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ЮРЫДЫЧНАЯ ПАЛІТЫКА ЦАРЫЗМУ Ў КАНТЭКСЦЕ ФАРМІРАВАННЯ  

І ДЗЕЙНАСЦІ ОРГАНАЎ ПАЛІТЫЧНАЙ ЮСТЫЦЫІ САВЕЦКАЙ ДЗЯРЖАВЫ 
 
У выніку аналізу функцыянавання судовай сістэмы, рэпрэсіўнай дзейнасці палітычнай паліцыі, характарыстыкі 

нарматыўных прававых актаў царызму становіцца відавочным, што ў самаўладнай Расіі XVIII–XIX стст. сфарміравалася 
палітычная юстыцыя, якая паслужыла ўзорам станаўлення і дзейнасці рэпрэсіўных органаў палітычнай юстыцыі савецкай 
дзяржавы. 

Праблема юрыдычнай палітыкі царызму ў кантэксце станаўлення і ўмацавання савецкага палітыка-прававога 
рэжыму не з’яўлялася прадметам даследавання навукоўцаў. Асабліва гэта тычыцца пытанняў дзейнасці органаў 
палітычнай юстыцыі, Асобай нарады пры міністры ўнутраных спраў Расіі, уплыву рэпрэсіўнай практыкі юстыцыі 
царызму на фарміраванне сістэмы органаў для падаўлення палітычных праціўнікаў савецкай дзяржавы.  

 
Пры разглядзе такой маштабнай з’явы, як сталінскія палітычныя рэпрэсіі, натуральна ўзнікае 

пытанне аб іх глыбінных вытоках. Зразумела, што адказ неабходна шукаць не толькі ў наяўнасці 
адначасова дзеючых прычын сацыяльна-эканамічнага і палітычнага характару, але і ў пошуках гэтых 
прычын у гістарычнай рэтраспектыве. Далёка не ўсё, што адбывалася ў краіне ў 30-я – пачатку 50-х гг. 
ХХ ст., можна растлумачыць падзеямі гэтага часу: многае прыводзіць нас да рэвалюцыі 1917 г., а 
некаторыя абставіны бяруць свой пачатак у ранейшым перыядзе. Да ліку такіх адносяцца асаблівасці 
юрыдычнай палітыкі царскіх улад. 

Звесткі аб арганізацыі і дзейнасці палітычнай паліцыі ў дарэвалюцыйны перыяд утрымліваюцца 
ў працах І.В. Аржахоўскага, М.П. Ярошкіна, Р.С. Мулукаева, А.Е. Скрыпілёва, В.А. Шаўкапляс, 
Ф.А. Шумскага і інш. У іх даследаваннях знайшлі адлюстраванне пытанні станаўлення палітычнай 
паліцыі, уплыву паўстання дзекабрыстаў на рэарганізацыю сістэмы палітычнага сыску, месца і ролі 
палітычнай паліцыі ў сістэме дзяржаўнага кіравання краіны і інш. 

Гісторыя сведчыць, што неразвітыя, першапачатковыя формы палітычнай юстыцыі, якія 
выдзялялі праследаванне палітычных злачынстваў у спецыяльную катэгорыю, існавалі ва ўсіх 
краінах. Было гэта і ў Расійскай дзяржаве. Невыпадкова вядомы дарэвалюцыйны вучоны Г.Г. Тэльберг 
падкрэсліваў цесную сувязь гісторыі палітычнага суда з гісторыяй вярхоўнай улады і палітычнага 
руху: «...вывучэннем практыкі гасударавых спраў пацвердзілася думка аб пастаянным і звычайным 
удзеле органаў вярхоўнай улады ў арганізацыі палітычнага суда... Думка аб тым, што суд палітычны 
ў сваім мінулым не зліваецца з гісторыяй суда крымінальнага, а складваецца ў формы спецыяльныя і 
своеасаблівыя, – гэта думка знайшла сваё бясспрэчнае пацвярджэнне» [17, с. 313–314]. 

