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НАПЕРЕДОДНІ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ 
 

Земельно-селянська політика самодержавства напередодні столипінської аграрної 

реформи була обумовлена не тільки потребами ринкової економіки, але і стратегічними 

задачами держави, яка переживала трансформацію суспільних відносин у всіх сферах життя. 

Аграрні відносини в Російській імперії залишалися в правовому плані після Великої 

реформи 1861 року незавершеними. З юридичної точки зору весь комплекс поземельного 

регулювання, на думку М.Н. Покровського, існував як "Суцільна бланкетна зона" у загальній 

юридичній практиці [1]. Відносини між селянами і поміщиками, між земськими установами і 

громадою, між банками і фізичними особами різної станової приналежності носили 

прецедентний, не уніфікований характер [2]. 

Відсутність у російському праві таких буржуазно-демократичних аксіом, як: рівність 

усіх перед законом;  гуманізація права; закон зворотної сили не має;  загальність й 

універсальності правової норми – призводила до того, що всі угоди з земельного обігу 

ставали недійсними в об’єктивному плані. Існувала різна судова практика в справі дозволу 

земельних суперечок – у діапазоні від права сили до принципу найближчого прецеденту [3]. 

Власне кажучи, Земельний кодекс імперії мав явно виражений феодальний характер і не 

відповідав ринковим відносинам, які зароджувалися в сільському господарстві. 

На різних окраїнах імперії існуючі колізії земельного права дозволялися різними 

способами. У Прибалтиці бланкетні зони Земельного кодексу заповнювалися в рішеннях 

периферійних судів, "виходячи зі здорового глузду", у Бессарабії і на Кавказі був присутній 

"елемент родового закону", у Туркистані суди першої інстанції при оформленні спадкування 

землі й угод обміну, оренди, купівлі-продажу дотримувалися "символічного трактування" 

загальноімперського законодавства [4; 5; 6]. 

До 1905 року назріла нагальна потреба привести існуюче законодавство у 

відповідність до змінених після реформи 1861 року відносин на селі. 

Урядове регулювання земельних відносин на півдні України, розгляд якого є метою 

даної роботи, було обумовлено сформованими аграрно-колоністськими традиціями на цій 

території і строкатим етнічним складом населення. 

Історіографія цієї проблеми представлена двома дослідженнями, автори яких 

зазначали різну природу правової психології земельних власників півдня України. І.М. Сакур 



зазначав, що волосні суди Херсонської губернії виносять свої рішення у земельних спорах з 

огляду на, у першу чергу, "національну приналежність позивачів і відповідачів", а тільки 

після цього звіряють свої вироки з імперським законодавством [7]. А.М. Костик, навпаки, 

зазначав, що зі скасуванням податкових пільг, отриманих колоністами ще в першій половині 

XІ століття, суди першої інстанції Єлисаветградської і Херсонської губерній не зважали на 

етнічну приналежність сторін, а керувалися винятково загальним законодавством [8]. 

Правові інструменти, застосовувані урядом для врегулювання земельних відносин на 

окраїнах імперії, не можна розглядати поза логічним тлумаченням загального юридичного 

тла тих постанов Кабінету Міністрів, якими той узаконював існування сформованого 

"периферійного" права на національних окраїнах [9]. Це Указ від 3 листопада 1905 року, за 

яким викупні платежі селян зменшувалися наполовину з 1 січня 1906 р., а з 1 січня 1907 року 

скасовувалися зовсім [10], це твердження проекту "Про поліпшення селянського 

землеволодіння і землекористування" [11], це Указ "Про поліпшення роботи волосних і 

земських судів" [12], а також ряд інших постанов, що додавали легітимності сформованій 

судовій периферійній практиці. 

Наявні джерела з даної проблеми, без обліку їхньої масштабної репрезентативності, 

можна умовно розділити за такими напрямками: 

– легітимна дискримінація селянина-общинника в здійсненні цивільних угод з обігу 

землі (купівля-продаж, спадкування, розділ сімейного наділу, оренда, суборенда); 

– відсутність статусу юридичної особи в територіальній сільській громаді у справах 

про спірні земельні питання, де відповідачем виступає держустанова; 

– збиткове правове положення селянина стосовно громади в угодах про відмежування 

і розмежування селянських наділів; 

– відсутність узаконеного процесуального забезпечення застави общинних наділів для 

продажу їхньому Селянському банку при виході селянина з громади; 

– визнання незначними общинних позовів, що стосується процедури відчуження 

спірних земель у приватних власників. 

