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ЭКСДЫВІЗАРСКІЯ СУДЫ Ў ЭКАНАМІЧНЫМ ЖЫЦЦІ БЕЛАРУСІ  
Ў ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХІХ СТАГОДДЗЯ

EXDYWIZOR COURTS IN ECONOMIC LIFE OF BELARUS  
IN THE 1ST THIRD OF 19TH CENTURY

Пасля далучэння тэрыторыі былога ВКЛ да Расійскай імперыі ў канцы XVIII ст. тут былі захаваны па-
пярэднія мясцовыя нормы грамадзянскага судаводства. Адной са спецыфічных рыс, якія адрознівалі мясцовы 
грамадзянскі судовы працэс ад расійскага, была наяўнасць так званых эксдывізарскіх судоў. Ім былі падсудны 
справы аб неплацежаздольных даўжніках, калі крэдытораў было некалькі. Спецыфіка эксдывізарскіх судоў за-
ключалася ў тым, што замест продажу з таргоў яны дзялілі і перадавалі крэдыторам часткамі непасрэдна саму 
маёмасць даўжніка. 
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After the annexation of the territory of the former Grand Duchy of Lithuania to the Russian Empire at the end of the 
XVIII century here were preserved previous local rules of civil proceedings. One of the specific features that distinguished 
the local judicial system from the Russian was the existence of so-called exdywizor courts. They considered cases of 
insolvent debtors if there were several lenders. Specificity exdywizor courts lay in division debtor’s property and directly 
passing its parts to creditors instead of selling at auction. 
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Пасля далучэння тэрыторыі Беларусі да 
Расійскай імперыі ў канцы XVIII ст. тут былі 
захаваны мясцовыя нормы грамадзянскага суда-
водства, якія грунтаваліся на Статуце ВКЛ 1588 г. 
і пастановах Сейма Рэчы Паспалітай. Адной са 
спецыфічных рыс, якія адрознівалі мясцовы гра-
мадзянскі судовы працэс ад расійскага, была на-
яўнасць так званых эксдывізарскіх судоў. Яны 
разглядалі справы аб спагнанні даўгоў з непла-
цежаздольных даўжнікоў, калі крэдытораў было 
некалькі. Прычым, у адрозненне ад расійскіх за-
конаў таго часу, непасрэдна дзялілася і перадава-
лася крэдыторам нерухомасць даўжніка (замест 
продажу ўласнасці з таргоў і размеркавання вы-
ручаных сродкаў паміж пазыкадаўцамі). 

Тэрмін «эксдывізія» паходзіць ад лацінскіх 
словаў «ex» («з») і «divisio» («дзяленне», «па-
дзел»). У Статутах ВКЛ ён не сустракаецца, як 
не прадугледжаны ў іх увогуле падзел маёмасці 
даўжніка, калі крэдытораў было некалькі. Прак-
тыка эксдывізій (падзелу маёмасці даўжніка 
паміж усімі пазыкадаўцамі прапарцыянальна іх 

