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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Дослідження Цивільного кодексу Франції 1804 р. і 

його впливу впродовж ХІХ – першої половини ХХ ст. на еволюцію та 

застосування цивільного законодавства у країнах Європи має важливе 

практичне значення для української історико-правової науки. Норми цього 

Кодексу відображені у законодавстві більшості країн континентальної Європи. 

Він належав до перших кодифікованих актів того часу, який на основі 

римського права оптимально врегульовував тогочасні майнові й особисті 

немайнові відносини. Цивільний кодекс Франції 1804 р. суттєво позначився на 

формуванні європейської, отже, й української цивільно-правової традиції, під 

котрою ми розуміємо історичний цивільно-правовий досвід, звичаї та норми, а 

також закономірності розвитку цивільно-правової сфери суспільного буття, що 

склались історично та відображаються у правосвідомості європейських (у тому 

числі й українського) народів. 

Вивчення цивільно-правової традиції європейських народів у контексті 

історичного законотворчого та правозастосовного цивільно-правового досвіду 

Польщі й Румунії, у складі яких перебували українські етнічні землі, має також 

важливе практичне значення на шляху України до європейської інтеграції. 

Адже такі розвідки цінні для ефективного й органічного процесу гармонізації 

українського цивільного законодавства із цивільним законодавством 

Європейського Союзу. 

 Цивільний кодекс Франції 1804 р. та його вплив у зазначений період в 

українській історико-правовій науці раніше комплексно не досліджувались. 

Найбільше праць з такої тематики належать авторству французьких учених, 

серед котрих – А. Капітан, А. Кастальдо, Н. Кайанама, Р. Кабріяк, Ж.-Ф. Леві, 

К. Мартін, М. Планіоль та ін. Відомі також дослідження російського вченого 

В. Захватаєва, польських істориків права, таких як К. Суйка-Зелінська, 

А. Айнекель, Е. Андрисяк, Ю. Бардах, В. Бартель, Т. Валахович, А. Вольтер, 

Г. Ґринвасер, Я. Зьолек, Я. Івашкевич, Г. Коніц, Б. Лєсьнодорський, Д. Малець, 
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Т. Менцель, Т. Опас, П. Риґула, В. Ростоцький, В. Собоцінський, В. Урушчак, 

В. Цьвік, румунських учених, зокрема Е. Люпана, В. Онізора, Й. Д. Ромозана, 

А. Унгуряну, І. Чаушеску. Серед українських науковців, котрі студіювали 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. або висвітлювали окремі аспекти його 

застосування, назвемо передусім Б. Тищика, І. Бойка, Л. Бостана, С. Бостана, 

В. Глиняного, В. Кульчицького, І. Левицьку, В. Макарчука, Є. Харитонова, 

О.Блажівська, Р. Стефанчук. 

Отже, актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена її 

недостатнім розробленням в українській історико-правовій науці й потребою 

критичного та всебічного аналізу. Результати дослідження можуть мати 

об’єктивне застосування у розвитку й удосконаленні сучасного українського 

цивільного права. 

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

Дисертаційне дослідження здійснювалось у межах науково-дослідної 

проблематики кафедри історії держави, права та політико-правових учень 

юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка на 2011-2014 роки «Характерні риси розвитку державності, права та  

політико-правової думки в Україні та зарубіжних країнах» (номер державної 

реєстраційний  01112U003267). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

детальний науковий аналіз положень Цивільного кодексу Франції 1804 р. і 

поглиблення історико-правових знань про його вплив упродовж ХІХ – першої 

половини ХХ ст. на еволюцію та застосування цивільного законодавства країн 

Європи (на прикладі Польщі й Румунії). 

Відповідно до зазначеної мети та її реалізації необхідно вирішити такі 

завдання: 

1. Проаналізувати   історіографію й джерельну базу досліджуваної 

проблеми. 

2.  Установити причини розроблення та показати умови прийняття і 

джерела Цивільного кодексу Франції 1804 р., розглянути структуру й зміст, 
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з’ясувати причини його рецепції у країнах Європи (на прикладі Польщі та 

Румунії). 

3.  Виокремити особливості рецепції положень Цивільного кодексу 

Франції 1804 р. у країнах Європи (на прикладі Польщі та Румунії). 

4. Розглянути ступінь впливу Цивільного кодексу Франції 1804 р. на 

формування польського цивільного законодавства в умовах різних правових 

систем: французької (Варшавське князівство, Краківська республіка), 

російської (Королівство Польське), національної польської (Друга Річ 

Посполита). 

5. Охарактеризувати ступінь впливу Цивільного кодексу Франції 1804 р. на 

створення румунського цивільного законодавства, а також специфіку впливу 

норм сучасного французького цивільного законодавства на цивільно-правові 

відносини у Румунії. 

6. Визначити вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на правове 

регулювання цивільних відносин на українських етнічних землях у складі 

Польщі й Румунії, а відтак з’ясувати і вивчити зв’язок між українською та 

європейською правовою традицією. 

7. Проаналізувати історико-правовий досвід застосування Цивільного 

кодексу Франції 1804 р. у країнах Європи, в тому числі й на українських землях, 

сформулювати пропозиції щодо його використання з метою вдосконалення 

українського цивільного законодавства. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є Цивільний кодекс Франції 1804 р. 

та цивільне законодавство Польщі й Румунії, в якому відображені його норми і 

чинність якого поширювалась на польські, румунські та українські етнічні 

землі. 

Предметом дисертаційного дослідження є історико-правові 

закономірності й особливості рецепції та застосування положень Цивільного 

кодексу Франції 1804 р. у цивільному законодавстві країн Європи (на прикладі 

Польщі й Румунії), їхній вплив на правове регулювання цивільних відносини на 

польських, румунських та українських етнічних землях. 
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Хронологічні межі дослідження охоплюють ХІХ – першу половину 

ХХ ст., а саме 1804–1939 – 1940 рр. Нижня хронологічна межа визначена роком 

створення Цивільного кодексу Франції 1804 р., норми якого практично одразу 

ж (від 1808 до 1810 рр.) були впроваджені в дію у Варшавському князівстві. 

Визначення верхньою хронологічною межею дисертаційного дослідження 

1939–1940 рр. зумовлено територіальними та правовими змінами, що  

відбулися у Польщі й Румунії внаслідок початку Другої світової війни. Попри 

те, що норми Кодексу Наполеона продовжували діяти у цивільно-правовій 

сфері Польщі та Румунії й у повоєнні роки, входження цих держав до сфери 

соціалістичного законодавства відчутно позначилось на регулюванні цивільно-

правових відносин. 

Територіальні межі дослідження переважно стосуються таких країн 

Європи, як Франція, Польща (Варшавське князівство, Краківська республіка, 

Королівство Польське ( до 1918р.), Друга Річ Посполита (у 1918–1939 рр.) та 

Румунія (яка до 1881 р. була князівством, а у 1881–1947 рр. – королівством), а 

також українські етнічні землі, котрі на різних історичних етапах входили до 

складу Польщі (Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся) чи Румунії 

(Північна Буковина та Бессарабія). В окремих випадках, з метою здійснення 

порівняльного аналізу, розглянуто цивільні правовідносини в інших 

європейських державах (Австрії, Угорщині, Росії тощо). 

Методи дослідження. З метою забезпечення всебічного, повного та 

об’єктивного аналізу досліджувальної проблеми використано комплекс 

філософських, загальнонаукових та спеціально-правових методів дослідження, 

принципи та засоби наукового пізнання. Методологічну основу дослідження 

становлять традиційні для української науки історії держави та права методи: 

історико-правовий (за його допомогою визначено мету розроблення, умови 

прийняття та джерела Цивільного кодексу Франції 1804 р. і з’ясовано причини 

рецепції у країнах Європи (на прикладі Польщі й Румунії); порівняльно-

правовий (здійснено порівняння положень цивільного законодавства Франції, 

Польщі та Румунії), історико-порівняльний (сприяло порівнянню цивільного 
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законодавства на різних етапах формування) й інші методи. Саме вони 

забезпечили комплексність і порівняльний характер цього дослідження, дали 

змогу охарактеризувати причини й особливості укладання Цивільного кодексу 

Франції 1804 р., установити історичність юридичних явищ, виявити 

особливості впливу Кодексу на цивільне законодавство європейських країн. 

У дисертації використано загальнонаукові методи – системний, логічний, 

психологічний. За допомогою системного досліджено трактування та зміни 

положень Кодексу Наполеона у різних суспільних утвореннях на відповідних 

історичних етапах з урахуванням ідеологічних, доктринальних, політичних, 

соціальних змін. Логічний метод використано для осмислення явищ і процесів, 

які позначились на укладанні та поширенні Цивільного кодексу Франції 1804 р. 

Психологічний метод допоміг з’ясувати вплив французького цивільного 

законодавства на правову свідомість населення Європи, зокрема українців, а 

відтак - і його значення для формування їхньої цивільно-правової традиції. 

