вы бар шчы ка мі. Так, 
нап рык лад, у не ка то рых га ра дах на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі па пер шым раз ра дзе на ліч ва ла ся 

275 вы бар шчы каў, па дру гім – 849, па трэ цім – 
16 355. Кож ны раз рад вы бі раў ка ля 64 га лос ных 
і, та кім чы нам, у пер шым раз ра дзе на ад на го 
га лос на га пры хо дзі ла ся ўся го тры вы бар шчы кі,  
у дру гім – 10, у трэ цім – 195. Адзначым, што го лас 
вы бар шчы ка пер ша га раз ря ду меў у 65 ра зоў 
больш пе ра ва гі, чым вы бар шчы ка трэ ця га раз-
ра ду [6, с. 53]. Та кая сіс тэ ма ма ё мас на га цэн-
зу за бяс печ ва ла кі раў ні чае мес ца ў га рад скіх 
ду мах не вя лі ка му ко лу най больш за мож ных 
па дат кап ла цель шчы каў з ася род дзя ган для-
роў, фаб ры кан таў і буй ных до маў ла даль ні каў. 
Ме на ві та ў гэ тым і быў зак лю ча ны най больш 
не га тыў ны бок Га ра да во га па ла жэн ня 1870 г.

Па во ле Га рад ской рэ фор мы 1870 г. упер-
шы ню ў гіс то рыі га рад ско га сама кі ра ван ня на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі бы лі ўста ноў ле ны нор мы 
вы бар ча га пра ва, згод на з які мі вы бар чыя схо-
ды не ме лі пра воў да ваць выб ра ным у іх склад 
га лос ным ні я кіх ін струк цый. Пас ля за кан чэн ня 
вы ба раў вы бар чыя схо ды ў га ра дах на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі за кан чва лі сваю пра цу.

Га лос ныя ўсіх трох раз ра даў вы бар шчы-
каў ува хо дзі лі ў склад га рад ской ду мы, чле ны 
якой вы бі ра лі ся на ча ты ры га ды. Та кім чы нам, 
га рад ская ду ма бы ла га лоў ным ор га нам га рад-
ско га са ма кі ра ван ня. На тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
га рад скія ду мы дзей ні ча лі ў Ві лен скай, Ві цеб-
скай, Мін скай і Ма гі лёў скай гу бер нях, але толь кі 
з 1875 г. Гэ та амаль на пяць га доў паз ней, чым 
на тэ ры то рыі ўсёй ас тат няй Ра сій скай ім пе рыі. 
Га рад ская ду ма, якая бы ла вы бар чым рас па ра-
джаль ным ор га нам га рад ско га са ма кі ра ван ня, 
па він на бы ла вы бі раць са свай го ася род дзя 
пад на ча ле ны ёй вы ка наў чы ор ган – га рад скую 
ўпра ву. На тэ ры то рыі Бе ла ру сі га рад скія ўпра вы 
іс на ва лі толь кі ў гу бер нскіх га ра дах. Стар шы нёй 
га рад ской ду мы і ўпра вы быў га рад скі га ла ва, 
які вы бі раў ся на па ся джэн нях ду мы і зац вяр-
джаў ся мі ніс трам унут ран ных спраў у гу берн-
скіх га ра дах, a ва ўсіх ас тат ніх – гу бер на та-
рам [7, с. 157]. Яў рэі не маг лі быць выб ра ны 
на па са ду га рад ско га га ла вы і «от прав лять их  
дол жность». Гэта ты чы ла ся бе ла рус кіх гу бер-
няў, дзе, як вя до ма, пра хо дзі ла мя жа яў рэй скай 
асе лас ці.

