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Роз гля да ють ся ак ту альні пра вові пи тан ня що до діяль ності уря до во го Се на ту, 
прак тич но го за сто су ван ня за конів про євреїв у Російській імперії дру гої по ло ви ни ХІХ 
– ХХ ст., аналізу ють ся істо ричні умо ви вирішен ня єврейсь ко го пи тан ня.
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Рас сма т ри ва ют ся ак ту аль ные пра во вые во про сы де я тель но с ти пра ви тель ст вен
но го Се на та от но си тель но го прак ти че с ко го при ме не ния за ко нов о ев ре ях в Рос сий ской 
им пе рии вто рой по ло ви ны ХІХ – на ча ла ХХ в., ана ли зи ру ют ся ис то ри че с кие ус ло вия 
ре ше ния ев рей ско го во про са. 
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The article deals with urgent legal matters about the activity of government Senate and 
practical use of laws about Jews in Russian empire of the second half of 19th and the begin
ning of 20th century. Historical conditions of the regulation of Jewish matter are analyzed.

Keywords: government Senate; practical use of laws; Jews.

НеобхідністьдослідженнядіяльностіурядовогоСенатутапрактикизастосу-
ваннязаконівпроєвреївуРосійськійімперіїдругоїполовиниХІХ–початкуХХ
ст. обумовлена декількома чинниками. По-перше, саме в цей час євреї були
однією з найчисленніших етнічних груп в Україні; по-друге, внаслідок спе-
цифічних умов розселення, занять євреї значною мірою визначали характер і
структурекономічнихтаправовихпроцесіввУкраїні;по-третє,діяльністьурядо-
вогоСенатущодопрактичноїреалізаціїнормзаконодавствапризвеладосуттєвих
зрушеньусоціально-правовомужиттієврейства,допоявирадикальнихсуспільно-
правовихзмін,щовпливалиназмінуправовогостатусуєврейськогонаселенняв
Українівцейперіод.

Слідзазначити,щоокреміпитаннядіяльностіурядовогоСенатутапрактики
застосування законів про євреїв у Російській імперії другої половини ХІХ –
початкуХХст.досліджувалиусвоїхпрацяхтакінауковці,якС.Кельнер,І.Фриде,
Г.Сліозбергтаінші.Однакнеобхідністькомплексногоаналізуісторичнихумов
вирішенняєврейськогопитаннятаправовоїреалізаціїнормзаконодавстващодо
євреїв у Російські імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. зумовлена
необхідністюсучасноїнеупередженоїправовоїоцінкитемпоральнихзмінїхнього
середовищавУкраїні.

ПроблемазастосуваннязаконівпроєвреївуРосійськійімперіїпредставлена
численнимматеріаломувиглядізбірокправозастосовноїпрактикиСенату,скла-
дених практикуючими тоді юристами, і сенатських записок. Попришироку та

584 Держава і право • Випуск 55



різноманітну джерельну базу, історія правозастосувальної діяльності Сенату у
сферізаконодавствапроєвреївнеохопленаувагоюсучаснихдослідниківчастко-
вотому,щоаналізджерелвимагаєвідісториківнаявностізнаньусферіюриспру-
денції.АтимчасомдискусіїнавколоцьогонапрямудіяльностіСенатуєвіддзер-
каленнямполітичноїборотьбищодоєврейськогопитання,щосталовтойперіод
однимізнайважливішихчинниківусьогосуспільногожиттяімперії.

НапочаткуХХст.обговоренняпрактикиСенатуусправахєвреїввиходитьна
сторінкиперіодичнихвидань.ВідоміадвокатиЛ.Айзенберг,М.Винавертаінші,
відповідаючи на запитання читачів, регулярно доводили до відома населення і
роз’яснювалиновіухвалиСенатупроправаєвреїв1.

З моменту ухвалення судових постанов 20 листопада 1864 р. і ухвалення
нових статутів кримінального та цивільного судочинства виникли принципово
новіумовидляформуваннясудовоїпрактики,тазахистправізаконнихінтересів
єврейськогонаселенняРосійської імперіїнабувправовоїформи.Вході судової
реформи60-хрр.ХІХст. урядовомуСенатубулиповерненіфактичновтрачені
повноваження найвищого судового органу імперії. До судової реформи юрис-
дикційноїпрактикиуєврейськихсправахмайженеіснувало:малимісцевипадки
розглядупитань застосуванняокремихправовихположень імперського законо-
давствазгіднозпозицієюМіністерствавнутрішніхсправ,азаявивідприватних
осіббулирідкіснимвинятком.

