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ЗАКОН АБ КАМАСАЦЫІ АД 31 ЛІПЕНЯ 1923 г.
І ЯГО МЕСЦА Ў АГРАРНАЙ ПАЛІТЫЦЫ
ПОЛЬСКІХ УЛАД
ВІТАЛЬ ГАРМАТНЫ
Анатацыя: У артыкуле распавядаецца пра закон аб камасацыі
ад 31 ліпеня 1923 г. і яго месцы ў аграрнай палітыцы польскіх улад
у 1921–1939 гг. Камасацыя спрыяла станаўленню ў аграрнай сферы
капіталістычных адносін і стварэнню моцных, эканамічна самастойных сялянскіх гаспадарак.
Ключавыя словы: цераспалосіца, камасацыя, сельская гаспадарка,
хутар, крэдыт.

COMASATION LAW OF 31 JULY 1923 AND ITS PLACE
IN THE AGRARIAN POLICY OF POLISH AUTHORITIES
Abstract: The article tells about the comasation law of 31 July 1923
and its place in the agrarian policy of the Polish authorities in 1921–1939.
Comasation promoted the development of the capitalistic elements in
agriculture and creation of wealth and economically independent peasants
households.
Keywords: Strip Holding, Comasation, Agriculture, Peasant Household,
Credit.
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Камасацыя (хутарызацыя) ажыццяўлялася ў 1921–1939 гг. на землях
Польшчы, перш за ўсё Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны, з мэтаю
ліквідацыі цераспалосіцы і інтэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі. Першыя падрыхтоўчыя мерапрыемствы па камасацыі былі ажыццёўлены
польскімі ўладамі ў Заходняй Беларусі яшчэ на працягу 1919 г., але
сістэмнае яе правядзенне стала магчымым толькі пасля заключэння 18 сакавіка 1921 г. Рыжскай мірнай дамовы, па выніках якой
заходнебеларускія землі ўвайшлі ў склад міжваеннай Польшчы. На
думку прадстаўнікоў польскай эліты камасацыя павінна была стаць
галоўным складнікам аграрнай рэформы: напрыклад, 14 чэрвеня
1923 г. у Сейме абвяшчалася, што “камасацыйны закон на шляху да
рацыянальнай сельскай гаспадаркі трэба трактаваць найпрост за ўсё
як падмурак, як фундамент” (Mich W., 2001). Па ацэнкам даследчыкаў,
у тагачаснай Польшчы неабходна было скамасаваць ад 9 000 000 да
14 000 000 га.
31 ліпеня 1923 г. Сейм прыняў закон аб камасацыі (аб’яднанні зямель, scalenie gruntów) (Dziennik…, 1923), згодна з якім надзелы аднаго
ўладальніка, даўжыня якіх у адносінах да шырыні складала менш за
15 разоў, аддзеленыя ад сябе надзеламі іншага ўладальніка, лічыліся
цераспалоснымі і падлягалі звядзенню ў адзін, які адпавядае асновам
справядлівага гаспадарання (артыкул 1) (Przestrzenne..., 2001). Без
згоды ўладальніка пад камасацыю не падпадалі землі пад будынкамі
і падворкамі, на якіх планавалася распачаць будоўлю; землі пад
агародамі і садамі, паркамі, вінаграднікамі і г.д. (артыкул 3). Землі, якія
ва ўмовах свайго месцазнаходжання маглі выклікаць небяспеку праз
засыпванне, абрыў берагоў і г.д., таксама вызваляліся ад камасацыі (артыкул 4). Пералічаныя ў артыкуле 1 землі ўтваралі абшар камасацыі,
які мог адпавядаць адміністрацыйнай адзінцы ці складаць яе частку. У выпадку неабходнасці абшар камасацыі мог складаць некалькі
адміністрацыйных адзінак альбо іх частак (артыкул 5). Кожны з
удзельнікаў камасацыі атрымліваў з абшару аб’яднання зямель надзел
зямлі, прыкладна роўны папярэдняму з улікам грашовага каэфіцыента
(артыкул 6) (Dziennik…, 1923).