долям у агульнай суме доўгу) стала ўкараняцца 
прыкладна з сярэдзіны XVII ст. Для гэтага па 
рашэнні суда (Трыбунала ВКЛ, земскага ці грод-
скага судоў) альбо ў некаторых выпадках караля 
для кожнай канкрэтнай справы ствараліся адмыс-
ловыя суды. За імі з цягам часу замацаваліся на-
звы эксдывізарскіх, таксатарска-эксдывізарскіх, 
эксдывізарска-таксатарскіх, падкаморска-эксды-
візарскіх, дзельчых конкурсных. Такім чынам, 
эксдывізарскі суд як юрыдычны інстытут не быў 
уведзены пэўным заканадаўчым актам, а ўзнік 
і функцыянаваў у форме прававога звычаю. 
У XVIII ст. некаторыя правілы дзейнасці гэтых 
судоў былі вызначаны сеймавымі канстытуцыямі 
Рэчы Паспалітай, а ў першай трэці XIX ст. – зака-
надаўчымі актамі Расійскай імперыі. Аднак зака-
надаўча рэгламентаванымі заставаліся далёка не 
ўсе аспекты функцыянавання эксдывізарскіх су-
доў. Нейкага цэльнага законапалажэння аб эксды-
візіях не існавала. Эксдывізарскі судовы працэс 
вызначаўся галоўным чынам не пісаным правам, 
а традыцыяй, якая склалася на практыцы. 
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Эксдывізарскія суды не былі пастаянна дзе-
ючымі ўстановамі, а ствараліся для канкрэтнай 
справы па рашэнні іншых судоў (галоўных, павя-
товых, гродскіх, магістратаў). Разгляд справы, як 
правіла, адбываўся ў маёнтку даўжніка. У склад 
эксдывізарскага суда ўваходзілі ўласна суддзі 
(эксдывізары), сакратары (рэгенты) для вядзен-
ня запісаў і землямеры (каморнікі) для складан-
ня плана маёнтка. Іх колькасць у залежнасці ад 
сумы прэтэнзій крэдытораў і памераў маёмасці, 
якую трэба было падзяліць, магла вар’іравацца 
[1, с. 219]. Звычайна было 3 эксдывізары, 1 рэ-
гент і некалькі каморнікаў. Аплачваць працу 
ўдзельнікаў эксдывізарскага суда павінны былі 
пазыкадаўцы. Закон дакладна не вызначаў адпа-
ведныя сумы. Эксдывізарам было прынята пла-
ціць узнагароду («салярыю») у памеры 1–2 % ад 
кошту падзеленай паміж крэдыторамі маёмасці 
на ўвесь камплект суддзяў. Рэгенты з памагатымі 
па вядзенні запісаў і афармленні папер атрым-
лівалі 0,5–0,7 % [1, с. 222; 2, с. 224; 3, с. 347; 4, 
с. 215; 5, арк. 53]. Памер аплаты паслуг камор-
нікаў мог залежаць як ад сумы прэтэнзій крэды-
тораў (0,5–0,7%) [2, с. 224; 3, с. 347; 4, с. 215], 
так і ад непасрэднага аб’ёму працы [6, арк. 52]. 
Па мерках таго часу заробкі членаў эксдывізар-
скага суда, асабліва эксдывізараў, былі вельмі 
вялікімі. Напрыклад, за вырашэнне справы аб 
падзеле маёмасці генерала Францішка Ксаверыя 
Несялоўскага (сына былога наваградскага ваяво-
ды Юзэфа Несялоўскага) паміж яго пазыкадаў-
цамі кожны з эксдывізараў павінен быў атрымаць 
больш 20 тыс. злотых (3-х тыс. руб. срэбрам) [2, 
с. 225]. Для параўнання: у 1819 г. гадавы аклад 
мінскага губернатара (жалаванне разам са стало-
вымі) складаў 2340 срэбраных руб. [7, с. 196; 8]. 
Падчас судовага працэсу, які нярэдка зацягваўся 
на гады, суд утрымліваўся за кошт даходаў ма-
ёнтка, які падлягаў падзелу [9, с. 11].

Характэрнай і адной з найважнейшых з’яў 
эканамічнага жыцця на тэрыторыі Беларусі ў пер-
шай трэці XIX ст. было абцяжарванне памешчыц-
кіх гаспадарак даўгамі і, як вынік гэтага, іх падзел 
паміж крэдыторамі. Яскравым індыкатарам эка-
намічнага крызісу, перш за ўсё ў сферы сельскай 
гаспадаркі, стаў рэзкі рост у пачатку ХІХ ст. коль-
касці эксдывізарскіх судовых спраў аб падзеле 
маёнткаў за даўгі. У публіцыстыцы і літаратур-
ных творах сучаснікаў эксдывізарскія суды і экс-
дывізіі нярэдка выступалі ў якасці своеасаблівага 
сімвала разлажэння традыцыйных гаспадарчых 
практык беларуска-літоўскай маёнткавай шляхты, 
а таксама ўвогуле яе саслоўных стэрэатыпаў, эка-
намічнай, прававой і побытавай культуры. 

Да пачатку ХІХ ст. эксдывізарскія суды былі 
дастаткова рэдкімі з’явамі. Аднак затым іх коль-
касць стала ўзрастаць. А ў другім дзесяцігоддзі 

ХІХ ст. яны сталі масавымі. Так, калі ў 1797 г. 
у газеце «Kuryer Litewski» былі надрукаваны аб-
весткі толькі аб двух эксдывізіях (інфармаванне 
аб гэтым усіх зацікаўленых бакоў праз мясцовую 
газету было абавязковым), то ў 1800 г. – 7-мі, 
у 1804 г. – 8-мі, у 1811 г. – ужо 53-х. І ў наступным, 
аж да канца 1830-х гг., іх колькасць была вялікай 
(не менш за некалькі дзясяткаў у год). Пісьменнік 
Станіслаў Мараўскі ў сваіх успамінах пісаў аб 
своеасаблівым «духу літоўскім эксдывізійным», 
які пранізваў жыццё краю [10, с. 394]. 