Мы не будзем аналізаваць усе змяненні ў нормах матэрыяльнага дарэвалюцыйнага заканадаўства, 
адзначым толькі, што, за рэдкімі выключэннямі, яно не ведала самастойных актаў аб палітычных 
злачынствах. Апошнія прадугледжваліся асобнымі главамі крымінальнага закона. І сам тэрмін 
«палітычныя злачынствы» не ўжываўся ні да так званай сацыялістычнай рэвалюцыі, ні ў савецкі час. 
У апошнім дарэвалюцыйным Крымінальным улажэнні 1903 г. палітычным злачынствам было 
прысвечана больш за 30 артыкулаў. Напрыклад, гл. 3 «Аб бунце супраць вярхоўнай улады» 
прадугледжвала смяротнае пакаранне за замах на імператара ці члена імператарскага дома (арт. 99); 
катаргу – за ўдзел у суполцы дзеля ўчынення гэтых злачынстваў (арт. 102); зняволенне ў крэпасці – за 
складанне абразы ці пагроз імператару, імператрыцы ці наследніку прастола (арт. 104). Глава 4 
устанаўлівала пакаранні за дзяржаўную здраду.  

Можна сцвярджаць, што спецыяльны рэпрэсіўны апарат па палітычных справах сваё развіццё 
атрымаў пры Пятры І і яго наступніках. Ён бярэ свой пачатак з Прэабражэнскага прыказа ў Маскве. У 
той час у Пецярбургу была створана і Тайная канцылярыя для расследавання справы царэвіча 
Аляксея. Пры Кацярыне І найбольш важнымі палітычнымі справамі займаўся Вярхоўны тайны савет, 
а потым – Канцылярыя тайных «вышуковых спраў» (пазней называлася Тайнай экспедыцыяй). 
Кацярына ІІ падначаліла гэту экспедыцыю генерал-пракурору. Пры Аляксандры І палітычныя 
злачынствы пачалі расследавацца ў Асобай канцэлярыі міністра паліцыі, якая з 1819 г. перайшла ў 
распараджэнне Міністэрства ўнутраных спраў (МУС). На апошнюю ўскладалася задача сачыць за 
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«палітычнымі настроямі» розных слаёў насельніцтва, дзейнасцю масонскіх лож, барацьбой са 
шпіянажам, спыняць антыўрадавую дзейнасць [2, с. 39–40]. Пасля задушэння паўстання 
дзекабрыстаў 3 ліпеня 1826 г. Мікалай І выдаў Указ аб утварэнні «трэцяга адзялення Уласнай яго 
імператарскай вялікасці канцылярыі» як органа палітычнай паліцыі, якому адводзілася роля 
«цэнтральнага штаба па нагляду за думкай агульнай і духам народным» [5, с. 487]. У адпаведнасці з 
гэтым указам Асобая канцылярыя пераводзілася з МУС у трэцяе аддзяленне. Праз год у 
распараджэнне трэцяга аддзялення была афіцыйна прадстаўлена ўзброеная сіла – Корпус жандараў. 
«Тайная паліцыя, – пісаў І.Т. Тарасаў, – як спецыяльная вышуковая паліцыя, у веданні якой былі 
толькі палітычныя злачынствы, мела і мае ўсюды, дзе яна існуе, два цёмныя бакі: яна праследуе не 
толькі палітычныя злачынствы, але і палітычныя перакананні, прысвячаючы нярэдка апошняй 
дзейнасці найбольшую суму энергіі і, акрамя таго, нярэдка не прызнаючы ніякіх законных межаў для 
сваёй дзейнасці, яна ўрываецца ў сферу індывідуальнай свабоды пры такіх абставінах і ў такой 
форме, што адбірае ў асобы ўсе сродкі для абароны супраць насілля і самавольства» [16, с. 86]. 