У дисертації застосовано спеціальнонаукові методи: аналізу та синтезу 

історико-правових явищ (вивчення окремих цивільно-правових інститутів); 

абстрагування (локальне дослідження різних груп цивільних правовідносин); 

аналізу писемних джерел (характеристика різноманітних документів щодо 

застосування цивільно-правових норм); тлумачення правових приписів 

( з’ясування змісту і природи правових норм, котрі зафіксовані у документах). 

Джерельну базу дослідження становлять: Цивільний кодекс Франції 

1804 р. та інші правові акти, які були чинними на території державно-

політичних утворень Європи; наукові праці, звіти офіційних державних 

інституцій, створених з метою кодифікації, реформування цивільного 

законодавства; судова практика; науково-практичні коментарі цивільного 

законодавства. 

Науково-теоретична основа дисертації – це положення провідних 

українських і зарубіжних учених-теоретиків та істориків держави й права. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація 

є одним з перших у сучасній українській історико-правовій науці комплексним 
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дослідженням Цивільного кодексу Франції 1804 р. і його впливу впродовж XIX 

– першої половини XX ст. на еволюцію та застосування цивільного 

законодавства у країнах Європи (на прикладі Польщі й Румунії).  

Наукова новизна конкретизується у наступних положеннях: 

уперше: 

- встановлено правову природу Цивільного кодексу Франції 1804 р. –

типової природно-правової кодифікації, яка була не впорядкованим по-

новому римським правом, а логічною конструкцією, що служила 

матеріалом для конструювання законів; діючі закони і звичаї при цьому 

необхідно врахувати лише у тому випадку, якщо вони повністю 

відповідали меті законодавства і рекомендувались для його покращення; 

-   виокремлено особливості рецепції положень Цивільного кодексу Франції 

1804 р. у країнах Європи (на прикладі Польщі й Румунії), зокрема щодо 

порядку їх рецепції, обсягу та змісту запозичених та впроваджених 

цивільно-правових норм. З’ясовано, що на польських землях вже з 1807 р. 

(Варшавське князівство) майже без змін діяло французьке цивільне 

законодавство, у тому числі Цивільний кодекс Франції 1804 р., і лише 

пізніше, у1825 р., почав діяти Цивільний кодекс Польського королівства, 

при розробці якого до уваги бралися також норми польського звичаєвого 

цивільного права, австрійського та прусського цивільного законодавства. 

На румунських землях положення Кодексу почали застосовуватись з 

прийняттям Румунського цивільного кодексу 1864 р., в основу якого було 

також покладено окремі правові норми молдавського та румунського 

звичаєвого права (кодексів Калімахі та Карагайського законника), 

проекту Італійського цивільного кодексу Пізанеллі та Бельгійського 

іпотечного закону 1850 р.; 

- визначено ступінь впливу Цивільного кодексу Франції 1804 р. на правове 

регулювання цивільно-правових відносин у Польщі та Румунії, а також на 

українських етнічних землях, котрі перебували в їхньому складі. З’ясовано, що 

різний ступінь впливу Кодексу зумовлений домінуванням на цих землях 
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національних цивільно-правових традицій, які вплинули на рецепцію 

французького цивільного законодавства; 

- охарактеризовано значення Цивільного кодексу Франції 1804 р. для 

формування цивільно-правової традиції в європейських народів, у тому 

числі й українців. Доведено, що українська цивільно-правова традиція 

формувалась і розвивалась у тісному взаємозв’язку з європейською 

цивільно-правовою традицією, що відображалось, зокрема, у рецепції норм 

та інститутів французького цивільного права, а саме Цивільного кодексу 

Франції 1804 р.; 

удосконалено: 

- джерельну базу дослідження внаслідок запровадження у науковий обіг 

кодифікованих і некодифікованих цивільних та цивільно-процесуальних 

нормативно-правових актів Польщі й Румунії, які регулювали цивільно-

правові відносини на польських, румунських та українських етнічних землях 

у ХІХ – першій половині ХХ ст.; 

- наукові знання про Цивільний кодекс Франції 1804 р., зміст і структуру, а 

також його вплив упродовж розглядуваного періоду на еволюцію та 

практику застосування цивільного законодавства у країнах Європи (на 

прикладі Польщі й Румунії); 

- понятійно-категоріальний апарат історико-правового дослідження 

відповідно до конкретно-історичних умов з уточненням понять «правова 

традиція», «цивільно-правова традиція», «договір», «контракт», 

«квазіконтракт», «делікт», «квазіделікт», «зобов’язання», «заповіт», 

«фідеїкоміс». Сформульовано авторське визначення цивільно-правової 

традиції: «цивільно-правова традиція – історичний цивільно-правовий 

досвід, звичаї та норми і закономірності розвитку цивільно-правової сфери 

суспільного буття, що склались історично та відображаються у правовій 

свідомості народу». 

набули подальшого розвитку положення: 



 

 

11 

-знання про Цивільний кодекс Франції 1804 р. як один з базових 

законодавчих актів, який сприяв удосконаленню цивільного законодавства в 

країнах Європи; 

-аргументи щодо безпосереднього взаємозв’язку між впливом французького 

цивільного законодавства (у тому числі Цивільного кодексу Франції 1804 р.) 

на цивільно-правові відносини і право країн Європи та розвитком 

лібералізму й капіталізму; 

-ідеї про адаптацію положень цивільного законодавства Франції до місцевих 

цивільно-правових традицій Польщі й Румунії, зокрема у контексті норм 

звичаєвого права (у сфері переважно майнового права), канонічного права (у 

сфері шлюбного права) та ін. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

пропозиції та висновки, які обґрунтовані у даному дисертаційному дослідженні, 

поглиблять та збагатять вітчизняну історико-правову науку знаннями про 

причини розроблення, умови прийняття, а також дослідження особливостей 

впливу Цивільного кодексу Франції 1804 року на цивільне законодавство 

Польщі та Румунії. Положення і висновки пропонованого історико-правового 

дослідження можна використати в рамках викладання курсів «Історії держави 

та права зарубіжних країн», «Порівняльне правознавство» для подальшого 

розроблення теоретичних і практичних проблем історико-правової науки, 

поглибленого вивчення окремих питань історії держави та права зарубіжних 

країн (Франції, Польщі й Румунії), а також України (зокрема, 

західноукраїнських земель). Матеріали даного дисертаційного дослідження 

можуть бути використані у навчальному процесі: для викладання курсу історії 

держави й права України, зарубіжних країн, історії цивільного права, 

підготовки методичних матеріалів, програм спецкурсів, підручників і 

навчальних посібників, контрольних, курсових та дипломних робіт. 

Апробація результатів дослідження. Головні положення і висновки 

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

правових учень Львівського університету імені Івана Франка.  
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Основні результати дослідження оприлюднені на Міжнародній науково-

практичній конференції «Римське право та сучасність» (м. Одеса, 2012 р.); XI 

Міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції «Актуальні 

проблеми прав людини, держави та правової системи» (м. Львів, 2012 р.); XII 

Міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції «Актуальні 

проблеми прав людини, держави та правової системи» (м. Львів, 2013 р.); 

Міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції «Актуальні 

проблеми прав людини, держави і правової системи» (м. Львів, 2013 р.); ХІХ 

звітній науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту 

прав людини в Україні» (м. Львів, 2014 р.); XXXI Міжнародній історико-

правовій конференції «Державний суверенітет, національна безпека і світовий 

правопорядок в історико-правовому вимірі» (м. Берегове, 2014 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Законодавство України: 

недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку» (м. Херсон, лютий 

2015 р.), ХІХ звітній науково-практичній конференції «Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2015 р.); 

        Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

викладено у семи статтях, опублікованих у виданнях, що визнані ВАК України 

фаховими з юридичних наук, а також у восьми випусках матеріалів наукових 

конференцій, серед яких: 

 1.Сирко М. В. Причини та передумови прийняття Кодексу Наполеона 

Бонапарта 1804 р. / М. В. Сирко // Митна справа. Серія юридична. – 2012. – Вип. 

2 (80). – Ч. 2, кн. 2. – С. 444–448. 

 2. Сирко М. В. Цивільний кодекс Наполеона Бонапарта 1804 року та його 

застосування на території Румунії / М. В. Сирко // Вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». – 2012. – Вип. 20. – С. 74–76. 

 3. Сирко М. В. Право власності в цивільному кодексі Наполеона 

Бонапарта 1804 р. / М. В. Сирко // Вісник Львівського університету. Серія 

юридична. – 2013. – Вип. 58. – С. 109–115. 
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 4. Сирко М. В. Цивільний кодекс Наполеона Бонапарта 1804 року та його 

застосування на території Польщі / М. В. Сирко // Вісник Львівського 

університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 59. – С. 128–133 . 

