
ПСТОРЫЯ МЫТНАЙ СПРАВЫ 

Вольга ВОЛКАВА 

НЯМЕЦКАЯ МЫТНАЯ ПАЛ1ТЫКА 
НА АКУПАВАНАЙ ТЭРЫТОРЫ1 БЕЛАРУС1 У 1915 - 1918 гг. 

У артикуле разлядаюцца пытант фармгравання заканадаучай базы 
германской мытна-тарыфнай пал1тык1 на акупаванеай заходняй част-
цы тэрыторъп Беларуа (1915 - люты 1918 гг.). 

Уводзшы. Апошшм часам щкавасць да падзей Першай сусветнай вайны 
з боку навуковай грамадскасщ розных KpaiH значна узрасла. Зразумела, што 
гэта звязана не толыа з тым, што у 2014 г. мы будзем адзначаць 100 гадоу з 
пачатку гэтай трапчнай падзе! у сусветнай псторьи. Без ушку уздзеяння 
згаданага глабальнага ваеннага канфлжта на палпыку, эканомжу, культуру, 
духоуную i сацыяльную сферы жыцця грамадства нельга у поунай ступеш 
зразумець лопку далейшых не менш трапчных падзей, што адбылгся на 
працягу XX ст. Доуп час глабальны ваенны канфлжт 1914 - 1918 гг. быу 
заслонены рэвалюцыяй i грамадзянскай вайной у Pacii, а таксама Другой 
сусветнай вайной 1939 - 1945 гг. У вывучэнш падзей 1914 - 1918 гг. 
застаецца яшчэ шмат «белых плямау», яюя трэба запауняць праз выяуленне 
i асэнсаванне новых пстарычных крын!ц, звязаных з розным! аспектам! 
тагачаснага пал!тычнага, эканам!чнага, сацыяльнага i духоунага жыцця. Для 
Беларус! гэтая вайна мела катастраф!чн^1я наступствы: сотш тысяч чала-
вечых ахвяр - загшулых на франтах вайны, памерлых ад голаду i хваробау 
у тыле i падчас акупацы!, моцна зруйнаваная эканом!ка, зн!шчан^1я у вяль 
кай колькасц! матэрыяльныя i культурныя каштоунасц!. У айчыннай ricTa-
рыяграфп па гэтым перыядзе найслабей распрацаваныя пытанн!, звязаныя з 
функцыянаваннем германскага акупацыйнага рэжыму на захопленых бела-
pycKix тэрыторыях у 1915 - 1918 гг. 

Тэмай дадзенага даследавання з'яуляецца вывучэнне мытнай пал1тык1 
кайзераускай ГерманИ у так званай акупацыйнай зоне Обер Ост 1 , у якую 
таксама увайшла тэрыторыя заходняй части Беларуси абмежаваная на 
усход лш1яй Дзв1нск - Смаргонь - Баранав1чы - П1нск. Гэта уся былая 

Абазначэнне Обер Ост (Ober Osi) узшкла ад скарачэння нямецкай назвы вайсковай 
пасады нямецкага фельдмаршала П. фон Пндэнбурга - Галоунакамандуючы на 
Усходзе (ням. - Oberbefehlshaber Osi) i пазней было перанесена на усю мясцовую 
нямецкую a f lMJHicTpauHro , якая падпарадкоувалася K ipayHiqTBy нямецкага Усходняга 
фронту, а таксама i на тэрыторыю, што 3Haxof l3 inacH пад юрысдыкцыяй апошняга. 
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Гродзенская губерня 1, значная частка Вшенскай i заходшя паветы Мшс-
кай губерт. 

Псторыя мытнай справы падчас Першай сусветнай вайны - слаба 
даследаваная тэма у беларускай пстарыяграфи, а нямецкая акупацыйная 
палггыка у дадзенай сферы на захопленых беларусюх зямлях у 1915 -
1918 гг. фактычна не вывучалася. Акупацыйнае мытнае заканадауства i 
рэальная практыка з'яуляюцца важным! складовым1 кампанентам1 
экспанс1яшсцкай эканам1чнай палггьпа Германп на гэтай тэрыторьп, бо, 
па сутнасщ, Обер Ост, куцы уваходзЫ заходнебеларуск1я земл1, можна 
характарызаваць як военную кваз1-дзяржаву, якая мела свае уласнае 
заканадауства, судовую, падатковую, мытную сктэму i нават уласныя 
эрзац-пашпарты i грошы. 

Мытная палггыка Обер Ост была наюравана, з аднаго боку, на 
здзяйсненне усебаковага мытнага кантролю за патокам1 таварау, што 
перасякал1 мяжу акупаваных тэрыторый, а з другога - забяспечвала 
фшансавыя штарэсы акупацыйнай улады праз спагнанне мытных зборау. 
У дадзеным артыкуле мы засяродз1м сваю увагу на анал1зе заканадаучай 
базы i аргашзацьп мытнай палггыю Германп на занятай частцы Беларус1 
падчас Першай сусветнай вайны. 