Натуральна, маштабы росту колькасці экс-
дывізій і дзейнасць эксдывізарскіх судоў пры-
цягвалі ўвагу сучаснікаў. Напрыклад, грамадскі 
дзеяч і былы суддзя Віленскага галоўнага суда 
Уладзімір Гадон у 1816 г. называў эксдывізіі 
«заразай», аб прадухіленні і выкараненні якой 
«павінен думаць кожны грамадзянін» [11, с. 506]. 
А вядомы палітычны і грамадскі дзеяч таго часу 
Ксаверый Друцкі-Любецкі характарызаваў іх як 
«адно з егіпецкіх бедстваў, якое робіць падкоп пад 
будынак гаспадарчага быту роднай Літвы» [12, 
с. 371]. Вялізная колькасць эксдывізій шляхецкіх 
маёнткаў прыцягнула ўвагу і цэнтральнай улады. 
У сакавіку 1816 г. Сенат прадпісаў грамадзянскім 
дэпартаментам галоўных судоў даць тлумачэнні 
па розных аспектах дадзенай праблемы, а таксама 
прапанаваць шляхі яе вырашэння. Адпаведныя 
матэрыялы прэзідэнта 2-га (грамадзянскага) дэ-
партамента Мінскага галоўнага суда Яна Ходзькі 
былі апублікаваны ў часопісе «Віленскі дзённік» 
[4, с. 194–195]. Гэтая публікацыя дала штуршок 
яшчэ цэлай серыі артыкулаў па дадзенай тэме. 
Прадметам дыскусій у іх былі як эксдывізарскія 
суды, так і ўвогуле праблема недасканаласці зака-
надаўства ў краі. 

У прыватнасці, былі выказаны меркаванні ад-
носна прычын росту колькасці эксдывізарскіх су-
доў. Я. Ходзька тлумачыў гэта наступным чынам. 
У самым пачатку ХІХ ст. ва ўмовах вельмі добрай 
кан’юнктуры для сельскагаспадарчай вытворчас-
ці (высокія попыт і кошты на прадукцыю) рэзка 
выраслі даходы землеўласнікаў. Аднак вялікія 
прыбыткі правакавалі ў значнай часткі шлях-
ты, з аднаго боку, імкненне набыць яшчэ больш 
зямельнай уласнасці, а з іншага – схільнасць да 
пакупкі дарагіх рэчаў і ўвогуле да раскошы. У та-
кой сітуацыі пашырылася практыка ўзяцця крэ-
дытаў. Але неўзабаве кошты на збожжа знізіліся, 
а ў 1812 г. моцны ўдар па гаспадарках нанесла 
вайна. У выніку даўжнікі не маглі расплаціцца 
з крэдыторамі. У такіх абставінах яны спяшалі-
ся праз эксдывізію пагасіць свае пазыкі, бо з-за 
працэнтаў сумы даўгоў штогод толькі раслі [4, 
с. 209–211]. У. Гадон завастраў увагу на праблеме 
недасканаласці дзейснага ў краі залогавага права, 
якое грунтавалася на Статуце ВКЛ 1588 г. Па яго 
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словах, пры заключэнні здзелак як давернікі, так 
і даўжнікі мусілі дзейнічаць быццам з завязанымі 
вачыма. Першыя не ведалі кошту маёмасці, якой 
даўжнік мог гарантаваць зварот пазыкі. Дру-
гія – да якой ступені можна ўлазіць у даўгі, каб 
мець магчымасць расплаціцца. Асабліва гэта да-
тычылася многіх маладых шляхціцаў, якія, атры-
маўшы маёнткі па спадчыне, адчувалі сабе са-
праўднымі багачамі і вялі адпаведны лад жыцця, 
хаця насамрэч іх маёмасць была пакрыта яшчэ 
бацькоўскімі даўгамі. Выхад з такой сітуацыі 
У. Гадон бачыў ва ўкараненні ў краі правілаў аб 
іпатэцы па прыкладу Прусіі. Гэта значыць павін-
ны былі весціся спецыяльныя іпатэчныя кнігі, у 
якіх бы адлюстроўвалася ацэнка заложанай ма-
ёмасці і фіксаваліся усе даўгі, якія на ёй ляжалі 
[11, с. 508–509]. 