 5. Syrko M. V. Prerequisits for adoption, structure and content of the civil 

code of France of 1804 / M. V.Syrko // Закон и Жизнь («Legea si Viata») : 

междунар. науч.-практ. правовий журн. – Кишинів (Молдова), 2013. – № 8/3. – 

С. 200–203. 

 6. Сирко М. В. Правова регламентація спадкування за Кодексом 

Наполеона Бонапарта 1804 р. / М. В. Сирко // Труды Таврического 

национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Юридические 

науки». – 2013. – Т. 26(65). – №2. – С. 295–301. 

 7. Сирко М. В. Зобов’язальне право за Французьким Цивільним кодексом 

1804 р. / М. В. Сирко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – 

С. 78–82. 

 8. Сирко М. В. Рецепція римського права у кодексі Наполеона Бонапарта 

1804 р. / М. В.Сирко // Римське право і сучасність (Шерешевські читання) : 

матеріали Міжнар. наук. конф., 11 трав. 2012 р. – Одеса, 2012. – С. 61–63.  

 9. Сирко М. В. Джерела та характерні риси права в період першої імперії 

Франції (Наполеона Бонапарта) / М. В. Сирко // Актуальні проблеми прав 

людини, держави та правової системи : матеріали XI Міжнар студ.-аспір. наук. 

конф., 20–22 квіт. 2012 р. / ЛНУ ім. І.Франка. Юридичний факультет. – Львів, 

2012. – С.6–8. 

 10. Сирко М. В. Кодекс Наполеона Бонапарта в князівстві Варшавському 

/ М. В. Сирко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : 

матеріали XIX звітної наук.-практ. конф., 7–8 лют. 2013 / ЛНУ ім. І.Франка. 

Юридичний факультет. – Львів, 2013. – С.69–70. 

 11. Сирко М. В. Дискусійні проблеми авторства цивільного кодексу 

Франції 1804 р. (Кодекс Наполеона чи Кодекс Порталіса) / М. В. Сирко // 

Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали 
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Міжнар. студ.-аспір. наук. конф., 26–28 квіт. 2013 / ЛНУ ім. Івана Франка. 

Юридичний факультет. – Львів, 2013. – С.16–17. 

 12. Сирко М. В. Система речових прав за Цивільним кодексом Наполеона 

Бонапарта 1804 р. / М. В. Сирко // Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні : матеріали XIX звітної наук.-практ. конф., 7–8 лют. 2014 / 

ЛНУ імені Івана Франка. Юридичний факультет. – Львів, 2014. – С.116–120. 

 13. Сирко М. В. Шлюбно-сімейні відносини за Цивільним кодексом 

Наполеона Бонапарта / М. В. Сирко // Державний суверенітет, національна 

безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі : матеріали XXXI 

Міжнар. істор.-прав. конф., 27–30 листоп. 2014 р. – Берегове : Ужгород. нац. ун-

т, 2014. – С.400–405. 

 14. Сирко М. В. Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 року на 

формування цивільного законодавства країн Центрально-Східної Європи / М. В. 

Сирко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : 

матеріали XIX звітної наук.-прак. конф., 12–13 лют. 2015 / ЛНУ імені Івана 

Франка. Юридичний факультет. – Львів, 2015. – С.121–125. 

15. Сирко М. В. Вплив Кодексу Наполеона Бонапарта 1804 року на 

цивільне законодавство Румунії (II половина XIX – на початку XX ст.) / 

М. В. Сирко // Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та 

перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практ. конф., 13–14 

лют. 2015 р.// Херсонський державний університет.Юридичний факультет. – 

Херсон,2015. – С. 27–31. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями 

дослідження і складаються зі вступу, чотирьох розділів, які об’єднують 

одинадцять підрозділів, висновків, додатків (А-Г) та списку використаних 

джерел (304 найменування). Загальний обсяг рукопису становить 215 сторінок, 

із них основний текст - 172 сторінки, обсяг додатків - 17 сторінок, список 

використаних джерел – 26 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

 

1.1. Стан розроблення проблеми в історико-правовій літературі 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. відіграв важливу роль у формуванні й 

розвитку європейського цивільного права та цивілістики. Однак у вітчизняній 

історико-правовій науці ця проблема залишається недостатньо дослідженою, 

зокрема з питань, що стосуються його впливу на правову систему та цивільно-

правову традицію польського, румунського й українського народів. 

У 1795 р. завершилася вікова історія Речі Посполитої. Тоді ж відбувся її 

третій поділ, хоча без урахування географічних особливостей польських земель, 

їхніх історичних і релігійних традицій. У складі Росії опинилися литовські, 

білоруські землі, Волинь, частина Поділля та Правобережної України; в Австрії 

– Малопольща, Червона Русь (Галичина), частина Поділля, Мазовії та 

Підляшшя; Пруссії – Гданське Поморя, Вармія, Великопольща й частина 

Поморя з Варшавою [115, c.12].  

Зміни простежувалися не лише у Польщі. Від 1792 до 1812 рр. 

кардинально змінилася політична мапа всієї Європи. Так, суттєвих змін зазнала 

Франція. Французька революційна армія запровадила три різновиди політичних 

і територіальних змін. По-перше, значно збільшилася територія самої Франції. 

По-друге, виникла низка нових маріонеткових держав, законодавчо та 

політично залежних від Франції, – Батавська республіка (1795–1804), яка була 

перетворена на Королівство Голландія (1804–1810), Королівство Етрурія (1801–

1805), Рейнська конфедерація (1806–1813), Велике герцогство Берг (1806–1813), 

Королівство Вестфалія (1807–1813), Велике герцогство Варшавське (Князівство 

Варшавське) (1807–1815) та п’ять італійських республік. По-третє, після 

завоювань Наполеона окремі давні держави збереглись, хоча їхні кордони 

суттєво змінились, а внутрішньодержавне життя суворо контролювалось. 
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Такими державами стали Австрія, Пруссія, Іспанія, Неаполь та Португалія [113, 

c. 753–754]. Країни Скандинавії, Росії й Османської імперії та Велика Британія 

уникли революційних перебудов. Балкани виявилися дещо поза сферою 

наполеонівського впливу, за винятком так званої Іллірійської провінції – 

головним чином сучасні Словенія та Хорватія [113, c. 763].  

До перших державних утворень Європи, на території якого було поширено 

дію Цивільного кодексу Наполеона, стало Варшавське Князівство, утворене 

внаслідок Тільзитського мирного договору 1807 р. [112, c. 666–674]
*
. 

Конституція Варшавського Князівства встановлювала обов’язкову дію 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. (ст. 69) і визначала принципи діяльності 

судів: публічність судового процесу в цивільних та кримінальних справах 

(ст. 70); незалежність судового розгляду (ст. 74); незалежність суддів (ст. 7) [87, 

s. 42]. Формально сприйняття і застосування положень Цивільного кодексу в 

завойованих країнах, де його запровадили насильно, різниться від країн, у 

котрих його інкорпорували [274, s. 72]. Польські революціонери, так звані 

якобінці, прихильники законодавчих реформ Наполеона, виступали за їхнє 

поширення на території Князівства. Кодекс Г. Коллонтай назвав 

«універсальною книгою освічених людей» [266, s. 196]. Представники шляхти 

та духовенства виступали проти інкорпорації [266, s. 196–197], зокрема проти 

положень щодо рівності прав селян з іншими верствами населення, приписів 

стосовно укладання й розірвання шлюбу [274, s. 73]. В 1808 р. було засновано 

Школу права з метою популяризації положень Цивільного кодексу, підготовки 

державних службовців та суддів [275, s. 236]. Одним з перших знаних 

                                                 
*
 Князівство Варшавське (за Н.Дейвісом – Герцогство Варшавське) – «дитина війни» 

зачата внаслідок дивного союзу наполеонівської Франції і бездержавної польської нації, яка 

народилася в результаті поразки трьох держав, що поділили Річ Посполиту. Його територія 

становила 154 000 км.кв. з насленням – 4,3 млн. чол. До нього входили – Південна Прусія, 

без Данцига (Гданська) і Нової Східної Прусії (Білостоцький округ). У 1809 р. до нього 

додали Краків і «Західну Галичину», на території яких створили чотири департаменти: 

Радомський, Седлєцький, Краківський і Люблінський. 22.07.1807 р. Наполеон надав 

Князівству Конституцію. У лютому 1813 р. Варшава була окупована росіянами і наступних 

два роки, як царським протекторатом, Князівством Варшавським управляла Верховна рада 

на чолі з генералом В.Ланським. 
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представників і популяризаторів Цивільного кодексу Франції 1804 р. став 

Ф. Шанявський (1768–1830). Вихованець Краківської академії, а згодом 

викладач Школи права у Варшаві, він ще 1807 р. переклав Цивільний кодекс 

польською мовою [266, s. 197; 283]. Професор також обґрунтовував доцільність 

запровадження у Князівстві Варшавському не лише Цивільного, а й 

Торговельного кодексів. Вагомим чинником розвитку суспільства  

В. Шанявський вважав торгівлю, яка повинна ґрунтуватися на наступних 

принципах: свободи; правового регулювання торговельних відносин з метою 

запобігання зловживанням і правопорушенням; уніфікації торговельних правил 

різних країн, що мало сприяти розширенню та покращенню відносин між ними 

[285]. Як духовна особа о. Шанявський критикував положення Цивільного 

кодексу щодо запровадження єдиних правил реєстрації шлюбу для усіх 

мешканців краю: «Людське право розглядає шлюб у вигляді договірних 

відносин; церковне право поєднує договір із Таїнством» [284, s. 5]. Лише у 

судовому порядку можна встановити недійсність шлюбу, розлучення чи 

сепарацію [284, s. 8]. Крім того, суд у справах про розлучення має виконувати 

не тільки функцію органу влади, а й батьківську: в таких справах судді повинні 

захищати найвищий суспільний інтерес, стати опікунами сиріт, охоронцями 

звичаїв, фундаментом, на який спирається і на якому тримається сімейне життя, 

необхідне для добробуту народів та окремих осіб [284, s. 10].  

