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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю подальшого 

удосконалення цивільного процесуального законодавства України, що передбачає 

його комплексне реформування відповідно до вимог міжнародних стандартів. Це 

забезпечить ефективний, дієвий механізм  своєчасного розгляду і вирішення 

цивільних справ з метою захисту порушених або невизнаних прав, свобод чи 

інтересів фізичних і юридичних осіб. 

Зазначене реформування потребує, серед іншого, неупередженого наукового 

вивчення та використання як національного, так і міжнародного правового досвіду. 

Це допоможе створити модель цивільного процесу в Україні згідно з міжнародно-

правовими стандартами. Крім цього, така модель має відповідати національній 

правовій культурі, правовим традиціям українського народу.  

Значний інтерес у цьому аспекті становить дослідження історії цивільного 

судочинства у Галичині за австрійським Цивільним процесуальним кодексом 

1895 р., що сприяє кращому розумінню та висвітленню основ цивільного 

процесуального законодавства в Україні. Дослідження цивільного судочинства у 

Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. дасть змогу використати у доцільних 

межах набуті знання та узагальнити правовий досвід для з’ясування витоків 

демократичних традицій у розвитку національного цивільного процесуального 

законодавства. Актуальність цього досвіду посилюється також тим, що Цивільний 

процесуальний кодекс 1895 р. (далі ЦПК 1895 р.) був підготовлений з урахуванням  

тогочасного прогресивного  європейського правового досвіду кодифікації 

процесуального права. Вивчені і узагальнені правові ідеї, конструкції, положення 

доцільно врахувати під час удосконалення чинного цивільного процесуального 

законодавства сучасної України. Саме ці міркування, а також відсутність 

спеціального дослідження цієї теми зумовили її вибір та визначили актуальність.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконане на кафедрі історії держави, права та політико-правових учень 

юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка у межах теми НДР «Характерні риси розвитку державності, права та 
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політико-правової думки в Україні та зарубіжних країнах» (номер державної 

реєстрації 01112U003267).  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в поглибленні 

історико-правових знань про цивільне судочинство у Галичині за австрійським 

ЦПК 1895 р.  

Для досягнення вказаної мети поставлено такі завдання: 

– з’ясувати стан наукової розробки проблеми та проаналізувати джерельну 

базу дослідження; 

– показати особливості судової системи в Австрійській  і Австро-Угорській 

монархії  в другій половині ХІХ – у першій половині ХХ ст. та визначити 

характерні риси правового регулювання цивільного судочинства у досліджуваний 

період; 

– конкретизувати соціально-політичні й правові передумови, етапи та 

особливості укладення австрійського ЦПК, проаналізувати його джерела і 

структуру; 

– визначити  принципи австрійського цивільного процесуального права  в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.; 

– охарактеризувати підсудність цивільних справ, судові витрати по 

провадженню цивільної справи; 

– розкрити процесуальний статус учасників цивільних процесуальних 

правовідносин, їх права і обов’язки; 

– з’ясувати особливості судового розгляду цивільних справ як основної стадії 

цивільного судочинства; 

– визначити види доказів та порядок винесення судового рішення за 

результатами розгляду цивільної справи; 

– узагальнити правовий досвід цивільного судочинства у Галичині за 

австрійським ЦПК 1895 р., сформулювати рекомендації щодо удосконалення 

чинного цивільного процесуального законодавства України.  

 Об’єктом дослідження є цивільне судочинство у Галичині за австрійським 

Цивільним процесуальним кодексом 1895 р. 
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Предметом дослідження є особливості та характерні риси здійснення 

цивільного судочинства у Галичині за австрійським Цивільним процесуальним 

кодексом 1895 р.  

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить система 

концептуальних підходів та філософських, загальнонаукових й спеціально-

правових методів. Для написання даної дисертації використано наступні 

концептуальні підходи: антропологічний, діалектичний, цивілізаційний та інші. У 

дисертації використано філософські методи: діалектичний та метафізичний. Серед 

загальнонаукових методів застосовано: історичний, системний, структурно-

функціональний та ін. Із спеціально-правових було використано: історико-

правовий, формально-юридичний, герменевтико-правовий та ін. 

Систему й особливості застосування методів цього історико-правового 

дослідження докладніше проаналізовано у підрозділі 1.3. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що  дисертація є 

одним з перших в українській історико-правовій науці комплексним дослідженням 

цивільного судочинства у Галичині за ЦПК 1895 р. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано основні положення і висновки, яким притаманні 

елементи наукової новизни: 

уперше: 

– розкрито сутність правової політики Австрійської імперії й Австро-

Угорської монархії у ХІХ ст., показано її еволюцію в межах історико-правового 

процесу, зазначено, що зміни в цивільному судочинстві Галичини були нерозривно 

пов’язані з політичними, економічними та соціальними перетвореннями в 

Австрійській монархії: ухвалення Загального судового порядку 1781 р. та 

австрійського Цивільного кодексу 1797 р. стало наслідком реалізації політики 

освіченого абсолютизму, а затвердження австрійського ЦПК 1895 р. – результатом 

позитивних змін в австрійському праві другої половини ХІХ ст., спричинених 

реформуванням системи судочинства; 

– концептуально та системно показано особливості розвитку австрійського 

цивільного процесуального права та установлено, що із впровадженням у Галичині 
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австрійського ЦПК 1895 р. відбулася засаднича зміна моделі судочинства у напрямі 

відмови від надмірного формалізму, повільності, тяганини. З прийняттям ЦПК 

1895 р. порядок здійснення цивільного судочинства ґрунтувався на принципах 

усності, гласності, відкритості, безпосередності і вільної оцінки доказів; була 

дозволена участь адвоката у цивільному судочинстві, сторона в судовому процесі 

мала право виконувати судові дії особисто або через повіреного тощо;  

–  охарактеризовано стадії цивільного судочинства за ЦПК 1895 р. до яких 

відносили: відкриття провадження на основі подання позову, оформленого з 

дотриманням передбачених вимог; провадження у справі до судового розгляду, під 

час якого формувалася головна доказова база та виконувалися процесуальні дії, 

необхідні для розгляду і вирішення справи; безпосередньо судовий розгляд, під час 

якого розглядалася справа по суті (з’ясування всіх обставин справи, надання 

доказів і усні дебати сторін); апеляційне провадження – спосіб оскарження рішень 

у цивільних справах першої інстанції; касаційне провадження – спосіб оскарження 

рішень у цивільних справах другої інстанції; провадження у зв’язку з винятковими 

обставинами; провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами і, виконавче 

провадження. 

– обґрунтовано та розкрито, що судове рішення виступало цивільним 

процесуальним актом, який підсумовував діяльність суду першої інстанції щодо 

розгляду і вирішення справи по суті. У судовому рішенні відбивалася вся 

проведена судом діяльність щодо дослідження і оцінки доказів по встановленню 

юридичних фактів, а також стосовно застосування норм права до конкретних 

правовідносин та їх суб’єктів. Судове рішення давало стороні, за котрою 

визнавалося спірне право, можливість його реалізувати як самостійно, так і за 

допомогою державного примусу (виконавче провадження), передбаченого 

Екзекуційним положенням 1896 р. Цивільний процес також передбачав можливість 

подання апеляцій до судів вищих інстанцій про перегляд попередньо ухвалених 

рішень у цивільних справах; 

– введено в науковий обіг значну кількість архівних справ, завдяки яким 

з’ясовано, що всупереч ст. 19 австрійського Конституційного закону про  права 
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громадян для королівств і областей, що представлені в Рейхсраті від 12 грудня1867 

p., який формально визнавав рівноправність усіх мов у школі, управлінні та 

державному житті, мали місце деякі обмеження у використанні української мови 

під час цивільного судочинства у Галичині, численні порушення процесуальних 

прав українців та інших національностей під час цивільного судочинства; 

удосконалено: 

– тезу про те, що правове регулювання цивільного судочинства у Галичині до 

прийняття ЦПК 1895 р. здійснювалося на основі  Загального судового порядку 

1781 р. та австрійського Цивільного кодексу 1797 р., який, зокрема містив норми 

процесуального права; 

– наукові знання про ЦПК 1895 р., який вніс в судоустрій нові принципи 

здійснення цивільного судочинства у Галичині в досліджуваний період; 

набули подальшого розвитку: 

– наукові аргументи про те, що ЦПК 1895 р. займав важливе місце в правовій 

системі і був основним процесуальним законом, що регулював  цивільне 

судочинство у Галичині до розпаду Австро-Угорщини; 

– наукові погляди про те, що ЦПК 1895 р. передбачав право апеляційного 

судочинства, внаслідок чого реалізовувалася можливість апеляційного оскарження 

судових рішень повітових та окружних судів Галичини; 

– наукові узагальнення про те, що застосування ЦПК 1895 р. забезпечило 

вирішення цивільних спорів, а також сприяло забезпеченню правопорядку і 

дотриманню законності у Східній Галичині. 

  Практичне значення роботи полягає у тому, що положення, обґрунтовані 

у дослідженні, сприяють поглибленню та збагаченню української історико-

правової науки знаннями стосовно цивільного судочинства у Галичині за  ЦПК 

1895 р. Результати дослідження можуть бути використані у:  

– науково-дослідній сфері – під час вивчення історії цивільного 

процесуального права в Україні, зокрема австрійського ЦПК 1895 р.; 

– навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін та 

підготовки підручників і навчальних посібників, зокрема таких як «Історія держави 
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і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Цивільне право», 

«Цивільне процесуальне право»; 

– правотворчості – для удосконалення законодавства України у сфері 

оптимізації цивільного процесуального законодавства в Україні на основі історико-

правового досвіду. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 

дисертації обговорено на засіданнях кафедри історії держави, права та політико-

правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка і 

оприлюднено у публікаціях, доповідях на таких наукових та науково-практичних 

конференціях: ХХІ–ХХІІ звітних науково-практичних конференціях «Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні» (Львів, 2015–2016); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання та проблеми 

правового регулювання суспільних відносин» (Дніпропетровськ, 2015); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток правової системи України 

в умовах сьогодення» (Харків, 2015); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного 

права» (Львів, 2016). 

Публікації. Основні положення й висновки, що були сформульовані у 

дослідженні, знайшли відображення в дванадцяти наукових публікаціях, серед яких 

шість статей – у виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових 

видань з юридичних наук, одна стаття – у зарубіжному періодичному науковому 

виданні, а також п’яти тезах доповідей науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, які об’єднують 14 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел (222 найменування). Загальний обсяг 

дисертації становить 214 сторінок, з них 189 – основний текст. 
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 РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ. 

 

1.1. Характеристика історіографії  дослідження 

В українській історико-правовій літературі питання цивільного судочинства у 

Галичині за австрійським Цивільним процесуальним кодексом 1895 р. належить до 

малодосліджених тем. За невеликими винятками, поза увагою українських 

дослідників також залишаються питання обґрунтування впливу соціально-

економічних та політичних змін у цивільному судочинстві у Галичині від часу її 

приєднання до складу Австрійської монархії. Дещо кращий стан вивчення 

порушеної у дисертаційному дослідженні проблеми спостерігаємо у польській 

науковій літературі, зокрема довоєнного періоду. 

     Наукова література історичного і юридичного характеру за темою дисертації 

створювалася протягом трьох періодів: перший – довоєнний (до Другої світової 

війни), який в основному вивчали дослідники, що були учасниками цих подій; 

другий – післявоєнний або радянський, хоча наукових праць з досліджуваної теми 

обмаль, оскільки подібні дослідження, так би мовити, “буржуазного права” тоді не 

вважалися актуальними, а вчений А. Кейлін наголошував, що “наука цивільного 

процесу переживає кризу” [123, c. 33] і сучасний, який розпочався з 

проголошенням державної незалежності України в 1991 р. і триває по даний час. 

Одночасно за тематичним принципом можна розглядати чотири групи досліджень, 

в яких висвітлено: 1) проблематику історії австрійського судочинства, у тому числі 

використання Цивільного процесуального кодексу 1895 р.; 2) історію держави і 

права монархії Габсбурґів; 3) історію цивільного процесу в Європі загалом; 

4) теоретичні праці з процесуального права. 

Першу групу досліджень становлять наукові основи вивчення історії 

судочинства у Галичині за Цивільним процесуальним кодексом 1895 р., які почали 

закладатися майже відразу з набуттям чинності нового Цивільного процесуального 

кодексу 1895 р. Ґрунтовним аналізом вирізняються коментарі до Кодексу 
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тогочасного австрійського правника д-ра Йозефа Труттера, тлумачення якого 

помітно вплинули на подальших дослідників [214]. Зацікавлення процесуальними 

нововведеннями у Галичині підтверджує також брошура невстановленого автора, 

підписана криптонімом З. і видана 1898 р. у Львові за редакцією Богдана 

Дідицького й підтримки Товариства імені М. Качковського (дотримувалося 

москвофільських позицій. – Х. Д.). Її автор звертав увагу на потребу в інформуванні 

й доступному роз’ясненні “важних змін в австрійському законодавстві” [118]. 

Зауважимо, що біля витоків дослідження Цивільного процесуального кодексу 

1895 р. були правники Львівського університету, зокрема професор австрійського 

цивільно-процесуального права Авґуст Ервін Баласітс (Балашич; 1844–1918), у 

доробку якого – праці, присвячені діям сторін у процесі, ролі законних 

представників, фінансовому законодавству та ін. [179, s. 49–72; 180 s. 699–713]. 

Найґрунтовніше дослідження А. Баласітса написане у співавторстві з Ксаверієм 

Фейріхом (1860–1928) – у майбутньому одним із творців польського Цивільного 

процесуального кодексу, автором першого підручника з цивільного процесу [181; 

186, s. 937–957]. Професор А. Баласітс був уродженцем Коломиї, навчався у 

гімназіях Станіслава, Перемишля та Львова. У Львівському університеті 1868 р. 

захистив докторат, а після захисту 1873 р. габілітаційної роботи (докторату) з 

історії судової присяги в австрійському праві став доцентом цього навчального 

закладу. Саме цей правник стояв біля витоків журналу “Przegląd prawa i 

administracyi”, що з 1875 р. видавався у Львові. У 1880 р. А. Баласітс став 

надзвичайним, а 1886 р. – звичайним професором Львівського університету. 

Впродовж 1887–1888 і 1901–1902 рр. був деканом юридичного факультету, а 1891–

1902 рр. – ректором Львівського університету [154, c. 171].  

Популяризував і водночас критикував Цивільний процесуальний кодекс 

1895 р. і його застосування у перші роки від часу набуття чинності громадсько-

політичний діяч, правознавець Кость Левицький (1859–1941). Він здобув юридичну 

освіту в університетах Відня і Львова, у 1884 р. захистив докторат з права, відкрив 

власну адвокатську контору. К. Левицький – співзасновник і редактор першого 

україномовного журналу “Часопись правнича”. Серед юридичної проблематики, 
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порушеної ним у наукових публікаціях у контексті галицьких реалій варто 

виокремити критичні замітки стосовно нового австрійського Цивільного 

процесуального кодексу, проблему неважності у цивільному процесі, здійснення 

виконавчого провадження, подання апеляцій [133, c. 46; 135. c. 146–159; 136,  

c. 1–26; 137, c. 105–179; 138, c. 1–13].  

На особливу увагу заслуговують видані наприкінці ХІХ ст. наукові розвідки 

правника д-ра Влодзімежа Ґодлевського (1865–1932), який з позиції львівського 

адвоката аналізував використання австрійського цивільно-процесуального права у 

Галичині [189; 190, s. 713–722]. Подібний характер властивий статтям галицьких 

правників Антона Дзєндзєлевича про роль адвоката в австрійському цивільному 

процесі; Кароля Лютостанського про приватні й публічні інтереси у цивільному 

праві; Станіслава Мадейського про сутність “сумаричного” (резюмуючого) процесу 

[185, s. 473–486; 197; 199, s. 321–331]. Зазначимо, що на сторінках галицьких 

правничих видань кінця ХІХ – початку ХХ ст. простежуємо низку статей 

професора С. Мадейського (1841–1910) – у свій час ректора Ягелонського 

університету. До питань, які він вивчав, належать захист приватного права, 

австрійський конституціоналізм та історія права у монархії Габсбурґів.  

Історико-правові дослідження, що охоплюють проблематику історії 

австрійського судочинства, торкаються і загальних змін, і окремих аспектів 

цивільного процесу  (наприклад, стаття Олександра Менцинського про наочність в 

австрійському цивільному процесі [143, c. 1–97]). На увагу заслуговує аналітична 

розвідка правознавця, громадсько-політичного діяча, д-ра Антона Горбачевського 

(1856–1944) про реформу судочинства у Галичині [97, c. 15–25; 98, c. 44–47]. 

Зауважимо, що А. Горбачевський працював адвокатом у Перемишлі, Дрогобичі, 

заснував адвокатську контору в Чорткові на Тернопіллі, а 1913 р. призначений у 

Відні до Найвищого державного трибуналу. Саме він разом з О. Огоновським, 

К. Левицьким та Є. Олесницьким уклав “Німецько-український правничий 

словник”. 

Професорові Львівського університету і громадському діячу Олександрові 

Огоновському (1848–1891) належать дослідження з історії та теорії австрійського 
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приватного, родинного, облігаційного, спадкового права та його застосування у 

Галичині [147, c. 145–152; 148]. О. Огоновський, який упродовж 1886–1887 рр. 

обіймав посаду декана юридичного факультету, вважається фундатором 

української правничої школи у Львівському університеті й одним із 

найавторитетніших цивілістів другої половини ХІХ ст. [174, c. 214]. 

Важливе значення у контексті дисертаційного дослідження мав збірник, 

виданий 1909 р. адвокатом, а пізніше суддею Филипом Евиним. Автор і упорядник 

умістив практичні юридичні поради стосовно різних життєвих випадків (правила 

подання судових позовів, заяв, апеляцій, скарг), беручи до уваги чинне тогочасне 

законодавство у сферах кримінального, цивільного, цивільно-процесуального права 

[113]. Ф. Евин відомий як активний громадсько-політичний діяч у Галичині, 

зокрема в Теребовлі, засновник українських культурних організацій, адвокат на 

процесах проти українських націоналістів у міжвоєнний період. 

Серед історико-правових досліджень з історії судової системи та судочинства 

у Галичині в складі Австро-Угорщини (1867–1918 рр.) значну роль відіграють 

праці львівського правознавця Олександра Кондратюка [129]. У публікаціях 

науковець розкриває окремі питання, пов’язані з реформуванням правової системи 

у Галичині, зумовлених політично-адміністративними змінами в монархії 

Габсбурґів. Він також проаналізував компетенцію судових органів, структуру 

судів, певні аспекти здійснення судочинства за діючими австрійським 

кримінальним, цивільним та процесуальним законодавством [128, c. 310–318; 129]. 

Розглядаючи наукове висвітлення окремих аспектів судочинства у Галичині, 

наголошуємо, що польська дослідниця, професор Сілезського університету д-р 

Анна Ставарська-Ріппель розглянула питання гласності у процесі й трансформацію 

польського цивільного процесу (базовою для неї була фактично австрійська 

модель) [211, s. 353–370]. Достатньо вичерпними видаються дослідження ролі 

адвокатів у цивільному процесі за Кодексом 1895 р. (Іван Гловацький, Кінґа Ґузяк, 

Дорота Малець) [95; 193, s. 87–105; 200, s. 199–213]; регулювання й еволюції 

виконавчого провадження (Рафал Лищек) [198, s. 233–251]; формулювання та 

винесення судового рішення (Пйотр Рильський) [207]; діяльність судових 
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канцелярій згідно з нормами нового цивільного процесу (Артур Ґурак, Кшиштоф 

Латавєц) [191]; вирішення цивільних справ Вищим крайовим судом у Львові 

(Павло Едер) [115, c. 164–172; 116, c. 20–25]. 

До складу другої групи досліджень входять узагальнюючі роботи, присвячені 

історії держави і права Австрії й Австро-Угорщини [183; 213]. Вагомі 

напрацювання у цій сфері належать українському правознавцеві, громадсько-

політичному діячу, д-ру Станіславу Дністрянському (1870–1935) [101, c. 1–100; 

102; 103, c. 180–215; 104, c. 3–38]. Отримавши ґрунтовну освіту в університетах 

Відня, Берліна та Ляйпціга, він захистив докторат з права (1894 р.), а від 1899 р. у 

Львівському університеті очолив кафедру австрійського цивільного права (з 

українською мовою викладання). Крім того, учений керував правничою комісією 

Наукового товариства імені Шевченка, редагував “Часопис правничу і 

економічну”, заснував Товариство українських правників. С. Дністрянський видав 

низку публікацій, присвячених різним галузям права [155, c. 448]. 

Безумовно, що найґрунтовніші дослідження з історії держави і права 

становлять напрацювання Освальда Бальцера (1858–1933) – професора історії 

польського права Львівського університету у 1887–1933 рр., ректора університету 

(1895–1896 рр.) [182]. У нинішній Польщі авторитетними фахівцями з історії 

держави і права монархії Габсбургів, а водночас історії судочинства в Галичині є 

професори Ягелонського університету Анджей Дзядзьо та Станіслав Плаза [184; 

206]. 

Вагомі досягнення у цій сфері демонструють і вітчизняні науковці, з-поміж 

котрих вирізняються історико-правові дослідження львівських правознавців 

Володимира Кульчицького, Бориса Тищика [83; 131; 165; 166], Ігоря Бойка [87; 88; 

89, c. 88–98], Івана Терлюка [164]. Тут відтворено історію правового регулювання 

цивільних, кримінальних і процесуальних відносин в Україні упродовж всієї її 

історії та окремо правового регулювання цивільних відносин на українських землях 

у складі Австрії й Австро-Угорщини (1772–1918 рр.). Важливими для нашого 

дослідження стали також напрацювання: Христини Моряк-Протопопової про 

державний устрій Австро-Угорщини[144, c. 97–102]; Романа Петріва про право 
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Австрії та Східної Галичини (70-ті роки XVIII – 70-ті роки ХІХ ст.) [150, c. 117–

118]; Антона Гужви щодо рецепції римського права у Цивільному кодексі Східної 

Галичини [100, c. 72–75]; Павла Едера про особливості вирішення цивільних справ 

Вищим крайовим судом у Львові (1855–1918 рр.) [114, c. 36–41; 115, c. 164; 116,  

c. 20–25; 117]. 

До третьої групи загальних історико-правових досліджень варто зарахувати: 

працю французького вченого Раймона Леже з порівняльно-правовим аналізом 

основних цивільних процесів Нового часу – французької, німецької та австрійської 

[139]; загальну історію цивільного процесу польського процесуаліста, професора 

Познанського, а згодом Ягелонського університетів Владислава Сєдлецького 

(1911–1998) [209]; порівняльну історію державного устрою (у тому числі судових 

систем) професора Ягелонського університету й Академії знань Станіслава 

Ґродзіцького [192]; історію кодифікації цивільного та цивільно-процесуального 

права німецького дослідника Бернда Мертенса [203]; аналітичну статтю 

правознавця Вадима Аболініна, присвячену зміні правової парадигми у цивільному 

процесі [81, c. 40–43]; дослідниці Ірини Ізарової про європейську історичну 

традицію цивільного процесу [120, c. 68–72] та ін.  

У контексті проблематики цієї групи історико-правової літератури заслуговує 

на увагу збірник праць європейських авторів “Цивільний процес в міжкультурному 

діалозі”, де висвітлено питання мети цивільного судочинства (Алан Узелач, 

Крістіан Коллер) [127, c. 169–191; 167, c. 140–168], гармонії між матеріальною 

істиною і часовими рамками розгляду справи (Міклош К’єндель) [122, c. 221–226], 

культури і цивільного процесу (К’яра Бессо) [86, c. 324–333], порівняння окремих 

положень австрійського й угорського цивільно-процесуальних кодексів (Вікторія 

Харшаґі) [172, c. 334–346]. 

Доцільно виокремити наукові напрацювання у сфері теорії цивільного 

процесу (четверта група досліджень). У цій когорті історико-правових досліджень 

вирізняється праця польського та російського цивіліста, процесуаліста, адвоката і 

судді Євгенія Васьковського (1866–1942). Після закінчення юридичного 

факультету Одеського університету, він займався адвокатською практикою, вивчав 
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право цивільне та цивільно-процесуальне право у Німеччині й Франції. Вагомим 

досягненням Є. Васьковського стала публікація “Курсу цивільного процесу”, за 

його ж визначенням –  “стислий нарис цивільного права з побіжними посиланнями 

на іноземні кодекси і літературу” (чільне місце посідає трактування австрійського 

Цивільного процесуального кодексу 1895 р.). Вважається, що ця книга першою з-

поміж подібних видань систематично відтворювала основні принципи та норми 

цивільного процесу [90]. 

Серед українських дослідників історії та теорії цивільного процесу доречно 

виокремити постать історика, правознавця, громадського діяча Андрія Яковліва 

(1872–1955) [176]. Закінчивши юридичний факультет Дерптського університету 

(нині університет Тарту в Естонії), він працював юрисконсультом Київської міської 

управи, в роки Української революції – директором канцелярії Центральної Ради, а 

пізніше – послом у низці європейських країн. Наукова спадщина А. Яковліва 

охоплює проблематику міжнародних договорів, історичної традиції української 

державності, а також цивільного процесу в різних країнах світу (особливий вплив 

на нього, як видається, мало німецьке право). 

Розглядаючи теорію цивільного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст., не 

можна оминути досліджень: Мечислава Савчука із поновлення судового 

провадження у цивільній справі [208]; Кароля Карольчака (Варшавський 

університет), присвячене концентрації процесуального матеріалу під час судового 

процесу [194]; Пйотра Осового стосовно взаємозв’язку цивільно-процесуального і 

матеріального права [204, s. 383–390]; Оксани Грабовської про змагальну модель 

цивільного судочинства [99, c. 54–58]; Анастасії Малюкіної з принципів 

концентрації у цивільному процесі [141]; Валерія Мамницького, Юрія Неклеси 

щодо принципів змагальності й диспозитивності [142, c. 201–206; 145, c. 382–387]; 

Євгена Погорєлова з кодифікаційної діяльності у правовій системі України [151]; 

Тетяни Сахнової про сучасну парадигму цивільного процесу [157, c. 207–216], 

львівської дослідниці Світлани Сеник стосовно поняття цивільних процесуальних 

правовідносин та підстави відмови у відкритті провадження в цивільній 

справі [158, c. 218–224; 159, c. 308–314; 160, c. 138–141]. 
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Та попри перелічені напрацювання у сфері вивчення історії цивільного 

судочинства в Австро-Угорщині, наукові праці, присвячені аналізові застосування 

норм австрійського процесу в судах Галичини, практично відсутні. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

Джерельну базу дисертаційного дослідження розподілено на декілька 

окремих груп: архівні матеріали (документи Центрального державного 

історичного архіву України у м. Львові); опубліковані нормативно-правові акти 

(конституції, кодекси, законодавчі акти, розпорядження австрійського Міністерства 

юстиції, рішення вищих судів); спогади правників та преса (у нашому випадку –  

публікації львівського польськомовного юридичного часопису “Prawnik”). 

Використані у роботі архівні матеріали сконцентровані у семи фондах, а 

саме: ф. 134 (Колекція документів про шляхетські маєтки), ф. 146 (Галицьке 

намісництво), ф. 150 (Вищий крайовий суд у Львові), ф.152 (Крайовий суд у 

Львові), ф. 156 (Вища державна прокуратура), ф. 181 (Графи Лянскоронські), 

ф. 309 (Наукове товариство імені Шевченка). Хронологічно опрацьовані справи 

охоплюють період ХІХ – початку ХХ ст. У них містяться звіти, обіжники, 

розпорядження, судові рішення, угоди, дарчі документи про обґрунтування прав на 

володіння маєтками, роз’яснення адміністративно-правових питань з боку 

виконавчих та судових органів влади у Галичині. У науковий обіг уперше 

впроваджено окремі матеріали, що допомагають предметно проаналізувати історію 

держави і права монархії Габсбурґів кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Матеріал використаних архівних справ тематично охоплює: документи про 

поширення норм австрійського цивільного та цивільно-процесуального 

законодавства на Королівство Галичини та Володимерії [3; 8; 14; 25]; справи про 

майнові, фінансові й спадкові спори та визначення спадкоємців [1; 2]; рекомендації 

та обіжники зі застосування і тлумачення цивільного процесу; організацію й 

ведення судового діловодства; циркуляри і листи Міністерства юстиції, 

Міністерства внутрішніх справ та Вищого крайового суду у Львові про покращення 

цивільного процесу [11; 15; 17; 18]; імператорські декрети, урядові обіжники, 
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інструкції й директиви Галицького намісництва [9; 12]; звіти про діяльність 

судових органів; визначення компетенції судових працівників, зокрема возних, та 

правил судового діловодства [7–9; 21]; впровадження посади прокурора для 

цивільних й кримінальних справ та прокурорська діяльність [6; 22]; організацію 

судових округів у Галичині на основі Закону про здійснення судочинства й 

компетенцію загальних судів у цивільних справах [10]. 

Друга група джерел – опубліковані правові документи – це широкий спектр 

австрійських нормативних документів у сфері цивільного судочинства, які 

використовували у Галичині в досліджуваний період. Той факт, що в монархії 

Габсбурґів тривалий час не існувало єдиного цивільного процесуального кодексу, 

призвело до появи великої кількості документів регуляторного характеру, 

призначених для внутрішнього користування судів. Починаючи з 1773 р. згадані 

документи у Львові щорічно публікували під збірною назвою “Edicta et mandata” 

(т.зв. серія Pilleriana galicyjskie, а з 1820 р. – Provinzial-Verordnungsblatt). Ці 

збірники містять правові акти, які дали нам змогу відтворити еволюцію цивільно-

процесуального законодавства у Галичині від середньовічного польського до 

модерного австрійського права.  

Серед згаданих документів нами опрацьовано: універсали щодо поширення 

австрійського цивільного і цивільно-процесуального права на Галичину з часу її 

інкорпорації до складу імперії Габсбургів [28, s.12; 35, s. 56–57; 39, s.7–8; 43, s. 14]; 

циркуляри, які регламентували юридичні відносини між власниками маєтків і 

їхніми підданими [30, s. 198–199]; роз’яснення окремих положень цивільного 

процесу, зокрема уніфікації способу винесення і виконання судових рішень [31,  

s. 106]; визначення компетенції судів та повноважень суддів і судових працівників 

[53, s. 73–76]; окремі едикти Апеляційного суду, а згодом Вищого крайового суду 

у Львові у справі покращення цивільного процесу [34, s. 117]; розпорядження про 

форми судових позовів і апеляцій у цивільних справах [36, s. 141; 47, s, 8–15] тощо. 

Ці документи визначали засади судочинства у Галичині, створення та 

реорганізацію судових органів, регулювали компетенції, правила ведення 

діловодства й застосування норм цивільного процесу. 
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Основним джерелом у дисертаційному дослідження стали Цивільний 

процесуальний кодекс 1895 р. (Gesetz über das Gerichtliche Verfahren in bürgelichen 

Rechtsstreitigkeiten) [40] і Закон про здійснення судочинства та компетенцію 

загальних судів у цивільних справах (юрисдикційна норма) [38] 1895 р., 

“Положення про екзикуції” або виконання судових рішень (Exekutions- und 

Sicherungvserfahren) від 27 травня 1896 р., у якому було детально врегульовано 

порядок виконання судових рішень у цивільних справах у частині примусового 

стягнення грошових штрафів і судових витрат. До уваги бралися й тогочасні 

правові коментарі, їх також можна трактувати як джерело дисертаційного 

дослідження [26]. З метою порівняльного аналізу і зіставлення використано 

положення чинного Цивільного процесуального кодексу України 2004 р. [27]. 

У зв’язку з предметом нашого дослідження, ми використовували доповнення 

до Цивільного процесуального кодексу 1895 р., що з’явилися протягом 1897–

1917 рр., зокрема розпорядження Міністерства юстиції від 23 травня 1897 р. про 

процесуальний захист убогих у суді [41, s. 436–444; 44, s. 426–436], розпорядження 

про виконавче провадження за новим цивільно-процесуальним правом [48, s. 379–

382], укладання і підписування судових рішень та ін. [52, s. 398–399]. 

Допоміжний характер для здійснення дослідження мали положення 

Цивільного кодексу 1811 р. авторства Франца Цейлера. Він був створений на 

основі австрійського Цивільного кодексу 1797 р. і опирався на засадах природного 

права, поваги до свободи особистості та права власності. Цивільний кодекс 1811 р., 

який діяв у Галичині понад століття, регламентував принципи особового та 

матеріального права [29].  

Важливе значення для вивчення засад австрійської судової системи і основ 

цивільного процесу в Галичині мала австрійська Конституція 1867 р. 

(Dezemberverfassung), зокрема частина стосовно судочинства у державі [42, s. 650–

655]. Конституція діяла в австрійській частині монархії Габсбурґів до 1918 р., 

регламентуючи громадянські права її мешканців, функції Державного трибуналу і 

загальних судів, організацію та діяльність виконавчої влади. 
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До окремого виду джерельного матеріалу належать спогади тогочасних 

галицьких правників, зокрема Степана Шухевича (1877–1945) – українського 

правника, судді, адвоката. У 1895 р. він закінчив Академічну гімназію у Львові, 

навчався на правничому факультеті Львівського університету, стажувався у 

судових установах Львова та Відня. Починаючи з 1903 р., С. Шухевич працював 

суддею у Раві-Руській, згодом – у Долині, Дрогобичі. З 1911 р. займався 

адвокатською практикою, а в роки Першої світової війни долучився до формування 

Легіону Українських Січових Стрільців. У спогадах “Моє життя” він описує 

застосування норм Цивільного процесуального кодексу 1895 р. у судових 

установах Галичини [60]. 

Останню групу джерел – пресу – становлять публікації у виданнях “Prawnik” 

(виходив у Львові з 1870 р.) та “Часопис правнича” (інформативна частина з 

рубрик), що допомагають розкрити передумови ухвалення й впровадження нового 

Цивільного процесуального кодексу, а також простежити дискусії галицьких 

(головно львівських і краківських) правників з таких злободенних питань 

цивільного процесу, як свідчення сторін окремий вид доказу, докази документами, 

роль адвокатів у цивільному процесі, проекти цивільного процесу [61, c. 21–24; 62, 

c. 92–94; 63. c. 201–203; 66, s. 315–316; 69, s. 322–324; 76, s. 121–122]. 

Отже, проблематика кандидатської дисертації досліджена на основі 

різноманітних за характером, змістом, значущістю і вагомістю джерел – і 

неопублікованих (архівних матеріалів), і опублікованих (закони, кодекси, 

розпорядження, спогади, преса тощо). Їхній аналіз дає змогу об’єктивно висвітлити 

головні засади цивільного судочинства у Галичині за австрійським Цивільним 

процесуальним кодексом 1895 р. 

 

1.3. Методологічна основа дослідження 

Як відомо, методологією юридичної науки є система підходів, методів і 

способів наукового дослідження, теоретичні засади їхнього використання під час 

вивчення державно-правових явищ [153, c. 618]. Важливе місце у системі 

юридичних наук посідає наука історії держави і права України [177, с.95-105]. Вона 
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вивчає процеси виникнення, трансформації й подальшого розвитку державно-

правових форм та інститутів, що функціонували на українських землях, а також 

правовий статус конкретних державних органів, верств населення, джерел права і 

правових систем у певному історичному просторі й хронологічній послідовності 

[96, c.5]. 

Методи дослідження історії держави і права України вивчаються у межах 

методології історії держави і права у вигляді окремої дисципліни як спеціального 

розвитку історико-правової науки [168,с.100-107]. Відповідно до здійснення 

історико-правового дослідження метод розглядають певною послідовністю дій, 

операцій, виконання котрих необхідне для досягнення заздалегідь визначеної мети, 

наприклад для отримання нових історико-правових знань або уточнення вже 

існуючих уявлень про ті чи інші події минулих часів [96, c. 6–7].  

Наукове дослідження становлення та розвитку австрійського цивільного 

процесуального права в ХІХ ст. і його застосування, зокрема у Східній Галичині 

під час здійснення цивільного судочинства, ґрунтується на методологічних засадах, 

які визначають сутність історико-правового пізнання.  

Історико-правовий аналіз цивільного судочинства у Галичині за австрійським 

Цивільним процесуальним кодексом 1895 р. допоміг не лише дослідити 

функціонування австрійської правової системи у Галичині, тобто реконструювати 

причини й умови укладення австрійського Цивільного процесуального кодексу 

1895 р., й у перспективі дав змогу використати історичний правовий досвід для 

визначення впливу австрійського цивільного процесуального законодавства 

досліджуваного періоду на подальший розвиток процесуального права в Україні. 

Під час роботи над дисертацією враховано також, що у сучасному 

українському суспільстві зростає інтерес до ролі права, завдання якого полягає в 

якісному регулюванні найважливіших суспільних відносин. Тому авторка 

проаналізувала не лише австрійський Цивільний процесуальний кодекс 1895 р., але 

і його місце у правовій системі Австрії та Австро-Угорщини. 

Серед основних принципів, на яких ґрунтується методологія даного 

дослідження, важливими є принципи всебічності та об’єктивності. З їх допомогою 
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історико-правову реальність, явища і процеси вивчено з урахуванням різних 

поглядів. Так, ідею кодифікації австрійського Цивільного процесуального права 

розглянуто з позиції необхідності привести законодавство до нових соціально-

економічних і політичних умов розвитку Австро-Угорщини, упорядкувати 

цивільно-правові механізми захисту приватних прав та інтересів громадян Австро-

Угорщини. При цьому, події та факти досліджено повно й всебічно. У процесі 

написання дисертації основною метою було визначення умов формування і 

розвитку австрійського цивільного процесуального права, на основі якого 

здійснювалося судочинство в цивільних справах, у тому числі в Східній Галичині.  

Важливим для даного дослідження є принцип історизму, що полягає у 

вивченні історичної періодизації у розвитку австрійського цивільно-

процесуального законодавства з урахуванням політичної та економічної історії 

Австро-Угорщини, яка вплинула на його форму та правову сутність. Це, зокрема, 

дало можливість з’ясувати причини, чому Австрійська імперія перетворилась у 

1867 р. на дуалістичну Австро-Угорську монархію, а не республіку (на відміну від 

Франції), передумови кодифікації австрійського цивільного права, його 

виокремлення з кримінально-процесуального права, що було важливим заходом на 

шляху демократизації судочинства. 

Під час виконання дисертаційного дослідження дотримано також принципів 

комплексності й послідовності. Це допомогло ефективно і якісно проаналізувати 

три блоки найважливіших проблем: 1) кодифікацію цивільного процесуального 

законодавства Австрії й Австро-Угорщини; 2) загальні положення цивільного 

процесуального права за австрійським Цивільним процесуальним кодексом 1895 р.; 

3) судовий розгляд як основну стадію цивільного судочинства.  

Вагомими та виправданими у системі методів історико-правових досліджень 

є принципи аналітичності й критичності. У процесі застосування методів 

дослідження авторка багатосторонньо аналізувала різні історико-правові явища та 

процеси. Це змусило усі твердження чи факти не розглядати як безсумнівні, 

неспростовні чи догматичні, а піддавати іх критичному аналізу на підставі 

дослідження правової системи Австрії й Австро-Угорщини. Під час аналізу 
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історико-правових явищ, авторка намагалася виокремити проблемні моменти, 

вести дискусію, підтримувати власну позицію посиланнями на спеціальну 

літературу й архівні матеріали, використовуючи відповідні методи наукового 

пізнання.  

Методологічну основу дослідження становить система концептуальних 

підходів, філософських, загальнонаукових і спеціально-наукових методів.  

Серед найприйнятніших для історико-правового дослідження є 

антропологічний підхід, за яким основним творцем правової системи, законів, 

кодексів тощо, розглянуто людину. Адже саме людська діяльність – це є 

першопричина тих змін, зокрема у правовій системі, що відбулися, починаючи з 

1848 р. в Австрійській імперії, спричинила до перетворення Австрії на Австро-

Угорську дуалістичну монархію у 1867 р. Це також привело до необхідності 

укладання австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. Людський 

чинник став визначальним для перетворення Австрії на Австро-Угорську 

дуалістичну монархію та прийняття Конституції 1867 р. Особливо цей вплив 

простежуємо у діяльності судових органів, коли було видано Цивільний 

процесуальний кодекс 1895 р. У Галичині тоді було створено 218 судових повітів і 

організовано повітові, повітові колегіальні, крайові суди і Вищий крайовий суд у 

Львові, які застосовували австрійський Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. 

для розгляду і вирішення цивільних справ. 

Отже, унаслідок використання антропологічного підходу стало можливим 

відображення ролі людини, особистості, індивіда, зокрема під час кодифікації 

австрійського цивільного процесуального права. Австрійське законодавство 

передбачало право людини на оскарження судових рішень, у тому числі в 

цивільних справах у вищу судову інстанцію, що мала право переглядати цивільну 

справу.  

Діалектичний підхід використано для виявлення внутрішніх та зовнішніх 

чинників, які вплинули на кодифікацію австрійського цивільно-процесуального 

права у складі Австрії й Австро-Угорщини. Такий підхід полягає у дослідженні 

австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. у контексті 
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різноманітних історико-правових, історичних, економічних, соціальних та інших 

явищ, аналізі взаємозв’язків між Цивільним процесуальним кодексом 1895 р., 

Цивільним кодексом 1811 р., Кримінально-процесуальним кодексом і 

Кримінальним кодексом 1852 р. В основу цього підходу покладено принцип 

детермінізму, який полягає у виявленні причинно-наслідкових зв’язків між 

австрійським Цивільним процесуальним кодексом 1895 р. і попереднім цивільно-

процесуальним законодавством. 

Досліджуючи причини кодифікації цивільного процесуального права у 

ХІХ ст. зі застосуванням діалектичного підходу, авторка виявила причинно-

наслідковий зв’язок між революцією 1848 р., утворенням Австро-Угорщини у 

1867 р., запровадженням нової судової системи в Австрійській імперії, нових 

принципів модерного права і переходом до ринкових засад, спрямованих на 

визнання цінностей людини, її прав і свобод, можливості судового захисту й 

апеляційного оскарження судових рішень.  

Для дослідження австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. 

авторка послуговувала також потребовим підходом. Згідно з цим підходом, 

застосування Цивільного процесуального кодексу 1895 р. розглядається як його 

здатність регулювати цивільно-процесуальні відносини щодо розгляду цивільних 

справ. Аналіз соціально-економічних і політичних змін, які відбулися в 

Австрійській імперії у середині ХІХ ст., дав змогу з’ясувати, що саме зростаючі 

соціально-економічні відносини ринкового суспільства стали причиною 

кодифікації цивільно-процесуального права Австрії й Австро-Угорщини з метою 

упорядкування розгляду і вирішення, захисту прав та інтересів осіб в цивільному 

судочинстві у Галичині за австрійським Цивільним процесуальним кодексом 

1895 р. 

Важливим для дослідження є цивілізаційний підхід, який полягає у тому, що 

конкретний період історичного розвитку визначається не стільки об’єктивно-

матеріальними, скільки ідейно-духовними та культурологічними чинниками. У 

межах цього підходу вивчено не лише австрійську правову систему, а й 

кодифікацію австрійського цивільного процесуального права. Цивілізаційний 
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підхід допоміг розглядати процес кодифікації австрійського цивільно-

процесуального права як складне історико-правове явище, що суттєво вплинуло на 

формування правової свідомості й культури галицьких українців, становлення і 

розвиток їх державної та правової традиції. 

Зазначені концептуальні підходи реалізовано з використанням низки методів, 

які класифіковані залежно від рівня наукового пошуку. Так, за цим критерієм 

методи історико-правового пізнання можна розділити на філософські, 

загальнонаукові й спеціально-наукові.  

Філософські методи наукового пізнання розкривають загальні способи та 

принципи пізнання реальності. Вони є універсальними і застосовуються в процесі 

вивчення всіх проявів історико-правової дійсності. Крім цього, філософські методи 

виявляють саму стратегію дисертаційного дослідження, його загальну 

спрямованість, орієнтують на знаходження, відбір, нокопичення цілком визначених 

у соціально-змістовному відношенні фактів і, врешті-решт, зумовлюють характер і 

зміст оцінювання отриманих результатів дослідження. А без такого оцінювання 

соціальне пізнання неможливе [153, c. 618].  

Серед філософських методів у контексті даного дисертаційного дослідження 

найважливіше місце посідає діалектичний метод, який відіграє значну роль у 

теоретичному осмисленні об’єкта історико-правового дослідження. Діалектичний 

метод допоміг охарактеризувати становлення та розвиток австрійського цивільно-

процесуального права в австрійських судах, які застосовували на практиці норми 

цього права. У цьому аспекті діалектичний метод є незмінним у науковому аналізі 

австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. та його застосування у 

Східній Галичині. 

З допомогою іншого філософського методу, зокрема метафізичного, 

розглянуто історичні явища та події незалежно один від одного, а їхні внутрішні 

суперечності відкинуто як такі, що не мають значення для історико-правового 

пізнання. На відміну від діалектичного методу метафізичний спосіб пізнання в 

історичному аспекті – достатньо обмежений і виконує скоріше допоміжну роль, 
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оскільки для історико-правової науки важливе не лише саме явище, що вивчається, 

а й усі чинники, які обумовили його настання. 

До найпоширеніших загальнонаукових методів, які використовуються під час 

вивчення історії держави і права України, належать: абстрагування й 

абсолютизація; формалізація та ідеалізація; аналіз і синтез; індукція та дедукція; 

сходження від конкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного; 

класифікація й типологізація, а також методи – історичний і логічний, 

статистичний, аналогії, структурно-функціонального аналізу та ін.  

Системний метод застосовано для цілісного дослідження австрійського 

Цивільного процесуального кодексу 1895 р. як історико-правового явища. У 

дисертації системно проаналізовано зміни в австрійському цивільному 

процесуальному законодавстві до 1895 р. і після затвердження нового 

австрійського Цивільного процесуального кодексу, досліджено їхній вплив на 

судовий захист цивільних прав та інтересів громадян. 

Логічний метод використано з метою осмислення історико-правових, 

політичних та соціальних явищ і процесів, які впливали на кодифікацію 

австрійського цивільного процесуального права та зумовили особливості його 

застосування у Галичині. Авторка врахувала різноманітні зовнішні й внутрішні 

чинники, які привели до конституційних змін в Австрійській і Австро-Угорській 

імперіях. Так, проаналізовано становлення і розвиток австрійської правової 

системи у Галичині в складі Австрійської імперії до 1867 р. та після утворення 

Австро-Угорської монархії. 

Історичний метод передбачає конкретне історичне дослідження причин і 

наслідків кодифікації австрійського цивільно-процесуального права, укладання, а 

також вивчення джерел, структури й основних положеннь австрійського 

Цивільного процесуального кодексу 1895 р., його застосування у Східній Галичині 

тощо. 

Метод структурно-функціонального аналізу застосовувався під час 

дослідження складних систем  історико-правових явищ, які складаються із великої 

кількості взаємодіючих елементів, що утворюють відносну цілісність. Прикладами 
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складних систем у межах цього дисертаційного дослідження можна назвати 

правовий статус українських земель у складі Австрії й Австро-Угорщини, правову 

систему Австрії й Австро-Угорщини, необхідність кодифікації австрійського 

цивільного процесуального права. Причому, як стверджують учені-правознавці, 

метод структурно-функціонального аналізу спрямований і на розкриття 

внутрішньої структури досліджуваної системи, і на виявлення їхніх функцій і в 

цьому аспекті є надзвичайно ефективним засобом наукового пізнання [96, c. 9]. З 

його допомогою розкрито етапи кодифікації цивільного процесуального 

законодавства в Австрії й Австро-Угорщині, загальні положення цивільного 

процесуального права за Цивільним процесуальним кодексом 1895 р., а також 

охарактеризовано основну стадію цивільного судочинства – судовий розгляд за 

Кодексом 1895 р. 

У роботі також використано спеціально-наукові методи: історико-правовий, 

порівняльно-правовий, герменевтико-правовий та ін.  

Історико-правовий був головним у цьому історико-правовому дослідженні. 

Його суть полягає у послідовному розкритті властивостей, функцій та змін 

досліджуваного об’єкта з метою відтворення його реальної історії. З допомогою 

цього методу вдалося визначити суспільно-політичні передумови укладення 

Цивільного процесуального кодексу 1895 р., структуру, основні положення й 

особливості застосування у Галичині в складі Австро-Угорщини. 

Вдалим було використання історико-порівняльного методу. Адже 

об’єктивною підставою для здійснення порівняльних досліджень з історії держави і 

права України є те, що історико-правовий розвиток становить закономірний 

процес, що неодноразово повторюється, а його застосування дало змогу розкривати 

сутність історико-правової реальності через вивчення схожості й відмінності 

досліджуваних явищ. 

Можливість здійснити порівняльний аналіз історико-правових явищ, які 

мають подібну правову природу, дав порівняльно-правовий метод порівняння, 

завдяки якому  порівнювалося правове становище українського населення у складі 

Австрійської й Австро-Угорської імперії зі становищем українців у складі 
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Російської імперії. Основну увагу зосереджено на порівняльному аналізі захисту 

цивільних прав, етапів реформування політичної та правової системи держав тощо. 

Це допомогло виокремити особливості впливу австрійського цивільного 

процесуального права на українське населення Галичини та відобразити його 

позитивні й негативні ознаки. 

Герменевтико-правовий метод дав змогу тлумачити тексти австрійського 

процесуального законодавства, рішень у цивільних справах повітових, окружних і 

Вищого крайового суду у Львові, архівних та опублікованих документів, які 

стосувались особливостей застосування австрійського Цивільного процесуального 

кодексу 1895 р. у Галичині. 

Метод тлумачення правових приписів допоміг з’ясувати зміст і правову 

природу зафіксованих у писемних джерелах правових норм. Авторка 

проаналізувала характерну для австрійського цивільного процесуального права 

офіційну термінологію та з’ясувала правову природу окремих судових рішень у 

цивільних справах. Усі ці підходи та методи дали можливість ґрунтовно дослідити 

здійснення цивільного судочинства у Галичині за австрійським Цивільним 

процесуальним кодексом 1895 р. 

 

Висновки до Розділу 1 

Характеристика історіографії з даної теми дала змогу визначити особливості 

й стан розробки обраної проблематики в історико-правовій літературі. Історико-

правові дослідження систематизовано за чотирма хронологічними періодами: 

1) австрійський (1895–1918 рр.); 2) міжвоєнний (1918–1939 рр.); 3) радянський 

(1917–1991 рр.); 4) сучасний (після проголошення незалежності України у 1991 р.). 

За тематичним принципом виділено групи історико-правових досліджень, в яких 

висвітлено: 1) історію цивільного судочинства у Європі; 2) загальний стан історії 

держави та права монархії Габсбурґів у досліджуваний час; 3) праці з теорії 

цивільного процесу; 4) дослідження, які охоплюють проблематику історії 

австрійського судочинства, у тому числі застосування Цивільного процесуального 

кодексу 1895 р.  
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Установлено, що найактивніше цивільне судочинство за австрійським 

Цивільним процесуальним кодексом 1895 р. вивчалося упродовж початкових двох 

хронологічних періодів, що сукупно охоплюють першу половину ХХ ст. У 

радянський час увага науковців до визначеної у дисертації проблематики була 

незначною, з огляду на ігнорування “буржуазного права” країн Заходу. Інтерес до 

проблеми активізувався лише у незалежній Україні, але у центрі досліджень 

опинилися тільки окремі аспекти історії здійснення цивільного судочинства за 

австрійським Цивільним процесуальним кодексом 1895 р. Узагальнюючої 

комплексної праці з названої проблеми в українській історико-правовій літературі 

досі не було.  

Джерельна база дисертації представлена такими блоками: 1) архівні 

матеріали; 2) опубліковані нормативні матеріали – закони, кодекси та підзаконні 

нормативно-правові акти; 3) спеціалізовані періодичні видання. З джерел першої 

групи – матеріали Центрального державного історичного архіву України у 

м. Львові – опрацьовано 25 справ зі семи фондів. Документи другої групи 

опубліковані у спеціальних збірниках або ж як основне джерело нашої роботи – 

Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. окремим виданням. Третю групу джерел 

формують публікації львівських часописів “Prawnik” та “Часопис правнича”.  

Методологічну базу становить комплекс філософських, загальнонаукових і 

спеціально-правових методів – діалектичний, історичний системний, структурно-

функціональний, історико-правовий, порівняльно-правовий та ін. Для розкриття 

змісту і теоретичного осмислення досліджуваних у дисертації історико-правових 

явищ і процесів використано правові й загальнонаукові категорії: “цивільний 

процес”; “суд”; “кодекс”; “кодифікація”; “докази”; “суб’єкти процесу”; 

“підсудність”; “судове рішення”. Їхнє уточнення і розкриття допомогло детальніше 

проаналізувати предмет дослідження. 
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                                                РОЗДІЛ 2 

Кодифікація австрійського цивільного процесуального 

законодавства та особливості його застосування 

 у Східній Галичині 

2.1. Соціально-політичні та правові передумови кодифікації цивільного 

процесуального законодавства в Австрійській імперії наприкінці XVIII ст. – у 

першій половині ХІХ ст.  

Цивільне процесуальне право – це галузь права, яка регулює суспільні 

відносини, що виникають між учасниками цивільного процесу і судом при 

здійсненні правосуддя у цивільних справах. Закономірно, що цивільне 

процесуальне право генетично й функціонально пов’язане з іншими галузями 

права, зокрема з цивільним, сімейним, земельним, адміністративним, фінансовим 

та ін. [209, s. 7]. Предмет цивільного процесуального права становлять відносини, 

які виникають при здійсненні правосуддя у цивільних справах [85, c. 6–7]. Радник 

Крайового суду у Львові Олександр Менцинський наприкінці ХІХ ст. так визначив 

сутність цивільного процесу: “Процес є боротьбою про право, в обороні котрого 

стоїть держава. Боротьбу ту ведуть сторони після певних приписів; та спільна акція 

сторін і судді в процесі находить свій остаточний вираз в вироці” [143, c. 2–3]. 

Норми цивільного процесу мають допоміжний характер щодо норм 

матеріального цивільного права, є інструментом цього права у ситуаціях, коли 

добровільно не реалізовуються його норми. Саме допоміжний характер 

процесуальних норм привів до відокремлення цивільного процесу з матеріального 

права, яке відбувалося у напрямі кристалізації способів визначення і розв’язання 

спорів [204, s. 383]. Цивільне процесуальне право перетворилося в окрему галузь 

права лише у ХІХ ст. в умовах законодавчої кодифікації, що безпосередньо 

засвідчує видання цивільно-процесуальних кодексів у низці європейських країн 

(Нідерланди, Німеччина, Австро-Угорщина) [139, c. 153].   

Кодифікація – це спосіб систематизації законодавства, який передбачає 

змістовне доопрацювання, усунення суперечностей, скасування застарілих норм і 
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створення у такий спосіб нового нормативного документа [119, c.8]. За 

визначенням українського правника Євгена Погорєлова, “кодифікаційна 

діяльність – це зумовлений потребами суспільного розвитку та системністю права, 

здійснюваний на основі певних принципів правотворчий процес по переробці 

змісту і форми групи чинних нормативно-правових приписів, їх узгодження та 

об’єднання в єдиному кодифікованому акті з метою удосконалення законодавства” 

[151, c. 142]. 

Як відомо, кодифікація як вид систематизації звичаєвого права і законодавчих 

актів відома з найдавніших часів. Однією з перших спроб систематизувати звичаєве 

право було укладення Законів ХІІ таблиць. Перші змістовні кодифікації  

започатковані у XVIII ст. на німецьких землях (Баварія, Саксонія) та в Австрії. 

Передумови цього процесу закладалися, з одного боку, популяризацією ідей школи 

природного права (Ґустав Гуґо, Карл фон Савіньї), а з іншого – реалізацією ідей 

освіченого абсолютизму, покликаних сформувати новий правопорядок [203, s. 4]. 

Епоха освіченого абсолютизму в площині юриспруденції передбачала творення 

цілком нової правової концепції, згідно з якою закон мав підтримувати загальний 

добробут, а справедливість, свобода і рівність визнавалися непорушними 

категоріями. Водночас правова концепція освіченого абсолютизму охоплювала 

необхідність уніфікації законодавчої бази, стислість і точність законів, відсутність 

казуїстики, розмежування публічного та приватного права.  

У XVIII ст. імперія Габсбурґів залишалася достатньо розрізненим державно-

правовим організмом і в господарчій, і в політико-адміністративній площині. 

Процес політичної централізації, котрий активізувався за правління імператриці 

Марії Терезії (1740–1780 рр.), неодмінно потребував уніфікації в усіх сферах 

функціонування держави. Коли Марія Терезія успадкувала трон, “провінції були 

“всім”, а центр – нічим, “імперія” обмежувалася двором і військом” [162, c. 17]. Як 

зазначала дослідниця австрійської історії Єва Прістер, “держава повинна була 

звільнитися від усіх пережитків минулого, всіх станових і дворянських привілеїв, 

стати легко керованою та злагоджено працюючою машиною, побудованою з 
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урахуванням принципів доцільності. На думку реформаторів, традиції, привілеї, 

регіональні чи національні особливості мали опинитися в архіві” [152, c. 245].  

До основних причин, що зумовили кодифікаційні роботи в монархії 

Габсбурґів, варто віднести історико-політичні й соціально-економічні чинники, 

передусім еволюцію державного ладу, внаслідок якої формувалася централізована 

держава. Позитивне середовище для становлення єдиної законодавчої бази 

з’явилося у зв’язку з поширенням ідей Просвітництва, на основі котрих 

ґрунтувалося нове філософське і правове мислення. Носіями таких ідей часто були 

юристи. Вони, як ніхто інший, розуміли потребу удосконалення та пристосування 

законодавства до тогочасних суспільних умов, модернізацію цивільного процесу. 