Асноуная частка. Пачатак фарм1равання заканадаучай базы мытнай 
справы на акупаванай увосень 1915 г. тэрыторьп Беларус1 быу пакла-
дзены мытным статутам, яю быу зацверджаны Вярхоуным галоунака-
мандуючым на Усходзе П. Пндэнбургам 31 лшеня 1915 г. i устушу у 
сшу 20 жшуня 1915 г. [1] Статут складауся з 13 параграфау, яюя 
акрэсл1вал1 cnic таварау, за правоз яюх спаганялася мыта, асноуныя 
правшы ix перавозу, а таксама санкцьп за парушэнне уведзеных нормау. 
Тавары увозился выключна па спецыяльных мытных маршрутах i 
дакументальна афармлялкя згодна з палажэнням1 нямецкага закана
дауства на памежных прапускных пунктах. Тавары, яюя вывозился нд 
увозЫся без дазволу, адпаведнага афармлення i спагнання пошлш, 
разглядалкя як кантрабанда. Згодна са статутам уводзЫся канкрэтна 
вызначаныя агульныя для усёй акупаванай тэрыторьп увазныя мытныя 
пошлшы на усе тавары, што перасякал1 мяжу ваеннага ведамства Обер 
Ост (гл. Табл. 1). Нягледзячы на вялна cnic таварау, за правоз яюх праз 
мяжу неабходна было плацщь пошлшу, цывшьным насельнщтвам, 
паводле звестак афщыйнай «Справаздачы аб юраванш тылавой управы 

Брэсцю, Кобрынсю, частка Пружанскага i Шнскага паветау Гродзенскай губерш 
непасрэдна не увайппн у склад Обер Ост, а трапкн у тылавы раён (Ruckwdrtiger 
Verwaltungsbezirk) Усходняга фронту. 
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12-й армп з 1 студзеня па 31 сакавжа 1916 г.», выплочвалася мыта, галоу-
ным чынам, за прадукты харчавання i прадметы першай неабходнасщ [2, 
С16] . Высогая пошлшы уводзЫся на стратэпчную сыравшу, што 
прызначалася для ваенных мэтау i абслугоування войска (метал, пал1ва, 
cnipT, скура, харчаванне, шшыя сельскагаспадарчыя тавары). 

Таблща 1 - Мытньш пошлшызгодна з «Мытнымстатугам» ад 20.08.1915 г. 
Стаука мытнай 

ПОШЛШЫ 
Стаука м^1тнай 

ПОШЛ1НЫ 

Найменне таварау мера 
Bari 

адзиная 
тарыф. 
стаука 

(у 
марках) 

Найменне 
таварау шкала 

адз1ная 
тарыфн. 
стаука 

(У 
марках) 

1 
а) зерне ycix вщау 

б) бульба 
в) бабовыя 

падв. 
цэнтнер 

1 

а) 4, -
б) 2, -
в) 4, -

49 

трубы, 
ЛЯМПЫ, 
печюз 
глшы: 

а) глазураван. 
б) неглазурав. 

падв. 
цэнтнер 

0,08, -
0,48, -

2 рыс (не-) апрацаваны 4, - 50 

каменная 
шпгкана 
сцены, на 
падлогу 

1, -

4 гародшна сушаная i 
прыгатаваная 4 51 

в^1рабы з 
raiHbii 
каменю 

1 

5 
бульбяная мука, 

крухмалы, вырабы з 
2 

цеста, дэкстрын 

16, - 52 фаянс, 
керам1ка 10, -

6 тратчныя культуры 8, - 53 парцалянавы 
посуд 12, -

Пад паняццем «цэнтнер» у Германп падчас Першай сусветнай вайны разумелася 
дэфшщыя нямецкага Мытнага саюза (Zollverein) ад 1858 г., па яим 1 цэнтнер рау-
няуся 100 фунтам (1 фунт ~ 500 гр) ц1 50 кг. Ва ycix жа мытных статутах Обер Ост 
фп-уруе мера Bari «двайны цэнтнер» {Doppelzentner, скарочана Dztr.), як{ рауны двум 
цэнтнерам щ 100 кг. 
2 Аргашчнае спалучэнне з крухмалу, якое ужываецца як клеючае рэчыва у тэкстыль-
най, пал!граф4чнай i абутковай прамысловасщ. 
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працяг таблщы 1 
Стаука мытнай 

ПОШЛШЫ 
Стаука мытнай 

ПОШЛШЫ 

Найменне таварау мера 
Bari 

ада. 
тарыф. 
стаука 

(У 
марках) 

№ Найменне 
таварау шкала 

адашая 
тарыф. 
стаука 

(У 
марках) 

