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ФАРМIР АВАИНЕ АРГАНВАЦЫЙНА-ПР АВАВЫХАСНОУ 
ПР АМЫСЛОВАГАПР АДПРЫМАЛЬНIПТВА УБЕЛАРУСI 

УКАНЦЫ ХVШ-ПАЧАТКУХХ.ст. 
3 далучэннем беШiрускiх зямель да Расiйскай iмперыi у канцы ХVШ ст. 

пачынаеЦIIi:l новы этап у развiццi айчыннай гiсторыi. якi працягвауся да пачат

ку ХХ ст. ДJiя гэrага этапу быу характэрны шэраг змеи. якiя закранулi усе 

сферы жьщця беШiрускага грамадства Ацбыуся новы адмiнiстрацыйна-тэры

тарыяльны падзел. былi )'ведзены новыя органы кiравання i самакiравання. 
абнавiуся саслоуны скщц насельнiцгва разам з ix правамi i абавязкамi i г. д. 
Змены, безумо)'на адбывалiся i у эканамiчным жьппri БеШiрусi- з'я)'лялiся 

сучасныя на той момант рыначныя iнстьпугы, фармiравалася шматузро)'не

вая крэдьпна-банкауская сiсгэма. асвойвалiся новыя галiны прамысловасцi i 
сферы вьпвоl'fасцi. У сё гэта садзейнiчаШI станауленню дзеШIВОга асяродцзя 

прадпрымальнiцmа ппо у значнай ступенi стымуляваШ\ мясцовае насельнiп

тва да занятку акгыунай эканамiчнай дзейнасцю. Расiйскiя уШIДЬI у сваю чар
гу былi таксама заuiкаулены у развiццi прывагнага прадпрымальнiцmа таму з 

канuа ХVШ ст. пачынаеЦIIа акгы)'ная правагворчая дзейнасць, асаблiва у сфе

ры прамысловасцi. У дзеючае заканадауства былi )'несены iстотныя карэкгы

вы, якiя закраналi рэгламенгацыю падаткаабкщцання, рэгуляванне сацыяль

на-працо)'ных адносiн на прадпрыемствах i iнш. Ацнак прыярьпэгным накi
рункам правагворчай дзейнасцi у канць1 ХVШ- пачатку ХХ ст. стала фармi

раванне арганiзацыйна-прававых асноу прадпрымальнiпкай дзейнасцi. 

Наколькi моцнай бьоо прававая база у сферы арганiзацыi прадпрымальнiцгва 

i функцыянавання прамысловых прадпрыемствау, i цi меШI яна пэ)'ныя асаб
лiвасцi для тэрьпорыi Беларусi можна сказаць толькi пасля грунто)'нага аналi

зутых заканадаучых акту, якiя рэгламентавалi дадзеную сферу. 

Неабходна пачаць з таго, ппо да сярэдзiны XIX ст. займаЦIIа прамысm
вым прадпрымальнiпгвам на тэрьпорыi Беларусi маглi прадста)'нiкi далёка не 

ycix сасmуя)'. На беларускiх землях ЯIIIЧЭ з часоу уваходжання ix у скщц Рэчы 
Паспалiтай выключнае права займаЦIIа прадпрымальнiпкай дзейнасцю меШI 

МЯIIIЧанскае саслоуе. У а,.цпавщнасцi са Статугам ВКЛ 1588 г. шляхпiпы якiя 
займалiся гандлёва-рамеснай дзейнасцю. гублялi соой шляхецкi стан [40, р. 3, 
арг. 25]. Дщзеная прававая норма бьоо скасавана rолькi пасля перпага падзелу 
Рэчы Паспалiтай у адпаведнасцi з пасгановай Сейма 1775 г. [38, с. 204]. У гэгым 
жа mдзе. на тую часгку тэрьпорыi Беларусi, якая )'ваходзiла у скщц Расiйскай 

iмперыi быm распа)'сюджана дзеянне Манiфесm ад 17 сакавiка 1775 г. [17]. якi 
быу пацверцжаны Манiфестам ад 28 чэрвеня 1782 г. [28]. У адпаведнасцi з гэгь1-
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мi заканада)'чымi акrамi усе катэrорыi насельнiцrnа на тэрьпорыi Расiйскай 

iмперыi атрымалi права займацuа прамыоювым II[ХЩПрымальнiцrnам [17, 
с. 84 ]. Ацнак )?КО праз дзесяuь гадоу пасJIЯ прыняцця першага з шmаных манi
фестау, у 1785 г. з· я)'ляюцца «дiзравальная грамата гарадам» [4] i «дiзравальная 
грамата дварансгву» [3], зmдна з яЮмi права фабрычна-заоодскай дзейнасui 
быm прадстаулена выкшочна двараосгву. аднак rолькi у сельекай мясrюващi. i 
купецтву першай i другой гiльдыi. Такiм чынам. былi усгаляваны сасmуныя 
манаполii на занятак прамысловым прадпрымальнiцгвам Пра)'да, доступ у 

купецтва для мяшчан i наваг сялянбыуюрьщычна оольньiМ. 
У першай паmве XIX сг. пачынаеЦI!i1 адыход прадпрымальнiцкага права 

