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ВСТАНОВЛЕННЯ КОЛОНІАЛЬНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ НОВОЇ 

СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У 

ФРАНЦУЗЬКОМУ ІНДОКИТАЇ В КІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. 
 

У кінці XIX ст. Франція почала активно розширювати свої колоніальні володіння в Азії, продовжуючи вести боротьбу з провідними 
європейськими державами за розподіл світу. Одним із ключових напрямків французької колоніальної політики було створення 
системи адміністративного управління на захоплених територіях. У статті представлено зміни у системі адміністративного 
управління французького Індокитаю в умовах утвердження колоніальної адміністрації та повного оновлення нормативно-правової 
бази. Дана робота дозволяє дослідити та оцінити вплив різних факторів на утвердження цієї системи. Також у роботі визначено 
характерні риси колоніальної адміністрації та вказано на взаємозв’язок з аналогічними органами у метрополії. Встановлено місце 
та роль загальних та спеціальних методів впровадження колоніальної адміністрації. Описано складнощі, з якими зіткнулась 
колоніальна адміністрація, зважаючи на особливості тогочасного суспільства.  
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Постановка проблеми. На специфіку адмі-
ністративного управління французького Індоки-
таю впливали як деякі загальновідомі тенденції, 
так і події, які в історіографії не отримали належ-
ної уваги. Наприклад, створення центральної 
служби ідентифікації при імміграційній службі та 
контроль над населенням через підвищення 
ефективності поліції. Важливим фактором, що 
впливав на управління колоніями, були напруже-
ні відносини між французькою владою і китайсь-
кими організаціями в Індокитаї. У даній роботі, 
головним чином, буде приділено увагу вказаним 
малодослідженим факторам. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вітчизняна історіографія по даній проблемі не-
численна і лише опосередковано та фрагмен-
тарно висвітлює тему дослідження. В основному 
вона складається з робіт загального характеру, 
присвячених французькому колоніалізму (у зв'яз-
ку з цим слід згадати роботи радянських істори-
ків П.П. Черкасова і Ю.П. Дементьєва). У зару-
біжній історіографії тема фрагментарно висвіт-
лена в роботі в'єтнамського історика Нгуєна Конг 
Біня і французьких дослідників Ільсена Абу і Ері-
ка Гойоссо, котрі у своїх роботах порушують 
окремі проблеми системи адміністративного 
управління французького Індокитаю. 

Мета статті. Дати повну характеристику но-
вій системі адміністративного управління фран-
цузького Індокитаю, зважаючи на основні та 
спеціальні методи впровадження даної системи.   

Виклад основного матеріалу. Єдина фран-
цузька колоніальна адміністрація була заснована 
у 1887 році після об'єднання колоніальних воло-
дінь в Індокитайський союз [5]. До складу Союзу 

ввійшли Аннам, Тонкін, Кохінхіна, Камбоджа та 
з 1893 року Лаос. На чолі Союзу було поставлено 
генерал-губернатора. Заступником генерал-гу-
бернатора був генеральний секретар (керував 
поліцією і визначав бюджет). Використовувалася 
система прямого управління - через штат чинов-
ників з метрополії, з 1894 року вони признача-
лися міністерством колоній [1, с. 126]. 

Також було організовано Вищу раду Індо-
китаю, члени якої призначалися генерал-губер-
натором, серед них були як французи, так і міс-
цеві представники [2, с. 85]. Але вплив генерал-
губернатора неоднаково поширювався на всі 
території, так як вони мали різний статус – 
колонія або протекторат. У першому випадку, 
адміністрація повністю перебувала в руках 
метрополії, у другому – частково зберігалися 
повноваження місцевої влади. 

Вища рада Індокитаю була заснована у 1883 
році. Вона складалася з верховної колоніальної 
ради, ради колоніального законодавства, економіч-
ної ради колоній і була створена в якості дорадчого 
органу. Членами верховної колоніальної ради ста-
вали колишні міністри (військові, військово-морсь-
кого флоту, колоній і закордонних справ). Серед 
питань, які вирішувалися у Раді, можна виділити 
наступні: питання загального управління, політич-
ної та військової організації та інші, що мають 
відношення до колоніальної політики [1, с. 126]. 
Але Вища рада засідала не на постійній основі, 
тому в перервах її функції виконували 20 
чиновників, які були призначені міністром колоній. 