У 1880 г., ідучы насустрач пажаданням ліберальнай грамадскасці, Аляксандр ІІ ліквідаваў трэцяе 
аддзяленне. Яго справы былі перададзены Дэпартаменту дзяржаўнай паліцыі Міністэрства 
ўнутраных спраў. «Такім чынам імператар пазбаўляўся органа, які фактычна стаяў над 
міністэрствамі, тайна кантраляваў дзейнасць дзяржаўнага апарату» [13, с. 416]. 

Але ні трэцяе аддзяленне, ні жандармерыя, якія мелі права расследаваць справы аб палітычных 
злачынствах, не выконвалі судовых ці квазісудовых функцый. Праўда, ужо з канца ХІХ ст. справы аб 
палітычных злачынствах маглі перадавацца са звычайных акруговых судоў у судовыя палаты. 
Акрамя таго, згодна з Палажэннем аб мерах да аховы дзяржаўнага парадку і грамадскага спакою ад 
14 жніўня 1881 г. МУС атрымала права ўвядзення «надзвычайнага становішча» (п. 4), а таксама 
ўзмоцненай або надзвычайнай аховы (п. 6). У гэтых выпадках яно магло забраць з пракуратуры 
любую следчую справу і перадаць яе на разгляд ваеннага суда (п. 17) [14, с. 159–166].  Гэты 
нарматыўны прававы акт, па словах У.І. Леніна, стаў «адным з самых устойлівых, асноўных законаў 
Расійскай імперыі» [6, с. 331]. 

Папярэдняе расследаванне палітычных спраў праводзілася неаб’ектыўна і прадузята, 
практыкаваліся фальсіфікацыі дакументаў, катаванні, правакацыі. Расследаванне цягнулася месяцамі 
і гадамі. Але калі па палітычнай справе праходзілі людзі, якіх патрэбна было тэрмінова публічна 
пакараць, следчыя органы не лічыліся з непаўнатой матэрыялаў і накіроўвалі справу ў суд. 

Адзначым, што да сярэдзіны ХІХ ст. судовая сістэма Расіі была архаічнай, па сутнасці, 
падначаленай адміністрацыі і залежнай не толькі ад цэнтральнай і мясцовай улады, але і ад 
жандармерыі і паліцыі. «Рускае судаводства пачынаецца ў змроку, цягнецца ў маўчанні, употай, 
часта без ведама аднаго з удзельнічаючых бакоў і заканчваецца грамадаю бесталковых папер. Няма 
адваката, каб гаварыў за справу, няма прысяжных, каб зацвердзіць надзею, і, у асаблівасці, няма 
галоснасці, каб прасвятліць, утрымаць і накіраваць надзеленых судовай уладай», – пісаў дзекабрыст 
Лунін [9, с. 56].  Такімі былі і служачыя суда. Вось хто, па сведчанню таго ж аўтара, працаваў у 
вышэйшай судовай інстанцыі – Сенаце: «Кавалерысты, якія не ўседзяць ужо вярхом, маракі, якія не 
перанясуць ужо гайданку, іншаземцы, якія не разумеюць рускай мовы, адным словам, усе, каго няма 
куды дзець, знаходзяць мяккае крэсла ў Сенаце» [9, с. 56]. Другі дзекабрыст М.І. Тургенеў пісаў, што 
«…самавольства будзе выгнана з суда і судаводства, калі суд стане незалежным і не будзе 
падвяргацца кантролю з боку ўрада... Незалежнасць судовай улады ад улады выканаўчай з’яўляецца 
асновай правасуддзя і грамадзянскага дабрабыту» [18, с. 300]. Даследчык Б.Г. Літвак таксама 
адзначае: «Уся першая палова ХІХ ст. ведае шэраг праектаў па ўдасканаленню судовага 
заканадаўства, …але толькі пасля адмены прыгоннага права стала магчымым правесці судовую 
рэформу ў Расіі» [7, с. 215]. Асноўная мэта судовай рэформы 1864 г. заключалася ў тым, каб 
стварыць самастойную галіну ўлады – судовую. Рэформа ўводзіла прэзумпцыю невінаватасці, 
галоснасць, вуснасць, непасрэднасць, спаборнасць судаводства, прадугледзела шэраг гарантый права 
абвінавачанага на абарону, удзел адваката; стварыла суд прысяжных, абвясціла прынцып ацэнкі 
доказаў па ўнутранаму перакананню суддзяў; прадугледзела касацыйнае і апеляцыйнае абскарджанне 
прыгавораў. Прыняцце Статута крымінальнага судаводства 1864 г., які замацаваў дэмакратычныя 
прынцыпы і інстытуты, азначала якасны скачок, нават пераварот, у сферы расійскай юстыцыі. Разам 
з тым неабходна адзначыць, што фактычна прававая сітуацыя, якая склалася ў выніку рэформы, была 
не такой зладжанай і адназначнай, як гэта можа здацца пры знаёмстве з выдадзенымі тады 
дакументамі. З аднаго боку, Статут 1864 г. і акты, прынятыя пасля яго, стваралі вельмі пазітыўныя 
ўмовы для дзейнасці незалежнага суда. І гэтым карысталіся многія ліберальныя юрысты. З другога 
боку, сам Статут меў значныя недахопы. Перш за ўсё з кампетэнцыі суда прысяжных з самага 
пачатку былі выключаны справы аб дзяржаўных злачынствах, у 1878 г. – аб супраціўленні 