Авторитетний австрійський правник, процесуаліст Франц Кляйн (1854–1926) 

стверджував, що “стан цивільного процесу тісно пов’язаний з інтелектуальною 

діяльністю народів” [86, c. 333]. 

Зазвичай ці інтелектуальні зміни пов’язують із діяльністю “чотирьох великих 

віденців”, які значно впливали на монархів і визначали політику імператорського 

двору XVIII ст.: професора природного і римського права, вихователя синів Марії 

Терезії Карла Антона Мартіні, декана теологічного факультету Віденського 

університету Сімона Штока, надвірного лікаря Ґабріеля ван Світена й придворного 

сповідника, священика Ігнатія Мюллера [196, s. 295]. Вони вважали добрим усе, що 

видавалося раціональним з погляду освіченого абсолютизму, визначаючи у такий 

спосіб сутність утілюваних реформ. До курсу юридичних наук від 1753 р. було 

введено природне право (Vernunft-Naturrecht) – теорію права, де уперше йшлося 

про права людини взагалі й обов’язки суверена відносно народу. Природне право 

передбачало принципи непорушності приватної власності, дотримання умов, 

неодмінне відшкодування завданих збитків, покарання недозволених дій [152,  

c. 245].   

Імператриця Марія Терезія та її син Йосиф ІІ дотримувалися поглядів 

філософів-просвітників на владу, згідно з якими правитель керував не заради 

власного задоволення, а виконував зобов’язання перед державою [93, c. 197]. 

Відтак результатами реформ “освіченого абсолютизму” стали: ліквідація декотрих 
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станових привілеїв; звільнення селян від особистої залежності;  створення 

постійної армії; скасування внутрішніх митних кордонів і зборів; створення 

розгалуженого бюрократичного апарату; впорядкування системи обліку й 

контролю; зрівняння у правах усіх релігійних конфесій; відкриття широкої мережі 

світських шкіл за державний кошт [165, c. 30]. Усе судочинство було зосереджене у 

руках держави і державних судів, скасовано тортури, смертна кара могла 

застосовуватися лише зі згоди імператорського двору. Чимало покарань були 

покликані не стільки “мстити і застрашувати”, скільки “виправляти й виховувати” 

злочинців. Загалом реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ у сфері юстиції 

справедливо вважають одними з найуспішніших в європейській історії [192, s. 266]. 

За умов докорінної перебудови Австрії відповідно до принципів “освіченого 

абсолютизму”, кодифікація права належала до нагальних завдань [182, s. 366]. 

Спроби систематизувати розрізнене законодавство у монархії Габсбурґів 

спостерігалися і раніше. Однак, на нашу думку, вони нагадували радше механічну 

компіляцію, а не кодифікацію у сучасному розумінні слова. Так, систематизація 

правових норм в окремі збірники розпочалася ще у середині XVI ст. Спершу 

1550 р. у Нижній Австрії було впроваджено так званий “Motivenbuch” – кодекс 

місцевого права, а 1554 р. – “Consuetudinaria” – зібрання звичаєвого права. Загалом 

протягом XVI–XVII ст. майже у всіх австрійських провінціях опубліковано 

збірники автентичного крайового права – “Landtafeln” (наприклад, 1573 р. – для 

Тіролю, 1574 р. – Штирії, 1629 р. – Верхньої Австрії та ін.). Хоча урядові збірники 

крайового законодавства залишалися малодоступними, а приватні видання 

подібного типу не користувалися довірою. Тому існувала потреба єдиного, 

уніфікованого і санкціонованого владою видання законів. Проте основи модерної 

системи права Австрії були закладені лише у XVIII ст., коли замість 

партикулярного права окремих реґіонів імперії почало формуватися єдине 

законодавство та централізована система судів.  

Першим, хто систематизував австрійське право і видав 1704 р. у Відні 

загальноавстрійський збірник законів “Codex austriacus Leopoldinus”, був Франц 

Антон Ґварієнт (Guarient). Кодекс складався з двох томів і містив усі нормативні 
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акти цивільного й кримінального характеру – імператорські патенти, декрети та 

резолюції в алфавітному порядку – т. І (A–L) і т. ІІ (L–Z), починаючи з правління 

Фердинанда І [146, c. 18]. Пізніше, як додатки до зазначеного Кодексу, 

публікувалися “Supplementa Codicis”, котрі містили закони і розпорядження, видані 

після 1704 р. Зокрема, 1748 р. видано перший додаток “Supplementum codicis 

austriaci” (норми 1704–1720 рр.) за редакцією Себастьяна Герренлебена, 1752 р. – 

другий (1721–1740 рр.), 1777 р. – третій (1740–1758 рр.) за редакцією барона Пьока 

(Pöck), і, нарешті, – четвертий (1758–1770 рр.) [148, c. 3]. Проте вже з часом 

виявилася їхня невідповідність інтересам розвитку держави в дусі “освіченого 

абсолютизму” [150, c. 117]. Зауважимо, що після 1771 р. видання додатків до 

Кодексу на державному рівні припинилося, і пізніші закони містяться у приватних 

колекціях, зокрема у 9-томному збірнику Кропачека (1740–1780 рр.). Утім, через 

суперечності між окремими з них, виникла потреба їхнього узгодження, що власне 

й стало однією з причин кодифікації цивільного і кримінального права [164, c. 349].  

Упродовж 1753–1797 рр. розробкою проекту нового австрійського цивільного 

кодексу займалися три комісії: 1) Компіляційна; 2) Ревізійна; 3) Законотворча 

(утворена після ліквідації Компіляційної комісії) [166, c. 345]. Компіляційна 

складалася із представників чотирьох частин монархії – Чехії, Моравії, Австрії та 

Штирії. Її очолив професор Йозеф фон Аццоні (1712–1760 рр.), а мала вона на меті 

уніфікацію цивільно-процесуального права та судоустрою при одночасному 

збереженні звичаєвого права (Gewohnheitsrecht) і використання досвіду інших 

країн. У підсумку було опрацьовано так званий “Терезіанський кодекс” (Codex 

Theresianus, 1766 р.), що складався аж з восьми томів, які містили 8358 параграфів, 

положення яких були поєднанням римського і природного права. На переконання 

польського дослідника історії держави та права Станіслава Плази, “Терезіанський 

кодекс” був “безладною громіздкою компіляцією з архаїзмами, написаною 

складною бюрократичною мовою” [206, s. 22].  

Беручи до уваги недоліки “Терезіанського кодексу”, канцлер Венцель Антон 

Кауніц (обіймав посаду упродовж 1753–1792 рр.) визнав, що такий кодекс не 

надається до вжитку, зокрема і через не належним чином прописані юридичні 
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процедури. Канцлер пропонував вилучити норми, які не мали прямої дії, 

стосувалися визначень понять і класифікацій. Уніфікувати цивільне право різних 

регіонів монархії було доручено юристові з Нижньої Австрії Йозефу Фердинанду 

Гольґеру. Однак і цей проект був підданий критиці через “багатослівність і 

внутрішній хаос”. Відтак, А. В. Кауніц доручив Йоганну Бернгарду Гортену (1735–

1786 рр.) укласти скорочений витяг кодексу [212, p. 182]. 

Кодифікаційні роботи в імперії Габсбурґів співпали у часі з інкорпорацією у 

1772 р. до складу держави Галичини, що стало наслідком першого поділу Речі 

Посполитої. Нагальне завдання австрійського уряду полягало у тому, щоб 

організувати управління приєднаними територіями на зразок коронних земель 

монархії Габсбурґів. Було, зокрема утворено нову адміністративну одиницю – 

Королівство Галичини та Володимерії, яке охоплювало етнічні українські (Східна 

Галичина) та польські (Західна Галичина) землі. На приєднаних землях Відень 

розпочав організовувати органи державної влади, крайового самоврядування і 

судочинства за зразком австрійської системи управління. У травні 1773 р. у 

Галичині було створено центральний орган управління  – Крайове 

губернаторство (Landesgubernium) на чолі з губернатором [4, арк. 68]. До 

компетенції губернаторства належало широке коло питань, про що свідчать назви  

відділів (департаментів): І – організаційної роботи, прикордонних конфліктів, 

санітарного стану та податків; ІІ – судових справ; ІІІ – господарської монополії і 

державних маєтків; IV – загальної та спеціальної крайової поліції; V – королівських 

державних маєтків (доміній), урегулювання панщинних повинностей; VІ – дирекції 

бухгалтерії, пошти та військової служби [12, арк. 9–19]. 

У 1774 р. була створена Галицька придворна канцелярія (Galizische 

Hofkanzlej), яка однак певний час не мала чітко визначених повноважень, 

займаючись втіленням у життя австрійської загальнодержавної політики на 

приєднаних землях [7, арк. 3–5]. Уже 1776 р. Галицьку придворну канцелярію 

ліквідували, а відання справами Галичини перейшло до Об’єднаної придворної 

чесько-австрійської канцелярії. Окрема канцелярія для Королівства Галичини і 

Володимерії була відновлена 1797 р., проте за п’ять років галицькі справи знову 
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увійшли до компетенції Об’єднаної придворної канцелярії, яка відала ними 

протягом півстоліття [217, c. 44–45]. 

Значну увагу австрійського двору було зосереджено також і на нормативно-

правовому забезпеченню формуванню та діяльності органів виконавчої та судової 

влади. Це було зумовлено насамперед тим, що на території Галичини у другій 

половині XVІІІ ст. продовжували діяти норми польського права, які не відповідали 

тогочасним історичним та суспільним реаліям, містили значну кількість 

середньовічних пережитків і були дещо відмінними від джерел австрійського права 

[187, s. 24–25]. 

У судочинстві Галичини з невеликими змінами певний час продовжувало 

функціонувати польське право. Імператорський патент про перейняття влади у краї 

від 11 вересня 1772 р. проголошував, що старі суди й надалі функціонуватимуть, а 

судді після складання присяги новій австрійській владі, будуть виконувати свої 

обов’язки [51, s. 5–6]. Відтак аж до 1783 рр. діяли старі польські суди: земські 

(розглядали цивільні справи); ґродські (кримінальні справи); підкоморські 

(земельні суперечки). Селяни судилися у домініальних судах, а для духовенства 

функціонували спеціальні єпископські суди у Львові, Перемишлі й Кракові [215,  

s. 6–7]. Для міщан існували магістратські суди у містах, які користувалися 

магдебурзьким правом. Рада (iudicium consulare) розглядала цивільні справи, 

війтівський суд – лава (iudicium advocatiale-scabinale) – займалася кримінальними 

справами і питаннями спадщини та земельних спорів [37, s. 13–14]. Такий стан 

справ у містах Галичини існував до скасування австрійським урядом 

магдебурзького права, зокрема у 1786 р. у Львові. 

Згідно з розпорядженням першого генерал-губернатора Королівства Галичини 

і Володимерії Антона Перґена від 20 жовтня 1772 р., було визначено основні 

принципи судочинства. Так, рішення могли оголошуватися тільки від імені 

імператора, кожному громадянинові гарантувалося право звертатися з апеляцією до 

губернатора, заборонено апелювати до судів у справах поза їхньою компетенцією 

[30]. Упродовж місяця галицькі судді зобов’язувалися описати зміст своїх 

посадових обов’язків, сферу юрисдикції та подати пропозиції щодо покращення 
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судової процедури. Окремою інструкцією суддям рекомендовано провадити 

процеси у кримінальних і цивільних справах згідно з “колишнім звичаєм і 

порядком” [188, s. 91].  

На думку Освальда Бальцера, реформи й уніфікація у нижчому судочинстві 

Галичини були не настільки критично важливими, оскільки низова система 

польських і австрійських судів виявилась достатньо подібною [182, s. 370]. Інакше 

було зі судовою процедурою, але навіть за таких обставин тривалий час від 

інкорпорації Галичини до складу Австрії зберігалися польські правові норми [37,  

s. 13–14]. Безсумнівно, це не задовольняло австрійську владу, що випливає із 

листування канцлера Антона Венцеля фон Кауніца з галицьким губернатором  

[3, арк. 2–3]. Унаслідок таких заходів 15 червня 1774 р. ухвалено новий судовий 

порядок імперії (Gerichts-Ordnung), який, з-поміж іншого, регламентував діяльність 

судів у Галичині [46, s. 86]. Цей судовий порядок включав питання прав і 

обов’язків сторін процесу; ведення процесу і внесення подань; слухання свідків; 

побічні суперечки; термінів судового розгляду; оплату процесу та виконання 

рішень; перегляд судових рішень і подання апеляцій. Зі старої процедури 

збереглися впроваджені ще у Середньовіччі засади письмовості (у звичайному 

судочинстві), строгого формалізму і вільного подання доказів без суддівського 

пересвідчення. Також було збережено засади диспозиції та вільного 

заслуховування сторін, у які суддя практично не втручався, даючи сторонам повну 

свободу дій щодо предмету спору і самого перебігу процесу. Домінувала змагальна 

модель цивільного судочинства, що давала можливість сторонам процесу вільно 

розпоряджатися своїми матеріальними та процесуальними правами – надавати або 

не надавати той чи інший доказ у письмовій формі, заявляти або не заявляти 

клопотання тощо [46, s. 86–92].  

В епіцентрі реформування опинилося вище судочинство. На початку 1773 р. 

у Львові був створений Вищий губернаторський суд на чолі з губернатором – 

апеляційна інстанція для усіх нижчих судів Галичини [49, s. 31–32]. Проте уже за 

рік замість нього створено Королівський трибунал (пізніше – Імператорсько-

королівський трибунал), який розглядав цивільні й кримінальні справи шляхти, 
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міщан і громад. Найвищою інстанцією судового нагляду з 1780 р. був Галицький 

сенат у складі Верховної судової палати у Відні. Одночасно зі створенням 

Королівського трибуналу в Галичині була створена Апеляційна рада. Вона у 

порядку першої інстанції розглядала справи осіб, котрі не належали до 

шляхетського стану, але обіймали державні посади [217, c. 74].  

Було, також, видано 30 березня 1781 р. універсал, згідно з яким жодна супліка 

(писане клопотання або скарга) до вищих цісарсько-королівських судів не могла 

бути подана без підпису відповідного представника Надвірної канцелярії [55, s. 15–

16]. Менше ніж за рік, з метою уніфікації та дотримання юридичних приписів, було 

визначено форму суплік, котрі мали право подавати сторони цивільного процесу. В 

імператорському патенті зазначалося, що причиною його появи є факт “неналежної 

уваги” і “недбалості” за підготовки судових скарг. Відтак судам було 

рекомендовано не приймати звернень, складених із порушенням визначеної форми, 

або ж тих, які написані з очевидним порушенням процедури  (наприклад, подання 

скарги до вищої судової інстанції без розгляду справи у нижчій інстанції тощо)  

[47, s. 8]. 

У згаданому імператорському патенті наводився приклад основних складових 

скарги. Отже, зверху (так би мовити, у шапці) потрібно було зазначити адресата 

звернення – монарха, судову інстанцію, губернаторство та ін. Унизу вказувалося 

ім’я прохача, його стан, посада чи професія. Далі вказувалася тема скарги – 

лаконічно, без дріб’язкових пояснень і зайвих деталей. Основна частина 

починалася звертанням (алокацією), з вираженням шанобливого ставлення 

(“Найясніший”, “Найвищий”, “Пресвітлий” – залежно від адресата). Сам прохач 

щодо себе повинен був вживати слова “Найпослушніший”, “Найнижчий” тощо, 

після чого вказував власне прохання. Останнє потрібно було писати праворуч на 

сторінці без розлогих вступів, але із окресленням суті звернення (Factum). В 

окремому пункті зазначалася складова  або декілька складових (прохань) справи, 

якщо тільки вони взаємодоповнювали і не суперечили одна одній. Кожну з них 

нумерували в окремому пункті арабськими цифрами (1, 2, 3 тощо). За існування 
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різних і не взаємодоповнюючих складових звернення, їх необхідно було подавати 

окремими скаргами [47, s. 9].  

Десятого серпня 1781 р. видано роз’яснення (Supplement), яке містило сім 

положень із процесуальних дій свідків. Згідно з письмовою формою судочинства, 

свідки зобов’язувалися подавати покази у формі реплік, відповідним чином 

підписавши їх (обов’язково зазначалося ім’я та привід, що спонукав надати покази) 

[50, s. 38]. Цей припис поширювався на всіх громадян держави, зокрема і євреїв, 

незважаючи на особливості їхньої релігії (пункт 2). Судам рекомендовано 

враховувати зацікавленість свідків (суб’єктивність), покази котрих стосувалися 

інтересів громади, до якої вони належали. За бажане вважалося, аби свідки були 

рівновіддаленими від сторін процесу. За таких обставин суд повинен був стежити, 

щоби свідки не переслідували “жодного зиску, ані бажання шкоди” (пункт 4). За 

умови, коли котрийсь із покликаних свідків помер, перш ніж подав покази, суд 

володів правом визвати інших свідків, якщо такі були (пункт 5). Водночас жоден 

суддя не мав права ані зменшити, ані збільшити кількість свідків (пункт 6). 

Характерно, що кількість свідків з боку позивача і відповідача мала бути рівною 

(пункт 7) [50, s. 38–39]. 

У 1785 р. компіляційна комісія, очолювана Йоганном Гортеном (1735–1786), 

уклала першу частину Цивільного кодексу (особове право), врахувавши попередні 

критичні зауваження імператора та канцлера. Власне, цю частину 1 листопада 

1786 р. було проголошено імператорським патентом зобов’язуючим законом у 

Галичині, починаючи з 5 травня 1787 р. [213, s. 19–20]. Ця частина Кодексу 

отримала назву Йосифінського кодексу законів, або Йосифінської книги законів 

(Josefinisches Gesetzbuch; Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) і діяла з 1 січня 

1787 р. до 31 грудня 1811 р. [148, c. 4]. Кодекс складався з п’яти розділів: 1) про 

закони; 2) про права підданих; 3) про права подружжя; 4) про права батьків і дітей; 

5) про права сиріт та інших осіб, не здатних управляти своїми справами. Інститут 

спадкування був урегульований окремим патентом [165, c. 57]. 

У 1790 р. імператор Леопольд ІІ (1790–1792 рр.) створив нову Кодифікаційну 

комісію для підготовки поправок до Цивільного кодексу. Її очолив віденський 
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професор Карл Антон фон Мартіні – прихильник школи природного права та 

раціоналізму. Попередні напрацювання цієї  Комісії були спрямовані на розгляд 

спеціально створених крайових комісій та університетів (з Львівського 

університету для подання висновків був запрошений професор Б. Борзага)  

[88, c. 268]. Доопрацювання полягало у переробленні положень про дію законів у 

часі, обов’язки суддів, права дітей тощо [166, c. 346]. Існує й інша версія пояснення 

причин доопрацювання – домінування положень римського, а не природного права, 

яке не відповідало духові часу [100, c. 74]. Перша частина Кодексу була 

підготовлена у 1794 р., а остаточний проект представлено через  три роки. Майже 

відразу він набув чинності в окремих частинах території імперії, зокрема з 

13 лютого 1797 р. – у Західній Галичині (австрійський Цивільний кодекс 1797 р.), а 

за десять років – у Східній Галичині [148, c. 5].  

Характерно, що крайові комісії, які пропонували зміни та доповнення, 

завершили роботу у 1801 р., після чого Надвірна комісія взялася за ознайомлення з 

меморандумами і внесення правок. Зважаючи на хворобу К. Мартіні, Комісію 

очолив його учень Франц фон Ейлер (1751–1828 рр.), завдяки якому у Кодекс були 

імплементовані кантіанські принципи свободи і рівності громадян [139, c. 166]. На 

нашу думку, саме з того часу можемо говорити про кінцевий етап усунення зі 

вжитку старопольського права у Галичині. Водночас помітними, навіть у 

доповненнях, залишалися елементи, а місцями – й конструкції  римського права 

(індивідуалізм, охорона приватної власності та ін.) [100, c. 72].  

Видається, що поспішне впровадження Західногалицького кодексу без 

урахування думки крайових комісій спричинило у подальшому постійні зміни і 

доповнення. Наприклад, 28 жовтня 1800 р. було видано спеціальний декрет, який 

регулював судочинство щодо євреїв (decretum aulicium in objecto exceptionum ex 

lege comnubiali iudais comedandaram editum) [23, арк. 1зв–2], а 4 серпня 1801 р. – 

інструкцію, щодо порядку судочинства при розлученнях (appellatorium communicat 

decretum aulicum ratione modi procedendi in causis nullitatis aut valoris matrimonii) 

[23, арк. 1]. Позаяк “Західногалицька книга законів” не давала вичерпної відповіді 

на усі питання цивільного судочинства, Комісія доопрацювала проект Цивільного 
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кодексу, завершивши роботу у 1808 р.. Після схвалення 6 липня 1810 р. Державною 

радою й імператором Францом І, новий Цивільний кодекс було впроваджено в дію 

на основі цісарського патенту від 1 червня 1811 р. (впроваджений по всій Австрії 

від 1 січня 1812 р., за винятком Буковини і Тернопільського округу, де Кодекс 

набув чинності з 1 лютого 1816 р.) [121, c. 258]. 

Після набуття чинності Загального цивільного уложення Австрійської імперії 

1811 р. (Allgemeins Burgerliches Gesetzbuch; далі – Цивільний кодекс 1811 р.) чинне 

до того моменту загальне приватне право, зокрема різні провінційні статути і 

звичаєве право, скасовувалися [89, c. 93]. Джерелами Цивільного кодексу 1811 р. 

стали пандектне право, тобто пристосоване до нових умов римське право, почасти 

наполеонівський Цивільний кодекс 1804 р. (особисто Ф. фон Цейлер не вважав 

його положення зразковими), провінційне право (для прикладу – “Статут 

Малопольщі”), прусське цивільне уложення 1794 р. [131, c. 147]. Кодекс складався 

з трьох частин, усього 1502 параграфів (статей). Вступ визначав сферу цивільного 

законодавства і загальні принципи його дії, в тому числі окремі моменти судової 

процедури. Так, незнання законів не звільняло від відповідальності (Ignorantia iuris 

nocet), а звичай міг застосовуватися лише у випадку, коли це не суперечило 

законові. Судді зобов’язувалися судити, безпосередньо дотримуючись 

законодавства. Частина І “Про особисте право” (§ 15–284) присвячена питанням 

правоздатності особи та сімейному праву. Наголосимо, що у Кодексі було визнано 

повну цивільну правоздатність жінок, чого не знав Цивільний кодекс Наполеона 

1804 р. Частина ІІ “Про особисті права стосовно речей” (§ 285–1341) охоплювала 

норми речового, спадкового та зобов’язуючого права. Частина ІІІ “Про особливі 

визначення особистих і речових прав” (§ 1342–1502) стосувалася спільних 

постанов, що відносилися до особових і речових прав [29]. Основними здобутками 

Цивільного кодексу 1811 р., на нашу думку, стало впровадження рівності усіх 

перед законом, незалежності права від релігії, поширення державної юрисдикції на 

сімейні справи, утвердження інституту публічних ґрунтових книг. Цивільний 

кодекс 1811 р. став головним джерелом приватного права в Австрії та Галичині 

зокрема. 
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Отже, передумовами кодифікації цивільно-процесуального законодавства в 

монархії Габсбурґів були: інтенсивний розвиток у країні нових соціально-

економічних і політичних відносин у другій половині ХVІІІ – на початку ХХ ст. 

Зміни у суспільно-економічному та політичному ладі Австрійської імперії 

зумовлювали: необхідність внесення змін до системи норм чинного, у тому числі 

цивільного і процесуального права; розбіжності у тогочасному цивільному та 

цивільному процесуальному законодавстві, що полягали у наявності в кожній 

коронній землі імперії свого цивільного та цивільного процесуального закону; 

удосконалення системи юридичної освіти; поширення просвітницьких ідей 

правової рівності, раціональності, природного права. 

 

2.2. Правове регулювання цивільного судочинства у Галичині 

наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст. 

У монархії Габсбурґів до кінця XVIII ст. було забезпечено певну єдність 

правових норм у судовому процесі. Проте існували й особливості в окремих 

австрійських провінціях, а іноді й суперечності між правом сусідніх земель. 

Особливо на цьому тлі різнилася Галичина, де міцні позиції впродовж певного часу 

займало польське право та судова процедура зокрема. Спроби партикулярного 

врегулювання такої невідповідності здійснив імператор Йосиф ІІ, який не тільки 

пришвидшив кодифікацію цивільного права, але й запланував створити “єдину 

форму перебігу процесу” [87, c. 719]. Результатом цих робіт став Загальний 

судовий порядок (нім. Allgemeine Gerichtsordnung; пол. Powszechna Ordynacja 

Sądowa), затверджений імператором 1 травня 1781 р., за яким австрійське цивільно-

процесуальне право стало правом закону [87, c. 719].  

Загальний судовий порядок набув чинності з 1 січня 1782 р. і в 1783–1784 рр. 

упроваджувався в життя у різних частинах Австрійської імперії. Загальний судовий 

порядок у Східній Галичині було почав діяти у 1784 р. одночасно з реформуванням 

судочинства у краї загалом [35, s. 56–57]. Одним із пояснень такої часової 

розбіжності історики права називають відсутність належної кількості фахівців у 

Галичині [206, s. 173]. Саме задля підготовки кваліфікованих юристів, у тому числі 



 

 
43 

майбутніх суддів, Йосиф ІІ своїм патентом від 21 жовтня 1784 р. відновив 

Львівський університет у складі чотирьох факультетів – філософського, 

теологічного, медичного і юридичного.  

Основу Загального судового порядку 1781 р. становили пропозиції 

народженого у Швейцарії юриста Йозефа Гіацинта фон Фрудево (Froidevaux) – 

прихильника  використання римського права. Документ складався з 34-х статей і 

ґрунтувався на нових принципах цивільного процесу, охоплюючи положення про 

виконання судових рішень і виокремлення цивільного процесу з кримінального. 

Декларувалася рівність сторін у судовому процесі. Зменшення формалізму 

пришвидшувало процесуальний розгляд, а відтак сам судовий процес ставав 

ефективнішим. Загальний судовий порядок передбачав триступеневий розгляд 

справи з двома наступними стадіями апеляції. Інша важлива зміна полягала у 

впровадженні можливостей для сторони захисту та висуванні додаткових умов 

задля того, аби обійняти посаду судді [54, s. 73–76].  

Судом першої інстанції стали домініальні суди для сільського населення, 

магістратські – для міського населення, а для шляхти й інших привілейованих 

верств населення – шляхетський суд (Landrecht) [182, s. 370]. Останній складався із 

чиновників, яких призначав особисто імператор (усього 6–15 суддів і протоколісти, 

реєстратори, канцеляристи, секретарі, судові виконавці). Шляхетський суд 

розглядав, наприклад, фіскальні питання та справи організацій, що користувалися 

певними привілеями. Як вищу інстанцію для Галичини і Буковини у 1784 р. 

створено Апеляційний суд. Він розглядав апеляції на рішення шляхетських і 

кримінальних судів. Компетенцію духовних судів було дещо обмежено [217, c. 73].  

У Східній Галичині, яка була переважно селянським краєм, часто виникали 

спори між підданими та їхніми панами. У зв’язку з цим, було видано імператорські 

патенти від 1 вересня 1781 р. про врегулювання спорів між селянами і поміщиками 

[58, s. 58–64] та від 24 червня 1784 р. – про безплатність судочинства. У 1784 р. 

скасовано патримоніальне судочинство поміщиків щодо селян і запроваджено 

посади фахових суддів на селі – юстиціаріїв, котрі отримали право займатися 

вирішенням справ селян [59, s. 4]. Вони заміщали помісних власників і були їх 



 

 
44 

уповноваженими. Висновки про кваліфікаційну придатність юстиціаріїв давали 

суди й окружні управи. Поміщик наглядав за діяльністю юстиціарія, але не мав 

права втручатися у його судові справи, тобто давати вказівки стосовно способу 

ведення справ, правових обставин, судових рішень. Якщо проти дій і рішень 

мандаторів виступали обидві сторони, то домінії не мали жодних повноважень. 

Такі спірні справи передавалися або до крайового, або до шляхетського суду. 

Згідно з положеннями імператорського патенту від 17 серпня 1786 р. селянам 

надавалося право скаржитись на порушення своїх прав [57, s. 188–190]. 

Загальний судовий порядок 1781 р. у частині судової юрисдикції передбачав 

можливість судового розгляду усіх питань без різниці стосовно їхньої сутності, 

щоправда різними судами (§ 1). Визнавалося, спори між панами (дідичами) та 

їхніми підданими, котрі відповідно до патенту від 1 вересня 1781 р. не належали до 

адміністративної юрисдикції, повинні були розглядатися у судах Королівства 

Галичини і Володимерії (§ 3). Якщо спір торкався торговельних і вексельних 

питань, то він підлягав розглядові у спеціалізованих судах Галичини (§ 4). Коли ж 

справа стосувалася ленних земель, вона не відносилася до юрисдикції загальних 

судів, а належала до компетенції домініальних судів (Domini directi; § 5). Питанням 

нерухомого майна займалися ті суди, юрисдикції яких підлягало це майно (Ius 

reale; § 8). До тієї ж самої юрисдикції, що й чоловік, мала належати і його дружина, 

а також їхні малолітні діти, котрі не мали власного господарства (proprium focum; 

§ 9–10). Однак слуги не могли підпадати під ту ж саму юрисдикцію, що й його 

господар (§ 12) [54, s. 73]. 

Від судді вимагалося не розглядати тих справ, які не підлягали його 

юрисдикції (§ 13). Розпочавши розгляд справи суддя, повинен був допровадити її 

до кінця. У земельних питаннях, зокрема з визнання права власності, вимагалося, 

аби усі стадії справи – інвентаризація, пренотація (попередній запис про власність 

до ґрунтової книги) тощо – розглядав один і той самий суд (§ 19). Суддя повинен 

був здійснювати судочинство не в інтересах котроїсь зі сторін, а в інтересах права 

та справедливості (§ 18; nobilis Officii iudicis). Суддя не мав права перекласти 

покладені на нього обов’язки на когось іншого (§ 20) [54, s. 74–75]. Засади 
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письмовості, законного доказу й відсутність гласності, як видається, були 

покликані запобігти суддівській сваволі. Так, Загальний судовий порядок 1781 р. 

зобов’язував суддю дотримуватися точного застосування закону і забороняв йому 

відхилятися від букви закону через загрозу неправильного його тлумачення [183, s. 

573]. 

Юрисдикції загальних судів у Королівстві Галичини і Володимерії підлягали 

спори між панами та їхніми підданими, окремими шляхтичами, фундаціями, 

кляшторами, капітулами, посесорами шляхетських земельних угідь, підданими 

Османської імперії (§ 23). Усі інші справи підлягали юрисдикції інших судів  – 

духовних, військових, торговельних тощо. Законодавець зобов’язував чітко 

дотримуватися юрисдикції місцевих судів, заборонивши передавати справу з 

одного в інший домініальний суд (§ 26). Апеляції на рішення галицьких судів 

можна було подавати лише до Апеляційного суду у Львові (§ 29), а прохання про 

ревізію апеляційного рішення – до Найвищого трибуналу у Відні (§ 30) [54, s. 76]. 

Узагалі, суть Загального судового порядку 1781 р. ґрунтувалася на засадах: 

1) доступності; 2) письмового подання матеріалів; 3) вільного подання доказів; 

4) виконавчого провадження процедури ліцитації (аукціону; розпродажу) рухомого 

і нерухомого майна; 5) можливості апеляції до суду другої інстанції. Допускалася 

апеляція до Апеляційного суду у Львові, після чого передбачалося право 

звертатися до Вищої Ради Справедливості у Відні, але тільки за умови, що рішення 

двох перших інстанцій різнилися між собою [206, s. 140]. Апеляція в австрійському 

цивільному процесі відповідала засаді письмовості, даючи змогу судові вищої 

інстанції перевірити рішення суду першої інстанції на підставі його актів. Відтак в 

апеляційному суді відбувалося вивчення того самого процесуального матеріалу, що 

й у нижчому суді [138, c.1]. 

Найбільшими недоліками австрійського цивільного процесу, ми вважаємо, 

відсутність прозорості й безпосередності, а також формалізм. Однак навіть за 

умови врахування численних формальностей, поза увагою залишилася низка 

важливих моментів, що засвідчують періодичні доповнення Загального судового 

порядку вже у перші роки його чинності. Наприклад, окремим циркуляром від 
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16 червня 1785 р. було подано роз’яснення деяких його положень [31, s. 106], а 

27 квітня 1786 р. урегульовано питання судових витрат [56, s. 54–55]. 

Судова процедура 1781 р. полягала в обміні листами сторонами процесу за 

посередництвом суду, що на цій підставі оголошував рішення. Позивач вносив до 

суду скаргу, а відповідач – заперечення (ekscepcja), на яку позивач мав право 

прислати репліку й отримати відповідь. Відтак суд оголошував про складання 

процесуальних актів, і це відбувалося у термінах, визначених судом. На підставі 

процесуальних актів суд оголошував рішення (не публічно), не подаючи мотивів 

свого рішення, що він однак міг зробити після прохання однієї зі сторін. Доказову 

базу могли становити: 1) зізнання; 2) легальні документи; 3) покази свідків; 

4) думки експертів; 5) присяга (присяга фігурувала як вид доказу аж до 27 квітня 

1873 р. [65, s. 3–4]). 

Отже, процедура письмового подання матеріалів виглядала так:  

1. Позовну заяву вносили до протоколу подання (Protocollum exhibitorum, 

Einreichungsprotokoll), а на нього обов’язково вписували порядковий номер, дату 

прийняття, ім’я судового службовця, котрий прийняв подання.  

2. Голова суду двічі на день переглядав наявні протоколи подання і визначав 

суддів для конкретних справ, про що робив відповідні записи.  

3. Судовий службовець (референт) готував проект рішення про засідання суду 

(в простих випадках мав право оголосити таке рішення усно). 

4. У випадку призначення судді референт зобов’язувався його повідомити про 

дату і суть справи. 

5. На судовому засіданні представляли докази, а їхнє обговорення і кінцеве 

рішення вписували до протоколу. Згідно з австрійським Загальним судовим 

порядком 1781 р. уся змагальність зводилася до послідовного представлення і 

долучення до справи документів, що розглядали під час процесу [191, s. 43]. 

6. Секретар або референт суду готував проект відповіді – “експедицію” 

(ekspedycję), яку своїми підписами затверджували відповідальний референт і голова 

суду. Цю інформацію через експедитора (expediatur) або возного доставляли 

сторонам процесу (тому процедуру детально розписував Універсал генерал-
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губернатора Королівства Галичини і Володимерії графа Йозефа Бріґідо від 

12 жовтня 1781 р.) [53, s. 101–102].  

7. Возний приймав проект рішення і зазначав дату його отримання, а також 

оцінював вартість доставки листів. 

8. У канцелярії складали остаточний варіант рішення, який підлягав підпису. 

9. Чистовик рішення відсилали, а копію скеровували до реєстратури  

[191, s. 43–44]. 

У реєстратурі документи групували у фасцикули (папки, групи) відповідно до 

проблематики: normalia, circularia et patentalia – нормативні акти; officiosa – 

президіальні й адміністративні справи суду; successionalia – спадкові справи; 

pupillaria або curatelaria – опікунські справи; cridaria – конкурсні справи; 

consistorialia – справи стосовно розлучень; urbarialia – індемнізаційні справи. 

Кожна з таких груп мала додатковий перелік (індекс) прізвищ, а загально усі 

справи нотувалися до спеціальної книги, яка містила інформацію про її номер, дату 

відкриття справи, її суть і належність до конкретної групи в реєстратурі. Фасцикул 

позначали символом справи (цифра чи літера), крайніми датами справи (початок і 

кінець) [191, s. 44].  

За нетривалий час правління у монархії Габсбурґів Леопольда ІІ (1790–

1792 рр.) спостерігався відхід від правових принципів, запроваджуваних 

попередниками. Утім до згортання кодифікаційної роботи не дійшло, хоч у 1790 р. 

було розпущено стару компіляційну комісію, що займалася упорядкуванням 

законодавства. Натомість створено нову придворну комісію, на яку покладалося 

завдання переглянути попередні положення цивільного законодавства [213, s. 21]. 

Тому 7 липня 1790 р. був виданий патент Леопольда II про порядок оскарження 

судових рішень, а поміщики знову отримали право розглядати дрібні справи 

підданих (до 20 флоринів). Компетенцію домініального уряду становили цивільні 

справи, а також питання, що стосувалися недомініальної нерухомості.  

За імператорства Франца І (1792–1835 рр.) було не тільки завершено роботу 

над новим Цивільним кодексом, ухваленим 1811 р., але й змістовно реформовано 

цивільний процес. Як уже згадувалося у попередньому параграфі, 1797 р. – у 
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Західній Галичині впроваджено австрійський Цивільний кодекс 1797 р. Зауважимо, 

що положення цього документа трактувалися як експериментальні, а Галичина у 

такий спосіб поставала місцем апробації нового законодавства.  З 1807 р. його 

положення поширилися на Східну Галичину (опублікований латинською, 

німецькою та польською мовами; пункт 3) [43, s. 14]. Зауважимо: під час друку 

Кодексу німецькою і польською мовами було допущено технічну помилку – після 

§ 442 відразу йшов § 445. Зважаючи на це, спеціальним едиктом від 13 липня 

1807 р. Цісарсько-Королівський апеляційний трибунал під керівництвом графа 

Станіслава Ґржебського рекомендував у тій частині цитувати параграфи з 

латиномовного тексту [34, s. 117]. 

В імператорському патенті Франца І від 15 січня 1807 р. йшлося: “Задля 

впорядкування й уніфікації судочинства і правової процедури в судових інстанціях 

цієї провінції, постановляємо судовий порядок Західної Галичини 1797 року з 

чинними нині поправками поширити і на давню частину Галичини (Східну 

Галичину – Х. Д.) і Буковину, котрі підлягають одному Львівському трибуналу. 

Наказуємо: 1) з 1 травня 1807 р. кожен, хто шукав справедливості у судах давньої 

частини Галичини та Буковини або хто в них судить чи виконує судові рішення, 

зобов’язуються дотримуватися судового порядку Західної Галичини 1797 року; усі 

правові норми старого судового порядку, котрі суперечать нинішньому праву, 

оголошуються скасованими; 2) у справах, які почали розглядати в судах за старою 

процедурою до 1 травня 1807 року, але стосовно яких ще не винесене рішення, не 

подана апеляція чи прохання про ревізію, повинні розглядатися згідно з новим 

судовим порядком. Подібним чином новий судовий порядок стосується арештів і 

реституції майна… ” [43, s. 14]. 

Австрійський Цивільний кодекс 1797 р. складався із  

3-х розділів, які містили 638 статей, що регулювали усі стадії цивільного процесу – 

від позовної заяви до виконання судового рішення. Загалом, наголосимо: що 

судовий процес за вищезгаданим Кодексом відбувався дуже повільно і 

характеризувався бюрократичною тяганиною. Крім того, судовий процес 

характеризувався дорожнечею і тому виявився фактично недоступним для 
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простого населення. Навіть тодішні юристи визнавали: “встановлення істини стало 

тяжкою і коштовною справою, а правосуддя – повільним і непевним” [131, c. 148]. 

З цього випливало, що за таким цивільним процесуальним законом суд не міг 

виконати своє завдання щодо захисту порушених прав громадян [106, c. 18]. 

На думку польського дослідника Рафала Лищека, “Загальний судовий 

порядок” 1781 р., як і австрійський Цивільний кодеск 1797 р. не спростили, а в 

багатьох питаннях ускладнили розгляд цивільних справ [198, s. 235]. Однак, 

зауважимо: ця критика випливає із нинішнього розуміння цивільно-процесуальних 

правовідносин і за таким принципом можна критикувати, наприклад, і Цивільний 

процесуальний кодекс Німеччини за його не менший формалізм і доктринерство. 

Тому з нашого погляду, оцінювати ефективність австрійського цивільного процесу 

можна лише крізь призму стану юриспруденції та правової думки ХІХ ст. 

Австрійський Цивільний кодекс 1797 р. опирався на йосифінський “Загальний 

судовий порядок”, але був докладнішим і об’ємнішим. Помітно вплинув на Кодекс 

німецький відповідник, хоча у ньому були також відображені постулати 

природного права і політики освіченого абсолютизму [206, s. 24]. Австрійський 

Цивільний кодекс 1797 р. містив виклад загальної судової процедури, торкаючись 

питань гірництва, банкрутства, векселів. Принципи цієї політики, зокрема, 

відображені у заохочуванні “полюбовного” вирішення спорів. Наприклад, 

16 грудня 1808 р. губернатор Королівства Галичини і Володимерії граф Крістіан 

Вурмзер видав циркуляр, яким рекомендував погоджувати суперечки між панами 

та підданими винятково “добрим способом” [30, s. 198–199]. 

Кодекс 1797 р. не охоплював усіх цивільних процесуальних питань, що 

засвідчують постійні доповнення і роз’яснення його положень. Так, спеціальне 

розпорядження від 7 серпня 1807 р. Апеляційного трибуналу у Львові за підписом 

його голови Марцелія Урбанського регламентувало процедуру подання звернень до 

імператора і Надвірної канцелярії [36, s. 141], а циркуляр від 14 жовтня 1808 р. 

розмежовував юрисдикцію між цивільним і військовим духовенством [32, s. 151–

155]. Надвірна канцелярія 9 грудня 1808 р. видала циркуляр, яким встановлювався 

єдиний спосіб оголошення судових рішень. У документі, зокрема, йшлося, що 
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метою його оприлюднення стало намагання уніфікувати спосіб оголошення 

судових едиктів у шляхетських судах. Положення універсалу, додатково 

розтлумачені Апеляційним судом у Львові 9 січня 1809 р., зобов’язували 

шляхетські суди під час оголошення рішень про ліцитацію виконувати приписи 

галицького “Загального судового порядку” [33, s. 10]. 

Як випливає з архівних документів, найзатребуванішою у першій половині 

ХІХ ст. залишалася реформа судочинства у сільській місцевості, що підтверджують 

численні звернення до Апеляційного суду як вищої судової інстанції у Галичині  

[9, арк. 13–14]. Надвірний декрет від 23 серпня 1819 р. регламентував процес у 

справах про сімейні спори, що діяв аж до ухвалення нового австрійського 

Цивільного процесуального кодексу [137, c. 107]. В 1825 р. був розроблений проект 

нового Цивільного процесуального кодексу для всіх частин імперії, але він не був 

затверджений. Хоча окремі частини впроваджувалися у життя як самостійні 

закони. Так, декретом від 24 жовтня 1845 р. запроваджено в дію положення про 

“нормальний” і “скорочений” процес. Повноцінним вважався судовий процес, у 

котрому спірне правове відношення розглядалося у повному обсязі із 

використанням усіх процесуальних формальностей. Скорочений судовий процес 

розглядався як неповний через розірвання змісту або формальностей, унаслідок 

чого загалом прискорювалось судочинство [87, c. 719]. Крім цього, 1849 р. було 

впроваджено у дію адвокатську ординацію, 1852 р. закон про компетенцію судів, 

1854 р. закон про судочинство у безспірних справах [96, c. 263]. 

Отже, від 1784 р. перебіг судових процесів у цивільних справах у Галичині 

регулювався “Загальним судовим порядком” 1781 р., котрий ґрунтувався на засадах 

доступності, письмової форми, вільному поданні доказів, можливості у випадку 

незгоди апеляції до суду другої інстанції. Як експеримент 1797 р. у Західній 

Галичині було впроваджено новий австрійський Цивільний кодекс, поширений з 

1807 р. і на східногалицькі землі. Його основними засадами стали змагальність, 

правова теорія доказів, диспозитивність, поєднання письмової й усної форм 

(дріб’язкові питання розглядав юстиціарій), формалізм. Відтак в Австрійській 
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імперії упродовж сотні років діяв “Загальний судовий порядок” 1781 р., 

доповнений чималою кількістю окремих законів і розпоряджень. 

 

2.3. Реформування судової системи в Австро-Угорській монархії у другій 

половині ХІХ ст. і передумови укладання австрійського Цивільно-

процесуального кодексу 1895 р. 

У цивільному процесі зі середини ХІХ ст. превалювала матеріально-правова 

складова. Це, на думку професора Тетяни Сахнової, зумовлювалося традиційними 

постулатами того часу, згідно з якими цивільне правосуддя керувалося 

“зацікавленістю окремих осіб до реалізації свого права”, а “сторони – це носії 

спірного права або правовідносин”. Щобільше, мета австрійського й німецького 

цивільного процесів визначалася як встановлення і здійснення суб’єктивного права 

(й одночасно – забезпечення об’єктивного права) [157, c. 208]. 

Чергові реформи у системі австрійського судочинства були спричинені 

Революцією 1848 р., яка започаткувала нетривалу епоху лібералізму та демократії. 

Усе це привело до формування виключної ролі держави у судочинстві, 

відокремлення судів від адміністрації (§§ 99–105) [25, арк. 7–7зв]. Утім право 

помилування, пом’якшення покарання чи звільнення від судового переслідування й 

надалі належало імператорові, а всі суди діяли лише від його імені. Значним 

позитивом, на нашу думку, стала тенденція до поступової ліквідації домініального 

судочинства, що залежало від волі шляхтичів. Так, у квітні 1849 р. австрійська 

влада відмовилася від станового суду (§ 5) [25, арк. 15]. Важливо, що судові 

витрати сторони процесу зобов’язувалися компенсувати  не продуктами, як 

траплялося зазвичай раніше, а грошима [25, арк. 15зв]. 

У дрібних справах, у котрих вартість спору не перевищувала визначеної 

грошової суми, допускався усний процес, закріплений у § 103 Конституції 1849 р. 

[25, арк. 7]. Такий процес відбувався достатньо швидко і був позбавлений 

надмірної формалізації. Ефективності судового розгляду сприяв і т.зв. 

“резюмуючий процес” для дрібних цивільних справ, предмет спору яких не сягав 

200 гульденів. Цей розгляд був максимально спрощений і скорочений у часі. 
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Скарги дозволялось вносити усно, допускалася відсутність адвокатів, а суддя міг 

втручатися у перебіг процесу, вільно оцінюючи подані докази [206, s. 140]. На 

основі цієї юридичної норми декретом від 27 жовтня 1849 р. було встановлено 

скорочений процес у справах про порушення права власності, а 16 листопада 1858 

р. – у судових справах про оренду [106, c. 19]. 

Реорганізація судових органів в Галичині відбувалася на основі 

імператорського патенту від 14 червня 1849 р. На його підставі запроваджувалися 

повітові суди (Berzirksgerichte), повітові колегіальні суди (Berzirkskollegialgerichte), 

Крайові суди (Landesgerichte), Вищі крайові суди (Oberlandesgericht) [217, c. 75]. 

Видано 20 листопада 1852 р. Імператорський патент про повноваження цивільних 

судів (норма юрисдикційна). На повітові суди покладався розгляд усіх цивільних 

справ, за винятком тих, які належали до компетенції судів вищої інстанції. Невдовзі 

повітові суди були об’єднані з низовою адміністративною ланкою – повітовими 

управліннями, а за положенням 1853 р. повітові колегіальні суди ліквідовувалися. 

Колегіальними судами першої інстанції стали крайові суди (Kreisgericht), які 

розглядали, з-поміж іншого, цивільні справи – питання спадщини, опікунства, 

погашення боргових зобов’язань, сімейні, торговельні й вексельні спори [189,  

s. 10]. Невдовзі усі крайові суди, крім Львівського та Краківського, стали називати 

окружними, хоч їхня компетенція у цивільних справах не зазнала змін (на відміну 

від кримінального судочинства). У  Львові 1855 р. як друга судова інстанція 

(апеляційна) був створений Вищий крайовий суд. Його компетенція поширювалася 

на Галичину і Буковину.  

Певні особливості існували у судовому процесі, що стосувалися векселевих, 

гірничих і військових справ. Закон від 25 січня 1850 р. визначив порядок процесу у 

вексельних судових справах. Згідно з імператорським патентом від 3 травня 1853 р. 

про внутрішній устрій судів (судова інструкція) і розпорядженням міністерств 

юстиції та фінансів від 2 травня 1857 р. у торговельних і гірничих справах при 

судових сенатах запроваджувався один або два присяжних (Beisitzer) зі стану 

купців чи гірників, обізнаних зі специфікою у цих галузях. Проте, на думку 

К. Левицького, запровадження присяжних у цих справах зовсім не можна вважати 
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за здобуток австрійського права. Він це пояснював так: “… Не кожний покликаний 

до суду купець, гірник чи там мореплавник буде осьвідомлений з всіма справами, 

котрі входять в об’єм найрізнородніших справ торгівлі, гірництва або мореплавби, 

а знов, з другої сторони, чому інші стани суспільства не мають мати впливу на 

рішення справ спірних – лиш купці, гірники і мореплавники?” [136, c. 9]. 

Відтак справи торговельних, гірничих і морських питань пропонувалося 

вирішувати у колегіальних сенатах світських судів (Lainrichter). На наш погляд, 

відсутність спеціалізованих судів у сфері мореплавства у Галичині, як і в багатьох 

інших частинах монархії, було цілком виправданим кроком, адже тут не існувало 

виходу до моря і подібного роду справи були рідкістю. Тож, створення таких судів 

видавалося щонайменше недоцільним. Зі справами торговельними і гірничими 

цілком справлялися й існуючі суди. Отже, маємо підстави говорити про спрощення 

судочинства у цивільних справах [70, s. 133–134].  

Інструкція від 3 травня 1853 р. визначала організацію канцелярії та 

реєстратури загальних судів. У повітових і окружних судах було передбачено 

декілька видів справ – кримінальні, цивільні, президіальні, іпотечні, торговельні, 

кооперативні [191, s. 53]. Справи цивільного провадження, які становили головну 

групу документів (Hauptabteilungen), позначалися римськими цифрами, натомість 

кримінальні – великими римськими літерами. Оригінали важливих документів 

зберігалися окремо в хронологічній послідовності їхнього надходження. Для 

зручності запроваджувалася реєстраційна книга (Registraturbuch), що виконувала 

інвентарні функції [191, s. 45].  

Після революції 1848 р. норми австрійського цивільного судочинства 

поширилися і на Угорщину, де діяли до 1861 р. Зміни, котрі торкнулися країни 

внаслідок закріплення принципу державного дуалізму, відбилися і на цивільному 

законодавстві. Оскільки опрацювання нового Цивільного процесуального кодексу 

потребувало багато часу, на території Угорщини впроваджено в дію Кодекс 

цивільної юстиції тимчасового характеру, який ґрунтувався на засадах австрійської 

процесуалістики. Попри задекларовану тимчасовість, Кодекс діяв до 1915 р. [172, c. 

336].  
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У другій половині ХІХ ст. актуалізувалася дискусія у середовищі юристів 

щодо приведення цивільного процесу до засад ретельного вивчення справ, 

справедливості, прискорення та здешевлення судового розгляду [211, s. 354]. 

Перетворення монархії Габсбурґів на дуалістичну Австро-Угорську державу 

підштовхнуло до чергових зміни у судочинстві, основою яких стало розмежування 

повноважень суду й адміністрації. У вересні 1867 р. спеціальна Комісія, очолена 

Й. Васером, розпочала обговорення проекту закону про суддівську владу. Основні 

дискусії розгорталися навколо двох питань – чинності духовних судів, 

передбачених конкордатом зі Святим Престолом, та можливості усунення суддів із 

займаних посад. Міністр юстиції Антон фон Ґлунек (1807–1894 рр.) марно 

домагався, аби суддю можна було усунути із займаної посади через довготривалу 

хворобу або через поважний вік. Комісія Васера натомість запропонувала 

положення, згідно з яким суддю можна було усунути із займаної посади, але тільки 

після відповідного рішення суду. Спроби А. фон Ґлунека заручитися підтримкою 

парламенту в своїй ініціативі видалися невдалими. Не знайшли схвалення і 

пропозиції змінити формулювання ст. 1: “Усе державне судочинство чиниться 

іменем імператора” [42, s. 650]. Лунали пропозиції змінити його на “Судочинство 

чиниться іменем держави” або “Судочинство чиниться іменем Бога” – згідно з 

конкордатом з католицькою церквою [184, s. 46].  

Закон про суддівську владу було ухвалено 21 грудня 1867 р. [128, c. 310]. 

Його джерелами (ст. 2) були: імператорський патент від 7 серпня 1850 р. (№ 325) 

про Найвищий судовий трибунал; Закон і розпорядження Міністерства юстиції від 

19 січня 1853 р. про суди І-ї та ІІ-ї інстанцій; імператорський патент від 3 травня 

1853 р. (№ 81), котрий регламентував діяльність судів та низка інших нормативних 

актів [42, s. 650]. Узагалі Закон від 21 грудня 1867 р. запровадив принципи 

відокремлення суду від адміністрації, суддівської незалежності, усності й гласності 

судового процесу [184, s. 47]. Однак суд, у загальному розумінні того слова, 

трактувався носієм державної влади і виконував функції, спрямовані на 

забезпечення правового порядку [114, c. 40]. 
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Згідно зі Законом від 11 червня 1868 р. (№ 59) відновилися повітові суди, 

ліквідовані у 1854–1855 рр. Кожен повітовий суд поділявся на цивільний і 

кримінальний відділи, а Львівський повітовий суд мав два цивільних відділи – один 

поширював свою діяльність на місто Львів, а інший – на територію повіту. 

Цивільні відділи контролювали недоторканність приватної власності, розглядали 

справи, пов’язані з купівлею-продажем рухомого та нерухомого майна, орендою, 

встановлення батьківства, опікунства. Екзекуційні, тобто виконавчі відділи, 

займалися виконанням судових рішень, наприклад, здійснювали продаж з аукціону 

майна боржників (ліцитації) [62, c. 93]. У такому форматі повітові суди 

проіснували до розпаду Австро-Угорської імперії [217, c. 83]. 

Від 1862 р. діяла спеціальна Комісія для розробки Цивільного процесуального 

кодексу на нових правових засадах для усіх німецьких держав, у тому числі й 

Австрії [136, c. 2]. Пропонувалося взяти за основу Ганноверський цивільний 

процесуальний кодекс 1850 р. Однак через австро-прусські політичні суперечності 

представники Пруссії покинули роботу в Комісії (т.зв. “Ганноверській комісії”) і 

згодом розробили проект власного Цивільного процесуального кодексу. Саме на 

його основі у 1877 р. ухвалено Цивільний процесуальний кодекс на той час уже 

об’єднаної під зверхністю Пруссії Німеччини. Натомість результати 

“Ганноверської комісії” були використані під час укладення австрійського 

Цивільного процесуального кодексу. Втім три наступні проекти – 1867, 1876 і 

1881 рр. – так і не стали законами, причинами чого можна вважати складність 

підготовки нормативного документа, який би відповідав особливостям усіх 

складових монархії Габсбурґів, а також значні фінансові затрати на майбутній 

новий судоустрій [136, c. 2].  

Упродовж 1881–1893 рр. панувала законодавча перерва у змінах до цивільно-

процесуального законодавства, хоча час від часу вносилися пропозиції щодо його 

покращення. Наприклад, розглядалися ініціативи щодо доцільності розгляду 

цивільних справ у першій інстанції одним суддею, а в другій інстанції – колегією із 

трьох суддів (висувалася умова, щоб жоден з них не був дотичний до справи у 

першій інстанції). Колегіальність вважалася найвищим ступенем судочинства. Це 
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слугувало запорукою безсторонності при розгляді справи, а обмін думками між 

суддями сприяв винесенню справедливого рішення. На практиці однак, у 

повітовому суді в процесі брав участь один суддя. К. Левицький з цього приводу 

відзначав: “Причиною того є безперечно невідрадний дійсний стан, котрий 

проявляється, з одного боку, в тім, що єсьмо за убогі до обсади всіх судів повітових 

потрібними силами суддів до збірного (колегіального. – Х. Д.) судоводства, а знов, 

з другого боку, заряд державний не може спромочись на потрібні фонди до 

значного побільшення видатків на судівництво. За се однако ж годі винувати 

законодавця, котрий мусить числитися з даними дійсними обставинами” [136, c. 7]. 

Особливістю судового діловодства у Галичині у ХІХ ст. було те, що документи 

групувалися не за діловодними номерами, як це було в адміністративних закладах, 

а за питаннями. Кожній структурній одиниці присвоювали власний шифр. У 

повітових судах власні шифри мали відділи, а в межах відділів заводили тематичні 

групи справ. У всіх судових установах вхідну і вихідну документацію нотували у 

спеціальних протоколах. У них зазначали: номер і дата вхідного документа, його 

зміст, дата розгляду справи, дата підготовки справи та її передачі до реєстратури 

[191, s. 78]. У графі “зміст” вказувалися прізвище винуватця, час, місце і характер 

злочину. У протокол також вносили різні прохання, письмові й усні донесення про 

злочини, звинувачувальні акти прокурорів. Інші документи передавали слідчому і 

вписували у журнал слідства. Взаємне передання документів прокурорами, 

слідчими і референтами фіксувалося у спеціальному журналі. Нумерація у 

зазначених протоколах починалася від 1 січня (№ 1) і завершувалася 31 грудня 

(№ х). Зареєстровані документи передавали референтам для складення відповідних 

рефератів [191, s. 59]. Протокол засідання суду, на якому розглядалися завершені 

слідством справи, вів один зі суддів, призначених головуючим. У протоколі 

зазначалися прізвища сторін, викладалася суть справи, висловлювання та 

зауваження усіх членів суду. Протоколи складали у хронологічній послідовності й 

наприкінці місяця підшивали [217, c. 85–86].  

Вихідні документи до відправлення готували референти і секретарі. 

Листування зі судами нижчої інстанції здійснювалося у формі наказів, а зі судами 
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вищої – у формі реляцій. Суди нижчої інстанції зобов’язувалися використовувати у 

кореспонденції з центральними органами влади звертання “Найвищий”, а з 

місцевими – “Високий” [191, s. 74]. Ці документи обов’язково підписували голова і 

секретар. Листування зі закладами, яким суди безпосередньо не підпорядкувалися, 

провадилося у формі нот, котрі підписували голова суду або його представник [217, 

c. 86].  