ад сасло)'ньiХ пачагкаУ, ппо у значнай ступенi адбывалася пад ущзеяннем 

заходнееураnейскага права У адпа~насцi з «Манiфесгам аб дараваньiХ купец

тву новьiХ выrадц ад[Х)зненнях. перавагах» ад 1 студзеня 1807 г. дваране 

атрымлiвалi права прыпiсвацuа да першай i другой К)Пецкiх гiльдый[18]. 
14 лiстапада 1824 г. была прынята «Дщаrковая пастанова аб уладкаваннi гiль
дый i аб гтщлю imпьiX сганау», у якой утрымлiвалiся оормьL накiраваныя на 
выра)'ноУванне розньiХ саслоуя)' у эканамiчньiХ правах [15]. Ацнак свабодны 
доступ да заня1Ку прадпрымальнiцкай дзейнасщо прадсгаУнiкi ycix саслоуя)' 
атрымалi, як )?КО адзначалащ rолькi у сярэд:lliе XIX сг. з прыняццем 1 студзе
ня 1863 г. i 9 лютага 1865 г. двух палажэння)' «Аб mш.Jiнax за права гаццmо i 
iтпьiХП[Х)МЬIСла)'>> [34; 35]. У ~цi ЗГЭIЫмi заканада)/чымi акrамi пра
ва займацца прамысmвым II[ХЩПрымальнiцrnам мелi рускiя i замежныя шщца
ньщ незалежна ад тащ да якога сасmуя яны належалi [34, с. 7]. Заканадаучыя 
акты, кансгатуючы прьiiШьш усесасло)'наrа pa)lнaiiPaYя у актыунай эканамiч

най дзейнасцi, утрымлiвалi пэ)'ньш абмежаваннi у 3аНЯ1К3Х прадпрымальнiцr

вам для некаrорьiХ кагэгорый грамадзян. Абмежаваннi былi ~язань1 з грамад
скiм статусам i сЛ)?Кбовым становiшчам. Прадпрымальнiцкая дзейнасць у сфе
ры прамысловасцi была забаронена святарам, uщжоуным псаmмшчыкам i пра
тэсганцкiм прапаведнiкам, прадста)'нiкам нiжэйшьiХ ваенньiХ чыноу, а таксама 

асобам, якiя пращmалi у некаrорьiХ дзяржа)'ньiХ усгановах Мелiся у расiйскiм 

заканада)'сгве i абмежаваннi удзельнiчаuь у прадпрьшальнiцкай дзейнасui па 
уЗ[Х)сце. Так, чалавек мог займацца г31ЩЛёвай або прамы::ловай дзейнасщо 

толькi з 17 гадоу; да ГЭiаГа часу яго iнтарэсы мог прадсгауляць апякун. А вось 
абмежаванняУ па rюлу у расiйскiм заканада)'сгве не )'трымлiвалася, у адроЭiен

не ад краiн Заходняй Еуропы [7, с. 35---38], таму жаначае прадпрымальнiцrnа у 
беларускiх губернях быm распа)lсюджанай з'явай. 

ДJiя заснавання прадпрыемсгва у беларускiх губернскiх цi павятовьiХ 

гарадах i акругах быу патрэбны дазвол губерискага кipayнiцrna цi тарадекой 
управы. Калi заемаванне фабрыкi ui завода не супярэчыла закону, дазвол 
вьщавауся неадкладна Ацнак ён вьщавауся толькi для ТЬIХ прадпрыемсгвау, 

якiя )'трьiМ.лiвалiся у асобым аП)блiкаваным спiсе Мiнiстэрсгва )'нуrраньiХ 

спрау, узгодненым з Мiнiстэрсгвам фiнансау. Калi прамысловая усганова 
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пачынала функцыянаваць без належиага дазволу кipa)lнiцrna вiнаваrы у 

гэrым парушэннi падвщrауся грашовамуспагнанню [35, с. 173-174]. 
У некаrоJЪIХ выпадках рэгламенrапыя )'моу сrварэння прамысmвьiХ 

прадпрыемсrвау у Расiйскай iмперыi мела непаслядоуны i алагiчны харакrар. 
Справа у тьщ шrо парqцак заснавання пэУньiХ прамысmвьiХ усrаноу рэгуля

вауся спецыяльнымi правiламi, якiя не былi )'ключаныу прамысmвы ю:щэкс

«Стаrуr аб прамысmвасui». Так. адкрыццё вiШIК)рных. гарэлачньJХ. мЩа- i 
пiваварньiХ завода)' рэгламенrавала «Палажэнне аб пiцейным зборьD>, цукро

вьiХ заrода)'- закон «Аб парадку спагнання акцьrзу з цукру i аб наглядзе за 
цукровымi заrодамi», тьпунёвьiХ фабрык- «Cтaryr аб акцьrзе з тьпуню», 

завода)' на вьпrорчасцi азлнай кiслаrы -«СтаrуrурачэбньD>, запалкавьiХфаб

рык i фосфарньiХ заrода)'- «Правiльi аб акцызах з запалак i щхщажы фосфа
ру». Такая разрозненасць законапалажэння)' свед'lыла аб адС) тнасцi cicrэмнacui 

у прававым рэгуляваннi прамысmвай дзейнасцi i выклiкала пэУньш uюккасцi у 
дзейнасцi П[ХiмысловьiХ прадпрымальнiкаУ на ТЭJЪпорыi Беларусi. 