а) шкляныя 
вырабы 

б) ваконнае а)4, -
6)8, -
в) 12, -

7 садавша сушаная 16, - 54 шкло, 
люстэрю, 
в) астагак 
ШКЛЯНЫЯ 
вырабы 

а)4, -
6)8, -
в) 12, -

8 a p s x i " 4, - 55 вугаль, торф Тона 2, -

тэхшчнае 
масла 

падвой 
9 спецьп 50, - 56 тэхшчнае 

масла ны 
цэнтнер 

10, -

каучук, 
10 сурагат кавы 8, - 57 вырабы з 

каучуку 
100, -

11 кава:а) неабсмажаная 
б) абсмажаная 

а) 100, -
б) 140, -

58 вшны 
камень 6, -

сода, паташ, 
пдравоюсь 

12 какава i шакалад 100, - 59 калк, 
хлорная 

тынкоука, 
бяЛ]ЛЫ 

4, -

13 гарбата 160, - 60 эф1рнае 
масла 10, -

падвойн. 
цэнтнер 

мыла: а) 80, -
б) 10, м 

14 цукар падвойн. 
цэнтнер 40 - 61 а)духмянае; а) 80, -

б) 10, м 
падвойн. 
цэнтнер 

б) шшае 

а) 80, -
б) 10, м 

тыгунёвы лют 

15 

а) нюхальны, 
б) жавальны i шш. 
в) дробна нарэзаны 

г) цыгары 
д) цыгарэты 

е) цыгарэтная папера 

а) 240, -
б) 300, -
в) 480, -
г) 360, -
д) 160, -
е) 200, -

62 
касметычн. 

сродю, 
парфум 

400, -
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працяг таблщы 1 
Стаука мытнай 

ПОШЛШЫ 
Стаука мытнай 

ПОШЛШЫ 

Найменне таварау 
мера 
Bari 

ада. 
тарыфн. 
стаука 

(у 
марках) 

№ Найменне 
таварау шкала 

адз1ная 
тарыф. 
стаука 

(У 
марках) 

мёд, ппучны мёд 24, - 63 

а) алгфа i 
лак; 

б) фарбы, 
шдыга; 

в) фарбы, 
чаршла 

а) 24, -
б) 10, -
в) 20, -

16 
кандытарскк 

вырабы, кексы, 
мядовыя n i p a r i 

60, - 64 запалкавая 
драунша 40, -

17 дрожджы 28, - 65 
чыгун, 

чьггуначньгя 
рэйкг 

2, -

18 хмель i хмельны 
экстракт 20, - 66 

лютавая 
сталь: 

а) луджаная, 
ацынкавана 
я, пакрытая 

меддзю, 
пафарбава-

ная ц1 па 
шш. 

апрацаван.; 
б) неапрацав. 

а) 10, -
б) 6, -

19 
c n i p r yc ix гатункау: 

а) у бочках 
б) у бутэльках 

а) 280, -
б) 360, -

67 

гатунковая 
сталь, 

бэлька, 
ш^1на 

2,40, -

20 

вшаграднае i 
пладова-ягаднае вшо: 

а) у бочках; 
б) у бутэльках; 
в) шампанскае 

а) 24 -
б) 28 -

в) 100, -
68 

ч^1гунн^1я 
в^1рабы: 
а) трубы; 
б) чыгун 

неапрацав. 
в) чыгун 
апрацав. 

а) 4, -
б) 4, -
в) 6, -
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працяг таблщы 1 

Найменне таварау 

Стаука мытнай 
ПОШЛШЫ 

№ 
Найменне 
таварау 

Стаука мытнай 
ПОШЛШЫ 

Найменне таварау мера 
Bari 

адз. 
тарыф. 
стаука 

(У 
марках) 

№ 
Найменне 
таварау 

шкала 

адзшая 
тарыф. 
стаука 

(У 
марках) 

21 
гпва розных гатункау: 

а) класлчнае; 
б) моцнае 

100 л а) 12, -
б) 16, -

69 

зварачная 
сталь: 

а) неапрац 
б) апрац. 

а) 6, -
б) 10, -

22 
воцат: 

а) у бочках; 
б) у бутэльках 

а) 16, -
б) 40, -

70 
вырабы з 
лктавога 
жалеза 

30, -

23 мшеральная вада 4, - 71 
жалезны 
дрот yc ix 

В1дау 
12, -

24 соль 24, - 72 вырабы з 
дроту 24, -

25 
а) мясазасоленае 

б) мяса вэнджанае, 
каубасы 

а) 20, -
б) 40, -

73 

1голка, 
ппшгька, 

спща, 
шыдэлак 

160, -

26 сыры 28, - 74 

а) нажы, 
разцы, лязо; 
б) каса,серп; 

в) ШШ. 
рэжуч. 

прылады 

а) 40, -
б) 8, -
в) 20, -

27 масла i маргарын 20, - 75 

вырабы з 
некашюун. 

металау: 
а) дрот, лют, 
стрыжань; 

б) ШШ. 

а) 16, -
б) 60, -

28 
селядцы: 
а) бочка 
б) ШШ. 

падвой 
ны 

цэнтнер 

а) 3, -; 
б) 2, -

76 

каппоуныя 
мегалы: 

а) пазалоча-
ныя/пасрэбр 

вырабы з 
некашгоун. 