Цивільний процес у повітових судах передбачав ведення окремих реєстрів 

справ:  Cb – для дрібних справ; С – для процесів, оцінених у понад 100 корон; К – 

для судових відповідей і внесень; Е – для екзекуційних справ; V – для тимчасових 

розпоряджень; А – для спадкових справ; Р – для справ, пов’язаних з опікунством; 

Нс – для справ, які просить вирішити інший суд; Nc – для справ, що не підпадають 

під жоден реєстр. В окружних судах, окрім вищезазначених реєстрів, було 

впроваджено додаткові реєстри: Cg – для звичайних процесів і спорів; Cu – для 

справ мирових судів; Cw – для справ і спорів вексельних; F – для фідеїкомісій; S – 

для конкурсних справ; Bc – для апеляцій; R – для рекурсів. У Вищому крайовому 

суді у Львові, крім цих реєстрів, існувала окрема група справ для синдикатських 

справ (Cg) [113, c. 662–663]. 

Аналізуючи розвиток цивільного процесу в судах у Галичині, не можемо 

оминути питання використання різних мов у судах. Спершу в судовому діловодстві 

домінувала латина. Йосиф ІІ 1784 р. окремим патентом надав німецькій мові статус 

єдиної державної мови, яка стала обов’язковою у судах Східної Галичини. Хоча 

цим патентом Йосиф ІІ не думав, за його словами, про “онімечування” чи про 

культурне “проникнення”, а лише про зміцнення ідеї єдиної держави [165, c. 39], 

проте таким чином було закладено підвалини асиміляції підвладних народів 

імперії. Питання про застосування у судочинстві польської мови неодноразово 

порушував Галицький становий сейм, а до Апеляційного суду у Львові зверталися 

судді польської національності, котрі становили більшість особового складу в 

судових інстанціях краю [8, арк. 2].  

У липні 1860 р. Міністерство юстиції видало розпорядження Вищому 

крайовому суду у Львові, де йшлося, що у письмових документах (відозви, 
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рішення) суди повинні послуговуватися тією мовою, якою подано позов. У випадку 

коли письмового позову не існувало, тоді суд мав право використовувати одну з 

трьох мов – німецьку, польську, українську – залежно від того, котра мова була 

рідною для сторін процесу. Якщо рідними виявлялися дві мови, то і рішення 

необхідно було видавати двома мовами. Апеляційні суди зобов’язувалися подавати 

свої рішення мовою, котрою видано рішення суду першої інстанції [113, c. 1–2]. 

Ст. 19 Конституції від 21 грудня 1867 р. декларувала “рівноправність у 

використанні мов” як в урядуванні, так і в громадському житті [42, s. 653]. 

Важливо зазначити, що допускалися заяви, написані лише однією з мов, а не 

поєднанням різних мов [191, s. 72]. Під час розробки нового Цивільного 

процесуального кодексу питання про вживання крайових мов неодноразово 

виникали на слуханнях комісії, але узгодити його не вдалося. Відтак комісари 

погодилися у доцільності ухвалення окремої судової інструкції [137, c. 109]. 

Не менш обговорюваним було питання щодо письмової форми під час 

судового розгляду цивільних справ. Ст. 10 Конституції 1867 р. про судову владу 

визначала, що процес у цивільних справах повинен бути усним і публічним, однак 

на практиці залишалася стара процедура [42, s. 651]. Відповідно до Закону від 

27 квітня 1873 р. усному розглядові підлягали лише дрібні справи, а всі інші мали й 

надалі розглядатися у письмовій формі. Та навіть такі половинчасті нововведення 

спростили і пришвидшили судовий розгляд багатьох справ [72, s. 172]. 

У останній третині ХІХ ст. процесуальне право остаточно виокремилося в 

окрему сферу права, що пов’язано з діяльністю і напрацюваннями німецького 

юриста Оскара Бюлова (1837–1907) – автора наукового дослідження “Вчення про 

процесуальні заперечення і процесуальні передумови” [189, s. 5]. Ухвалення 

німецького Цивільного процесуального кодексу в 1877 р. спонукало до активізації 

у цьому напрямі й австрійську владу. Цивільне процесуальне право в монархії 

Габсбурґів формувалося в умовах концептуальної наукової дискусії учених-

юристів про сутність закону, права та судового процесу. Міністр юстиції Юліус 

Ґлазер (1831–1885 рр.) виступив 1879 р. з черговою ініціативою ухвалення нового 

Цивільного процесуального кодексу, пом’якшивши перехід до іншої форми 
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судоустрою перехідним законом [199, s. 321]. В останньому, зокрема, мала бути 

закріплена усна форма процесу в цивільних справах. Проект відповідного закону 

був підготовлений і поданий на розгляд парламенту, але не отримав підтримки 

[179, s. 49].  

У 1883 р. Крайовий комітет Галицького крайового сейму надіслав листа 

Міністерству внутрішніх справ, обґрунтовуючи необхідність вжиття заходів щодо  

покращення судочинства у цивільних справах. У листі зазначалося: “На підставі 

§ 19 Крайового статуту закликаємо Цісарсько-Королівський уряд: 1) Якнайшвидше 

видати Закон, який запровадить усне судочинство у цивільному процесі в 

Королівстві Галичини та Володимерії з Великим князівством Краківським (як не на 

постійній основі, то принаймні на тимчасовій); 2) Видати Закон, який на основі 

чинних розпоряджень пришвидшить набуття малолітніми спадку і здешевить 

судовий процес…”[11, арк. 1–1зв.].  

На цьому прикладі бачимо питання, які найбільше турбували галицьку крайову 

владу. І Загальний судовий порядок 1781 р., австрійський Цивільний кодекс 1797 р. 

з численними доповненнями на практиці мали чимало вад, з-поміж яких вирізнявся 

надмірний формалізм (зрештою, він був притаманний для цивільних процесів у 

багатьох країнах) [209, s. 70]. Відтак його положення, а також затягування з 

ухваленням нового Цивільного процесуального кодексу, піддавалися критиці 

впродовж другої половини ХІХ ст. Наприклад, “Часопис правнича” песимістично 

відзначала: “Про ту реформу (цивільного процесу. – Х. Д.) у нас безнадійно 

говорять через пару десяток літ… [Але] можна надіятися, що рік 1895 принесе нам 

довго виждану і конче потрібну реформу цивільного процесу” [63, c. 201].  

Ця критична замітка з’явилися приблизно у той час, коли Комісія з розробки 

нового Цивільного процесуального кодексу, яка складалася із 17-ти юристів під 

керівництвом графа, професора римського права Львівського університету д-ра 

Леона Пініньского (1857–1938 рр.), у другій половині листопада 1894 р. 

запропонувала на розгляд австрійського парламенту черговий – п’ятий проект, 

авторства Ф. Кляйна, котрий складався з трьох окремих законів: 1) Закону про 
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судочинство і приналежність звичайних судів у цивільних справах; 2) Закону про 

цивільний процес; 3) Закону про виконання судових рішень [136, c. 3–4].  

Цей комплекс законів мав суттєво змінити судоустрій в Австрійській державі 

та процедуру розгляду цивільних справ зокрема. Щоправда, стосовно нього не 

бракувало і критичних зауважень. Цілісно аналізуючи проект нового Цивільного 

процесуального кодексу К. Левицький відзначав: “Не дасть ся заперечити, що тут 

находимо деякі щасливі гадки дотично гладження судоводства в справах 

цивільних. Намірена однако ж радикальна зміна теперішнього закону на ліпше, в 

цілості не є переведена. Вислвіє (формулювання. – Х. Д.) є менше ясне і розволікле. 

З уваги на се, начерк той не надається до прийняття і мусить бути підданий 

основним змінам” [136, c. 26]. 

На пропозицію д-ра Бернрайтера 5 грудня 1894 р. було вирішено проводити 

наради стосовно нового Цивільного процесуального кодексу в межах Комісії 

Державної ради, хоч і допускалися спільні наради представників обох палат 

австрійського парламенту. Наголосимо також на активній роботі у цьому напрямі 

Міністерства юстиції та його очільника Фрідріха Шьонборна (1841–1907 рр.). 

Згадана вище “Часопис правнича” стверджувала: “Взагалі на полі реформи 

судівничої завдяки теперішньому міністрові Шенборнові панує у нас в Австрії 

гарячковий рух законодатний” [63, c. 203].  

Завдяки великим зусиллям 1 серпня 1895 р. австрійський парламент ухвалив 

новий Цивільний процесуальний кодекс (Gesetz über das Gerichtliche Verfahren in 

bürgelichen Rechtsstreitigkeiten авторства Ф. Кляйна. Він був ухвалений  як Закон 

“Про судовий процес у цивільних справах” (Закон “Про судочинство і 

приналежність судів в справах цивільних”) і впроваджувався в дію з 1 січня 1898 р. 

Одночасно статті про біржові суди набували чинності через шість місяців від часу 

ухвалення документа – з 5 лютого 1896 р. [137, c. 106]. Наступного року видано 

Положення про екзекуції (Exekutions - und Sicherungvserfahren). Воно було 

достатньо обширним (402 статті) та детально розписувало порядок виконання 

судових рішень у цивільних справах і судових вироках у кримінальних справах у 

частині примусового стягнення грошових штрафів і судових витрат [83, c. 70]. 
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Перехідні положення австрійського Цивільного процесуального кодексу 

1895 р. гласили: якщо судовий процес розпочався до дати набуття чинності нового 

Кодексу, він повинен завершитися за старим цивільним процесом. Якщо ж справу 

було тільки внесено на розгляд суду, але її ще не починали розглядати, то процес у 

такому випадку мав відбуватися уже за Кодексом 1895 р. [40, s. 213]. 

Отже, реформування австрійського цивільного процесу в обставинах 

суспільно-політичних викликів, як-от революція 1848 р., перетворення в 1867 р. 

країни на дуалістичну Австро-Угорську монархію та інші, визначили затяжний 

характер у розробці нового Цивільного процесуального кодексу. До цього додалися 

проблеми з уніфікацією законодавства різних частин монархії Габсбурґів та 

дискусії щодо концепції майбутнього Кодексу (письмовий або усний процес, 

суворий і послідовний формалізм чи пришвидшення процесу). 

 

 2.4. Джерела та структура австрійського Цивільно-процесуального 

кодексу 1895 р. 

Найуспішніші в європейській історії процесуальні реформи реалізовувалися на 

основі глибокого розуміння завдань цивільного судочинства. У зв’язку з цим 

австрійський правник, міністр юстиції Франц Кляйн зазначав, що реформування 

цивільного процесу може бути досягнуте тоді “коли всі, хто бере участь у судовому 

розгляді, демонструють добру волю і всі постійно працюють для досягнення цієї 

мети” [161, c. 95]. Саме з іменем професора Віденського університету, пізніше 

міністра юстиції, доктора римського права Ф. Кляйна пов’язана ґрунтовна і най 

головне – успішна перебудова цивільного процесу в монархії Габсбурґів.  

На думку польської дослідниці Анни Ставарської-Ріппель, ухвалення нового 

австрійського Цивільного процесуального кодексу стало зламним моментом в 

історії усього європейського цивільного процесу. Кодекс усунув ключову засаду 

старого цивільного процесу – засаду “матеріальної правди”, що виражалася у 

принципі “Quod non est in actis non est mundo” (“Чого немає в документах, того не 

існує”) [211, s. 358]. Новий австрійський цивільний процес зруйнував стару модель 

цивільного процесу в двох напрямах: по-перше, пошук істини не був обмежений 
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єдиним розслідуванням і за потребою міг бути продовженим (ст. 180), по-друге, 

суд не обмежувався доказами, наданими сторонами процесу (ст. 183) [40, s. 449–

450].  

Від самого початку Франц Кляйн прагнув сформувати модель Цивільного 

кодексу, в якому встановлення істини та застосування ефективного управління 

справами були би двома не взаємовиключними завданнями [167,  

c. 158]. Упродовж 1890–1891 рр. у формі наукових статей  він сформулював свої 

міркування щодо реформи цивільного процесу в Австро-Угорщині, черпаючи свої 

ідеї з англійської, французької та німецької правової думки (Pro futuro, 

Betrachtungen über Pläne der Civilprozeßreform in Österreich) [194, s. 36]. Відтак, за 

пропозицією Еміля Штейнбаха (1846–1907 рр.), Ф. Кляйна було призначено у 

спеціальну Комісію для підготовки цивільного процесуального кодексу. Головну 

суперечність чинного на той час цивільного процесу професор убачав у сфері 

цивільних зобов’язань, яку з його ініціативи було усунено. Крім підготовки 

Цивільного процесуального кодексу, Ф. Кляйн доклався до написання Закону про 

судоустрій, Закону про будівельне право, Закону про комерційний суд та ін. [221]. 

“Кляйнівська процедура” 1895 р. передбачала відкритий (публічний) та усний 

розгляд справи перед судом, ґрунтований на принципах безпосередності, вільній 

оцінці доказів. Колишні засади диспозиції були обмежені. Замість вільного 

подання доказів запроваджено принцип суддівської оцінки доказів [209, s. 65]. 

Засада усного заслуховування сторін процесу сповна відповідала матеріальній 

засаді рівності сторін. Це, натомість, сприяло зростанню фаховост і адвокатів, котрі 

надавали правову допомогу відповідачам у судових процесах [185, s. 475]. 

Судовий процес у цивільних справах мав починатися із внесення скарги до 

суду, після чого суддя визначав дату першого засідання, де відбувалася спроба 

примирення сторін. Якщо зустріч завершувалася примиренням, суд видавав 

відповідну ухвалу, якщо ні – визначав термін для складення письмової відповіді на 

скаргу. Після цього розглядали справу по суті. Суд збирав пояснення сторін, 

необхідні для встановлення істини, а також міг послуговуватися показами 

експертизи, свідків, поданими документами [45, s. 224]. 
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Джерелами Цивільного процесуального кодексу 1895 р. виступало австрійське 

законодавство у широкому розумінні того слова. Адже до законів того періоду 

відносимо також: 1) імператорські патенти; 2) надвірні декрети; 3) цісарські 

розпорядження (Verordnungen); 4) т.зв. кабінетні листи (Allerhöchoste 

Kabinetschreiben) – оповіщення волі монарха представникам центральних органів 

влади. У вузькому розумінні слова законами є парламентські ухвали, санкціоновані 

монархом. Закон набував чинності лише після його належного оприлюднення. 

Наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. оприлюднення законів відбувалося у 

такий спосіб: закон, виданий монархом, надсилали у регіони, звідси – у циркули, з 

циркулів – у домінії, де його оповіщали у спосіб, прийнятий місцевим звичаєм 

[148, c. 22–23]. Патентом від 4 березня 1848 р. як спосіб оповіщення законів 

впроваджено їхню публікацію у “Віснику державних законів” (Reichsgestzblatt), а з 

1 жовтня того ж року – у “Віснику крайових законів” (Landesregierungsblatt), що 

видавався на десяти основних крайових мовах (у Галичині – польською). Лише 

оприлюднений таким чином закон вступав у дію. І тільки 1869 р. знову 

запроваджено публікацію вісників крайовими мовами. Це стало можливим після 

конституційних змін і створенням дуалістичної Австро-Угорської монархії. 

Загалом, протягом 1860-х років у Австро-Угорщині було закладено правову базу 

для гарантування особистих прав і свобод громадян країни [163, c. 19]. Після 

публікації закону ніхто не мав права покликатися на незнання його принципів  

[113, c. 9]. Так само, категорично заборонялося перекручувати і трактувати закони 

на свій лад – відмінний від трактування законодавця (§ 6 Цивільного кодексу)  

[29, s. 2]. 

Важливим джерелом Цивільного процесуального кодексу вважалося звичаєве 

право – система усталених, зазвичай, не фіксованих і частково санкціонованих 

державною владою правил поведінки. Судді нерідко посилалися на норми 

звичаєвого права, зокрема у тих випадках, коли діючі правові акти не роз’яснювали 

певних питань судочинства. Відтак застосування звичаєво-правових норм у судах 

було одним зі способів санкціонування правового звичаю [84, c. 32]. Проте варто 

зауважити, що Йосифінська книга законів (Розділ І, § 10) обмежувала використання 
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звичаєвого права у судочинстві, а ст. 4 Цивільного кодексу 1811 р. формально 

скасовувала звичаєве право [29, s.2]. У Цивільному процесуальному кодексі 1895 р. 

передбачалося використання норм звичаєвого права лише у тих  

випадках, коли це не суперечило чинному законодавству (§ 389, § 560)  

[40, s. 742, 1020].  

Особливою категорією звичаєвого права виступало судове право (судове 

законодавство). Тому до джерел австрійського Цивільного процесуального кодексу 

належав об’ємний Збірник “судових законів” – Justizgesetzsammlungen, що містив 

процесуальні акти за період 1780–1848 рр. Однак зауважимо: ст. 12 Цивільного 

кодексу 1811 р. передбачала, що рішення судів не має сили закону. Навіть за умов, 

коли у певних питаннях і протягом тривалого часу судова практика продукувала 

однакові рішення, вони не набували сили законів. Імператорський патент 1850 р. 

зобов’язував міністра юстиції стежити за дотриманням однакового підходу до 

ухвалення судових рішень у різних частинах держави, а за потреби звертатись до 

роз’яснень найвищого суду. Водночас для  дотримання одностайності рішень 

самого Найвищого суду розпорядженням від 7 серпня 1872 р. уведено в дію два 

збірники: Spruchrepertorium (усі рішення Найвищого суду в приватних справах) та 

Judicatenbuch  (відхилення від рішень Найвищого суду зі згоди сенату) [148, c. 26–

27]. 

Джерельний характер при підготовці австрійського Цивільного 

процесуального кодексу 1895 р. мали положення Судового порядку імперії 1774 р., 

Загального судового порядку 1781 р., австрійського Цивільного кодексу 1797 р., 

Цивільного кодексу 1811 р., проекту Цивільного процесуального кодексу 1825 р., 

Закону про “нормальний” і “скорочений” процес 1845 р., конституційні норми 1849 

і 1867 рр., Закону про компетенцію судів 1852 р., Закону про судочинство у 

безспірних справах 1854 р., Закону про суддівську владу 1867 р., Закону про 

суддівську владу 1872 р.*, Закону про розгляд дріб’язкових справ 1873 р., 

німецького Цивільного процесуального кодексу 1877 р. тощо [222, s. 49]. 

                                                 
* Ним, з-поміж іншого, регулювалися питання порушення судовими службовцями 

законодавства. 
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Відомий український правник Олександр Огоновський звертав увагу на 

присутність у судовій практиці Австрії “права натури” – себто природного права, а 

також “права розумового” [148, c. 27]. Свідченням цього є, зокрема, норма ст. 7 

Цивільного кодексу 1811 р., де передбачено, що коли “у певних випадках не 

передбачено конкретних дій у законі і не дає бажаного результату аналогія, суддя 

має право вирішувати згідно принципів природного права” (nach den natürlichen 

Rechtsgrundsätzen entschieden werden) [29, s.3]. Природне право або інакше 

юснатуралізм (лат. ius – закон і natura – природа) містило сукупність принципів, 

правил та прав, зумовлених природною сутністю людини і, таким чином, 

незалежних від конкретних соціальних обставин і дій держави. Варто зауважити, 

що у XVIII ст. природне право сприймалося як ідеал права назагал. Але, на нашу 

думку, абсолютизація природного права часто призводила до суперечностей і не 

завжди відповідала принципу справедливості.  

В умовах правової кодифікації ХІХ ст. і формування цивільної 

процесуалістики як окремої галузі права, відбулося відродження змагальної моделі 

цивільного судочинства [207, s. 130–131]. Розвиток цієї ідеї спричинив 

актуалізацію питання про межі його здійснення й ефективні механізми захисту, а 

також спровокували науково-правову дискусію між представниками “ліберальної” 

й “соціальної” моделей цивільного процесу [81, c. 42]. Ліберальний підхід 

найповніше був виражений у французькому Цивільному процесуальному кодексі 

1806 р., а соціальний підхід (Sozialfunktion) знайшов своє вираження саме у 

австрійському цивільному процесі. Професор Ф. Кляйн розробив концепцію 

“соціального цивільного процесу”, який передбачав активнішу роль судді в 

процесі, зокрема у керівництві процесом і при збиранні доказів. Потрібно 

відзначити, що думки про доцільність наділити суддю більшими повноваженнями 

на сторінках галицької преси зустрічалися ще у 1870-ті роки, тож можемо говорити 

про реформу цивільного процесу на засадах суспільних запитів [73, s. 285–286]. 

Такий підхід, по суті, символізував зміну концепції цивільного процесу і виглядав 

логічним кроком у контексті зміни основних підходів до ролі держави й 

формування позитивістського сприйняття права [120, c. 70]. 
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Згідно з поглядами Ф. Кляйна, кожний правовий спір визначався як “зло у 

суспільстві” (або “соціальний конфлікт”), що негативно впливав на 

функціонування економіки. Відтак, на його думку, цивільний процес слугував 

засобом для виправлення таких недоліків з позиції доцільності й ефективності. 

Саме такий підхід, на наш погляд, передбачав не лише вирішення конкретних 

питань, але й мав стимулювати суспільний добробут. Тобто цивільне судочинство 

повинне було не лише слугувати засобом реалізації прав особистості, але й 

виступати ефективним інструментом для вирішення соціальних конфліктів [127, c. 

171]. За словами Ф. Кляйна, цивільний процес не варто трактувати лише як засіб 

вирішення приватного спору між сторонами, оскільки процес – це явище, яке 

стосується суспільства і його інтересів загалом. Спершу проект Цивільного 

процесуального кодексу передбачав реалізацію принципу всебічного 

розслідування, однак у кінцевому документі від цього принципу залишилися дещо 

пом’якшена форма [211, s. 358]. Як ми вважаємо, це можна пояснити бажанням 

гарантувати “баланс сил” у цивільному процесі Австро-Угорської імперії.  

Концепція австрійської моделі цивільного процесу передбачала пріоритет 

публічно-правового підходу як у методах, так і в меті процесу [157, c. 208]. 

Ф. Кляйн критикував французьку модель цивільного процесу, наголошуючи, що 

“Процес – це своєрідна громадянська війна, в якій сторони сповнені гніву і 

ненависті, прагнуть до взаємного знищення і перемоги ворога, не гребуючи 

засобами” [211, s. 358]. Ця обставина і визначала збільшення повноважень судді. 

Водночас, як нам видається, метою збільшення повноважень судді, була 

необхідність гарантувати належну реалізацію громадянських прав. Вона також 

давала можливість пришвидшити і здешевити процес. Ф. Кляйн наполягав на тому, 

що судова влада повинна строго дотримуватися закону, а суддя – виступати слугою 

закону. Таким чином, діяльність судді передбачала подвійну функцію: з одного 

боку, винесення коректного і справедливого рішення шляхом встановлення істини 

ex officio (на ній Ф. Кляйн особливо наполягав); з іншого – ефективне керівництво 

процесом шляхом ефективного методу для прискорення процесу без шкоди його 

якості. Згадуваний уже радник Крайового суду у Львові О. Менцинський у цьому 
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контексті наголошував: “Суддя постає як орган держави, вимірюючи право і 

справедливість. Суддя в інтересах закону і держави має пильнувати, щоби сторони 

придержувалися законодавства, бо вони “позвали” його на допомогу… [Він] має 

старатися, щоб право з поняття перейшло в дійсність… Суддя наділений 

верховною владою над сторонами” [143, c. 3]. 

Якість рішень і прискорення процесу не варто трактувати взаємовиключними 

завданнями. Враховуючи процесуальну практику, чіткий розподіл об’єктивної і 

формальної істини видається не коректним. На нашу думку, потрібно враховувати, 

що змагання сторін за реалізацію своїх прав і встановлення судом фактів більше чи 

менше вестиме до зіставлення фактів, на яких ґрунтується судове рішення. За 

твердженням австрійського правника Крістіана Коллера, аналіз процесуального 

права показує, що точність рішення не превалює над потребою забезпечення 

правового захисту і надає сторонам ефективні засоби у “розумний термін”  

[127, c. 182]. 

І хоч Ф. Кляйн метафорично підкреслював, що судовий процес без істини -як 

“стукіт млина, що працює на дармо” [122, c. 224], з метою процесуальної 

ефективності “пошуки істини” у цивільному процесі були обмежені.  Свідченням 

цього є ст. 183 Цивільного процесуального кодексу, згідно з якою суддя не мав 

права зобов’язувати надавати документи чи заслухати свідка, якщо сторони 

перечать цьому [40, s. 449]. Водночас у судовій практиці визначено: суддя повинен 

розглядати фактичні обставини, надані однією стороною, але не оспорені 

протилежною стороною, аби бути коректним і обґрунтувати своє рішення на цих 

фактах без подальшої перевірки. Виняток з цього правила зроблений там, де з 

самого початку відомо, що неоспорюваний факт помилковий, а фактичне 

твердження суперечить загальновизнаним принципам, які виводяться з досвіду 

(Erfahrungssätze) [127, c. 182].  

З іменем Ф. Кляйна пов’язані також ідеї “раціоналізації” та “концентрації” у 

концепції австрійського цивільного процесу, суть котрих зводилася до вирішення 

спору під час одного всебічно підготовленого усного судового розгляду. 

Концентрація процесу передбачала зосередження і процесуального матеріалу, і 



 

 
68 

процесуальних дій [209, s. 63]. Однак, якщо у випадку з концентрацією 

процесуального матеріалу наголос ставився на його повноту, то стосовно 

процесуальних дій визначальним фактором ставали своєчасність і послідовність 

[194, s. 55]. Під процесуальним матеріалом мається на увазі доказовий (фактичний) 

матеріал, а також матеріал, який з’являється у справі з метою здійснення певних 

процесуальних дій чи встановлення фактів (постанови суду, протоколи тощо) [141, 

c. 13]. Новелою австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. стало 

зобов’язання суду сприяти процесові, а не займати пасивну позицію, спостерігаючи 

за змаганням позивача та відповідача. Окрім того, потрібно мати на увазі, що 

змагальні сторони, котрі не володіли необхідними правовими знаннями, навряд чи 

могли надати судові всі необхідні для винесення правильного рішення докази [209, 

s. 52].  

Одночасно з концентрацією процесуального матеріалу і процесуальних дій 

Ф. Кляйн виокремлював концентрацію змісту процесу. Предметом розгляду 

трактувалися відносини, які складалися у часі між розглядом справи у судах першої 

та другої інстанцій. Передусім йдеться про переваги, які надавала модель неповної 

апеляції для розгляду в суді першої інстанції, а також для перевірки судових актів. 

Обмежуючи можливість появи у справі нових доказів уже після винесення 

рішення, ситуація таким чином підштовхувала сторони належним чином 

зосереджувати весь потрібний матеріал при розгляді справи по суті [141, c. 13].  

Однак, необхідно усвідомлювати відмінність між сферами застосування 

принципів концентрації, усності й безпосередності в австрійському цивільно-

процесуальному праві. Як відзначав російський дослідник Євген Васьковський, 

“безпосередність належить до способів сприйняття судом фактичного матеріалу, 

усність визначає форму, в якій повинне відбуватися змагання сторін, а 

концентрація передбачає надання судові матеріалу не частинами, а відразу” [90, c. 

415]. На наш погляд, найбільш повно принцип концентрації реалізується у процесі, 

побудованому на принципах безпосередності, а також поєднання усної і письмової 

форм – нормативно закріпленій можливості ґрунтувати судове рішення на 

письмових доказах.  
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Взаємозв’язок концентрації та змагальності зумовлений тим чинником, що 

обидва принципи мають безпосередній стосунок до формування доказової бази у 

справі. Проте зміст принципу концентрації не вичерпується зосередженням у 

процесі тільки доказового матеріалу, оскільки у процесі, ґрунтованому на слідчому 

принципі, також можлива концентрація процесуального матеріалу і процесуальних 

дій (відмінність лише в тому, що основне навантаження у такому випадку 

покладається на суд, а не на сторони процесу) [141, c. 16].  

Концентрація у судовому процесі виступала обмежуючим фактором 

диспозитивності (Dispositionsmaxime), адже, допускаючи певну ступінь активності 

суду і вимагаючи від сторін ефективно розпоряджатися своїми правами, вона є 

проявом процесуальної гласності [211, s. 357]. Водночас концентрація 

процесуальних дій нерозривно пов’язана з проблемою тривалості судового 

процесу. Розкриваючи зміст останнього, відштовхуються від “принципу 

прискорення” (Beschleunigungsgrundsatz) [141, c. 19].  

Тут, на нашу думку, варто звернути увагу на той факт, що обидва 

вищезазначені принципи – диспозитивності і тривалості – слугують єдиному 

завданню – своєчасному розгляду і вирішенню справи. Заради цього дозволялося 

розглядати справи навіть у темну пору доби. Згідно зі ст. 221 австрійського 

Цивільного процесуального кодексу 1895 р. судам не рекомендувалося призначити 

слухання у неділі і свята, наприклад на Різдво [40, s. 521]. На інші святкові дні 

дозволялося призначати слухання лише за умови, що зволікання могло мати 

негативні наслідки. Розпорядження Міністерства юстиції від 1 червня 1897 р. й 

обіжники Вищого крайового суду у Львові від 25 серпня 1897 р. і 6 лютого 1901 р. 

застерігали від проведення судових слухань у дні свят за юліанським календарем 

(свята за григоріанським календарем вважалися само по собі зрозумілим). 

У “принципі прискорення” крилася небезпека у тому, що суд міг не 

вмотивовано відреагувати на заявлені вимоги. Про це, зокрема, писав 

О. Менцинський: “Законодавець не узгляднює фактичних відносин і дійсних 

потреб різних народів, що прецінь не находяться на однаковім степені розвою і 

культури, та закон сей має їх обов’язувати… Законодавець не числиться з 
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перепонами, які можуть станути в дорозі поспіхові при виконанні закону. Він 

приневолює загал до ділання в однаковім приспішенім темпі…” [143, c. 2]. 

Важливу роль у реалізації принципу концентрації відігравало питання участі у 

справі професійного представника – адвоката, який відігравав помітну роль у 

зосередженні і визначенні доцільності процесуального матеріалу у справі  

[66, s. 315–316]. В умовах складного, а часом заплутаного законодавства, наявність 

у судовому процесі адвоката надавала розглядові більшої ефективності. Разом з 

тим варто враховувати й специфіку багатонаціональної монархії Габсбурґів, де 

“напівписьменний… селянин волів довірити хід судового процесу поганому 

юристу, що розмовляв [його рідною] мовою, ніж добре вишколеному юристу, до 

якого довелося б звертатися німецькою. Національний адвокат був осердям 

національного руху у кожному містечку: він єдиний міг дати своєму народові 

пораду і знайти суд, у який він міг би звернутися зі своєю справою” [162, c. 167]. 

Не можемо не погодитися з таким твердженням, особливо коли візьмемо до уваги 

період національної революції 1918 р. у Галичині та проголошення 

Західноукраїнської Народної Республіки, біля витоків якої стояли такі авторитетні 

українські правники як Кость Левицький, Євген Петрушевич та ін.  

Австрійський Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. складався із  

602-х статей, розділених на шість частин: Частина І. “Загальні постанови”; 

Частина ІІ “Про процес”; Частина ІІІ “Про процес перед повітовими судами”; 

Частина IV “Про законні заходи”; Частина V “Про скаргу незаконності і 

поновлення”; Частина VІ “Про окремі види процесу” [40]. 

Перша частина Кодексу містила три розділи. Перший регламентував 

процесуальну здатність сторін (§ 1–10), участь у процесі (§ 11–16), залучення 

третіх осіб до спору (§ 17–25), повноваження (§ 26–39), оплату процесу (§ 40–55), 

забезпечення (§ 56–62), право убогих (§ 63–73). Другий – питання подання 

письмових звернень (§ 74–86), доручення (§ 87–122), часових термінів (§ 123–143), 

заочності (§ 144–154), перерву у процесі (§ 155–170). Третій – питання гласності 

розгляду (§ 171–175), представлення сторін і керівництво процесом (§ 176–196), 
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залучення поліції (§ 197–203), угоди (§ 204–206), протоколи (§ 207–217), акти 

(§ 218–219), покарання (§ 220), недільні і вихідні дні (§ 221–225) [40, s. 113–523]. 

Друга частина кодексу складалася з двох розділів. Перший розділ включав 

питання подання прохань і підготовку процесу (§ 226–265), загальні постанови про 

докази та їх подання (§ 266–291), докази з документів (§ 292–319), докази від 

свідків (§ 320–350), думка фахівців як доказ (§ 351–367), наочні докази (§ 368–370), 

докази зі заслуховування сторін (§ 371–383), забезпечення доказів (§ 384–389). 

Другий розділ – положення про рішення (§ 390–424) і ухвали (§ 425–430)  

[40, s. 524–818]. 

Третя частина передбачала процедуру розгляду цивільних справ перед 

повітовими судами (§ 431–460). Четверта частина містила три розділи – про  

апеляцію (§ 461–501), ревізію (§ 502–513), рекурс (§ 514–528). П’ята частина 

регламентувала скарги щодо незаконності і про поновлення процесу (§ 529–547). 

Шоста й остання частина включала п’ять розділів. Перший розділ роз’яснював 

питання законності процесу (§ 548–554), другий – процедуру розгляду векселевих 

спорів (§ 555–559), третій – спорів найму (§ 560–576), четвертий – полюбовного 

вирішення спорів (третейський суд) (§ 577–599), п’ятий – судочинство за позовами 

про винагородження за шкоду, завдану судовими урядниками (§ 600–602)  

[40, s. 519–1060]. 

Закон про судочинство і приналежність звичайних судів у цивільних справах 

1895 р. поділявся на три частини: перша – про суди взагалі (§§ 1–49); друга – про 

судочинство у спірних справах (§§ 50–106); третя – про судочинство у неспірних 

справах (§§ 107–122). Перша частина містила загальні положення про суд, 

усунення суддів та судову приналежність [45, s. 15]. Судочинство у цивільних 

справах покладалося на повітові, окружні, крайові (перша інстанція), вищі крайові 

суди (друга інстанція) і найвищий судовий трибунал (третя інстанція). Формами 

апеляції на рішення судів першої інстанції у судах другої інстанції визначено 

звернення (Berufung) і відклик / рекурс (Rekurs), а в третій інстанції – відзив 

(Revision) і відклик (Rekurs). Закон передбачав, що у цивільних справах другою 
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інстанцією ставав окружний (крайовий) суд, а не Вищий крайовий суд, як у 

кримінальних справах, а третьою – Найвищий судовий трибунал [45, s. 25–26].  

У повітових судах судові функції покладалися на одного або більше суддів, які 

мали діяти на підставі уповноваження президента Вищого крайового суду. Усі 

повітові суди у своїх повноваженнях були зрівняні, незалежно від кількості 

населення у конкретному повіті. В окружних (крайових) судах судочинство у 

цивільних справах мали здійснювати сенати (в першій і другій інстанціях), що 

складалися із голови суду і двох членів. Як і в проекті 1876 р., було усунуто 

різницю між окружними і крайовими судами, названо їх “крайовими судами” [136, 

c. 5]. Вищі крайові суди, як апеляційні інстанції, у цивільному судочинстві були 

покликані вирішувати справи у сенатах, складених з президента і чотирьох суддів. 

У Галичині на той час діяло два Вищих крайових суди – у Львові (для Східної 

Галичини та Буковини) і Кракові (для Західної Галичини). 

Обсяг діяльності окружних (крайових) судів збільшувався, оскільки вони 

ставали апеляційною інстанцією для справ, рішення в яких виносили повітові суди. 

Натомість зменшувався обсяг діяльності Вищих крайових судів, оскільки третьою 

інстанцією у всіх цивільних справах проголошувався Найвищий судовий трибунал 

у Відні. Зважаючи на зміни у сфері юрисдикції, Цивільний процесуальний кодекс 

передбачав можливість створення за потреби додаткового уряду виконавців 

(Vollstreekungsorgane) при судах у великих містах, де діючі судові урядники через 

значну кількість справ фізично не справлялися зі своїми обов’язками [136, c. 9]. 

Концепція апеляційного судочинства протрималася в монархії Габсбурґів без 

суттєвих змін понад 100 років і досі позитивно оцінюється як у правничій науці, 

так і в судовій практиці. При цьому апеляційне судочинство було винятково 

перевіркою законності й обґрунтованості рішень суду першої інстанції. На нашу 

думку, це мотивовано тим, що в австрійській цивільній процедурі обмеження 

диспозитивних прав позивача пояснюється перевірочним характером апеляційного 

судочинства. Суд другої інстанції з’ясовував, чи були порушені норми права, на 

основі матеріалів, якими володів суд першої інстанції на момент оголошення 

рішення. Апеляційна перевірка при обмеженні предмету й об’єкту оскарження 
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передбачала збереження тотожності спірних вимог. Тобто апеляція в австрійському 

цивільному процесі від самого початку характеризується як “обмежений спосіб 

оскарження” без розгляду по суті. Межі оскарження визначалися трьома 

обов’язковими положеннями апеляційної скарги – заявою про оскарження, 

підставами апеляції, апеляційними вимогами [138, c. 1]. 

В австрійському судочинстві сформувався ревізійний спосіб перегляду 

судових актів. Подібно до касаційного розгляду справ, метою ревізійного 

судочинства була перевірка законності рішення. Однак допускалося не лише 

скасування незаконного рішення, але й можливість його виправлення без 

передання справи у суд нижчої інстанції для нового розгляду. Таким чином, 

суттєва відмінність ревізії від касації, на нашу думку, полягала у наділенні вищої 

судової інстанції повноваженнями ухвалювати рішення по суті спору за незначних 

порушеннях, допущених судами нижчих інстанцій [45, s. 324, 329].  

Якщо друга частина проекту Закону про судочинство не містила видимих 

юридичних новел, то третя, яка стосувалася судової приналежності, видавалася 

важливою з огляду на визначення підсудності. Законодавець вирізняв два види 

приналежності – предметну і місцеву [45, s. 39, 50]. Якщо раптом до суду 

звернулися стосовно розгляду справи, яка з урахуванням огляду на її предмет або 

місце не належить до його компетенції, суд зобов’язувався ухвалити рішення про 

неприналежність цієї справи. Коли ж суд хибно прийняв і розглянув справу, яка 

йому непідсудна, суд вищої інстанції мав право визначити таке рішення не чинним 

(або за поданням однією зі сторін, або з ініціативи влади). Для порівняння, 

Загальний судовий порядок для Західної Галичини допускав розгляд таких справ. У 

випадку, коли суд почав розглядати невластиву його підсудності справу, а жодна зі 

сторін не виступила проти, такий суд повинен був довести справу до кінця. 

Виняток складали справи, пов’язані з розлученнями, які належали до компетенції 

адміністративної влади [136, c. 10]. Якщо було встановлено дотичну приналежність 

тієї чи іншої справи до юрисдикції колегіального суду першої інстанції, то таку 

справу не можна було оспорювати [45, s. 51–52].  
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У загальних постановах про судову приналежність законодавці виходили із 

засади рівномірного розподілу праці поміж судами держави. Однак, варто звернути 

увагу, що у Галичині співвідношення населення і суддів було дещо іншим, аніж в 

інших частинах Австро-Угорщини. Вищий крайовий суд у Львові неодноразово 

клопотав перед Міністерством юстиції про необхідність збільшення чисельності 

суддів задля пришвидшення розгляду цивільних справ [79, s. 124]. 

Друга частина Закону про судочинство у спірних справах поділялася на два 

розділи – про предметну приналежність (sachliche Zuständigkeit) та про місцеву 

приналежність (örtliche Zuständigkeit). Документ передбачав розмежування 

судочинства між судами першої інстанції – одноосібними повітовими судами і 

колегіальними судами [45, s. 39]. До компетенції повітових судів належали: 

1) майнові спори за умови коли вартість предмета спору не перевищувала 

1 000 зол. рин. (попередній проект Цивільного процесуального кодексу 

встановлював межу в 500 зол. рин. – Х. Д.); 2) визнання батьківства; 3) визначення 

або спростування кордонів нерухомості, сервітути; 4) посідання прав і речей; 

5) найму і оренди (крім стягнення чиншу); 6) службові відносини; 7) спори між 

морськими перевізниками, мореплавцями та їхніми наймачами; 8) недоліки товару; 

9) вексельні спори. До компетенції колегіальних судів законодавець відносив: 

1) спори щодо походження (роду); 2) спори про майновий розподіл при розлученні; 

3) спори довіреностей; 4) спори між окремими громадами та організаціями;  

5) спори про вилучення нерухомого майна в окремих громадах [45, s. 40–49].  

Третя частина Закону про судочинство роз’яснювала процесуальні питання у 

неспірних справах [45, s. 66]. За основу були взяті положення імператорського 

патенту від 9 серпня 1854 р. Чи не єдиною засадничою зміною стало наділення 

повітових судів правом розглядати спадкові, опікунські і кураторські справи, за 

винятком табулярних, які залишилися в компетенції колегіальних судів [136, c. 14]. 

Загальноприйнятим поясненням такої зміни може слугувати бажання 

пришвидшити розгляд подібного роду справ, зважаючи на усний характер процесу 

в повітових судах. Загалом Кодекс 1895 р. до неспірного судочинства зараховував 

питання спадщини, опіки, розподілу майна між колишніми чоловіком і жінкою 
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(“від стола і ложа”), визнання факту смерті, торгівлі, довіреності, землі, 

підтвердження підписів, розпорядження останньої волі (заповіт) [136, c. 25].  

Австрійському Цивільному процесуальному кодексу 1895 р. притаманна низка 

особливостей і відмінностей, які різнили його від інших кодексів цивільно-

процесуального права другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Вони 

передусім виражаються у відсутності положень про підсудність (її регламентує 

Закон про судові установи) та виконання судових рішень (складають предмет 

окремих постанов). Німецький цивільний процес, за зразком французького й 

англійського, допускав відновлення розгляду в другій інстанції. У випадку Австро-

Угорщини, й Галичини зокрема, це питання згідно Цивільно-процесуального 

кодексу 1895 р. було прописане не чітко, що викликало не тільки суперечки 

юристів щодо того, як правильно діяти, але й зумовило непорозуміння у судовій 

практиці [138, c. 1].  

Як уже зазначалося, доповненням до австрійського Цивільного 

процесуального кодексу було Положення про екзекуції від 27 травня 1896 р. 

(402 статті), у якому було детально врегульовано порядок виконання судових 

рішень у цивільних справах у частині примусового стягнення грошових штрафів і 

судових витрат. Зокрема, було передбачено 18 “титулів до екзикуції” – правових 

підстав виконання судових рішень (ст. 1) [40, s. 1104]. Закон забороняв усні 

рішення щодо спірних питань і вимагав їхнього протоколювання (ст. 59)  

[40, s. 1189]. Важливим елементом Положення про екзекуції, на думку 

авторитетного українського правника К. Левицького, стало обмеження 

екзекуційного права стосовно громадських організацій (товариства, школи, 

церковні організації) та охорона публічних інтересів [135, c. 148]. 

Першого січня 1897 р. набрала чинності нова інструкція для судів, яка 

компетенцію укладання документів передавала з реєстратури у канцелярію. 

Президіальні акти вилучено і поділено на 24 групи, позначені арабськими цифрами. 

Підставою опису цивільних і кримінальних справ стали річні реєстри, що велися в 

канцеляріях [191, s. 141]. Для кожної тематичної групи справ запроваджувалися 

окремі реєстри (спадкові, сімейні і тощо). Кожен реєстр позначався власним 
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символом з літер – Nc – для цивільних, а Ns – для кримінальних справ. Для справ, 

які не належали до жодної з груп вівся окремий загальний реєстр. До реєстрів 

додано іменний список. Книгу позовів поділено на три частини (президіальну, 

табулярну, фірмову), що наш погляд, свідчило про найбільш поширенні звернення 

до суду. Близькі за характером справи групувалися у хронологічному порядку і 

зшивалися в окремі папки із зазначенням назви суду, суті і номера справи [191, s. 

45]. 

Згідно вищезгаданої інструкції, завершені судові справи після 2, 4, 10, 30 чи 

50 років, залежно від конкретної проблематики, рекомендувалося вилучати. Однак 

голова суду мав право продовжити термін зберігання тієї чи іншої справи. 

Вилучені справи зазвичай передавалися до архіву намісництва або крайового уряду 

з метою фахового дослідження і використання конкретного прецеденту у 

юриспруденції. Водночас справа могла бути знищена за умови, якщо представник 

архіву після ознайомлення з нею заявив про незацікавленість у її отриманні і 

зберіганні [191, s. 46].  

Австрійська модель цивільного процесу помітно вплинула на цивільно-

процесуальне законодавство тих країн, які після Першої світової війни утворилися 

на місці колишньої імперії Габсбурґів. Відзначимо, що більшість положень 

Цивільно-процесуального кодексу 1895 р. чинні донині в Австрійській республіці. 

Інший приклад, у Польській державі до 1 січня 1933 р., за винятком Спішу й Орави 

(там поширювалося угорське право), діяли норми австрійських законів: про 

“екзекуційний процес” від 27 травня 1896 р.; про внутрішню структуру судів від 

27 листопада 1896 р.; про державних урядовців від 25 січня 1914 р.; а також 

інструкція Міністерства юстиції від 5 травня 1897 р. для судів першої та другої 

інстанцій; розпорядження Міністерства юстиції від 18 липня 1897 р. про особовий 

склад судової канцелярії (замінені після ухвалення Декрету від 8 лютого 1919 р.) 

[202, s. 126]. До речі, перший югославський Закон про цивільне судочинство 

1929 р. був майже дослівним перекладом австрійського Цивільного процесуального 

кодексу 1895 р. авторства Ф. Кляйна. 
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Отже, австрійський цивільний процес став найбільш повним вираженням 

соціальної концепції судової процедури, спрямованої на посилення публічно-

правових основ. Кодекс встановлював компетенцію звичайних судів у цивільних 

справах, їхню фактичну і територіальну юрисдикцію, склад. Цивільний 

процесуальний кодекс 1895 р. став взірцем для реформування цивільного процесу у 

багатьох європейських країнах. 

 

Висновки до Розділу 2 

Отже, австрійське цивільно-процесуальне право з кінця XVIII ст. і впродовж 

ХІХ ст. формувалося та розвивалося еволюційним шляхом, зберігаючи історично-

правову спадкоємність при одночасному врахуванні суспільних потреб. До  таких 

потреб належала уніфікація та модернізація розрізненого права окремих частин 

монархії Габсбурґів, породжених епохою Просвітництва й засадами “освіченого 

абсолютизму”. Механізмом її вирішення стала кодифікація австрійського права – 

цивільного, кримінального, цивільного процесуального. Передумовами до 

кодифікації законодавства стали політичні, економічні, соціальні та інтелектуальні 

зміни в Австрійській державі, що започаткували новий формат її існування. 

Головна заслуга у пришвидшенні кодифікаційних робіт належить імператорам 

Марії Терезії та Йосифу ІІ, оскільки всі попередні зусилля у площині законодавчої 

уніфікації були радше механічною компіляцією. Йосифінські реформи 1780-х років 

призвели до часткового відокремлення судочинства від адміністрації (за винятком 

низової ланки, де існувало патримоніальне судочинство над селянами), 

розмежування кримінального та цивільного судочинства, запровадження єдиної 

судової системи у всій монархії, пришвидшення кодифікації законодавства. 

Кодифікаційні процеси у Габсбурзькій імперії збігалась з періодом приєднання 

до її складу у 1772 р. Галичини, юридична система якої ґрунтувалася на 

польському праві. Певний час тут зберігалися колишні норми права, зокрема щодо 

регулювання цивільного судочинства. Лише у 1781 р. в Австрії був прийнятий 

Загальний судовий порядок, запроваджений з 1784 р. і на території Галичини. Дещо 

модифікованим варіантом попереднього цивільного процесу можна вважати 



 

 
78 

австрійський Цивільний кодекс 1797 р., поширений у Західній Галичині 1797 р. та у 

1807 р. -  і на Східну Галичину. Характерними рисами у розвитку судочинства і 

цивільного процесу у Галичині були: 1) недостатня кількість кваліфікованих 

суддів; 2) домінування поляків у судовій системі та відповідно пропорційно нижча 

кількість суддів-українців; 3) переважання справ, пов’язаних із правом володіння, 

посідання та оренди землі. 

Загальний судовий порядок 1781 р. був на той час першим модерним викладом 

цивільного процесу, що уникав територіального, персонального та предметного 

партикуляризму і встановлював єдиний правовий порядок. Згідно з його 

положеннями цивільний процес ґрунтувався на принципах письмової форми 

(розгляду судом лише письмових актів сторін процесу), змагальності, 

евентуальності зі збереженням системи вільного подання доказів без суддівського 

пересвідчення. За таких обставин роль судді була мізерною, оскільки сторони 

володіли повною свободою дій щодо предмету спору і самого перебігу процесу. На 

підставі вивчення письмових актів суд ухвалював рішення і тільки у тих справах, 

де вартість спору була незначною, допускався усний розгляд. Особливістю 

цивільного процесу в Австрійській державі був надмірний формалізм, що суттєво 

впливало на тривалість процесу та виконавчого провадження. 

Історію цивільного судочинства в досліджуваний період у монархії Габсбурґів 

і Галичині зокрема, можна умовно поділити на три етапи: змагальний процес, 

слідчий (інквізиційний) процес, а з ХІХ ст. знову змагальний процес, який 

еволюційно розділився на ліберальний (Франція) і соціальний (Австро-Угорщина). 

Переломним в історії цивільного процесу в Австрії стало ХІХ ст., оскільки саме у 

той час сформувалися теоретичні засади і погляди на здійснення судочинства у 

цивільних справах. Попередній правовий натуралізм поєднався із науковим 

позитивізмом, зросло усвідомлення необхідності збільшення ролі судді у процесі, 

так само як і переконання в доцільності запровадження усного розгляду всіх справ. 

Утім в Австрії, а пізніше в Австро-Угорщині політичні й економічні обставини, 

підсилені розходженнями щодо оптимального варіанта Цивільного процесуального 

кодексу, гальмували його ухвалення. І лише 1895 р. австрійський парламент 
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схвалив проект Цивільного процесуального кодексу авторства професора 

Віденського університету Ф. Кляйна. Новий Кодекс систематизував норми 

цивільного процесуального права, передбачав порядок цивільного судочинства і 

виконання рішень. Його концепція ґрунтувалася на засадах концентрації матеріалу, 

безпосередності, гласності, раціоналізації, вільній оцінці доказів, більшої ролі судді 

у процесі. Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. отримав високу оцінку 

фахівців-юристів – як теоретиків, так і практиків, ставши взірцем для 

реформування цивільного процесуального судочинства в інших європейських 

державах.  
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РОЗДІЛ 3  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

ЗА АВСТРІЙСЬКИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ  

КОДЕКСОМ 1895 р. 

 

3.1. Принципи австрійського цивільного процесуального права 

Як відомо, цивільний процес ґрунтується на принципах (началах, основах), у 

яких відображені основні засади функціонування права та здійснення судочинства. 

Принципи цивільно-процесуального права сприяють ефективному судочинству, 

визначають формат законодавчої практики й удосконалення правових норм. 

Власне, у принципах права найкраще відображено сутність права та його складових 

[85, c. 16]. З-поміж ознак принципів цивільного процесу можна виокремити такі: 

1) принцип виражає собою певну ідею (зазвичай, тісно пов’язану із особливостями 

світогляду епохи); 2) ця ідея завжди прямо чи опосередковано закріплюється у 

нормативно  правових актах; 3) принципи безпосередньо пов’язані з цивільним 

процесом, визначають його основні властивості; 4) принцип має загальне значення 

для всього цивільного процесу; 5) принцип визначає типові риси цивільного 

судочинства, однак може мати непринципові винятки; 6) принципи 

характеризуються певною стійкістю та стабільністю; 7) принципами не можуть 

бути звичайні вимоги (правила); 8) принципами не можуть бути положення, які 

дублюють інші принципи, або які з них випливають [173]. 

У принципах австрійського цивільного процесу, які поширювалися, зокрема, і 

на Галичину, відображені найбільш характерні особливості цивільного 

судочинства й соціально-юридична спрямованість австрійського права та його 

провідних інститутів [189, s. 41]. За визнанням тогочасних законодавців, 

безпосередній і визначальний вплив на еволюцію цих принципів справили 

історичні обставини, зумовлені впливом політичних та соціально-економічних 

перетворень, еволюцією правової думки [14, арк. 7]. Варто звернути увагу, що 

цивільний процес у Галичині аж до кінця ХІХ ст. ґрунтувався на принципах 

письмової форми, канцелярської таємниці, формальної системи доказів, 
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змагальності, відсутності концентрації та безпосереднього сприйняття матеріалу 

[198, s. 235]. Цивільний процес 1781 р. поєднував у собі основні принципи 

римського й німецького права з урахуванням місцевої практики. Практичні 

результати цієї процесуальної системи, на нашу думку, були достатньо 

суперечливими, про що вже йшлося у попередньому розділі. Зокрема, письмовий 

характер спілкування суддів зі сторонами процесу виключав можливість 

безпосереднього сприйняття процесуального матеріалу, позбавляючи їх 

можливості зрозуміти справжні наміри сторін і збагнути сутність доказів  

[179, s. 55]. Суворі і необхідні для порядку у письмовому провадженні справи 

механічні принципи послідовності й евентуальності оцінки засобів захисту 

ускладнювали процес наявністю зайвого матеріалу, провокували несумлінність з 

боку суддів і судових працівників [90, c. 187]. 

Значний вплив на зміни у правовій системі монархії Габсбурґів мав досвід 

реформування цивільного процесу в Пруссії – як і в цій країні причину проблем, 

починаючи з середини ХІХ ст., вбачали у дотриманні і забезпеченні принципів 

змагальності, тоді як принципи письмової форми та вільної оцінки доказів 

залишалися певний час недоторканними [180, s. 703]. Проте невдача реформування 

у цьому напрямку змусила шукати інші підходи задля покращення цивільного 

процесу. На нашу думку, визначальним у цьому напрямку став Закон від 16 травня 

1874 р., згідно з яким принцип письмової форми у цивільному процесі було 

обмежено. Це спричинило спрощення та скорочення термінів розгляду дрібних 

справ [77, s. 375]. Спрощення процедури привело до того, що в австрійській 

судовій практиці кількість справ, розглядуваних у такому порядку, перевищувала 

кількість справ, що розглядалися у звичайному порядку [22, арк. 13–15]. Це, на 

нашу думку, у майбутньому слугувало підставою ще суттєвіше обмежити письмову 

форму ведення цивільного процесу, що потягло за собою інші новації. 

Започатковані зміни були довершені Цивільним процесуальним кодексом 1895 р. 

авторства Ф. Кляйна. Так, до закріплених принципів цивільного процесу віднесено 

принципи законності, усності, заслухованості сторін, гласності, диспозитивності, 
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змагальності, рівноправності сторін, суддівського керівництва, безпосередності і 

вільного подання доказів. 

Звичайні суди у Габсбурзькій монархії діяли на підставі відповідного права, 

наданого державою. Починаючи з реформ Марії Терезії та Йосифа ІІ останньої 

третини XVІІІ ст., державна влада поступово мінімізувала й урешті-решт усунула 

чинність приватної юстиції (самосуду) у Галичині, взявши на себе обов’язок 

охорони приватних прав та інтересів, делегуючи їй право розв’язувати правові 

конфлікти шляхом обов’язкових рішень судів як державної влади [176, c. 8]. 

Монарх – представник верховної влади держави, хоч первісно і був покликаний 

здійснювати судочинство, особисто не брав участі в реалізації принципу 

справедливості, делегуючи основну частину своїх повноважень самостійним і 

незалежним судам [42, s. 650]. Відтак організація та приналежність судів є 

наслідком державного права, становлячи іus cogens* не лише для сторін, а й для 

суддівської влади.  

Австрійське цивільно-процесуальне право відповідало принципові iura novit 

curia**, згідно з яким передбачалося, що судді апріорі знають закони і застосовують 

їх ex officio (принцип законності). Такий принцип слугував не лише забезпеченню 

особистих прав, але й застосуванню правопорядку загалом. Окрім того, суд, 

принаймні у певних межах, приймав докази ex officio – тобто згідно з обов’язком. 

Наприклад, суддя міг прийняти покази експерта за умови, якщо одна зі сторін 

посилалася на нього. Повноваження суду приймати докази ex officio відповідало 

правовій концепції Ф. Кляйна і виступало ефективним засобом встановлення 

істини у цивільній справі [127, c. 179].  

Безумовно, одним із ключових принципів австрійського Цивільного 

процесуального кодексу 1895 р. стала гласність. Беручи до уваги коло осіб, яким 

дозволялося ознайомлюватись з матеріалами справи, у вузькому розумінні цього 

слова, розрізняли гласність для сторін (Partelöffentlichkeit), а в широкому – загальну 

                                                 
* Норма права, вираження якої здійснене у категоричній формі і не підлягає зміні за 

ініціативою її адресатів.  
** З лат. “Суд знає закони”. 



 

 
83 

гласність (Volksöffentlichkeit) або публічність [90, c. 178]. Гласність не виступала 

самостійним принципом цивільно-процесуального права, а радше – наслідком 

принципів безпосередності, усності, змагальності й рівноправності сторін [194, s. 

154]. Втілення у життя зазначених принципів було по суті неможливим, якби дії 

однієї сторони і реакція на них суду, була б невідома для іншої сторони. Саме тому 

за сторонами процесу у Цивільному процесуальному кодексі 1895 р. було 

гарантовано право присутності під час самого процесу, зокрема на таких 

процесуальних діях, як допит свідків. Одночасно сторони процесу володіли правом 

отримувати усі необхідні копії процесуальних документів. Домінування публічно-

правового концепту як в методах, так і в меті процесу, загалом стало особливістю 

австрійської моделі процесуального права [157, c. 208]. 