Напярэдаднi Пертай сусвеrнай вайны Мiнiсrэрсгва гандлю i щимысло
васцi Расiйскай iмперыi )'несла на разгляд Думы законапраекr, якi уя)'ля)' 

сабой дастагкова удалую спробу наблiзiць заканадаусrва у сферы заснавання 

прамысловьiХ прадпрыемсrвау да патрабаваннлу жьiцця. бо iснаваушы пара

д<!К. як адзначалащ быу вельмi складаньщ нявызначаньiМ i нязручньiМ. Пра
екr уrрьiМлiвау у сабе тры важныя палажэннi, якiя маглi )'несцi сугнасныя 

змены. Па-першае, усе справы аб адкрьщцi щимысловьiХ прадпрыемсrвау 

павiнньi былi бьщь сканцэюраваньi у адной усrанове- Гало)'най на фабрьi'I

ньiХ i горназаводскiх справах прысуrнасцi. Па-другое, но выя правiльi усrалёу
валi б адзiны парадак заснавання фабрьl'lна-заводскiх i рамесньiХ усrаноу. Па
трэцяе, для заснавання некаrорьiХ каrэгорый прадпрыемсrвау мог бы выка
рысто)'вацпа парqцак заснавання на заяве (у той час меу назву «явачньD> ). У се 
прамысловыя прадпрыемсrвы павiнньi былi бьщь падзелены на чаrыры каrэ

горыi зьiХодзя'lы са сrупенi ix бяспечнасцi i шкоднасцi. Пры заснаваннi бяс
печньiХ для прыроднага асяродц:N фабрык i заводау дастагкова быm заявiць 
аб гэтьiМ у адпаведньш OJI'aньi. У acrarнix вьшадках дазвол на адкрыццё 

вьщавауся б rолькi пасля агляду прамысловага прадпрыемсrва фабрьi'IНЬIМ 

iнспекrарам цi спецьшльнай камiсiяй. Дщзены праекr не паспеу пабьщь сiЛ) 

закона на пpьi'IЬrne пача)'шайся Пертай сусвеrнай вайны [39, с. 91-92]. 
АцньiМ з важньiХ аспекrау сrварэння прамысловьiХ прадпрыемсrвау 

з'я)'лялася рэгуляванне куплi-продажу зямлi, бо акрамяда \ВОЛ) на прадпры

мальнiцкую дзейнасць неабходна бьшо мець :NМельны надзед на якiм можна 

бьшо б яе ажьщця)'ЛЯIJь. Дзяржава займала у ГЭТЬIМ пыrаннi жорсrкую назi
цыю, якая, заднаго боК). харакrарызавалася паступовьiМ пашырэннем кола 

асобау i зямельньiХ маёмасцей, якiя )'цягвалiся у рыначньi абмец аз iншага
абмежаваннем права куплi-прод3Ж) па нацьшнальнай прыкмеце. Aпoпrni 

факrар меу iсrотнае значэнне для беларускiх губерня)'. 
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Захады на аSмежаваннi куплi-продажу зямлi аrобамi rюльскага паходжан

ня пачалiся пасля паУсrання 1863 г. Указам qц 10 снежня 1865 г. у дзевяui заход
нiх губернях (Кiеrскай. Падольскай. Вальшскай. Вiленскай. Ковенскай. Грод

зенскай. Вiцебскай. Магiлёускай i Мiнскай) аrобам rюльскага паходжання заба
ранялася набываць оовыя маёнгкi. Зразумет шrо пад дадзеную катэгорьпо 

траплялi не rолькi эпriчныя палякi, але i мясЦJвыя жыхары кагалiцкага веравьrз
нання. Г эта быу адзiн з першых крокау па лiквiдацьii кагалiцкага УпльiВУ зама
uавання рускага дваранска-памешчьщкага зеl\Шеrладання на nрьпорыi Белару

сi у другой паmве XIX сг. У дадагакда гэтага маёнгкi высьтаемых удзельнiкаУ 
паусrання падлягалi абмену на ра)'назначныя у iншых губернях альоо секвесг

ру. У апошнiм выпадку яны прадавалiся асобам рускага паходжання праваелау

нага цi пратэсrанцкага веравьnнання [Д с. 327-328]. 
Насгупныя крокi на абмежаваннi каталiцкага зеl\Шевалодання i зеl\Шека

рыстання былi зроблены у апошняй чвэрцi XIX сг. 27 снежня 1884 г. быу 
прыняты заканадаучы акг, у адпаведнасui з якiм забаранялiся заклад i :щача у 
арэнду маёнгкау асобац якiя сграцiлi права набыцuя зямельнай уласнасцi у 

названых дзевяцi губернях [14, с. 602---603]. 1 лiсrапада 1886 г. была прынята 
яшчэ адна удакладняючая норма: усе без выключэння пасведчаннi на набьщ

цё зямлi, якiя былi вьщадзены да 27 снежня 1884 г., rублялi сваю моц. Пры 

гэгым рашэнне аб вьщачы ui нявьщачы дадзеных пасведчання)' залежала ад 
мясцовыхуладау [9, с. 470]. 2 лютага 1891 г. у дадагакда названых заканадау
чых акгау была прынята яшчэ адна пастанова: асобы польскага паходжання 

сграчвалi права пажьщцёвага валодання зямельнай уласнасuю у заходmх. 

губернях [16, с. 41]. L урэпще, 27 сгудзеня 1901 г. з'явiлася яшчэадю абмежа
ванне, якое Ужо тычылася iншых слаёу насельнiцгва: вьnначалiся лiмiтавыя 

памеры дазволеных для набьщuя )'часгкау зямлi (не павiнны былi перавы
шаць 60 дзесяцiн) для сялян каталiцкага веравьnнання [Щ с. 45]. 