Ситуаціязміниласязрозвиткомінститутупредставництваінтересівєвреїву
суді через адвокатів, здебільшого єврейського походження, які вважали своїм
обов’язком забезпечити захист тих небагатьох прав, якими володіла єврейська
національнаменшина.Післясудовоїреформи1864р.,незалежновідпоходження
тавіросповідання,встанповіренихприсяготримуютьдоступвипускникиюри-
дичногофакультету.Дочленівпрофесійногоспівтовариства,основнадіяльність
якогопов’язаназпредставництвомусуді,потрапляютьюристиєврейськогопохо-
дження(М.І.Митий,Л.М.Айзенберг,Г.Б.Сліозберг,М.М.Вінавер,А.Я.Пассо-
вер,О.О.Грузенберг).Разомзнабуттямстатусуповіреногоприсягивониотриму-
валиможливістьназаконнихпідставахвідстоюватиправатаінтересиєврейсько-
го населення. Від приватних осіб через повірених присяг стали надходити як
одноосібні,такіколективніскарги.Ключовимпринципом,щовплинувнапояву
практикиусправахєвреїв,бувпринциптлумаченнязакону.Відповіднодонового
статусу цивільного судочинства судові інстанції були зобов’язані вирішувати
справу«заточнимрозумоміснуючихзаконів,аувипадкунеповноти,неясності,
недолікучипротиріччя,основуватирішеннянасмислізакону»2.Ранішевирішен-
нясправицілкомзалежаввідбуквальноготлумачення,інакшерішеннявважалося
таким,щоґрунтуєтьсяназаконі.

Проголошенийпринципзмагальностісудовогопроцесутавстановленняста-
тусуповіренихприсягвідтепердавалиможливістьобмеженомувправахєврейсь-
комунаселеннювідстоюватисвоїінтересизадопомогоююрисдикційнихзасобів
спеціально передбачених законом. Завдяки практиці й ухвалам Сенату вимоги
прозахистправєвреївсталивизнаватисязаконними.Тепернезаконністьвимог
євреїв,щозверталисядосуду,необхіднобулодоводити.Такимчином,з’явився
засібборотьбизколишнімсвавіллям.Присудивідтеперґрунтувалисячастішене
набуквальномутлумаченнізакону,анатлумаченнізазначенням.Своюнезгодуз
присудомпозивачабозаявник,скориставшисьпослугамиповіреногоприсяги,міг
висловитишляхомподаннякасаційноїскаргидоСенату.
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Перед дослідниками стоять кілька завдань: належить з’ясувати, які цілі
переслідувалозаконодавствопроєвреївРосійськоїімперіїіякоюміроюврішен-
няхСенатувідображалосяпротистоянняполітичнихісуспільнихсилвєврейсь-
комупитанні.Крімтого,слідзрозуміти,чимпояснюєтьсянестабільністьсенатсь-
коїсудовоїпрактики.Поприте,щосудовапрактикаузагальнюваласятарішення
Сенатумалиюридичнусилудляподальшиханалогічнихсправ,незавждибула
можливістьудвоходнаковихвипадкахпосилатисянапопереднєрішенняСенату
вобґрунтуваннісвоєїправовоїпозиціїтастворенняпрецедентуфактичномогло
починатисязаново.

Можнаприпустити,щовеликачасткасправуСенатізаскаргамитапозовами
євреївпов’язаназдоведеннямїхніхправнапроживаннявРосійськійімперії,як
увнутрішніхгуберніях,таківмежіпостійноїосілості,атакожпов’язанезцим
право власності на нерухомість. Про те, що питання права проживання було
одним із центральних, свідчитьнаявність збірок законів і сенатської практики,
присвяченоїсамеційчастинінормативногоматеріалупроєвреїв.

Вирішення Сенатом питання про право проживання євреїв відбувалося в
суперечливихізаплутанихзаконодавчихумовах.Основнапричинацихсупереч-
ностей,надумкуодногознайвідомішихзахисниківправєвреївуРосіїГ.Сліоз-
берга,полягалав тимчасовомухарактері самих законівпро євреїв. Законодавчі
актиприймалисяззастереженням«дозагальногоперегляду»3.