У наявних судових архівах Верхнього сільського суду 2 ділянки Херсонського 

громадського судового округу з 1900-1903 рр., матеріали 14 судових слухань присвячені 

розгляду позовів з незаконного відмежування общинних земель чиновниками морського 

відомства м. Миколаєва [13; 14; 15].  

Статистика вироків дуже показова: 13 позовів залишилися незадоволеними, 1 позов 

задоволений частково – без відшкодування збитку, нанесеного громаді несанкціонованим 

будівництвом зерносховища на Інгульській пристані. 8 цивільних угод зі спадкування, 

суборенди визнані за цей час недійсними через заборгованість однієї зі сторін (селянина) по 



виплаті викупної позички Селянському банку [16; 17]. Мається на увазі заборгованість 

селянина-общинника банку по позичці, яку останній брав для проплати суми викупного 

платежу, що залишилася з реформи 1861 року. 

З 1895 по 1898 роки маються в цьому ж архіві матеріали двох слухань за підсумками, 

у яких селянам відмовлено в розгляді позовних заяв щодо несправедливих общинних 

вироків, що забороняють залишати разом із родинами громаду до сплати боргів з усіх 

громадських повинностей [18; 19; 20; 21]. 

Видхід селянина з громади на державному рівні гальмувався спеціальними правовими 

інструментами. Сільський суд Богоявленського посаду заборонив від’їзд родини Микити 

Ніколаєнка тільки тому, що двоє його синів підпадали під призовний вік, мотивувавши своє 

рішення указом Урядового Сенату від 11 березня 1835 року, що забороняє селянам північних 

губерній Росії займатися відхожим промислом і виїжджати, відлучатися із села, якщо вони 

мають синів рекрутського віку, протягом двох років [22]. Вирок суду ущемляв Ніколаєнка в 

правах, тому що посилався на Указ, сила якого поширювалася тільки на північні губернії 

країни, що спеціалізуються на відхожих промислах.  

Однак периферійні суди не завжди скрупульозно проводили в життя урядову політику 

стосовно реалізації цивільних економічних прав селянина. У 1900 році Владимирівська 

сільська розправа заборонила будівництво постоялого двору і трактиру поблизу села 

Братолюбівка за вимогою общинного сходу. Трактир планувалося будувати поблизу дороги 

не на общинних землях, але поруч із селом. Селяни не захотіли мати під боком питний 

заклад і звернулися до суду. Суд задовольнив спірні в правовому плані вимоги громади [23; 

24]. 

Однак більшість судових вироків, пов’язаних із відправленням цивільних 

правовідносин селян у галузі земельного обігу, як і раніше, носили дискримінаційний для 

населення характер і мали чітко виражену охоронну спрямованість. 

Дещо іншою була ситуація з земельними суперечками, ініційованими німецькими 

колоністами. Ілюстративним джерелом може служити справа Густава Корбера, який 

проживає в колонії Рорбах, і який у 1901 році звернувся до Новобузької судової присутності 

з заявою про дозвіл поділити свій земельний наділ, що має статус сервітуту, між двома 

своїми синами, які не могли за статутом колонії вступити в повне володіння успадкованим 

майном аж до смерті батька. Суд не побажав вступати у конфлікт із колоністами і не 

задовольнив вимоги позивача [25]. 

Правовий дозвіл земельних суперечок колоністів через недостатню джерелознавчу 

базу залишається білою плямою в історії земельних відносин на Миколаївщині і вимагає 

спеціального дослідження. Проте можна зробити проміжний висновок, що в період 



достолипінської аграрної реформи суди першої інстанції намагалися не вступати в конфлікт 

із самоврядуванням колоній з питань земельних відносин. 

Земельно-селянська політика царського уряду на окраїнах імперії не мала чітко 

поставлених стратегічних і тактичних задач. У юридичному плані частково легітимувала 

ментально усталені відносини всього спектра цивільно-правових угод, що стосуються 

земельного обігу. Волосні і губернські суди стихійно переходили на прецедентний характер 

врегулювання земельних суперечок, закриваючи, таким чином, бланкетні зони в праві, що 

виникали з розвитком нових ринкових відносин на селі. 

Історико-правовий аналіз дозволяє говорити про те, що столипінська аграрна реформа 

на окраїнах імперії здійснювалася "явочним порядком" набагато швидше, ніж у центрі 

країни. Законодавці у Санкт-Петербурзі своїми указами не формували нову земельну 

політику, а тільки узаконювали вже усталені відносини, й іноді не зовсім вдало. 
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