Разам з агульным абмежаваннем у праве землевалодання i зеl\Шекарыс
тання для асоб польскага паходжання мелiся пэуныя выключэннi, якiя сгыму

лявалi да адкрьпшя новых фабрычна-заводскiх прадпрыемсгвау. У адпавед

насцi з пунктам 6 закона «Аб усгаляваннi правiлау адносна набьщця ва улас
насць, закладу i арэнды у дзевяцi заходнiх губернях зямельнай маёмасцi» ад 
27 снежня 1884 г., асобац якiя згодна з указам ад 10 снежня 1865 г. cтpauiлi 
права набываць зямельныя надзелы у гэтай мясцовасцi, дазвалялася браць 

зямлю у арэнду на 30 год з мэтай заснавання на ёй фабрыкi цi заrода Пры 
гэгым сгавiлася )'мова: калi на працягу дванацuацi гадоу прадпрыемсгва так i 
не з'явiцщ ro дагавор найму губля)' сваю моц [14, с. 603]. Такiм чынам. урад 
Расiйскай iмперыi сгымулявау прадпрымальнiцкую дзейнасць асоб польскага 
паходжання у сферы прамысловасцi. 

З 1899 г. адбываецца пасгуповае змякчэнне абмежаванняУ у дачыненнi 
да асоб каталiцкага веравьnнання. У адпаведнасцi з заканадаучым акгам ад 

4 сакавiка 1899 г. дваране i мяшчане польскага паходжання, якiя пражывалi ва 
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)'мовах сялянскага побьпу, атрымалi магчымасць паусюдна набываць пазя

мельную уласнасць [20, с. 286-287]. 12 снежня 1904 г. быу прыняты Указ 
«Аб щхщrriсаннi да удасканалення дзяржа)'нага пар<ЩКу>>, паводле яко га П[ХЩ

угледжвалася скасаванне абмежавання)' у адносiнах да iншаземцау [23, 
с.1197-1198]. Рэалiзаваць палажэннi дадзенага Указа павiнны былi прыня

тыя 1 мая 1905 г. два заканадаучыя акты [11; 20]. 3 гэгага часу асобы польска
та паходжання у дзевяцi заходнiх губернях маглi браць у арэнду маёнгкi. а 

таксама прымаць ix у заклад набываць ва уласнасць i пажыrщёвае валоданне 
yciмi законнымi спосабамi. 3 дазволу генерал-губернагарау i губернатарау 
аднаулялiся ix правы на набьпщё зямлi па-за межамi гарадоу i мяСIЭчак з 
мэгай знiшчэння церазпалосiцьr i гаспадарчага акруглемня межау. Дазваляла
ся i набьпщё пазямельпай уласнасui у памеры не больш за 60 дзесяцiн для 
арганiзацыi прамысловых устаноу [11, с. 285]. 

Аднак асобы польскага паходжання так i не агрымалi евабоднага досrу
пу да зямельнага рынку, нягледзячы на заканада)'чае скасаванне абмежаваль

ных норм у дачыненнi да ix. Мiнicrp унуграньrх спрау П А Стальшiн у цыр
куляры да вiцебскага губернагара адзначау, шrо прымяненне закона ад 1 мая 
1905 г. у беларускiх губернях павiнна адбывацца у якасцi выключэння, а не 
правiла Асобы rюльскага паходжання маглi набываць землi для заснавання 

на ix прамысловьrх устаноу у тым выпадку, калi прадпрыемсгвы адпавядалi 
мясцовым паrрэбам [41, арк 6]. Такiм чьr:нац адмовiць прэгэццэюу на 

зямельную уласнасць стала прасцеЦ спаслаушыся на высокую развiтасць той 

цi iншай сферы вьпворчасцi. 

Абмежаванням у праве землевалодання i землекарыстання таксама пад
вяргалiся я)'рэi. Д1 аrюшняй чвэрцi XIX сг. яны маглi набываuь иенаселеныл 
маёнгкi у мяжы aceлacui, у якую )'ваходзiлi 15 заходнiх i пауднёвьrх губерня)' 
Расiйскай iмперыi. Пры гэтым у дзевяцi з ix. шrо называлiся ранеЦ я)'рэйскае 
насельнiцтва не мела права набываць землi у памешчыкау i сялян. Нягледзя
чы на такiя Ж)рсткiя абмежаваннi, я)'рэi усё ж маглi станавiцца землеуладаль

нiкамi, але пры гэтьrм зямлю, якая была атрьrмана ад казньr. нельга бьшо пра

даць асобам iншай нацьrянальнасцi [32, с. 312-314]. 3 мая 1882 г. быу прыня
ты заканада)'чы акт, зrодна з якiм у мяжы aceлacui для адзначанай меншасцi 

бьшо прыпынена :щзяйсненне купчьrх i закладньrх на перухомыл маёюкi па
за межамi гарадоу i мяСIЭчак[24, с.181]. У пачатку ХХ:сг. урад змякчыу 
дыскрымiнацьrйныя нормы папярэднiх заканада)'чьrх палажэнняУ у дачынен

нi да я)'рэйскага насельнiцтва 10 мая 1903 г. быу прыняты закон. якi змянiу 
правiльr пасяпения я)'рэя)' па-за межамi гарадоу i мясгэчак Дlзвалялася сва
боднае пражыванне у 1 О 1 населеньrм пункце у мяжы аселасцi. Адначасова з 
гэтьrм асобы я)'рэйскага паходжання набывалi права куплi перухомай маёмас