Гласність судочинства, на нашу думку, була важливим елементом для 

об’єктивного ухвалення рішення. У нинішніх українських реаліях, особливо за 

зростаючої ролі громадської думки, цей принцип має величезне значення, даючи 

можливість суспільству контролювати діяльність суддів. Закономірно, що судді, 

котрі знають про прискіпливу увагу суспільства до їхньої діяльності, намагаються 

краще виконувати свої функції і дотримуватися законодавства. Принцип гласності і 

відкритості судового розгляду задекларований і в чинному Цивільному 

процесуальному кодексі України 2004 р. (ст. 6) [27, c. 8–9]. У будь-якому випадку 

таємне судочинство завжди викликало підозри, навіть якщо воно було бездоганним 

з правової точки зору. 

Задекларований у Кодексі 1895 р. принцип гласності безумовно впливав не 

лише на суддів, а й на всіх учасників процесу – позивача, відповідача, експертів, 

свідків, адвокатів тощо [189, s. 59]. Фактор суспільної думки слугував запобіжним 

механізмом у поданні необґрунтованих позовів і свідомо неправдивих заяв. У 

цьому контексті можемо говорити про гармонійне поєднання диспозитивного та 

публічного начал [82, c. 292]. Страх перед суспільним осудженням спонукав 

сторони процесу виконувати свої функції добросовісно. Протилежними до такого 

виконання процесуальних дій вважаються, наприклад, клопотання, спрямовані на 

затягування термінів розгляду справи, подання повторних клопотань (вирішених 
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уже судом), надмірне розтягування усних пояснень, безпідставні заяви про відвід 

судді  тощо [130, c. 256]. 

Гласність, на думку російського правознавця Євгена Васьковського, має 

велике значення для юридичного розвитку суспільства, оскільки завдяки їй 

громадяни отримують можливість стежити за судочинством і ознайомитися з 

діючим правом у його практичній реалізації [90, c. 179]. До цього можемо додати, 

що принцип гласності давав можливість ученим-правознавцям знайомитися з 

судовими рішеннями і використовувати судову практику для своїх теоретичних 

досліджень. Прикладом може слугувати “Часопись правнича. Видавництво для 

теорії і практики”, котра з кінця ХІХ ст. видавалася у Львові зусиллями Наукового 

товариства ім. Шевченка [91, c. 212]. Наприкінці кожного номера редакція 

подавала конкретні особливості розгляду та винесення судових рішень у судах 

Галичини в кримінальних і цивільних справах. Аналогічно й польський часопис 

“Prawnik”, котрий також виходив у Львові, містив рубрику “Судова й 

адміністративна практика” (“Praktyka sądowa i administracyjna”) [73, s. 285]. Окрім 

того, галицькі правознавці виступали з ґрунтовними розвідками на сторінках 

“Судового й адміністративного огляду” (“Przegląd sądowy i administracyjny”), 

окремі з яких використані в нашому дослідженні.  

Принцип гласності в австрійському цивільному процесуальному праві 

стосувався лише судових засідань, але не поширювався на процесуальні дії суду 

поза засіданнями [14, арк. 22]. Згідно австрійського Цивільного процесуального 

кодексу 1895 р. на судове засідання допускалися тільки повнолітні неозброєні 

особи (за винятком тих, хто згідно служби був покликаний носити зброю (§ 171 

Цивільного процесуального кодексу) [40, s. 445]. Публічний розгляд припинявся, 

якщо це суперечило нормам моралі чи суспільного порядку. Наприклад, за 

проханням однієї зі сторін суд мав право припинити публічний розгляд у шлюбних 

справах, якщо існувала потреба з’ясувати певні деталі інтимного життя тієї чи 

іншої особи [87, c. 721]. За таких умов заборонялося інформувати про будь-які 

обставини розгляду такої справи. Однак у випадку, коли гласність могла бути 

обмежена у частині заслуховування сторін, під час оголошення рішення суду її 
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засада мала бути обов’язково дотримана (§ 477) [40, s. 900]. Водночас, коли 

існували підстави припускати, що гласність ускладнювала розгляд справи, від неї 

також мали право відмовитися (§ 172) [40, s. 446]. 

Принцип гласності був тісно пов’язаний з принципом усності, оскільки 

сторони словесно змагалися на відкритому судовому засіданні. У монархії 

Габсбурґів цю практику почали вибірково застосовувати, починаючи з 1849 р. 

Закон від 27 квітня 1873 р., котрий поширювався і на Галичину, передбачав усний 

розгляд усіх дрібних цивільних справ. Це суттєво спростило і пришвидшило 

судовий розгляд багатьох справ [72, s. 172]. Натомість, старий австрійський процес 

був таємним: логічно, якщо суд вирішує справу на основі письмових документів, 

без усних дебатів сторін і без допитів свідків під час засідання, гласність виглядала 

цілком зайвою. Навколо цього питання постійно точилися дискусії у галицьких 

періодичних виданнях юридичного спрямування (див. статті Кароля Штроменґера) 

[71, s. 188]. 

Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. утверджував принцип усності, згідно 

з яким суд встановлював фактичні обставини справи, беручи до уваги ті обставини, 

про котрі йому були повідомлені в усній формі під час судового засіданні [193, s. 

90]. Усне змагання відбувалося за встановленими правилами та полягало у наданні 

доказів, причому, за визначенням професора С. Мадейського, “усність розглядалася 

не як мета, а як засіб” [199, s. 323]. У справах, у котрих учасники процесу могли 

діяти не інакше як за допомогою адвокатів, усному змаганню між ними передував 

обмін змагальними документами. В усіх інших справах подання клопотання, 

призначеного для підготовки усних дебатів між сторонами, допускалося лише в 

окремо вказаних у законі випадках (§ 176) [40, s. 450]. Під час дебатів відповідач, 

навіть без згоди позивача, мав право заявити вимогу про встановлення права, що 

виявилося спірним під час розгляду цивільної справи [166, c. 370].  

На переконання багатьох дослідників, принцип усності необхідно відрізняти 

від безпосередності, оскільки усність визначає зовнішню форму, в якій 

процесуальний матеріал повинен бути представлений перед судом; 

безпосередність – це спосіб сприйняття матеріалу, особисте ознайомлення з 
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первісними документами [180, s. 709]. Прагнучи скоротити терміни розгляду 

цивільних справ, австрійські законодавці віддали прерогативу принципу усності 

перед письмовою формою. Порівнюючи обидва принципи, можна виділити такі 

переваги принципу усності: по-перше, усне судочинство давало змогу особистого 

спілкування судді з учасниками процесу, відкриваючи можливість для з’ясування 

справжніх обставин у справі; по-друге, економився час, необхідний для обміну 

письмовими показами між сторонами і подальшим листуванням; по-третє, під час 

усного процесу існувала можливість стежити за поведінкою сторін, яка, зі свого 

боку, могла також багато про що засвідчити; по-четверте, усне спілкування 

повірених (адвокатів) зі суддею і сторонами процесу полегшувало пошук 

компромісу та пошуку мирових угод; по-п’яте, при усному розгляді існувала 

можливість сприйняття усього фактичного матеріалу у дійсному вигляді, тоді як за 

умов письмового процесу таке сприйняття фактично було обмеженим; і, нарешті, 

по-шосте, що було дуже важливим для Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст., 

усний процес полегшував для більшості селян – часто мало писемних – виклад 

їхніх думок у судах [77, s. 385–387].  

Водночас, необхідно враховувати, що усна форма процесу дозволяла 

реалізовувати керівництво процесом з боку суду. Це становило один з 

основоположних принципів Цивільного процесуального кодексу 1895 р., а також 

творило підґрунтя для втілення у життя принципу гласності [193, s. 90]. 

Теоретично, можна уявити, що і письмовий процес міг бути публічним, коли б 

зачитувалися усі судові документи на судовому засіданні. Проте, це була би 

половинчаста гласність, оскільки присутні на засіданні не бачили б авторів тих 

свідчень і не давали би додаткових показів перед судом. Тому письмовий процес у 

цивільних справах у Галичині в складі Речі Посполитої, а також тривалий час у 

складі монархії Габсбурґів (з 1781 р.) неодмінно призводив до обмеження гласності 

у судовому процесі [179, s. 54]. Це пояснюється існуванням середньовічних 

пережитків і стереотипів. 

Як видається, уникаючи крайнощів усного та письмового цивільного процесів, 

австрійські законодавці у Кодексі 1895 р. поєднали ці два принципи, хоч і надали 
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очевидну перевагу принципу усності. Наприклад, матеріал для встановлення 

фактичних обставин суд повинен був черпати як з письмових документів, так і з 

усних свідчень сторін [14, арк. 16]. Окрім того, сторони наділялися правом 

наводити нові покази та змінювати зроблені раніше письмово заяви відносно 

фактичного стану справи. Якщо сторона не з’являлася на судове засідання, то 

рішення могло бути ухвалено і на основі письмових пояснень [40, s. 726].  

Дотичними до начал гласності й усності виступали принципи заслухованості 

сторін (audiatur et alerta pars) та наочності [143, c. 3]. Суддя почергово надавав 

слово сторонам, але міг не надати його, якщо певна сторона порушувала чинне 

законодавство або ж вказівки самого судді. Головуючий піклувався про 

змістовність судових дебатів, котрі б сприяли об’єктивному розглядові справи [189, 

s. 44]. “Новий австрійський Процесуальний кодекс прийняв в повності систему 

наочності, що випливає з основи переслухання обох сторін та судового 

розізнання… Система заочності… творить яркий вилам в засадах усності, явності і 

безпосередності, на яких базується новий процес” – відзначав 

Олександр Менцинський [143, c. 1]. На нашу думку, можливість використання 

принципу заочності, за домінування принципу наочності, свідчило лише про 

намагання творців Кодексу 1895 р. пом’якшити перехід до нового цивільного 

процесу. 

Згідно з постулатами австрійського цивільно-процесуального права рішення 

суду повинно було відповідати справжнім обставинам справи. Такі обставини 

полягали у різного роду фактах, які відбулися (наприклад, у юридичних угодах між 

сторонами, в діях відповідача, що призвели до порушення прав позивача, тощо). Ці 

факти встановлювались у процесі в тому вигляді, якими вони були у дійсності з 

допомогою збережених від них слідів у матеріальних предметах – документах, 

речах, а також у пам’яті людей [189, s. 47]. Звідси випливає, що завдання процесу 

полягало у встановленні фактів та надання їх оцінки у вигляді прийнятого рішення 

в справі (як і в будь-якому історико-правовому дослідженні). Тому, нерідко 

частину судового рішення, де викладаються обставини справи, називали 

“історичною”: у ній суд викладав історію відносин між сторонами, котрі дали 



 

 
88 

привід процесу. Встановлення фактичних обставин справи проводилося у процесі 

згідно тих самих правил, якими забезпечувалося досягнення істини у тому числі 

історичному дослідженні. Отже, таких правил, принаймні, два: 1) усі свідчення 

повинні виходити з першоджерел і тільки при неможливості ними скористуватися 

– з других рук; 2) кожному джерелу надавалося те значення, якому воно 

відповідало. Перше правило формує принцип безпосередності, а друге – принцип 

вільної оцінки доказів [90, c. 159] 

Принцип безпосередності виражався встановленням судом фактичних 

обставин справи по можливості на основі особистого ознайомлення з дотичними до 

них обставинами. При чому суд повинен був брати до уваги у першу чергу первісні 

докази перед похідними. Суть принципу безпосередності зводилася до формули: 

що ближче суд підходив до аналізу факту, то правильніше міг його 

охарактеризувати; що більше між ними опосередкованих фактів, то більшою була 

вірогідність помилки [209, s. 57]. Для прикладу, опис свідком тієї чи іншої події 

більше відповідає дійсності, ніж опис тієї ж події іншою особою зі слів очевидця. З 

кожним подальшим свідченням новими особами картина події все більше 

віддалялася від істини, оскільки свідки могли опустити певну деталь чи взагалі 

інакше змалювати ситуацію [90, c. 159–160].  

Принцип безпосередності у цивільному процесі виявлявся у трьох напрямах: 

1) весь фактичний матеріал справи повинен був дослідити той суддя, на якого 

покладався обов’язок винести кінцеве рішення; 2) з доказами у справі суддя (судді) 

повинен був ознайомитися особисто, а не покладатися на опис з боку інших осіб; 

3) суд зобов’язувався безпосередньо заслухати свідків у справі, щоби з’ясувати 

фактичні обставини справи [189, s. 57–58]. Саме в контексті допиту свідків 

найповніше виявлявся принцип безпосередності, адже між записаними судовими 

працівниками у протокол свідченнями і даними усно у суді показами могла бути 

різниця [65, s. 3]. Заочні покази, як би вони не були дослівно записані, не могли 

повноцінно замінити свідчення, подані у суді (міміка, жести, хвилювання, сумніви 

тощо). Утім від принципу безпосередності доводилося час від часу відступати у тих 
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випадках, коли існувала неможливість фізичного сприйняття фактів (наприклад, 

втрачено оригінал документа чи знищено певний товар) [209, s. 57]. 

Принцип вільної оцінки доказів, як вже згадувалось, був притаманний і 

колишньому польському, і старому австрійському цивільно-процесуальному праву. 

Фактичний матеріал, зібраний і поданий сторонами, підлягав критичній перевірці у 

суді [210, s. 297]. Прийняти наосліп все те, що подали сторони процесу суд не міг, 

позаяк природно ці докази могли бути взаємовиключними або просто зайвими. 

Однак принцип вільної оцінки доказів не міг бути реалізований послідовно та 

цілковито у цивільному процесі через низку причин. Так, у вільній оцінці доказів 

суду могли створити перешкоду самі сторони процесу, маючи право 

розпоряджатися процесуальними засобами згідно з принципом диспозитивності 

[216, s. 103]. 

Основна риса цивільних прав у австрійському законодавстві полягала в тому, 

що вони надавалися у повне розпорядження своїх носіїв. Кожна особа володіла 

особистим правом здійснювати його чи ні, вимагати його визнання чи миритися з 

його порушенням (volenti non fit iniuria). У цивільно-процесуальному праві 

монархії Габсбурґів діяв принцип, згідно з яким, ті хто прагнув реалізувати своє 

право, самі повинні були потурбуватися про це (vigilantibus iura scripta sunt)  

[90, c. 145]. І хоча певна особа зверталася до державної влади в особі суду з 

проханням захистити своє право, ніхто більше, ніж вона, не була зацікавлена у 

тому, щоб отримати судовий захист. Саме тому позивачеві надавалося право 

добровільно відмовитися від позову, помиритися з відповідачем, визнати думку 

останнього обґрунтованою. Отже, сторони процесу отримували право 

розпоряджатися об’єктом процесу, тобто тими вимогами, які заявлені відносно 

даного права, а також засобами захисту (Rechtsmittel) [14, арк. 6]. Ця можливість 

сторін розпоряджатися у процесі своїми правами називається принципом 

диспозитивності (Dispositionsmaxime) [209, s. 52]. 

Принцип диспозитивності належить до когорти безумовних начал цивільного 

процесу. Однак безумовність, як нам видається, не означає безмежності, що 

виявляється у відповідному регулюванні її меж. Відповідно до того, як 
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розглядається диспозитивність – як застосування до об’єкта процесу чи до засобів 

процесуальної боротьби – вирізняють принцип матеріальної диспозитивності й 

принцип формальної диспозитивності [90, c. 147].  

Хоча в новому австрійському цивільно-процесуальному праві сторонам, згідно 

принципу диспозитивності, й відводили достатньо широкі права, ключове 

становище у процесі надавалося суду (принцип суддівського керівництва) [211, s. 

357–358]. У старому цивільному процесі, що здійснювався у Галичині до кінця 

ХІХ ст., використовувалася модель “активні сторони – пасивний суд”. Згідно з цією 

моделлю формування доказової бази безпосередньо залежало від волі зацікавлених 

осіб. За таких обставин сторони процесу були, безсумнівно, зацікавлені у винесенні 

рішення на свою користь, а суд позбавлявся дієвої можливості впливати на їхню 

поведінку [141, c. 16]. Відштовхуючись від пропозиції Ф. Кляйна, суду було надано 

керівну роль при визначенні порядку і перебігу судочинства. Це відбувалося задля 

того, аби надати йому можливість встановлювати “матеріальну істину” в справі, 

замість того, щоб обґрунтовувати своє судження на основі “формальної істини” 

[120, c. 70].  

Принцип суддівського керівництва належав виключно до зовнішнього, 

формального боку процесу і не торкався внутрішнього, матеріального боку, котрий 

визначався іншими принципами – диспозитивності, змагальності та ін. На суд 

поширювалася функція координування процесу, роз’яснення учасникам їхніх прав і 

обов’язків, надання допомоги в отриманні доказів [211, s. 358]. Для Галичини кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. це мало вагоме значення, оскільки в умовах складного 

законодавства і відсутності статті про обов’язковість адвоката, звичайні громадяни-

селяни, котрі не володіли необхідними правовими знаннями, навряд чи могли 

адекватно захистити свої права[118, c. 20–21]. Реформа процесу та надання більшої 

вагомості суддям при розгляді цивільних справ диктувалася і тим, що від 1855 р. у 

монархії Габсбурґів не проводилося необхідних змін, зумовивши, за визначенням 

галицького правника Антона Горбачевського, “занепад судочинства” [97, c. 21]. 

Тож немає нічого дивного, що одночасно із впровадженням Цивільного 
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процесуального кодексу 1895 р. у Галичині розпочалося реформування судової 

системи та створення нових судових округів [10, арк. 7–9].  

Варто відзначити, що творення нової судової системи дещо розвантажило 

суди, про що свідчить статистика розглянутих справ судами львівського округу 

(фактично п’ята частина усіх справ розглядалася судами міста Львова) [22, арк. 1–

2]. В австрійській частині монархії Габсбурґів на один повітовий суд припадало 

27 тис. осіб, а в Львівському судовому окрузі – понад 41 тис. осіб [129, c. 11]. 

Збільшення ваги судді у цивільному процесі відбувалося одночасно із 

реформуванням судової системи у монархії Габсбурґів загалом. Авторитетний 

український правник Степан Шухевич згадував: “Коли в 1899 р. я скінчив на 

львівськім університеті правничі студії, тоді щойно переведено в Австрії 

реорганізацію судів, і поставлено їх на зовсім іншій платформі, чим було дотепер. 

Треба було дуже багато укінчених правників, аби ними заповнити велике число 

новоутворених судейських посад” [60 , c. 173]. 

Самостійність судів за австрійським законодавством була обмежена 

принципом диспозитивності, оскільки суд не міг вимагати надання документів і 

викликати свідків, у випадку, коли обидві сторони заявляли, що вони  не бажають 

цього (§ 183) [40, s. 468]. Про існування документів, речових доказів і свідків суд 

міг довідатися з інформації котроїсь зі сторін (див. § 183), а не внаслідок 

самостійних пошуків. До речі, подібним чином було побудовано й угорський 

цивільний процес, який на загал відрізнявся від австрійського [210, s. 298]. Саме 

тому принцип суддівського керівництва часто називають принципом формального 

керівництва, оскільки керівництво суду не поширювалося на перехід процесу з 

однієї стадії в іншу. За визначенням польської дослідниці права Анни Ставарської-

Ріппель, «кляйнівська процедура» зрівноважила позицію сторін і судді, знайшовши 

“золоту середину” (т.зв. “австрійський компроміс”) [210, s. 304]. Проте, так чи 

інакше, суд повинен був сприяти процесові, адже це визначалося засадою 

активності суду: не можна було сприяти розглядові, лише спостерігаючи за 

змаганням позивача та відповідача [194, s. 96]. Спершу згаданий принцип 

устилався у французькому й англійському праві, а пізніше – в німецькому й 
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австрійському. Зокрема, останнє поклало на суди обов’язок забезпечення 

правомірності, послідовності і пришвидшення судочинства [210, s. 297–298]. У 

чинному Цивільному процесуальному кодексі України “активна роль” суду 

прописана у ст. 130 документа [27, c. 61–63]. 

У чинному до кінця ХІХ ст. австрійському цивільно-процесуальному праві 

підготовка фактичного матеріалу проводилася сторонами, а суд давав йому лише 

оцінку, беручи до уваги тільки те, що представлено сторонами. Такий спосіб 

збирання і підготовки процесуального матеріалу отримав назву змагальності 

(Verhanlungsmaxime). Як уже згадувалося, у Цивільному процесуальному кодексі 

1895 р. повноваження суду було розширено, і він отримав право нарівні зі свідками 

збирати докази. У цьому полягала сутність інквізиційного начала (Untersuchungs), 

що передбачало необхідність всебічного з’ясування усіх фактичних даних, поданих 

обома сторонами процесу.  

Австрійський Цивільний процесуальний кодекс 1895 р., як це зазначалося у 

попередньому розділі дисертації, творився на основі т.зв. загального процесу, 

головну засаду котрого становив принцип евентуальності (Eventualmaxime). 

Приступаючи до реформування цивільного процесу, австрійські правники 

відштовхувалися від бажання пришвидшити судовий розгляд. Як відомо, цивільне 

судочинство кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. в Австрійській імперії та 

Галичині зокрема, поділялося на декілька самостійних стадій, кожна з яких 

вимагала здійснення певних процесуальних дій. Відтак поза увагою судді 

неодмінно залишалися “непотрібні” на конкретній стадії факти й обставини 

(Präklusion) [141, c. 9]. Утім на практиці, не маючи можливості передбачити чим 

завершиться наступна стадія і які пояснення надасть протилежна сторона, сторони 

намагалися подати усі можливі докази, сподіваючись, що хоча б один із них 

матиме вирішальне значення. Внаслідок таких старань спостерігалося надмірне 

зростання “процесуальної матерії” (Prozesstoff) і затягування розгляду справи по 

суті [141, c. 9]. 

Зважаючи на таку ситуацію, австрійські законодавці відмовилися від 

розподілу процесу на окремі стадії, розпочавши використовувати у новому 
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цивільному процесі принцип концентрації матеріалу [180, s. 711]. На переконання 

Ф. Кляйна, суд міг отримати повне уявлення про сутність справи, коли на одному і 

тому ж засіданні допитав свідків, розглянув письмові докази чи ознайомився з 

експертною думкою. Проте не бажаною вважалася ситуація, коли суд на одному 

зсіданні провадив декілька непов’язаних між собою процесуальних дій [193, s. 91]. 

Загалом під час концентрації процесуального матеріалу суддя повинен був скласти 

для себе цілісну картину справи. Як стверджував російський процесуаліст 

Є. Васьковський, “суд змушений зшивати білими нитками не завжди відповідні 

один одному клаптики невиразних спогадів, в котрих змальовані окремі епізоди 

процесу” [90, c. 162]. 

Однак, з нашого погляду, потрібно мати на увазі: в історії цивільного 

судочинства на території Галичини траплялося чимало складних справ, що цілком 

унеможливлювало поєднання низки юридичних вимог, підкріпленими не 

пов’язаними один з одним доказами. За таких обставин справу було зручніше й 

раціональніше розглядати частинами (зокрема у випадках, коли одна процесуальна 

частина зумовлювала іншу). Могло скластися так, що, до прикладу, дослідження 

однієї частини справи зробить зайвим розгляд іншої частини. Скажімо, суду 

доцільніше було спершу з’ясувати питання підсудності, ніж розпочинати розгляд 

по суті, адже могло виявитися, що справа була непідсудною конкретному суду. 

Зважаючи на це, у Галичині впродовж декількох років після ухвалення Цивільного 

процесуального кодексу для суддів і судових службовців проводилися спеціальні 

курси з роз’яснення ключових принципів цивільного судочинства [16, арк. 26]. 

Зважаючи на ці моменти, концентрація в австрійському цивільному праці 

передбачала зосередження не тільки процесуального матеріалу, але й 

процесуальних дій [194, s. 91]. На нашу думку, це стало важливою складовою 

цивільно-процесуального реформування, оскільки, вдаючись лише до концентрації 

матеріалу без зосередження процесуальних дій, сторони отримували змогу 

надавати докази окремими частинами аж до винесення остаточного судового 

рішення. Тому необхідним був механізм для запобігання зловживань і 

пришвидшення судочинства, яким і стала концентрація змісту процесу [141, c. 13].  
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Одним із основних принципів, що впливають на сутність моделі цивільного 

судочинства, зазвичай вважають принцип змагальності [142, c. 201]. Цей принцип, 

який активно використовували у старому цивільно-процесуальному праві Австрії, 

містив певні переваги, зокрема те, що фактична сторона справи краще знала, якими 

доказами найкраще можна підтвердити свою правоту. Крім того, на нашу думку, 

сторони процесу, як ніхто інший, були зацікавлені в оперативному з’ясуванні суті 

справи. Характер тих прав, про які йдеться в австрійському цивільному процесі, не 

допускав застосування слідчого (інквізиційного) принципу у повному обсязі. 

Зазвичай юристи відштовхувалися від принципу, згідно з яким цивільні права 

визначають стосунки між громадянами в їхньому приватному житті, а втручання у 

нього органів державної влади, розглядалося як небажане. Як зазначає українська 

дослідниця Оксана Грабовська, активна роль суду неодмінно вела до зміцнення 

слідчого (інквізиційного) принципу цивільного судочинства [99, c. 54]. Висуваючи 

вимоги до відповідача, позивач виводив їх з норм права та фактичних обставин. 

Завдання суду обмежувалося лише перевіркою правильності зробленими ним 

висновками згідно норм цивільного процесу [90, c. 153].  

Однак, варто наголосити на тому, що змагальна і слідча складові 

комбінувалися як у римському, так і в австрійському цивільному процесі. Втім 

останній пішов значно далі у напрямку розширення права суду, про що вже йшлося 

вище. Кодекс 1895 р. поклав на головуючого на судовому процесі обов’язок 

вживати заходів, щоби сторони подали пояснення, які необхідні для встановлення 

фактичних обставин справи (§ 182) [40, s. 465]. Принцип змагальності таким чином 

виступав своєрідним продовженням принципу формальної диспозитивності [209, s. 

53]. Володіючи повною свободою розпорядження процесуальними засобами 

захисту, в тому числі й доказами, сторони могли на власний розсуд збільшувати 

або зменшувати кількість доказового матеріалу. При тому, згідно чинного 

законодавства, вони володіли правом користуватися допомогою адвокатів, які 

одночасно виконували обов’язки повірених (аналогічно, як і в німецькому 

цивільному процесі) [193, s. 92]. Втім обов’язкова участь адвокатів у процесі не 

усувала необхідності втручання суду у підготовку й опрацювання фактичного 
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матеріалу. Проте втручання суду допускалося до такої міри, в якій воно не 

суперечило принципу диспозитивності. Сучасні правознавці відзначають, що 

чинний Цивільний процесуальний кодекс України, не заперечуючи принципу 

керівної ролі суду, продовжив зміцнення диспозитивності й змагальності  

[145, c. 382]. 

Цивільний процес відрізняється від інших форм конкретизації правових норм 

наявністю двох сторін з протилежними інтересами. Тоді як в інших сферах 

державного управління органи державної влади мають справу з однією 

зацікавленою особою, а в цивільному процесі виступав позивач, який домагався 

задоволення своєї вимоги, і відповідач, котрий прагнув спростувати домагання 

позивача. Оскільки суд апріорі не зацікавлений у перемозі котроїсь зі сторін, його 

покликанням є створення рівноправних умов для обох сторін. Відтак 

рівноправність сторін можна трактувати як основний принцип австрійського 

процесуального права. Вона виявлялася у тому, що і позивач, і відповідач могли 

користуватися однаковими процесуальними правами (ніхто не міг мати жодних 

привілеїв, як не допускалося і винятків на користь котроїсь зі сторін, зважаючи на 

її становище у суспільстві чи особливих заслуг) [207, s. 109]. Суд не міг дозволяти 

одній стороні певні процесуальні дії, відмовивши у дозволі на такі ж дії іншій 

стороні [176, c. 13].  

Принцип рівноправності сторін зводився до двох основних положень: 1) суд 

не мав права винести рішення, не заслухавши пояснень відповідача (audiatur et 

altera pars); проте, якщо відповідач не бажав, суд не мав права змушувати його до 

таких дій; 2) кожній стороні надавалися однакові процесуальні засоби боротьби й 

однакові можливості ними користуватися: позивачу не дозволялося того, що не 

дозволялося відповідачу і навпаки (non debet actori, quod reo non permittitur)  

[90, c. 149]. 

Із уже проаналізованими принципами цивільного процесу за Кодексом 1895 р., 

був тісно пов’язаний принцип формалізму [210, s. 297–298]. Процесуальний 

формалізм у значній мірі був характерним для судочинства Галичини кінця ХVІII – 

на початку ХІХ ст. [198, s. 235]. Процес – це урегульоване законом змагання з 
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певними гарантіями задля забезпечення рівності боротьби сторін і чітко 

прописаними правилами щодо порядку і послідовністю дій. Позивач та відповідач 

могли використовувати у судовому змаганні лише прописані у законодавстві 

методи, їм заборонялося займатися самосудом, вирішувати суперечку з допомогою 

жеребу чи фізичної розправи. У Кодексі 1895 р. були встановлені обов’язкові 

форми, терміни і способи виконання процесуальних дій.  

Однак процесуальний формалізм, за всієї необхідності, був небезпечним для 

розкриття у процесі матеріальної правди, на чому наголошували австрійські 

правники і зокрема Ф. Кляйн [198, s. 235]. Якщо недотримання встановлених 

законом форми чи терміну здійснення певної дії (подання скарги, виклик свідків, 

затребування документів) призводило до її нікчемності, то спір міг бути вирішений 

неправильно, завдавши шкоди одній зі сторін. Саме тому австрійські законодавці 

встановили у новому Цивільному процесуальному кодексі лише такі формальності, 

без яких справді було важко забезпечити нормальний перебіг процесу, що дає нам 

підстави говорити про видиме зменшення колишнього формалізму [209, s. 70]. 

Як підтверджує аналіз архівних матеріалів, пов’язаних із втіленням у практику 

засад нового цивільного процесу, імплементація норм кляйнівського кодексу в 

Галичині відбувалася без серйозних ускладнень. До слова, значно складнішою 

виглядала ситуація із порушеннями норм кримінально-процесуального 

законодавства, відомості про які періодично знаходимо у звітах повітових судів і 

циркулярах Вищого крайового суду у Львові багато років після їхнього 

впровадження [18, арк. 105]. 

Отже, принципи австрійського цивільно-процесуального права, впроваджені 

Кодексом 1895 р., були результатом запозичення досвіду інших країн, передусім 

Німеччини, та еволюції правової думки у напрямі концентрації матеріалу, 

гласності, рівноправності, безпосередності, усності й суддівського керівництва 

процесом. Відображені у Кодексі принципи були тісно пов’язані між собою: 

принцип концентрації матеріалу найповніше реалізувався за умов реалізації засади 

безпосередності; поєднання принципів усності й письмовості було важливим для 
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повноти судового розгляду; взаємозв’язок концентрації та змагальності мав вагоме 

значення для формування доказової бази у справі. 

 

3.2. Суб’єкти цивільно-процесуальних відносин 

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин  – це учасники 

процесуальних відносин, які виникають у суді з приводу розгляду і вирішення 

цивільних справ. За Цивільним процесуальним кодексом 1895 р., усіх учасників 

цивільного процесу (Streitgenossen) прийнято класифікувати на певні групи 

залежно від їх відношення до справи, яка розглядається судом, та процесуальної 

ролі, котра визнається за ними у конкретній справі [181, s. 32]. Суб’єктів цивільних 

процесуальних правовідносин можна поділити на три основні групи: 1) суд; 2) 

особи, які беруть участь у справі; 3) інші учасники цивільного процесу. Згідно з 

нормами австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. 

запроваджувався тристоронній процес  – позивач, відповідач і суддя [143, c. 3]. 

Галицький правник Филип Евин так охарактеризував поняття суб’єктів цивільного 

процесу за Кодексом 1895 р. (стилістику збережено): “В кожній процесі ділає (бере 

участь. – Х. Д.) щонайменше двоє осіб, позовник і пізваний, а поруч них і суд. 

Особи ті є отже підметами процесу; предметом єго є домагань скарги. Позовник і 

пізваний, – а одних і других може бути більше – називаються сторонами 

процесовими. Стороною може бути не лише [фізична] особа чоловіка як така, але і 

особа правна” [113, c. 247]. 

Сторонами  – суб’єктами цивільного процесу – називалися особи, які 

змагалися перед судом (Streittheile). З одного боку – позивач / позивачі (у Кодексі 

1895 р. вживався термін Kläger – з німецької буквально “скаржник”), з іншого – 

відповідач / відповідачі (Beklagte) [40, s. 157–158]. Тобто у процесі могли бути 

представлені не більше і не менше, ніж дві сторони, які вважалися рівноправними. 

Вагомим моментом австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. був 

принцип співпраці між учасниками процесу з метою забезпечення належного 

розгляду справи, на чому, зокрема, наголошував австрійський правник д-р Йозеф 

Труттер [214, s. 182]. Однак, на нашу думку, варто мати на увазі, що позиція сторін 
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у процесі була не завжди однаковою, як апріорі неоднаковою є позиція того, хто 

позиває (“атакує”), і того, хто відповідає (“обороняється”). Позивач виступав як 

активна, наступальна сторона – сторона, котра була ініціатором процесу і 

домагалася допомоги суду у встановленні правди щодо суперечки з відповідачем. 

Останній натомість був стороною, яка обороняється. Тобто, відповідач не просив 

допомоги суду, а намагався запобігти її наданню позивачу. Разом з тим, без участі 

суду суб’єкти цивільного судочинства не могли вступати у процесуальні 

правовідносини [160, c. 139]. 

У юридичній науці користуються поняттями “вигоди і невигоди” позивача й 

відповідача з огляду на їхні позиції та використовувані засоби. Позиція відповідача 

традиційно вважається вигіднішою, оскільки легше захищатися, ніж атакувати 

(латинське правило так і гласить – favorabillores sunt partes rei quam actoris). 

Відповідач міг пасивно очікувати, щоби позивач довів правильність своєї вимоги і 

обмежитися простим заперечення його доказів. Якщо вимоги позивача не були 

доведені, відповідач вважався таким, що переміг (actore non probante reus 

absolvirtur) [90, c. 227]. Однак порушенням основного принципу рівноправності 

могла бути і ситуація, коли б суд втрутився у природну відмінність між сторонами і 

став допомагати “слабшій” стороні з метою вирівняти їхнє становище у процесі 

[176, c. 13].  

Становище сторін в австрійському цивільному процесі характеризувалося 

такими ознаками: 1) сторони вели процес від свого власного імені; 2) на їхнє ім’я 

виносилося судове рішення; 3) на них повною мірою розповсюджувалося судове 

рішення; 4) на них покладалися витрати судового процесу; 5) у випадку смерті чи 

втрати правоздатності, їхнє місце у процесі могли зайняти спадкоємці [74, s. 129]. 

Ролі позивача та відповідача не могли суміщатися. Якщо таке траплялося 

(наприклад, коли позивач ставав спадкоємцем померлого під час процесу 

відповідача), то процес припинявся [90, c. 227] (зрозуміло, що продовжувати 

процес за таких обставин видавалося щонайменше не логічно). 

Ведучи мову про суб’єктів цивільно-процесуального права, необхідно 

зупинитися на понятті процесуальна правоздатність (Geriehtsfähigkeit). Зважаючи 
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на те, що предметом австрійського цивільного процесу вважалося приватне право, 

поняття процесуальної правоздатності ототожнювалося з поняттям правоздатності 

до правових дій [133, c. 7]. За кожною особою в монархії Габсбурґів визнавалися 

природні права, які однак могли обмежуватися судом. Якщо права людини 

порушувалися, вона володіла правом захищати їх перед судом [102, c. 11]. За 

загальним принципом австрійського матеріального права, стороною в процесі 

виступав суб’єкт цивільного права, тобто особа, яка володіла правоздатністю 

(Parteifähigkeit) з погляду цивільного права [181, s. 11]. Під процесуальною 

правоздатністю (Processfähigkeit) розумілася здатність володіти правами та 

обов’язками, пов’язаними зі становищем сторони у процесі, тобто бути позивачем 

або відповідачем [199, s. 329]. Процесуальною правоздатністю наділялися фізичні 

та юридичні особи (у тій степені, в якій за ними була закріплена цивільна 

правоздатність, тому для визначення меж процесуальної правоздатності необхідно 

було звертатися до норм матеріального цивільного права) [67, s. 139].  

Цивільна процесуальна правоздатність відповідно до австрійського 

законодавства передбачала права: 1) внесення скарги до суду; 2) укладення мирової 

угоди; 3) участь у судовому процесі; 4) прийняття від опонента коштів на 

відшкодування; 5) перенесення правоздатності на іншу особу, яка володіла 

законними підставами для такої правоздатності. Характерно, що цивільна 

процесуальна правоздатність не зникала і після смерті конкретної особи, адже 

існувала можливість захисту майнових інтересів спадкоємців [113, c. 251].  

Особи, нездатні до самостійних правових дій, не могли самостійно брати 

участь у цивільному процесі (наприклад, душевнохворі; § 21 Цивільного кодексу) 

[29, s. 8–9]. Проте вимога процесуальної правоздатності не позбавляла будь-яку 

людину правової допомоги, оскільки § 19 Цивільного кодексу передбачав, що за 

кожною особою, чиї права порушено, мала право у законний спосіб добиватися 

захисту своїх інтересів [29, s. 7]. Відмінність між дієздатними та недієздатними у 

цивільно-процесуальному праві полягала не лише в тому, що перші могли особисто 

здійснювати юридичні дії, а другі діяти лише через своїх представників. Дієздатні 

також могли мати своїх представників – повірених. Суть відмінності – дієздатні 
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особи могли діяти як особисто, так й уповноважувати на це інших осіб, а 

недієздатним не надавалося такого права – їх замінювали законні представники, 

вибір яких не залежав від їхньої волі [90, c. 229]. 

Малолітні особи не потребували законного представника у тих спірних 

справах, предметом спору якого вони могли вільно розпоряджатися. Не вважалися 

неважними ті спори, в яких малолітня особа позивалася або виступала відповідачем 

щодо предмету маєткового спору. [199, s. 329]. З-поміж доходів малолітнього до 

уваги бралися гроші, отримані від родичів, предмети, що перебували у його 

вжитку, доходи, передані йому у розпорядження. Чинним вважався процес, у якому 

заслуховувалися покази малолітньої особи без огляду на предмет і вартість спору, 

бо тоді ця особа не розпоряджалася предметом спору (§ 377) [40, s. 729].  

Згідно з нормами австрійського Цивільного кодексу 1811 р. цивільна 

процесуальна правоздатність – тобто здатність особисто здійснювати цивільні 

процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді – поширювалася лише на 

тих осіб, які могли самостійно розпоряджатися своїм майном (§ 865) [29, s. 218]. 

Вихідною умовою законного цивільного процесу була правоздатність сторін 

процесу, що обумовлювалося § 1–10 Цивільного процесуального кодексу 1895 р. У 

кодексі йшлося, що здатною самостійно обстоювати свої права у суді виступала 

особа, котра володіла правом самостійно вступати в обов’язки (§ 1) [40, s. 114]. 

Малолітні громадяни країни володіли обмеженою процесуальною правоздатністю і 

могли виступати у процесі лише через своїх законних представників – батьків, 

опікунів тощо (§ 2) [40, s. 118]. Такі представники повинні були вже на початку 

процесу у письмовій формі подати інформацію про свій статус представника 

малолітньої особи (§ 4, 5 Цивільного процесуального кодексу) [40, s. 123–128]. 

Порушення вимог до цивільної правоздатності виступало поміж причин 

неважності цивільного судового процесу (§ 477, пункт 5) [40, s. 900]. Процесуальна 

неправоздатність, принаймні однієї зі сторін (якщо така неправоздатність існувала 

з самого початку), автоматично робила цивільний процес не чинним. Способом 

ухилення неважності могла бути ситуація, коли неправоздатну особу репрезентував 

законний представник (опікун, куратор) [133, c. 8]. 
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Втім, потрібно звернути увагу, що австрійське цивільне процесуальне право 

знало випадки, коли стороною в процесі виступала особа, яка не володіла 

правоздатністю з погляду матеріального права. Зазвичай такі винятки диктувалися 

мотивами забезпечення інтересів загального порядку або ж важливих 

господарських інтересів. Наприклад, позивачами у цивільних справах мали право 

бути не лише громадяни Австро-Угорщини, але за певних умов й іноземці. Цими 

умовами, зокрема, були відсутність відповідної заборони у міждержавних 

договорах, складення гарантії відшкодування коштів за судовий процес (§ 57) [40, 

s. 250]. Вияснення і вирішення зазначених моментів мало відбутися обов’язково до 

початку слухань. Грошовою гарантією могла бути готівка, цінні папери, ощадні 

книжки австро-угорських банків, іпотека (§ 1374 Цивільного кодексу) [29, s. 11–

12]. За обставин, якщо іноземець не міг забезпечити видаткової гарантії, 

допускалася можливість складення ним присяги. Коли ж жодна із наведених умов 

не була виконана, скаргу вважали як таку, що не була внесена (§ 60) [40, s. 261]. 

Гарантія покриття видатків не вимагалася у трьох випадках: 1) коли іноземець 

володів в Австро-Угорщині достатнім нерухомим майном; 2) у подружніх і 

векселевих спорах, а також тоді коли іноземець подавав скаргу спільно з 

громадянином (громадянами) Австро-Угорщини; 3) якщо за іноземцем признано 

право бідності й останнє прописане у міждержавному договорі (§ 33 Цивільного 

кодексу) [29, s. 13]. 

Дієздатність сторін у процесі можна розглядати у вужчому значенні, ніж у 

матеріальному праві. Як правило, під дієздатністю розуміють здатність сторони 

самостійно виконувати різні процесуальні дії. У принципі, усі правоздатні особи 

володіли правом на виконання процесуальних дій перед судом, при чому за осіб 

недієздатних з погляду матеріального права або не цілком дієздатних [176, c. 13–

14]. Звернемо увагу на те, що процесуальне право більшості європейських держав 

досліджуваного періоду містило у собі спеціальне обмеження загальної 

дієздатності, яке полягало у тому, що процесуальне право не дозволяє сторонам 

персонально виконувати процесуальні дії перед окремими судами під загрозою 

анулювання цих дій. Таке обмеження дієздатності стосувалося лише виконання 
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сторонами персонально процесуальних актів перед судом. У всіх інших випадках 

сторони могли діяти як персонально, так і через своїх повірених (представників, 

адвокатів) і захищати своє право на суді, виконуючи процесуальні акти перед 

судами, визначених чинним законодавством [176, c. 14].  

Сторони зверталися до суду, який також брав участь у процесі, хоча це не дає 

підстави трактувати його суб’єктом цивільно-процесуальних відносин. Австрійська 

Конституція 1867 р. розмежувала судову та адміністративну владу, передбачивши 

створення триступеневої системи судів [144, c. 100]. Проте суд й надалі 

трактувався як орган державної влади, що було прописано у Законі про 

судочинство 1867 р. Суди були покликані допомагати сторонам у процесі, 

санкціонувати їхні дії, надаючи їм юридичного значення, виносити своє 

авторитетне рішення, розв’язуючи таким чином конфлікт між сторонами [42, s. 

650].  

Згідно норм австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. суддя 

перетворювався на ключову особу процесу (принцип судового керівництва). У 

Законі про судочинство і приналежність звичайних судів у цивільних справах 

1895 р. передбачалося, що у повітових судах рішення видає один суддя, в 

крайових – три судді, у вищих крайових судах – п’ять, а в Найвищому суді у 

Відні – сім і більше суддів (§ 5–8) [40, s. 1116–1122]. Суддя керував усними 

дебатами, зокрема починав, скеровував і припиняв словесне змагання сторін. На 

відміну від попереднього цивільного процесу, який застосовувався у Галичині з 

1784 р., суддя мав право допитувати учасників справи, збирати свідчення і 

оголошувати щодо них рішення. Головуючий здійснював нагляд за розглядом 

справи, аби вона була компетентно і вчасно розглянута (§ 180) [40, s. 462].  

За умови, коли судові дебати переносилися (відтерміновувалися) на інший 

день, суддя визначав їхню дату і час. Допускалося обговорення цих технічних 

моментів судовою колегією. Водночас, згідно положень Цивільного 

процесуального кодексу 1895 р., суддя володів правом зобов’язати сторони 

процесу подати у встановлений термін необхідні документи, на які вони 

посилалися, для ознайомлення з ними протилежній стороні (§ 181) [40, s. 464]. 



 

 
103 

Обов’язково необхідно було вказати імена і місце проживання свідків, про яких 

йшлося під час дебатів. Якщо ж сторона свідомо намагалася затягнути розгляд, 

зволікаючи з поданням тих чи інших документів або усним поданням свідчень, суд 

міг не взяти до уваги подані матеріали [87, c. 725].  

Відповідно до положень Цивільного процесуального кодексу 1895 р. 

головуючому у судових засіданнях надавалися права вимагати: 1) особистої 

присутності обох сторін на слуханні; 2) надання у повному обсязі документів, які 

були в їхньому розпорядженні і слугували доказами (плани, креслення, родоводи, 

малюнки тощо); 3) доставки до суду нотаріальних актів і урядових документів, на 

які посилалися сторони (регулювалося Нотаріальним порядком 1871 р.) [105, c. 89]; 

4) призначення огляду на місці у присутності сторін або експертів, а також допит 

свідків, покази яких могли слугувати з’ясуванню суті справи. Вказані у цій статті 

заходи могли бути реалізовані головуючим навіть до початку словесних дебатів у 

випадку, коли були побоювання, що існування для вирішення справи обставин у 

майбутньому не можна буде встановити або ж їхнє встановлення буде утруднене. 

Однак, якщо обидві сторони не погоджувалися із проведенням вище зазначених 

заходів, суддя не мав права вимагати цього [166, c. 370].  

Крім обов’язків і прав, до головуючого на судовому процесі законодавець 

висував також певні вимоги. Наприклад, суддя зобов’язувався ставити чіткі і 

зрозумілі питання задля вияснення суті справи, дбати, щоби подані докази були 

повними, а нові вимагати у тому випадку, коли існуючі не давали достатньої 

інформації. У ситуації, коли сторона в дебатах надавала пояснення, які не збігалися 

зі змістом позовної заяви, головуючий зобов’язувався звернути на це увагу і 

врахувати цей факт (§ 182) [40, s. 465].  

Аби бути певним у безсторонньому вирішенні справи судом, австрійські 

законодавці передбачили у певних ситуаціях можливість відкликання судді, 

переведення розгляду справи в інший суд, навіть можливість суду самому 

клопотати про самоусунення від процесу з огляду на сумнів у безсторонності. 

Відкликання судді згідно з положеннями Закону про судочинство і приналежність 
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звичайних судів у цивільних справах 1895 р. можна було домагатися у випадках, 

коли: 

- діяльність судді суперечила чинному законодавству; 

- існував сумнів у безсторонності судді до конкретної справи (§ 355 

Цивільного процесуального кодексу) [40, s. 711]. 

 Цивільний процесуальний закон 1895 р. забороняв судді розпочинати розгляд 

справи, якщо: 

- він опосередковано виступав зацікавленою особою; 

- справа стосувалася його дружини, кровних родичів, а по бічній лінії – до 

четвертого коліна (у справах шуринів (швагерів) – до другого коліна); 

- він брав участь в ухваленні рішення в суді нижчої інстанції, на яке подана 

апеляція (§ 586)  тощо [40, s. 1044]. 

Аби відкликати суддю, необхідно було виконати норми § 274 Цивільного 

процесуального кодексу – у письмовій або в усній формі вмотивовано написати і 

подати відповідну заяву до протоколу перед початком судового розгляду. 

Відкликання судді, котрий уже розпочав розглядати справу, теж допускалося, але 

за умови, коли сторона, яка клопотала про відкликання, пізніше довідалася про 

причину, з якої даний суддя не може провадити процес [40, s. 624]. Питання 

відкликання судді вирішував апеляційний суд, а у випадках відкликання інших 

судових працівників вирішував безпосередньо керівник суду [113, c. 237]. 

Більшість європейських процесуальних кодексів ХІХ – початку ХХ ст. 

вимагали, щоби сторони були репрезентовані в процесі своїми представниками. 

Тільки в справах, які належали до компетенції одноособових і третейських судів, 

сторони могли виступати персонально й особисто виконувати всі процесуальні 

акти [176, c. 11]. Представництво сторін у суді виявлялося у двох вимірах: 

офіційно-обов’язковому і добровільному. Обов’язкове представництво згідно 

австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. здійснювалося всюди 

через повірених (адвокатів), а їхній статус визначався у § 26–29 Цивільного 

процесуального кодексу [40, s. 181–190].  
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Отже, основні учасники судового процесу (позивач, відповідач) могли 

здійснювати судові дії особисто або через повіреного. Подібна норма і раніше – 

після ухвалення адвокатської ординації 1868 р. – викликала нарікання з боку 

галицьких правників [180, s. 699]. Уже після прийняття Цивільного процесуального 

кодексу у 1895 р. львівська Палата адвокатів виступила зі зверненням до 

австрійського парламенту, закликаючи поважати § 27 Адвокатської ординації. У 

документі йшлося, що законодавчі зміни “заскочили наш стан в останній хвилі”. В 

основному наголос ставився на дисциплінарних заходах щодо адвокатів, котрі не 

дотримувалися законодавства. Подібні кроки львівська Палата адвокатів оцінювала 

як загрозу для своєї повноцінної діяльності [185, s. 483–484]. Проте зазначені 

звернення не змінили існуючого стану речей і в наступні роки час від часу ми 

спостерігаємо скарги адвокатів на великі грошові стягнення або ж на обмаль часу 

для ознайомлення зі справою [18, арк. 119–119зв]. 

Сторона процесу могла домагатися, щоби до закритого розгляду суд допустив 

також не більше трьох її “осіб довіри” (§ 174) [40, s. 448]. У крайових судах, 

судових палатах і у Вищих крайових судах позивачі могли вести справу не інакше 

як за допомогою адвоката [87, c. 721]. Проте за позивачем залишалося право 

прибувати на суд разом зі своїм адвокатом і давати додаткові словесні пояснення. 

Водночас послуги адвоката не були потрібні при судовому провадженні шлюбних 

справ у крайових судах (§ 27) [40, s. 181]. Так само позивачу не вимагалося 

наймати адвоката, якщо він сам був адвокатом або ж судовим службовцем (§ 28) 

[40, s. 181–182]. У повітових судах особи могли вести свої справи самостійно, без 

допомоги адвоката. Однак, у випадку, коли ціна позову не перевищувала 500 корон 

(золотих ринських), а на території юрисдикції повітового суду проживало більше, 

ніж два професійні адвокати, то позивач, який не бажав самостійно провадити 

справу, міг скористатися послугами адвоката (це положення перенеслося згодом і 

на польське право міжвоєнного періоду) [193, s. 89]. У всіх випадках, у яких не 

вимагалося посередництво адвоката, сторони процесу могли доручити ведення 

справи будь-якій правоздатній особі чоловічої статі (§ 29) [40, s. 187]. Водночас 

Кодекс попереджував, що непрофесійні особи, котрі перетворюють ходіння по 
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судах на промисел, могли бути відсторонені від процесу. Рішення суду у цьому 

питанні не підлягало оскарженню. 

Адвокат (Fürsprecher) не виступав урядовою особою при суді, оскільки не 

призначався державною владою і не отримував від неї за це заробітну плату [181, s. 

171]. Правові відносини між адвокатом і стороною, на думку Андрія Яковліва, були 

подібними до відносин між мандатором і паном за договором уповноваження або ж 

до відносин за договором надання послуг. За свою працю адвокат мав право на 

грошову винагороду – гонорар, розмір якого встановлювався законом або 

договором [176, c. 12]. Хоч допомога адвокатів у цивільних процесах була 

важливою, проте законодавство, як ми уже наголошували, не могло нав’язувати 

сторонам таку допомогу, за яку до того ж доводилося платити [199, s. 331]. 

Водночас офіційний Відень був зацікавлений не тільки у створенні раціональної 

системи судочинства, але й у підготовці кваліфікованих адвокатів [193, s. 91]. 

Нижче подана таблиця свідчить про динаміку зростання кількості адвокатів у 

Галичині і у Львові зокрема. 

Таблиця 3.1 

Зміна кількості адвокатів у Львові та Галичині [200, s. 208] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тобто, можемо стверджувати, що новий Цивільний процесуальний кодекс 

надав поштовх до розвитку інституту адвоката у Галичині, а період від кінця 

ХІХ ст. до Першої світової війни називають “золотим періодом у розвитку 

української адвокатури під владою Австро-Угорщини” [95, c. 26]. Станом на 

1913 р. у Кракові один адвокат у середньому припадав на 900 мешканців, а у 

Львові – на 600 осіб. На межі ХІХ–ХХ ст. п’ята частина усіх галицьких адвокатів 

працювали саме у столиці Королівства Галичини та Володимирії [200, s. 208]. 

Місцевість Кількість адвокатів (рік) 

Львів 76 (1876 р.) 94 (1889 р.) 159 (1898 р.) 

Краків 31 (1880 р.) 62 (1891 р.) 98 (1900 р.) 

Галичина загалом 229 (1876 р.) 300 (1884 р.) 357 (1890 р.) 
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Важливо, що поміж них було і чимало українців, котрі зарекомендували себе не 

тільки як професійні правники, але і як авторитетні громадські діячі.  

Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. допускав право участі третіх осіб у 

спорі. Треті особи – це суб’єкти цивільних процесуальних відносин, які вступили в 

цивільну справу після відкриття у ній провадження для захисту своїх суб’єктивних 

прав чи охоронюваних законом інтересів, відмінних від прав і охоронюваних 

законом інтересів позивача та відповідача [85, c. 57]. Характерною ознакою таких 

осіб є саме пред’явлення самостійної вимоги щодо предмета матеріального спору 

між сторонами,  а не наявність самостійних прав на нього [159, c. 308]. Третя 

сторона (інтервент) згідно Кодексу 1895 р. зобов’язувалася подати до суду 

відповідну письмову заяву про правову основу своєї участі у процесі (§§ 80–81) 

[40, s. 312]. Якщо в котроїсь зі сторін виникало заперечення щодо участі третьої 

сторони, остаточну ухвалу приймав суд. У випадку відмови зацікавлена особа 

могла внести рекурс і домагатися перегляду своєї участі у судовому процесі. За 

згодою обох сторін інтервент мав право перейняти на себе роль сторони процесу 

[214, s . 146–147]. 

Роль третіх осіб могла бути пасивною або ж активною на боці позивача чи 

відповідача, а також самостійною – незалежною від сторін. Пасивна участь третіх 

осіб спостерігалася у тих випадках, коли позивач чи відповідач самі залучали 

третю сторону до участі у процесі. Активна роль третьої особи передбачалася тоді, 

коли вона виступала як спільник котроїсь зі сторін. Коли третя особа мала інтерес, 

щоби суд вирішив справу на користь певної сторони, третя особа з власної 

ініціативи могла вступати в процес на бік позивача чи відповідача (залежно від 

інтересу) (§ 931) [29, s. 242]. Після вступу у процес така особа брала участь у всіх 

процесуальних діях тієї сторони, на чиєму боці вона виступала. Права третьої 

особи в процесі обмежувалися правами сторони-спільника, тому третя особа не 

могла вимагати більшого, ніж вимагав її спільник. Окрім того, третя сторона 

повинна була діяти на користь, а не на шкоду свого спільника; дії на шкоду суд 

зазвичай відкидав. Аналогічно сторона-спільник не мала права шкодити третій 

стороні. Наприклад, вона могла відмовитися від позову, але це не впливало на 
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права й інтереси третьої сторони, коли вона не погоджувалася на відкликання 

позову чи мирову [176, c. 23].  

Самостійна участь третьої особи мала місце тоді, коли вона володіла правом 

самостійно долучатися до процесу, незалежно від позивача і відповідача. З аналізу 

архівних матеріалів випливає, що найчастіше такі випадки траплялися, коли мова 

заходила про успадкування якогось маєтку [2, арк. 2–5]. За таких обставин ця особа 

подавала окремий позов проти сторони, стосовно якої розпочато судове 

провадження, унаслідок чого вона сам ставала позивачем, а попередній позивач 

перетворювався на відповідача (таку роль зберігав і попередній відповідач)  

[176, c. 24]. Треті особи із самостійними вимогами могли і не вступати у цивільну 

справу, а почекати на її завершення і згодом самостійно звернутися до суду із 

позовом. За цих обставин потрібно враховувати, що розгляд цивільної справи за 

участю третіх осіб, котрі заявляли самостійні вимоги, давав можливість зекономити 

час і зменшити судові витрати [175, c. 99]. 

Отже, сторонами в австрійському цивільно-процесуальному праві виступали 

особи, від імені яких вівся процес. Відносини між сторонами процесу визначалися 

принципом рівноправності, але природна відмінність між “наступом” і “захистом” 

виражалася у їхньому процесуальному становищі. Беручи участь у процесі, позивач 

і відповідач використовували певний набір прав, що відповідали їхньому 

процесуальному становищу.  

 

3.3. Докази і доказування у цивільному процесі 

Суд не мав права вірити сторонам на слово і не міг задовольнити позовну 

заяву лише на тій основі, що вважав позивача чесною особою, нездатною висунути 

неправдиве звинувачення, і навпаки – відмовити позивачу з огляду на те, що 

потенційний відповідач заслуговував повної довіри. Суд зобов’язувався приймати 

до уваги заяви і твердження сторін лише з огляду на їхню встановлену істинність 

[197, s. 30–31]. Діяльність сторін, котрі мали на меті переконати суд в правдивості 

своїх заяв, називалася доказуванням (Bewelsführung). Під доказуванням розумілася 

процесуальна діяльність суду та інших учасників цивільного процесу, спрямована 
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на встановлення істини у конкретній справі і вирішення спору між сторонами. 

Засоби, з допомогою яких відбувалося доказування, називалися доказами 

(Beweismittel) [40, s. 610–611]. Як відомо, доказування, зазвичай, передбачало три 

стадії: 1) збирання доказів; 2) дослідження доказів; 3) оцінка доказів [85, c. 120]. 