У 1808 р. вийшла праця С. Ляубе «Коротка наука з Цивільного статуту 

Наполеона Великого» [232]. Її оригінальність у тому, що Цивільний кодекс 

Франції 1804 р. викладено у формі термінологічного словника з поясненням 

133 термінів. Робота призначена для популяризації Цивільного кодексу серед 

«простих» людей на інкорпорованих польських землях. 

У Краківському університеті на факультеті правових наук 1809 р. було 

створено кафедру французького права [253, s. 121]. Лекції з Цивільного та 

Торговельного кодексів Франції читав А. Кржижановський. Викладаючи 

упродовж 40 років національне цивільне право і досконало володіючи 
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іноземними мовами, він фактично не розвивався як науковець. Професор 

зосередився переважно на адвокатській практиці й політиці [266, s. 207].  

За умовами Віденського мирного договору від 3 травня 1815 р., Князівство 

Варшавське було ліквідоване, а 22 травня король Фрідріх-Август видав 

маніфест, звільнивши усіх підданих Князівства від присяги вірності [221, s. 13]. 

На більшості його територій було створене Польське Королівство, зв’язане з 

Російською імперією
*
. Познань, Бидгощина з Торунєм відійшли до Пруссії, 

Краків перетворено на вільне, незалежне і суто нейтральне місто під опікою 

трьох імперій – Австрійської, Прусської та Російської
**

. Імператор Олександр І 

15 листопада 1815 р. затвердив Конституцію Королівства Польського (1815–

1864) [87]. Королівство мало багато ознак справжньої тогочасної 

конституційної монархії – власний уряд, судову систему, виборний сейм, 

державну службу і свою армію. Цивільний кодекс Франції 1804 р. гарантував 

особисту свободу друку, принцип релігійної толерантності, непорушність права 

власності. Кодекс у Королівстві Польському почав діяти не з наказу цісаря, а з 

наказу розуму [266, s. 209]. Він також був чинним у Республіці Данцинг 

(Гданськ) до 1814 р.
***

 і Кракові до 1846 р. [119, c. 394].  

Насамперед, у Королівстві Польському з метою внесення змін до 

цивільного законодавства 1815 р. з ініціативи князя А.Чарторийського було 

створено Кодифікаційну комісію, до складу якої увійшли Я. Бандкє-

Стежинський, А. Бєньковский, М. Лєвіцкий, А. Орховский, Ф.Шанявський, 

А. Вичеховский. У питаннях кодифікації комісія розподілилася на 

прихильників реформування законодавства в дусі національних традицій із 

                                                 
*
 Поляки це королівство називали ласкавим терміном Kongresówka. 

**
 Краків за третім поділом Речі Посполитої відійшов до Австрії. У 1809 р. був 

анексований Королівством Варшавським. Вільне місто Краків, або як його ще називають 

Rzeczpospolita Krakowska (Краківська Республіка) існувало з 1815 до 1846 рр., коли було 

включено до складу Галичини. У 1852 р. кодекс Наполеона замінили Австрійським 

цивільним кодексом 1811 р.  
***

 Місто Данцинг до 1793 р. мало широкі міські свободи, а в період 1807–1815 рр. 

було незалежною республікою під егідою Франції. За рішеннями Віденського конгресу місто 

передано Прусії. 
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поверненням до польського писаного права та литовських статутів і 

прихильників Цивільного кодексу Франції 1804 р. (Я. Бандкє-Стежинський, 

А. Вичеховский). Після підписання Олександром І Конституції для Королівства 

Польського члени комісії почали дотримуватися думки щодо необхідності 

реформувати законодавство. Існувало кілька планів проведення реформ: 

Я. Бандкє-Стежинського, А. Вичеховского, А. Чарторийського, урядової комісії 

справедливості та ін. [300]. 

У Конгресувці теоретичний доробок з питань цивільного права був 

невеликим. Зазвичай, це невеликі статті, опубліковані у періодичних наукових 

виданнях «Themis Polska», «Przegląd Sądowy», «Gazeta Sądowa». 

Серед наукових досліджень виокремимо працю І. Даніловича (1789–1843) 

«Кодекс Наполеона у порівнянні з польськими і литовськими правами» [192]. 

Вона написана 1818 р. у Віленському (Вільнюському) університеті. Оцінюючи 

й обґрунтовуючи доцільність запровадження Цивільного кодексу Франції 

1804 р. у Королівстві Польському, професор зазначив, що він містить найкращі 

правові ознаки інших народів і є основою сучасної філософії [192, s. 68]. 

Кодекс також скасував усі давні місцеві правові звичаї й акти і тим самим 

ліквідував існуючі територіальні особливості. Було здійснено десекуляризацію 

законодавства. Уміщені в ньому норми характеризувалися універсальністю, що 

дало змогу запроваджувати його в різних країнах, незалежно від кліматичних, 

адміністративних чи звичаєвих особливостей [192, s. 77–79]. У Цивільному 

кодексі, окрім того, вирізнені політичні й цивільні права. Це сприяло розвитку 

економічних відносин; залученню іноземного капіталу до національної 

економіки; запровадженню обов’язкової реєстрації народження, одруження та 

смерті, а у зв’язку з цим з’явилося більше можливостей людині захищати свої 

права; визначенню місця проживання особи за місцем знаходження її майна, що 

допомагало покращенню вирішення судових спорів. До недоліків Цивільного 

кодексу професор зараховує невизначення усіх цивільних прав громадян. Ці 

права розкидані у різних кодексах, система яких властива лише для французів. 
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Кодекс, на думку вченого, давав надміру свободи суддям під час оцінки доказів 

та застосування цивільних правових норм.  

У 1860 р. Ст. Завадський видав перший том тритомного наукового 

дослідження «Діюче цивільне право в Королівстві Польському» [301]. У ньому 

зібрано документи, пов’язані зі запровадженням Цивільного кодексу Франції 

1804 р. на польських землях, уміщено Кодекс Королівства Польського з 1825 р., 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. У третьому томі подано відомості стосовно 

організації цивільного й адміністративного судочинства, правового статусу 

прокуратури [302]. Він уперше зібрав та систематизував діючі правові акти з 

урегулювання цивільних правовідносин і судового захисту цивільних прав. 

Професор цивільного права, декан факультету права Вищої головної 

Варшавської школи В. Дуткєвіч (1798–1882) опублікував працю «Іпотечне 

право в Королівстві Польському» [195]. Він проаналізував «Закон про 

визначення прав на нерухоме майно, привілеї та іпотеки», прийнятий у 1818 р. 

на заміну глави 18 розділу 3 «Про іпотеку» (ст. 2114–2145) Цивільного кодексу 

Франції 1804 р. Фактично В. Дуткєвіч був одним з перших коментаторів, який 

зробив постатейний коментар до цього Закону. Відкрита іпотека, запроваджена 

Законом 1818 р., пов’язана не лише з боргами, а й з усіма правами на нерухоме 

майно за винятком прав, котрі стосувалися привілеїв [195]. Розглянувши 

правові норми, В. Дуткєвіч узгодив і колізійні норми. Відомий адвокат 

А. Свомінський назвав його «титаном польської правової думки» [272, s. 19]. 

Коментарі до Цивільного кодексу Королівства Польського від 1825 р. 

видав Ю. Валевський (1837–1900) [293]. Їхня особливість полягала в тому, що 

вони ґрунтуються на судових рішеннях у конкретних справах. Тобто, 

узагальнивши судову практику, автор обгрунтував розуміння правових 

приписів судами. Фактично це був практичний посібник із цивільного права 

для адвокатів, суддів. У розглядуваний період професори, науковці не 

відігравали значної ролі в питаннях покращення права, однак багато корисної 

роботи у цій сфері виконували адвокати [272, s. 13]. 
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У 1875 р. вийшла друком науково-теоретична праця В. Голевінського 

(1834–1919) «Про зобов’язання за Кодексом Наполеона» [215]. Автор був 

представником Вищої головної школи, де читав лекції з цивільного та 

торговельного права. Він високо оцінював Цивільний кодекс Франції 1804 р., 

однозначно вказуючи і на його недоліки. Кодекс не розглянув поняття 

«зобов’язання», під яким учений розумів правову необхідність, що спонукає 

одну визначену особу до надання, вчинення чи відмови від учинення будь-чого 

на користь іншої визначеної особи [215, s. 1]. В.Голевінський назвав п’ять 

підстав виникнення цивільних зобов’язань: договір; умовний договір (jako-

umowa); делікт; умовний делікт (jako-występek); правові приписи [215, s. 34]. 