цi, а таксама кiравання ui распараджэння ёю [8. с. 4 93--494]. 
Насrупнай катэrорыяй насельнiцтва працста)'нiкам якой бьшо забщхшена 

набываць зямельныя шщзелы у беларускiх губернях. сталi замежныя шщцаныя. 
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14 сакавiка 1887 г. бь!)' прыяняты заюн «Аб усгаляваннi асаблiвых правШау 
адюсна набыцшr iншазеl\Шамi перухомай маёмасцi у некаrорых губернях 
заходняй паласы Pacii». У адпа~насцi з дадзеным заканада)'чым акгаму Беса
рабскай. Вiленскай. Вiцебскай. Валынскай. ГJХ)дзенс:каk КiеУскай. Ковенскай. 

КурляпдекаД Шфляндскай Мiнскай i Падольскайгубернях iншаземным падда
ным i замежным кампанiям былi заб<IJХ)нены набыrщё i арэiЩа зямлi i кiраванне 
перухомай маёмасцю па-за гарадскiмi паселiшчамi. Выкшочэнне складалi 

вьшадкi атрымання у спадчьmу у прамой сыходнай лiнii i памiж М)?КЗМ i жон
кай. На перасяленщ!)'. якiя прынялi расiйскае шщцаосгва. дзеянне дадзенага 

закона не распаУсюджвалася [13, c.l01-102]. Асаблiвасцю абмежавання)' у 
сферы куплi-продажу зямлi iншазеl\Шамi, у пара)'наннi з палякамi i я)lрэямi, сга
ла тое, шrо абмежавальны заюн 1887 г. так i не бь!)' скасаваны 

Ная)'насць абмежавальных законау у дачыненнi да названых кагэгорый 

насельнiцгва сгварала некаrорыя нязручнасцi i для тых прэгэiЩэнтау на 
зямельную уласнасць, на якiх дадзеныя нармать!)'ныя акгы не распаусющква

лiся. У се жадаючыя набыць зямшо у беларускiх губернях незалежна ад свайго 

паходжання павiнны былi прайсцi папярэднюю праверку, падчас якой уда

кладнялiся насгупныя звесгкi: палiтычная i фiнансавая добранадзейнасць; 
веравызнание саiскальнiка i яго сям'i; цi не з'я)'ляеЦЩl ён падстауным агетам 
асобы, якой заб<IJХ)нена купляць зямшо у дадзеным рэгiёне, i iнш. Звычайна 
такая працэдура займала каля аднаго месяrщ але у некаrорых вьшадках цяг

нуласяда)'жэй[29,арк 1-115]. 
Урадавая палiтыка, скiраваная на рэгуляванне куплi-ПJХ)дажу зямлi асоба

мi нярускага паходжання, мела розныя па сваiм характары вынiкi. Поспех яна 

мела у адюсiнах да iншазеl\Ша)', якiяда прыняцшr заюна 1887 г. займалi трэrше 
месuа па сваёй колькасцi сярод астатнiх каrэгорый прамысmвых прадпрымаль
нiкау, а пасля- оольш нiзкiя пазiцьii. Менш эфекгь!)'най урадавая палiтыка 

была у дачыненнi да я)lрэйскага насельнiцгва Так, купецкае саслоуе, ЯRDe у 

беларускiх губернях на 84.5% складапася з я)lрэяу, на прашпу канuа ХIХ
пачаrку ХХ сг. займала лiдзiруючыя пазiцьii як па прадсгаУнiцrве сярод прамы

словых прадпрымальнiка)', так i па аб'ёме вырабленай на ix прадпрыемсгвах 
прадукцыi [2, арк 42--43]. Справа у тым, шrо асобыя)lрэоскага паходжання, у 
адJХ)Эiенне ад iншых нацьшнальнасцей, разам з абмежаваннем у куплi-прода

жы зямлi мелi пэУньш льготы пры заснаваннi фабрык i заrодау. У рад добразыч
лiва сrавiуся да заснавання прамысловых прадпрыемсгваУ яУрэямi, а тамузакон 

абумоулiваУ, шrо асобы я)lрэйскага паходжання, якiя засоо)'ваюuь у мяжы асе

ласцi фабрыкi па выrropчacui шарсцяных, гщЮарных, ШlПЯJХ)ВЬrх, ша)'ковых i 
iншых выраба)', маrлi атрымлiваuь грашовую дапамогу пасля асаблiвага разrля
ду карыснасцi такiх усrаноу. Калi яУрэi выраблялi вiоо з уласных садоу, то 

атрымлiвалiусе прывiлеiфабрыкантаУ [32, с. 314---316]. Нягледзячынаiснавау
шьш льготыдляя)lрэяу-фабрьrкантау, пытанне з заб<IJХ)най набьщШI iмi :имлiда 
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пачатку ХХ cr. засrавалася актуальным. Але у некаrорых з ix атрымлiвалася 
абьк;цi щщзеныя абмежаваннi з дапамогай натарыусау. 