Ініцыятарам камасацыі маглі быць уладальнікі не менш як 25 га,
а калі яе абшар не перавышаў 200 га – не менш 1/10 зямлі (артыкул
14). Просьбы аб аб’яднанні зямель падаваліся ў павятовую зямельную
ўправу, якая павінна была на месцы высветліць сапраўдны стан рэчаў
і запраектаваць абшар камасацыі, які з гаспадарчых і тапаграфічных
поглядаў належыць праводзіць адначасова (артыкул 15). Пасля гэтага
просьбу вяскоўцаў разглядала павятовая зямельная ўправа, якая згодна кадастравым кнігам зацвярджала абшар камасацыі ці адвяргала
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Закон аб камасацыі ад 31 ліпеня 1923 г. і яго месца ў аграрнай...
яго (артыкул 16). Правадзейнае рашэнне акруговай зямельнай камісіі
даводзілася да ведама ўсіх бакоў і шырокай грамадскасці (артыкул 17)
(Przestrzenne..., 2001).
На падставе рашэння аб правядзенні аб’яднання зямель зямельны
камісар для кожнай ніжэйшай адміністрацыйнай адзінкі вызначаў выбары рады ўдзельнікаў ссялення (rada uczestników scalenia) на сялянскім
сходзе з прысутнасцю не менш за палову ад колькасці асоб, якія мелі
права голаса. У выпадку сумеснага карыстання зямлёю на сход вылучалася адна асоба з ліку гаспадароў. Пры спрэчцы па ўладальніку зямлі
за ўпаўнаважанага да галасавання належыў апошні ўладальнік зямлі
(артыкул 19). Колькасць членаў рады залежыла ад колькасці вяскоўцаў
і складала ад 3 да 7 чалавек (артыкул 18) (Zbiór przepisów, 1938). У выпадку невыканання ў тэрміне 14 дзён выбары членаў рады ўдзельнікаў
ссялення і іх намеснікаў, акруговая зямельная ўправа вызначала іх самастойна па прапанове зямельнага камісара. Калі дзейнасць асобных
членаў альбо ўсёй рады ўдзельнікаў ссялення не адпавядала вызначаным законам мэтам, акруговая зямельная ўправа магла падаць на
прапанову зямельнаму камісару вызваленне ад абавязкаў асобных
членаў рады ці яе поўны роспуск. У такіх умовах акруговая зямельная
ўправа прызначала новыя выбары, альбо вызначала з ліку ўдзельнікаў
камасацыі новых членаў рады (артыкул 20) (Przestrzenne..., 2001).
У залежнасці ад абставін рада ўдзельнікаў ссялення валодала рашаючым ці дарадчым голасам. Рашаючы голас рада ўдзельнікаў ссялення
мела пры ўсталяванні межаў новых зямельных надзелаў, лясоў і г.д.;
выбары членаў ацэначнай камісіі (Komisji Szacunkowej); удзеле хутаран
у судзе і іншых камісіях па разглядзе пытанняў па камасацыі; утварэнні
камісіі па меліярацыі і г.д. Дарадчы голас рада ўдзельнікаў ссялення мела
пры ўсталяванні землямерам межаў камасаваных зямель; вызначэнні
гаспадарак, якія маюць патрэбу ў дадатковай зямлі; вызначэнні зямель, якія не падлягаюць камасацыі; праектаванні накірунку дарог да
новых надзелаў; узгадненні з землямерам і акруговай зямельнай управай праекта аб’яднання зямель і г.д. (Zbiór przepisów, 1938). У функцыі
рады ўдзельнікаў ссялення ўваходзілі дапамога і нагляд за правядзеннем землямерам работ па камасацыі і адпаведнасці новых надзелаў,
падбор рабочых з ліку вяскоўцаў для дапамогі ў выкананні неабходных работ. Сваю дзейнасць рада ўдзельнікаў ссялення ажыццяўляла ў
рамках дзейснага заканадаўства пры выказванні ўласных пажаданняў.
За нядбайнае выкананне сваіх абавязкаў членам рады пагражаў вялікі
штраф (артыкул 21) (Przestrzenne..., 2001).
Для ацэнкі грашовай вартасці сялянскіх зямель пры камасацыі
стваралася ацэначная камісія, у склад якой уваходзілі: зямельны
Раздзел 2. Мадэрнізацыя, урбанізацыя
і палітычныя пераўтварэнні: Беларусь у ХІХ–ХХ ст.