металау; 
б) вырабы з 

кашт. металау 

падв. 
цэнтнер 

а) 100, -
б) 2400, 
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гграцяг таблщы 1 
Стаука мытнай 

ПОШЛШЫ 
Стаука мытнай 

ПОШЛШЫ 

Найменне таварау мера 
Bari 

адзшая 
тарыф. 
стаука 

(У 
марках) 

№ Найменне 
таварау шкала 

адзшая 
тарыф. 
стаука 

(У 
марках) 

29 
рыба засоленая, 

вэнджаная, 
замарынаваная 

20, - 77 

а) друкарка i 
л1чыльная 
машынка; 
б) швейная 
машынка 
в) ровар 

шт. 
а) 30, - ; 
6 ) 6 - ; 
в) 24, -

30 дэлшатэсы y c i x вщау 80, - 78 

эл. вырабы 
за выняткам 

машын i 
акумулята-

рау 

падв. 
цэнтнер 100, -

31 попел yc ix вщау 10, - 79 

гадзшншг. 
а) кппэнныя 

гадзшиаз 
залатым 

корпусам; 
б) 3 ШШЫМ 

корпусам; 
в) насценныя 

i i H m . 

шт. 
а) 20, -
б) 2, -

в) 200, -

32 клей yc ix вщау 16, - 80 
фартэпкна, 
царкоуныя 

арганы 
шт. 100 

33 ry6Ki для купания 50, - 81 
ШШ. 

музычныя 
шстр-ты 

падв. 
цэнтнер 20, -

34 тлушчы розных вщау 10, - 82 
а) дахавы 

кардон 
б) кардон 

а) 1,6, -
0 

б) 10, -

35 воск, парафш, рэчыва 
для свечак, вазелш 10, - 83 папера, 

шпалеры 10, -

36 лктары 24, - 84 манжэгю/ма 
HimKi 

36, -

37 скуры 50, - 85 папяровыя 
вырабы 20, -
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гграцяг таблщы 1 

Найменне таварау 

Стаука мытнай 
ПОШЛШЫ 

№ 
Найменне 
таварау 

Стаука мытнай 
ПОШЛШЫ 

Найменне таварау мера 
Bari 

адзшая 
тарыф. 
стаука 

(У 
марках) 

№ 
Найменне 
таварау 

шкала 

адзшая 
тарыф. 
стаука 

(У 
марках) 

38 мех 100, - 86 
прадз1ва 
а) з шоуку 
б) ШШ. 

а) 200, -
б) 20, -

39 абугак 80, - 87 
лямец i 

вырабы з 
ЯГО 

80, -

40 пальчатю са скуры 200, - 88 
канатна-
вяровачныя 
вырабы 

20, -

41 д р а у л я н ы я 1 вырабы 
зкорку шт. 10- 89 цырата падв. 

цэнтнер 32, -

42 
плеценыя вырабы з 
розных вщау раслш, 

вениа i плоти 
10, - 90 

дываны 
розн. 
кшталту, 
пляцёню 

240, -

43 вырабы з азбесту 20, - 91 

каруню: 
а) з ядвабу 
щ пауядвабу 
б) ШШ. 

а) 5000 
б) 2000 
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працяг таблщы 1 

Найменне таварау 

Стаука мытнай 
ПОШЛШЫ 

№ Найменне 
таварау 

Стаука мытнай 
ПОШЛШЫ 

Найменне таварау мера 
Bari 

адзшая 
тарыф. 
стаука 

(У 
марках) 

№ Найменне 
таварау шкала 

адзшая 
тарыф. 
стаука 

(У 
марках) 

44 

а) шорныя вырабы 
(збруя, се'длы); 

б) шш. скураныя 
вырабы; 

в) прывадныя рамяш 

а) 80, -
6 )16 , -
в)40 , -

92 

палатно, 
трыкагаж 
(мяю, 
насоую, 
вышываша), 
гузж1,кнопкг: 
а) зядвабу, 
б) 3 
пауядвабу, 
в)зшэрсцг; 
г) збавоуны 
цдкгьну 
г1) грубая 
тканша 
(паркаль, 
бялвна, 
тканшана 
штаны, 
фартух!); 
Г2) баТЫСТ, 
муслш, 
эксами; 
д) ШШ. 