Завдання суду при вирішенні тієї чи іншої справи полягало у перевірці 

правомірності вимог позивача і встановленні абсолютних припущень, без чого він 

не міг почати розгляду справи по суті [90, c. 321]. Предметом доказування під час 

судового розгляду були факти, які обґрунтовували заявлені вимоги чи заперечення 

або мали інше значення для вирішення справи і підлягали встановленню при 

ухваленні судового рішення. Сторони мали право обґрунтовувати належність 

конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не брав до 

розгляду докази, які не стосувалися предмета доказування [40, s. 612]. 

Доказами у цивільно-процесуальному праві вважаються будь-які фактичні 

дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що 

обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення 

для вирішення справи. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета 

доказування. Доказ у цивільному процесі характеризується єдністю таких 

елементів: 1) змісту доказів; 2) процесуальної форми доказів; 3) процесуального 

порядку отримання, дослідження й оцінки змісту і процесуальної форми доказів 

[175, c. 116]. 

Правова концепція доказів в австрійському цивільному процесі ґрунтувалася 

як на нормах самого цивільного процесу, так і на нормах цивільного матеріального 

права. Правила, що торкалися форми доказів та способу їх подання, складали 

предмет норм процесуального права: те, що торкалося характеру, змісту й 

істинності доказів, то це складало предмет норм цивільного матеріального права 

[186, s. 943]. Належними вважалися докази, які містили інформацію щодо предмета 

доказування і були здобуті законним шляхом [209, s. 211]. Сторони мали право 

обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або 

заперечень. Суд не брав до розгляду докази, які не стосувалися предмета 

доказування. Докази подавалися сторонами та іншими особами, які брали участь у 
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справі[40, s. 611–612]. Доказуванню підлягали обставини, які мали значення для 

ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які брали участь у 

справі. Доказування не могло ґрунтуватися на припущеннях. У такому випадку 

окремою категорію доказів виступав персональний досвід судді. При вирішенні 

спору суддя не мав права використовувати відомості, які він отримав щодо спірної 

справи як приватна особа – поза межами своєї професійної діяльності. Він міг 

брати до уваги лише те, що стало відомим йому як судді [207, s. 150].  

Суд міг переконатися в істинності заяв і тверджень сторін у два способи: 1) за 

допомогою безпосереднього ознайомлення з вказаними фактами (зором, слухом); 

2) за допомогою повідомлень про ці факти інших осіб. Перший спосіб можна 

вважати прямим і безпосереднім, оскільки суд особисто пересвідчувався про стан і 

властивості предметів, дотичних до заяви сторони. Його прийнято називати 

особистим оглядом (Augenschein), що в принципі використовувався не так вже й 

часто [207, s. 155]. Предмети, на які посилалися сторони на підтвердження своїх 

заяв і які слугували чуттєвому сприйняттю, називалися речовими доказами. Крім 

речових доказів виділяють також особисті докази, які поділяються на усні і 

письмові [40, s. 611, 646].  

Дотичним до особистого огляду способом отримання необхідних для 

вирішення спору доказів, був виїзд судді (судового працівника) на місце, де 

знаходився предмет спору або де відбулося порушення прав. До подібних дій суд 

вдавався у випадках, коли йшлося про відшкодування завданих збитків й оцінці 

вимог постраждалих (часто при вирішенні земельних спорів у Галичині). Тоді виїзд 

на місце і огляд вважався за самостійний доказ. Для того, щоби подібний виїзд 

визнавали законним, суд зобов’язувався повідомити зацікавлені сторони про виїзд і 

огляд на місці, щоби вони або їхні законні представники (адвокати) були присутні 

на місці. Неявка сторони, яку сповістили заздалегідь, фіксувалася у судовому 

протоколі [176, c. 39].. 

Судовий процес за нормами Цивільного процесуального кодексу 1895 р., 

ґрунтувався на основі вільного змагання позивача та відповідача. Згідно з § 178 

австрійського Цивільного процесуального кодексу кожна сторона процесу 
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зобов’язувалась довести ті обставини, на які посилалася, надавши повні і 

достовірні докази (Wahrheitspflicht) [40, s. 623]. Цей обов’язок сторін виконувався 

протягом всього процесу на підставі визначених процесуальних правил, 

регламентованих у розділі про докази (§§ 266–291) [40, s. 610–645]. З точки зору 

австрійського процесуального права, доказом вважався зазначений у законі спосіб 

довести справжність спірного між сторонами факту. Загальні положення про 

докази у Цивільному процесуальному кодексі 1895 р. передбачали непотрібність 

надання доказів на підтвердження тих заявлених стороною обставин, які безумовно 

визнавалися обома сторонами – чи в письмових заявах, чи в усних дебатах (§ 266) 

[40, s. 610]. Зважаючи на відхід від принципу формальної оцінки доказів, сторони 

процесу зобов’язувалися подавати лише правдиві факти [211, s. 359]. 

Відзначимо, що модерна австрійська система правового визначення і 

тлумачення доказів, котра поширювалася і на Галичину, стала реакцією на 

“формальну систему доказів”, яка утвердилася ще в період Середньовіччя. Стара 

система характеризувалася формальним характером щодо форми, кількості й 

оцінки доказів (вільна оцінка доказів). На підставі цих правил галицькі суди і 

повинні були встановлювати справедливість. За таких обставин судова ініціатива і 

власні переконання суддів були обмежені легальними формами доказів  

[137, c. 141]. Більше того, нерідко кількість доказів ставилася вище за їхню 

достовірність (наприклад, більша кількість свідків вважалася важливішим 

аргументом, ніж писаний документ, а помилка одного із свідків при зізнанні 

піддавала сумніву зізнання інших свідків) [69, c. 322]. 

Правові дослідження австрійських юристів модерної епохи переконливо 

продемонстрували всі недоліки формальної системи доказів, що й зумовило 

прийняття за основу цілком нової доказової системи – віддалену не тільки від 

формалізму, але й від натуралізму, характерного для римського процесу. Втім, на 

наше переконання, австрійські законодавці цілком не відмовилися від усіх 

формальних правил, що знайшло своє відображення й у Кодексі 1895 р. Нова 

система доказів ґрунтувалася на таких принципах: 1) судові конфлікти між 

окремими суб’єктами вирішуються судом на підставі доказів, які подаються 



 

 
112 

сторонами у певному порядку; 2) докази подаються тільки для ствердження 

юридичних фактів, дій та відносин (докази не могли стосуватися права закону, 

оскільки право не доводилося, а лише виводилося з конкретних фактів і дій; 

вважалося, що суд повинен знати закон апріорі); 3) суд ґрунтував свої рішення 

тільки на тому, що було доведено під час процесу шляхом вільного змагання 

сторін; 4) суд мав повне право вільно оцінювати доказову силу поданих сторонами 

фактів та робити висновки, пристосовуючи норми матеріального права до спірних 

фактів [176, c. 34].  

За встановлення “істинності” фактів, котрі обґрунтовували права і вимоги, 

озвучені сторонами, також вважався відповідальним суддя [137, c. 139]. Зауважимо, 

що згідно попередніх норм цивільного процесу, які поширювалися на Галичину, 

подібні обов’язки не були властивими судді. За Кодексом 1895 р. він наділявся 

правом ставити сторонам необхідні питання і давати вказівки [127, c. 180]. Однак, 

як уже йшлося у попередньому підрозділі, ст. 179 Цивільного процесуального 

кодексу зобов’язувала суддю виключати пізно надані докази, якщо вони не були 

подані раніше через недбалість і ця обставина сприяла затягуванню процесу  

[40, s. 456]. На думку дослідника Алана Узелача, система цивільно-процесуального 

права Австрії засвідчує, що швидкі і справедливі цивільні процеси не зіставимі з 

активним судовим втручанням у процес прийняття доказів [167, c. 159]. 

Одним із видів доказів в австрійському цивільному процесі виступали речові 

докази, якими вважалися матеріальні предмети, що містили відомості про 

обставини, важливі для справи [209, s. 211]. Аналогічно і в чинному українському 

цивільно-процесуальному законодавстві речовими доказами є “предмети 

матеріального світу, що містять інформацію про обставини, які мають значення для 

справи” (ст. 65) [27, c. 32]. У судовій практиці кінця ХІХ – початку ХХ ст. на 

території Галичини речові докази самі часто виступали як предмет спору 

(відшкодування збитків, завдання шкоди майну) [19, арк. 101].  

Письмові докази в австрійському цивільно-процесуальному праві кінця 

ХІХ ст. вважалися одними з найбільш досконалих і достовірних доказів у процесі 

[137, c. 140]. Згідно Цивільного процесуального кодексу України (ст. 64) 
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письмовими доказами є будь-які документи, акти, довідки, листування службового 

або особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які 

мають значення для справи. Кодекс також передбачав, що письмові докази, як 

правило, подаються в оригіналі. Якщо подано копію письмового доказу, суд за 

клопотанням осіб, які беруть участь у справі, має право вимагати подання 

оригіналу [27, c. 32]. В австрійському цивільно-процесуальному праві ще до 

ухвалення Кодексу 1895 р. усталився принцип, згідно з яким письмові документи є 

найважливішим доказом у цивільних справах, а цивільне матеріальне право 

вимагало доказу письмовими документами для встановлення фактів, що торкалися 

усіх речових прав [69, s. 322–324]. 

Укладені урядовцями та посадовими особами документи згідно норм 

австрійського законодавства і в межах дії процесуального закону називалися 

публічними та визнавалися законним доказом у суді (§ 292) [40, s. 646]. Такі 

документи складалися заздалегідь сторонами для точного визначення взаємних 

прав і обов’язків, а також на випадок майбутніх конфліктів [178, c. 113–114]. Проте 

не кожний писаний документ вважався доказом у цивільному процесі; щоби 

документ мав силу доказу, вимагалося аби він відповідав певним вимогам щодо 

форми і змісту. Австрійське законодавство передбачало дві основні форми писаних 

документів: формальні (автентичні) та приватні (неофіційні, домашні) [137, c. 140]. 

Доказова сила автентичних документів ґрунтувалася на тому, що документ містив 

підпис представника влади, що автоматично давало гарантію справжності. Якщо 

суд визнавав певний писаний акт автентичним, то він набирав абсолютної 

доказової сили [80]. В умовах, коли суд визнавав акт сфальшованим, він втрачав 

значення як доказ у процесі. Щоправда, суд міг визнати сфальшованими лише 

окремі частини документа, які аналогічно втрачали доказову силу [176, c. 48]. 

Публічні за формою і змістом документи вважалися оригіналами  [137, c. 140]. 

У ситуації, коли у судді або однієї зі сторін виникали сумніви в автентичності 

документа, вони могли подати відповідний запит до тієї урядової особи, яка була 

автором / укладачем відповідного документа [64, c. 65]. Якщо сумніви в 

оригінальності не могли бути усунені цим шляхом, то обов’язок довести 
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справжність документа лежав на тому, хто посилався на цей документ (§ 310) [40, s. 

670]. Такою ж доказовою силою, як і публічні документи, володіли документи, хоч 

й укладені поза дією цього кодексу, але створені внаслідок наданої влади місцевим 

посадовим особам. Спростування публічних документів допускалося як щодо 

існування засвідченої у них події чи обставини, так і щодо невірного засвідчення 

цієї події чи обставини [40, s. 646–647]. 

Домашні документи, підписані особою, від імені якої вони складені або 

забезпечені засвідченим в установленому порядку, слугували повноправним 

доказом того, що викладена в них інформація зроблена особою, від імені котрої 

складено цей документ (§ 294) [40, s. 650]. Доказова сила торговельних і 

маклерських книг визначалася згідно з правилами, встановленими щодо цього 

предмету в Законі про торгівлю. Торговельні книги у тих випадках, в яких вони не 

слугували повним доказом, могли доповнюватися тільки допустимими цим 

Законом доказами. Торговельним книгам, запровадженим поза межами дії 

вказаного Закону, надавався доказовий характер у тій мірі, в якій вона прописана у 

законодавстві конкретного регіону (§ 295) [40, s. 652]. Ступінь присвоєння 

доказового характеру книгам, запровадженим дрібними торговцями і ремісниками, 

визначалася судом згідно норм § 272 Цивільного процесуального кодексу 1895 р. 

[40, s. 620]. Щоправда, Міністерству юстиції та Вищому крайовому суду у Львові 

доводилося неодноразово роз’яснювати окремі деталі торговельного законодавства 

(див., наприклад, рескрипт Міністерства юстиції від 14 листопада 1913 р. і рішення 

Вищого крайового суду у Львові від 5 грудня 1913 р.) [17, арк. 22]. 

У цивільному процесуальному праві існували й існують категорії фактів, які за 

своєю природою чи характером не можуть бути розтлумачені особами, котрі не 

володіють спеціальними знаннями чи досвідом. Тому, одним із засобів доказування 

у цивільному процесі виступав висновок експерта, який був наслідком проведення 

експертного дослідження. Дослідник Андрій Яковлів з цього приводу відзначав: 

“Так само, як ми вживаємо оптичні приладдя, щоб поповнити недосконалість 

наших очей, так і суддя, який не повинен мати енциклопедичної освіти, позичає в 
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науки необхідних йому помічників-спеціалістів, щоб добути спеціальні відомості 

про факти й предмети, йому потрібні для вирішення справи” [176, c. 35]. 

Якщо існувала необхідність фахової думки, суд міг послуговуватися 

експертною думкою. Під експертизою в австрійському цивільному процесі 

розумівся спосіб, за допомогою якого суд довідувався про такі факти і явища, для 

дослідження яких суд не мав достатніх спеціальних відомостей (наприклад, знань 

при правильному визначенні межі між земельними ділянками чи визначенні 

справжності певного документа) (§ 350) [40, s. 701–702]. Суд звертався до 

спеціаліста (спеціалістів) у певній сфері, який проводив дослідження – експертизу і 

подавав судові свій письмовий висновок із відповідними поясненнями.  

Експертиза виступала факультативним способом доказу, оскільки суд був 

зобов’язаний звертатися до експертів кожного разу, коли цього вимагала котрась зі 

сторін процесу. Сам суд також мав право ex officio призначати потрібних експертів, 

без прохання сторін. Як доказ у цивільному процесі експертиза наближалася до 

показів свідків, але з огляду на факти, які вони мали перевірити і кінцевої мети цієї 

перевірки, експерти суттєво відрізнялися від свідків. Свідок – це особа, яка 

інформувала суд про те, що вона бачила чи знає, без висунення особистих 

міркувань і висновків [65, s. 3–4]. Натомість експерт був покликаний робити свої 

висновки. Експерт не міг мати жодного стосунку до справи і визначався тоді, коли 

справа уже була в суді (свідки визначалися до того часу, як починався розгляд 

справи) [176, c. 40].  

Зі змісту ст. 66 Цивільного процесуального кодексу України випливає, що 

висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень, 

зроблених у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, задані 

судом [27, c. 33]. Подібним чином тлумачився експертний висновок і в 

австрійському цивільному процесуальному праві, котре діяло на території 

Галичини. Експертом вважалася особа, якій суд доручав завдання провести 

дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів, що містили інформацію про 

обставини справи, а також дати висновок з питань, які стосуються сфери її 

спеціальних знань (досвіду) [85, c. 82]. Експертами виступали переважно 
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посадовці, котрі володіли відповідними знаннями і могли залучатися для огляду 

тих чи інших доказів у справі (землеміри, інженери, архітектори, лікарі, фінансисти 

та ін.). Залежно від складності справи суд призначав одного або декількох 

експертів, беручи до уваги також особисту думку про них обох сторін процесу 

(задля уникнення упередженості). За судом залишалося право змінювати при 

потребі експертів (§ 351) [40, s. 706].  

На прохання однієї чи обох сторін процесу або ж на свій розсуд, для 

з’ясування суті справи, суд володів правом призначити огляд і за потреби залучити 

до огляду одного або декількох експертів (інколи в галицьких юридичних виданнях 

вживався термін “знатоки”. – Х. Д.). Якщо предмет огляду не можливо було 

доставити до суду або якщо огляд самим судом був надто утруднений, то 

допускався огляд за посередництвом спеціально відрядженим членом суду чи по 

стороннім суддею, про що вже йшлося вище. У такому випадку судді, якому 

доручили здійснити огляд, могло бути надане право вирішити питання про 

необхідність залучення експертів. Якщо огляд супроводжувався грошовими 

витратами, то головуючий або ж відряджений працівник суду міг вимагати, щоби 

сторона, яка клопотала про огляд, внесла кошти на відшкодування затрат (§ 368) 

[40, s. 719]. 

Експерт володів правом знайомитися з матеріалами справи, вказувати на 

важливі, на його думку, факти, які безпосередньо стосуються справи, бути 

присутнім на місці вчинення процесуальних дій, отримувати плату за здійснену 

роботу. Експерт не мав права за власною ініціативою збирати докази (без 

відповідного уповноваження судом), розголошувати стороннім особам інформацію, 

що стала відомою йому унаслідок проведення експертизи, передоручати 

проведення експертизи іншим людям. Заслуховування свідків чи експертів до 

початку судового розгляду чи поза ним вважалося незаконним (§ 175) [40, s. 448].  

Доказову силу експертизи суд оцінював вільно, щоправда, він був 

зобов’язаний спеціальними нормами закону [209, s. 65]. Суд мав право погодитися 

з висновками експертів, а міг їх і відкинути, якщо вони суперечили уже доведеним 

фактам та обставинам спірної справи. Також суд міг просити у експертів 
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додаткових досліджень та пояснень. Проте, у випадку, коли обидві сторони 

процесу погоджувалися з висновками експертизи, то суд зобов’язувався неодмінно 

її врахувати [176, c. 40].  

У цивільному праві, однак, залишалася велика кількість фактів, які не 

піддавалися експертизі. Ці факти суд міг верифікувати тільки завдяки доказам у 

точному розумінні того слова, вдаючись до методів індукції та дедукції, проводячи 

аналогії. Також суд міг відштовхуватися у своїй діяльності від показів свідків тих 

чи інших подій, які є іншим різновидом доказів. Покази свідків – це повідомлення 

осіб про відомі їм обставини, які мали значення для справи. Свідок (Zeuge) – це 

учасник цивільних процесуальних відносин, який викликається судом для подання 

показів стосовно відомих йому обставин, які важливі для правильного вирішення 

цивільної справи [85, c. 81]. Свідки складали свої покази перед судом у присутності 

сторін, а їхні покази вносилися до протоколу. Доказову силу свідчень суд 

встановлював самостійно, зіставляючи ці покази з іншими доказами у справі. 

Відповідна самостійність суду при оцінці доказової сили зізнання свідків була 

характерною особливістю модерного цивільного процесуального права  

[137, c. 141].  

Покази сторін не могли слугувати об’єктивними й неупередженими доказами, 

адже кожна сторона була зацікавлена у вирішенні справи на свою користь. Саме 

тому ключовим виступало ще римське правило: не можна бути свідком у власній 

справі (nemo testis idoneus in causa propria) [90, c. 330]. Однак, за певних умов, 

покази сторін теж могли мати вагу доказів. Це було можливим за двох обставин: 

1) сторона повідомляла про якийсь конкретний факт і підтверджувала це клятвою / 

присягою; 2) сторона повідомляла факт, який апріорі шкодив їй, що давало судові 

підстави тлумачити такі показання як істинні. Покази сторони на користь 

супротивника називаються зізнанням [207, s. 173]. 

Кількість свідків у справі традиційно не обмежувалася, що було притаманно 

австрійському цивільному процесу ще до ухвалення Кодексу 1895 р. [65, s. 3]. 

Свідками не могли виступати особи: 1) не здатні передати побачене або почуте 

ними, тобто особи з фізичними чи психічними дефектами (божевільні, сліпі, глухі, 
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діти до семи років); 2) близькі родичі, як-от діти у своїх свідченнях проти батьків; 

3) духовні особи, якщо вони довідалися певну інформацію на сповіді; 4) посадові 

особи, котрі своїми свідченнями могли порушити державну таємницю (якщо вони 

не звільнені від дотримання цієї таємниці керівництвом) (§ 320) [40, s. 676]. Усі 

обставини, котрі впливали на неупередженість свідка і на достовірність його 

показів, ретельно вивчалися судом (§ 327) [40, s. 681]. 

Покази свідків історично вважаються найдавнішою, найпростішою і 

найзагальнішою формою подання доказів [65, s. 3]. Свідчення про ті чи інші факти 

або ж події могли надходити від позивача, відповідача, третіх осіб. Свідчення 

відповідача, в яких він зізнавався у скоєному і засуджував свої дії, називалися 

зізнанням. Зізнання є заявою (усною чи письмовою), предметом якої є конкретний 

юридичний факт [207, s. 173]. Воно, як й інші докази, володіло доказовою силою 

тільки в тій справі, в якій було подано. Довіра до показів свідків ґрунтується на 

потрійній презумпції: 1) що свідок не помилився, коли бачив певне порушення; 

2) що свідок не помиляється, коли дає зізнання перед судом; 3) що свідок сумлінно 

підійшов до свідчень і не прагне заплутати своїми показами суд. Цей вид доказу, 

без сумніву, можна вважати ключовим, оскільки його поява зумовлювала 

закінчення спору без необхідності подавати інші докази. Річ у тім, що зізнання є 

безповоротним у тому розумінні, що його не можна відкликати [176, c. 42]. 

Водночас, на нашу думку, покази свідків є найнебезпечнішою формою доказу, 

оскільки рішення у справі залежить від щирості зізнання людини. Зважаючи на той 

факт, що людям притаманні фізичні та моральні недоліки, то достовірність їхніх 

зізнань залежить від стану їхньої пам’яті, освіти, почуття справедливості, 

розуміння громадянського обов’язку. Аналізуючи цивільно-процесуальне право, 

А. Яковлів зауважував: “Людина – доступна неправді, високоморальні особи 

мимоволі можуть помилятись, а менш моральні й добровільно підуть на помилку, 

нахилені до того повагою, дружбою, загрозою, не рахуючи вже причин 

неморальних: власної користі, ненависті, помсти та інше, що спокушають говорити 

неправду. Доказ свідками не менш небезпечний і з огляду на наслідки, які він 

лишає за собою: вживаний майже при всіх спірних справах, доказ свідками 
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служить причиною до розмноження процесів, творячи постійні конфлікти та спори, 

що виникають зі споминів про добровільні та недобровільні помилки свідків, або 

через хибне тлумачення договорів та зобов’язань за відсутністю писаних актів” 

[176, c. 41]. Відтак зізнанням свідків не дозволялося заперечувати або доповнювати 

зміст писаних документів. Проте їхня думка враховувалася тоді, коли йшлося про 

спори щодо підробки і сфальшування писаних документів. Як виняток, зазвичай 

дозволялося використовувати покази свідків, коли документи (наприклад, про 

позику) були втрачені під час пожежі, повені чи іншого стихійного лиха або 

виявилися простроченими [176, c. 41]. 

Варто звернути увагу і на такий вид доказів як присяга – акт, яким людина 

присягає іменем Бога на доказ того, що говорить правду. В цивільному процесі 

монархії Габсбурґів присяга аж до 27 квітня 1873 р. незмінно вважалася одним із 

найважливіших доказів істинності того чи іншого твердження. Присяга 

трактувалася більш важливим актом, ніж звичайне твердження сторони, оскільки 

присяга містила у собі поклик не тільки на почуття честі, але й на релігійне 

вірування того, хто дає присягу [65, s. 3–4]. У тогочасному цивільно-

процесуальному праві, зокрема в австрійському Кодексі 1895 р., вживання присяги-

клятви іменем Бога виключено з числа доказів. Річ у тім, що Цивільний кодекс 

Ф. Кляйна ґрунтувався на засаді вільної оцінки доказів, тоді як присяга певною 

мірою “зв’язувала” суд і не давала можливості винести рішення, незалежне від 

даної присяги. Замість обов’язкової присяги, австрійський Цивільний 

процесуальний кодекс запровадив іншу, подібну до зобов’язуючої присяги сторін 

форму доказу – доповнюючу чи добровільну присягу, і сам суд визначав потребу, 

якій зі сторін необхідно давати свої свідчення під присягою (§ 376) [40, s. 729]. 

Отже, для встановлення справедливого й об’єктивного рішення у цивільному 

процесі суди в Галичині посилалися на докази, які давали змогу з’ясувати суть 

справи. З-поміж визначених Цивільним процесуальним кодексом 1895 р. доказів 

основними вважалися письмові й речові докази, а також показання свідків, 

висновки експертів. Окремі докази, передбачені старим австрійським цивільним 

процесом, як-от присяга, втратили свою вагу. 
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3.4. Підсудність цивільних справ та витрати на судовий розгляд 

Розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між 

судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчості їм цивільних справ 

називаються підсудністю. Розтлумачуючи зміни в австрійському цивільному 

процесі, відомий правник Кость Левицький вкладав у це поняття “повинність 

сторони піддатися власти покликаного суду” [136, c. 4]. Іншими словами, 

підсудність – це властивість цивільних справ, за допомогою якої їхній розгляд і 

вирішення віднесено законом до відповідного суду. Інший галицький юрист, 

адвокат Пилип Евин констатував (тогочасну стилістику збережено): “Щоби суд міг 

предложену єму справу порішити, треба, щоби ся справа, в міру поставлених 

законом по сій причині условій, була підчинена тому власне судови як з огляду на 

свій предмет, вартість будь своєрідність такі і з огляду на місце осідку осіб 

участвующих в справі будь з огляду на місце положення предмету справи зглядно з 

огляду на місце ділання, яке виповнює предмет дотичної справи” [113, c. 235–236]. 

Тобто, мова велася про певні підстави для судової приналежності і підсудності 

(Kompeteтzgrund) [136, c. 4]. 

Існує два види підсудності – функціональна і територіальна. Функціональна – 

це підсудність, яка визначає компетенцію окремих ланок судової системи на 

підставі виконуваних ними функцій. Територіальна підсудність розмежовує 

компетенцію при розгляді справ між однорідними судами. Виділяють також і 

загальну підсудність, котра визначається за місцезнаходженням відповідача [85, c. 

105]. Норми про визначення підсудності було, зокрема, закріплено у Законі про 

судочинство і приналежність звичайних судів у цивільних справах 1895 р. 

Щоправда, австрійське законодавство по-іншому визначало правосудність у 

спірних і неспірних справах, але лише з огляду на своєрідність цих справ. Якщо 

виникала справа, для якої неможливо визначити згідно закону підсудність, тоді 

вона передавалася до Найвищого суду у Відні, який визначав для її розгляду судову 

інстанцію. Попри можливу законну зміну підсудності, справу зобов’язувався 

довести до логічного завершення суд, який розпочав її розгляд (§ 29) [40, s. 1137]. 
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У певних випадках апеляційний суд міг передоручити справу іншому суду першої 

інстанції (звісно, у межах чинного округу конкретного Вищого крайового суду).  

За основу територіальної підсудності був прийнятий принцип римського 

права actor sequitur forum rei – “позивач підлягає суду відповідача”. Тобто судовий 

позов (за всіх інших рівних умов) підлягав компетенції того суду, в окрузі якого 

знаходилось постійне місце перебування відповідача (або місце знаходження 

нерухомості відповідача). Отже, розгляд цивільних справ мав відбуватися: у 

першій інстанції – в повітових або ж крайових судах; в другій інстанції – в 

крайових (у випадку, коли в першій інстанції справа розглядалася у повітовому 

суді) і вищих крайових судах (у випадку, коли в першій інстанції справа 

розглядалася у крайовому суді) [136, c. 9]. У Коронному краї Галичини і 

Володимерії з 1855 р. функціонували два Вищих крайових суди – у Львові (для 

Східної Галичини) і в Кракові (для Західної Галичини). Третьою інстанцією 

виступав Найвищий трибунал у Відні (§ 2–4 Закону про судочинство і 

приналежність звичайних судів у цивільних справах 1895 р.) [40, s. 1115]. 

Принцип actor sequitur forum rei обмежувався чітко встановленими 

законодавством обставинами: 1) позови про нерухоме майно підлягали компетенції 

того суду, в окрузі якого містилося нерухоме майно, а не суду, в окрузі якого 

проживав відповідач; це мотивувалося тим, що місцевий суд міг вирішити справу 

оперативніше і з меншою затратою коштів. Якщо нерухоме майно знаходилося в 

окрузі двох чи трьох судів, то позов подавався до того суду, в окрузі якого 

містилося управління маєтку; 2) коли предметом позову виступало нерухоме 

майно, грошова сума або ж виконання договорів, тоді позивач мав право вибирати 

між судом місцезнаходження майна чи місця проживання відповідача; 3) позови 

про спадщину вважалися підсудними тому судові, в окрузі якого містилася 

спадщина; 4) позови стосовно товариств, спілок та інших юридичних організацій 

вважалися підсудними судові, в окрузі якого перебувала їхня контора (офіс, 

управління); 5) позови по договорах визначалися підсудними судові за місцем 

складання договору або судові, який сторони вибрали при укладенні договору і 

зазначили це в документі [176, c. 41].  
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Торговельні, морські і гірничі справи мали право розглядати загальні суди або 

ж спеціально створені для цих питань суди [136, c. 21]. Щоправда, серед суддів 

загального суду мав бути один спеціаліст із конкретної господарської сфери (§ 7 

Закону про судочинство і приналежність звичайних судів у цивільних справах 

1895 р.) [40, s. 1118]. У великих промислових містах існували ще окремі суди для 

промислово-робітничих питань, котрі однак діяли лише в першій інстанції, а у 

вищих судах справи, розглянуті ними, передавалися звичайним судам. Спори про 

порушення водних прав розглядалися судами, на території чинності яких відбулося 

конкретне порушення (§ 82–83) [40, s. 1213–1214]. 

В австрійському цивільно-процесуальному праві справи, які належали до 

сфери цивільного судочинства, не обмежувалися питаннями, пов’язаними зі 

спорами. У судочинстві за Кодексом 1895 р. спостерігаємо чимало питань не 

пов’язаних зі спорами, що мали радше адміністративний характер, або ж 

кваліфікувалося як “адміністративна діяльність у сфері приватного права”  

[127, c. 175]. Серед них можемо виокремити такі категорії справ, які охоплюють 

сферу цивільного права, що вимагають активного втручання судді в інтересах 

сторін, що не мають можливості захищати свої інтереси – земельні питання, 

торговельні реєстри, опікунство, банкрутство [136, c. 13].  

Підсудність у неспірних справах регламентувалася спершу імператорським 

патентом від 9 серпня 1854 р., а після 1895 р. –  Законом про судочинство і 

приналежність звичайних судів у цивільних справах (§ 105–122) [40, s. 1247–1261]. 

Перегляд спадкових справ покладався на повітові суди, а якщо у справі йшлося про 

номінальну власність – на крайові суди. Якщо спадкоємець помер за кордоном, до 

перегляду спадкової справи залучався його останній загальний суд. У випадку, 

коли було неможливо встановити такий суд, справу повинен був розглядати той 

повітовий або крайовий суд, де містилося майно або більша частина майна, яка 

фігурувала у заповіті (§ 105) [40, s. 1247]. Ця сама норма поширювалася і на 

ситуацію, коли в Австро-Угорщині помер громадянин іншої держави, залишивши 

там своє майно (§ 106) [40, s. 1247–1248]. У випадку іноземців, котрі не мали 
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загального суду, застосовувався суд в окрузі їхнього проживання (§ 109)  

[40, s. 1249–1250].  

Закон про судочинство і приналежність звичайних судів у цивільних справах 

1895 р. зобов’язував всі скарги, якщо не існує для них особливої підсудності, 

вносити до місцевого повітового суду (§ 76; у містах, таких як Львів, – до 

крайового суду) [40, s. 1205]. З усіх судів у певній місцевості головним у сфері 

підсудності вважався той суд, в окрузі діяльності якого проживав чи перебував 

позивач (§ 103) [40, s. 1239]. Справи осіб, які мешкали поза межами Австро-

Угорщини, але володіли у країні майном, розглядалися в окрузі того суду, де було 

зареєстровано майно. У випадку розгляду справи застави, за місце майна вважалося 

місце, де проживав боржник позивача або де мешкав поручитель застави. Місцем 

осідку закордонних товариств і спілок визнавали місце розташування їхнього 

головного офісу (§ 99) [40, s. 1234–1235]. Проте сторони могли письмово 

домовитися про розгляд справи в іншому суді, у компетенції якого перебувало 

відання цими питаннями. Але не можна було жадати розгляду у вищому за 

інстанцією суді, проминувши суд нижчої інстанції. Так само заборонялося 

змінювати загальний суд на торговельно-морський (§ 104) [40, s. 1239–1240].  

Загальним судом для жовнірів і жандармів, які перебували на службі, 

визначався суд у місці їхнього постою, а у випадку зміни місця постою (під час 

походу) – місце, де в останнє стояли залогою / гарнізоном (§ 68 Закону про 

судочинство і приналежність звичайних судів у цивільних справах 1895 р.) [40, s. 

1191]. Дипломати, котрі виконували свої функціональні обов’язки за межами 

країни, повинні були судитися в Австро-Угорщині. Якщо ж підсудність справи 

було складно визначити, то дипломати мали право позиватися до повітового (або 

крайового) суду у Відні, в окрузі якого містилося Міністерство закордонних справ 

(§ 69 Закону про судочинство) [40, s. 1196]. Загальним судом для державної казни 

чи казни громади визнавався той суд, в окрузі якого знаходився її головний осідок 

(§ 74 Закону про судочинство) [40, s. 1200]. 

У сфері підсудності жінок Закон гласив, що аж до розлучення чи смерті 

чоловіка його дружина повинна була позиватися до суду, який виступав загальним 
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судом її чоловіка (§ 70 Закону про судочинство) [40, s. 1197]. Якщо чоловік 

покинув межі Австро-Угорщини, загальним судом для дружини визначався суд у 

місцевості проживання жінки (ця норма не поширювалася на їхніх спільних дітей). 

Після повернення чоловіка дружина поверталася у підсудність загального суду 

чоловіка. Законні діти (у тому числі прийомні) теж належали до підсудності 

загального суду свого батька (зокрема, прийомного). Так тривало до набуття ними 

повноліття і права вільно розпоряджатися своїм майном (§ 185 Цивільного 

процесуального кодексу) [40, s. 471–472]. Загальним судом для 

незаконнонароджених дітей вважався суд їхньої матері або суд, в окрузі якого 

містився сиротинець, де вони виховувалися (§ 72) [40, s. 1199]. 

Закон про судочинство і приналежність звичайних судів у цивільних справах 

1895 р. розтлумачував також підсудність в особливих випадках. Наприклад, 

передбачалося, що подружні маєткові спори належали до того крайового суду, в 

окрузі діяльності якого подружжя мало останній спільний осідок (§ 76)  

[40, s. 1205]. Якщо ж не існувало такого спільного осідку, то справу повинен був 

розглядати загальний суд позивача (у крайньому випадку крайовий суд у Відні). 

Питання добровільного розлучення мав право розглядати загальний суд  

на місці проживання чоловіка, а не жінки (§ 114 Закону про судочинство)  

[40, s. 1254–1255]. 

Усі справи, пов’язані зі спадщиною (заповіти, спори вірителів, позови проти 

спадкоємця та ін.), належали до компетенції того суду, де розглядалася справа про 

спадщину. Предметну підсудність визначала у такому випадку вартість предмета 

спору. Спори щодо права на нерухомість і визначення меж належали до юрисдикції 

того суду, в окрузі якого була розташована ця нерухомість. Справи обтяження 

нерухомості, а також сервітутні справи перебували у юрисдикції того суду, де 

містилася обтяжена нерухомість чи сервітут [113, c. 241]. 

До робітників, прислуги, помічників, практикантів і учнів у маєткових справах 

можна було позиватися там, де вони несли службу, працювали або навчалися (§ 86 

Закону про судочинство) [40, s. 1215]. Ремісники, крамарі, власники готелів, 

перевізники, а також слуги, помічники, приватні учителі за надані послуги могли 
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позиватися в межах 90 днів від часу надання останньої послуги і до суду в місці 

свого осідку (якщо особа, яка користувалася певними послугами змінила місце 

свого проживання). Власників рудних копалень, фабрик, торговельних фірм та 

інших, які крім головного осідку підприємств мали й власний осідок, можна було 

позивати за котроюсь із двох адрес. Власника земельного маєтку можна було 

позивати і до того суду, де велося господарство або розташовувалися господарські 

приміщення (§ 87) [40, s. 1216]. Питання судового огляду і заслуховування думки 

експертів покладалися на той повітовий суд, на території діяльності якого 

знаходилося це майно. У випадку домініальних посілостей – справу розглядав 

крайовий суд (§ 117 Закону про судочинство) [40, s. 1258].  

Справи про підтвердження чи спростування справжності договору, визнання 

договору не чинним, повинні були розглядатися у тих судах, округу діяльності 

яких стосувався конкретний договір (§ 88) [40, s. 1219]. Кожен повітовий суд 

володів правом завіряти підписи, підтверджувати їхню справжність. Зі скаргою про 

виконання права застави дозволялося долучати і скаргу про виплату передбаченого 

заставою відшкодування (§ 91) [40, s. 1228]. Скарги про порушення посідання 

рухомих речей дозволялося вносити і до суду місця скоєння порушення (§ 92 

Закону про судочинство) [40, s. 1229–1230]. 

Якщо певна особа вирішила подавати позов до суду на декількох осіб в одній 

справі, але які проживали в різних місцевостях, можна було звертатися до одного 

суду, який був загальним судом для котрогось із відповідачів. Якщо поміж 

відповідачами були головні і побічні боржники, то справу необхідно було подавати 

щодо одного з головних боржників (§ 93) [40, s. 1230]. У випадку, коли певний суд 

розглядав справу між двома сторонами, а в третьої сторони виникла потреба 

подати ще один позов, Закон про судочинство і приналежність звичайних судів у 

цивільних справах 1895 р. передбачав подання третьою стороною позову до того 

самого суду, що розглядав справу між першими двома сторонами (§ 94 Закону про 

судочинство) [40, s. 1231].  

Підсудність у справі амортизації цінних паперів визначалася статутними 

приписами товариств або держави. Якщо особливих приписів не існувало, 
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амортизацією мав займатися загальний суд того, хто клопотав про це. 

Амортизацією векселів і цінних купецьких паперів займався спеціальний 

торговельний суд (§ 115) [40, s. 1255]. З аналізу архівних матеріалів, відзначимо, 

що питання векселів досить часто розглядалося у Галичині. 

Кожний цивільний процес фактично містив два процесуальні предмети – 

головний (предмет самого спору) і побічний, котрий передбачав відшкодування 

процесуальних витрат [214, s. 250]. За австрійським цивільно-процесуальним 

правом, кожна зі сторін сплачувала ті судові витрати, які накладалися відповідно 

до здійснюваних ними дій у суді [87, c. 721]. Згідно з § 54 Закону про судочинство і 

приналежність звичайних судів у цивільних справах 1895 р., з огляду на предметну 

підсудність, суд вирішував питання про вартість предмета спору безпосередньо під 

час внесення скарги [40, s. 1177]. Відсотки й інші побічні кошти не враховувалися 

до цієї суми. Декілька вимог одного позивача, зазвичай об’єднували в одну скаргу. 

Там, де предметом скарги виступала не грошова сума, а певна річ, однаково 

потрібно було встановити її вартість (§ 59 Закону про судочинство) [40, s. 1184]. 

Якщо у справу залучалися експерти і їхня робота вимагала оплати, відповідні 

грошові зобов’язання покладалися на сторону процесу, яка клопотала про потребу 

експертної оцінки [214, s. 251].  

Згідно з § 40 австрійського Цивільного процесуального кодексу кожна сторона 

зобов’язувалася відшкодувати витрати судового процесу. Якщо судовий процес 

відбувався з ініціативи не однієї, а відразу двох сторін, то витрати 

відшкодовувалися порівну (так було і раніше) [75, s. 153]. Право сторони, яка 

сплатила судові витрати, вимагати відшкодування їх від протилежної сторони 

визначалося § 41–53 [166, c. 366]. У нинішньому цивільно-процесуальному праві 

України встановлені правила розподілу судових витрат залежно від того, на чию 

користь ухвалено судове рішення. Зокрема, стороні, на користь якої ухвалено 

рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею та документально 

підтверджені судові витрати. Якщо позов задоволено частково, судові витрати 

присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а 
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відповідачеві – пропорційно до тієї частини позовних вимог, у задоволенні якої 

позивачеві відмовлено [85, c. 168].  

Вартість предмета спору визначав суд, а домагатися їх відшкодування 

дозволялося лише наприкінці справи (§ 54 Закону про судочинство), що, на нашу 

думку, було цілком логічним і виправданим кроком. Апеляцію на рішення щодо 

коштів можна було подавати навіть за умови, якщо не подавалася апеляція на 

рішення у справі. Суд вищої інстанції, перевіривши неправильно подану вартість 

спору, зобов’язувався повернути справу до повітового суду. Ціна предмета позову 

визначалася на підставі заяви позивача, підтвердженої на випадок сумніву певними 

доказами. Якщо предметом позову були гроші, тоді ціна позову традиційно була 

рівною сумі грошей, про які йшлося (до основної суми зараховувалися відсотки, 

визначені до дня позову, але в жодному разі не після) [75, s. 153]. Якщо ж 

предметом позову було право власності на нерухоме майно, то ціна позову 

визначалася відповідно до ціни цього майна, яку визначав сам позивач. Коли 

відповідач заперечував цю ціну і подавав свою, тоді суд встановлював ціну позову 

на підставі існуючих в Австро-Угорщині оцінок нерухомості. Австрійський 

цивільний процес визначав ціну нерухомого майна залежно від поземельних та 

чиншових податків: однорічний поземельний податок стягувався 70 разів, а 

чиншовий – 60 разів [176, c. 25]. 

У судових скаргах, де предметом позову виступали періодичні виплати, 

алгоритм встановлення ціни був достатньо складним. Якщо виплати були визначені 

у кількості і впродовж певного періоду (як-от орендна плата згідно договору за 

п’ять років) тоді ціна позову визначалася сумою всіх виплат разом – за умови, якщо 

ця сума була меншою за щорічну виплату в 20 разів (у Німеччині, наприклад, у 12,5 

раза). Коли кінцевий термін виплат був невідомим, тоді ціна позову 

встановлювалася збільшенням річної виплати у 10 разів для періодичної і 20 разів 

для дожиттєвої ренти [113, c. 239]. У позовах про грошові борги, іпотеку та заставу, 

ціна позову встановлювалася сумою боргу з відсотками по день подання позову або 

сумою, що була прописана у договорі. Ціна предмета, даного в заставу, визначала 

ціну позову тоді, коли вона була нижчою за суму боргу і навпаки [176, c. 25]. 
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Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. передбачав таке поняття, як “право 

бідності” (убогості). У § 63 йшлося, що особа, яка за своїм майновим становищем 

не в змозі відшкодувати необхідну суму за судовий процес, могла клопотати перед 

судом про визнання за нею права бідності [40, s. 269]. Право бідності на основі § 57 

Цивільного процесуального кодексу могло бути визнаним і за іноземцем, але лише 

у тому разі, коли у цій державі, представником була конкретна особа, таке право 

визнавалося і за австрійськими підданими. У випадку сумнівів у дотриманні такої 

взаємності суд мав право зробити запит у Міністерство юстиції, висновок якого для 

суду мав зобов’язуючий характер [40, s. 250].  Міністерство видало 23 травня 

1897 р. окреме розпорядження, котре стосувалося виготовлення і підтвердження 

свідоцтв щодо визнання право убогості [44, s. 427–428]. 

Відомий цивіліст Станіслав Дністрянський так сформулював зміст убогості: 

“Коли майно є так мале, що вистачає ледве на покриття конечних потреб… 

Поняття убожества є також релятивне, якщо хтось порівняно з іншими людьми 

того самого соціального стану має за мале майно і не в силі вдоволити вимогам 

свого стану, то мусить обмежуватися до конечних потреб… Де йде про порівняння 

маєткових різниць між людьми різних станів і різних кляс, там головну роль 

відіграє абсолютне поняття; але в обсягу тих самих соціальних станів наступає 

порівняння на основі релятивного поняття” [103, c. 196]. Тобто, як бачимо з цих 

слів, питання убогості визнавалося тодішніми юристами як дуже відносне, що 

потенційно створювало підґрунтя для спекуляцій. 

Аби право бідності було визнане, зацікавлена особа зобов’язувалася надати 

судові свідоцтво про свої статки із зазначенням кількості членів родини, котрі 

перебували на її утриманні. Це свідоцтво підтверджував голова громади (війт) і 

повітове староство [118, c. 22–23]. У випадках, коли йшлося про осіб, над якими 

була встановлена опіка, відповідне свідоцтво міг надавати опікун (куратор) [181, s. 

127]. Власне, саме на основі подібного типу свідоцтв сторона процесу могла усно 

чи письмово клопотати (однак із обов’язковим занесенням такого клопотання до 

судового протоколу) про дотримання права бідності (§ 63–65) [40, s. 269–279].  
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З визнанням за стороною права бідності, за нею визнавалися такі права: 

1) сторона тимчасово звільнялася від усякого роду внесків і зборів у справі 

(наприклад, штемпелевих витрат, оплати експертам); 2) сторона звільнялася від 

надання забезпечення витрат у провадженні справи, яке вимагалося від позивача-

іноземця; 3) у справах, у яких сторони могли діяти на суді не інакше, як через 

адвокатів, сторона володіла правом вимагати аби суд призначив їй безкоштовного 

адвоката [193, s. 99]. У випадках, коли присутність адвоката була необов’язковою, 

сторона процесу, за якою визнали право бідності, володіла однак, правом 

клопотати про призначення їй безкоштовного захисника із працівників 

прокуратури чи суду (§ 64) [40, s. 274]. 

Право бідності втрачалося у трьох випадках: 1) поліпшення матеріального 

становища особи; 2) смерть убогої сторони; 3) недотримання законних умов 

надання права бідності, викладених у § 63, через що суд міг позбавити такого права 

[214, s. 252]. В останньому випадку також порушувалася кримінальна справа за 

внесення завідомо неправдивих даних у свідоцтво про бідність (згідно § 514, 522) 

[40, s. 1023]. Можемо припускати, що випадки зловживання правом убогості були 

непоодинокими. Підстави так вважати дає окреме розпорядження Міністерства 

юстиції від 15 січня 1917 р., яке детально визначало форму і зміст свідоцтва про 

убогість, а також обставини його видачі [41, s. 436–437]. 

Позови, предметом спору яких були рухомі речі незначної вартості або 

невеликі суми грошей, передавали у компетенцію третейських чи одноособових 

судів; якщо предмет позову був більшим за суму, встановлену в законі, його 

передавали до загальних судів. На думку австрійських юристів, невірним є 

твердження, нібито “малі” справи вважалися “менш важливими” через незначну 

суму позову [167, c. 161]. Ціна предмета спору впливала на судову інстанцію у 

такий спосіб, що позови, які по своїй ціні не перевищували встановленої у законі 

суми, вирішувалися судом першої інстанції остаточно, інші ж позови вирішувалися 

у двох чи трьох інстанціях (загальний суд, апеляційний суд і найвищий касаційний 

суд). При цьому варто мати на увазі, що кількість “малих” справ традиційно була 

більш ніж значною. Так, наприклад, у 1878 р. у Краківському і Львівському 
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апеляційних округах (останній охоплював і Буковину) кількість справ, залежно від 

вартості предмету спору виглядала таким чином: 

Таблиця 3.2  

Кількість розглянутих справ 

залежно від вартості предмета спору, 1878 р. [179, s. 54] 

Категорія суду до 500 зол. рин. понад 500 зол. рин. 

Повітові суди 31 933 1 534 

Окружні суди  1 416 1 060 

 

Із таблиці видно про кількісну перевагу дрібних справ у повітових судах, тоді, 

як в окружних судах Галичини така перевага, хоч і була, не видавалася настільки 

вагомою. 

З огляду на вартість предмета спору, ст. 49 Закону про судочинство і 

приналежність звичайних судів у цивільних справах 1895 р. відносила до 

компетенції повітових судів усі справи, де вартість предмета спору не 

перевищувала 1 000 кор. (понад цю суму належали до компетенції окружних судів) 

[40, s. 1164–1165]. Незалежно від вартості предмету спору Кодекс визначав перелік 

справ, які належали виключно до юрисдикції повітових судів. Зокрема, це 

визначення батьківства “незаконних дітей” (народжених) поза шлюбом, а також 

обов’язки їхнього батька супроти дітей та їхньої матері (§ 1328 Цивільного 

кодексу) [29, s. 390]. Повітові суди зобов’язувалися розглядати питання 

розмежування і виправлення меж земельних ділянок, порушення посідання та 

договорів найму (§ 1103 Цивільного кодексу) [29, s. 306], проживання (Ausgedinge), 

сплату заборгованості з визначеного чиншу (§ 560 Цивільного процесуального 

кодексу) [40, s. 1023], спори між господарями та найманими працівниками, слугами 

(спори подібного типу повинні були розглядатися до 30 днів у староствах, а після 

вказаного терміну, у разі не вирішення, передавалися до повітового суду) [113, c. 

237]. 

Зазначимо, що багато галицьких юристів кінця ХІХ ст. вважали суму у 

1 000 кор. занадто завищеною, пропонуючи знизити грошовий поріг до 500 або й 
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до 300 кор. з огляду на нерозвиненість фінансового ринку краю і бідність 

населення [76, s. 121]. Наприклад, згадуваний уже нами правник К. Левицький ще 

напередодні ухвалення нового австрійського Цивільного процесуального кодексу 

стверджував: “У нас при слабо розвиненім господарстві грошевім, особливо в 

сільських повітах, сума 1 000 зл. ав. перевисшає звичайну найвисшу вартість. 

Наколи би отже сю постанову прийнято до нового закону, то сільське населення 

було б покривджене, не маючи в першій інстанції майже ніколи суду збірного” 

[136, c. 14]. 

У зв’язку з цим, до юрисдикції окружних судів було віднесено справи, вартість 

предмету спору яких перевищувала 1 000 кор.*, а також спори, які не належали до 

компетенції повітових судів, і спори, перелічені у § 51 Закону про судочинство і 

приналежність звичайних судів у цивільних справах 1895 р. [40, s. 1171–1172]. 

Незалежно від суми предмета спору, до юрисдикції окружних судів належали такі 

справи: визнання або заперечення законної спорідненості (кровних зв’язків, § 158 

Цивільного кодексу); недобровільного розлучення; взаємин між подружжям, 

родичами й законними дітьми (якщо вони не належали до полагодження у 

безспірний спосіб) тощо [113, c. 238]. У цьому ж параграфі також 

перераховувалися питання, які відносилися до компетенції торговельно-морських 

судів – головно справи, предмет спору яких також перевищував 1000 кор. Окрім 

того, ці суди мало право розглядати справи, пов’язані з торговельними спорами 

зареєстрованих купецьких спілок, взаємин між купцями, охорони купецьких прав, 

привілеїв і знаків [136, c. 17]. Водночас згадані суди займалися векселевими і 

морськими спорами [214, s. 94], спорами у сфері відшкодувань унаслідок завдання 

тілесних пошкоджень на залізниці (окремо регламентувалося Законом від 5 березня 

1869 р.). Стосовно останнього питання, то позивач мав право обрати або один із 

судів на території реєстрації конкретної залізниці, або суд, в окрузі діяльності якого 

трапився нещасний випадок [113, c. 238]. 

У тих містах, де діяли окремі торговельні або торговельно-купецькі суди, 

справи, вартість предмета спору яких була меншою за 1000 кор., підлягали саме 

                                                 
* В угорському цивільному процесі, до прикладу, 2 000 кор. 
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їхній компетенції. У віданні цих судів також перебували питання, викладені у § 49 

Закону про судочинство і приналежність звичайних судів у цивільних справах 

1895 р. (наймання кораблів, перевезення товарів кораблями). Спори гірничого 

характеру належали винятково до компетенції сенатів окружних судів, за винятком 

обставин, передбачених п. 2–5 § 49 вказаного Закону [40, s. 1164–1165]. 

Окремо доцільно згадати про визначення судом штрафів за неповагу до суду 

чи порушення судової дисципліни, що було прописано у Цивільному 

процесуальному кодексі 1895 р. Передбачалося, що спершу суддя повинен був 

зробити зауваження стороні, яка не дотримувалася закону чи його вказівок, при 

тому зазначивши, що негідна поведінка вплине на винесення рішення (§ 400) [40, s. 

772]. Якщо ж сторона процесу вдалася до грубої образи судового працівника, суд 

володів правом оштрафувати винуватця до 100 кор. (адвоката навіть до 200 кор.). 

Особи, які противилися рішенню суду, заради збереження суспільного порядку, 

могли піддаватися арешту на термін до трьох днів (адвоката суд міг позбавити 

права представляти конкретну особу на суді й рекомендувати знайти собі іншого 

захисника) (§ 199–200) [40, s. 494]. 

Отже, питання підсудності у цивільних справах були прописані у Законі про 

судочинство і приналежність звичайних судів у цивільних справах 1895 р., що був 

однією зі складових частин Цивільного процесуального кодексу. Порівняно із 

попереднім законодавством, новий Кодекс досить детально регламентував 

належність тієї чи іншої справи до юрисдикції конкретної судової інстанції. Так 

само детально було прописані норми, що визначали витрати на судовий розгляд. 

Проте найбільш дискусійним, зокрема в середовищі галицьких юристів і місцевої 

громадськості загалом, залишалося питання, яке стосувалося верхньої межі 

предмета спору між повітовими й окружними судами. 

 

Висновки до Розділу 3 

Таким чином, австрійський Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. став 

найповнішим вираженням соціальної концепції права на межі ХІХ–ХХ ст., а його 

загальні положення залишаються актуальними при проведенні правових реформ 
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навіть на початку ХХІ ст. Передусім варто відзначити, законодавче закріплення 

принципово нових начал цивільного процесу, обумовлених історичними 

обставинами та еволюцією правової думки. Такі принципи цивільного 

процесуального права, як гласність, диспозитивність, рівноправність сторін, 

усність, безпосередність, концентрація матеріалу, визначили завдання і мету 

судочинства у цивільних справах, характер, зміст і побудову цивільного 

судочинства Галичини, а також повноваження та процесуальну діяльність судів, 

учасників процесу, їхнє процесуальне правове становище.  

Саме принципи австрійського цивільного процесуального права та їхня 

реалізація у Галичині в досліджуваний період створили необхідні умови для 

забезпечення гарантій захисту прав і законних інтересів учасників (сторін) процесу. 

Кодекс 1895 р. визначив їхні обов’язки та права, а також закріпив правові підстави 

функціонування інституту повірених у справах (адвокатів). Укладачі Цивільного 

процесуального кодексу визначили та обґрунтували поняття процесуальної 

правоздатності, розмежували компетенцію суддів, відштовхуючись від засад 

територіальної та предметної підсудності. 

Значним поступом у реформуванні австрійського цивільного процесу, що було 

виражено у Цивільному процесуальному кодексі 1895 р., можна вважати 

поширення принципіу вільної оцінки доказів суддею. Доказами виступали 

свідчення сторін, свідків, документи, експертна оцінка тощо. Засада 

заслуховування сторін базувалася на принципі, що сторони мають рівні права і 

можливості для обстоювання своєї позиції у суді. Також кожна сторона могла 

залучати до справи законного представника (адвоката), який був покликаний 

захищати її інтереси згідно норм чинного права. Скрупульозне і змістовне 

тлумачення таких понять як докази та доказування, сприяло ефективнішому 

формуванню доказових баз у цивільних справах і пришвидшило їхній розгляд у 

судовій практиці, зокрема і в Галичині.  

У Галичині впродовж усієї другої половини ХІХ ст. гостро стояло питання 

встановлення меж витрат на судовий розгляд, що відображається у тогочасних 

публікаціях юристів. Незаможність значної частини місцевого українського 
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селянства ускладнювало захист їхніх матеріальних інтересів у судах.   Цей чинник 

у поєднанні з недостатньо врегульованим питанням використання тієї чи іншої мов 

при підготовці процесуальних документів і виступів на судовому засіданні 

залишалися одними з найбільш суперечливих моментів Кодексу 1895 р. Та, попри 

все, він, безумовно, належить до найдосконаліших збірок європейського цивільно-

процесуального права. 
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РОЗДІЛ 4 

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЯК ОСНОВНА СТАДІЯ ЦИВІЛЬНОГО 

СУДОЧИНСТВА У ГАЛИЧИНІ ЗА АВСТРІЙСЬКИМ ЦИВІЛЬНИМ 

ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ 1895 р.  

 

4.1. Подання позову та підготовка цивільних справ до судового розгляду 

Згідно з австрійським Цивільним процесуальним кодексом 1895 р., розгляд 

судом цивільної справи проходив декілька послідовних стадій – процесуальних 

стадій. Загалом у юридичній літературі виділяють декілька таких стадій: відкриття 

провадження на основі подання позову; провадження у справі до судового 

розгляду; безпосередньо судовий розгляд; апеляційне провадження; касаційне 

провадження; провадження у зв’язку з винятковими обставинами; провадження у 

зв’язку з нововиявленими обставинами і, нарешті, виконавче провадження  

[85, c. 27]. 

В австрійському праві ініціативним актом судового розгляду виступав позов, з 

якого, власне, розпочинався цивільний процес у вузькому значенні цього слова (у 

Галичині в досліджуваний час вживався спольщений термін “поступованє”)  

[137, c. 110]. Зважаючи на принцип диспозитивності, суд починав розгляд 

цивільних справ не інакше, як з ініціативи зацікавлених у цьому сторін. Якщо 

певна особа прагнула змусити іншу особу до здійснення певних дій на свою 

користь, вона повинна була заявити свою вимогу, або ж, іншими словами, подати 

письмовий позов до суду [102, c. 11]. Подати позов до суду мав право кожен 

громадянин країни, який вважав, що його право у той чи інший спосіб порушене 

[29, s. 7].  