распараджэнням урада, непадпарадкаванні ўладам, непавазе да чыноўнікаў, а ў 1881 г. – справы аб 
злачынствах па службе. Статут утрымліваў вялікі пералік спраў, якія падлягалі разгляду пры 
зачыненых дзвярах, у тым ліку «аб вымаўленні дзёрзкіх абразлівых слоў супраць гасудара імператара 
і членаў імператарскага дома». Пры гэтым з 1887 г. распараджэннем міністра юстыцыі для «засцярогі 
годнасці дзяржаўнай улады» пералік мог быць пашыраны. Адзначым і тое, што рэфарміраваны суд 
заставаўся ў значнай ступені саслоўным. У прыватнасці, захоўвалася адрозненне ў прававым стано-
вішчы падсудных у залежнасці ад іх сацыяльнай прыналежнасці.  Аднак галоўнае заключалася ў тым, 
што дэмакратычныя прынцыпы судовай рэформы ў значнай ступені зводзіліся на нішто прававымі 
актамі, якія былі выдадзены пасля забойства Аляксандра ІІ у 1881 г. Асноўным актам было згаданае 
вышэй Палажэнне аб мерах да аховы дзяржаўнага парадку і грамадскага спакою ад 14 жніўня 1881 г. 
Яно давала уладзе шырокія магчымасці ўмяшання ў кампетэнцыю суда. У рэгіёнах, якія абвяшчаліся 
на становішчы ўзмоцненай або надзвычайнай аховы, судовыя органы былі непасрэдна падначалены 
адміністрацыі. Мясцовыя ўлады атрымалі права ўжываць выключныя меры – адміністратыўную 
высылку без суда, закрытыя судовыя працэсы, ваенныя суды. У Пецярбургу, Маскве і Варшаве пры 
паліцэйскіх упраўленнях былі ўтвораны спецыяльныя органы вышуку – аддзяленні па ахове парадку і 
грамадскай бяспекі, якія звычайна называліся ахоўнымі аддзяленнямі, або ахранкай. Іх задача 
заключалася ў расследаванні палітычных злачынстваў. Яны замянялі, па словах супрацоўніка ахранкі 
(пазней выкрывальніка яе дзейнасці) Л. Меньшыкава, архаічнае трэцяе аддзяленне. Палажэнне аб 
мерах да аховы дзяржаўнага парадку і грамадскага спакою, па сутнасці, выводзіла аператыўна-
вышуковую дзейнасць і папярэдняе расследаванне па палітычных справах са сферы судовага 
кантролю. Значэнне гэтага прававога акта было дакладна вызначана А.А. Лапухіным, які, кіруючы 
Дэпартаментам паліцыі з 1902 па 1905 г., нямала зрабіў для правядзення яго ў жыццё. Ужо на пенсіі 
ён пісаў, што Палажэнне ад 14 жніўня 1881 г. «…паставіла ўсё насельніцтва Расіі ў залежнасць ад 
асабістага меркавання чыноў палітычнай паліцыі» [8, с. 26]. Там, дзе гаворка ішла аб дзяржаўнай 
бяспецы, аб’ектыўнага крытэрыю вінаватасці больш не існавала: вінаватасць устанаўлівалася на 
падставе суб’ектыўнага меркавання паліцэйскіх чыноўнікаў [8, с. 27]. 