а) 1600, 

б) 800, -
в) 240, -
г1) 40, -
г2) 60, -
Д) 20, -

45 газакалкгьная сетка 100, - 93 
сукеню, 
бялйна, 

галантарэя 

мыгныя 
ПОШЛШЫ 

як да 
матэр-
лауз 
ягах 
зроб-
лены 

46 вугальны аловак 30, - 94 
капялюшы, 

кепю, 
фуражю 

шт. 0,40, -

47 
пппфавальна-
пахправальныя 
прыналежнасщ 

10, - 95 парасон шт. 1, -
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заканчэнне таблщы 1 
Стаука мытнай 

ПОШЛШЫ 
Стаука мытнай 

пошлшы 

Найменне таварау мера 
Bari 

адзшая 
тарыф. 
стаука 

(У 
марках) 

Найменне 
таварау шкала 

адзшая 
тарыф. 
стаука 

(У 
марках) 

а) галантарэ 

48 будаушчае каменне 0,08, - 96 

Я1 
туалетныя 
прыналеж-

б) гульн1 

падвой 
НЫ 

цэнтнер 

а) 100, -

б) 8, -

Я1 
туалетныя 
прыналеж-

б) гульн1 

97 
иральныя 

карты гупьня 1, -

Заувага - Крынща: [1] 

Ад мыта вызвалялкя ахвяраванш для нямецгах i аустра-венгерсюх 
вайскоуцау, тавары для ваеннай адмшгстрацьп i адмшстрацыйна-
гаспадарчых службау, ужываная вопратка i бял1зна, якая не 
прызначалася для продажу нд прамысловага выкарыстання, а таксама 
асабютыя рэчы возшкау. Тавары для цывшьнага насельнщтва, не 
пазначаныя у cnice пошлш, не абкладалгся мытам. Сярод ix асобна 
адзначалкя розныя вдцы камянёу, шлакау, руды, угнаенняу, шэрсщ i 
бавоуны, а таксама KHiri, жывёла. 

Спецыяльная мытная пошлша спаганялася за перавышэнне Bari 
брута ycix таварау, што перавозшгся, тарыф для яюх не быу болыпы, чым 
10 марак за цэнтнер. За пасылю вагой да 5 кг прадуглежвалася пошлша у 
2 марк1 за кожную адзшку пры умове, што пасылка не утрымл1вала 
таварау, за увоз яюх згодна са стаукай мытных пошлш трэба было 
выплочваць 300 нд больш марак за цэнтнер. 

Мытны статут прадугледжвау сктэму санкцый супраць тых, хто 
ух1ляуся ад выканання яго нормау, правоз1у кантрабанду. Так, асобы, 
яюя пры праверцы мел1 пры сабе рэчы, забароненыя да увозу щ перавозу 
па акупаванай нямецгам войскам тэрыторьп, павшны б ы т выплацщь 
штраф у двайным памеры ад кошту тавара. Кал1 гэты кошт складау менш 
за 30 марак, то гэтую суму спаганял1 як найменшы штраф. У тых асобау, 
што неаднаразова ухшинся ад выплаты увазных мытных пошлш, не 
толью канфккоувалкя рэчы, але i спаганяуся штраф, як1 у чатыры разы 
перавышау кошт таварау. У астатшх выпадках, кал1 не праводзшася 
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канфкжацыя, прадуглежвалгся розныя памеры штрафау: ад 75 да 3000 
акупац. марак. Kkm немагчыма было спагнаць грашовы штраф з-за 
няздольнасщ кантрабандыста яго аплацщь - парушалыпк падлягау 
арышту, але не больш чым на 6 месяцау. 

Па афщыйных справаздачах Галоунага управления Гродна 1 [3] 
можна прасачыць, куды наюроувалкя мытныя грошы, яюя атрымоувала 
нямецкая улада праз увядзенне новага заканадауства на правоз таварау 
на акупаваныя земл1 Беларуси Колью мытных грошай спаганялася 
мытным! службам! Галоунага упраулення Гродна за кожны месяц -
пакуль не выяулена, аднак вядома, што за сакавж 1916 г. было атрымана 
29 952,14 акупац. марю [2, C.16]. Непасрэдна у цэнтральную касу 
упраулення (Verwaltungshauptkasse) з 1 чэрвеня 1916 г. выплочвалася 
мыта з таварау, што прызначалкя для раздачы цывшьнаму насельнщтву 
са складоу прадуктау харчавання. Пошлшы з таварау, што завозился у 
Обер Ост з Германп, зб1рал1ся на памежных заставах [4, С.20-21]. Яны 
б ы т утвораны памгж нямецк1М1 (npycKiMi) памежным1 раёнам1 
(Heimatsgebief) i акупаваным1 тэрыторыям1 Обер Ост [5]: Баёрэн 
(Bajohren), Лаугален (Laugallen щ Garsden), Плёсцайтэн (Ploszeiten), 
Колетцышкен (Kolletzischken), Лаугсцарген (Laugszargen), Шмалешгкен 
(Schmallenigken), Эйдкунэн (Eydkuhnen), Гроссэ Чымохен (Gr. Czymochen 
ц{ Marggrabowa), Просткен (Prostken або Kette) Просткен-Банхоф 
(Prostken - Bahnhof)2. Мытныя пошлшы, яюя спаганялкя з таварау, што 
увозился з Варшаускага генерал-губернатарства, нак1роувал1ся у касы 
павятовых к1раун1коу i бурмктра Гродна, бо памежныя заставы на той 
час яшчэ не б ы т утвораныя. 