Іншоюпроблемоюзастосування законівпро євреївбула залежністьметодів
правовогорегулюваннявідполітичнихмотивів.Специфікаправовогополяполя-
галавтому,щоправотаполітиказмішувалися,внаслідокчогоєврейськепитання
залишалосяневирішенимостаточнонінаполітичному,нінаправовомурівнях.
Принцип, відповіднодоякогоповиннібули застосовуватися законипроєвреїв,
закріплювався у ст. 767 Закону про стани: «до євреїв застосовуються загальні
закони, що діють на всіх підданих Російської імперії, за виключенням тих
випадків, коли існують спеціальні закони,щомістять виключення із загальних
правил».Отже,щонезабороненоспеціальнимзаконом,тедозволено.

Протерозширенедовільнетлумаченняобмежувальногозаконувсуперечусім
правовимнормамбулочастимявищемпрактикиполіціїтасудів.Тлумаченняцих
нормвиходилозамежіюриспруденції,прощо,наприклад,свідчитьвипадок,опи-
санийумемуарахГ.Сліозберга.

У1889р.ЗагальнимзібраннямПершоготаКасаційногодепартаментівСенату
булорозглянутосправудружиниповіреногоприсягиГольденберга,щопобажала
придбатибудинокуКиєві,алеотрималавідмовувіднотаріусавреєстраціїцього
договору.Доповідач у цій справі, сенаторКримінального касаційного департа-
менту професорН.С. Таганів,що дотримувався негативного рішення питання,
аргументувавсвоюпозиціютим,щовсуперечзагальномуправовомупринципу
законівпроєвреївправопроживанняєвреязвищоюосвітоюзамежеюосілостіє
особистимпривілеєміможенадаватисядружинілишенакористьсумісногопере-
бування,що не розповсюджується на реалізацію права купівлі об’єкта нерухо-
мості.ДоказиТаганівапереконалисенаторівіправопроживаннядружиниєврея
звищоюосвітоюбуловизнанопохіднимвідправчоловіка,анесамостійним4.У
жодномунормативномуактінемістилосяподібнихобмежень,ірішенняСенату
грунтувалося виключно на довільному тлумаченні. Таким чином, у сенатській
практиці зміцнилася теорія «похідного права проживання» дружин євреїв за
межеюосілості,що,усвоючергу,сталопідставоюдляподальшихобмеженняху
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правах.
Зпочатку1880-хрр.закони,щодозволялиокремимгрупамєвреївпроживати

замежеюосілості,постійнодоповнювалисяновимиумовамиїхвиконання,зву-
жуючиколоосіб, на якихцей законрозповсюджувався.Наприклад, у середині
90-х рр. ХІХ ст. новим формальним приводом для виселення ремісників із
губерній,що не входили в межу осілості, стала вимога доформи ремісничого
посвідченняйумовапідтвердженнястажуучнятапідмайстра.Особливобороли-
ся проти виселення ремісники з Риги, доводячи свої скарги до вищої судової
інстанціїімперії–урядовогоСенату5.Івкожномуокремомувипадкунеобхідно
булодомагатисярішеннянакористьремісників,інакшерештаєвреїв-ремісників,
щопроживалиувнутрішніхмістахРосії,підлягалабвиселенню.Специфікароз-
глядусправуСенатіполягалавтому,щостворенняпозитивногопрецедентумало
колосальнезначеннядляподальшоговирішенняаналогічнихсправ,ітутбагато
залежаловідзусильадвокатів.

Принципзмагальностісудовогопроцесупозбавлявсудзборудоказівусправі,
аширока нормативна база імперських законів про євреїв вимагала участі про-
фесійних правозахисників. До появи стану повірених присяг захист інтересів
єврейського населення здійснювався у формі клопотань через т.з. штад ланів
(посередників, заступників), але кількість таких захисників була невеликою, а
саміклопотаннямалихарактеррадшеособистогопрохання6.Зпоявоююристів,
щоспеціалізуютьсяназаконодавствіпроєвреїв,виниклипринциповоновіумови
дляформуваннясудовоїпрактикизправєвреїв.

Прирозглядісправ,щотакчиінакшестосувалисяінтересівєврейськогонасе-
ленняімперії,протистоянняполітикитаправачастододавалобагатьомсправам
політичноїзначущості.Цестосувалосянетількисправпропогромичиритуаль-
нихпроцесів,алейменшвідомихсправпроправопроживанняєвреївуРосії.Для
багатьохадвокатів-євреїв,щопрагнулизадопомогоюстворенняновихсудових
прецедентів бодай частково поліпшити становище свого народу, правозахисна
діяльність до 1905 р. – це прояв національної політичної діяльності. Вінавер,
Сліозберг,Кроль,Грузенберг,Айзенбергбулинетількиправозахисниками,алей
визначнимидіячамиталідерамиякзагальноросійських,такієврейськихполітич-
нихпартій.Небажаючимиритисязутискамитасвавіллям,володіючивисоким
рівнемправовоїкультуриінаціональноїсвідомості,вонивідстоювалиінтересами
євреївувищомусудіімперії.Завдякиїхнімзусиллямз’явиласясудовапрактика,
щодозволяєпростежитидинамікурозвиткуправовогозахисту,якийзгодомвпли-
нувнаперехідвідправозахисноїдіяльностідополітичної.