Станаулеине iнсrьпута натарыята у беларускiх губернях qцбывалася пара
лельна з рэалiзацыяй туr судовай Jnlюрмы 1864 г. 3 <щнаrо боК). ён адьпрывау 
важную ролю у эканамiчным жыцui грамадсгва даючы mуныя гарангыi бакам 

пры заключэннi роэтга р;щу ·щзелак. а з iншага- яго н~ахопы непюбежна 

сrанавiлiся rормазам на шляху ix рэалiзацыi. Справа у тым. шrо натарыяту быу 
уласцiвы бюракрагызм, залiшняя скрупулёзнасць пры праверцы права валодан

ня нерухомасuю iг.д. Карэнным н~ахопам тагачаснай натарыяльнай сiстэмы 

быу парадак аплагы паслуг натарыусау. якi вызнача)'ся не пэ)'най таксай. а 

Д(IМ)вай з клiенгам. Наваг усведамляючы фiкrыунасць цi незаконнасuь :щзелкi. 

яе усё РJУна маrлi зацверцзiuь у натарыяльнай канrоры, каб не crpaцiuь клiеюу

ру. Таму у беларускiх губернях пракгыкавалася :щача маёнгкау у арэнду асобам, 
якiм па за ко ну бьшо гэта забаiJJнена Дпя гэгага у qцнаго натарыуса засведчвау
ся акr аб продажы рухомай маёмасцi i жывёлы ui дамова аб яе пракорме. Загым 
клiенты iшлi да другага натарыуса з просьбай зас~ыць дагавор на щхщаж цi 

пасrауку на працягу пэ)'нага тэрмiну сельскагаспадщm.IХ прqцукгау па mуным 

коuще. Ау трэцяга натарыуса :щзяй::нялася, напрыкщц, Д(IМ)ва на щхщаж лесу, 
даверанасць на кiраванне мльпюм, заводам ui Д(IМ)ва аб ix арэiЩзе. Па гэгай жа 
прычыне у беларускiх губернях qцзначалася вялiкая колькасuь акгау, зацвер
джаньiХ натарыусамi на Ч)?КОе iмя [5, арк. 97-104]. 

У заканqцаусrве Расiйскай iмперыi )'трымлiвалiся i пэуныя заахвочваль
ныя нормы, скiраваныя на заснавальнiкау прамысловьiХ устаноу не rолькi 

польскага цi я)'рэйскага паходжання, але i з лiку рускiх падцаных. Яны маглi 
бьщь вьnвалены qц выбаркi купецкiх пасведчанняУ на аДiiн год, нават калi не 

знаходзiлiся у гiльдыях ui вьбылi з ix больш за тры гады таму. але жадалi зас
наваць фабрыку цi завод. lльгота працягвалася яшчэ на два гады, калi прамы

словец qцкрывау сваё прqцпрыемсrва на працягу усгаляванага законам тэрмi

ну. У гарqцской мясЦJвасцi для заснавальнiкау фабрык i завода)' у вьпвоl'fас
цi, якая яшчэ не iснавала у Расiйскай iмперыi i бьmа карысвай для дзяржавы, 
прqцугледжвалiся льготы у выглядзе acaбicrara вьnвалення qц гарqцскiх 

павiннасцей [39, с. 95---%]. Адзначаныя меры мелi моц на працягу другой 
паловы XIXcr. i былi скасаваны з прыняцuем 8 чэрвеня 1898 г. «Палажэння 
аб дзяржауным прамысловым падагку>> [31 ]. 

Разгшщаючы парадак заснавання прамысловага прqцпрыемсгва варга 

спынiшш на правiлах, якiя тычылiся яго буда)'нiцгва Яны былi даволi пqцрабяз

нымi i млуць бьшь ~дзены да наступньiХ агульньiХ палажэння)'. У гарqцах 
дазвалялася будаваuь rолькi бяспечныя для нанакольнага асЯРJддзя прамьк;ло
выя прqцпрыемствы. У се фабрычныя i заrодскiя будьrnкi, дзе !\ЮГ вьжарысrоу
вацuа агонь, у мэтах пажарнай бяспекi павiнныбылi ущдко)'вацuа побач з вqца

ёмамi, удалечьпri qц жьmьiХ сщзiб. Фасад гэтьiХ будынка)' архiтэкгурнымi пра

вiламi не абМЯЖl))'вауся. Забаранялася будаваuь новыя прамысловыя прqцпры-
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емсrвы у тых месцах. дзе iснавала спецыяльная берагавая паласа для narp:i5 
суднаходства. Асаблiвыя буда)'нiчыя правiль1 распауаоджвалi дзеянне на фаб
рыкi i зав:щьL аснашчаныя паравым рухавiком. Ён павiнен бьl)' знаходзiцuа у 
асобным памяшканнi з та)'шчынёй сцен не меней 90 см. над якiм нельга быm 
уладко)'ваць жыльш ШII\Oi. Перац экс~атацыяй рухавiка адбывалася вылраба

ванне паранога катщ па вынiкахякога на iм ставiлася кляймо. Пасля гэтага пра

верка павiнна была праrод:Щца праз трьшщы [1, с. 120-121 ]. 
Заканадауства Расiйскай iмперыi вызначала не толькi парадак заснаван

ня i правiль1 буда)'нiцrва, але i арганiзацыю само га прадпрыемства. Карыстан
не, распараджэнне i адчужэнне прамысловых прадпрыемствау :щзяйснялася 
на тых жа )'монах, што i нерухомасцi [12, с. 882---883], аднак задной папрау
кай- фабрыкi i заводы, якiя пераходзiлi да новага гасладара, не маглi бьщь 
раздробнены [21, с. 77-78; 26, с. 982-983]. Прамысловьш прадпрымальнiкi 
маглi ажьщця)'ляць сваю дзейнасць ва ycix галiнах прамысловасцi, за выклю
чэннем вьпворчасцi зброi [19, с. 695], а таксама карг для гульнi [30, с. 263; 33, 
с. 339], паколькi гэта з'я)'лялася дзяржа)'най манаполiяй 