Як уже йшлося у попередніх розділах, згідно з нормами австрійського 

цивільно-процесуального права, можливість подання позову, залежала від 

наявності правоздатності й виконання особою певних формальних умов [189, s. 43]. 

Особливо формалізованим у частині подання позовів був попередній цивільний 

процес в монархії Гасбурґів, упроваджений 1781 р. Наприклад, відповідно до 

надвірного декрету від 6 жовтня 1783 р. позови (листи), оформлені з найменшим 
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порушенням прописаних вимог, суддя мав право відхилити. Він також наділявся 

правом визначати час, за який та чи інша сторона, могла виправити листа. Якщо ж 

цього не було зроблено у визначені терміни, суддя мав право відхилити позов через 

т.зв. “занедбання справи” [143, c. 6].  

Кардинальні зміни у реформуванні цивільного процесу, зокрема й щодо 

процедури подання позовів в Австрії, а відтак і в Галичині, відбулися зі середини 

ХІХ ст. Спершу надвірним декретом від 24 жовтня 1845 р. був впроваджений 

“резюмуючий спрощений процес” (postępowanie sumaryczne), 20 листопада 

1852 р. – нова юрисдикційна норма і, зрештою, 27 квітня 1873 р. – Закон про 

розгляд дріб’язкових справ [72, s. 172]. Ці нововведення сприяли скороченню 

цивільного процесу, розмежували позови у тих справах, які потрібно було 

розглядати у повітових, а які в крайових судах [78, s. 351].  

Новий австрійський процес кінця ХІХ ст., хоч і був менш формалізованим, 

однак теж передбачав низку детальних вимог до позовної заяви. Вона могла бути 

подана письмово або усно, однак з обов’язковим фіксуванням у судовому 

протоколі [209, s. 70]. Усний позов допускався лише у повітових судах – найнижчій 

ланці австрійського судочинства (§ 27, 30) [40, s. 181, 192]. Заради точного 

визначення суб’єкта і об’єкта цивільного процесу, позов повинен був містити такі 

елементи, як привід, предмет, основу й мету позову. Авторитетний галицький 

правник Кость Левицький з цього приводу зазначав (стилістику збережено. – Х. Д.): 

“Позов основуєсь на трьох частях складових: основа подійсна або історична, засада 

правна і жаданє яко вислід обох перших основ” [137, c. 111]. До речі, українські 

правники Галичини вважали термін “позов” найвідповіднішим для духу 

української мови кінця ХІХ – початку ХХ ст., здебільшого відкидаючи іншомовні 

відповідники (“скарга”, “тяжба”, “жалоба”, “klage”) [94, c. 469]. 

Приводом до позову виступали певні дії осіб та наявність фактів, які 

породжували правові конфлікти. Предметом до позову вважалися вимоги, з якими 

позивач звертався до суду, тобто право, яке прагнув захистити позивач (“те, що він 

просив”). Аби встановити предмет позову, необхідно було звернути увагу на 

вимоги позивача, сформульовані у його позові. Основа позову – це найважливіший 
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елемент судового позову, під якою розуміли певні життєві обставини, факти, 

суспільні відносини, які були порушені і давали право особі, чиї права були 

порушені (“обставини, з яких випливав позов”), звернутися до суду для захисту 

своїх прав [181, s. 51]. Не вважалися основою позову докази, які позивач подав на 

виправдання своїх вимог, бо у позовах, що мали різну основу, могли бути однакові 

докази. Досить часто основу позову ототожнювали з його метою [176, c. 15]. 

Загалом, вказані вище елементи повинні були визначатися чітко і конкретно, щоби 

суть позову не викликала різних тлумачень і була зрозумілою як для суду, так і для 

відповідача. Водночас суд мав зрозуміти: позов є новим чи повторенням 

старого. Старий позов не підлягав повторному розглядові в суді першої інстанції 

[181, s. 2]. 

Згідно австрійського цивільно-процесуального права у позові зазначали 

вимогу і перелічували обставини, на яких ґрунтувалися вимоги позивача, а також 

докази, якими той планував скористатися на підтвердження своєї правоти при 

розгляді справи (у Галичині на означення судового розгляду, зазвичай, вживався 

термін “судова розправа”) [136, c. 2]. Від позивача не вимагалося викладати всі 

фактичні обставини справи, оскільки він міг це зробити уже усно і безпосередньо 

під час засідання суду. Необхідно було вказати тільки ті обставини, які визначали 

суть позову, або, за словами російського процесуаліста тієї епохи Євгенія 

Васьковського, “індивідуальність позову” [90, c. 291]. 

Предметом позову у цивільних справах часто могла виступати вимога про 

визнання права на майно, підтвердження чи спростування автентичності 

документа, якщо позивач володів за цим документом правом на майно [166, c. 366]. 

У позові про повернення майна позивач мав вказати на чому він ґрунтує свою 

вимогу: на праві власності, на фактичному володінні чи договорі оренди (всі ці 

форми володіння прописувалися у Цивільному кодексі). Варто наголосити, що 

законодавці чимало уваги приділяли питанню правового обґрунтування права 

власності, захист якого був одним із ключових в австрійському праві [184, s. 219]. 

Натомість таких деталей, як дата чи спосіб набуття майна вказувати не вимагалося 

(т.зв. субстанціалізація позову). Інакше було в ситуації, коли мова велася про 
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несплату заборгованості, адже зазначення часових складових вважалося важливим 

для справи [20, арк. 1]. 

Увага до майнових питань з нашого боку не є випадковістю, оскільки 

ознайомлення з низкою архівних матеріалів наштовхує на думку, що саме справи 

щодо розв’язання майнових спорів, зокрема земельних і спадкових, складали 

значну частку з-поміж усіх цивільних проваджень [5, арк.. 42, 47]. Це можна 

пояснити, з нашого погляду, як невпорядкованістю аграрних відносин у Галичині, 

так і соціальною структурою населення краю, де домінувало селянство, кількість 

якого у результаті демографічних зрушень зростала, а обсяги оброблюваної ними 

землі майже не змінювалися. Щоправда, траплялися й інші випадки, як-от справа 

про спір НТШ ім. Шевченка з вдовою Олександра Кониського про встановлення 

права власності на спадок, записаний Товариству [24, арк. 1–2]. 

При поданні позову у цивільній справі необхідно було вказати ціну його 

предмета, оскільки це було необхідним для встановлення підсудності й визначення 

судових витрат. У тому випадку, коли підсудність справи залежала від ціни позову, 

до уваги традиційно брали початкову ціну, вказану в позовному листі [1, арк. 5]. 

Оцінка предмета позову залежала від позивача, який міг на свій розсуд визначати 

величину завданих збитків, за винятком тих випадків, коли законодавство чітко 

визначало ціну позову. Позивачу дозволялося не визначати ціни позову тільки у 

тих випадках, коли позов не підлягав оцінці (наприклад, про визнання законності 

народження) або ж коли позов не міг бути оціненим станом на початок судового 

засідання (наприклад, позов про відшкодування збитків, розмір яких можна було 

визначити лише після відповідної експертизи) [214, s. 250].  

Позов вважався прийнятим до судового розгляду після того, як відповідачеві 

була надана копія позовної заяви (“оповідь спору”). Наводимо приклад зі 

збереженням тогочасної стилістики: “Ц.к. Суд повітовий в Раві Рускій. С. 1. 

125/2/2. Позовник: Николай Волицкий, господар в Гребнім. Пізваний Осип 

Занькович, господар в Гребнім о признанє права служебности переїзду через парц. 

гр. чк. 32 в Гребнім. Позовник Николай Волицкий вніс 1 цвітня 1902 р. проти мене 

позов о право служебности переїзду через парц. гр. чк. 32 в Гребнім, котру я 
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договором з дати Рава Руска дня 10 січня 1902 р. купив від Николая Лева господаря 

в Гребнім, як вольну від всіх тягарів. В виду сего, на случай паденя в сім спорі, був 

бим в праві домагатись від подателя Николая Лева від шкоди з запоруки; тому 

оповіщаю єму отсим той спір і домагаюсь в нім єго інтервенції. Розправу в сім 

визначено на день 8 цьвітня 1902 р. в ц.к. суді повіт. від І. в Раві Рускій. Підпис” 

[113, c. 301]. На цьому прикладі бачимо як на практиці чітко і небагатослівно, з 

дотриманням вимог Цивільного процесуального кодексу, складалася позовна заява. 

Важливим моментом в австрійському цивільно-процесуальному праві 

вважалося поняття термінів позовної давності – період, протягом якого особа могла 

звертатися за допомогою до суду за відшкодуванням збитків, а інша особа 

зобов’язувалася цю шкоду покрити, тобто понести юридичну відповідальність [91, 

c. 216]. На переконання відомого галицького правника Олександра Огоновського, 

“задавнення” (пропущення строку позовної давності) – це ситуація, яка ґрунтується 

на самому понятті права, завданням якого є “впорядкувати відносини нашого 

життя в спосіб, що відповідає практичним потребам; де немає практичної потреби, 

де не виявляється ніякий інтерес, там немає й опіки права” [147, c. 145]. 

Розвиваючи цю думку, можна стверджувати, що австрійське цивільно-

процесуальне право виходило з принципу диспозитивності й захисту приватного 

інтересу. Зауважимо, що значна частина правознавців сьогодні “не визнають 

юридичної заінтересованості як передумови права на пред’явлення позову до суду, 

бо таке визнання має негативні наслідки, оскільки в цьому випадку для з’ясування 

заінтересованості необхідно встановити наявність суб’єктивного права, яке і 

входить до предмета захисту” [158, c. 220]. 

Будь-яке звернення, вимога чи заява, спрямована до суду, повинна була 

оформлятися у вигляді клопотання, за винятком тих випадків, коли відповідні 

звернення подавалися усно з внесенням до протоколу (§ 74) [40, s. 298]. 

Клопотання мало містити: 1) назву суду, до якого воно скеровувалося; 2) вказання 

сторін із поданням імені та місця їхнього проживання; 3) зазначення законного 

представника чи повіреного, котрий захищатиме ту чи іншу сторону; 4) фіксування 

предмета спору; 5) зазначення додатків із конкретизацією – оригінал чи копія; 
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6) підпис сторони або її законного представника (§ 75) [40, s. 304]. Подібні складові 

позову передбачені і в чинному українському цивільному законодавстві, згідно з 

яким позовна заява повинна містити: 1) найменування суду, до якого подається 

заява; 2) ім’я позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо 

позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або 

місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі; 

3) зміст позовних вимог; 4) ціну позову щодо вимог майнового характеру; 

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 6) зазначення доказів, 

що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від 

доказування; 7) перелік документів, що додаються до заяви (ст. 119) [27, c. 56]. З 

цього, на нашу думку, випливає певна пов’язаність чинного українського 

цивільного процесу з напрацюваннями європейських, зокрема австрійських 

правників. Зауважимо, що запозичення окремих норм, положень і навіть цілих 

конструкцій Цивільного процесуального кодексу 1895 р. авторства Ф. Кляйна 

характерне й для інших центрально- та східноєвропейських країн (Польща, Чехія та 

ін.). 

Австрійський Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. передбачав 

підготовчий процес перед розглядом справи безпосередньо у судовій залі. Метою 

підготовчого засідання було впорядкування доказової бази, щоби під час одного 

розгляду вдалося вирішити спір [190, s. 713]. Попереднє провадження призначалося 

у випадках, коли предметом справи були певні розрахунки; якщо справа вважалася 

складною і громіздкою, то для прискорення процесу потребувалася попередня 

підготовка судових документів; якщо сторони подавали судові докази, які не могли 

були бути перевірені під час усного судового засідання, або сторони зверталися до 

свідків, котрі проживали на значній відстані від приміщення суду і їх доводилося 

допитувати на місці. Попереднє засідання завершувалося складанням протоколу, 

наданням доказів, що підлягали судовому огляду. Відтак головуючий призначав 

дати засідання та усних дебатів [166, c. 368]. 

Потребу у підготовчому засіданні вирішував суд з подання його голови або ж 

сторін процесу. Дуже часто у судовій практиці Галичини траплялися об’ємні 
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справи, що стосувалися майнових або спадкових справ, спорів між населеними 

пунктами і їхніми власниками. Заради пришвидшення та спрощення усного 

розгляду, суддя ознайомлювався із наявними матеріалами і при потребі міг їх 

об’єднати [13, арк. 18]. Суддя також звертав увагу на місце проживання свідків, 

оскільки через значну віддаленість від суду могла виникнути потреба їхнього 

заслуховування безпосередньо за місцем проживання, що відповідало § 245 

Цивільного процесуального кодексу [40, s. 581]. З-поміж процесуальних дій лише 

заслуховування сторін під присягою не могло відбуватися на підготовчому 

засіданні (§ 245) [40, s. 581]. Якщо підготовче засідання відбувалося лише заради 

перевірки доказів, то судді надавалося право заслуховувати обидві сторони 

процесу, щоби визначити докази, які надаються до справи [137, c. 134].  

На підготовчому засіданні сторонам процесу пропонувалося здійснити обмін 

письмовими поясненнями і визначити черговість та терміни їхнього подання. 

Ухилення сторони або ж обох сторін від письмових пояснень не тягло за собою 

серйозних наслідків, за винятком того, що справа напередодні розгляду залишалася 

недостатньо з’ясованою і теоретично могла невірно бути вирішена судом. Варто 

зазначити, що і сьогодні попереднє судове засідання проводиться з метою 

з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду, для 

забезпечення правильного та швидкого вирішення справи. Воно відбувається за 

участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Для врегулювання спору до 

судового розгляду суд з’ясовує: чи не відмовляється позивач від позову, чи визнає 

позов відповідач, чи не бажають сторони укласти мирову угоду або передати 

справу на розгляд третейського суду (ст. 130 Цивільного процесуального кодексу 

України 2004 р.) [27, c. 61–62]. 

Важлива роль у підготовці справ до розгляду належала судовій канцелярії, 

котра займалася складанням протоколів засідання та інших документів. З-поміж 

них були “доручення” (Uwiadomienie o sporże; litis demuntiatio; повістки з викликом 

до суду; судові виклики), форма яких визначалася § 87–88 Цивільного 

процесуального кодексу 1895 р. [191, s. 45]. Нову інструкцію у справі судового 
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документообігу, з урахуванням новел Цивільного процесуального кодексу 1895 р., 

було впроваджено в дію у Галичині з 1 січня 1897 р. [40, s. 325–327]. 

Визнавши можливим дати позовній справі законний перебіг, суддя видавав 

розпорядження про виклик відповідача через відповідне інформування. Повістки 

вручалися стороні процесу або її представникові (якщо таких було декілька, то 

лише одному з них) [181, s. 96]. У позовах щодо осіб позбавлених процесуальної 

правоздатності, повістку вручали їхнім законним представникам – кураторам, 

опікунам. Повістка містила інформацію про суть позову і дату, на яку викликали до 

суду відповідача [181, s. 96]. Зазвичай повістку виготовляли у двох ідентичних 

примірниках: один вручали відповідачеві, другий – з підписом оповіщення 

відповідача повертався до суду і слугував доказом оповіщення відповідача про 

висунений проти нього позов і дату його приходу до суду [90, c. 299]. Для 

порівняння, ст. 75 Цивільного процесуального кодексу України передбачає такий 

зміст судової повістки: 1) ім’я фізичної особи чи найменування юридичної особи, 

якій адресується повістка; 2) найменування та адресу суду; 3) зазначення місця, дня 

і часу явки за викликом; 4) назву справи, за якою робиться виклик; 5) зазначення, в 

якості кого викликається особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, 

експерт, спеціаліст, перекладач); 6) зазначення, чи викликається особа в судове 

засідання чи у попереднє судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у 

зв’язку з необхідністю дати особисті пояснення – про потребу дати особисті 

пояснення; 7) у разі необхідності – пропозицію особі, яка бере участь у справі, 

подати всі раніше неподані докази; 8) зазначення обов'язку особи, яка одержала 

судову повістку в зв’язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її 

адресату; 9) роз’яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу 

особи, яка викликається (накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи 

за відсутності, залишення заяви без розгляду), і про обов’язок повідомити суд про 

причини неявки [27, c. 36–37]. 

У неділі, свята і серед ночі дозволялося вручати повістки лише на основі 

письмового дозволу керівництва суду (§ 100) [40, s. 344]. Судові повістки можна 

було вручати безпосередньо у помешканні, на підприємстві, в готелі, у канцелярії 
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суду (зокрема адвокатам). Цим до кінця ХІХ ст. займалися судові працівники – 

возні (wożny, ministerialis, pedell) [21, арк. 1–6]. У нинішньому українському 

цивільно-процесуальному праві посаді “возного” найбільш відповідає посада 

судового розпорядника, котрий наділений повноваженнями: 1) забезпечувати 

належний стан залу судового засідання і запрошувати до нього учасників 

цивільного процесу; 2) з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під 

час судового засідання визначати можливу кількість осіб, що можуть бути присутні 

у залі судового засідання; 3) оголошувати про вхід і вихід суду; 4) стежити за 

додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання; 

5) виконувати розпорядження головуючого про приведення до присяги 

перекладача, експерта; 6) під час судового засідання приймати від учасників 

цивільного процесу документи та інші матеріали і передавати до суду; 

7) запрошувати до залу судового засідання свідків та виконувати вказівки 

головуючого щодо приведення їх до присяги; 8) виконувати інші доручення 

головуючого, пов’язані із створенням умов, необхідних для розгляду справи 

(ст. 49) [27, c. 27]. 

Якщо відповідач проживав в окрузі діяльності іншого суду Галичини, то 

повістку відсилали до місцевого суду, котрий мав потурбуватися про її вручення 

відповідачеві. Загалом, Кодекс 1895 р. давав можливість вручення повісток усюди, 

де знаходився адресат (§ 102–103) [40, s. 347–349]. Якщо без законної на те 

причини повістку не вдалося вручити конкретній стороні, її залишали на пошті або 

ж у начальника конкретної громади (§ 109) [40, s. 355–356]. Про це повідомлялося 

спеціальним оголошенням на вхідних дверях його помешкання або ж усним 

повідомленням сусідам особи, яку викликали до суду. Подане у такий спосіб 

доручення вважалося чинним, навіть за умови, коли його якось знищили (§ 107) 

[40, s. 354].  

Про зміну свого місця проживання під час процесу сторона зобов’язувалася 

повідомити суд. Якщо позивач помилково вказав неточну адресу, то головуючий у 

суді мав про це йому повідомити і дозволити виправити помилку й удруге подати 

позов. Якщо ж місце перебування особи, на яку виписана повістка до суду, не 
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вдавалося встановити, відповідне повідомлення поміщали на дошці оголошень біля 

суду (знімали його лише після того як минув термін, призначений для явки 

сторони). Таке доручення вважалося довершеним після 30 днів від часу його 

поміщення. Знищення такого оголошення не спиняло наслідків виданого доручення 

(§ 115) [40, s. 364]. В умовах, коли сторона перебувала за кордоном, а їй необхідно 

було вручити повістку до суду, останній звертався із відповідним клопотанням до 

Міністерства закордонних справ. Міністерство передавало повістку у відповідні 

посольства і консульства Австро-Угорщини за кордоном, які повинні були 

потурбуватися про вручення повістки. Якщо це було не можливо, вступав у дію 

§ 116 Цивільного процесуального кодексу 1895 р. [40, s. 366]. 

Отже, підготовка цивільної справи до розгляду була важливою й обов’язковою 

стадією цивільного процесу за австрійським Цивільним процесуальним кодексом 

1895 р. Після подання позову і закінчення підготовки справи до судового розгляду 

суддя постановляв ухвалу, в якій зазначав, які підготовчі процесуальні дії ним 

проведені, і встановлював дату розгляду справи. Під час підготовки справи до 

розгляду суд визначав характер спірних правовідносин, їхній зміст і відповідність 

чинному законодавству; уточнював обставини, що підлягали встановленню; 

встановлював коло доказів, потрібних для вирішення конкретної справи; визначав 

перелік осіб, які мали брати участь у справі. Перелічені процесуальні дії були 

потрібні для обґрунтованого вирішення справи уже на першому судовому засіданні 

згідно принципів концентрації матеріалу та пришвидшення цивільного процесу.  

 

4.2. Порядок судового розгляду 

Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. чітко визначав порядок розгляду 

справ і виконання усіх його складових у суворій послідовності, що сприяло 

найповнішій реалізації мети процесу. Судовий процес, що розпочинався з часу 

подання позовної заяви, відбувався без перерви, згідно правил, прописаних у 

Цивільному процесуальному кодексі і закінчувався винесенням судом рішення у 

справі. Визначення чіткого порядку вимагалося наявністю у сторін процесу, як і в 

суду, певних прав та обов’язків [40, s. 11]. Кодекс вимагав, щоби всі процесуальні 
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дії прямо стосувалися справи, виходили від осіб, які володіли правоздатністю, а 

також відповідали нормам цивільно-процесуального права й виконувалися свідомо 

й без примусу [176, c. 25].  

В австрійському цивільно-процесуальному праві загальний порядок 

судочинства передбачав один із найшвидших шляхів, порівняно з іншими 

європейськими країнами, для вирішення справ із незначними вимогами (у 

дріб’язкових справах) [127, c. 185]. Він включав чотири основні стадії: 1) вручення 

копії позову відповідачеві і призначення дати явки сторін до суду (розгляд судом 

цивільної справи відбувався на судовому засіданні з обов’язковим повідомленням 

осіб, які брали участь у справі); 2) явка сторін і реакція відповідача на позов; 

3) обмін судовими документами між сторонами для вияснення справи; 4) засідання 

суду за участю сторін, перевірка доказів, підготовка й оголошення судового 

рішення [176, c. 48]. 

Нормальним вважався судовий розгляд, коли процес відбувався без перерви, 

затягувань, особливих ускладнень, без додаткових процесуальних дій з боку судді і 

сторін. Проте, у судовій практиці Галичини часто траплялося інакше. Зрештою, 

кожна сторона володіла правом для відстоювання своїх прав вимагати проведення 

додаткових процесуальних дій, як-от перевірки доказів чи виправлення 

формальних помилок. Тому цивільний процес міг ускладнюватися, змінювати 

динаміку свого перебігу, перериватися і знову поновлюватися [186, s. 937]. 

Австрійський Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. (як і німецький) не 

передбачав прелімінарного (попереднього) примирення сторін. Як уже йшлося 

вище, процес починався поданням позовного прохання, яке розглядав голова суду і 

перевіряв його на предмет того, чи позивач не порушив правил судової 

компетенції, чи володів він процесуальною правоздатністю або ж чи мав 

легального представника (адвоката) [137, c. 113]. Якщо відповідних порушень не 

було зафіксовано, то голова суду доручав вручити копію позовного прохання 

конкретному відповідачеві та призначав дату явки сторін до суду. Якщо під час 

перевірки виявлялися певні порушення, то справа передавалася на вирішення 

колегії суддів, яка могла запропонувати позивачеві виправити хиби позовного 
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прохання згідно з нормами чинного законодавства, або визнати позовне прохання 

задовільним і призначити дату явки сторін до суду [176, c. 49]. 

Перше засідання в австрійському цивільно-процесуальному праві мало 

вагоміше значення, ніж в аналогічному праві інших європейських країн, оскільки 

цей процесуальний момент міг бути остаточним для всього розгляду. Річ у тому, 

що вже під час першої явки сторін до суду, справа могла бути вирішена по суті, або 

її розгляд звужений у часі [186, s. 937]. По-перше, спір міг бути вирішений на 

підставі мирової угоди чи зізнання відповідача. По-друге, без вирішення справи по 

суті процес міг бути завершений на підставі відмови позивача від свого позову 

[137, c. 121].  

На першому судовому засіданні був присутній лише головуючий або 

призначений ним судовий працівник. Завдання останнього полягало: у намаганні 

схилити сторони можливого судового процесу до порозуміння; за потреби 

визначити непідсудність справи конкретному суду; з’ясувати, чи справа не 

розглядалася іншими судами і чи поданий позов не розглядається деінде; оголосити 

відвід у разі непідвідомчості справи судовим установам [92, c. 130]. На першому 

засіданні готували також документ із визначенням судових витрат [214, s. 250]. 

Судову справу могли припинити (закрити) на першому ж засіданні після того, як 

відповідач погоджувався із позовною заявою. На першому засіданні позивач 

володів правом просити суд про дозвіл змінити раніше заявлені позивні вимоги. 

Будь-які інші вимоги на першому засіданні не допускалися [87, c. 722]. 

Відомий галицький правник К. Левицький досить критично оцінював цю 

процесуальну стадію, особливо схиляння до примирення: “Угода в очах загалу 

суспільності ціниться вище золотого процесу і її бажають не раз самі сторони 

спорові, та тоді суддя в інтересі правної охорони може приступити на їх жаданє до 

угодового полагодження справи, але знов зовсім інша річ, як супротив сторін, що 

шукають права і не думають про ніяку угоду виступає суддя з намаганням 

ходження. Як представляє ся в очах сторін той суддя заклопотаний, що то 

відгорожуєсь то допрошуєсь, щоби позовник зрікся части добре набутого права або 

пізваний узнав обов’язок, до якого ніколи не почував ся?! Чи не упадає тим чином 
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повага судді, що має стояти на сторожі справедливості, а на висоті: строгої 

безсторонності, непохитної розваги і глибокого знання та поваги державного 

виміру справедливості! Чи по то прийшли сторони до суду, щоби їх силувано до 

угоди; до того не треба суддів! Наші судді під опікою права старають ся угодами 

“убивати” як найбільше справ, щоби тілько не судити, а виказати велике число 

справ полагоджених і тому нераз чуємо докори сторін, що вони не знають чи до 

суду прийшли, щоби найшли право своє, чи щоб єго утратити безповоротно” [137, 

c. 122]. На наш погляд, тут містилася дилема, якої при дотриманні букви закону в 

принципі не мало б існувати: сприяти захистові прав конкретного громадянина чи 

якнайшвидше завершити справу. Як ми уже зауважували у попередніх розділах 

дослідження, завантаженість судів у Галичині в цивільних справах була більшою, 

ніж у судах інших частин монархії Габсбурґів, що могло спонукати до саме до 

другого шляху розвитку подій. 

Під час першої явки сторони виступали з різними заявами, які могли мати 

вплив на подальший перебіг процесу. Наприклад, сторона могла заявити про відвід 

судді (exceptiones) [209, s. 111]. Якщо відповідач на першому засіданні заявляв 

судові відвід на основі непідсудності справи, перебування цього ж позову на 

розгляді в іншому суді або вже вирішення справи іншим судом – він зобов’язувався 

звернутися до суду, зазначивши ті обставини і докази, на які він посилався для 

підтвердження заявлених ним відводів [166, c. 368]. 

Після виконання судом визначених цивільно-процесуальним правом дій – 

перевірка компетенції суду, наявності правоздатності та ін. (т.зв. Processhindernde 

Einreden) [214, s. 55–56] – суд виносив постанову, якою або скорочував судовий 

процес, або ж, навпаки, ухвалював продовжити розгляд справ аж до винесення 

остаточного рішення. За такої ситуації суд надавав відповідачеві у справі термін у 

чотири тижні для підготовки письмової відповіді по суті на заявлений проти нього 

позов [190, s. 713]. Після завершення цього терміну судовий процес зазнавав змін 

залежно від того, чи подасть відповідач відповідь на позов, чи ні. Якщо відповідач 

не подав відповіді або подав її невчасно, а суд тим часом уже призначив засідання 

для розгляду справи по суті, то на вимогу позивача суд ухвалював постанову про 
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порушення термінів подачі відповіді на звинувачення. Якщо ж відповідач вчасно 

подав відповідь на звинувачення, то голова суду (за потреби – колегія суддів) 

призначав дату засідання і ухвалював проведення підготовчої роботи – огляд на 

місці, експертизу, перевірку доказової бази [176, c. 49]. 

Справа передавалася на судове слухання (поширений у Галичині термін 

“переслух”) після завершення підготовки або й без неї: у першому випадку – на 

прохання однієї зі сторін чи за ініціативою головуючого, у другому  – за 

ініціативою головуючого [189, s. 44]. Судові засідання відбувалися в спеціально 

призначених для цього приміщеннях, у встановлений день і згідно порядку 

визначеного законодавством. Відзначимо, що ситуація зі спеціально обладнаними 

судовими приміщеннями у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. дещо 

покращилася і не виглядала такою критичною, як це спостерігалося у перші 

десятиріччя влади Габсбурґів у краї. У 1897 р. відкрито нове приміщення для суду 

у Стрию, 1909 р. – у Самборі, 1911 р. – у Чорткові. Крім того, наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. почали функціонувати декілька нових повітових судів: в Отинії і 

Підволочиську (1897 р.), Вашківцях (1898 р.), Боянах (1904 р.), Більшовцях 

(1905 р.), Яблуневі (1907 р.), Столпіканах (1910 р.), Підкаменю (1911 р.) [195]. 

Розгляд цивільних справ у повітових судах відбувався подібним чином, як і в 

крайових. Єдиними винятками були: 1) не обов’язковість адвоката; 2) усі внески 

сторін, які не представлені адвокатами, суди зобов’язувалися приймати до 

протоколу; 3) в означеннях днях сторони могли явитися до суду без запрошення і 

жадати розгляду справи (§ 434) [40, s. 825]. Сторонам, які не володіли правовими 

знаннями, суд зобов’язувався надати поради і вказати на наслідки незнання законів 

(§ 435) [40, s. 826]. Сторони процесу зобов’язувалися самостійно принести зі собою 

на суд необхідні предмети (докази) для огляду (§ 438) [40, s. 827]. Розгляд 

дріб’язкових справ (до 100 кор.) згідно з австрійським цивільно-процесуальним 

правом відбувався подібним чином як і в повітових судах, за невеликими 

винятками. Наприклад, дружина мала право на основі письмового документа 

заступати у спорі свого чоловіка (§ 449) [40, s. 848]. 
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Цивільні справи у судах Галичини розглядали відкрито (гласно). Якщо це 

положення не було дотримане, то розгляд справи при закритих дверях вважався 

серйозним порушенням порядку судочинства і слугував приводом до скасування 

рішення суду [199, s. 323]. Судовий розгляд у цивільних справах по суті 

розпочинався доповіддю головуючого про зміст заявлених вимог (предмет позову) 

та про визнання сторонами певних обставин під час попереднього судового 

засідання. Головуючий або спеціальний суддя-доповідач, зазначав суть справи й 

наводив обставини справи на основі наданих сторонами змагальних документів. 

Доповідь проводилася усно, але якщо справа була складною, то головуючий міг 

дати вказівку підготувати письмову доповідь, яку зачитували доповідачем на 

засіданні з необхідними доповненнями [214, s. 138–139].  

Після закінчення доповіді головуючого суд приступав до заслуховування 

сторін, розпочинаючи словесні дебати сторін або їхніх представників [193, s. 90]. 

Спершу позивач, а потім відповідач викладали свої вимоги, докази і заперечення. 

При цьому вони обидва могли наводити нові докази, не вказані у змагальних 

документах, аж до завершення головуючим словесних дебатів (§ 184) [40, s. 471]. 

Варто відзначити, що після надання нових доказів позивачем, відповідач володів 

правом просити перерви у засіданні з метою ознайомитися з цими матеріалами 

[214, s. 139]. Суд зобов’язувався задовольнити це прохання, щоправда за умови, 

коли ці докази мали суттєве значення і могли вплинути на підсумок справи. 

Вивчення архівних матеріалів наштовхує нас на думку, що суди давали досить 

мало часу для ознайомлення зі справою, свідченням чого є скарги з боку адвокатів 

[18, арк. 119зв]. Водночас, коли суд вбачав свідому затримку розгляду справи через 

подання нових доказів стороною, він міг її оштрафувати. Що ж стосується самих 

позивних вимог, то їхня зміна дозволялася лише у встановлених законодавством 

межах [90, c. 317]. 

Виступаючи на засіданні, сторони процесу не мали права читати з 

заготовлених записів. Суддя був зобов’язаний надавати протилежним сторонам 

одинакові можливості висловитися. У складних справах, де було заявлено відразу 

декілька вимог, або ж коли мова велася про декілька предметів спору, суд міг 
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постановити, щоби сторони давали свої пояснення по кожній вимозі чи предмету 

окремо. Заслухавши пояснення сторін та інших осіб, які брали участь у справі, суд 

встановлював порядок з’ясування обставин, на які сторони посилаються як на 

підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони 

обґрунтовуються [38, s. 94]. 

Для порівняння, у чинному Цивільному процесуальному кодексі України 

2004 р. передбачено такі вимоги до словесних дебатів під час судового засідання: 

1) У судових дебатах виступають з промовами особи, які беруть участь у справі. У 

цих промовах можна посилатися лише на обставини і докази, досліджені в 

судовому засіданні; 2) У судових дебатах першим надається слово позивачеві та 

його представникові. 3) Треті особи без самостійних вимог виступають у судових 

дебатах після особи, на стороні якої вони беруть участь. 4) Третя особа, яка заявила 

самостійні позовні вимоги щодо предмета спору, та її представник у судових 

дебатах виступають після сторін. 5) За клопотанням сторін і третіх осіб у судових 

дебатах можуть виступати лише їхні представники. 6) Органи та особи, яким 

законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, виступають 

у судових дебатах першими. За ними виступають особи, в інтересах яких відкрито 

провадження у справі. 7) Суд не може обмежувати тривалість судових дебатів 

певним часом. Головуючий може зупинити промовця лише тоді, коли він виходить 

за межі справи, що розглядається судом, або повторюється. З дозволу суду 

промовці можуть обмінюватися репліками. Право останньої репліки завжди 

належить відповідачеві та його представникові. 8) Під час судових дебатів не 

можна подавати нові докази, заяву про залишення позову без розгляду, 

збільшувати або зменшувати розмір позовних вимог (ст. 193) [27, c. 87–88]. 

Якщо одна із сторін помирала під час процесу і не була представлена 

адвокатом, ані іншим законним представником, розгляд справи припинявся на час, 

доки не будуть встановлені спадкоємці померлого (§ 811) [29, s. 195–196]. Неявка 

запрошених, наприклад, на поновлення розгляду цивільної справи спадкоємців 

померлого, могла спричинити заочний розгляд (§ 164) [40, s. 430]. Якщо ж сторона 

втрачала лише процесуальну здібність або помирав її адвокат (чи втрачав право 
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представництва), процес переривався лише на період, необхідний для запрошення 

нового адвоката (§ 158) [40, s. 422–423]. Процес також переривався унаслідок 

певних форс  мажорних обставин – унаслідок воєнних дій, припинення 

функціонування суду через розпорядження (надзвичайний стан, пошесть) (§ 161, 

162) [40, s. 427–428]. Суд також мав право переривати процес, коли під час 

засідання котрась зі сторін вчинила злочин, гідний покарання (§ 191) [40, s. 480]. 

Австрійське цивільно-процесуальне право передбачало і таке поняття як 

відтермінування процесу. Воно наступало тоді, коли: 1) обидві сторони не 

з’явилися на засідання; 2) сторони у письмовій формі попросили суд про 

відтермінування (§ 168, 170) [40, s. 432–433]. Наслідки відтермінування були 

подібними як і у випадку перерви процесу, лише за тим винятком, що: 1) не можна 

було поновити процес після трьох місяців, якщо сторони попросили про 

відтермінування на довший час; 2) відтермінування не позначалося на факті 

прострочення прав представників сторін [113, c. 264].  

Невід’ємною складовою судового розгляду за Кодексом 1895 р. було 

протоколювання процесу. За вказівкою судді, секретар (писар-протоколіст) після 

складення присяги вів протокол засідання. Український правник Андрій Яковлів 

наголошував: “Роля секретаря суду є досить поважною в цивільному процесі, надто 

в загальних та апеляційних судах та в стадії попередньої підготовки спірної 

справи” [176, c. 10]. Протокол повинен був містити найважливішу загальну 

інформацію та все, що відбувалося на засіданні у даній справі: 1) назву суду, ім’я 

судді, писаря, перекладача (якщо такий залучався), час і місце засідання, 

зазначення факту явності, імена сторін та їхніх представників, предмет спору; 

2) справжній стан справи – так як його представили сторони під час розгляду, 

наведені докази; 3) усі внески сторін, які суд не взяв до уваги; 4) обмеження, зміни, 

зізнання, відмова від частини домагань; 5) розпорядження й оголошення судді під 

час процесу (§ 207, 208) [40, s. 501–502]. Протокол попереднього засідання візували 

суддя і секретар, після чого сторони його перечитували, погоджували, підписували. 

Якщо котрась зі сторін помічала певну неточність, вона мала право внести своє 

уточнення (примітку), яке, однак, підлягало обговоренню (§ 212)  
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[40, s. 608–509]. Якщо сторона відмовлялася підписувати протокол, вона 

зобов’язувалася аргументовано пояснити свій крок (§ 214) [40, s. 511].  

У дріб’язкових справах у протокол засідання включали лише: 

1) приналежності, вказані у § 207–208 [40, s. 501–502]; 2) зазначення словесного 

повноваження, даного стороною, яка з’явилася разом зі своїм повіреним; 

зазначення позовної вимоги; зазначення перевірки доказів; зазначення чи свідок 

або ж експерт склали присягу; 3) постанови і проголошені рішення, суддівські 

розпорядження, які могли бути оскаржені; 4) зазначення присутності сторін на 

процедурі оголошення рішення. Якщо розгляд не вдавалося завершити протягом 

одного засідання, то до протоколу записували заявлений відповідачем спір супроти 

обставин, на яких базувався позов (§ 451) [40, s. 849]. Якщо проводилася додаткова 

перевірка доказів, допит свідків, огляд на місці відрядженим судом працівником чи 

суддею одноособово, складалися окремі протоколи, куди записувалися результати і 

порядок здійснення вказаних дій. Згодом ці протоколи зачитувалися під час 

судового засідання і долучалися до справи [90, c. 320]. 

В умовах Галичини важливим моментом складання протоколу було те, якою 

мовою він писався. Сторони мали право вимагати, аби протокол був написаний їх 

рідною мовою. Відомий український адвокат Степан Шухевич з цього приводу 

констатував: “Незвичайно важною ділянкою в нашому життю була справа нашої 

мови в судах. Після приписів засадничого закону всі крайові мови були рівно 

управлені. До крайових мов у Східній Галичині належали українська, німецька і 

польська мова, і всі ті три мови мали мати рівні права… Поляків-суддів була 

могутня більшість, а число суддів і прочих судових урядників (українців. – Х. Д.) 

стало та постепенно маліло. Вправді суддів іменував Відень, але предложення 

робив д-р Тхоржніцкі*. А польські судді вдавали, що не знали української мови, 

хоч услів’ям іменування урядовця і судді було виказання всіх трьох крайових мов, 

значить, і української. Через це розправи ведено в польській мові, в тій мові 

списувано протоколи, виготовлювано вироки та ухвали, вистосовувано візавння до 

сторін і повідомлення в польській мові… (підкреслення наше. – Х. Д.). Коли 

                                                 
* Александр Тхожніцький – президент Вищого крайового суду у Львові (1895–1912 рр.). 
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український суддя, згідно з зобов’язуючими приписами, відважився уживати в 

своїм урядуванні в слові і письмі української мови, тоді давано йому тавро 

політика, а суддя, що “бавиться в політику”, не може бути безстороннім суддею”  

[60, c. 200–201]. 

Як уже йшлося у попередніх розділах, мовні права національних меншин під 

час судового процесу в монархії Габсбурґів гарантувалися ст. 19 Конституційного 

закону про судочинство 1867 р. [42, s. 650]. Проте Станіслав Дністрянський 

критично зауважував: “Сама постанова звучить так загально, що дає підставу для 

численних сумнівів… Та з того хаотичного укладу користає як раз сама держава, 

бо скидає з себе дуже важні обов’язки й через те виминає остаточне та справедливе 

порішенє язикового питання” [104, c. 9]. Вірогідно, С. Дністрянський мав підстави 

так вважати, адже був дуже добре обізнаний з мовними реаліями у Галичині. 

Якщо ж у сфері вживання у процесі тієї чи іншої мови чинилися видимі 

перешкоди (часто у випадку з українською мовою), сторона могла жадати, аби цей 

факт було внесено до протоколу судового розгляду [113, c. 266]. Задля цього 

галицький адвокат Ф. Евин склав взірці судових позовів на випадок порушення 

судами права галицьких українців писати судові документи і свідчити рідною 

мовою. Аналізуючи австрійське законодавство, він наголошував: “Протоколи 

вписані на усні внесення сторін, а також протоколи переслуху сторін, свідків і 

знатоків у судових розправах взагалі, належить списувати в мові німецькій, будь 

полській, будь рускій (українській. – Х. Д.), після того, як з’ясується, котра з мов є 

мовою матірною дотичної сторони” [113, c. 2]. 

Згаданий вище правник підготував зразок скарги “із за непошануваня прав 

рускої мови” на адресу Президії Вищого крайового суду у Львові, яку з огляду на 

важливість, подаємо повністю. Отже, у цьому взірцю йшлося (тогочасну стилістику 

збережено. – Х. Д.): “Осип Стахів господар в Кліцку вносить жалобу ізза 

непошануваня прав рускої мови. Висока Президіє! В справі моїй проти Сидора 

Ванича о 200 К.ч. СІ 150/6 перевів ц.к. Суд повіт. в Комарні дня 15 мая 1906 р. 

розправу і видав вирок в мові польській, мимо того, що і позов внесено в мові 

рускій і я, хотяй закон сего не вимагає від мене, виразно жадав переведення 
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розправи в мові рускій як одиноко мені зрозумілій. Поведенє ск ц.к. Суду пов. в 

Комарні є очевидним і свідомим нарушенєм арт. 19 основних законів з 21 грудня 

1867 р. ч. 142 ВЗД і запоряду Міністерії правосуддя з 9 липня 1860 р. ч. 10340 і 

запоряду цієї є Міністерії з 5 червня 1869 р. ч. 2354 і як таке відняло мені змогу 

користати на розправі з прав збережених стороні уставом процесовим. Зволять 

отже Висока Президія поучити ц.к. Суд повіт. в Комарні зглядно дотичного 

референта про законні постанови о рускій мові в суді, поручити єму строге 

береженє сих постанов на будуче, а не всякий случай зводить наказати єму, щоби 

запавший вирок доручив мені в рускій мові. Про свій запоряд зволить Висока 

Президія підписаного повідомити. Осип Стахів” [113, c. 4–5]. На наш погляд, 

відповідна ініціатива була дуже корисною, оскільки привчала простих громадян-

українців захищати свої національні права.  

Якщо судовий процес закінчувався протягом одного короткого засідання, під 

час якого не виникало процесуальних затримок і були встановлені усі обставини 

справи у результаті даних пояснень й вивчення доказів, суд міг відмовитися від 

ведення протоколу, а всі необхідні дані представити у рішенні [52, s. 398–399]. 

Якщо ж вимагалося з’ясування деяких фактів і для того потрібно було провести 

додаткову перевірку доказів (допит свідків, експертизу, огляд на місці), то суд 

відкладав винесення остаточного рішення. Після того, як цю додаткову перевірку 

було проведено, суд призначав нове засідання [208, s. 52]. 

Отже, судовий розгляд був основною стадією цивільного процесу, під час 

якого здійснювався розгляд справи по суті. Розгляд цивільних справ за 

австрійським Цивільним процесуальним кодексом 1895 р. відбувався згідно чітких 

правил: після прийняття позову і підготовчого засідання, справу розглядали по 

суті, що передбачало представлення змісту справи й надання доказів, усні дебати, і, 

нарешті, винесення судом остаточного рішення. Чітка регламентація дозволяла 

спрямувати судовий розгляд цивільних справ на забезпечення повного і всебічного 

з’ясування обставин.  
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4.3. Участь сторін у судовому розгляді цивільних справ 

Завдання процесуального права полягає у створенні таких умов, які б найбільш 

повно й усебічно захищали й гарантували можливість кожної людини 

забезпечувати свої потреби – матеріальні і духовні [91, c. 219]. Як уже йшлося у 

попередньому розділі, суб’єктами цивільного процесу виступали позивач – активна 

сторона, оскільки він ініціював процес, і відповідач (“оскаржений”) – сторона, яка 

оборонялася. Таким чином, сторонами цивільного процесу, або змагальними 

сторонами виступали особи, від імені яких провадився процес і які у правовий 

спосіб намагалися захистити свої інтереси [189, s. 130].  

Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. гарантував обом сторонам 

рівноправність, а також низку процесуальних прав. Відповідність прав однієї 

сторони і обов’язків іншої сторони формували юридичні відносини у вузькому 

розумінні слова. У позовному процесі, за австрійським Кодексом 1895 р., можна 

говорити про юридичні відносини двох рівнів: 1) між позивачем і судом; 2) між 

відповідачем і судом [214, s. 61–62]. Сторони між собою не перебували у 

юридичних відносинах, тому що процесуальним правам однієї сторони не 

відповідали обов’язки іншої. Процесуальні права надавалися сторонам з метою 

надати їм можливість захистити свої інтереси, проте право користуватися ними чи 

не користуватися залежало винятково від їхньої ж волі (на основі принципу 

диспозитивності) [90, c. 246–247]. Процесуальні дії були лише засобом, якими 

сторони могли користуватися з метою захисту своїх прав [214, s. 60]. Таким чином, 

цивільний процес поставав як поєднання двох рівнів правовідносин. Оскільки суд 

був присутнім у кожному з рівнів, то процес набував внутрішньої єдності і цілості 

[189, s. 28]. 

Для того, щоб суд приступив до розгляду позову по суті, необхідною була 

наявність процесуальних передумов (Processvoraussetzungen), які поділялися на дві 

групи. Перші були встановлені для забезпечення правильного здійснення 

правосуддя (абсолютні передумови), до других належали умови, що забезпечували 

інтереси відповідача (відносні передумови) [214, s. 57–58]. Абсолютними 

передумовами були: 1) належність позову до справ, належних до компетенції 
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цивільного суду, цивільні суди не могли брати до розгляду справ, які підлягали 

юрисдикції інших судів; 2) підвідомчість позову конкретному суду (підсудність 

справи); 3) відсутність особистих стосунків між суддями і сторонами процесу, 

тобто відсутність суддівського інтересу чи упередженості; 4) дієздатність сторін; 

5) наявність повноважень в особи, яка провадила справу від чужого імені; 

6) наявність у позивача юридичного інтересу, тобто суд зобов’язувався розглянути 

вимоги позивача у тому випадку, коли він насправді потребував правового захисту, 

а не у зведенні особистих порахунків [90, c. 304]. 

Інтерес сторін поділявся на матеріальний, моральний і юридичний. 

Матеріальний полягав у набутті майнової вигоди чи запобіганні збитків; 

моральний – у захисті честі, свободи, доброго імені людини; юридичний – у 

реалізації права або ж звільнення від обов’язку [209, s. 109]. До речі, матеріально-

правову теорію австрійського цивільного процесу критикували радянські 

правознавці, зокрема А. Кейлін [123, c. 33–34]. Оскільки метою прав і обов’язків 

слугувало здійснення якихось матеріальних чи нематеріальних інтересів, то 

юридичний інтерес – це той самий матеріальний або нематеріальний інтерес, 

поданий у формі права чи обов’язку. Необхідність юридичного інтересу для 

подання позову випливала з основного завдання цивільного суду і сутності 

позовного процесу. Подання позову передбачало наявність у позивача юридичного 

інтересу: без інтересу не могло бути позову [90, c. 305]. 

Для наявності юридичного інтересу необхідні були дві умови: 1) позовне 

клопотання мало випливати з його юридичних відносин, інакше судове рішення, 

винесене на основі чужих юридичних відносин, не приводило до жодних змін у 

правах і обов’язках позивача, а тому не має для нього юридичного інтересу; 2) для 

наявності юридичного інтересу необхідно було, щоби позивач мав привід до 

подання позову, інакше, навіть, якщо б позов торкався власних юридичних 

відносин позивача, у нього не було б інтересу до започаткування процесу. Приводи 

до подання позовів могли бути різними, зокрема порушення відповідачем прав 

позивача або невиконання ним певних обов’язків [90, c. 306]. Приводом до 
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висунення позову також називали пасивною основою позову, на відміну від 

активної основи, під якими розуміли певні правотворчі факти [214, s. 45]. 

До відносних передумов процесу належали: 1) підсудність справи тому суду, 

де поданий позов; 2) відсутність тісного зв’язку між цим позовом й іншим позовом, 

висунутим тим самим позивачем у тому ж або іншому суді до того ж відповідача; 

3) здатність відповідача до позову (пасивна легітимація). Позов мав бути висунутий 

саме до тієї особи, до якої належала позивна вимога. Терміном “здатність до 

справи” (legitimatio ad causam) трактувався суб’єктивний зв’язок сторін з 

предметом процесу, тобто право позивача на заявлену супроти відповідача вимогу 

(активна легітимація) й обов’язок відповідача бути відповідальним за цією 

вимогою (пасивна легітимність) [90, c. 307]. 

Беручи участь у розгляді справи, сторони процесу зобов’язувалися підкорятися 

формальному керівництву суду і виконувати його розпорядження, якими б вони 

для них не були [181, s. 7]. Водночас варто наголосити, що положення Кодексу 

1895 р. упроваджували принцип процесуальної рівноваги між судом і сторонами 

процесу [210, s. 303]. В межах предмета спору суд володів правом, а в деяких 

випадках і обов’язком, вирішити низку питань: обговорити актуальні правові і 

фактичні аспекти справи зі сторонами; задати відповідні питання, передусім у 

випадку неповноти доказів. Це було особливо важливо для реалізації такої мети 

цивільного судочинства, як забезпечення ефективного здійснення і визначення 

прав та обов’язків особи, оскільки обов’язок давати вказівки і ставити питання 

вважалися важливим засобом, що забезпечував ефективність процесу. З іншого 

боку, на нашу думку, це захищало сторони у судах Галичини від несправедливого, 

на їхній погляд, рішення, що гарантувало сторонам право бути почутими і 

зрівнювало у правах. Дослідник історії австрійського процесуального права 

Крістіан Коллер трактував керівну роль судді, як “плату за мету цивільного 

судочинства зі забезпечення швидкого й ефективного визначення прав і обов’язків 

сторін, які зі свого боку встановлюють правову визначеність, завершуючи спір 

сторін” [127, c. 180]. 



 

 
158 

Але, крім обов’язків суду, в австрійському, як і в німецькому цивільному 

праві, на сторони були покладено певні процесуальні обов’язки. Якщо котрась зі 

сторін порушувала порядок під час судового засідання, її могли оштрафувати (до 

100 кор.) (§ 199–200) [40, s. 494]. Неявка позивача на судове слухання вела до 

відмови у позові, а неявка відповідача прирівнювалася до визнання ним 

правильності позову. Таким чином, можна вважати, що на сторони покладався 

обов’язок захищатися [181, s. 4], хоча, як ми вже говорили у попередньому розділі, 

принцип диспозитивності формально давав особі право обирати – захищатися чи 

ні. Загалом, ставши суб’єктом цивільного процесу, відповідач отримував право 

вдаватися до усіх передбачених законом засобів процесуального захисту. Сторона, 

яку звинувачували (відповідач) повинна була: 1) представити стан справи і свої 

вимоги; 2) навести всі можливі докази; 3) відреагувати на докази позивача, на 

скільки він їх вважав змістовними і допустимими (§ 178) [40, s. 452].  

Процесуальні права сторін (Prozessvoraussetzungen) у Цивільному 

процесуальному кодексі 1895 р. поділялися на дві групи: 1) ті, які полягають у 

можливості впливати на діяльність суду, а відтак і на сам процес; 2) ті, які 

спрямовані на сприяння суду при виконанні ним своїх функцій. До першої групи, 

зокрема, належить право сторони подавати клопотання щодо вчинення певних 

процесуальних дій [189, s. 132]. Щоправда, на нашу думку, на суд покладався 

обов’язок перевіряти правомірність таких дій і, у випадку визнання їх 

правомірними – задовольняти. Наприклад, сторона процесу мала право наполягати 

на перевірці певних доказів або ж на допиті конкретних свідків у справі. За 

сторонами передбачалося право розпоряджатися об’єктом процесу, тобто 

відмовлятися від позову або визнавати справедливість вимог. За таких обставин 

суд зобов’язувався поважати волю сторін [189, s. 131]. Аналогічним чином суд 

повинен був враховувати право сторін домовлятися заради регулювання окремих 

процесуальних питань. Скажімо, якщо сторони уклали між собою мирову угоду і 

надали письмове підтвердження цього, суд повинен був припинити розгляд 

цивільної справи [18, арк. 105–106]. 
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Другу групу процесуальних прав сторін у цивільному праві становили права: 

1) наводити фактичні обставини на підтвердження своїх клопотань і заперечення 

відповідних клопотань опонента; 2) надавати докази на підтвердження своєї позиції 

і вказувати на свідків тієї чи іншої події; 3) давати пояснення у справі, а саме 

аналізувати і обмірковувати фактичні обставини і їх відповідність законодавству 

(суд зобов’язувався вислухати міркування сторін); 4) сприяти суду у з’ясуванні 

правди при допиті свідків чи перевірці доказової бази; 5) стежити за усіма діями 

при розгляді справи, що визначалося принципом гласності цивільного процесу;  

6) вимагати дотримання судом, опонентом й іншими учасниками процесу правил 

судочинства (наприклад, вказувати на окремі неточності) [90, c. 307].  

Суд зобов’язувався враховувати вимоги сторін, якщо вони були вірними і 

ґрунтувалися на чинному законодавстві. Проте суд не обмежувався юридичними 

доказами сторін і зобов’язувався застосовувати не ті норми, які вказували сторони, 

а ті, які відповідали конкретному випадку і законодавству [209, s. 17]. Крім того, 

суд брав до уваги загальновідомі факти і законні презумпції. Не вважалася 

порушенням принципу змагальності і рівності сторін ситуація, коли суд брав до 

уваги міркування і факти, на які сторони не посилалися, але які були виявлені з 

наданих ними доказів, зокрема з документів [90, c. 367]. При цьому, принцип 

змагальності забороняв суду збирати докази самостійно [209, s. 55]. 

Відзначимо, що передбачені у чинному Цивільному процесуальному кодексі 

України права для сторін процесу значною мірою співзвучні з тими, що 

відображені в австрійському Цивільному процесуальному кодексі 1895 р. (звісно, 

беремо до уваги нинішній технічний розвиток, який дозволяє здійснювати 

копіювання окремих судових документів, вести відеозйомку та ін.). Зокрема, ст. 27 

українського Цивільного процесуального кодексу 2004 р. гласить: “Особи, які 

беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з 

них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії 

рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у 

дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а 

також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати 
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усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, 

які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і 

міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з 

журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові 

зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис 

фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, 

подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, 

оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними 

правами, встановленими законом” [27, c. 18]. Це свідчить про відкритість, гласність 

і демократизм у діяльності суду. 

Згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу 1895 р. під час розгляду 

справи ключову роль відігравали не сторони, а суддя, якому надавалося 

керівництво у процесі [206, s. 141]. Відтак суддя відкривав і припиняв дебати; 

надавав слово і позбавляв його тих, хто порушував законодавство; керував 

перебігом судового засідання, забезпечував дотримання послідовності і порядку 

вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками цивільного процесу їх 

процесуальних прав і виконання ними обов’язків; спрямовував судовий розгляд на 

забезпечення повного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин справи; 

допитував осіб, які мали дати свідчення і проголошував ухвали та рішення суду 

(§ 180) [40, s. 462].  

Кодекс 1895 р. передбачав ситуації, коли суд міг оголосити рішення за 

відсутності однієї зі сторін. Так, одну зі сторін могли видалити зі зали суду через 

негідну поведінку і зневагу до суду* (§ 400) [40, s. 772]. Втім суд зобов’язувався 

відмовити у винесенні рішення, якщо: 1) сторону незаконно не допустили до участі 

в процесі; 2) сторона не прибула на оголошення рішення через певні природні 

катаклізми (наприклад, повінь); 3) сторона попередньо зобов’язувалася долучити 

необхідні докази (§ 402) [40, s. 773]. За цих умов суд відкладав оголошення 

остаточного рішення на нове засідання. 

                                                 
* За неповагу до суду сторона каралася штрафом до 100 корон, а адвокат міг бути 

покараний аж до 200 корон. 
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Якщо позивач на першому засіданні чи під час словесних дебатів відмовлявся 

від заявленої ним вимоги, то суд (за згодою відповідача) виносив рішення про 

припинення справи. Якщо позивач відмовлявся лише від деяких, заявлених ним 

вимог, то суд (також за згодою відповідача) міг винести часткове рішення (§ 394) 

[40, s. 754]. Якщо відповідач визнавав правоту висунутої до нього вимоги цілком 

чи частково, то, згідно з погодженням позивача, виносилося рішення, яке 

відповідало зізнанню відповідача (§ 395) [40, s. 757]. 

Якщо виникала необхідність продовження уже розпочатих дебатів на другому 

засіданні, то головуючий відразу призначав день нового засідання, інформуючи 

про це сторони і даючи відповідні вказівки про його проведення. Такі 

розпорядження, за потреби, могли обговорюватися на судовій колегії (§ 181)  

[40, s. 464]. Даючи відповідні пропозиції, головуючий сприяв, щоби сторони 

вказували суттєві обставини, необхідні для вирішення справи, доповнювали уже 

дані свідчення потрібними доказами. Якщо під час словесних дебатів сторона 

надавала пояснення, які не відповідали уже поданим доказам, головуючий 

зобов’язувався звернути на це увагу (§ 182) [40, s. 465]. Стороні, яка не могла дати 

в предметі спору чітких пояснень, суд міг зобов’язати взяти адвоката(§ 185)  

[40, s. 471–472]. 

Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. передбачав обставини, за яких 

судовий процес у цивільних справах вважався незаконним. У юридичній літературі 

також вживаються означення “неважний”, “недійсний”, “нікчемний” [156, c. 197]. 

Кодекс, однак, не містив двох старих причин неважності у цивільному процесі: 

вчасного розгляду справи (Streitanhängigkeit) та її правосильного вирішення 

(Rechtskraft). Зрештою, використання цих правових норм роз’яснив у своїй 

постанові від 21 червня 1899 р. Найвищий судовий трибунал у Відні [122, c. 138]. 