Такім чынам, дэградацыя судовай улады пасля забойства Аляксандра ІІ пайшла ў трох кірунках: 
бескантрольнасць паліцыі і жандармерыі, якія падпарадкоўваліся толькі вышэйшым адміністра-
цыйным уладам; аслабленне дэмакратычных інстытутаў, уведзеных у выніку рэалізацыі судовай 
рэформы; узрастанне ролі ваенных і надзвычайных судоў, якія дзейнічалі па сваіх правілах. Усё гэта 
значна дэфарміравала першапачатковыя задумы аўтараў судовай рэформы. Абвешчаная незалеж-
насць суда была значна падарвана. Напрыклад, пытанне аб накіраванні справы ў агульнаграмадзянскі 
або ваенны суд вырашалася міністрам унутраных спраў ці генерал-губернатарам. Ад гэтага залежала 
і мера пакарання: многія злачынствы ў ваенным судзе абавязкова цягнулі да смяротнага пакарання, у 
той час як грамадзянскі суд не мог прымяніць гэту меру. 

Можна канстатаваць, што галоўную рэпрэсіўную ролю па справах аб палітычных злачынствах 
ігралі ваенныя суды, у тым ліку ваенна-палявыя. Асноўным прававым дакументам аб падсуднасці 
цывільных асоб ваенным судам было Палажэнне ад 14 жніўня 1881 г., якое фармальна ўводзілася 
«для выкаранення крамолы» на трохгадовы тэрмін. Але на падставе рашэнняў Савета Міністраў яго 
дзеянне працягвалася да 1917 г. [3, с. 153–154]. Названы нарматыўны прававы акт вызначаў галоўную 
рысу контррэформы – «нарастанне формаў пазасудовага самавольства».  

У ліпені 1889 г. Аляксандр ІІІ падпісаў указ аб увядзенні Палажэння аб земскіх участковых 
начальніках, згодна з якім губернатар прызначаў са складу мясцовых дваран земскіх начальнікаў з 
шырокім колам паўнамоцтваў: кантроль над органамі абшчыннага самакіравання, разгляд судовых 
спраў, зацвярджэнне прысудаў валаснога суда, рашэнне зямельных пытанняў і інш. Характарызуючы 
інстытут земскіх начальнікаў, вядомы расійскі палітык С. Вітэ пісаў: «Загана нарматыўнага прававога 
акта заключалася ў змешванні ўлады адміністрацыйнай з уладай судовай», што «ў культурнай 
дзяржаве немагчыма» [1, с. 299].  