Ще однією важливою фігурою був генераль-
ний прокурор. Він очолював юридичну службу 
Індокитаю при генерал-губернаторові. Саме ця 



Альманах науки 

 

38 

служба контролювала всі судові органи, включ-
но з їх бюджетом та апаратом. Спершу судо-
чинство було розділене на дві гілки – для фран-
цузів та інших європейців за французькими за-
конами і для корінного населення за місцевими 
законами. Але пізніше на основі французького 
законодавства були введені кодекси криміналь-
ного і цивільного права для жителів Індокитаю, 
з урахуванням особливостей їх місцевих 
правових норм [1, с. 130]. 

Існувало безліч органів, через які здійсню-
вався контроль над населенням. Особливо це 
торкнулося іммігрантів з Китаю, яких обкла-
дали податком. Для відстеження їх пересувань 
і діяльності була створена служба ідентифікації 
в Сайгоні (SCIP) [6]. Було важливо контролю-
вати китайських мігрантів, так як часто саме во-
ни були ініціаторами акцій проти французької 
адміністрації. Одночасно з цим проходили про-
цеси ідентифікації корінних жителів. За ухи-
лення від проходження реєстрації були вста-
новлені міри покарання. 

Указ про створення Центральної служби 
ідентифікації від 8 жовтня 1897 року був 
підписаний генерал-губернатором Індокитайського 
союзу – Полем Думером. Розробка системи 
належала Альфонсу Бертільйону [4]. На чолі 
служби імміграції та ідентифікації було 
поставлено Віктора Жозефа Поттехера. 

Методи ідентифікації, які були розроблені у 
Парижі в 1880-х роках активно застосовува-
лися в різних французьких колоніях. Перша та-
ка служба за межами метрополії була створена 
в Тунісі в 1890 році. У цьому ж році Бертільйон 
сприяв відкриттю в Алжирі Служби антро-
пометричні ідентифікації (з 1885 року її було 
введено у всіх в'язницях Франції). Суть цього 
методу полягала в тому, що на людей створю-
валися спеціальні картки, в які заносилися 
параметри тіла, колір очей і особливі відмітки 
(шрами, родимки, татуювання і таке інше). 
Таким чином, легше було знаходити злочинців, 
використовуючи закономірності розвитку тіла, 
які виділив бельгійський вчений А. Кетле [3]. 
Але саме Бертільйон зробив переворот у 
світовій криміналістиці. Одночасно з цим, у 
Великобританії почали використовувати метод 
дактилоскопії (використання відбитків пальців 
рук для ідентифікації). 

У французькому Індокитаї застосовувалася 
вдосконалена система ідентифікації, яка вико-
ристовувала не один метод, а відразу обидва 
(антропометричний і дактилоскопія). Функції, 
які виконувала Центральна служба ідентифі-
кації були наступними: підвищення ефектив-
ності поліції, підсилення виконання правосуд-

дя і модернізація служб адміністрації [4]. Та-
кож це сприяло полегшенню зборів податків і 
контролю над мігрантами. Але не можна запе-
речувати й те, що ці служби були створені для 
підвищення контролю і посилення репресій 
проти корінного населення, яке чинило 
супротив французькій адміністрації. 

Система ідентифікації дозволяла контролю-
вати найбільш небезпечні і радикально налашто-
вані групи населення – волоцюг, злочинців, міг-
рантів, нелегальних працівників і тих, хто були 
задіяні в обслуговуванні переселенців з метро-
полії. В деякій мірі, проходило «умиротворення» 
населення. 

Такі глобальні зміни спричинили за собою 
протест не тільки з боку жителів Індокитаю, а й 
інших країн, які сумнівалися в законності по-
дібних дій. Тому в період з 1890 по 1912 рік сис-
тема ідентифікації багато разів була модерні-
зована. А в 1929 році вона була оголошена 
«образою людської гідності» [4]. 

До 1904 року в картотеці було заведено 200 
000 записів, а в 1917 році – вже близько 700 000 
(велика частина записів з імміграційної служ-
би, а менша зі служби ідентифікації). Вони бу-
ли розташовані по колірній схемі (кожна група 
населення мала свій колір, наприклад, для дітей 
це був зелений) і за особливостями тіла, що 
полегшувало пошуки [7].  

Вища рада Індокитаю також вирішувала еко-
номічні питання. Для цього був створений спе-
ціальний орган – економічна рада колоній. Йо-
го членами були сенатори і депутати від коло-
ній, очільники регіональних економічних об'єд-
нань і фахівці в цій сфері, також делегати, які 
обиралися в колоніях і не були членами парламен-
ту (парламент складався з представників метро-
полії і одного депутата з Кохінхіни). Серед пи-
тань, які вирішувалися на Раді, можна виділити 
наступні: розробка економічних проектів для ко-
лоній і методи проникнення Франції в колонії. 
Економічна рада була розділена на секції, які 
займалися окремими сферами економічного 
життя: сільське господарство, торгівля, проми-
словість, митна справа тощо. Як і в раді колоні-
ального законодавства, членами економічної 
ради були французи і місцеві жителі. В еконо-
мічну комісію Вищої ради входили по одному 
представнику від Аннама, Тонкіна і Камбоджи. 