Прийняття спадщини та набуття права спільної власності дослідник визначає 

умовними договорами, а у Цивільному кодексі Франції 1804 р. такими є лише 

добровільне виконання чужих обов’язків, прийняття оплати від незобов’язаної 

особи (неналежна оплата) [215, s. 111].  

Прихильником Цивільного кодексу Франції 1804 р. був також адвокат, 

перший декан Вищої головної школи Я. Воловський (1803–1864). Його лекції 

1868 р. видав Ф. Єзьораньский під назвою «Курс Цивільного кодексу в двох 

томах» [296]. Цінність підручника полягає в тому, що автор наводить 

відмінності між польським та французьким правом; критичні зауваження до 

положень Цивільного кодексу він проілюстрував судовою практикою [266, s. 

237]. До позитивних ознак учений зараховує зрівняння усіх людей у цивільних 

правах: «Сьогодні у нас status libertatis є загальним; невільництво відсутнє; 

навіть відносини підданства зліквідовані; усі рівні перед правом» [296, s. 3].  

У 1877 р. вийшла друком праця К. Губе «Цивільні закони губерній Царства 

Польського з доповненнями до 1876 року» [111]. Мету видання автор зазначив 

у вступі: «Зібрати воєдино усі постанови, які видані на доповнення чи для зміни 

діючих у Королівстві кодексів» [111]. Науковець систематизував і кодифікував 

Перехідні правила до Цивільного кодексу Франції 1804 р., Цивільний кодекс 

Королівства Польського 1825 р., Положення про шлюбні союзи 1836 р., другу і 
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третю книги Цивільного кодексу Франції 1804 р., Положення про нотаріат 1866 

р., Закон про іпотеку 1818 р. зі змінами від 1825 р., Торговельний кодекс. 

Інтерес до науки цивільного права ще більше зріс після проголошення 

незалежності Польщі. Це зумовлено і національно-патріотичним бажанням 

створити власне цивільне законодавство, і діяльністю державних інституцій, 

котрі працювали над розробленням законопроектів (Кодифікаційна комісія, 

Міністерство справедливості). На початку ХХ ст. науковими центрами 

цивілістики у Польщі вважали Варшавський, Віленський (Вільнюський), 

Львівський, Познанський та Ягеллонський університети [262, s. 143–146].  

У міжвоєнний період цивілістику університету в Кракові репрезентувала 

«велика трійка цивілістів» – В. Яворський (1865–1930), С. Врублєвський (1868–

1938), Ф. Золль (1865–1948). Варшавський університет представляли Г. Конік 

(1864–1934), К. Лютостанський (1880–1939), Я. Васілковський (1898–1977). 

Університет Стефана Баторія у Вільно (Вільнюсі) мав таких учених, як 

Ф. Боссовський (1879–1940), Е. Васьковський (1849–1933), А. Хелмонський 

(1890–1950). У Познанському університеті працювали А. Огановіч (1888–1984), 

Ю. Сувковский (1892–1968) [262, s. 144–146].  

Професор Львівського університету Р. Льоншан де Бер’є назвав 

В. Яворського одним з найвизначніших теоретиків права Польщі [198, s. 60]. 

В. Яворський вважав, що обов’язковою умовою наукової діяльності в галузі 

цивілістики має стати ґрунтовне вивчення застосування норм цього права на 

практиці [219]. Він був прихильником теорії нормативізму Г. Кельзена. Засади 

цієї концепції простежуємо в працях «Нарис теорії про відшкодування шкоди» 

(1891), «Заподіяння шкоди внаслідок виконання свого права на нерухомість» 

(1892), «Право на заставу» (1894), «Коментар до закону про публічні книги» 

(1897) [218–220]. В. Яворський і С. Врублєвський видали коментар до 

Австрійського цивільного кодексу 1811 р. [218]. Окрім того, учений відстоював 

принципи поділу права на публічне і приватне: «Публічне право, – акцентував 

він, – регламентує діяльність держави, яка контролює суспільство, а приватне 
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право врегульовує діяльність осіб, котрих контролює держава» [220, s. 16]. 

Протестуючи проти інкорпорації Цивільного кодексу Франції 1804 р.,  

В. Яворський вважав, що всіляке «пристосування чи удосконалення» 

Кодексу до польських потреб створить документ, який від самого початку буде 

анахронізмом, тобто пережитком, що не відповідає сучасним правовим, 

соціальним, економічним умовам [220, s. 5]. 

Значний внесок у розвиток цивілістики кінця ХІХ – початку ХХ ст. зробив 

адвокат, член кодифікаційної комісії, професор цивільного права Варшавського 

університету Г. Конік (1864–1934) [225–227]. Він уміло поєднував наукову 

діяльність із адвокатською практикою, якою займався до останніх днів життя, 

був головою Вищої ради адвокатів Варшави, головою Дисциплінарного суду 

Палати адвокатів. Учений досліджував питання інституту сім’ї, договірні 

зобов’язальні відносини в Королівстві Польському. Проблеми правового 

урегулювання сімейних відносин та впливу Цивільного кодексу Франції 1804 р. 

на них Г.Конік розглянув у праці «Історія сімейного права Королівства 

Польського (1818–1836)» [228], де висвітлив розбіжності між прихильниками 

цивільного та церковного шлюбу. Питання способів укладання шлюбу стало 

предметом дискусії Сейму Королівства у 1818 та 1825 рр. На думку професора, 

інститут цивільного шлюбу був чужий полякам і практично не 

використовувався у Королівстві Польському. Так, до 1818 р. укладено лише три 

цивільних шлюби і зареєстровано сім розлучень без затвердження церковним 

судом [228, s. 5]. Науковець виступав проти сліпого копіювання чужих прав, а 

шлюб розглядав не як цивільний договір, предметом котрого є майно; «шлюб 

постає гарантією забезпечення продовження власного роду через союз, 

укладений з благословення Бога та перед Ним і підтверджений присягою» [228, 

s. 14].  

Цивільний кодекс Франції 1804 р. позитивно оцінював адвокат, суддя та 

процесуаліст Я.Літауер (1873–1949). У питаннях визнання договорів 

недійсними, він акцентував на відповідності моральним засадам і духу права 

норми Кодексу про визнання договорів, укладених під впливом насильства або 
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у випадку необхідності. «Немає договору купівлі-продажу, – стверджував 

дослідник, – коли під час його укладання не забезпечено пропорційності (рівної 

вартості) між тим, що і за скільки продається, коли пристрасні бажання або 

крайня необхідність змусили власника до його відчуження усупереч праву» 

[234, s. 24]. Учений, з огляду на це, схвально оцінив позицію Найвищого суду 

про застосування норми, яка не узгоджується із принципом непорушності умов 

договору купівлі-продажу: «Суб’єктивні обставини, зовнішній примус чи важке 

матеріальне становище становлять «ratione legis», тому є підставою для 

визнання договору недійсним»; «суди зобов’язані застосовувати цю спеціальну 

норму з особливою обережністю і визнавати докази неправомірної поведінки у 

тому випадку, коли наведені продавцем факти достатньо правдиві та мають 

значення для справи» [234, s. 22–25]. 

Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на цивільне законодавство 

Другої Речі Посполитої досліджував адвокат, член кодифікаційної комісії, 

професор К. Лютостанський (1880–1939), зокрема проблему правового 

регулювання сімейних відносин [238]. Такий аналіз подано в праці «Діюче 

цивільне право в колишнім Королівстві Польському» [237]. Професор 

наголошував, що Цивільний кодекс Франції 1804 р. спочатку не поширювався у 

Князівстві Варшавському та Конгресувці, але з часом до нього «прив’язалися». 