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камісар або падкамісар у якасці старшыні; землямер, які праводзіў работы па аб’яднанні зямель, і мінімум трое асабіста незацікаўленых у
выніках камасацыі асоб, якія ведалі мясцовыя зямельныя адносіны.
Пры вырашэнні ацэначнай камісіяй спрэчных пытанняў дарадчы голас мелі члены рады ўдзельнікаў ссялення, дэлегаты навакольных
рад удзельнікаў ссялення, якія знаходзіліся ў наваколлі і прадстаўнік
памешчыцкіх зямель, якія аб’ядноўваліся. Вынікі працы камісіі
павінны былі быць зафіксаваны ў пратаколе і плане, змешчаным у
справе камасацыі (артыкулы 25, 26) (Dziennik…, 1923).
Камасацыя праводзілася вызначаным зямельнаю ўправаю землямерам і ўпаўнаважаным з памерам старога стану зямлі ці без яго
(Przestrzenne..., 2001). Памер зямлі праводзіўся пры адсутнасці кадастравага плана з мэтаю ўстанавіць памер надзела кожнага ўдзельніка
камасацыі. У выпадку адпаведнага існавання памерна-ацэначнага рэестра на яго аснове землямер складаў план аб’яднання зямель з вопісам
кожнага класа зямлі ў дадзенай мясцовасці, магчымай урадлівасці
збожжавых, сена, дрэва альбо выпасу колькасці галоў свойскай жывёлы (у залежнасці ад ужытку). У план уносіліся ўсялякія межы класаў
і ўжыткаў, нумераваліся ўсе існуючыя класіфікацыйныя контуры
(Kasiński, 1928).
Пры правядзенні камасацыі ў выпадку неабходнасці ажыццяўлялася
ліквідацыя ўсялякіх сервітутаў (права сумеснага карыстання
зямельнымі ўгоддзямі); урэгуляванне карыстання зямель; усталяванне межаў адміністрацыйных адзінак і іх частак; выдзяленне зямель на
грамадскія мэты; меліярацыя; рэгуляцыя дарог і даездаў; парцэляцыя
(падзел) прыватных маёнткаў; усталяванне агульнага плана забудавання і г.д. (артыкул 7).
Правядзенне камасацыі належыла да кампетэнцыі зямельных упраў
(артыкул 9). Тэхнічнае ажыццяўленне камасацыі зямельныя ўправы
даручалі дзяржаўным альбо прыватным землямерам з адпаведнаю
кваліфікацыяй. Кантроль над правядзеннем камасацыі ажыццяўляла
Галоўная зямельная ўправа (Główny Urząd Ziemski, артыкул 10). Нагляд
за аб’яднаннем зямель управы праводзілі бясплатна, а пералічаныя ў
артыкуле 7 работы – платна ў адпаведнасці з вызначанымі тарыфамі.
У выпадках, калі гаспадар надзела не мог аплаціць неабходныя работы
і гэта пацвярджалі мясцовыя ўлады, яму мог быць выдадзены крэдыт
тэрмінам на 5 гадоў на аплату работ альбо наогул адменена аплата
(Przestrzenne..., 2001).
Такім чынам, камасацыя разглядалася польскімі ўладамі ў 1921–
1939 гг. як адзін з найбольш эфектыўных сродкаў паляпшэння сітуацыі
ў аграрнай сферы. Рэалізацыя закона аб камасацыі ад 31 ліпеня 1923 г.
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Закон аб камасацыі ад 31 ліпеня 1923 г. і яго месца ў аграрнай...
павінна была спрыяць пашырэнню капіталістычных адносін, стварэнню эканамічна моцных рынкаваарыентаваных фермерскіх гаспадарак сямейнага тыпу. Дзякуючы ліквідацыі цераспалосіцы, сяляне
атрымлівалі магчымасць выкарыстоўваць на сваіх надзелах тагачасныя перадавыя метады апрацоўкі зямлі, памяншалася колькасць неабходных для апрацоўкі зямлі сялянскіх працадзён, ствараліся ўмовы для
паляпшэння культуры апрацоўкі зямлі і павышэння яе ўраджайнасці.
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