Увогуле, большасць тых, хто пакінуў свае 
меркаванні адносна эксдывізарскіх судоў, выка-
зваліся аб іх у негатыўным тоне. Прычым гэта да-
тычылася як непасрэднай дзейнасці гэтых судоў, 
так і ў цэлым дадзенага прававога інстытута. 

Значнай крытыцы падвяргалася праца суд-
дзяў (эксдывізараў). Генерал Юзэф Ваўжэцкі 
(брат больш вядомага палітычнага і вайсковага 
дзеяча Тамаша Ваўжэцкага) называў эксдывізар-
скія суды «справядліва і ўсюды ненавіснымі». 
Адну з галоўных прычын гэтага ён бачыў у пра-
дузятасці суддзяў, якая, у сваю чагу, была вынікам 
прызначэння іх па прынцыпах сваяцкіх сувязяў, 
сяброўства і г. д. [13, с. 56]. Як ужо гаварылася, 
падчас судовага працэсу члены суда жылі ў ма-
ёнтку, які дзялілі, і ўтрымліваліся за яго кошт. 
Яны маглі прывозіць сюды сваіх жонак, дзяцей, 
псарню, коней і слуг, бавіць час паляваннем, 
гульнёй у карты, свецкімі прыёмамі з выпіўкай і 
танцамі. Мяркуючы па тым, што гэта апісваецца 
ў розных крыніцах, такія выпадкі былі дастат-
кова распаўсюджанымі [2, с. 225; 10, c. 194; 14, 
с. 23; 15, с. 181]. У той жа час тэрміны судова-
га працэсу не былі рэгламентаваны. Натуральна, 
гэта не дадавала суддзям жадання больш напру-
жана працаваць для найхутчэйшага вырашэння 
справы. Выдаткі на ўтрыманне суда дадаткова 
абцяжарвалі гаспадарку і часам прыводзілі да 
канчатковага заняпаду. А суддзі пасля заканчэння 
судовага працэсу яшчэ бралі з крэдытораў вялікі 
ганарар (салярыю) і, як пісаў С. Мараўскі, «з ба-
гатай здабычай, як татары, як запарожцы да сечы 
сваёй, вярталіся» дадому, а суцяжнікаў пакідалі 
ні з чым [10, с. 194]. З даволі рэзкай крытыкай 
эксдывізарскіх судоў выступала таксама вілен-
ская газета «Wiadomości Brukowe» – друкаваны 
орган таварыства шубраўцаў, якое аб’ядноўвала 
мясцовую шляхецка-ліберальную грамадскасць. 
У шэрагу артыкулаў сатырычнага характару экс-
дывізарскія суды абвінавачваліся ў прадузятас-

ці, злоўжываннях і хабарніцтве [16, с. 71–72; 17, 
с. 67–68; 18, с. 159–160].

Акрамя выпадкаў нядобрасумленнасці чле-
наў суда, г. зн. чалавечага фактару, прычынай 
крытыкі эксдывізарскіх судоў былі непасрэдна 
самі нормы судаводства. Так, «родавай хваро-
бай» эксдывізарскіх судоў была фактычна немаг-
чымасць справядлівага падзелу ўладанняў даўж-
ніка без нанясення шкоды гаспадарцы. У любым 
маёнтку былі землі, рознага гатунку адносна іх 
ўрадлівасці, а таксама ўвогуле пяскі, лес ці ба-
лоты. Размеркаваць іх раўнамерна паміж крэды-
торамі і пры гэтым пазбегнуць церазпалосіцы 
было задачай практычна невырашальнай. Дадзе-
ная праблема ўзмацнялася тым, што для суддзяў 
адсутнічалі вызначаныя крытэрыі ацэнкі кошту 
ўладанняў. Таму таксацыя не магла не насіць 
суб’ектыўны характар [3, с. 352–353]. А значыць, 
непазбежнымі станавіліся прэтэнзіі да аб’ектыў-
насці і бесстароннасці суда. Як вынік – бясконцыя 
апеляцыі, якія зацягвалі справы на доўгія гады. 
Прывядзем наступны прыклад. Нейкая жанчына 
па імені Аграфена Рэпіна ў 1820 г. па рашэнні 
эксдывізарскага суда атрымала частку маёмасці 
яе даўжнікоў братоў Івана і Франца Беліковічаў 
– засценак Гурба (у Барысаўскім павеце). Аднак 
Аграфена засталася гэтым рашэннем незадаволе-
ная і звярнулася ў Мінскі галоўны суд з апеля-
цыяй. Па яе словах, дадзеная зямля знаходзілася 
ў балоцістай мясцовасці, да якой было цяжка да-
брацца. А вясной і восенню ўвогуле немагчыма. 
Больш таго, частка самога зямельнага надзелу 
ўяўляла сабой проста балота. Рэпіна паспрабава-
ла прадаць гэту маёмасць, аднак за такую цану, 
якую вызначыў эксдывізарскі суд, пакупнікоў не 
знайшлося. Аграфена прасіла Мінскі галоўны 
суд прызначыць продаж засценка з таргоў, а неха-
паючую розніцу паміж доўгам і выручанай сумай 
дадаткова спагнаць з Беліковічаў. Прычым яна 
падкрэслівала: «Если же при продаже оной не 
выручится (сумы доўгу. – І. Г.), ... в таком случае 
очевидно есть то, что эксдивизорский суд сде-
лал для меня большую несправедливость» [19, 
арк. 96–97]. 