Низка його положень була змінена. Так, у 1818 р. скасовано главу XVIII третьої 

книги Цивільного кодексу («Закон про право власності на нерухоме майно, про 

привілеї та іпотеку»). В 1825 р. запроваджено норми щодо застосування іпотеки 

на все нерухоме майно («Закон про привілеї та іпотеку»). Попри те, що перша 

книга Цивільного кодексу Королівства Польського за змістом відповідала 

Цивільному кодексу Франції 1804 р., до неї були внесені доповнення, пов’язані 

зі захистом майнових прав подружжя, які узгоджувалися з національними 

традиціями [237]. Позитивно оцінюючи Цивільний кодекс Франції 1804 р., 

К. Лютостанський зазначив: він є «плодом боротьби з безправ’ям», 

переповнений «духом мудрості, поміркованості, але першочергово – духом 

справедливості» й позбавлений казуїстики та дріб’язковості [237, s. 9, 11]. 
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Учений до позитивних ознак зараховував: 1) рівність громадян перед законом; 

2) незалежність цивільних прав від релігійних переконань; 3) законодавчий 

захист індивідуальної свободи; 4) гарантію непорушності права власності у всіх 

різновидах; 5) заборону укладання договорів, предметом яких була особиста 

свобода [237, 9–10]. Науковець розробив законопроект про шлюб, що 

ґрунтувався на світському розумінні шлюбу, рівності членів подружжя, 

вирішенні сімейних спорів державним судом. Однак документ зазнавав 

нищівної критики духовенства [275, s. 245], і робота над ним була припинена.  

До французько-польської школи цивільного права належав професор 

Львівського університету Р. Лонгшам де Бер’є (1883–1941), на відміну від 

інших львівських цивілістів, котрі представляли австрійську школу [70 s.349].  

Щоправда, про Цивільний кодекс Франції 1804р. та його вплив на польське 

цивільне право він писав переважно у своїх дидактичних роботах, зокрема у 

підручнику «Вступ до науки цивільного права з загальним описом кодексів 

зобов’язуючих у к. Королівстві Конгресовому, у Малопольщі та В.К. 

Познанському[198]. Водночас як активний член різного роду кодифікаційних і 

законодавчих комісій Р. Лонгшам де Бер’є  застерігав від надмірного 

захоплення рецепцією цивільного права інших держав, у тому числі 

французького цивільного права. У публікації «Проект французько-італійський 

про зобов’язання з року 1927» професор критично оцінив новели цього проекту, 

стверджуючи що він не повинен становити основи для розроблення польського 

зобов’язального права. Натомість вказав на переваги проекту, випрацьованого 

Е.Тіллем [257]. Для концепції Р. Лонгшама де Бер’є характерними є ідеї та 

знання, отримані в результаті порівняльно-правового дослідження 

французького, австрійського та польського цивільного права, а також 

зобов’язального права слов’янських народів. 

У Польщі внаслідок діяльності французьких юристів зародилася ідея 

створення кодифікаційної комісії. Сейм Польщі 3 червня 1919 р. ухвалив Закон 

про Кодифікаційну комісію [51], яка мала на меті підготовку цілісних 

законопроектів із цивільного та кримінального права для всіх територій 
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держави, розроблення інших законопроектів за рішенням Сейму чи дорученням 

міністра справедливості. Головна ідея полягала у формуванні незалежної 

інституції з повною свободою діяльності, дорадчого консультативного органу з 

розроблення законопроектів для Сейму, без права законодавчої ініціативи. 

Створення Кодифікаційної комісії обумовлено тим, що джерелами права на той 

час були: на землях колишнього Королівства Польського – ІІ і ІІІ книги 

Цивільного кодексу Франції 1804 р., Закони про іпотеку 1818 і 1825 рр., 

Цивільний кодекс Королівства Польського 1825 р., Закон про шлюб 1836 р; на 

територіях колишніх західних російських губерній – 10-й том «Зібрання законів 

Російської імперії 1836 р.»; на землях, підконтрольних Німецькій імперії, – 

Німецький цивільний кодекс 1896 р.; на колишніх австрійських територіях – 

Австрійський цивільний кодекс 1811 р.; на землях Спіша й Орави – Угорське 

цивільне право, а з 1923 р. – Австрійський цивільний кодекс [199, s. 299; 239, s. 

353; 275, s. 244]. Із 44 членів комісії (4 керівники та 40 членів) 19 – 

представники Варшави, 11 – Кракова, 8 – Познані й 6 – Львова [206, s. 52]. 

Перевагу мали представники французько-польської школи [266, s. 258], тому 

їхні погляди домінували над представниками австрійської школи права. 

Найактивніші учасники Кодифікаційної комісії – Ф. Фєріх, Ф. Золль, 

А. Долінський, А. Гурецький, Р. Куратовський, С. Врублевський, 

К. Лютостанський, Я. Літауер, Р. Лонгшам де Бер’є [239, s. 355–358]. 

Професор А. Парчевський (1849–1933) стверджував, що здійснення 

кодифікації не на часі, та вважав за необхідне запровадити на всій території 

держави Цивільний кодекс Франції 1804 р. одночасно з Цивільним Кодексом 

Королівства Польського 1825 р. [252, s. 66]. Він висував такі аргументи: діюче 

цивільне законодавство у центральній частині держави, де розташована столиця, 

– єдине, яке діяло на території, що мала певні елементи незалежності; 

Цивільний кодекс Франції дуже добре відредагований і має необхідний 

понятійний апарат на відміну від інших; його норми можна застосовувати і до 

існуючих правовідносин, і до тих, котрі виникнуть у майбутньому [252, s. 67].  
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Члени Кодифікаційної комісії тісно співпрацювали з французькими 

цивілістами Ф. Гені, Г. Капітантом [275, s. 258–259]. Унаслідок її діяльності 

прийнято низку законів про авторське право 1926 р. [97], боротьбу з 

недобросовісною конкуренцією 1926 р. [94], товариства з обмеженою 

відповідальністю 1933 р. [84. poz. 602], право про векселі 1936 р. [96], Кодекси 

про зобов’язання 1933 р. [84. poz. 598–599], Торговельний 1933 р. [84, poz. 600–

601] і Цивільний процесуальний кодекси 1932 р. [117, c.14].  

Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на законодавство країн Європи, 

особливості його кодифікації досліджували російські науковці ХІХ – початку 

ХХ ст. М. Дювернуа (1836–1906), С. Пахман (1825–1910), Г. Шершеневич 

(1862–1912).  

  Розглянемо передусім діяльність професора Санкт-Петербурзького 

університету М. Дювернуа. Він пов’язував успіх французької юриспруденції з 

розвитком філософської думки та літератури. Цивільний кодекс Франції 1804 р. 

уперше відповів на запитання, що таке цивільне право, які межі його 

застосування [117, c. 14]. З його розробленням, прийняттям і використанням 

тісно пов’язаний розвиток цивільної науки. З погляду вченого, успіх 

цивілістики у Франції залежить від методів дослідження. Розвідки французів 

присвячувались вивченню положень Цивільного кодексу та суспільних 

відносин. Науковці в Росії та Німеччині концентрували увагу на питаннях 

визначення того, що є в повсякденному житті й чого немає у чисельних 

кодексах [117, c. 14]. Професор М. Дювернуа, зокрема, вивчав способи рецепції 

права в різні історичні епохи з метою установити співвідношення запозиченого 

з національним правом.  

Учений С. Пахман вважав кодифікацію одним зі способів удосконалення 

діючого законодавства. Її ефективність, на думку дослідника, залежить від 

знання особливостей її проведення в різні історичні епохи в різних країнах. У 

цьому сенсі Франція становить ідеальний приклад. Науковець проаналізував 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. крізь призму джерел його написання, 

діяльності членів Кодифікаційної комісії та змісту його положень [144, c. 39–
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43]. До основних джерел С.Пахман зарахував римське цивільне право. 

Революційними нововведеннями він назвав: 1) визнання усіх людей 

рівноправними суб’єктами права; 2) запровадження інституту цивільної смерті; 

3) регламентування правових сімейних відносин виключно законодавчою та 

судовою владами; 4) взаємозв’язок місця проживання з установленням, зміною 

та захистом цивільних прав людини [144, c. 42–43]. Недоліками учений вважав 

конструктивно складні визначення понять, помилкову класифікацію предметів. 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. М. Сперанський використав як еталон для 

проведення реформи цивільного законодавства Росії [144, c. 419].  

Професор Казанського та Московського університетів Г. Шершеневич 

зробив значний внесок у розвиток цивілістики. Дослідник стверджував, що 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. має міцне історичне підґрунтя, а його 

система запозичена із римського права. З позицій юридичної техніки, він 

достатньо добре розроблений, хоча містить певні недоліки. Доступність і 

зрозумілість положень засвідчує його поширення у країнах Європи – Бельгії, 

Сардинії, Князівстві Варшавському, окремих німецьких князівствах, Іспанії, 

Італії [173, c 27]. Відмова багатьох країн від Цивільного кодексу пов’язана не 

стільки з недосконалістю, скільки з національно-патріотичним духом [174, 

c. 13].  

Питанням впливу Цивільного кодексу Франції 1804 р. на цивільне 

законодавство Польщі присвячені дослідження у другій половині ХХ ст. 