Упер шы ню ў гіс то рыі га рад скіх ус та ноў на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі Га рад ская ре фор ма 1870 г. 
Ра сій скай ім пе рыі дэк ла ра ва ла са мас той насць 
у вы ра шэн ні спраў гра мад ска га кі ра ван ня:  
«Город ское об щес твен ное уп рав ле ние, в преде-
лах пред остав лен ной ему влас ти, дей ству ет 
са мос то я тель но» [3, с. 825]. Ура да выя, зем скія 
і сас лоў ныя ўста но вы на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
па він ны бы лі аказ ваць да па мо гу ў вы ка нан ні 
пат ра ба ван няў ор га наў га рад ско га гра мад ска га 
кі ра ван ня, у аба вяз кі якіх ува хо дзі лі фун кцыі па 
кан тро лі ў ад но сі нах да вы шэй наз ва ных ус та-
ноў.
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У аба вяз кі га рад ской ду мы ўва хо дзі ла вы ра-
шэн не ўсіх ас ноў ных пы тан няў, якія ты чы лі ся 
кі ра ван ня га рад ской гас па дар кай у бе ла рус кіх 
га ра дах. Ду ма ме ла пра ва ўвя дзен ня (у ме жах, 
ак рэс ле ных за ко нам) га рад скіх збо раў і па дат-
каў: ацэ нач на га па дат ку з не ру хо май ма ё мас ці; 
з афі цый ных да ку мен таў на пра ва зай мац ца 
ган длем і пра мыс ло вас цю; за ўтры ман не корч-
маў, пас та я лых два роў і г. д. Га рад ская ду ма 
ме ла пра ва ўво дзіць на ка рысць го ра да роз ныя 
па дат кі з пе ра воз на га про мыс лу, з ко ней і экі-
па жаў, са бак, якіх ут рым лі ва лі пры ват ныя асо-
бы. Га рад ской ду ме бы лі прад стаў ле ны пра вы  
ха дай ні чаць ва ўста ноў ле ным па рад ку аб увя-
дзен ні на ка рысць бе ла рус кіх га ра доў гра-
шо ва га збо ру з ква тэр і жы лых па мяш кан-
няў [3, с. 828, 835]. Увя дзен не но вых, не праду-
гле джа ных Га ра да вым па ла жэн нем 1870 г.,  
па дат каў на ка рысць го ро да бы ло маг чы ма 
толь кі ў за ка на даў чым па рад ку. Га рад ская 
ду ма ме ла пра вы раз гля даць на сва іх па ся-
джэн нях га рад скія каш та ры сы і спра ваз да чы 
аб рас хо дах го ро да, раз гля даць пра па но вы 
аб займах, пры маць на ка рысць го ра да доб-
ра ах вот ныя гра шо выя вып ла ты, ха дай ні-
чаць аб пат рэ бах го ро да перад кі раў ніц твам. 
У кам пе тэн цыі га рад ской ду мы зна хо дзі лі ся 
ўсе ас ноў ныя га лі ны га рад ской гас па дар кі: 
мас ты, пе ра пра вы, ка на лы, да ро гі, тра ту а ры, 
ва дап ра вод, ву ліч нае ас вят лен не, гра мад-
скія са ды, скве ры і буль ва ры [8, с. 41]. Вель мі 
мно гія з гэ тых га лін га рад ской гас па дар кі да 
1870 г. зна хо дзі лі ся ў рас пара джэн ні па лі цыі 
[9, с. 68].

Га рад ская ўпра ва, згод на з Га ра да вым 
па ла жэн нем 1870 г., па він на бы ла ажыц цяў-
ляць не пас рэд нае кі раў ніц тва спра ва мі га рад-
ской гас па дар кі і гра мад ска га кі ра ван ня. Праз 
кож ныя 2 га ды па ло ва скла ду га рад ской уп ра вы 
па він на бы ла змя няц ца па чар зе, і на іх мес ца 
пры хо дзі лі но выя выб ра ныя асо бы. Агуль ная 
коль касць чле наў уп ра вы выз на ча ла ся на па ся-
джэн нях га рад ской ду мы, але ў яе па він ны бы лі  
ўва хо дзіць не менш чым 2 ча ла ве кі. Коль касць 
чле наў га рад ской уп ра вы з лі ку нех рыс ці ян не 
па він на бы ла пе ра вы шаць ад ну трэ цюю час тку 
ад яе агуль на га скла ду. У аба вяз кі га рад ской 
уп ра вы ўва хо дзі ла кі ра ў ніц тва агуль ны мі спра-
ва мі, га рад ской гас па дар кай, вы ка нан не ўсіх 
пас та ноў га рад ской ду мы, сас таў лен не пра-
ектаў га рад скіх каш та ры саў і г. д.

Га ра да вое па ла жэн не 1870 г. увя ло на ўсёй 
тэ ры то рыі Ра сій скай ім пе рыі но вы ор ган кі ра-
ван ня «Гу бер нское по го род ским де лам При-
сут ствия», які ўклю чаў у свой склад сем ча ла-
век. З гэ та га скла ду – гу бер на тар, стар шы ня  
ка зён най па ла ты, ві цэ-гу бер на тар і таварыш 
пра ку ро ра з’яў ля лі ся прад стаў ні ка мі ад ура-
да, a тры ін шых чле ны – га рад скі га ла ва, стар-

шы ня зем скай уп ра вы і стар шы ня мі ра во га 
з’ез да, з’яў ля лі ся прад стаў ні ка мі ад гра мад-
ска га кі ра ван ня. 