Прастор для злоўжыванняў з боку даўжнікоў 
давала правіла, згодна якому пры эксдывізіі не-
датыкальнай заставалася доля ў маёнтку жонкі 
даўжніка ў памеры яе пасагу. Некаторыя даўжнікі 
гэтым карысталіся, загадзя рыхтуючы дакументы, 
якія на судзе дазвалялі паказаць частку маёмасці 
як пасаг жонкі і такім чынам пакінуць за сабой 
[4, с. 212]. Падобны прыклад у сваіх успамінах 
прыводзіў С. Мараўскі. Па яго словах, другая 
жонка Міхала Клеафаса Агінскага Марыя Нагур-
ская (дэ Нэры) нейкім чынам здолела ператва-
рыць 400 тыс. злотых свайго сапраўднага пасагу 
ў 4 мільёны па дакументах. Такім манеўрам яна ў 
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выніку эксдывізіі па даўгах мужа захавала знач-
ную частку яго маёмасці, у тым ліку знакаміты 
маёнтак Залессе ў Ашмянскім павеце [10, с. 87–
88], які называлі паўночнымі Афінамі. А крэды-
торы Агінскага засталіся, зразумела, практычна 
ні з чым. Яшчэ адной прававой «шчылінай», 
якой карысталіся даўжнікі, была выдача распісак 
на неіснуючыя пазыкі. Такім чынам, праз пад-
стаўных асоб яны маглі фактычна стаць у шэраг 
крэдытораў і захаваць па выніках эксдывізіі кан-
троль над часткай маёмасці [4, с. 212].

У сваю чаргу крэдыторы таксама маглі выка-
рыстоўваць некаторыя юрыдычныя хітрыкі, каб 
атрымаць найбольш выгаднае для сабе рашэнне 
эксдывізарскага суда. Справа ў тым, што пры 
ранжыраванні даўгоў на больш ці менш прыя-
рытэтныя перад распіскамі перавага аддавалася 
пазыкам пад залог маёмасці (паводле так звана-
га застаўнога права). Таму некаторыя крэдыто-
ры, адчуўшы небяспеку за свой капітал і рэаль-
ную перспектыву эксдывізіі маёмасці даўжніка, 
схілялі таго да афармлення закладных запісаў. 
Напрыклад, прыплачваючы за гэта наяўнымі 
грашыма. Адпаведна, астатнія крэдыторы, нават 
з больш даўнімі запісамі, маглі па выніках пра-
цэсу застацца ні з чым [4, с. 213]. Пісьменнік 
С. Мараўскі ў сваіх успамінах згадваў, што былі 
прыклады, калі за 100 тысяч пазычаных злотых 
у выніку шматгадовага эксдывізарскага працэсу 
крэдыторы атрымлівалі толькі ліхтар ці зламанае 
дышла ад карэты [10, с. 194]. 

Эксдывізіі негатыўна адбіваліся на гаспа-
дарках, якія падвяргаліся падзелам. У перыяд 
судовага працэсу яны знаходзіліся ў часовым 
кіраванні так званых адміністратараў. Ва ўмовах 
чакання далейшага лёсу маёнтка яны, натураль-
на, не былі зацікаўлены ва ўкладанні сродкаў у 
развіццё гаспадаркі. Напрыклад, як адзначалася 
ў адным з артыкулаў «Віленскага дзённіка» за 
1815 г., звычайна адбывалася спусташэнне гле-
бы з-за неўгнаення [20, с. 254]. Вялікіх выдаткаў 
патрабавала ўтрыманне суда – суддзяў, канцыля-
рыі, а таксама адвакатаў і іх памагатых. Важнае і 
часцей за ўсё негатыўнае значэнне мела драблен-
не ў выніку эксдывізарскіх судоў памешчыцкіх 
маёнткаў на часткі, бо гэта парушала іх гаспа-
дарчую цэласнасць. У дадзеным кантэксце адзін 
з аўтараў «Віленскага дзённіка» Ф. Пашкевіч па-

раўноўваў эксдывізарскі суд з «вулканічным зем-
лятрусам» [20, с. 255]. 