К. Суйки-Зєлінської (нар. 1931) [276–280]. Упродовж десятиліть вона вивчає 

джерела приватного права Франції та Цивільного кодексу Франції 1804 р., у 

тому числі доктрини цивільного права, причини й суть новел ХІХ–ХХ ст. до 

Цивільного кодексу, чинність і його вплив на цивільне законодавство Польщі. З 

огляду дослідниці, Цивільний кодекс Франції 1804 р. став моделлю для 

більшості цивільних актів країн світу [274, s. 73]. Він популярний завдяки 

простоті викладу, відсутності наукових конструкцій, теоретичних дефініцій. Це, 

на переконання К. Суйки-Зєлінської, – зразок класичної кодифікації епохи 

економічного лібералізму, що гарантує індивідуальну свободу (непорушність 
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права) власності й свободу договору [274, s. 75]. В багатьох країнах Європи 

після Першої світової війни цивільне законодавство було змінене під впливом 

процесів соціалізації права, і цивільне право почало набувати ознак публічного 

права [274, s. 86]. У 80-х роках ХХ ст. з політичним та економічним 

об’єднанням Європи, почалися процеси гармонізації й уніфікації цивільного 

законодавства. Це зумовило нівелювання національних кодексів і виникнення 

ідей, доктрин універсалізації (європеїзації) цивільного права Об’єднаної 

Європи [274, s. 87]. Відбувалася фактично рекодифікація цивільного права.  

Перші кодифікації цивільного права спостерігаємо у другій половині 

XVIII ст. під впливом теорії природного права – Баварський цивільний кодекс 

та Ландрехт Прусський 1794 р. [280, s. 24]. Цивільний кодекс Франції 1804 р. 

був дещо кодексом завоювання і запроваджувався в Європі на підкорених 

територіях як символ нового політичного й правового порядку [280, s. 92] без 

урахування історичних традицій, економічного та політичного розвитку 

інкорпорованих територій [266, s. 68]. Для багатьох країн Європейського 

континенту після розпаду імперії Наполеона він став зразком проведення 

національних кодифікацій. Його вплив був тим сильніший, чим слабші були 

традиції національного правотворення. Так, у Румунії під час розроблення 

Цивільного кодексу 1864 р. імплементовано 2/3 Цивільного кодексу Франції 

1804 р. Помітний вплив кодекс мав й на цивільні кодекси Сербії (1844) та 

Болгарії в 1890–1910 рр. [266, s. 71].  

Вплив французької школи цивільного права та Цивільного кодексу 

Франції 1804 р. на діяльність цивільного відділу Кодифікаційної комісії (1919–

1939) стали об’єктом дослідження С. Гродзіcкого [208, s. 61–86; 206, s. 47–81] 

та Л. Гурніцького [204]. Учені дійшли висновку: попри значну популярність 

Цивільного кодексу Франції 1804 р., Цивільного кодексу Королівства 

Польського 1825 р. і бажання багатьох членів визнати їх 

загальнообов’язковими на всій території держави, Кодифікаційна комісія 

вирішила створити новий Цивільний кодекс Республіки Польща на основі 
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кращих здобутків європейської цивілістики й урахування історичних традицій 

Польщі. 

Дослідження Г. Іздебського [217], В. Собоцінського [273], Д. Малєц [242], 

В. Урушчака [289], А. Дзядзя [206], А. Заржицької [300], Б. Лєвашкєвіч-

Пєтриковської [233], А. Роснер [266] присвячені окремим питанням впливу 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. на кодифікаційну діяльність у Польщі. 

Розвиток наполеонівських майоратів вивчала М. Сенковська-Глюк [269; 270]. 

У сучасній історико-правовій науці Цивільний кодекс Франції 1804 р. 

розглядали російські науковці В. Захватаєв [119], Р. Таборин [156], А. Саідов 

[53], Ю.Туйкіна [165]. У ґрунтовній праці «Кодекс Наполеона» В. Захватаєв, 

на відміну від інших дослідників, приділив увагу впливу Цивільного кодексу 

Франції 1804 р. на цивільне законодавство Польщі, Румунії та Сербії [119]. 

Характеристика, однак, загальна та зводиться до певних висновків автора. 

Усього на семи сторінках книги висвітлено значний період (1807–2000 рр.) в 

історії цивільно-правових трьох країн. Учений стверджував, що Цивільний 

кодекс став частиною національного надбання Румунії, оскільки, 

установлюючи принципи цивільної свободи та рівності, сприяв 

демократичному розвитку країни. Цивільний кодекс 1844 р., чинний у Сербії, 

містить також багато положень Цивільного кодексу Франції 1804 р., але в його 

основу покладено Австрійський цивільний кодекс [119, c. 397, 401].  

У ХХ–ХХІ ст. вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на цивільне 

законодавство Румунії розглядали Ц. Хамангіу [214], К. Алунару [178], 

Д. Александреску [189]. 

Як уже згадувалось, вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на 

законодавство країн Європи в українській історико-правовій науці й цивілістиці 

мало досліджений. Не існує, на жаль, ґрунтовних розвідок про вплив 

законодавства Наполеона не лише на цивільне законодавство загалом, а й на 

певні інститути цивільного права хоча б окремих країн зазначеного регіону. 

Деякі аспекти цієї проблеми аналізувались у працях українських учених 
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Б. Тищика [158, 159], Л. Бостана та С. Бостана [103], В. Глиняного [110], 

Є. Харитонова [168; 169], В. Макарчука [134; 135]. 

Отже, Кодекс Наполеона – це результат класичної кодифікації цивільного 

права епохи економічного лібералізму. Його фундаментальними положеннями 

були індивідуалізм та лібералізм, що у питаннях майнових прав став 

основоположним. Економічний лібералізм гарантував свободу права приватної 

власності й свободу договору, сприяв розвитку ринкових відносин, швидкому 

накопиченню капіталу. До речі, норми Цивільного кодексу виявились гнучкими 

і давали змогу достатньо творчо їх тлумачити з урахуванням регіональних або 

національних традицій. У зв’язку з цим він діяв тривалий період у багатьох 

європейських країнах. Наприклад, у Польщі його положення були чинними до 

40-х років ХХ ст., у Румунії окремі книги діяли до 2011 р. Цивільний кодекс 

Франції 1804 р. підтримували науковці та юристи-практики Князівства 

Варшавського, Королівства Польського, незалежної Республіки Польща. Його 

популяризували через переклад польською мовою, створення кафедр 

французького права, публікації наукових досліджень і статей у журналах. 

Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. був відчутним не лише у питаннях 

змісту, а й організації роботи над законопроектами. Ідею розроблення 

законопроектів через створення кодифікаційних комісій практично 

застосовували у Королівстві Польському, Республіці Польща, Румунії. Вона в 

цих країнах актуальна й сьогодні. В історіографії грунтовно розроблені 

інститути договірного права та права власності, зобов’язальних відносин, 

способи захисту майнових прав, відшкодування деліктної шкоди за Цивільним 

кодексом Наполеона. Способи забезпечення виконання зобов’язань, за 

винятком іпотеки, менше зацікавлювали цивілістів ХІХ – початку ХХ ст. 

Значну увагу в Польщі приділяли вивченню інституту сім’ї, норми якого 

зазнали чи не найбільших змін в польському законодавстві. Румунська 

історіографія Цивільного кодексу Франції 1804 р., на відміну від Польської, 

виявилося консервативнішою.  
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1.2. Джерельна база дослідження 

Джерельну базу дослідження становлять правові акти, котрі були чинними 

на території державно-політичних утворень Європи; праці, звіти офіційних 

державних інституцій, створених з метою кодифікації, реформування 

цивільного законодавства; судова практика; науково-практичні коментарі 

цивільного законодавства. 

Державні об’єднання, сформовані Наполеоном Бонапартом мали власні 

офіційні збірники права, обов’язковість яких нормативно регламентувалась. 

Наприклад, Конституція Князівства Варшавського установлювала: права та 

рішення органів публічної влади обнародуватимуться у «Збірнику прав» 

(«Dziennik Praw»), вони загальнообов’язкові й не потребують інших способів 

обнародування (ст. 87) [89].  

Збірник виходив у Варшаві 1810–1813 рр. Видано усього 48 номерів. Його 

друкували на водяному папері. Загальний обсяг зшитих за рік номерів не 

повинен був перевищувати 30 аркушів, або 480 сторінок. Ціна номера не могла 

бути вищою, ніж 4 злотих. Газети мали право передруковувати декрети лише 

після офіційного оприлюднення у збірнику. Правовий статус і черговість його 

видання визначено у першому номері: він «буде виходити після прийняття 

правових актів», «для суспільної зручності зберігатиметься у касаційних судах, 

міських департаментах» [33]. Контролював видання та поширення збірника 

міністр справедливості. Король Фрідріх Август видав 1809 р. декрет, яким 

установив порядок обнародування документів, ухвалених Сенатом. Документ 

складений у двох автентичних примірниках, котрі підписували король, міністр 

справедливості й міністр Секретаріату. Його скріплювали великою печаткою. 

Один з них вносили до Коронної метрики, другий – до Королівського архіву. 

Згодом документ публікували у «Збірнику прав», примірники якого надсилали 

до апеляційного суду, кримінальних судів, трибуналів департаментів, органів 

виконавчої влади [21].  