22 мая 1916 г. выйнгла «Распараджэнне аб зменах Мытнага 
Статута», падп1санае шэфам генеральнага штаба Обер Ост генералам 
Э. Людэндорфам, паводле якога з 1 чэрвеня 1916 г. змяняуся тарыф 
пошлшау, а таксама пашырауся cnic таварау, за увоз яюх спаганялася 
мыта [6]. Змены мыта тычыл1ся 16 групау таварнай наменклатуры: 
пал1ва, садавшы i гародн1ны, кандытарск1х вырабау, складаных электра-

Галоунае упрауленне Гродна (Hauptverwaltung in Grodno) прагснавала з 13 
кастрычнжа 1915 г. да 1 лгстапада 1916 г. Пасля яно было аб'яднана з Галоуным 
упрауленнем Беласток 1 л1стапада 1916 г., к а л 1 было утворана Ваеннае упрауленне 
Беласток-Гродна (Militarverwaltung Biafystok - Grodno) з адм1н1страцыйным цэнтрам 
у Белаетоку. 

Назвы памежных застау аутару падаецца слушным прывесц1 i па-нямецку з-за 
цяжкасцяу i варыятыунасц1 трансл1тарацы1. 
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тэхгпчных прыстасаванняу i прыладау ды шшых асобных прамысловых i 
сельскагаспадарчых таварау (гл. табл. 2). 

Таблща 2 - Змены мытных пошлшау у зоне Обер Ост ад 22.05.1916 г. 

Найменне таварау 

Стаука мытнай 
ПОШЛШЫ 

№ Найменне таварау 

Стаука мытнай 
пошлшы 

Найменне таварау 
мера 
Bari 

аде. 
тарыф. 
стаука 

(у марках) 

№ Найменне таварау 
шкала 

адашая 
тарыф. 
стаука 

(у 
марках) 

4 
гародшна, 

сушаная i проста 
прыгагаваная 

падв. 
цэнтнер 4, - 39 

абутак: 
а) здрэвашазы 

б)саскурыз 
драулян. 
падэшвай 

в) усеастатшя 

а) 10, -
б) 24, -
в) 80, -

7 

а) садавша 
сушаная 

б) мармелад, 
фруктовы мус 

а) 16, -
б) 24, -

46 вугальн. iKanffp. 
алоуга, крэйда 

30, -

13 гарбата 300, - 55 

а) вугаль, торф; 
б) цэменг i 
сыравша 

в) r i n c i крэйда 

а) тона; 
б),в) 
падв. 
цэнгн. 

а) 2, -
б) 0,50 
в) 0,20 

16 
кандыгарсюя 

вырабы, кексы, 
мядовыя nipar i 

100, - 73 

а) швейная 
маптына/иштка 

б) ишгка, гшшгька, 
спща, шыдэлак 
(для вязания) 

100, -

24, -

17 дрожджы 140, - 74 

а) нажы, разцы, 
лязо; 

б) каса,серп; 
в) шш. рэж. 
прылады; 

г) с/гпрыладыз 
жалеза; 

д) машыны, раней 
неназваныя 

а) 40, -
б) 8, -
в) 20, -
г) 8, -
д) 6, -

22 

воцаг. 
а) у бочках; 

б) у бутэльках; 
в) воцатная 

эсенцыя 

а) 16, -
б) 40, -
в) 80, -

77 

а) эл. тэхнжа, за 
выключэннем 

ManibiHi 
акумулятарау; 
б) ф/апараты; 

в) ф/матэрыялы; 

а) 100, -
б) 200, -
в) 10, -
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Заканчзнне табтцы 2 

Найменне таварау 

Сгаукамыгнай 
пошлмы 

№ Найменне таварау 

Сгаукамыгнай 
ПОШЛМЫ 

Найменне таварау мера 
Bari 

адзмая 
тарыф. 

стаука(у 
марках) 

№ Найменне таварау 
шкала 

адзмая 
тарыф. 
стаука 

(у 
марках) 

28 

селядзец 
а) салены (бочка) 

б) салены (у 
розшцу); 
в) памш. 

прыгагаваны; 
г) убляшанках 

двайны 
цэнгнер 

а) 3, -
6)2 , -
в) 10 
г) 40 

83 

а) упакованная 
папера; 

б) шш. папера, у 
ТЫМЛЖу 
шлалеры 

" а) 3, -
б) 10, -

29 

рыбамш. вщау 
а) засоленая, 
вэнджаная, 

марынаваная; 
б)памш. 