Ваенныя суды камплектаваліся выключна з афіцэраў. Судаводства па рашэнню камандавання або 
суда ажыццяўлялася пры зачыненых дзвярах. У мясцовасцях, якія былі абвешчаны на ваенным 
становішчы, крымінальныя справы перадаваліся ў ваенныя суды на падставе жандарскага дазнання 
без правядзення папярэдняга следства. Тэрмін падачы касацыйнай скаргі скарачаўся да двух сутак, а 
ў гады першай  расійскай рэвалюцыі было дадзена ўказанне наогул не прапускаць касацыйных скарг 
у вышэйстаячы суд. Прыгаворы ваенных судоў, якія былі вынесены ў парадку ўзмоцненай або 
надзвычайнай аховы, зацвярджаліся генерал-губернатарам або камандуючымі войскамі. Замяніць 
смяротны прысуд другім пакараннем гэтыя асобы не маглі: такое права належала толькі самаму 
імператару. 

Яшчэ больш рэпрэсіўнай была практыка ваенна-палявых судоў, якія ўводзіліся ў адпаведнасці з 
Палажэннем Савета Міністраў ад 19 жніўня 1906 г. для барацьбы з рэвалюцыйным рухам. Яны 



ўводзіліся па патрабаванню генерал-губернатараў у мясцовасцях, якія былі абвешчаны на ваенным 
становішчы або на становішчы надзвычайнай аховы. Ваенна-палявы суд складаўся з пяці афіцэраў, 
сярод якіх не было ні аднаго юрыста. Ён разглядаў у асноўным справы па арт. 99 і 100 Крымінальнага 
ўлажэння, якія прадугледжвалі смяротнае пакаранне за замах на «недатыкальнасць свяшчэннай 
асобы царствуючага імператара» і за гвалтоўны замах «на змяненне ўстаноўленага ў Расіі спосаба 
праўлення». Ваенна-палявы суд разглядаў справы неадкладна, без удзелу абвінаваўцы і абаронцы, 
прысуд прадстаўляўся на зацвярджэнне генерал-губернатару або камандуючаму войскамі. Большасці 
абвінавачаных прысуджалася смяротнае пакаранне. Прыгавор ваенна-палявога суда прыводзіўся ў 
выкананне адразу, ва ўсякім разе не пазней за 48 гадзін пасля ўчынення злачынства.  

У 1906 г. ваенным міністэрствам было аддадзена распараджэнне «пакідаць без усякага руху» 
просьбы па справах аб асобах, асуджаных ваенна-палявымі судамі. Такім чынам, ні касацыйнага 
абскарджання, ні памілавання па гэтых справах не існавала. Ваенна-палявыя суды як форма жорсткай 
ваеннай расправы выклікалі абурэнне ва ўсіх слаях насельніцтва. Таму 20 красавіка 1907 г. урад быў 
вымушаны іх ліквідаваць [4, с. 288]. 

Вядомы крыміналіст М.Н. Гернет лічыў, што за перыяд з 1826 па 1917 г. у Расійскай імперыі па 
палітычных матывах было пакарана смерцю больш за 9 тыс. чалавек, прычым сярод іх былі не толькі 
асобы, якія аказвалі ўзброены супраціў прадстаўнікам улады, але і выпадковыя «агітатары» і «людзі з 
вуліцы», якія ўдзельнічалі ў мітынгах і сходах і тым самым парушылі ўстаноўлены парадак. У 1905–
1907 гг. толькі па распараджэннях камандзіраў карных атрадаў без суда і следства былі расстраляны і 
павешаны 1172 чалавекі. Разам з тым гэтыя лічбы невялікія ў параўнанні з тым, што адбывалася 
пасля рэвалюцыі 1917 г. 