Згідно з § 477 до обставин, які впливали на визнання процесу незаконним, 

належало позбавлення тієї чи іншої сторони права захищати свої інтереси у суді – 

особисто чи через представника [40, s. 900]. Розмірковуючи про порушення під час 

судового розгляду цього принципу, К. Левицький підкреслював: “Тою хибою 

процесовою усувається першу і природну основу всякого правильного процесу: 
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audiatur el altera pars! (Необхідно вислухати і протилежну сторону. – Х. Д.) 

Поняття вислуханє обох сторін в процесі дає нагоду для оборони протів правіжу 

противника та до виказання оспорених подій в цілі усталення правди матеріальної, 

що становить мету новочасного процесу” [132, c. 336]. 

Іншим приводом до визнання неважності судового рішення у цивільній справі 

за австрійським Цивільним процесуальним кодексом 1895 р. було невиправдане 

перешкоджання гласності розгляду (§ 171–175) [40, s. 445–469]. Варто відзначити, 

що ст. 10 Про судочинство Конституції 1867 р. також звертала увагу на цю 

важливу засаду. Гласність у цивільному процесі давала можливість для контролю 

над судом і винесення справедливого рішення. Навіть у випадку, коли обидві 

сторони висловлювалися за обмеження явності, суд не міг пристати на цю 

пропозицію, оскільки вона суперечила законодавству [184, s. 47].  

До порушень основ цивільного процесу також належало видання судом 

заздалегідь неправомірного рішення (§ 477) [40, s. 900]. Сторони процесу володіли 

правом домагатися, аби суддівське рішення безпосередньо торкалося предмета 

спору, було чітким і недвозначним, логічно обґрунтованим. Таке рішення суду 

повинне було опиратися на достатню доказову базу і, як зазначав К. Левицький 

“ореченє судейське мусить бути логічно узасаднене, отсе супротив засади 

свобідного розізнання доказів є річчю тим більше потрібною, бо свобода 

переконання не може переходити в самоволю, але мусить бути у всякім разі 

виправдана фактичними обставинами” [132, c. 338]. 

Інтереси сторін у процесі за потреби був покликаний захищати адвокат. 

Австрійська система адвокатури, становлення якої припадає на другу половину 

ХІХ ст., була побудована на зразок прусської (німецької) [90, c. 122]. У Львові 

функціонувала спеціальна Палата адвокатів, яка займалася захистом професійних 

прав адвокатів і за потреби роз’ясненнями процесуальних норм [18, арк. 119]. 

Допускалося, що “особам, які не є адвокатами, сторона може уділити процесуальні 

повноваження або уповноважити їх лише до поодиноких, певних процесуальних 

дій” [118, c. 20–21]. Ф. Евин подав взірець такої заяви (стиль викладу збережено. – 

Х. Д.): “Повновласть силою котрої уділяю по мисли § 31 проц. ц. Д-р Осипови 
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Львовичеви адвокатові в Теребовлі “процесову повновласть”. Теребовля дня 1 мая 

1902. Александр Карпович” [113, c. 302]. На заяві подібного типу адвокат 

зобов’язувався підписатися і зазначити, чи приймає делеговані йому процесуальні 

повноваження. Також усі такі заяви вимагалося штемпелювати на суму в 

одну корону. За потреби допускався запис із подальшим делегуванням 

процесуальних прав. Наприклад: “Повновласть. Сим уділяю жені моїй Анні 

Туревич в Дарахові “процесову повновласть” в спорах моїх дрібочних з правом 

перенесення єї на іншу особу. Дарахів дня 1 мая 1902” [113, c. 302]. Наведений 

приклад – в частині делегування повноважень чоловіка дружині – свідчить про 

скрупульозне дотримання норм цивільного процесу.  

Підготовка адвокатів до захисту свого клієнта включала декілька почергових 

стадій: 1) вивчення матеріалів справи; 2) збирання і підготовка необхідних 

матеріалів, що мали слугувати доказами у справі; 3) поглиблене вивчення 

нормативної бази; 4) проведення розмов із підзахисним; 5) опрацювання тактики 

захисту. Під час словесних дебатів сторін адвокати могли ставити питання з метою 

з’ясування їхніх вимог, доказів і заперечень, якщо вони висловлені незрозуміло. 

Лінія захисту мала відповідати процесуальним принципам: випливати з аналізу 

матеріального і процесуального законодавства; мати логічне й послідовне 

підтвердження матеріалами справи й новими здобутими доказами; спрямовуватися 

на послідовну охорону прав та інтересів підзахисного, з виявленням усіх обставин 

справи; мала бути логічною, послідовною, принциповою [95, c. 205]. 

У судовому розгляді окремих цивільних справ брав участь прокурор 

(Staatsanwalt; у Галичині переважно вживали термін “прокуратор”), завданням 

якого був нагляд за правильним застосуванням законів [6, арк. 23]. Прокурор 

завжди виступав представником публічної влади. Навіть якщо прокурор 

репрезентував інтереси окремої фізичної особи,  він “поряд з приватними захищає, 

насамперед, публічні інтереси” [140, c. 233]. Посаду державного прокурора при 

крайових судах Галичини було запроваджено ще усередині ХІХ ст., і така 

структура зберігалася аж до 1918 р. При Вищому крайовому суді у Львові існувала 

посада Генерального (з 1873 р. – Старшого) прокурора, який виступав виразником 
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інтересів держави у суді [218, c. 322]. Наприклад, з метою захисту державних 

інтересів, органи прокуратури залучалися до судових процесів проти свободи 

преси в Галичині [149, c. 69]. Проте роль прокурора у розгляді цивільних справ 

була суттєво меншою, ніж у кримінальних справах. Це визначалося тенденцією до 

обмеження ролі прокурора, що знайшло своє відображення у модерних цивільних 

процесуальних кодексах. Серед цивільних справ, до яких залучалися прокурори, 

були справи малолітніх, легальності народження, або ж коли стороною у процесі 

виступала держава. В австрійському цивільно-процесуальному праві прокурор 

також мав право заявляти позов про анулювання шлюбу в тому випадку, коли він 

був укладений з метою набуття австро-угорського громадянства або надбання 

маєтків. Відтак прокурор діяв як представник держави з метою захисту 

громадських інтересів. В австрійській судовій системі була передбачена й посада 

т.зв. фінансового прокурора (Finanzprokuratur), на якого покладалися обов’язки 

брати участь у процесах, пов’язаних із захистом державних інтересів, і 

застосовувати усі правові засоби задля цього [127, c. 180]. 

Отже, австрійський Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. визначав правове 

становище сторін, виходячи з принципів диспозитивності, змагальності і 

рівноправності. Для забезпечення виконання процесуальних функцій сторонам 

були надані чітко визначені процесуальні права і обов’язки. Зокрема, участь сторін 

у процесі судового розгляду цивільних справ визначалася обов’язком беззаперечно 

виконувати розпорядження судді, дотримуватися на судовому засіданні 

встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що зневажали б суд.  

 

4.4. Завершення справи та винесення судового рішення 

Якщо справа на основі судового розгляду і перевірки доказів вважалася 

вирішеною, суд виносив рішення (§ 390) [40, s. 745]. Під судовим рішенням у 

загальному розумінні того слова розумілося будь-яке судове рішення, не зважаючи 

на його юридичну силу і значення; у вузькому і більш вживаному значенні – 

вирішення судом спірної справи по суті, кінцевий момент судового процесу. Варто 

звернути також увагу на те, що судові рішення не наділялися силою закону [102, c. 
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9]. Рішення могло бути остаточним (кінцевим), коли задоволено усі домагання 

позову, або ж частковим – коли задоволена лише частина домагань (§ 391) [40, s. 

764]. 

Судові рішення були кінцевим і найважливішим актом цивільного процесу, 

тому що містили відповідь суду по суті спірної справи і встановлювали 

справедливість. Винесеним судом рішенням повинні були розв’язати усі вимоги, 

висунуті по суті справи, за винятком тих, стосовно яких уже були оголошені 

відповідні рішення раніше, або ж ті, які скеровувалися в окреме провадження. 

Зміст рішення повинен був відповідати позовному домаганню і суд не мав права 

присудити того, що від нього не вимагалося (§ 404–405) [40, s. 774–776]. Щоправда, 

згідно § 1418 Цивільного кодексу, суд міг присудити на майбутнє сплату аліментів 

[29, s. 27]. У декількох справах, об’єднаних згідно норми § 187 для спільного 

розгляду, виносилося єдине рішення. Винятком могло бути розмежування однієї 

справи на декілька окремих проваджень, або ж ситуація, коли по одному з таких 

проваджень уже ухвалено окреме рішення (§ 404) [40, s. 774]. 

Для означення робочих рішень (розпоряджень) судів, які діяли у Галичині 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., вживався термін “судова постанова”. До 

прикладу, у чинному Цивільному процесуальному кодексі України розрізняють 

судові рішення у таких формах: 1) ухвали; 2) власне рішення; 

3) постанови. Питання, пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, 

клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення 

розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у 

справі, залишення заяви без розгляду, вирішуються судом шляхом постановлення 

ухвал (ст. 208) [27, c. 95]. За Цивільним процесуальним кодексом 1895 р., суд 

повідомляв сторонам свої постанови і розпорядження, якщо це відбувалося поза 

засіданням, у письмовій формі. Після підписання резолюції суддя не мав права 

змінювати своєї думки. За потреби, писані постанови відправлялися сторонам на 

адресу їхнього проживання (або їхніх представників). Якщо не існувало 

можливості вручити чи переслати постанову стороні, котра не вказала своєї адреси, 

така постанова залишалася у судовій канцелярії і сторона не могла вживати 
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відмовку про те, що не змогла її отримати [90, c. 315–316]. Це, на нашу думку, 

позбавляло від можливих зловживань з боку незацікавлених у набутті чинності 

судового рішення. 

Письмові ухвали суд видавав лише тоді, коли одна сторона чи обидві сторони 

були відсутні під час її усного оголошення або ж коли суд вирішив таким чином 

оповістити своє рішення (§ 426) [40, s. 812–813]. Сьогодні в Україні ухвала суду, 

що постановляється як окремий документ, складається із: 1) вступної частини із 

зазначенням часу і місця її постановлення; прізвища та ініціалів судді (суддів – при 

колегіальному розгляді); прізвища та ініціалів секретаря судового засідання; імен 

(найменувань) сторін та інших осіб, які брали участь у справі; предмета позовних 

вимог; 2) описової частини із зазначенням суті питання, що вирішується ухвалою; 

3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов висновків, і 

закону, яким керувався суд, постановляючи ухвалу; 4) резолютивної частини із 

зазначенням: висновку суду; строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її 

оскарження (ст. 210 Цивільного процесуального Кодексу України) [27, c. 96–97]. 

Фактично, форма рішення, як за австрійським Цивільним процесуальним кодексом 

1895 р., так і за Цивільним процесуальним кодексом України 2004 р., була досить 

подібною. 

Відповідь, яку суд давав у своєму рішенні, була висновком суду на підставі 

встановлених фактів та чинних юридичних норм, зокрема Цивільного 

процесуального кодексу 1895 р. Рішення формувалося шляхом логічного методу 

дедукції, коли на основі окремих доказів висувалися висновкові положення. 

Перший крок у цьому напрямку – встановлення фактичних обставин справи – 

проводився на основі процесуальних правил щодо вивчення доказової бази, 

встановлення фактів шляхом запитань і відповідей на них, відокремлення спірних 

фактів від неспірних, виведення фактів з пояснень та заяв сторін. Другий крок 

полягав у встановленні відповідності норм цивільно-процесуального права до 

виявлених раніше фактів. Причому обов’язком суду було не просто знайти 

відповідну норму закону, але й з’ясувати її точний зміст і силу [176, c. 51–52]. 

Встановлення точного змісту закону суд здійснював шляхом його тлумачення, 
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виявляючи зв’язок певної норми до інших частин цивільного законодавства та 

права загалом. Визначивши точний зміст закону, суд використовував абстрактну 

формулу норми закону до конкретного спірного випадку, наповняючи її 

предметним змістом. Унаслідок такої логічної операції суд утворював, по суті, 

нову норму, пристосовану до конкретного спірного випадку [214, s. 24]. Звісно, 

винайдена судом нова чи спеціальна норма не повинна була суперечити загальній 

нормі закону [176, c. 52]. 

Рішення у справі могли винести тільки ті судді, котрі брали участь у засіданні, 

під час якого відбувалися словесні дебати, що передували остаточній ухвалі. Якщо 

до винесення рішення відбувалася зміна головуючого чи когось із суддів, то 

словесні дебати, згідно з Цивільним процесуальним кодексом, необхідно було 

повторити перед новим складом суду на основі позову, наданих доказів і протоколу 

попереднього засідання (§ 412) [40, s. 791]. У складних цивільних справах, що 

розглядалися декількома суддями, головуючий мав право призначити основного 

доповідача (§ 413) [40, s. 791–792].  

Нарада суддів і голосування відбувалися таємно у нарадчій кімнаті. 

Приступаючи після закінчення усіх процесуальних актів до підготовки рішення, 

суд, щоби мати можливість спокійно обміркувати отриману інформацію від сторін 

справи, свідків, експертів, переходив в іншу кімнату (нарадчу кімнату), доступ до 

якої стороннім був заборонений. Принцип гласності не поширювався на цю стадію 

судочинства. Під час перебування в нарадчій кімнаті суддя (судді) не мав права 

розглядати інші судові справи і розголошувати хід обговорення та ухвалення 

рішення [189, s. 77].  

Колегіально обговорюючи обставини спірної справи, головуючий звертав 

увагу на предмет позову, формулював спірні запитання на підставі вимог позивача 

і заперечень відповідача. Рішення суду ухвалювалося більшістю голосів, а кожен 

присутній суддя мав право подати у письмовій формі свою окрему думку, яка не 

завжди збігалася з думкою більшості [176, c. 53]. Під час ухвалення рішення суд 

вирішував питання, пов’язані з тим, чи мали місце обставини, якими 

обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони 



 

 
168 

підтверджувалися; чи були інші фактичні дані (пропущення строку позовної 

давності тощо), які мали значення для вирішення справи, та докази на їх 

підтвердження; які правовідносини сторін випливали зі встановлених обставин; яка 

правова норма підлягала застосуванню до цих правовідносин; чи потрібно було 

позов задовольнити або в позові відмовити; як розподілити між сторонами судові 

витрати; чи були підстави допустити негайне виконання судового рішення; чи були 

підстави для скасування заходів забезпечення позову (аналогічно і в чинному 

Цивільному процесуальному кодексі України, ст. 214) [27, c. 97–98]. 

Рішення ухвалювалося на основі усного розгляду, по можливості – відразу 

після закінчення судових дебатів (це, як видається, було найбільш оптимальним). 

Одночасно з рішенням необхідно було проголосити й підстави, на основі яких це 

рішення ухвалене. Рішення оголошувалося навіть в ситуації, коли сторони були 

відсутніми при цьому. Якщо судове рішення уже цілком було викладене письмово, 

суд міг обмежитися усним зачитуванням лише результативної частини. За потреби 

чіткого визначення судових витрат проголошення рішення могло бути відкладеним 

до підготовки письмового варіанта рішення. Копія такого рішення надавалася 

кожній зі сторін процесу (§ 414) [40, s. 792].  

Судове рішення складалося з трьох частин: 1) зазначення домагання і покриття 

коштів на процес; 2) змісту процесу; 3) обґрунтування рішення з посиланням на 

доказову базу (§ 417) [40, s. 795–796]. Проте, якщо в якійсь частині судового 

рішення була виявлена певна неточність, кожна зі сторін володіла правом протягом 

восьми днів з часу оголошення рішення запропонувати відповідні уточнення 

(§ 424) [40, s. 807–808]. Очевидні писарські чи арифметичні неточності суд 

виправляв без додаткового процесу, натомість змістовне доповнення могло бути 

ухваленим на основі нового усного розгляду з тими ж сторонами процесу (§ 423) 

[40, s. 807]. 

Рішення, оприлюднене у присутності обох сторін, вважалося оголошеним з 

часу озвучення. Крім результативної частини. суд зобов’язувався навести докази, 

на підставі яких ухвалено рішення [137, c. 146]. Якщо обидві сторони були 

присутніми при оголошенні рішення, то копія рішення надавалася їм лише у тому 
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випадку, якщо вони цього вимагали; у всіх інших випадках копія рішення 

надавалася сторонам згідно з розпорядженням судді (§ 452) [40, s. 851]. Під час 

оголошення рішення сторони отримували попередження, що рішення може бути 

оскаржене лише на основі пунктів 1–7 § 447, і це попередження повинно було 

містити також письмовий виклад рішення [40, s. 841–842]. 

При формулюванні рішення судді брали до уваги всі представлені сторонами 

документи і докази, викладені сторонами усно та письмово. Проте, зважаючи на 

принцип змагальності, суд не мав права доповнювати зібраний сторонами 

фактичний матеріал, а зобов’язувався обмежитися розглядом й оцінкою тих даних, 

які були подані і доведені сторонами (iudex secundum allegata et probata iudicare 

debet). Одночасно, згідно з принципом диспозитивності суд не мав права 

присуджувати те, чого позивач не вимагав, або більше того, що він вимагав (ne eat 

iudex ultra petita partium) [90, c. 367]. Підготовлене рішення складалося з двох 

редакцій: короткої – резолюції та повної – власне рішення. Резолюцію готував 

головуючий на засіданні, після чого її підписували судді, котрі брали участь у 

розгляді. Відтак головуючий оголошував резолюцію у присутності зацікавлених 

осіб. Якщо справа вважалося складною і потребувала більше часу для 

обмірковування, то суд мав право відкласти оголошення резолюції на інший день. 

Рішення в остаточній редакції містило коротке резюме позовного прохання, вимог 

позивача й заперечень відповідача, доказів та їхню оцінку, аргументацію думки, до 

якої прийшов суд та посилання на відповідні норми цивільного законодавства, які 

суд прийняв до уваги, резолюцію у справі [176, c. 53]. 

Судовий процес, який уже закінчився ухваленням рішення (навіть 

неправосильним), допускалося відновити скаргою, якщо вона ґрунтувалася на: 

1) виявленні факту підробки документів (доказів); 2) раптовому зізнанню свідка 

або експерта; 3) виявлення злочинних дій судді; 4) якщо несподівано були виявлені 

нові обставини справи, які мали вплив на її вирішення (§ 531) [40, s. 988]. За таких 

умов скаргу про відновлення процесу (як і скаргу про неважність) вносили до суду, 

який розглядав цю справу. Як першу, так і другу скарги потрібно було подати не 

пізніше місяця (§ 534) [40, s. 994–995]. 
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Ось приклад заяви про відновний позов уже вирішеної справи: “Ц.к. Суд 

повітовий в Теребовлі. Позовник Николай Вівчар, господар в Іванівці проти 

Пізваний Осип Задорожний, господар в Іванівці о взнов спору о власність парцелі 

гр. ч.к. 30 в Іванівці ч. С. І. 50/00. Як вказують приводи вироку ц.к. суду повіт. в 

Теребовлі з дня 10 лютого 1900 ч. С. І 50/3/00, перепавєм в спорі о власність 

парцелі гр. ч.к.в Іванівці по тій причині, що не перевів доказу засіда(ння), себто 30-

літнього безперервного посідання спорного ґрунту. Вирок сей опрокидаю на основі 

§ 530 уст. 7 проц. Ц як слідує: Дня 10 вересня 1901 р. вернув з Америки мій сусід 

Іван Стець, від котрого в два дни пізніше довідаємся, що він сам був свідок, як 

перед 32 літами бл. п. мій отець Василь купив спорний ґрунт устним договором від 

бл. памяти отця пізваного Івана Задорожного за квоту 80 зол. рин., а сей послідній 

віддав єму спорний ґрунт сей час в посіданє і уживанє. Чотири літа пізніше бл. п. 

мій отець помер, а посіданє спорного ґрунту перейшло в дорозі наслідя на мене. 

Зізнання отже того свідка, про котрі я доси не мав ніякої відомости з огляду на єго 

10-літнє бутє за границею в незнанім нікому місци, були і є в силі причинитись до 

порішення спору в мою користь. Доказ. Наведені вище обставини доказу свідком 

Іваном Стецьом з Іванівки… ” [113, c. 310–311]. Як бачимо із взірця, у зверненні 

стосовно поновлення процесу необхідно було подати інформацію про: 1) попереднє 

рішення; 2) аргументовану причину поновлення; 3) обставини, які свідчать про те, 

що скаргу внесено у законний спосіб; 4) зазначення того, чого домагається позовна 

сторона. Суд, до якого було внесено скаргу про відновлення процесу, 

зобов’язувався, передусім, прийняти ухвалу про допустимість відновлення 

процесу, а вже потім вирішити справу, якщо цього домагалася сторона. Якщо ж 

вирішення справи передбачалося в суді нижчої інстанції, то він повинен був 

скерувати відповідному адресату. Втім, варто звернути увагу, що австрійське 

цивільно-процесуальне право, у випадку подання скарги про відновлення процесу, 

не зупиняло виконання вже ухваленого рішення. Щоправда, суд міг дозволити 

затримати виконання такого рішення (§ 547) [40, s. 1007]. 

Питання, пов’язані із виконанням судового рішення – виконавчим 

провадженням, вирішував суд, який розглядав конкретну справу. Починаючи з 
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1870-х років ХІХ ст., галицькі юристи активно виступали за реформування 

принципів виконання судових рішень. В одному з номерів львівського часопису 

“Prawnik” автор допису критично зауважував, що “уряд ніколи не застановлявся 

над реформою цивільної процедури” й вдосконалення практики виконання рішень 

суду [68, s. 225–227]. Процедура виконання судового рішення була прописана у так 

званому “Екзекуційному положенні” від 27 травня 1896 р., яке було доповненням 

Цивільного процесуального кодексу. Як відзначав К. Левицький 

“нововпроваджений “titulus” екзекуційний в нашім законі процесовім означає 

правну підставу процесову до переведення узнаного права, та число отих способів 

правних, якими доходимо нашого права на дорозі цивільного процесу”  

[134, c. 292]. Положення врегульовувало порядок виконання судових рішень у 

цивільних справах та судових вироків у кримінальних справах в частині 

примусового стягнення штрафів і судових витрат [87, c. 720].  

При судах у Галичині діяли спеціальні виконавчі служби – возні, судові 

виконавці або судові комісари (часто вживався термін “екзекутори”) [198, s. 234]. В 

австрійському цивільно-процесуальному праві на позначення судового виконавця 

вживався термін Richterlicher Beamte  – своєрідне поєднання суддівської й 

адміністративної влади [201, s. 79]. Для порівняння, німецький Цивільний 

процесуальний кодекс 1877 р. впроваджував спеціальну посаду – Gerichstvollzieher, 

який займався виконанням судових рішень. До компетенції австрійських судових 

виконавців належали переважно нагляд за порядком під час судового засідання, 

допомога сторонам у виконанні судових рішень, вручення судових документів та 

повісток до суду [176, c. 10].  

Судовим виконавцем могла бути особа із середньою освітою; в інших 

випадках до такої роботи допускалися лише за дозволом Міністерства юстиції. 

Кандидат у судові виконавці зобов’язувався скласти іспит, подібний до тих, що 

складали звичайні урядовці (містив питання, засвоєння яких було потрібне для 

справного виконання передбачених обов’язків). Зарплату судові виконавці 

отримували з державного бюджету, тоді, як наприклад у Російській імперії, вони 

утримувалися за рахунок грошових стягнень зі сторін процесу. На нашу думку, 
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австрійський підхід до фінансового забезпечення службових виконавців був для 

них кращим і, що головне, надійнішим. Інша справа – формалізованість діяльності 

службових виконавців: у Російській імперії, як не дивно, вона була меншою, ніж у 

монархії Габсбурґів. Зокрема, польський дослідник Рафал Лищек звертав увагу на 

значний формалізм і так званий “мериторичний контроль” у процедурі виконання 

судових рішень, закріплених австрійським Цивільним процесуальним кодексом 

[198, s. 235]. 

Виконуючи судові рішення, уповноважені органи за потреби володіли правом 

проводити огляд (ревізію) помешкання. Такий огляд міг відбуватися тільки у день, 

а не вночі. Судовий виконавець зобов’язувався представити письмову ухвалу, яка 

дозволяла у рамках виконання рішення суду провадити огляд [48, s. 379–380]. 

Офіційними документами, що надавали законну підставу виконання судових 

рішень, були ухвали суду, укладені в суді мирові угоди. Якщо титул (підстава) 

екзекуції вважалася нечинною або недопустимою, суд згідно чинного 

законодавства повинен був скасувати її проведення [48, s. 379–380]. 

Екзекуція нерухомих речей відбувалася трьома способами: 1) через примусове 

право застави; 2) через примусове стягнення прибутків, наприклад із земельної 

ділянки (у тій частині за рахунок вилучення врожаю для задоволення потреб 

сторони, на користь якої суд виніс рішення); 3) через примусовий продаж речі на 

аукціоні (так звана ліцитація) [98, c. 44–45]. Ліцитація відбувалася під наглядом 

судді, який попередньо подавав до відома всі обставини справи (податки, борги). 

Вилучені від аукціону кошти скеровувалися на погашення заборгованості перед 

стороною, якій винуватець завинив, а також на сплату податків і заробітної плати 

робітникам (за останні півроку) [26, c. 393]. 

Варто зазначити, що екзекуції не підлягали: одяг, ліжка, кухонне начиння, яке 

необхідне для зобов’язаного та його родини. Правознавець Євген Нараївський у 

“Правовому пораднику” відзначав: “У нас часто “фантують” (закладають. – Х. Д.) 

кіптарі й кожухи; отже, треба знати, що кожуха, як хто має тільки один, не можна 

заняти, а разі заняття належить зробити внесок до суду…” [26, c. 393]. Австрійське 

цивільно-процесуальне право забороняло вилучати в осіб, які підлягали судовому 
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стягненню, шкільні підручники, протези, окуляри, ліки, шлюбні обручки. У 

випадку, якщо судовий виконавець вилучав котрусь із перелічених речей, 

постраждала сторона володіла правом подати на нього до суду [48, s. 380–381]. 

Відповідні положення свідчили про певну гуманність у ставленні до тієї особи, яка 

програла суд і підлягала стягненню. 

Категорично заборонялося вилучати: продукти харчування і паливо, необхідні 

на 14 днів для прожиття зобов’язаного і його родини; однієї дійної корови, двох кіз 

або трьох овець (на вибір), якщо вони вважалися необхідними для проживання, і 

така кількість кормів, яка була необхідною до жнив; допомоги, видані 

зобов’язаному у зв’язку з стихійним лихом; предмети для виконання своїх функцій 

урядовцями, священиками, лікарями, адвокатами, артистами та ін. Не могли 

вилучатися також заробітні плати державних урядовців до суми 4/5, однак коли 

мова велася про стягнення аліментів, то лише 3/5, тоді як решту суд мав право 

знімати на користь потерпілого (якщо у зобов’язаного існували інші необхідні 

виплати, то дозволялося знімати лише 1/5 заробітної плати). Не підлягали 

стягненню заробітні плати приватних урядовців до суми 1 600 зол., а коли йшлося 

про податки та аліменти, то лише 800 зол. Вільною від екзекуції вважалася ще не 

зароблена (майбутня) зарплата наймита чи робітника. Якщо ж йшлося про податки 

та аліменти, то зарплату дозволялося знімати навіть тоді, коли вона ще не 

зароблена (не більше половини). Не підлягали судовому стягненню виплати з 

інвалідності і після нещасних випадків, аліменти, пенсії, але лише тоді, коли вони 

не перевищували 1 000 зол. на рік [26, c. 394].  

Якщо суд зобов’язував повернути певну річ, а її не було виявлено у 

зобов’язаного, він повинен був під присягою проінформувати про її місце 

знаходження. У ситуації, коли існувала підстава припускати, що зобов’язаний 

здатний вдатися до пошкодження чи знищення певної речі, яка становила предмет 

судового позову, суд міг видати тимчасове розпорядження про убезпечення цієї 

речі (в межах 14 днів допускалася можливість апеляції). Втім, якщо все таки 

зобов’язаний пошкодив чи знищив цю річ, він мусив відшкодувати її вартість 

стороні, яка зазнала збитків [26, c. 396]. 



 

 
174 

Цивільно-процесуальне право встановлювало 14 днів на виконання судового 

рішення, відштовхуючись з дати набуття його чинності (§ 409) [40, s. 780]. 

Відзначимо, що подібний термін виконання рішень був встановлений у цивільно-

процесуальному праві інших європейських країн. Рішення, на яке не було вчасно 

подана апеляція, ставало правосильним (§ 411) [40, s. 782–785]. Судові рішення, що 

набрали законної сили, вважалися обов’язковими як для фізичних і юридичних 

осіб, так і для всіх органів державної влади у Галичині. Чинний Цивільний 

процесуальний кодекс аналогічно визначає, що: “Судові рішення, що набрали 

законної сили, обов’язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб 

та громадян і підлягають виконанню на всій території України… Невиконання 

судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом” (ст. 14) 

[27, c. 12]. У нинішніх суспільно-політичних обставинах дана норма є важливою 

для зміцнення правового суспільства в Україні. 

Австрійське цивільно-процесуальне право передбачало можливість 

оскаржувати винесене судом першої інстанції рішення у цивільній справі (§ 461) 

[40, s. 867]. Кодекс 1895 р. передбачав три способи оскарження судових рішень: 

апеляцію (спосіб оскарження рішень у цивільних справах перших інстанцій); 

касацію (спосіб оскарження рішень у цивільних справах других інстанцій); рекурс 

(спосіб оскарження судових ухвал у цивільних справах) [137, c. 149]. Вищий 

крайовий суд у Львові мав право розглядати апеляції та рекурси щодо судових 

рішень і ухвал крайових та окружних судів [15, арк. 10–13]. Ревізії у цивільних 

справах повинен був розглядати лише Найвищий трибунал у Відні [184, s. 281]. 

Австрійську модель цивільного процесу часто називають “ревізійною” (для 

порівняння, російську модель, яка склалася також у ХІХ ст., називають 

“касаційною”) [205, s. 162]. 

Окружні (крайові) суди у Галичині були апеляційними інстанціями для 

повітових судів. Вищою апеляційною інстанцією в Королівстві Галичини і 

Володимерії виступали засновані 1855 р. у Львові та Кракові Вищі крайові суди 

(Oberlandesgerichte) [117, c. 11]. Вищий крайовий суд у Львові поширював свою 
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діяльність на територію Східної Галичини та Буковини [115, c. 164]. До округу 

його діяльності станом на 1899 р. входили Крайовий суд у Львові, окружні суди у 

Перемишлі, Станіславі, КоломиїСамборі, Тернополі, Золочеві, Бережанах, Сяноку, 

Стрию, Чернівцях (згодом – крайовий суд), Сучаві [222, s. 49–50]. До компетенції 

Вищого крайового суду у Львові як суду другої інстанції належали апеляційний 

розгляд і вирішення цивільних, торговельних, вексельних справ, а також справ 

гірничого судочинства [116, c. 21]. 

Апеляційний суд перевіряв рішення суду першої інстанції у межах 

апеляційних вимог. Водночас перевірці не підлягали ті рішення, які згідно закону 

не підлягали оскарженню взагалі, або ті, які набули чинності через відсутність 

своєчасної апеляції (§ 462) [40, s. 867–868]. Згідно з § 463 Цивільного 

процесуального кодексу 1895 р. провадження в судах другої інстанції було 

аналогічним провадженню у судах першої інстанції, крім винятків, передбачених 

окремими статтями Кодексу. Важливо зазначити, що при апеляції інтереси сторін 

повинні були обов’язково представляти адвокати. Відповідне положення було 

побіжно прописане ще в Адвокатській ординації 1868 р. [66, s. 315–316], проте в 

австрійському цивільно-процесуальному праві адвокатський примус як такий був 

відсутній (Anwaltsprocess) [199, s. 331]. 

Передбачений термін апеляційного оскарження в австрійському цивільному 

судочинстві складав 14 днів з часу отримання сторонами процесу письмових 

примірників судового рішення, а в дріб’язкових справах – від дня оголошення 

судового рішення в залі суду (§ 464) [40, s. 871]. Апеляцію подавали шляхом 

внесення адвокатом зацікавленої сторони апеляційного клопотання в суді першої 

інстанції, який розглядав конкретну справу [15, арк. 21] (у судовому окрузі, де 

проживало менше двох адвокатів, сторона володіла правом вносити апеляційний 

лист самостійно). У випадку недотримання строку апеляційного оскарження, суд 

зобов’язувався відхилити апеляційний лист [206, s. 141]. Судовий працівник, який 

складав протокол внесення апеляційного листа, повинен був простежити, щоби 

позивач належно вказав підстави оскарження. Також суддя повинен був 

попередити сторону про правові наслідки подання нею апеляційного листа. 
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Подання апеляційного клопотання призупиняло дію рішення суду першої інстанції 

та його виконання до моменту вирішення справи в апеляційному порядку [193, s. 

91]. 

Згідно з § 467 Цивільного процесуального кодексу 1895 р. апеляційний лист 

повинен був містити: найменування суду другої інстанції; зазначення рішення, яке 

оскаржувалося; підстави його можливого скасування; клопотання про скасування 

чи зміну рішення; суть зазначених змін; доказову базу, яка могла підтвердити 

апеляційні вимоги; обов’язково підпис адвоката чи сторони цивільної справи [40, s. 

875]. Потрібно наголосити, що в апеляції заборонялося ставити нові домагання, які 

не вирішувалися у суді першої інстанції, за винятком тих, які мають на меті 

доказати свою правоту (§ 482) [40, s. 913]. Австрійський Цивільний процесуальний 

кодекс 1895 р. категорично забороняв подавати в апеляції нові докази на тій 

підставі, що таким чином суттєво змінювалася матеріальна частина процесу [176, c. 

59]. 

Юридичними підставами подання апеляції на рішення суду були такі: 

1) справу розглядав суддя, який не мав права її розглядати; 2) розгляд відбувався з 

порушенням засад цивільно-процесуального права; 3) рішення не можна 

застосувати до конкретного цивільного випадку; 4) сторони були обмежені або 

безпідставно усунуті від процесу; 5) сторона не мала законного представника; 

6) суд розглядав невластиву йому справу; 7) незаконно обмежено гласність 

процесу; 8) сторона запропонувала судові першої інстанції власний нарис 

протоколу; 9) рішення є суперечливим і хибним з правової точки зору [113, c. 286]. 

Апеляційний суд вирішував справу на закритому засіданні без розгляду 

(передусім у випадках очевидних процесуальних хиб), або призначаючи окремий 

розгляд, запрошуючи на нього обидві сторони і за потреби – свідків. Відтак згідно з 

§ 477 Цивільного процесуального кодексу він повертав її на новий розгляд до суду 

першої інстанції, який розглядав цю справу попередньо [40, s. 900]. Однак 

апеляційний суд мав право скерувати справу на новий розгляд до іншого суду, який 

відповідав вимогам чинного цивільно-процесуального права. 
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Подання про апеляцію з формальних причин відхилялося тоді, коли справа 

була непідвідомча даному суду апеляційної інстанції; були порушені терміни 

подання апеляції; апеляцію подавала особа, котра не виступала стороною цивільної 

справи; в апеляційному листі не було вказано рішення, яке підлягало оскарженню, 

або ж не було зазначено чіткої апеляційної вимоги і правових підстав її 

обґрунтування; якщо в апеляції була вимога визнати судовий розгляд або рішення 

першої інстанції недійсними; якщо суддя під час ознайомлення зі справою 

прийшов до висновку, що судовий розгляд або судове рішення першої інстанції 

можуть бути визнані недійсними, хоч апелянт про це не заявляв [138, c. 3–4]. 

Одночасно сторони мали право відмовитися від апеляційного розгляду, подавши 

відповідну письмову заяву (§ 492) [40, s. 929–930]. Крім того, якщо одна зі сторін 

не явилася на апеляційний розгляд, суд мав право розглянути і вирішити справу 

(§ 491) [40, s. 928]. Апеляційне рішення обов’язково видавали у письмовій формі. 

Згідно з положеннями § 477 Цивільного процесуального кодексу 1895 р. 

рішення суду першої інстанції у цивільній справі визнавалося недійсним у 

випадках, коли: справу вирішив суддя, який відповідно до чинного законодавства 

не мав права її вирішувати; стороні не було надано можливість захищати свої 

інтереси у справі (випадково чи зумисно); інтереси сторони не представляв 

адвокат, в ситуації, коли таке представництво вимагалося законом [193, s. 92]; 

справа не підлягала судовому вирішенню; розгляд справи відбувався не публічно 

без буд-яких на це підстав; рішення суду першої інстанції було суперечливим і 

позбавленим логіки [40, s. 900]. 

Рекурсами в австрійському цивільному процесі називалися оскарження ухвал 

судів у цивільних справах, які можна було вносити з аналогічних мотивів, як і 

апеляції на рішення судів першої інстанції [206, s. 141]. Предметом рекурсу були 

формальні постанови суду, а також частина судового рішення, яка стосувалася 

судових видатків. Згідно з § 517 Цивільного процесуального кодексу у 

дріб’язкових справах дозволялося подавати рекурси на ухвали судів першої 

інстанції у випадках, якщо: суд першої інстанції відмовив у відкритті чи 

продовженні провадження; існували сумніви щодо ухвал з приводу судових витрат 
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і забезпечення позову; суд продовжив процесуальні терміни розгляду всупереч 

чинному законодавству; судова ухвала стосувалася відшкодування збитків  

[40, s. 969]. Зауважимо, що у майнових справах рекурс міг бути внесеним тільки на 

ухвали про відмову у відкритті провадження; в усіх інших випадках ухвали повинні 

були оскаржуватися спільно з остаточним рішенням.  

Рекурс вносився шляхом подання рекурсного листа до суду, який виніс 

оскаржену ухвалу. Учасник цивільної справи мав право подати рекурс щодо 

судової ухвали у межах 14 днів з часу вручення йому копії її примірника, а у 

дріб’язкових справах – від часу ухвалення рішення (§ 520) [40, s. 972]. Суд першої 

інстанції зобов’язувався разом із рекурсовим листом передати вищій апеляційній 

інстанції роз’яснювальний лист і акти, необхідні для вирішення рекурсу. До 

прикладу, Вищий крайовий суд у Львові здійснював провадження за рекурсами без 

попереднього усного розгляду на закритому судовому засіданні, виносячи ухвалу 

за його результатами [116, c. 21].  

На рішення апеляційного суду могла бути видана касаційна скарга до 

Найвищого трибуналу у Відні (§ 502), але не пізніше, ніж за 14 днів від його 

рішення [40, s. 948–949]. Якщо суд, який розглядав рекурс, відхилив ухвалу суду 

першої інстанції і повернув справу на новий розгляд, касацію можна було внести 

лише у випадках, прописаних у § 519 Цивільного процесуального кодексу  

[40, s. 970–971]. У дріб’язкових справах рішення апеляційного суду не підлягали 

подальшому оскарженню. Касаційну скаргу міг скласти лише адвокат. Найвищий 

трибунал у Відні розглядав касаційні скарги у закритому режимі без 

процесуального розгляду (§ 509) [40, s. 956–957]. 

Причинами оскарження судового рішення і подання касації вважалися ті ж 

обставини, що й при поданні апеляції і були прописані цивільно-процесуальному 

процесі. Згідно норм австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р., 

касаційна скарга оголошувалася лише у таких випадках: 1) коли рішення 

апеляційного суду визнавалося нікчемним, унаслідок недоліків передбачених § 477 

[40, s. 900]; 2) коли в рішенні апеляційного суду допущені такі недоліки, які хоч і 

не тягнуть за собою нікчемності рішення, проте перешкоджають всебічному 
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роз’ясненню і ґрунтовному розгляду справи; 3) коли в основі істотної частини 

рішення присутнє таке фактичне положення, яке суперечить змісту актів 

судочинства першої чи другої судової інстанцій; 4) коли рішення ґрунтується на 

неправильному застосуванні закону до обставин справи (§ 503) [40, s. 949]. 

Глава V Цивільного процесуального кодексу 1895 р. передбачала можливість 

мирового вирішення спірних справ, передусім майнових (§ 577) [40, s. 1039]. За 

австрійським цивільно-процесуальним правом примирення і розгляд справи не 

були взаємовиключними поняттями. Мета вирішення проблеми могла розумітися, з 

одного боку, з позицій сторін, а з іншого – суспільства. Як ми уже зазначали у 

першому розділі, щодо останнього в австрійському праві панувала думка, що 

цивільне судочинство слугувало вирішенню “соціальних конфліктів” і разом з тим 

виконувало завдання підтримання суспільного добробуту. Однак примирення 

сторін не переважало над метою цивільного процесу якомога швидше вирішити 

справу і цей підхід виявлявся збалансованим [127, c. 188].  

Правовими підставами для укладання мирової угоди були: 1) наявність у 

сторін процесуальної правоздатності або представлення інтересів тих осіб, що її не 

мали, законними представниками; 2) якщо спір підлягав розглядові звичайних, а не 

адміністративних судів; 3) якщо сторони уклали належну мирову угоду 

добровільно. Мирове вирішення набувало юридичної сили судового рішення і 

підлягало виконанню. Кожна зі сторін мала право вимагати видати її виписку з 

протоколу мирової угоди (§ 204–206) [40, s. 496–496].  

У збірнику правових документів “Правотар” зустрічаємо такий приклад 

клопотання про мирову угоду (стилістику збережено. – Х. Д.): “Ц. к. Суд повітовий 

в Золочеві. Іван Гробович господар з Вільшаниці проти Сидора Наконечного 

господаря там же вносить о візванє єго до загоди пересправи по мисли § 433 

проц. ц. Світлий Суде! На основі посвідки з § 178 пат. несп. виданої тут. судом дня 

30 грудня 1899 ч. А. 750/3/99 в справі наслідственній по бл. п. Григорію 

Наконечнім, признано мені власність парцелі гр. ч. к. 100 в Вільшаниці, котру 

однак посідає і уживає від трьох літ Сидор Наконечний, сперечаючи мені враз 

всяких прав до неї. Бажаючи поминути коштовний процес, вношу на візванє мого 
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суперника до суду в цілі загодної полагоди сеї справи, котрої вартість подаю на 

500 кор. Іван Гробович” [113, c. 307–308]. З цього випливало, що основою під час 

укладення мирової угоди було взаємне виявлення.  

Кодекс 1895 р. передбачав інститут третейського суду, суддів (або одного 

суддю) якого погоджували сторони спору. Договір про створення третейського 

суду укладався в письмовій формі. Водночас посадові особи того чи іншого суду не 

мали права брати на себе обов’язки посередників (§ 578) [40, s. 1040]. Рішенню 

третейського надавалося ваги законного рішення, хіба що сторони у документі про 

створення третейського суду домовилися про можливість оскарження рішення 

третейського суду вищою судовою інстанцією. За вимогою сторін посередники 

зазначали на копіях рішеннях, що воно набрало законної сили і підлягає виконанню 

(§ 594) [40, s. 1048].  

Намагання мирової угоди вважалася безуспішними за умов, коли: 1) сторони 

не змогли домовитися щодо мирового судді, котрого мали спільно погодити; 

2) якщо обраний суддя помер або усунувся з якоїсь іншої причини від справи 

(§ 579) [40, s. 1040]; 3) якщо мировий суддя відмовляється від виконання свого 

обов’язку або зволікав без причини з вирішенням справи (§ 584) [40, s. 1043]. До 

речі, у такому випадку суддя, який прийняв на себе обов’язок, але зволікав з його 

виконанням, відповідав перед сторонами за можливу заподіяну шкоду [101, c. 5]. 

Укладачі австрійського Цивільного процесуального кодексу пояснювали це тим, 

що ніхто не був зобов’язаний брати на себе функції мирового судді, а якщо через 

певні причини не міг їх виконати, то зобов’язувався у законний спосіб зректися від 

взятих на себе функцій (§ 578) [40, s. 1040]. Наявність такої норми, на нашу думку, 

дозволяла оперативно вирішити справу. 

Спосіб розгляду третейським судом визначався договором про його створення. 

Проте такому судові заборонялося вживати до сторін чи свідків силових методів 

зізнання, чи змушувати їх присягати. Галицький правник Ф. Евин писав 

(стилістику збережено. – Х. Д.): “Прийняття присяги, переслух неявляючого свідка 

і пр. довершить на домаганє суду мирового той суд цісарський, в осідку котрого 

належить дотичне діланє процесові підняти. Суди цісарські переведуть також 
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докази, які не може перевести сам суд мировий” [113, c. 297]. Це фактично 

засвідчило про незамінну роль державного суду. 

Для ілюстрації вищевикладеного подаємо уривок з мирової угоди (стилістику 

збережено. – Х. Д.): “Договір на суд мировий, силою котрого ми підписані Осип 

Янович, Олена з Яновичів Савич і Василь Дунець, всі мешканці міста Зборова, 

добровільно і згідно постановляємо єствуючий між нами спір о наслідє по бл. п. 

Николаю Яновичу помершім в Зборові в 1892 р. то є спір о поділ цілого движимого 

і недвижимого наслідственного майна і довгів в тім же наслідю оставших дальше 

всі спори, які з приводу тогож наслідя могли би в будучности між підписаними 

заєствувати – віддати порішенню суду мирового. 

І. Суд мировий буде в той спосіб заложений, що кожда сторона має до 30 днів, 

числячи від дня підписання сего договору, заіменовти одного суддю мирового, 

повідомляючи про се інші сторони. ІІ. Протягом дальших осми дній виберуть 

одноголосно судді мирові надсуддю, повідомляючи про се сторони... V. Суд начне 

в такім случаю полагоду справи протягом осми днів по повідомленню сторін о 

посліднім виборі… VІ. Вирок суду, котрий має запасти беззглядною більшістю 

голосів відданих всіми суддями і над суддею, стаєсь з днем доручення єго стороні в 

писемнім виготові сейчас правосильний і здібний до екзекуції з огляду на тую 

сторону. VІІ. Єслиби котрась зі сторін зборонялась приняти вирок, вольно буде 

судови мировому запорядити таке дорученє на кошт сторони через нотара будь 

через орган ц.к. суду. VІІІ. Правопис вироку і посвідки єго доручень будуть 

зложені у ц.к. нотара в Зборові. ІХ. Вартість спорового предмету зглядно чистого 

наслідє по бл. п. Николаю Яновичу стоїть 800 кор. Х. Договор отсей, з котрого 

сторонам вольно взяти собі відпис, а котрого правопис зложиться у ц.к. нотара в 

Зборові, як і рішень суду мирового, вольно буде сторонам опрокидати лиш з 

причин законом поіменованих. Зборів, дня 14 жовтня 1903 р. Підписи сторін” [113, 

c. 317–318]. Як бачимо, подібні документи вимагали скрупульозного дотримання 

визначеної форми мирової угоди і не допускали зайвого багатослів’я. 

Після розгляду справи, мировий суд видавав рішення, яке ухвалювали 

більшістю голосів запрошені до вирішення спору судді. Якщо такої більшості 
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досягти не вдавалося, то мировий суд зобов’язувався повідомити про це сторони, 

котрі згідно із § 582 Цивільного процесуального кодексу визнавали безуспішність 

спроби мирового вирішення спору [40, s. 1042]. Рішення мирового суду вважалося 

нікчемним з юридичної точки зору у випадках: 1) якщо не було укладено 

відповідного договору між сторонами про мировий суд або він уже втратив свою 

зобов’язуючу силу; 2) якщо мировий суд не вислухав при розгляді якоїсь сторони 

або коли сторона не мала свого законного представника; 3) якщо суддів мирового 

суду обирали всупереч законодавству, а угоду про створення мирового суду не 

підписали всі судді; 4) якщо протиправно було відкинуто клопотання мирового 

судді; 5) якщо мировий суд перевищив свої повноваження і вдався до вирішення не 

властивих йому завдань; 6) якщо рішення мирового суду суперечить законодавству 

або спонукає сторону до вчинення незаконних дій (§ 595) [40, s. 1049]. Також 

рішення мирового суду, якщо воно не відповідало чинному законодавству, мав 

право скасувати державний суд. 

Отже, винесення судового рішення завершувало цивільний процес у спірній 

справі й унеможливлювало подальші процесуальні дії, метою яких могло бути 

продовження спору й розгляду справи. Судове рішення формально усувало 

можливість нового процесу між сторонами щодо того самого предмета спору й у 

тому полягала його правова сила. Встановлення істини у цивільних справах і 

ґарантування виконання судового рішення слугувало засобом захищеності прав та 

інтересів особи. Судове рішення не тільки вирішувало спір між сторонами, але й 

визнавав за одною із сторін правоту. Втім за сторонами залишалося право 

клопотати перед судами вищих інстанцій про перегляд рішення суду, механізмами 

чого в австрійському Цивільному процесуальному кодексі 1895 р. виступали 

апеляція, рекурс і касаційна скарга. 

 

Висновки до Розділу 4 

Отже, згідно з положеннями Цивільного процесуального кодексу 1895 р. 

цивільне судочинство у Галичині розпочиналося з подання заяви, в якій 

зазначалася певна вимога і коротко зазначалися обставини, на яких ґрунтувалися 
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вимоги позивача, а також докази, якими збирався скористатися позивач при 

підтвердженні наведених обставин.  

Предметом позову могла бути вимога про визнання права на майно, визнання 

у судовому порядку автентичності документа, якщо позивач володів за цим 

документом правом на майно. Позов вважався прийнятим до судового розгляду з 

часу надання відповідачеві копії позовної заяви. У судах Галичини часто 

розглядалися цивільні позови, пов’язані зі земельними питаннями, зокрема правом 

власності (у тому числі його недотримання), цивільні спори стосовно поділу 

спадкового майна, справи про встановлення опіки. 

 Розгляд цивільних справ на засіданнях судів у Галичині відбувався публічно, 

проте такий розгляд припинявся, коли це суперечило нормам моралі, суспільного 

порядку або якщо існували підстави вважати, що публічність може ускладнювати 

розгляд справи. Зокрема, на прохання однієї зі сторін суд володів правом 

заборонити публічний розгляд, якщо для вирішення справи необхідно було 

з’ясувати певні інтимні деталі сімейного життя. Водночас публічність не могла 

бути скасована щодо оголошення судового рішення. У випадку закритого розгляду 

справи було заборонено будь-яке розголошення обставин її розгляду. 

На основі усного розгляду і перевірки доказів суд виносив й оголошував 

рішення у цивільній справі. Одночасно з оголошенням рішення наводилася 

мотиваційна частина та перелік доказів, взятих за основу при його формулюванні. 

Рішення могли оголошувати навіть за відсутності однієї зі сторін. Суд володів 

правом оголосити лише результативну частину рішення – найсуттєвіші думки, на 

яких воно ґрунтувалося. Копію рішення у повному обсязі, з усіма судженнями, на 

яких воно базувалося, надавали кожній стороні.  

За Цивільно-процесуальним кодексом 1895 р. на рішення судів у цивільних 

справах передбачалися апеляції, зокрема окружні (крайові) суди розглядали 

рішення повітових судів в межах апеляційних вимог. Вищою апеляційною 

інстанцією у Галичині був Вищий крайовий суд у Львові, компетенції якого 

підлягали висновки, зроблені судами нижчої інстанції під час попереднього 

винесення рішення, за винятком тих, які не підлягали оскарженню. У дрібних 
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цивільних справах рішення апеляційного суду не підлягало оскарженню. Скарга 

могла бути подана тільки у тих випадках, коли в рішенні крайового суду була 

допущена помилка або до результативної частини рішення апеляційного суду 

внесено положення, яке суперечило змісту актів провадження суду першої або 

другої інстанції. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота вирішує важливе і актуальне наукове й практичне 

завдання, суть якого полягає у дослідженні цивільного судочинства у Галичині за 

австрійським Цивільним процесуальним кодексом 1895 р.  Історико-правове 

дослідження зазначеної проблеми дало змогу дійти низки загальних висновків. 

1. Австрійське цивільно-процесуальне право з кінця XVIII ст. і протягом 

ХІХ ст. розвивалося еволюційним шляхом, зберігаючи історично-правову тяглість 

при одночасному врахуванні суспільних потреб. Однією з таких потреб була 

уніфікація та модернізація партикулярного права окремих частин Австрійської 

монархії, породжені епохою Просвітництва й засадами “освіченого абсолютизму”. 

Механізмом їх вирішення стала кодифікація деяких частин австрійського права – 

цивільного, кримінального, цивільного процесуального. Передумовами до 

кодифікації законодавства були: інтенсивний розвиток нових соціально-

економічних і політичних відносин в другій половині ХVІІІ  – на початку ХІХ ст.; 

суспільно-економічні та політичні зміни в Австрійській імперії зумовлювали 

необхідність внесення змін і доповнень до чинного законодавства, зокрема, 

цивільного процесуального; розбіжності у тогочасному цивільному та цивільному 

процесуальному законодавстві, що полягали у наявності в кожній коронній землі 

імперії свого цивільного та цивільного процесуального закону, удосконалення 

системи юридичної освіти; поширення просвітницьких ідей правової рівності, 

раціональності, природного права. 

2. У результаті кодифікації права в Австрійській імперії було затверджено у 

1781 р. Загальний судовий порядок, а у 1797 р. австрійський Цивільний кодекс 

(передбачав норми, зокрема, що врегульовували цивільне судочинство), який почав 

діяти з 1807 р. у Східній Галичині. Вони стали правовою основою здійснення 

цивільного судочинства, зокрема й у Галичині. Характерними рисами розвитку 

цивільного судочинства у Галичині до середини ХІХ ст. були: 1) недостатня 

кількість кваліфікованих суддів; 2) домінування поляків серед суддів і відповідно 
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пропорційно нижча кількість суддів-українців; 3) переважання справ, пов’язаних із 

захистом права володіння, посідання та оренди землі. 

3. Після Революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії відбулася 

реорганізація судових органів, зокрема й у Галичині. На підставі імператорського 

патенту від 14 червня 1849 р. запроваджувалися повітові суди, повітові колегіальні 

суди, Крайові суди, Вищі крайові суди. На повітові суди покладався розгляд усіх 

цивільних справ, за винятком тих, які належали до компетенції судів вищої 

інстанції. Крайові суди розглядали, зокрема, цивільні справи (питання спадщини, 

опікунства, погашення боргових зобов’язань, сімейні, торговельні й вексельні 

спори). З 1854 р. усі крайові суди, крім Львівського та Краківського, стали називати 

окружними, хоч їхня компетенція у цивільних справах не зазнала змін (на відміну 

від кримінального судочинства). У  Львові 1855 р. як друга судова інстанція 

(апеляційна) був створений Вищий крайовий суд, компетенція якого поширювалася 

на Галичину і Буковину.  

Важливе значення для цивільного судочинства мав Конституційний закон 

про судову владу від 21 грудня 1867 р., який запровадив принципи відокремлення 

суду від адміністрації, суддівської незалежності, усності й гласності судового 

процесу та ін. Згідно зі Законом від 11 червня 1868 р. відновлено  повітові суди, 

ліквідовані у 1854–1855 рр. Кожен повітовий суд поділявся на цивільний і 

кримінальний відділи.  Львівський повітовий суд мав два цивільних відділи – один 

поширював свою діяльність на місто Львів, а інший  – на територію повіту. 

Цивільні відділи розглядали справи про недоторканність приватної власності, 

справи, пов’язані з купівлею-продажем рухомого та нерухомого майна, орендою, 

встановленням батьківства, опікунства. Екзекуційні, тобто виконавчі відділи, 

займалися виконанням судових рішень, наприклад, здійснювали продаж з аукціону 

майна боржників (ліцитації). У такому форматі повітові суди проіснували до 

розпаду Австро-Угорської монархії. 

4. В останній третині ХІХ ст. процесуальне право остаточно вирізнилося в 

окрему галузь права, що мало наслідком проведення кодифікаційних робіт. 
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Відповідно до цього було розроблено нові проекти цивільних процесуальних 

кодексів у 1858, 1862, 1867, 1876, 1893 рр., чотири з яких було відхилено. Тільки 

останній з них, підготовлений професором Віденського університету Ф. Кляйном, 

був затверджений австрійським парламентом 1 серпня 1895 р. і впроваджувався в 

дію з 1 січня 1898 р.  ЦПК 1895 р. складався із  602-х статей, розділених на шість 

частин. Доповненням до Цивільного процесуального кодексу 1895 р. було 

Положення про екзекуції від 27 травня 1896 р. яке встановлювало порядок 

виконання судових рішень у цивільних справах. Новим ЦПК 1895 р. було 

систематизовано норми австрійського цивільного процесуального права, 

удосконалено порядок цивільного судочинства і виконання рішень. Його концепція 

формувалася на  ідеях англійської, французької та німецької правової думки, а 

відтак базувалася на принципах гласності, публічності, рівноправності, 

безпосередності, вільної оцінки доказів, змагальності, усності, диспозитивності, 

здійснення цивільного судочинства суддею або колегією суддів. ЦПК 1895 р. 

отримав високу оцінку фахівців-юристів (як теоретиків, так і практиків), став 

взірцем для цивільного судочинства в інших європейських державах. З деякими 

змінами і доповненнями цей кодекс є чинним у сучасній Австрійській Республіці. 

5. ЦПК 1895 р. був найповнішим вираженням соціальної концепції права на 

межі ХІХ–ХХ ст., а його загальні положення залишаються актуальними при 

здійсненні правових реформ навіть на початку ХХІ ст. Передусім варто відзначити 

законодавче закріплення як для того часу принципово нових начал цивільного 

процесу, обумовлених історичними обставинами та еволюцією правової думки. 