Адной з прыкмет гандлёва-прамысловага прадпрыемства з'я)'ля)'ся яго 

таварны знак. Фабрыкангы мелi права кляймiць цi не кляймiць уласную пра

дукцыю, але клеймаваны тавар меу перавагi, асаблiва пры зваротным увозе 

яго з-за мяжь1. Ацзiньщ xro у абавязковым парадку павiнны былi гэта 
рабiць,- гасладары шкляных заводау; у адваротным выладку шкляны посуд 

знiшчауся, а з фабрыканга спаганя)'ся ПIIраф у памеры трайнога KOПIIY посу

ду. Узор кляйма зацвярджауся Дэпаргаменгам гандлю i мануфакгур Мiнiс
тэрства фiнансау, а падробка яго праследавалася па закону. Заяуленьш тавар

ныя знакi павiнны былi утрымлiваць насгупныя элеменгы: прозвiшча, iмя, iмя 

па бацьку гасладара прадпрыемства, яго назву i месuазнаходжанне. Усе над
пiсы павiнны былi быць зроблены на рускай мове. Забаранялася змяшчаць на 

таварным знаку надпiсы, мэта якiх была )'весцi пакупнiка у зман, а таксама 

выявы знакау адрознення прадпрымальнiка, прызначаных для нашэння. Пра

мысло)'цьi не былi абавязаны прадастауляць у Дэпаргаменг гандлю i ману
факгур узор сваёй прадукцьri, але маглi гэта рабiць добраахвотна [27, с. 129-
132]. 3 прыняццем прагэкцьшнiсцкiх мьпных тарыфау 1868 i 1891 гг. фабры
кангы атрымлiвалi яшчэ адзiн прывiлей. Суrнасць яго заключалася у тым, 

што прадпрымальнiкi мелi права вьuriсваць за соой рахунак праз Дэпаргаменг 

гандлю i мануфакгур пры пасрэднiцгве консушу i з дазволу мiнiстра фiнансау 
узоры замежных вырабау, якiя былi неабходньш для ВЬПВОJ'fасцi, але былi 

забаронены для )'возу мьпнымi тарыфамi [39, с. 97]. 
Пры наяУнасцi поспехау у фабрычна-заводскай справе прадпрымальнiкi 

атрымлiвалi рознага роду узнагароды: грашоная прэмii, пахвальньш медалi

залатьш i сярэбраньщ вялiкiя i мальщ права выкарысто)'ваць дзяржа)'нь1 герб 
на шыльдах i вырабах i iнш. [1, с. 123]. Але дасягненне гэтьiХ поспехау бьшо 
немагчымьiМ без выкарыстання разнастайньiХ удасканалення)'. 
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У другой паmве XIX cr. у Расiйскай iмперыi усё больш з'я)'лялiся людзi, 
якiя cвaThri вынаходсrвамi давалi оовае жьщцё некаrорым галiнам вьпrорчасцi. 
Дзяржава. у сваю чаргу, павiнна была гарангавапь такiм асобам права карысган

ня ix адкрьщцём, зарэгiсграваушы прывiлоо, дзякуючы ЯRDЙ прqцпрымальнiкi 
маглi замапаваць за сабой выкшочнае права карысгання вынаходнiцгвамi ui 
тэхнiчным:i удасканаленнямi. Закашща)'чая аснова развiцшr iнсгьпутау выключ

ных праrоу на аб' екгы прамысловай уласнасцi была закладзена яшчэ у першай 

палове XIX cr. з прыняrщем 17 чэрвеня 1812 г. «Манiфесrа аб прывiлеях на роз
ныл вынаходнiщвы i адкрьщui у масrацгвах i рамёсrвах» [25] i 22 лicraruщa 
1833 г. «Палажэння аб прывiлелх» [36]. У ад~цi з Палажэннем 1833 г. 
прывiлея з'я)'ляласл акгам, якi быу вьщадзены асобе )'радам. Дщзены акг свед

чь!)' аб тым, шrо апiсанае у iм вынаходнiцгва або удасканаленне быm сооечасо

ва прад'я)'лена уРqцу i надава)' саiскальнiК) права карысгання зрJбленым 

адкрьшцём як сваёйуласнасuю. Карысrацца атрыманай прывiлеяй 1\Южна быm 
на працягу 10 rод [36, с. 691, 693---694]. Вьщача прывiлей ажьщuя)'лялася 
Мiнiсгэрсrвамунуграных спрау, аз 1817 г.-Мiнiсгэрсrвам фiнанса)'. Ацнак у 
адзначаных заканада)'чых оормах ме)'сл адзiн iсrотны н~ахоп- аУтар вына

ходнiщва або удасканалення, калi наваг i паспяхова праходзiу праверку. мог так 
i не атрымаuь прывiлею [25, с. 356; 36, с. 695]. 