Карціна рэпрэсіўнай дзейнасці царскай юстыцыі будзе няпоўнай, калі не ўзгадаць пра пазасу-
довыя меры, якія прымяняліся паліцыяй і жандармерыяй да сваіх падданых. Палажэнне аб мерах да 
аховы дзяржаўнага парадку і грамадскага спакою ад 14 жніўня 1881 г. давала права ў адміністрацый-
ным парадку прыцягваць асобу да зняволення ў турму або крэпасць на тры месяцы ці арышту на той 
жа тэрмін па аднаму толькі падазрэнню ва ўчыненні злачынства (п. 25). У адпаведнасці з § 34 
Палажэння ад 14 жніўня 1881 г. пры міністры ўнутраных спраў утваралася Асобая нарада з чатырох 
членаў: двух ад МУС і двух ад Міністэрства юстыцыі. Асобая нарада надзялялася правам падвяргаць 
любую «падазроную» або «шкодную» асобу адміністрацыйнай ссылцы «ў вызначаную мясцовасць 
Еўрапейскай ці Азіяцкай Расіі тэрмінам ад аднаго да пяці гадоў».  

Старшынстваваў на пасяджэнні Асобай нарады адзін з намеснікаў міністра ўнутраных спраў. Па-
сяджэнні насілі фармальны характар, таму што вялікая колькасць спраў, якія павінны былі разглядац-
ца, не дазваляла ўнікнуць у сутнасць праблемы. Напрыклад, 27 студзеня 1897 г., пастановай Асобай 
нарады з Пецярбурга і Масквы за падбухторванне рабочых да забастовак было выслана 173 чалавекі 
на тэрмін ад аднаго да трох гадоў з наступнай забаронай пражывання ў сталічных губернях і фаб-
рычных гарадах. Зразумела, што на працягу аднаго пасяджэння немагчыма было вырашыць пытанне 
аб вінаватасці кожнага са 173 абвінавачаных. За перыяд з 1881 па 1904 г. адбылося 153 пасяджэнні 
Асобай нарады, на якіх было разгледжана 7159 спраў і прыцягнута да адказнасці 11 879 чалавек 
[10, с. 46]. Невыпадкова, характарызуючы месца МУС у дзяржаўным механізме царскай Расіі,    
С. Сцяпняк-Краўчынскі пісаў: «Для рускіх падданых магчымасць быць высланымі ў месцы не такія 
аддаленыя абмяжоўваецца выключна толькі воляй жандараў і паліцыі. Акрамя таго, пад маркай, што 
паводзіны ссыльнага былі не зусім здавальняючымі, тэрмін яго выгнання можа быць прадоўжаны да 
бясконцасці» [15, с. 186–187]. 

Але, магчыма, найбольш поўна ў сутнасць царскай паліцэйскай сістэмы ўнік Рычард Пайпс – 
прафесар рускай гісторыі Гарвардскага універсітэта (ЗША). У сваёй працы «Расія пры старым 
рэжыме» ён піша: «…добра прадуманая і вельмі гібкая сістэма палітычнай паліцыі, якая была 
створана ў Расіі ў пачатку 1880-х гг., была унікальнай у двух адносінах. Да Першай сусветнай вайны 
ні ў адной іншай краіне свету не было двух відаў паліцыі: адной для абароны дзяржавы, а другой – 
для абароны яе грамадзян. Толькі краіна з глыбока ўкаранелай вотчыннай псіхалогіяй магла 
дадумацца да такой двух’яруснай сістэмы. Па-другое, у адрозненне ад іншых краін, дзе паліцыя 
дзейнічала як прылада закона і абавязана была перадаваць арыштаваных судовым уладам, толькі ў 
царскай Расіі паліцэйскія органы былі свабодныя ад гэтага абавязку… У 1880-я гады ўвесь вялікі 
набор злачынстваў, што лічыліся палітычнымі, стаў у асноўным карацца адміністрацыйнымі мерамі, 
якія прымаліся органамі бяспекі. Гэтыя дзве рысы робяць паліцэйскія ўстановы позняга перыяду 
царскай Расіі папярэднікамі і, пры дапамозе адпаведных камуністычных інстытутаў, прататыпамі 
ўсіх органаў палітычнай паліцыі дваццатага стагоддзя» [11, с. 394]. 