«Гу бер нское по го род ским де лам При сут-
ствия» бы ло ар га ні за ва на для раз гля ду скарг 
на га рад ское кі ра ван не, a так са ма ў вы пад ку 
канф лік тных сі ту а цый па між ім і вы ка наў чай 
ула дай. Пас та но вы пры ма лі ся про стай боль-
шас цю га ла соў і вель мі хут ка вы кон ва лі ся. 
У Га ра да вым па ла жэн ні 1870 г. адзна ча ла ся, 
што «как го род ско му об щес твен но му уп рав ле-
нию, так и всем ве дом ствам и ус та нов ле ни ям, 
a рав но и час тным ли цам, не до воль ным ре ше-
ни я ми Гу бер нско го по го род ским де лам При-
сут ствия, пред остав ля ет ся об жа ло вать оное 
Пра ви тельс тву ю ще му Се на ту (по 1-му де пар-
та мен ту) в шес ти не дель ный срок. Рав но мер но 
и гу бер на тор, ес ли при зна ет ре ше ние При сут-
ствия неп ра виль ным, мо жет, в тот же шес ти не-
дель ный срок, пред ста вить де ло на раз ре ше-
ние Пра ви тельс тву ю ще го Се на та (1-му де пар-
та мен ту)» [3, с. 831].

Асо бы га рад ска га гра мад ска га кі ра ван ня 
па він ны бы лі нес ці ад каз насць за кры мі наль-
ныя па ру шэн ні толь кі ў су до вым па рад ку. 
Га рад скія га ла вы маг лі быць ад дадзе ны пад 
суд толь кі на пад ста ве пас та но вы 1-га дэ пар-
та мен та Се на та, зас на ва най на ра шэн ні га рад-
ской ду мы, ці «Гу бер нско го по го род ским де лам 
При сут ствия».

Та кім чы нам, на пад ста ве Га ра да во га па ла-
жэн ня 1870 г. га рад скія ду мы, якія дзей ні ча лі на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі, па він ны бы лі вы кон ваць 
нас туп ныя аба вяз кі: «по пе че ние об ог раж де-
нии и раз ви тии мес тной тор гов ли и про мыш-
лен нос ти, об ус трой стве при ста ней, бирж и кре-
дит ных уч реж дений (де ла, ка са ю щи е ся бла го-
сос то я ния го род ско го на се ле ния; ме ры по обес-
пе че нию про до вольс тви ем, ус трой ство рын ков 
и ба за ров; по пе чение об ох ра не нии на род но го 
здра вия, о при ня тии мер пред осто рож нос ти 
про тив по жа ров и дру гих бед ствий и об обес-
пе че нии от при чи ня е мых ими убыт ков; ус трой-
ство за счет го ро да бла гот во ри тель ных за ве де-
ний и боль ниц и за ве до ва ние ими; по пе че ние  
о на род ном об ра зо ва нии, a так же ус трой ство 
те ат ров, биб ли о тек, му зе ев и дру гих уч реж-
де ний» [3, с. 832]. Уво гу ле, на га рад скія ду мы 
бе ла рус кіх га ра доў, ак ра мя вы шэй адзна ча-
на га, так са ма бы лі ўскла дзе ны аба вяз ко выя 
рас хо ды па ўтры ман ні па жар най ахо вы го ро да, 
ор га наў па лі цыі, ту рэм ных ус та ноў і ка зарм. 
Але ўсе пас та но вы і рас па ра джэн ні га рад-
скіх дум на тэ ры то рыі Бе ла ру сі па він ны 
бы лі быць уз год не ны і зац вер джан ны гу бер-
на та ра мі і гу бер н скай кан цы ля ры яй. У гэ тай 
су вя зі яны бы лі вель мі аб ме жа ва ны мі ў сва-
ёй дзей нас ці.
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Summary

The development of the legislation in the territory 
of Belarus in the 70s of the XIX century is researched. 
The questions related to the researching of the 1870 
Municipal Statute are considered. It is noted that in the 
territory of Belarus the municipal institutions of local 
self-government drawn from all the estates – munic-
ipal dumas, which were new for western provinces 
were established. The municipal dumas as well as the 
Municipal Statute in general came into effect only in 
1875. The municipal dumas in Russia arose just from 
the moment the 1785 Municipal Statute was accepted 
by Catherine II.