В умовах зростаючої політичної активності в перші роки ХХ ст. виникла
необхідністьвиробленняпрограмидляпостановкипитанняпроправаєвреївна
державномурівні.У1905–1907рр.уцьомунапрямідіявСоюздлядосягнення
повноправності єврейського народу в Росії. Серед його ініціаторів і керівників
булиюристи-діячистовреногощеназламіХІХ–ХХст.«бюрозахистуєвреїв»7.У
ходіподій1905–1907рр.сенатськапрактикаусправахєвреївбулавинесенана
суспільно-політичний рівень. Завдяки великому досвіду боротьби за права та
інтересиєвреївуСенатіадвокатиМ.Вінавер,Г.СліозбергіО.Грузенбергстали
тимиполітичнимігромадськимидіячами,яківивелиєврейськепитаннянавсе-
російськуполітичнуарену.

ЗавданнямБюроЗахистубули:боротьба зарівноправність,протидія тлума-
ченнюзаконівуневигідномудляєвреїврозумінні,боротьбазусілякимиспрямо-
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ванимизаходами,атакожантисемітизмом.
БюроЗахистутакожорганізовувалопредставництвоєвреївупогромнихпро-

цесах, запрошуючи адвокатів-захисників або цивільних позивачів. Діяло Бюро
захистутаємно.

ДойогопоявибаронГораційГінзбургбувледьнеєдиноюособою,доякоїз
усіх кінців Росії зверталися постраждалі євреї. Очолював депутацію після
КиївськогопогромудоцаряОлександра ІІІ11травня1881р.Царсказавдепу-
тації,щоєвреї–лишепривід,апогроми–справаанархістів,алевідразуждодав,
щоцерезультатєврейськоїексплуатаціїкорінногонаселення8.

ОднимізпершихзавданьБюроЗахистубулонапрацюваннязапискинаім’я
головиКомітетуміністрівС.Ю.Вітте про необхідність рівноправ’я для євреїв.
Оскільки євреї у Росії, крім губернії Царства польського, не мали общинного
правління,визнаногозаконом.БюроЗахистуініціювалоорганізаціюВіленського
З’їзду25-27березня1905р.,наякомубулоприйнятерішенняпроте,щонатой
час,згіднозГородовимПоложенням1870р.євреїобиралисяугласніназагаль-
нихпідставах(щоправда,їхнякількістьнеповиннабулаперевищуватитретини
відзагальногочисла).ЗгіднозГородовимПоложенням1892р.євреїбулипозбав-
леніпасивногойактивноговиборчогоправавміськідуми,агубернськійвладі
надавалосяправопризначатиєвреївугласнінасвійрозсуд(щобїхнякількістьне
перевищувала10%загальногочислагласних).Запропонованаколективнавідстав-
каєвреїв-гласнихбулазадуманаякпротестпротипринципупризначенняєвреїв
гласними замість їх обрання нарівні з гласними інших віросповідань.На з’їзді
булаприйнятарезолюціяпростворення«Союзудлядосягненняповноправності
євреїв».

Зі створенням Союзу повноправності Бюро Захисту фактично припинило
свою діяльність. Була утворена єврейська народна група, з’їзд якої відбувся в
лютому1904р.,ухваленаплатформаСоюзувизволення.

Одне з найстаріших єврейських товариств – Товариство для поширення
просвітисередєвреїв і скликаннядляуправліннякраїноюнародногопредстав-
ництва,обраногоназасадахзагальногопрямого,рівногоітаємногоподанняголо-
сувсімабезрізницігромадянами.

18лютого1905р.буввиданийрескриптпронароднепредставництвоздорад-
чимифункціями.НапрацьованийпроектзаконупрозаконодавчуДумупередба-
чавненадаватиєвреямвиборчихправ.