Кароткі агляд рэпрэсіўнай дзейнасці юстыцыі царызму дае магчымасць зрабіць выснову аб тым, 
што фактычна ўжо ў дарэвалюцыйнай Расіі існавала палітычная юстыцыя, хоць і не ў такім развітым 
і закончаным выглядзе, як гэта пазней мела месца ў СССР. Усе даследчыкі дзейнасці царскай 
юстыцыі адзначалі не толькі жорсткасць рэпрэсій у адносінах да ворагаў абараняемага ёю парадку, 



але і тыя формы, у якіх яна ажыццяўлялася, «ператвараючыя законнасць, калі размова ідзе аб 
інтарэсах улады, у здзек з закона» [12, с. 5]. 

Зразумела, што карная практыка спецыяльных службаў узбуджала нянавісць палітычных апа-
нентаў да царскага самаўладдзя і яго рэпрэсіўнага апарату. Тым больш, што вынікам дзейнасці 
апошняга былі арышты сацыял-дэмакратаў, эсэраў, а таксама прадстаўнікоў іншых апазіцыйных пар-
тый. Многія з іх прайшлі праз турмы, ссылкі, катаргу. Гэтыя абставіны садзейнічалі абвастрэнню 
класавага пачуцця, натхнялі рэвалюцыйны экстрэмізм, параджалі імкненне да жорсткай расправы з 
палітычнымі праціўнікамі. Разам з тым карныя меры царскага ўрада вольна або нявольна паслужылі 
ўзорам для пераймання, калі рэвалюцыянеры самі прыйшлі да ўлады. Напрыклад, пасля прыходу да 
ўлады бальшавікі адразу пачалі ўзнаўляць разбураны Часовым урадам апарат палітычнай паліцыі. 
Палітычны вышук – Усерасійская надзвычайная камісія (УНК) быў афіцыйна ўтвораны ў снежні 1917 г., 
але неафіцыйна яго функцыі выконваліся з самага пачатку Ваенна-рэвалюцыйным камітэтам. УНК 
мела больш шырокія паўнамоцтвы, чым у мінулым Дэпартамент паліцыі і корпус жандараў. На 
працягу дзевяці месяцаў пасля захопу ўлады бальшавікамі замаўчаў апазіцыйны друк, былі выдадзе-
ны ордэры на арышт вядучых палітычных апанентаў. 

У 1923 г. у РСФСР было выдадзена Палажэнне аб надзвычайных мерах аховы рэвалюцыйнага 
парадку. Абвяшчэнне выключнага становішча было пакінута на меркаванне адміністрацыйнай улады 
ў выпадках, калі існавала сур’ёзная пагроза контррэвалюцыйных выступленняў і іншых замахаў на 
рабоча-сялянскую ўладу і яе прадстаўнікоў. Як бачым, і ў гэтым выпадку савецкая ўлада запазычыла 
вопыт царызму. Крымінальны кодэкс РСФСР 1926 г. утрымліваў санкцыі супраць антыўрадавых 
злачынстваў, якія ні па шырыні трактоўкі, ні па жорсткасці істотна не адрозніваліся ад законаў 
царскага рэжыму. Як пісаў вядомы дарэвалюцыйны крыміналіст М.П. Чубінскі, «…малаздатны да 
арыгінальнай творчасці бальшавізм і тут выкарыстаў выключныя законы, якія існавалі пры старым 
рэжыме і ўжо тады складалі адзін з цёмных бакоў гэтага рэжыму. Ён не толькі не ўнёс сюды 
паляпшэнняў, але і яшчэ шырэй развязаў рукі ўладзе ў бок самавольства» [19, с. 43]. Потым 
дзейнасць органаў палітычнай юстыцыі з кожным годам удасканальвалася, парушэнне законнасці ў 
30-я – пачатку 50-х гг. ХХ ст. дасягнула небывалага ў гісторыі размаху. 
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