Пас ту піў у рэ дак цыю 14.03.2013 г.

УДК 94(476):34

С.А. Тал ма чо ва,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры сла вян скай гіс то рыі  

і ме та да ло гіі гіс та рыч най на ву кі БДПУ

УВЯДЗЕННЕЗАКОНААБЗЕМСКІХНАЧАЛЬНІКАХУБЕЛАРУСІ

Зем скія на чаль ні кі – мяс цо выя су до ва-ад-
мі ніс тра цый ныя ор га ны, якія дзей ні ча лі 

ў боль шас ці гу бер няў Ра сій скай ім пе рыі ў ад па-
вед нас ці з за ко нам 12 лі пе ня 1889 г. На тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі па па лі тыч ных ма ты вах гэ ты за кон  
быў рэ а лі за ва ны знач на паз ней. У 80-я гг. 
ХІХ ст. урад звяр нуў ся да пы тан ня аб ума ца-
ван ні і аб ме жа ван ні маг чы мас цей мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня. Не ка то рыя з ас пек таў да дзе-
най праб ле мы раз гля да лі ся ў дас ле да ван нях 
бе ла рус кіх гіс то ры каў. Ад нак у су час най ай чын-
най гіс та ры яг ра фіі пад рых тоў ка ўвя дзен ня 
Па ла жэн ня аб зем скіх на чаль ні ках 12 лі пе ня  
1889 г. у Бе ла ру сі не знай шла свай го ад лю-
стра ван ня.

Ар га ні за цыя мяс цо ва га кі ра ван ня, ство ра-
на га пас ля выз ва лен ня ся лян, бы ла не дас ка-
на лай. Мі ра выя пас рэд ні кі, на дум ку за ка на-
даў цаў, ства ра лі ся для рэ а лі за цыі па ла жэн-
няў рэ фор мы 1861 г., па він ны бы лі рэ гу ля ваць 
па зя мель ныя ад но сі ны па між па ме шчы ка мі 
і іх бы лы мі пры гон ны мі, на зі раць за ся лян скім 
са ма кі ра ван нем і вы кон ваць шэ раг ад мі ніс тра-
цый ных і су до вых аба вяз каў. Па вод ле за ко на 
ад 27 чэр ве ня 1874 г., ва ўнут ра ных гу бер-
нях ін сты тут мі ра вых пас рэд ні каў быў лік ві да-
ва ны. У Ві цеб скай, Ма гі лёў скай і Мін скай гу бер-

нях наз ва ная па са да бы ла ска са ва на ў 1878 г.,  
ка лі за дзей нас цю ор га наў ся лян ска га са ма-
кі ра ван ня ста лі на зі раць не ад’ем ныя чле ны 
па вя то вых па ся лян скіх спра вах пры сут нас-
цей, a з 1901 г. – зем скія ўчас тко выя на чаль ні кі. 
У Ві лен скай і Гро дзен скай гу бер нях мі ра выя 
пас рэд ні кі дзей ні ча лі да 1904 г.

Гэ тыя зме ны ад бы лі ся не ад ра зу. Дзей насць 
скла до вай час ткі мяс цо ва га кі ра ван ня ў выг ля-
дзе не ад’ем ных чле наў ужо ў кан цы 70-х гг. ХІХ ст. 
па ка за ла пра ктыч ныя не да хо пы. Так, член Мін-
скай га рад ской пры сут нас ці А.А. Мі хель сон 
адзна чаў, што не ад’ем ныя чле ны ме лі пра-
ва кан тро лю толь кі над ва лас ным і сельс кім 
на чальс твам і та му бы лі не ў ста не ў поў най 
сту пе ні ажыц цяў ляць яго над жы ха ра мі ўсёй 
тэ ры то рыі па ве та [1]. Пры гэ тым не ад’ем ны 
член не меў пра ва аса біс та раз бі раць спрэч кі, 
су дзіць спра вы па між ся ля на мі, ка раць ві на ва-
та га. Пры раз бо ры спрэ чак, скар гаў і спраў па 
няз нач ных учын ках не ад’ем ны член на кі роў-
ваў спра ву ў ва лас ны суд, скар гі на ва лас ны 
суд – у па вя то вую пры сут насць ці су до выя ўста-
но вы. Не ад’ем ны член на зі раў толь кі за пра-
віль нас цю спра ва вод ства ва лас ных праўлен-
няў там, дзе не скон ча на па зя мель нае ўлад ка-
ван не, і ў спрэч ках па зям лі са дзей ні чаў даб ра-
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