Ужовтні1905р.прокотилисяпогроми,якінелишебулидопущенівладою,
але й відбувалися за її участі. ВОдесі командувач військами баронКоульбарс
говоривубудинкуградоначальника,що«всіми,мовляв,удушіспівчуваємопро-
грамам».

УКиєві, якустановленоревізієюсенатораГерну,поліцменістерЦихоцький
бувприсутнімпідчасрозгромівєврейськихкрамницьіквартиртаявносхвалю-
вавїх.

Генерал Безсонов, до обов’язків якого входила військова охорона одного з
районівКиєва,сказавпогромникам:«Громіть,алеграбуватинеможна»9.

Виборчийзаконажніякневідповідавтому,чоговимагалагромадськадумка.
СередобранихдоДержавноїДумидепутатівбуло12 євреїв.Цякількістьбула
значною,зважаючинате,щовусіхвиборчихокругахєвреїстановилименшість.
Євреї-депутати 1-ї Державної Думи розпочали свою діяльність більш-менш
оптимістичноналаштовано.УпереважнійбільшостіДержавнаДумавиступалаза
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рівноправність євреїв. 9 травня 1906 р. був поданий запит про дії влади з
організаціїєврейськихпогромівіміністрвнутрішніхсправА.А.Столипіннадав
щодоцьогопитаннязовсімнедостатніпояснення.ДумавимагалавідставкиСто-
липіна,однакдоцьогочасурішенняпророзпускДумивжебулоприйнято.

НахвиліреволюціїуПетербурзівлистопаді1905р.відбувсяІІз’їздСоюзу
повноправ’я.НаЗ’їздіоднимізосновнихбулопитанняпропогроми.Єврейські
лідериСоюзувважали,щонеобхіднонегайнорозпочатистворенняВсеросійських
Єврейськихнаціональнихзборівдлявстановленняформіпринципівнаціональ-
ного самовизначення. Влада та чорносотенці прагнули завадити євреям брати
участьувиборахдоДержавноїДуми.Так,вУманібувзаарештованийлікарС.
Френкельзметоюпаралізуватийоговпливнавиборців-євреїв.

10–12лютого1906р.відбувсяІІІз’їздСоюзурівноправ’я,наякомурозгорну-
лася бурхливаполемікапро створення єврейськоїфракції.У губерніях тактика
Союзумаласвоїплодийувиборахвзялоучасть70%євреїв-виборців.

УперіодроботиДержавноїДуми(червень1906р.)відбувсяпогромуБілос-
тоці, де було вбито 82 євреїв. Депутати надіслали терміновий запит урядові з
вимогоюприпинитипогром.

УманіфестіпророзпускДержавноїДумибувпередбаченийпочатокроботи
зановообраноїДуми20січня1907р.РозпускДумипояснювавсяпередусімтим,
щовоназамістьздійсненнязаконодавчогопроцесуспрямовуваласвоюдіяльність
усферу,якаїйненалежить,маючинаувазівідправленнядоБілостокудумської
комісіїдляз’ясуванняпричинінаслідківмісцевогопогрому.Даліговорилосяпро
вказування Думи на недосконалість основних законів, адже ініціатива щодо
їхньоїзміниналежалавиключноцарю.

ДодругоїДержавноїДумибулообрано4депутатиєврейськоговіросповідан-
ня, хоча занаціональністюєвреївбулоп’ять, оскількиобранийвідПетербурга
І.В.Гессензаписавсядоспискуякєврейзанаціональністютаправославнийза
віросповіданням,щовикликаловеличезнусенсацію.

І.В.Гессен,обранийдодругоїДуми,буводинізнайвпливовішихїїчленіві
очолював судову Комісію Думи. Враховуючи досвід першої Державної Думи,
другаДумавирішилазосередитисянестількиназапитахщодовикриттяуряду,
скільки на конкретній законодавчій роботі. За згодою керівництва Союзу було
вирішенодомагатисяповноправ’я,щобзрізнихзаконопроектів,якінадавалися
населенню,буливикресленіслова«окрімєврейських».

Оцінюючи роль і значення діяльності урядового Сенату щодо практичної
реалізаціїнормзаконодавствапроєвреїв,слідвідзначити,щовціломувонапри-
звела до суттєвих зрушень у соціально-правовому житті єврейства та сприяла
виникненнюрадикальнихсуспільно-правовихзмін,щобезпосередньовпливали
назмінуправовогостатусуєврейськогонаселеннявУкраїнівцейперіод,атакож
забезпечила ширші можливості щодо використання євреями засобів юрис-
дикційногозахистусвоїхправізаконнихінтересів.
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