прыгагаваная; 
в) убляшанках 

а) 10, -
б) 20, -
в) 40, -

97 иральныя карты гульня 0,80 

Заувага - Крынща: [1] 

Праанатзаваушы змены мытных пошлшау, падкрэсл1м наступнае. Па-
першае, амаль у два разы 6bmi павышаныя пошлшы на т.зв. «люксавыя 
тавары» замежнага паходжання (гарбата, кандытарскш вырабы). Мыта на 
асобныя катэгорьи прадуктау павял1чылася у некалыа разоу (на дрожджы з 
28 да 140 марак за 100 кг). Такое павышэнне коштау адносна кандытарсгах 
вырабау можна патлумачыць станам харчовай прамысловасщ у Германп, 
дзе з канна 1915 г. пачалгся праблемы з цукрам. Ускосна гэта 
пацвярджаецца звесткам1 з расшсгах крынщ: у артыкуле з газеты «Вестник 
Комитета Западного фронта Всероссийского Земского Союза» паведам-
лялася: «50% цукру, яга вырабляла Герман1Я, шшо на экспарт, але падчас 
вайны кошты на нямецга цукар ynani, пашырылася унутранае спажыванне i 
выявшася, што запасы б ы т не таюя i вял1юя, i ужо з канца 1914 - пачатку 
1915 гг. кошты [на цукар] падюшся на 25-30 %, было аргашзавана 
цукровае размеркавальнае бюро. Клопаты урада пра павел1чэнне плошчау 
хлеба прывял1 да памяншэння плошчау для вырошчвання цукровых 
буракоу, i яны ужо не пакрываш патрэбау. Са снежня 1915 г. было уведзена 
абмежаванне на вытворчасць прысмакау, а з 11 красавка 1916 г. -
размеркаванне цукру сярод насельнщтва» [7]. Высокая мытная пошшна на 
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гарбату, каву, шакалад, тытунь магла тлумачьщда не толыа ix пахо-
джаннем, але i зменам1 коштау на сусветным рынку. Так, павышэнне у 
лшеш 1916 г. кошту кавы на сусветным рынку i забарона Швецыяй, 
Нарвепяй, Галандыяй i Даншй яе вывазу прывял1 да росту коштау у самой 
Германп, не кажучы пра акупаваныя земл1. 

Па-другое, некаторыя пункты cnicy удакладнятся. Гэта тычылася як 
прадуктау (асабл1ва рыбы), так i розных таварау: ад абутку да розных 
В1дау прыладау для шсання i будаушчых матэрыялау. Гэта было звязана 
не толью з няпоуным улисам i клас1ф1кацыяй у першым статуце 1915 г., 
але i развщцём розных тэхналогш. Напрыклад, асобна бьин вылучаныя 
фатаграф1чныя апараты, розныя машыны. 

Наступны раз «Мытны статут» быу перагледжаны i дапоунены 
паводле «Распараджэння аб зменах...» ад 8 лютага 1917 г. [8] (устушу у 
сигу 17 лютага). Асноуныя параграфы статута увогуле не б ы т змененыя, 
а даслоуна паутарал1 тэкст папярэдняга падобнага нарматыунага акта 
за 1915 г. У новы cnic упершыню трап1л1 лею розных вщау i асобныя 
рэчывы, што прызначал1ся для стаматалаг1чнага лячэння (гл. табл. 3). 

Ц1кава, што толыа у 1917 г. паустала пытанне наконт тары, у якой 
перавозяцца тавары. У ранейшыя два гады гэтае пытанне заканадауча 
шяюм чынам не рэгулявалася. Так, пры аплаце пошл1ны з нявадк1х 
таварау, мыта з як1х складала болып за 10 марак за 100 кг, чыстая вага 
(вага нета) магла быць разл1чана без узважвання таварау, з выл1чваннем 
Bari тары ад агульнай Bari (eari брута) паводле наступнага тарыфу: 2% ад 
агульнай Bari для мяхоу, цюкоу, рулонау; 10% - для кошыкау; 15% - для 
бочак, розных скрыняу i куфрау. Пры увозе вадкасцяу у аутамаб1лях щ 
вагонах-цыстэрнах вага тары разл1чвалася як 20% ад чыстай Bari. 

Ta6jiiua 3 - Змены м^пн^гх nomaJHay ад 7.02.1917 г. 

Найменне 
таварау 

Стаука мытнай 
пошлшы 

Найменне таварау 

Стаука мытнай 
пошлшы 

Найменне 
таварау 

мера 
Bari 

адзшая 
тарыфн. 
стаука 

(у марках) 

Найменне таварау 
шкала адз1ная 

тарыфн.ст 
аука 

(у марках) 

рыба: 
а)вэнджаная,сушаная 

3, -
9 спецьп падв. 60, - 29 б)пашш. 