Улічваючы ўсе паказаныя праблемы эксдыві-
зарскіх судоў, мелі месца прапановы іх скасаваць, 
замяніўшы продажам маёмасці даўжніка з таргоў 
[3, с. 355; 20, с. 255]. На гэтым аспекце грама- 
дзянскага судаводства у 1830-х гг. канцэнтравалі 
ўвагу і прыхільнікі распаўсюджання на Заходні 
край расійскіх законаў [21, с. 109], у прыватна-
сці кіеўскі генерал-губернатар Дзмірый Бібікаў 
[22, с. 228]. Аднак да моманту канчатковага за-
мацавання тут расійскага заканадаўства, якое 
адбылося ў 1840 г., канкрэтных мер па змяненні 
парадку спагнання даўгоў адной асобы на карыс-
ць некалькіх крэдытораў урад так і не прыняў. 
Адзначым, што захаванне эксдывізарскіх судоў 
прадугледжваў і праект звода законаў Заходніх 
губерняў [22, с. 187]. Гэта звязана з тым, што зем-
леўласнікі апасаліся распродажу сваёй маёмасці 
за бясцэнак. У гэтым сэнсе эксдывізія ім бачы-
лася больш гуманным для даўжніка спосабам 
спагнання доўгу, чым продаж з публічных таргоў. 
Напрыклад, такую думку ў дакладзе Сенату вы-
казваў у 1816 г. прэзідэнт грамадзянскага дэпар-
тамента Мінскага галоўнага суда Я. Ходзька [4, 
с. 217]. Дарэчы, маёмасць самога Я. Ходзькі (ма-
ёнтак Параф’янава ў Вілейскім павеце) у 1819 г. 
таксама падверглася эксдывізіі [23, арк. 2].

Эксдывізарскія суды былі скасаваны на 
тэрыторыі Беларусі ў 1840 г., а іх функцыі пера-
дадзены конкурсным упраўленням неплацежа- 
здольных даўжнікоў [24; 25]. Адпаведна, спы-
няла дзеянне само эксдывізарскае права, замест 
якога ўкаранялася практыка продажу маёмасці 
неплацежаздольных даўжнікоў з публічных тар-
гоў, а ўжо затым – падзелу выручаных сродкаў 
паміж крэдыторамі. 

Такім чынам, велізарная колькасць эксдыві-
зарскіх судовых спраў у першай трэці ХІХ ст. яс-
крава сведчыла аб крызісных з’явах у эканоміцы 
краю. Для сучаснікаў эксдывізіі былі своеасаблі-
вым сімвалам заняпаду краю. Прычым не толькі 
ў вобласці эканомікі, але таксама права і нават 
маралі. Эксдывізарскія судовыя працэсы нега-
тыўна адбіваліся на гаспадарках, аднак, нягле-
дзячы на крытыку, дзейнічалі да 1840 г., калі ім-
перскія ўлады канчаткова замянілі тут мясцовыя 
прававыя нормы расійскімі законамі.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖЕВЫХ СУДЕЙ БЕЛАРУСИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ  
XIX СТОЛЕТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОШМЯНСКОГО УЕЗДА)

CHARACTERISTICS OF THE BOUNDARY JUDGES IN BELARUSIAN PROVINCES  
OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE FIRST THIRD OF THE XIX CENTURY  

(THE EXAMPLE OF OSHMYANY DISTRICT)

В статье рассматривается состав межевых судей Ошмянского уезда Виленской губернии Российской им-
перии в 1826 г. по следующим параметрам: возраст, семейное положение, владение крепостными крестьяна-
ми, уровень образования, предшествующий служебный опыт. На основании полученных данных автор создает 
исторический портрет межевого судьи и приходит к выводу, что российская власть стремилась обеспечить 
замещение должностей в системе местного управления дворянами, имеющими опыт российской службы и зна-
ющими русский язык. Однако достичь этой цели в исследуемый период не удалось. 