Такі принципи цивільного процесуального права як гласність, диспозитивність, 

рівноправність сторін, усність, безпосередність визначили завдання і мету 

судочинства  в цивільних справах. Саме принципи австрійського цивільного 

процесуального права й їхня реалізація у Галичині в досліджуваний період 

створили необхідні умови для забезпечення гарантій захисту прав і законних 

інтересів учасників (сторін) процесу. ЦПК 1895 р. визначив їхні обов’язки і права, а 

також закріпив правові підстави функціонування інституту повірених у справах 

(адвокатів). Автори кодексу визначили та обґрунтували поняття процесуальної 
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правоздатності, розмежували компетенцію судів, виходячи із засад територіальної 

та предметної підсудності. Ґрунтовне і змістовне тлумачення таких понять як 

докази та доказування сприяло ефективнішому формуванню доказової бази у 

цивільних справах і пришвидшило їхній розгляд у судовій практиці, зокрема і в 

Галичині. І хоч питання граничних витрат на судовий розгляд залишилося одним з 

найсуперечливіших моментів ЦПК 1895 р., він, безумовно, належить до 

найдосконаліших кодексів європейського цивільного процесуального права ХІХ ст. 

6. Завданнями австрійського цивільного судочинства за ЦПК 1895 р. 

виступав справедливий та неупереджений розгляд і вирішення цивільних справ з 

метою захисту порушених прав. Запорукою ефективного цивільного процесу 

відповідно до ЦПК 1895 р. була участь правоздатних сторін у процесі, здійснення 

процесу під керівництвом судді та проведення судового процесу у встановленому 

законодавством порядку. Чіткий порядок судового розгляду давав можливість у 

повному обсязі досягти головну мету цивільного процесу – вирішення спору між 

сторонами та захист правового ладу в державі. 

Цивільний процес розпочинався з подання позовної заяви, яка розглядалася 

судом на предмет підсудності суду, правоздатності сторін тощо. Подальшою 

стадією було підготовче провадження, під час якого головним чином 

упорядковувалась доказова база та виконувалися процесуальні дії, необхідні для 

вирішення справи. Основною стадією цивільного процесу виступав публічний 

судовий розгляд, складовою якого були з’ясування усіх обставин справи, надання 

доказів і усні дебати сторін. Сторонами цивільного процесу згідно з нормами ЦПК 

1895 р. вважалися особи, від імені яких здійснювався процес і які у законний спосіб 

намагалися захистити свої права та інтереси (позивач і відповідач). Процесуальне 

становище сторін під час розгляду цивільних справ визначалося ЦПК 1895 р.  

7. Судове рішення вважалося результатом розгляду справи, який завершував 

спір між сторонами та припиняв цивільні процесуальні правовідносини між судом і 

сторонами процесу. Судове рішення давало відповідь по суті спірної справи і його 

зобов’язувалися виконувати як приватні особи, так і органи державної влади. 

Рішення суду мало бути законним – з дотриманням всіх вимог цивільного 
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судочинства й обґрунтованим – базованим на основі з’ясованих обставин і поданих 

доказів, оприлюднених і перевірених на судовому засіданні. ЦПК 1895 р. 

передбачав можливість подання апеляцій до судів вищих інстанцій про перегляд 

попередньо ухвалених судових рішень у цивільних справах. 

8. Історико-правове дослідження цивільного судочинства у Галичині за 

австрійським ЦПК 1895 р. дає змогу стверджувати про наявність позитивного 

правового досвіду, який може бути використаний під час реформування чинного 

цивільного процесуального законодавства України. Для удосконалення і 

підвищення ефективності цивільного процесуального судочинства рекомендується: 

1) використати історичний досвід ЦПК 1895 р. в частині допустимого 

обмеження процесуальних повноважень сторін та їхніх представників при 

систематичному зловживанні процесуальними правами; 

2) удосконалити процедуру розгляду судом клопотань таким процесуальним 

механізмом, який надав  би  змогу  провести судовий розгляд справи  у стислі 

терміни. Так можна отримати можливість розвантажити цивільний процес для 

швидкого та об’єктивного дослідження обставин справи судом; 

3) удосконалити процедуру апеляційного оскарження судових рішень та 

ухвал суду, спростити апеляційний розгляд – до дослідження лише доводів апеляції 

в частині порушень судом першої інстанції норм матеріального чи процесуального 

права без повторного дослідження обставин справи; 

4) посилити юридичну відповідальність за невиконання, невчасне або 

неналежне виконання рішення суду, що дало б змогу унеможливити зловживання 

на цьому етапі процесу.  



 

 
190 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

І. Неопубліковані архівні матеріали 

Центральний державний історичний архів України у м. Львові 

1. Ф. 134. Колекція документів про шляхетські маєтки 

оп. 1 

Спр. 647. Судові рішення, донесення, угоди, дарчі та ін. документи про 

обґрунтування юридичних прав на володіння маєтками шляхтичів 

Лодинського Петра та Сярчинського Адальберта у Золочівському циркулі, 

34 арк. 

2. Ф. 134. Колекція документів про шляхетські маєтки 

оп. 2 

Спр. 711. Акт розподілу маєтків шляхтича Стшемінського Адальберта у 

с. Русин Белзького воєводства між спадкоємцями, 26 арк. 

3. Ф. 146 Галицьке намісництво 

оп. 1 

Спр. 37. Лист канцлеру Кауніцу про впровадження у Галичині законодавства із 

судоустрою і судочинства, 19 арк. 

4. Ф. 146. Галицьке намісництво 

оп. 1 

Спр. 42. Проект організаційного устрою і структури губернаторства та 

формуляри, 105 арк. 

5. Ф. 146. Галицьке намісництво 

оп. 4.  

т. 1 

Спр. 2430. Справа про проведення аграрної реформи в Галичині, 1876–

1877 рр., 197 арк. 

6. Ф. 146. Галицьке намісництво 

оп. 4 



 

 
191 

Спр. 2972. Справа про заснування посади прокурора з цивільних і 

кримінальних справ при судах Галичини, 1873–1907 рр., 119 арк.  

7. Ф. 146. Галицьке намісництво 

оп. 7 

Спр. 2. Матеріали про організацію і ведення діловодства в Крайовому 

губернаторстві і підвідомчих установах, 169 арк. 

8. Ф. 146. Галицьке намісництво 

оп. 7 

Спр. 2825. Переписка з Президією Львівського апеляційного суду про 

запровадження судочинства німецькою і польською мовами, 1848 р., 3 арк. 

9. Ф. 146. Галицьке намісництво 

оп. 7 

Спр. 2827. Лист Апеляційному суду про необхідність вжиття заходів із 

впорядкування судового діловодства у сільській місцевості, 1846–1848 рр., 

29 арк. 

10. Ф. 146. Галицьке намісництво  

оп. 4  

Спр. 3066. Справа про організацію судових округів на території Галичини, 

1896 р.), 145 арк. 

11. Ф. 146. Галицьке намісництво 

оп. 7 

Спр. 4306. Лист Міністерству внутрішніх справ щодо постанови Крайового 

сейму про питання покращення судочинства й організації судів у цивільних 

справах, 1883 р., 28 арк. 

12. Ф.146. Галицьке намісництво 

оп. 7,  

Спр. 4795. Матеріали про компетенцію окремих департаментів Галицького 

губернаторства і Намісництва, 507 арк. 

13. Ф. 150. Вищий крайовий суд, м. Львів 

оп. 1 



 

 
192 

Спр. 1295. Розпорядження, інструкції і роз’яснення вищих судових органів у 

питанні суперечки між підданими й громадами, 129 арк. 

14. Ф. 150. Вищий крайовий суд, м. Львів 

оп. 1 

Спр. 2416. Листування з Міністерством юстиції з питань впровадження нового 

цивільного діловодства у судах, 68 арк. 

15. Ф. 150. Вищий крайовий суд, м. Львів 

оп. 1а 

Спр. 2. Листування з окружними та повітовими судами, 34 арк. 

16. Ф. 150. Вищий крайовий суд, м. Львів 

оп. 1а 

Спр.105. Звіти повітових судів Сянокського округу про результати проведених 

курсів для службовців і возних, 1897 р., 101 арк. 

17. Ф. 150. Вищий крайовий суд, м. Львів 

оп. 1а 

спр. 213 Циркуляри Міністерства юстиції за 1913–1914 роки, 52 арк. 

18. Ф. 150. Вищий крайовий суд, м. Львів 

оп. 1а 

Спр. 214. Циркуляри Вищого крайового суду за 1913 р., 137 арк. 

19. Ф. 150 Вищий крайовий суд, м. Львів 

оп. 3а 

Спр. 43. Рішення суду у справі майнових суперечок, 1888 р., 141 арк. 

20. Ф. 150 Вищий крайовий суд, м. Львів 

оп. 3а 

Спр. 99 Справа про суперечку Д. Егерта з А. Кузаком про несплату 

заборгованості, 1914 р., 21 арк. 

21. Ф. 152. Крайовий суд у Львові 

оп. 1а 

Спр. 87. Розпорядження Вищого крайового суду про права і обов’язки возних, 

1902 р., 21 арк. 



 

 
193 

22. Ф. 156. Вища державна прокуратура, м. Львів 

оп. дод. 

Спр. 91. Звіти прокурора Вищого крайового суду про кількість розглянутих 

справ суддями з означенням характеру злочинів та строків ув’язнення, 1895 р., 

59 арк. 

23. Ф. 181. Графи Лянскоронські 

оп. 2 

Спр. 643. Інструкції про порядок судочинства при розгляді апеляцій, 

розлучень, видані Надвірною канцелярією, м. Відень, 7 арк. 

24. Ф. 309. Наукове товариство імені Шевченка 

оп. 1 

Спр. 534. Справа про спір з вдовою М. Кониською про встановлення права 

власності на спадок, записаний товариству О. Кониським, 1901 р., 10 арк. 

25. Ф. 309  Наукове товариство ім. Шевченка 

оп. 1 

Спр. 2510. Закон про цивільне право, підписаний цісарем Францом Йосифом І, 

1849 р., 34 арк. 

ІІ. Опубліковані документи 

26. Нараївський Є. Екзекуційний закон (з дня 27 мая 1896 р.) // Правовий 

порадник. Популярний збірник карного, цивільного і адміністраційного права / 

Євген Нараївський. – Коломия : Рекорд, 1932. – С. 390–396. 

27. Цивільний процесуальний кодекс України: станом на 15 січня 2015 року. – Х. : 

Право, 2015. – 208 с. 

28. Administratio justitiae omnis fori judicibus iteratio praecipitur, 24 octobris 1773 // 

Continuatio edictorum et mandatorum universalium. A die 23 Mensis juni Anno 

1773 initae possessionis promulgata. – Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 1774. 

– S. 12. 

29. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die deutschen Erbländer der 

Oesterreichischen Monarchie. Teil 1–3. – Wien : k. k. Hof- und Staats-Druckerey, 

1811. – 760 S. 



 

 
194 

30. Cyrkularz. Którym na zwierzchności gruntowe wkłada się powinność spory 

poddanych dobrym sposobem ugodzić starać się, 16 grudnia 1808 // Continuatio 

edictorum et mandatorum universalium a die 1 Januari ad ultimam Decembris anno 

1808 emanatorum. – Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 1808. – S. 198–199. 

31. Cyrkularz. Objaśnienie paragrafu 259 ściągającego się na powszechny porządek 

sądow, 16 czerwca 1785 // Continuatio edictorum et mandatorum universalium a die 

1 Januari ad ultimam Decembris anno 1785 emanatorum. – Leopoli : Typis Viduae 

Josephae Piller, 1785. – S. 106. 

32. Cyrkularz. Oznaczający jurysdykcja między cywilnym i militarnym 

duchowieństwem, 10 października 1808 // Continuatio edictorum et mandatorum 

universalium a die 1 Januari ad ultimam Decembris anno 1808 emanatorum. – 

Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 1808. – S. 151–155. 

33. Cyrkularz. Względem ustanowienia jednostajnego sposobu w ogłoszeniu sadowych 

edyktów, 9 stycznia 1809 // Continuatio edictorum et mandatorum universalium a 

die 1 Januari ad ultimam Decembris anno 1809 emanatorum. – Leopoli : Typis 

Viduae Josephae Piller, 1809. – S. 10. 

34. Edikt z Rady Cesarsko Królewskiey wschodniey Galicyi Apellacyi Trybunału, 

13 Lipca 1807 // Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis 

Galiciae et Lodomeriae. A die 1 Januari ad ultimam Decembris 1807 emanatorum. – 

Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 1807. – S. 117. 

35. Informacya. Nowy Codex judicialis w niektórych sprawach ante jannuarium 1784 

ma bydż zażywany, 1 marca 1784 // Continuatio edictorum et mandatorum 

universalium a die 1 Januari ad ultimam Decembris anno 1784 emanatorum. – 

Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 1784. – S. 56–57. 

36. Jak napisy do Dworu albo do naywyższey nadworney instancyi sądowey sziać mają, 

7 sierpnia 1807 // Continuatio edictorum et mandatorum universalium in Regnis 

Galiciae et Lodomeriae. A die 1 Januari ad ultimam Decembris 1807 emanatorum. – 

Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 1807. – S. 141. 

37. Judicius terrestribus et castrensibus inqoandis tempus detrminat. Statuit ad quod 

castrum et judicium unaquaeque, 1 decembris 1772 // Continuatio edictorum, 



 

 
195 

mandatorum et universalium Regnis Galiciae et Lodomeriae. A die 11 Septembris 

Anno Domini 1772 initae possessionis promulgata. – Leopoli : Typis Viduae 

Josephae Piller, 1773. – S. 13–14. 

38. Jurisdiktionsnorm und Civilprozessordnung vom Jahre 1895 samt 

Einführungsgesetzen: Textausgabe mit Hinweisen auf zugehörige Gesetze und 

Verordnungen und sonstigen Anmerkungen und einem. – Abt. 1 / Herausgegeben 

von Edmund R. von Herzfeld. – Leipzig : Ph. Reclam, 1895. – 483 S. 

39. Justitiae administratio praecipitur. Requiritur informatio de forma judiciorum, non 

nulla observanda judicibus praescribuntur, 20 octobris 1772 // Continuatio 

edictorum, mandatorum et universalium Regnis Galiciae et Lodomeriae. A die 11 

Septembr. 1772 initae possessionis promujgata. – Leopoli : Typis Viduae Josephae 

Piller, 1773. – S. 7–8.  

40. Neumann G. V. Commentar zu den Civilprozessgesetzen vom 1. August 1895 / Von 

G. Neumann. – Wien : Manzsche Verlags- und Universitätsbuchandlung, 1898. – 

1323 S. 

41. O przyznaniu prawa ubogich i ustanowieniu zastępcy strony ubogiej (Rozp. Min. 

Spraw. z dnia 15 stycznia 1917, Pz.u.p. Nr. 321) // Procedura cywilna i norma 

jurysdykcyjna wraz z ustawami wprowadczemi oraz pomniejszemi ustawami 

procesowemi / zestawił E. Wieliczkowski. – Wydanie drugie przejrzane i 

uzupełnicne novelami austrjackiemi i polskiemi. – Kolomyja : Z drukarni Wilhelma 

Braunera, 1925. – S. 436–444. 

42. Państwowa ustawa zasadnicza z d. 21 grudnia 1867, dz. u. p. Nr. 144 (o wladzy 

sędziowskiej) // Kodeks prawa politycznego czyli austryackie ustawy konstytucyjne 

1848–1903. Systematycznie zestawił przełożył i opracował Dr. St. Starżyński. – 

Lwów : Nakładem K. S. Jakubowskiego, 1903. – S. 650–655. 

43. Patent Mocą którego porządek sądowy Zachodniej Galicyi także w Galicje 

Wschodnią i w Bukowinie wprowadza, 15 stycznia 1807 // Continuatio edictorum et 

mandatorum universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae. A die 1 Januari ad 

ultimam Decembris 1807 emanatorum. – Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 

1807. – S. 14. 



 

 
196 

44. Prawo ubogich tudżież wygotowywanie i potwierdzanie świadectw do uzyskania 

prawa ubogi ch (Rozp. Min. Spraw. z dnia 23 maja 1897, Pz.u.p.Nr 32) // Procedura 

cywilna i norma jurysdykcyjna wraz z ustawami wprowadczemi oraz pomniejszemi 

ustawami procesowemi / Zestawił E. Wieliczkowski. – Wydanie drugie przejrzane i 

uzupełnicne novelami austrjackiemi i polskiemi. – Kolomyja : Z drukarni Wilhelma 

Braunera, 1925. – S. 426–436. 

45. Procedura cywilna i norma jurysdykcyjna wraz z ustawami wprowadczemi oraz 

pomniejszemi ustawami procesowemi / Zestawił E. Wieliczkowski. – Wydanie 

drugie przejrzane i uzupełnicne novelami austrjackiemi i polskiemi. – Kolomyja : Z 

drukarni Wilhelma Braunera, 1925. – 464 s. 

46. Przepisuje porządek sądów tribunalskich, 15 junii 1774 // Continuatio edictorum et 

mandatorum universalium. A die 23 Mensis juni Anno 1773 initae possessionis 

promulgata. – Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 1774. – S. 86–92. 

47. Rozkaz względem układania Supplik, 2 stycznia 1782 // Continuatio edictorum, 

mandatorum et universalium Regnis Galiciae et Lodomeriae. A die 1 januarii ad 

ultimam decembris anno 1782 emantorum. – Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 

1782. – S. 8–15. 

48. Rozp. Wykonawcze do noweli o ulżeniu Sądom // Procedura cywilna i norma 

jurysdykcyjna wraz z ustawami wprowadczemi oraz pomniejszemi ustawami 

procesowemi. Wydanie drugie przejrzane i uzupełnicne novelami austrjackiemi i 

polskiemi / Zestawił E. Wieliczkowski. – Kolomyja : Z drukarni Wilhelma 

Braunera, 1925. – S. 379–382. 

49. Statuitur supremum judicium Gubernatoriale, 4 januaii 1773 // Edicta et mandata 

universalia Regnis Galiciae et Lodomeriae. A die 11 Septembris Anno Domini 1772 

initae possessionis promulgata. – Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 1773. – S. 

31–32. 

50. Supplement. Do Przepisu sądowego tu w Kraju dnia 15 Czerwca 1774 względem 

Swiadkow obwieszcznego, 10 sierpnia 1781 // Continuatio edictorum, mandatorum 

et universalium Regnis Galiciae et Lodomeriae. A die 1 januarii ad ultimam 



 

 
197 

decembris anno 1781 emantorum. – Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 1781. – 

S. 38–39. 

51. Supprimuntur antique Officia, 16 octobris 1772 // Continuatio edictorum, 

mandatorum et universalium Regnis Galiciae et Lodomeriae. A die 11 Septembr. 

1772 initae possessionis promujgata. – Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 

1773. – S. 5–6. 

52. Układanie i podpisywanie wyroków // Procedura cywilna i norma jurysdykcyjna 

wraz z ustawami wprowadczemi oraz pomniejszemi ustawami procesowemi. 

Wydanie drugie przejrzane i uzupełnicne novelami austrjackiemi i polskiemi / 

zestawił E. Wieliczkowski. – Kolomyja : Z drukarni Wilhelma Braunera, 1925. – 

S. 398–399. 

53. Uniwersał. Ażeby Woźni z prawa i dawnego zwyczaju, do Kommunikowania Pism 

Sądowych rownież i napotym używani byli, ogłaszaiący, 12 Października 1781 // 

Continuatio edictorum, mandatorum et universalium Regnis Galiciae et Lodomeriae. 

A die 1 januarii ad ultimam decembris anno 1781 emantorum. – Leopoli : Typis 

Viduae Josephae Piller, 1781. – S. 70–102. 

54. Uniwersał. Do iakiey Jurisdykcyi Sprawy nalezeć mają, 9 kwietnia 1784 // 

Continuatio edictorum et mandatorum universalium a die 1 Januari ad ultimam 

Decembris anno 1784 emanatorum. – Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 1784. 

– S. 73–76. 

55. Uniwersał. Iż żadne Suppliki do Najwyższych Ces. Krol. Sądow bez podpisu 

Nadwornego Agenta podawane bydz nie powinni, 30 marca 1781 // Continuatio 

edictorum, mandatorum et universalium Regnis Galiciae et Lodomeriae. A die 1 

januarii ad ultimam decembris anno 1781 emantorum. – Leopoli : Typis Viduae 

Josephae Piller, 1781. – S. 15–16. 

56. Uniwersał. Powszechny przepis sądy na wszystkie sądowy instancje, i uregulowany 

Magistraty, 23 lutego 1786 // Continuatio edictorum et mandatorum universalium a 

die 1 Januari ad ultimam Decembris anno 1786 emanatorum. – Leopoli : Typis 

Viduae Josephae Piller, 1786. – S. 54–55. 



 

 
198 

57. Uniwersał. Przepis sądowych tax, 27 kwietnia 1786 // Continuatio edictorum et 

mandatorum universalium a die 1 Januari ad ultimam Decembris anno 1786 

emanatorum. – Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 1786. – S. 188–190. 

58. Uniwersał. Zażalenia i spory poddanych naprzeciw ich zwięrzchności (jak takie 

poszukiwac maja) obwieszczający, 1 wresnia 1781 // Continuatio edictorum, 

mandatorum et universalium Regnis Galiciae et Lodomeriae. A die 1 januarii ad 

ultimam decembris anno 1781 emantorum. – Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 

1781. – S. 58–64. 

59. Uniwersał. Zwierchności w uciemiężneniu poddanych za officialistów swoich 

odpowiedziec maja, 5 stycznia 1784 // Continuatio edictorum et mandatorum 

universalium a die 1 Januari ad ultimam Decembris anno 1784 emanatorum. – 

Leopoli : Typis Viduae Josephae Piller, 1784. – S. 4. 

ІІІ. Спогади 

60. Шухевич С. Моє життя. Спогади / Степан Шухевич. – Лондон : Видання укр. 

видавн. спілки, 1991. – 619 с. 

IV. Періодичні видання 

61. Австрійске законодавство державне въ р. 1889  // Часопись 

правнича. Видавництво для теориї і практики. – Львів, 1890. – Рочн. ІІ, ч. 2. – 

С. 21–24. 

62. Зъ цивільного процесу // Часопись правнича. Видавництво для теориї і 

практики. – Львів, 1890. – Рочн. ІІ, ч. 6. – С. 92–94. 

63. Перегляд законодавства Австриї в році 1894 // Часопись правнича. Для теорії і 

практики. – Львів. – 1894. – Рочн. ІV (за третій і четвертий чверть). – С. 201–

203. 

64. Практика судова // Часопись правнича. Видавництво для теориї і практики. – 

Львів, 1891. – Рочн. ІІІ, ч. 7–12. – С. 61–65. 

65. Balasits A. O dowodzie z wysłuchania stron jako  świadków / d-r August Balasits // 

Prawnik. – Lwów, 1874. – Rok V. – 7 stycz. – S. 3–4. 

66. Do ustawy adwokackiej z 6 lipca 1868 r. // Prawnik. – Lwów, 1874. – Rok V. – 

23 wresień. – S. 315–316. 



 

 
199 

67. Herold W. Prawa rzeczowe i ciężary realne / Władyslaw Herold // Prawnik. – 

Lwów, 1876. – Rok VII. – 3 maja. – S. 139. 

68. Motywa do noweli o egzekucji // Prawnik. – Lwów, 1874. – Rok V. – 8 lipca. – 

S. 225–227. 

69. Nieco o dowodzie z dokumentów // Prawnik. – Lwów, 1874. – Rok V. – 

30 wreśnia. – S. 322–324. 

70. O sposobie uproszczenia i przyspieszenia postępowania sądowego // Prawnik. – 

Lwów, 1874. – Rok V. – 15 kwietnia. – S. 133–134. 

71. O zasadniczych zmianach dowodu z świadków // Prawnik. – Lwów, 1874. – 

Rok V. – 3 czerwca. – S. 188–190. 

72. Postępowanie drobnostkowe w praktyce // Prawnik. – Lwów, 1874. – Rok V. – 

20 maja. – S. 172. 

73. Praktyka sądowa i administracyjna // Prawnik. – Lwów, 1874. – Rok V. – 

8 kwietnia. – S. 285–286. 

74. Projekt do cywilnej procedury sądowej (Ciąg dalszy) // Prawnik. – Lwów, 1876. – 

Rok VII. – 26 kwietnia. – S. 129–130. 

75. Projekt do cywilnej procedury sądowej (Ciąg dalszy) // Prawnik. – Lwów, 1876. – 

Rok VII. – 17 maja. – S. 153–154. 

76. Projekt do cywilnej procedury sądowej // Prawnik. – Lwów, 1876. – Rok VII. – 

16 kwietnia. – S. 121–122. 

77. Rosenblatt J. Postępowanie pisemne w obec noweli z 16. maja 1874 r. I, 69, d.u.p. / 

Józef Rosenblatt // Prawnik. – Lwów, 1874. – Rok V. – 18 listopada. – S. 375–376; 

385–387. 

78. Tałasiewicz J. O naturze pozwów w których postawiono podwójne żądanie, t.j. 

jakiejś rzeczy albo zamiast niej jakiejś kwoty pienięźnej / Juljan Tałasiewicz // 

Prawnik. – Lwów, 1874. – Rok V. – 28 pażdziernika. – S. 351–352. 

79. W sprawie reformy sądownictwa // Prawnik. – Lwów, 1874. – Rok V. – 

8 kwietnia. – S. 124. 

80. Wedle przepisów postępowania cywilnego stanowi dokument publiczny samostijne 

zupełny dowód // Prawnik. – Lwów, 1876. – Rok VII. – 20 wreśnia. 



 

 
200 

V. Спеціальна література 

81. Аболонин В. О развитии гражданского процесса через смену основной 

парадигмы (начало) / Вадим Аболонин // Арбитражный и гражданский 

процесс. – 2012. – № 11. – С. 40–43. 

82. Андрушко А. Співвідношення принципів диспозитивності та публічності 

цивільного процесуального права України / А. Андрушко //  Вісник Львів. ун-

ту. Сер. юрид. – 2001. – Вип. 36. – С. 290–295. 

83. Апарат управління Галичиною в складі Австро-Угорщини / В. Кульчицький, 

І. Бойко, І. Настасяк, О. Мікула. – Львів : Тріада Плюс, 2002. – 88 c. 

84. Бедрій М. Звичаєве право як об’єкт історико-правових досліджень / 

Мар’ян Бедрій // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. –  

С. 30–33. 

85. Безлюдько І. Цивільне процесуальне право України : навч. посіб. / 

І. Безлюдько, С. Бичкова, В. Бобрик та ін. ; за ред. С. Бичкової. – К. : Атіка, 

2006. – 384 с. 

86. Бессо К. Культура и гражданский процесс / Кьяра Бессо // Гражданский 

процесс в межкультурном диалоге: Евразийский контекст ; всемирная 

конференция Междунар. ассоциации процессуального права, 18–21 сентября 

2012 г., Москва, Россия : сб. докл. / под ред. Д.Я. Малешина. – М. : Статут, 

2012. – С. 324–333. 

87. Бойко І. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та 

процесуальних відносин в Україні (ІХ–ХХ ст.) : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закладів / Ігор Бойко. – Львів : Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2014. – 904 с. 

88. Бойко І. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ–ХХ ст.) : 

[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Ігор Бойко. – К. : Атіка, 2013. – 

348 с. 

89. Бойко І. Правове регулювання цивільних відносин на українських землях у 

складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.) / Ігор Бойко // Вісник 

Львів. нац. ун-ту. Сер. юрид. – 2013. – Вип. 57. – С. 88–96. 



 

 
201 

90. Васьковский Е. Курс гражданского процесса. Т. I. Субъекты и объекты 

процесса, процессуальные отношения и действия / Евгений Васьковский. – М. : 

Издание Бр. Башмаковых, 1913. – 572 с. 

91. Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія : монографія / І. Безклубий, 

С. Бобровник, І. Грищенко та ін. ; за заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 

2014. – 448 с. 

92. Воробель У. Інститут закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення 

рішення по суті справи (історичний аспект) / Уляна Воробель //  Вісник Львів. 

ун-ту. Сер. юрид. – 2009. – Вип. 48. – С. 128–136. 

93. Воцелка К. История Австрии. Культура, общество, политика / Карл Воцелка ; 

пер. с нем. В. А. Брун-Цеховского, О. И. Величко, В. Н. Ковалева. – М. : Изд-

во “Весь мир”, 2007. – 512 с. 

94. Гдакович М. Висвітлення проблем правничої термінології на сторінках 

журналу “Часопись Правнича” (1889–1912) / Мар’яна Гдакович // Наук. вісник 

Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. Сер. юрид. – 2013. – Вип. 2. – С. 463–472. 

95. Гловацький І. Українські адвокати у політичних судових процесах у Східній 

Галичині (1921–1939) / І. Гловацький. – Львів : Тріада Плюс, 2003. – 348 с.  

96. Гончаренко В. Д. Історія держави і права України : підручник /  

В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В.О. Рум’янцев та ін. ; за ред. 

В. Д. Гончаренка. – Х. : Право, 2013. – 704 с. 

97. Горбачевскій А. Галицьке судівництво и справа єго реформы въ законодавчихъ 

тълахъ / Антін Горбачевскій // Антологія правничої думки в Галичині (1889–

1900) / за заг. ред. М. Цимбалюка. – Львів : ЛДУВС, 2013. – Т. 1. – С. 15–25. 

98. Горбачевскій А. Набутє власності дорогою вывласненя / д-р Антон 

Горбачевскій // Часопись правнича. – Львовъ, 1891. – Рочн. ІІІ. – Число 7–12. – 

С. 44–47. 

99. Грабовська О. Змагальна модель цивільного судочинства: поняття та юридична 

природа / Оксана Грабовська // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса 

Шевченка. – 2012. – Вип. 90. – С. 54–58. 



 

 
202 

100. Гужва А. Рецепція Римського права у Цивільному кодексі Східної Галичини 

1797 р. / Антон Гужва // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5. – С. 72–

75. 

101. Дністрянський С. Полагода шкоди з огляду економічного і социяльного / д-р 

Ст. Дністрянський // Часопись правнича. – Львів, 1897. – Рочн. VІІ. – С. 1–102. 

102. Дністрянський С. Цивільне право / Станіслав Дністрянський.  – Відень : [Накл. 

автора], 1919. – Т. 1. – 1063 с. 

103. Дністрянський С. Чоловік і єго потреби в правнім системі. Розвідка з 

австрйского права / Станіслав Дністрянський // Антологія правничої думки в 

Галичині (1889–1900) / за заг. ред. М. Цимбалюка. – Львів : ЛДУВС, 2013. – 

Т. 1. – С. 180–215. 

104. Днїстряньский С. Права руської мови у Львівскім унїверситетї / Станіслав 

Днїстряньский // Часопись правнича. Розвідки правничі секції історично-

фільозофічної Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1901. – 

Рочникъ ІІ. – Т. 3. – С. 3–38. 

105. Долинська М. Нотаріат і нотаріальне законодавство на західноукраїнських 

землях за часів Австро-Угорщини (на прикладі Австрійського Нотаріального 

порядку від 25 липня 1871 р.) / М. Долинська // Наук. вісник Львів. держ. ун-ту 

внутрішніх справ. – 2014. – Вип. 3. – С. 85–99. 

106. Думич Х. Австрійський цивільний процесуальний кодекс 1895 року: причини 

укладення, структура і зміст / Христина Думич // Науковий вісник Ужгород. 

нац. ун-ту. Сер. “Право”. – 2015. – Вип. 32. – Т. 1. – С. 16–20. 

107. Думич Х. М. Загальний порядок судочинства у Галичині за австрійським 

цивільним процесуальним кодексом 1895 р. / Х. М. Думич //  Підприємництво, 

господарство і право : наук.-практ. юрид. журн. – 2016. – № 5. – С. 96–101. 

108. Думич Х. М. Перші кодифікаційні акти в галузі австрійського цивільно-

процесуального права та їх застосування в Галичині / / Х. М. Думич // 

Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія 

Юриспруденція.  – 2015. – Вип. 17. – Т. 2. – С. 43–47. 



 

 
203 

109. Думич Х. М. Соціально-політичні і правові передумови кодифікації 

австрійського цивільно-процесуального законодавства у ХІХ ст. / Х. М. Думич 

// Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. – 2016. – Вип. 20. – С. 180–187. 

110. Думич Х. М. Сторони в цивільному процесі за австрійським цивільним 

процесуальним кодексом 1895 р.: ознаки та правовий статус сторін /  

Х. М. Думич //  Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія: Юридичні науки.  – 2016. – Вип. 1. – Т. 1. – С. 1317. 

111. Думич Х. М. Структура, основні положення та оцінка австрійського 

цивільного процесуального кодексу 1895 р. / Х. М. Думич // Вісник 

Львівського Університету. Серія юрид. – 2015.  – № 61. – С. 118–126. 

112. Думыч К. Процессуальные издержки согласно нормам австрийского 

гражданского процессуального кодекса 1895 г. / К. Думыч // Legea Si Viata. 

Publicatie stiintifico-practica. –  2015. – № 10/2 (286). – С. 17–21. 

113. Евин Ф. Правотар. Збірник обовязуючих цивільних і карних законів та 

приписів про права руської мови враз з взорами судових подань, скарг, 

внесень, жалоб, грамот, векселів і пр. і подань у справах адміністраційних з 

приписами про штемпелеві, вписові і переносні належности / Филип Евин. – 

Жовква : Накладом автора, 1909. – 936 с. 

114. Едер П. До питання про передумови створення Вищого крайового суду у 

Львові в складі Австрії та Австро-Угорщини (1855–1918 рр.) / Павло Едер // 

Митна справа. – 2014. – № 3(93), – Ч. 2. – С. 36–41. 

115. Едер П. Організація, структура і компетенція Вищого крайового суду у Львові 

(1855–1918 рр.) / Павло Едер // Право України. – 2015. – № 4. – С. 164–172. 

116. Едер П. Особливості вирішення цивільних справ Вищим крайовим судом у 

Львові (1855–1918 рр.) / Павло Едер // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту.  Серія 

“Право”. – 2015.  – Вип. 32. – Т. 1. – С. 20–25. 

117. Едер П. Т. Правові основи організації та діяльність Вищого крайового суду у 

Львові (1855–1918 рр.): історико-правовое дослідження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня кандидата юридичних наук : спец. 12.00.01 «Теорія та 



 

 
204 

історія держави і права; історія політичних і правових учень» / П. Т. Едер. – 

Львів, 2015. – 22 с. 

118. З. (криптонім). Где-шо о нашемъ новôмъ поступованию въ цивильных дълахъ / 

З. (криптонім). – Львовъ : Изъ типографии Ставропигийского Института, 

1898. – 64 с. 

119. Задоєнко О. В. Кодифікація цивільного процесуального законодавства України 

у 1922–2012 рр. (історико-правове дослідження) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави 

і права; історія політичних і правових учень» /  О. В. Задоєнко. – К., 2013. – 

21 с. 

120. Ізарова І. Європейська історична традиція цивільного процесу та перспективи 

його подальшого розвитку / Ірина Ізарова // Право і суспільство. – 2015. –  

№ 4. – Ч. 4. – С. 68–72. 

121. Історія держави і права України : підруч. / за ред. А. С. Чайковського. – К. : 

Юрінком Інтер, 2003. – 512 с. 

122. Кедьель М.  “Материальная истина” или справедливое судебное 

разбирательство в разумные строки / Миклош Кьедьель // Гражданский 

процесс в межкультурном диалоге: Евразийский контекст: Всемирная 

конференция Междунар. ассоциации процессуального права, 18–21 сентября 

2012 г., Москва, Россия : сб. докл. / под ред. Я. Малешина. – М. : Статут, 

2012. – С. 221–226. 

123. Кейлин А. Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических 

государств.  / Александр Кейлин. – М. : Междунар. книга, 1958. – Ч. 2. –359 с. 

124. Кириченко В. Є. Спротив пригніченню – право сили чи право права? / 

В. Є. Кириченко // Історико-правовий часопис : наук. журнал / упор. 

О. Крикунов.  – Луцьк. : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 2 

(6). – С. 3–8. 

125. Кириченко В. Є.  Велика хартія вольностей – міф чи право – погляд з 

континенту / В. Є. Кириченко // Права людини та основоположні свободи: 

історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої Хартії вольностей): 



 

 
205 

матеріали XXXІІI Міжнар. історико-правова конф., (с. Ко́блево Миколаївської 

обл.., 17–20 вересня 2015 р., / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), 

Є. В. Ромінський (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, О. О. Малишев, 

І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. – Київ ; Одеса : ПУЕТ, 2015. – С. 5–9. 

126. Кириченко В. Є.  Релігія та право – історія соціального регулювання, окремі 

аспекти / В. Є. Кириченко // Релігійний чинник в історії права, держави та 

юридичної думки : матеріали XXXІІI Міжнар. історико-правова конф., (Івано-

Франківськ, 26–29 трав. 2016 р.)  / ред. кол. : І. Б. Усенко (голова), 

Є. В. Ромінський (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, О. О. Малишев, 

І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. – Київ ; Івано-Франківськ : ПУЕТ, 2016. – С. 18–23. 

127. Коллер К. Преобладающие точки зрения на цели гражданского 

судопроизводства / Кристиан Коллер // Гражданский процесс в 

межкультурном диалоге: Евразийский контекст: Всемирная конференция 

Междунар. ассоциации процессуального права, 18–21 сентября 2012 г., 

Москва, Россия : сб. докл. / под ред. Д. Я. Малешина. – М. : Статут, 2012. – 

С. 169–191.  

128. Кондратюк О. Організація судових органів у Галичині за австрійською 

конституцією 1867 р. / Олександр Кондратюк // Вісник Львів. ін-ту внутрішніх 

справ. – 2004. – № 1. – С. 310–318. 

129. Кондратюк О.  Судова система та судочинство в Галичині у складі Австро-

Угорщини (1867–1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень» / О. В. Кондратюк. – Львів, 2006. – 23 с. 

130. Кузів Г. Обов’язок добросовісного здійснення прав у цивільному процесі / 

Г. Кузів //  Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2012. – Вип. 56. – С. 255–259. 

131. Кульчицький В. С. Історія держави і права України / В. С. Кульчицький, 

М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 1996. – 296 с. 

132. Левицький К. Про неважність в новім процесі цивільнім / Кость Левицький 

// Антологія правничої думки в Галичині (1889–1900) / за заг. ред. 

М. Цимбалюка. – Львів : ЛДУВС, 2013. – Т. 1. – С. 323–339. 



 

 
206 

133. Левицький К. Про неважність в новім процесі цивільнім / Кость Левицький. – 

Львів : Накладом Наук. товариства імені Шевченка, 1900. – 186 с. 

134. Левицький К. Про новий Устав екзекуційний. Критичні замітки / Кость 

Левицький // Антологія правничої думки в Галичині (1889–1900) / за заг. ред. 

М. Цимбалюка. – Львів: ЛДУВС, 2013. – Т. 1. – С. 292–304. 

135. Левицький К. Про новий устав екзекуційний. Критичні замітки / Кость 

Левицький // Часопись правнича. Розвідки правничі секції історично-

фільозофічної Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1897. – 

Рочникъ VІІ. – С. 146–159. 

136. Левицький К. Про новий цивільний процес в Австриї. Студія критична / Кость 

Левицький // Часопись правнича. Видавництво для теориї і практики. – Львів, 

1894. – Рочн. ІV (За перший чверть). – С. 1–26. 

137. Левицький К. Про новий процес цивільний в Австриї. Студія критична / Кость 

Левицький // Часопись правнича. Розвідки правничі секції історично-

фільозофічної Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1896. – 

Рочн. VІ. – С. 105–179. 

138. Левицький К. Про новости в поступованю відкличнім / Кость Левицький // 

Часопись правнича. Розвідки правничі секції історично-фільозофічної 

Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1899. – Рочникъ ІХ. – С. 1–13. 

139. Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой 

подход : пер. с фр. / Раймон Леже. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 584 с. 

140. Лемик Р. Завдання і форми участі прокурора в цивільному процесі / Р. Лемик //  

Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2011. – Вип. 54. – С. 232–238. 

141. Малюкина А.В. Принцип концентрации гражданского процесса: основные 

теоретические положения и их реализация : автореф. дис. на соискание учен. 

степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный 

процесс» / А.В. Малюкина. – М. : Москов. гос. ун-т имени М.В. Ломоносова, 

2008. – 26 с. 



 

 
207 

142. Мамницький В. Поняття та зміст принципу змагальності у цивільному 

судочинстві / Валерій Мамницький // Форум права. – 2014. – № 3. – С. 201–

206. 

143. Менцинський О. Про заочність в австрійському процесі цивільному / 

Олександр Менцинський // Часопись правнича. Розвідки правничі секції 

історично-фільозофічної Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 

1898. – Рочн. VІІІ. – С. 1–97. 

144. Моряк-Протопопова Х. Про деякі особливості державного устрою Австро-

Угорщини за Конституцією 1867 р. (до 140-річчя Конституції) / Христина 

Моряк-Протопопова // Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2007. – Вип. 44. – 

С. 97–102. 

145. Неклеса Ю. Еволюція принципів змагальності та диспозитивності у 

цивільному процесі України / Юрій Неклеса // Актуальні проблеми держави і 

права. – 2011. – Вип. 58. – С. 382–387. 

146. Никифорак М. З історії кодифікації австрійського цивільного та цивільно-

процесуального права / Михайло Никифорак // Наук. вісник Чернів. ун-ту : зб. 

наук. праць. Сер. правознавство. – 2002. – Вип. 81. – С. 18–21. 

147. Огоновский О. О зобов’язаннях природних (Naturalobligationen) / Олександерь 

Огоновский // Часопись правнича. Видавництво для теориї і практики. – 

Львів. – 1890. – Рочникъ ІІ. – С. 145–152. 

148. Огоновський О. Систем австрийського права приватного. Науки загальні і 

право річеве / Олександр Огоновський. – Львів : З друкарні НТШ, 1897. – Т. 1. 

– 337 с. 

149. Панич Н. Участь органів прокуратури у судових процесах проти свободи преси 

в Галичині (1849–1918 р.) / Н. Панич // Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2007. 

– Вип. 45. – С. 69–76. 

150. Петрів Р. Право Австрії та Східної Галичини (70-ті роки XVIII – 70-ті роки 

ХІХ ст.) / Роман Петрів // Право України. – 2000. – № 6. – С. 117–118. 



 

 
208 

151. Погорєлов Є. Кодифікаційна діяльність в правовій системі України 

(загальнотеоретичний аспект) : монографія / Євген Погорєлов. – Х. : Ніка 

Нова, 2012. – 167 с. 

152. Пристер Е. Краткая история Австрии : сокр. пер. с нем. / Ева Пристер. – М. : 

Изд-во иностранной лит-ры, 1952. – 510 с. 

153. Рабінович П. М. Методологія юридичної науки. Т. 3 К–М / П. М. Рабінович // 

Юридична енциклопедія : у 6 т. – К. : Укр. енциклопедія, 2001. – 792 с. 

154. Редзік А. Балашич (Balaszycz) Август Ервін / Адам Редзік // Encyclopedia. 

Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – Т. І : А–К. – С. 171. 

155. Редзік А. Дністрянський Станіслав Северинович / Адам Редзік // Encyclopedia. 

Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. – Т. І : А–К. – С. 448. 

156. Романюк Я. “Недійсність” та “нікчемність” правочину / Я. Романюк //  Вісник 

Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2010. – Вип. 50. – С. 196–201.  

157. Сахнова Т. О современной парадигме цивилистического процесса / Татьяна 

Сахнова // Teise. – 2013. – Vol. 87. – С. 207–216. 

158. Сеник С. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі / Світлана 

Сеник //  Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2011. – Вип. 53. – С. 218–224. 

159. Сеник С. Особливості участі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору в цивільному процесі / Світлана Сеник // Вісник Львів. ун-ту. 

Сер. юрид. – 2015. – Вип. 61. – С. 308–314. 

160. Сеник С. Поняття цивільних процесуальних правовідносин / Світлана Сеник //  

Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2009. – Вип. 49. – С. 138–141. 

161. Сторм М. Теория лучше практики? / Марсель Сторм // Гражданский процесс в 

межкультурном диалоге: Евразийский контекст: Всемирная конференция 

Международной ассоциации процессуального права, 18–21 сентября 2012 г., 

Москва, Россия : сб. докл. / под ред. Д. Я. Малешина. – М. : Статут, 2012. – 

С. 18–27. 



 

 
209 

162. Тейлор А. Дж. Габсбурзька монархія 1809–1918 : пер. з англ. / Алан Джон 

Тейлор. – Львів : ВНТЛ–Класика, 2002. – 268 с. 

163. Терлюк І. Австрійсько-імперське конституційне законодавство як джерело 

права забезпечення особистих прав і свобод громадян на західноукраїнських 

землях другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Іван Терлюк // Життя і 

право. – 2004. – № 8. – С. 17–20. 

164. Терлюк І. Історія держави і права України (Доновітній час) : навч. посіб. / Іван 

Терлюк. – К. : Атіка, 2006. – 400 с. 

165. Тищик Б. Й. Історія держави і права Австрії і Австро-Угорщини (X ст. – 

1918 рр.) / Б. Й. Тищик. – Львів : Юрид. ф-т Львів, нац. ун-ту ім. Івана Франка, 

2003. – 80 с. 

166. Тищик Б. Історія держави і права України: академ. курс : підручник / Борис 

Тищик, Ігор Бойко. – К. : Ін Юре, 2015. – 808 с. 

167. Узелач А. Цели гражданского процесса / Алан Узелач // Гражданский процесс 

в межкультурном диалоге: Евразийский контекст: Всемирная конференция 

Междунар. ассоциации процессуального права, 18–21 сентября 2012 г., 

Москва, Россия : сб. докладов /под ред. Д. Я. Малешина. – М. : Статут, 2012. – 

С. 140–168. 

168. Усенко І. Б. До питання про розвиток юридичного джерелознавства в Україні / 

І. Б. Усенко // Джерела права України інших країн та міжнародної спільноти: 

історія та сучасність : матеріали ХХІХ міжнар. істор.-прав. конф. (Феодосія, 

19–22 верес. 2913 р.) / ред. кол. І.Б. Усенко (гол.) та ін. – К. ; Сімферополь : 

Універсам, 2013. – С.100–107. 

169. Усенко І. Б. Історія держави і права України / І. Б. Усенко, В. Т. Окіпнюк. – К. : 

Центр навч.-наук та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. – 236 с. 

170. Усенко І. Б. Українська історико-правова наука на початку XXI ст.: здобутки 

та перспективи  / І. Б. Усенко // Правова держава.. – К. : Юрид. думка, 2014. – 

Вип. 25– С. 44–65. 



 

 
210 

171. Усенко І. Б. Юридичні науки / І. Б. Усенко // Історія української культури : у 5 

т. Т. 5. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. Кн. 3. Культура і 

розвиток науки і технологій в Україні. – К. : Наук. думка, 2012. – С. 148–168. 

172. Харшаги В. Историческая характеристика венгерского гражданского 

процесса / Виктория Харшаги // Гражданский процесс в межкультурном 

диалоге: Евразийский контекст: Всемирная конференция Междунар. 

ассоциации процессуального права, 18–21 сентября 2012 г., Москва, Россия : 

сб. докл. / под ред. Д. Я. Малешина. – М. : Статут, 2012. – С. 334–346. 

173. Цивільний процес : навч. посіб. [Електронний ресурс] / за ред. Ю.В. Білоусова. 

– К. : Прецедент, 2005. Режим доступу : http://radnuk.info/ pidrychnuku/tsuvil-

pro/267-biloysov/4111--2------s-1-------.html [10.12.2015]. 

174. Швець В. Огоновський Олександр Михайлович / В. Швець // Encyclopedia. 

Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. – Т. IІ : Л–Я. – С. 214. 

175. Штефан М. Цивільний процес : підручник / Михайло Штефан. – 2-ге вид. – К. : 

Видавн. Дім “Ін Юре”, 2001. – 694 с. 

176. Яковлів А. Цивільний процес : курс лекцій / Андрій Яковлів. – Реґенсбурґ ; 

Мюнхен : Укр. тех.-господар. ін-т, 1948. – 79 с. 

177. Ярмиш О. Н. Зовнішні чинники в конституційному будівництві / О. Н. Ярмиш, 

В. Є. Кириченко // Вісник Національної академії правових наук України : зб. 

наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2014. – № 3 (78). – С. 95–105. 

178. Ясінська Л. Нотаріат в Галичині за Австрійським положенням 1871 р. / Ліліана 

Ясінська // Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2003. – Вип. 38. – С. 112–118. 

179. Balasits A. O projekcie rządowym do ustawy o usnym postępowaniu sumarycznym / 

August Balasits // Przegląd sądowy i administracyjny.  – Lwów, 1890. – Rok 15. – 

Zeszyt drugi. – S. 49–62. 

180. Balasits A. Obawy i nadzieje z powodu reformy procesu cywilnego / August 

Balasits // Przegląd prawa i administracyi.  – Lwów, 1895. – Rocznik dwudziesty. – 

S. 699–713. 

http://radnuk.info/


 

 
211 

181. Balasits A. Prawo procesowe cywilne. Część I. Rzecz o stronach i zastępcach / 

August Balasits, Franciszek Xawery Fierich. – Kraków : W Drukarni C. K. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1905. – 199 S. 

182. Balzer O. Historya ustroju Austryi w zarysie / Oswald Balzer. – Lwów : Nakładem 

K. S. Jakubowskiego, 1908. – 512 s. 

183. Die Habsburger Monarchie 1848–1918. – Wien : Verlag der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften, 1975. – Bd. II. – XVIII. – 791 S. 

184. Dziadzio A. Monarchia konstytucyjna w Austrii (1867–1914). Władza–Obywatel–

Prawo / Andrzej Dziadzio. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. – 312 s. 

185. Dziędzielewicz A. Kwestye stanu adwokackiego w przyszłej procedurze cywilnej / 

A. Dziędzielewicz // Przegląd sądowy i administracyjny. – 1889. – S. 473–486. 

186. Fierich  X. F. O spoczywaniu procesu cywilnego / Franciszek Xawery Fierich // 

Przegląd prawa i administracyi. Rocznik dwudziesty. – Lwów, 1895. – S. 937–957. 

187. Finkel L. Memoryał Antoniego Hr. Pergena, pierwszego gubernatora Galicyi o 

stanie kraju (z roku 1773) / Ludwik Finkel // Kwartalnik historyczny. – Lwów, 1900. 

– № 14. – S. 24–43. 

188. Galicja od pierwszego rozbioru do Wiosny Ludów. 1772–1848 / Oprac. 

M. Tyrowicz. – Kraków ; Wrocław : Wyd-wo Zakł. Ossolińskich, 1956. – 335 s. 

189. Godlewski W. Austryackie prawo procesowe cywilne. Podręcznik systematyczny 

dla nauki i praktyki / Włodzimierz Godlewski. – Lwów : Nakładem 

K. S. Jakubowskiego, 1900. – 516 s. 

190. Godlewski W. Ograniczenie zwłoki w procesie. Wedle najnowszego projektu 

procedury cywilnej / Włodzimierz Godlewski // Przegląd prawa i administracyi. – 

Lwów, 1895. – Rocznik dwudziesty. – S. 713–722. 

191. Górak A. Kancelaria organów w Galicji. Wybór żródel / Artur Górak, Krzysztof 

Latawiec. – Lublin : Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – 

238 s. 

192. Grodziski S. Porównawcza historia ustrojów państwowych / Stanisław Grodziski. – 

Kraków : Universitas, 1998. – 364 s. 



 

 
212 

193. Guziak K. Adwokat w postępowaniu cywilnym w sprawach objętych przymusem 

adwokackiem na terenie b. zaboru austriackiego w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego: wybrane zagadnienia / Kinga Guziak // Studia z Dziejów 

Państwa i Prawa Polskiego. – 2010. – № 13. – S. 87–105. 

194. Karolczyk B. Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed 

sądem pierwszej instancji / Bartosz Karolczyk. – Warszawa : Wolters Kluwer 

Polska, 2013. – 583 s. 

195. Kotliński T. J. Aleksander Mniszek Tchorżnicki (1851–1916) [Електронний 

ресурс] / Tomasz J. Kotliński. – Режим доступу: http://www.cracovia-

leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=2214 [13.03.2016]. 

196. Krętosz J. Geneza Józeffińskiej polityki kościelnej cesarza Józeffa II w monarchii 

habsburskiej (1780–1790) / Józeff Krętosz // Śląskie studia historyczno-

teologiczne. – 2001. – № 34. – S. 292–303. 

197. Lutostański K. Z badań nad pierwiastkiem prywatnym i publicznym w procesie 

cywilnym / Karol Lutostański. – Warszawa : Druk Nosakowskiego, 1907. – 93 s. 

198. Łyszczek R. Wpływ regulacji prawnych państw zaborczych dotyczących organow 

egzekucji sądowej na zunifikowane ustawodawstwo polskie w okresie II 

Rzeczypospolitej – wybrane zagadnienia / Rafał Łyszczek // Krakowskie studia z 

historii państwa i prawa / рod red. W. Uruszczaka i D. Malec. – Kraków : W-wo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. – T. 2. – S. 233–251. 

199. Madeyski S. Projekt do ustawy o postępowaniu sumarycznym / Stanisław 

Madeyski // Przegląd sądowy i administracyjny. – 1889. – S. 321–331.  

200. Malec D. Szkic z dziejów adwokatury galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku / 

Dorota Malec // Studia z dziejów państwa i prawa polskiego. – Kraków ; Lublin ; 

Łódż, 2011. – № XIV. – S. 199–213. 

201. Materniak-Pawłowska M. Zawód sędziego w Polsce w latach 1918–1939 / 

Małgorzata Materniak-Pawłowska // Czasopismo prawno-historyczne. – 2011. – T. 

LXIII. – Zeszyt 1. – S. 63–110. 



 

 
213 

202. Mazurek I. Specyfika prac Komisji Kodyfikacyjnej w procesie unifikacji prawa w II 

Rzeczpospolite / Irmina Mazurek // Studia Iuridica Lublinensia. – 2014. – № 23. – 

S. 125–136. 

203. Mertens B. Gesetzgebungskunst im Zeitalter der. Kodifikationen. Theorie und Praxis 

der Gesetzgebungstechnik aus historisch-vergleichender Sicht / Bernd Mertens. – 

Tübingen : Mohr Siebeck, 2004. – 549 S. 

204. Osowy P. Prawo cywilne procesowe a prawo materialne / Piotr Osowy //  

Czterdzieści lat Kodeksu Cywilnego: materiały z Ogólnopolskiego zjazdu 

cywilistów w Rzeszowie (8–10 pażdziernika 2004 r.) / рod red. M. Sawczuka. – 

Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. – S. 383–390. 

205. Piotrowska M. Kasacja czy rewizja? Wpływ pogladów Franciszka Ksawerego 

Fiericha opublikowanych w 1923 roku na ostateczny kształt przepisów o 

postępowaniu kasacyjnym w kodeksie postępowania cywilnego z 1930 roku / 

Magdalena Piotrowska // Krakowskie studia z historii państwa i prawa / рod 

redakcją W. Uruszczaka, D. Malec, M. Mikuły. – Kraków : W-wo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 2010. – T. 3. –  S. 157–172. 

206. Płaza S. Historia prawa w Polsce. Część II. Polska pod zaborami / Stanisław Płaza. – 

Kraków : W-wo “Księgarnia Akademicka”, 1993. – 208 s. 

207. Rylski P. Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego / Piotr 

Rylski. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2009. – 422 s. 

208. Sawczuk M. Wznowienie postępowania cywilnego: Rozprawa habilitacyjna / 

Mieczysław Sawczuk. – Lublin : Un-t M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie ; Wydział 

prawa.1963. – 352 s. 

209. Siedlecki W. Zarys postępowania cywilnego / Władysław Siedlecki. – Warszawa : 

Państwowe wyd. naukowe, 1966. – 582 s. 

210. Stawarska-Rippel A. Elementy publiczne w procesie cywilnym. Ewolucja a 

rewolucja / Anna Stawarska-Rippel // Studia iuridica Lublinensia. – 2013. – № 13. – 

S. 297–307. 



 

 
214 

211. Stawarska-Rippel A. Trzy transformacje w procedurze cywilnej w Polsce w XX 

wieku. Wzorce rozwiązań / Anna Stawarska-Rippel // Zeszyty Prawnicze. – 2011. – 

№ 11/2. – S. 353–370. 

212. Szabo F. Kaunitz and Enlightened Absolutism 1753–1780 / Franz Szabo. – 

Cambridge : Cambridge University Press, 1994. – 380 p. 

213. Till E. Wykład nauk ogólnych prawa prywatnego austriackiego / Ernest Till. – 

Lwów : Nakładem Księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, 1892. – 504 s. 

214. Trutter J. Das österreichische Civilprocessrecht in systematischer Darstellung / Dr. 

Josef Trutter. – Wien : Verlag von Moritz Perles, 1897. – 680 S. 

215. Wawel-Louis J. Początkowie sądownictwo austriackie w Galici (1772–1784) / Józef 

Wawel-Louis. – Lwów : Z drukarni Władysława Łozińskiego, 1897. – 416 s. 

216. Wojciechowski R. Przepisy austriackiego Kodeksu postępowania cywilnego o 

postępowania arbitrażowym: рrzekład z wprowadzeniem / Rafal Wojciechowski // 

Kwartalnik ADR. – 2009. – № 3(7). – S. 103–136. 

VI. Довідкові матеріали 

217. Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском 

Советском Социалистическом Государстве : справочник / сост. : А.И. 

Гошовский, А.Л. Грицеляк, Ю. М. Гроссман и др. – Львов : Изд-во Львов. гос. 

ун-та, 1955. – 180 с. 

218. Юридична енциклопедія : у 6 т. Т. 5. П–С. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) 

та ін. – К. : Укр. Енциклопедія, 2003. – 733 с. 

219. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : у 

2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 716 с 

220. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : у 

2 т. Т. 2: Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 764 с. 

221. Klein Franz [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://austria-

forum.org/af/AEIOU/Klein,_Franz [27.10.2015]. 

222. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na 

rok 1899. – Lwów : Z drukarni Władysława Łozińskiego, 1899. – 1135 s. 

 