Змены у заканадаусrве, якое заблспечвала абарону iнгэлектуальнай дзей

насцi, былi )'несены толькi у канцы XIX cr. У адпаведнасцi з прынятым 
20 мая 1896 г. «Палажэннем аб прывiлеях на вынаходнiцгва i удасканален
не» [3 7] прывiлеi маглi вьщавацца як русскiм, так i замежным падданым, i пры 
ГЭТЬIМ не толькi уласна вынаходцу, але i яго правапераемнiкам. Для атрыман
ня прывiлеi падаваласл прашэнне у Дэпаргаменг гандлю i мануфакгур, пры 
якiм з 1 лiпеня 1896 г. спецылльна бь!)' стооравы Камiтэт на тэхнiчных спра
вах, шrо складауел са спецыллiстау з вьШIЭйшай адукацыяй. Асно)'най зада

чай дадзенага камiтэта з'я)'ля)'сл разгляд грунrоУнасцi пададзеных просьбау. 

Прывiлеi не вьщавалiсл на вынаходнiцгвы i удасканаленнi у хiмiчнай i харча
смакавай вьпворчасцях, а таксама на тыл, шrо былi Ужо запрывiлелваны у 

Расiйскай iмперыi або за ле межамi. Пры спрылльньiМ зыходзе саiскальнiк 

аплачвау узнос у памеры 30 рублёу i абавлзаны быу не пазней чьiМ за пяць год 
са дня падпiсання прывiлеi Укаранiць вынаходнiцгва або удасканаленне у 

вьпвоl'fасць. Дlзваляласл ле перадача iншай асобе, але аб ГЭТЬIМ неабходна 

бьшо адразу паведамiць у Дэпаргаменг гандлю i мануфакгур. lнфармацыл аб 
вьщачы пасведчанняУ аб прывщзеннi у дзеянне вынаходнiцгвау i удаскана
лення)' публiкаваласл у «Веснiку фiнансау, прамысловасцi i гандлю» i «Ура
давьiМ веснiку». У абароненьiМ прывiлеяй вынаходнiцгве iншьiМ прадпры
мальнiкам магло бьщь зрJблена удасканаленне. У гэтьiМ выпадку апошнi мог 

таксама агрьiМаЦЬ прывiлею на дамове з першьiМ уласнiкам цi на заканчэннi 

дзеяння першай прывiлеi [37, с. 453--458]. Такiм чынам, улады не толькi пад-
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трымлiвалi адкрыrщё прамысловых прадпрыемсrва)\ але i сrымулявалi пры
мяненне тэхнiчных нова)'вядзення)' у вьпворчасцi. 

Прамысловыя прадпрыемсrвы маглi закрывацuа па уласным жаданнi 

уласнiка цi па parrnннi уР<щавых асоб. У апошнiм вышщку гэта магm бьщь абу

моулена насrупнымi прычынамi: выраб забщхшенай працукцыi, пагроза жьщ

цю працоуных цi жыхарам павакольпай мясЦJвасЩ у вынiку сасrарэласцi пра

мысловага щхщпрыемс;тщ сrрата уласнiкам яго гmщлёвых правоу. Свае правы 

працпрымальнiк !\ЮГ зrубiuь у вынiку аб'я)'лення аб неплацежа:щольнасцi або 

:щзяй::нення злачьrнс;тщ ЯRDe выклiкала пазба)'ленне гmщлёвых правоу. У зака

наца)'сrве Расiйскай iмперыi была працугледжана забарJна далейшай прадпры

мальнiцкай дзейнасЩ у вышщку несвоечасовай замены паiЭнrа або бiлеrа да 
ящ nрмiн дзеяння якiх ско нчыуся [1, с. 126]. Але на пракгьщьищбывалася па
iнrпаму. Так. у 18% г., шщчас <щной з праверак па выяуленнi несапраудных 
пасведqанняУ, падагковым iнспекrарам Мiнскайгубернi быm выяулена 65 пра
тэрмiнаваных пасвщqанняу: 64- на дробны гандль i 1 -другой гiльдыi. Пас
ля ix замены i аплагы IIIГ[JЩ>y усе працпрымальнiкi прашпнулi сваю дзей
насць [6,арк.56---63,80,82-90, 97-100.102-105, 108---114]. 

Такiм чынац у канцы ХVШ- сярэдзiне XIX cr. у Расiйскай iмперыi 
пачалi склацвацuа арганiзацыйна-прававыя асновы прадпры~rальнiцкай дзей

насцi у сферы прамысловасцi, якiя у канчагковым выгтщзе былi сфармiрава

ны толькi на мяжьr XIX i ХХ crcr. Важнай склацаючай ix была рэгламеmа
цыя заснавання, карысrання, распараджэння i ацqрюння прамысловых прад
прыемсrвау, якая на працягу усяго разгтщаемага перыяду характарызавалася 

спалуqэннем абмежаванняУ з шэрагам iльrот як агульнага, так i прывагнага 
характару. 3 аднаго боку. адсугнасць сiсnмнага падьrходу у працэсе сrварэн
ня прамысловьrх устаноу i яго забюракрагьrзаванасць замаруджвала развiцuё 
прамысловага прадпрымальнiцгва 3 iншага боК). ацqувалася падтрымка упа
дай прадпрымальнiцкай iнiцыятывьr. ппо знаходзiла )'васабленне у сrанау

леннi iнстьпутау аховы прамысловай уласнасцi. Спецыфiчнай рысай у арганi

зацыi прадпрымальнiцкай дзейнасцi у Беларусi з'я)'лялася ная)'насць абмежа

вальньrх законау у дачьrненнi да прадстаумiкоу нацьrянальньrх меншасцеЦ 

ппо у пэ)'най сrупенi замаруджвала развiцuё прамысловага прадпрымаль

нiцгва на гэтай тэрьпорыi. 
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