" 10, -спецьп 
цэнтнер 

60, - б)пашш. 30, -
прыгагаваная; 

30, -

в)убляшанках 
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заканчэнне таблщы 3 
Стаука мыгнай 

ПОПГЛМЫ 
Стаука мыгнай 

ПОПГЛМЫ 

Найменне 
таварау 

мера 
ea r i 

адзмая 
тарыфн. 
стаука 
(у марках) 

Найменне таварау шкала адзшая 
тарыфнст 

аука 
(у марках) 

10 сурагат кавы 10, - 37 
а) скуры, сыравша са 
скуры; 
б) пушнша 

а) 40, -10 сурагат кавы 10, - 37 
а) скуры, сыравша са 
скуры; 
б) пушнша б) 16, -

а) сода, паташ, 
гщравоюеь калю, 

15 цукар, мёд. „ 
24, - 59 хлорная тынкоука, „ а) 4, -15 ппучнымёд 24, - 59 бялшы 

б) фатаграфнныя 
матзрыялы 

б) 40, -

а) ватныя i цвёрдыя 
зубныя сродкг, 

16 

кандыгарскк 
вырабы, 
кексы, 80, - 61 

б) касметыка, 
парфума; 
в) лею ycix вщау для 
рознннага продажу: 
в1) не на сгпртавой 
аснове; 
в ) на сгпртавой 
аснове 

„ 
а) 160, -
б) 400, -
в1) 80, -
в2) 360, -МЯДОВЫЯ 

nipar i 

б) касметыка, 
парфума; 
в) лею ycix вщау для 
рознннага продажу: 
в1) не на сгпртавой 
аснове; 
в ) на сгпртавой 
аснове 

а) 160, -
б) 400, -
в1) 80, -
в2) 360, -

а) друкарка, 
л1чыльная машынка; а) 30, -
б) швейная б) 6, -

17 дрожджы 180, - 77 машынка; 
в) ровар 
г) фотаапараты 
д) акумулятары 

шт. в) 24, -
г) 200, -
д) 6, -

23 

безалкагол. 
Hanoi 
а) ммеральн. а) 1,60, -; 86 

прадава: 
а) зядвабу(шоуку) 
б) са штучнага 
ядвабу 
6)ШП1 

200, -
48, -
20, -

23 
вала б) 16, -

86 

прадава: 
а) зядвабу(шоуку) 
б) са штучнага 
ядвабу 
6)ШП1 

200, -
48, -
20, -б) усе 

астатню 

прадава: 
а) зядвабу(шоуку) 
б) са штучнага 
ядвабу 
6)ШП1 

200, -
48, -
20, -

Заувага - Крынща: [1] 

Апошняя рэдакцыя «Мытнага статута» за 7 лютага 1917 г. заставалася 
нязменнай да канца вайны. Пасля лютаускага наступу нямецклх войскау 
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1918 г. на усход яго палажэнш распаусюджвалкя на новыя занятыя 
тэрыторьп [9]. 

Заключэнне. Прыведзеныя звестю i ix анал13 даюць падставы зрабщь 
наступныя высновы: 

1. Германсгая заканадаучыя нормы у сферы мытнага рэгулявання 
таварапатоку на захопленай тэрыторьп былой Расшскай iMnepbri мел1 
жорспа пратэкцыяшсцга характар, яга служыу эканам1чным i ваенным 
штарэсам Другога Рэйху. 3 аднаго боку, нямецгая улады спрыял1 вывазу 
з акупаванай тэрыторьп стратэпчнай сыравшы i таварау, неабходных для 
Германскай iMnepbri i яе ваенных патрэбау. У першую чаргу гэта тычы-
лася лесаматэрыялау, прадуктау харчавання, стратэпчнай сыравшы 
двайнога прызначэння. 3 другога боку, акупацыйная адмшгстрацыя 
1мкнулася маюлмальна абмежаваць увоз на захопленыя земл1 тых 
таварау, яюх не хапала у самой Германп. 

2. У адрозненне ад шшых галш нямецкага акупацыйнага 
заканадауства, мытныя законы i нарматыуныя акты у зоне Обер Ост у 
цэлым заставалкя амаль нязменным1 на працягу усяго перыяду акупацьп. 
Нягледзячы на два дапауненш аб зменах ставак мытных пошлш i 
павел1чэнне cnicy таварау, з яюх спаганялася мыта, параграфы Мытнага 
статута Обер Ост, вызначаныя у канцы лшеня 1915 г., у далейшым 
больш не змянялгся. Яны распаусюджвалгся на тэрыторьп ycix ваенных 
упрауленняу згаданай акупацыйнай зоны, а пазней был1 пашыраныя на 
новую зону акупацьп пасля лютага 1918 г. 

3. У зоне Обер Ост германскай адмшктрацыяй была сфармавана 
упарадкаваная сктэма суправаджальнай мытнай дакументацьп, размер-
кавання «мытных грошай» пам1Ж розным1 ваенным1 i адмш1страцыйным1 
службами Пам1Ж Прус1ЯЙ i Варшаусюм генерал-губернатарствам, з адна
го боку, i зонай Обер Ост, з другога, была створана сетка нямецгах 
мытных застау, яюя забеспечвал1 ваенныя i эканам1чныя штарэсы кайзе-
раускай акупацыйнай улады. 

4. Даследаванне ricropbii мытнай справы у Беларус1 падчас Першай 
сусветнай вайны дазволщь больш грунтоуна асэнсаваць уплыу мытнай 
палиыю Германп на эканам1чнае становшча насельнщтва на захопленых 
тэрыторыях Беларуси на развщцё яе сельскай гаспадарю, прамысловасщ 
i знешняга гандлю. 
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