Економічні питання також вирішувалися у 
колоніальному бюро. Серед них: ступінь еконо-
мічної експлуатації колоній, умови, які спри-
яють діяльності французького капіталу в коло-
ніях. Головою бюро вважався директор, його 
підлеглі терміном на 3 роки призначалися 
міністром колоній [1, с. 126 – 127]. 
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Після створення Індокитайського союзу ви-
никли проблеми з бюджетом. У другій статті дек-
рету від 1887 року було зазначено, що на управ-
ління казначейства Індокитаю був призначений 
казначей-платник, який знаходився під безпо-
середнім командуванням генерал-губернатора. 
Він вважався відповідальним за скарби 
Кохінхіни і протекторатів [5]. 

Велика частина бюджету йшла на утримання 
армії (активно використовувалася для придушення 
місцевого населення, поряд з поліцією) і централь-
ного адміністративного апарату. Визначав бюджет 
генеральний секретар, але остаточно він затверджу-
вався Вищою радою Індокитаю і радою міністрів 
Франції. З 1906 року бюджет визначав начальник 
фінансового управління. З бюджетом була пов'яза-
на митна справа. Грошові кошти, які надходили з 
управління митниць, поповнювали бюджет Індо-
китаю. Існував Індокитайський банк, який контро-
лювався управлінням фінансового контролю. 

Також слід зазначити, що армія не підкоря-
лася безпосередньо генерал-губернатору. Ар-
мія мала свою ієрархію і командувачів. Це 
стосувалося і військово-морського флоту. По 
всьому Індокитаї були утворені військові округи, 
дуже часто військові виконували поліцейські 
функції, митної та прикордонної служб [1, с. 132]. 

Висновок. Таким чином, вивчаючи систему 
адміністративного управління на підлеглих 
Франції територіях в Індокитаї, можна зробити 
висновок, що механізм французької колоніаль-
ної адміністрації був набагато складнішим, ніж 
зазвичай представляється в історіографії. Сис-
тема адміністративного управління глибоко 
проникла у всі сфери життя народу Індокитаю. 
З огляду на масштабність створеної бази, мож-
на відзначити, що для колоніальної адмініст-
рації заснування служби ідентифікації та імміг-
рації було корисним рішенням, хоч це і викли-
кало хвилю протесту серед місцевого населен-
ня та негативну оцінку у світовій спільноті.   
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управления французского Индокитая в условиях утверждения колониальной администрации и полного обновления нормативно-правовой 
базы. Данная работа позволяет исследовать и оценить влияние различных факторов на утверждение этой системы. Также в работе 
определены характерные черты колониальной администрации и указано на взаимосвязь с аналогичными органами в метрополии. 
Установлено место и роль общих и специальных методов внедрения колониальной администрации. Описаны сложности, с которыми 
столкнулась колониальная администрация, учитывая особенности тогдашнего общества. 
Ключевые слова: Индокитай, колониализм, колониальная администрация, служба идентификации, китайские мигранты, 
Индокитайский союз, Поль Думер, Альфонс Бертильон, Высший совет Индокитая. 
 

Skrypnyk Myroslava 
THE ESTABLISHMENT BY THE COLONIAL ADMINISTRATION OF A NEW ADMINISTRATIVE SYSTEM IN FRENCH 
INDOCHINA AT THE END OF THE 19TH – BEGINNING OF THE 20TH CENTURY. 
At the end of the XIX century. France began to actively expand its colonial possessions in Asia, continuing to fight with leading European 
states for the division of the world. One of the key areas of French colonial policy was the creation of an administrative system in the occupied 
territories. The article presents the changes in the administrative system of French Indochina in the conditions of the establishment of colonial 
administration and a complete update of the legal framework. This article allows you to explore and evaluate the impact of various factors on 
the approval of this system. The article also identifies the characteristic features of colonial administration and indicates a comparison with 
similar authorities in the metropolis. The place and role of general and special methods of introducing colonial administration has been 
established. The difficulties faced by the colonial administration are described, given the features of the then society. 
Keywords: Indochina, colonialism, colonial administration, identification service, Chinese migrants, Indochina Union, Paul Doumer, 
Alphonse Bertillon, High Council of Indochina. 