У 1810 р. вийшло друком 12 номерів, де вміщені документи з 12 грудня 

1807р. до 11 липня 1809 р., що публікували у вигляді декретів та подавали як 
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витяги з протоколу Секретаріату. Наприкінці збірника подано реєстр актів, 

поділених на групи: політичні права; судове право; адміністративне право; 

військове право; бюджетне право; поліційне право. У № 10 вміщено декрет про 

застосування ст. 41, 43, 44, 45, 49, 53, 70 – 72 Цивільного кодексу Франції 

1804 р. [33]. У 1811 р. вийшли №13–45, інші – в наступних роках [34; 35; 36]. 

Конституція Королівства Польського передбачала обов’язкове 

обнародування «прав, постанов і рішень королівства» у «Збірнику прав» 

(«Dziennik praw») (ст. 164) [88]. Його видавали у 1815–1871 рр., він налічує 71 

том, у котрих уміщено 246 номерів [38–48; 50]. Подібно до «Збірника прав» 

Князівства Варшавського, цей «Збірник прав» виходив польською та 

французькою мовами. Олександр І видав 16 січня 1816 р. постанову, 

визначивши порядок обнародування документів у збірнику (обнародувано 4 

березня 1816 р.) [37]. Документи, якими встановлювалися права, публікувалися 

в обов’язковому порядку. Постанови та рішення короля і намісника друкували 

за потреби (ст. 1). Комітет справедливості відповідав за правдивість документів 

і видання збірника (ст. 2). В обов’язковому порядку зазначався день 

обнародування документа, з котрим пов’язувалося набуття ним чинності, – 

25 день від дня обнародування (ст. 3). З 1831 р. документи почали друкувати 

російською та польською мовами [50, s. 305–307], а з 1832 р. двома мовами – 

російською і польською – почали публікувати ще й заголовок (14 – й том): 

«Денник законовъ»/ «Dziennik praw», з 1840 р. – «Дневник законовь» / «Dziennik 

praw» (25- й том).  

Подальшим джерелом для вивчення правових актів 1919–1939 рр. став 

«Збірник законів Республіки Польща» («Dziennik Ustaw»). Як офіційний орган 

обнародування правових актів, визнаний Законом у справі видання «Збірника 

законів Республіки Польща» від 31 липня 1919 р. [51] Доти він виходив під 

різними назвами – «Збірник прав Королівства Польського» (1918), «Збірник 

прав Польської Держави» (1918–1919). Вийшло друком 1918 р. – 23 номери; 

1919 р. – 98; 1920 р. – 120; 1921 р. – 108; 1922 р. – 116; 1923 р. – 137; 1924 р. – 

119; 1925 р. – 133; 1926 р. – 131; 1927 р. – 118; 1928 р. – 105; 1929 р. – 92; 1930 р. 
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– 94; 1931 р. – 113; 1932 р. – 119; 1933 р. – 103; 1934 р. – 110; 1935 р. – 96; 

1936 р. – 94; 1937 р. – 90; 1938 р. – 104; 1939 р. – 71. 

Вагомим джерелом дослідження, окрім офіційних збірників права, є фахові 

періодичні видання, де публікувалися рішення судів, узагальнювалася судова 

практика, аналізувалися правові акти, відбувалися наукові дискусії щодо 

законопроектів. До перших таких видань належить журнал «Польська Феміда» 

(«Themis Polska») з питань цивілістики, який виходив у Варшаві. Відомі три 

періоди його видання: 1828–1832 рр.; 1913–1918 рр.; 1923–1939 рр. [261, s. 144] 

Усього опубліковано вісім томів [272, s. 11]. Журнал зацікавлює тим, що у 

ньому вміщено практичні коментарі зі застосування окремих статей Цивільного 

кодексу Королівства Польського. У сьомому томі, для прикладу, подано аналіз 

та підстави застосування ст. 841 і 1699 Цивільного кодексу [287], восьмому – 

коментар до ст. 249 [287, s. 409–412].  

Друкованим органом Головної Варшавської школи був «Судовий огляд» 

(«Przegląd Sądowy») – місячник, який виходив у Варшаві з 1868 до 1875 рр. [261, 

s. 144]. 

Важливе джерело становила «Судова газета» («Gazeta Sądowa»), що діяла 

у 1872–1939рр. У різні часи редакторами працювали В. Прокоповіч, Ф. Фламм, 

Ф. Єзьоранський, професор В. Мікляшевський, С. Лібіцький, а в 1897–1934 рр. 

– адвокат Г. Коніс. Цінність «Судової газети» як джерела полягає в тому, що 

вона містить судову практику, аналіз законопроектів, наукові статті з різних 

галузей права. Адвокат Ю. Карпінський (1823–1901) з метою практичної 

зручності опрацював номери за 1873–1900 рр. і вмістив до них тематичні 

покажчики із цивільного права [272, s. 12]. У 1890 р. вийшов друком 

алфавітний тематичний покажчик з цивільного права за 1873–1889 рр., 1896 р. – 

за 1890–1895 рр. [222], 1900 р. – за 1896–1899 рр. [223]. На увагу заслуговують 

публікації адвокатів з питань розуміння та застосування на практиці норм 

цивільного права. Завдяки цьому була вироблена практика касаційної інстанції 

з проблем тлумачення цивільного права: Діяльність адвокатів, – це матеріал, 

який після опрацювання суддями стає витвором права [272, s. 13] . 
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У 1876–1891 рр. з ініціативи львівських адвокатів К. Строменгера й 

Е. Тілля побачив світ журнал «Судовий і адміністративний огляд» («Przegląd 

sądowy i administracyjny»), що з 1892 р. почав називатися «Огляд права і 

адміністрації» («Przegląd prawa i administracji») (1892–1939). «Судовий і 

адміністративний огляд» виходив кожної середи [79]: у 1876 р. – 52 номери. 

Крім наукових статей із цивільного права, публікувалися рішення судів вищих 

інстанцій, правовий аналіз законопроектів. Від 1890 р. він складався з двох 

частин – наукової та практичної. Активно дописували науковці, юристи-

практики Львова й Кракова [80]. Редакторами «Огляду права і адміністрації» 

працювали Е. Тілль, Б. Лозинський, Ю. Мунз, а з 1926 р. – Р. Лонгшам де Бер’є, 

Ю. Мунз і А. Тілль [78]. Зацікавлюють також звіти про діяльність 

Кодифікаційної комісії з питань реформування цивільного законодавства. 

Застосування цивільного права на практиці розглядав місячник «Голос 

судочинства» («Głos sądownictwa»), перший номер якого вийшов у 1929 р. за 

редакцією Б. Вішніцького, а останній – 1939 р. [66]. Проблемам цивільного та 

цивільного процесуального права був присвячений окремий розділ, де 

містилися наукові розвідки з цивілістики.  

Кодекси Наполеона, видані 1807 р. у перекладі Ф. Шанявського, 

становлять окреме джерело дослідження права. В. Домбровський у Варшаві 

надрукував 1810р. першу книгу Цивільного кодексу Королівства Польського 

від 1червня 1825 р. 

Отже, джерельна база дослідження Цивільного кодексу Франції 1804 р. і 

його впливу на цивільне законодавство країн Європи така: правові акти; судова 

практика; звіти державних інституцій з кодифікації; реформування цивільного 

законодавства; науково-практичні коментарі актів цивільного законодавства. 

Названі документи опубліковані в офіційних вісниках законодавства: «Збірнику 

прав», «Збірнику законів». Протоколи кодифікаційної комісії, звіти, науково-

практичні коментарі вміщені у періодичних спеціалізованих виданнях: 

«Польській Феміді», «Судовому огляді», «Судовій газеті», «Огляді права і 

адміністрації», «Голосі судочинства». 
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Складнішим був процес формування джерельної бази для дослідження 

ролі Цивільного кодексу Франції 1804 р. у становленні та розвитку 

румунського цивільного права. Основним джерелом стали архівні матеріали, 

які містять як нормативно-правові акти, так і багату судову практику на 

українських землях румунської держави. 

Окремі матеріали, які є цікавими в контексті застосування норм 

цивільного права в Галичині у період Другої Речі Посполитої, містяться у 

фондах Центрального державного історичного архіву у м. Львові. Це зокрема 

фонд 151 «Апеляційний суд у Львові» (1915-1939 рр.), у якому знаходиться 

29896 справ. Зазначений суд був створений у 1919 р. на базі Вищого крайового 

суду та був апеляційною інстанцією для усіх справ, що розглядалися 

окружними судами Львівського, Станіславського та Тернопільського воєводств. 

Окремі матеріали та документи (протоколи, позови, заяви), що стосуються 

купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, майнових спорів тощо (усього 

16 справ), можна знайти у фонді 646 «Гродський суд, м. Перемишль» (1928-

1935, 1939 рр.) [ЦДІАУЛ, ф. 151, оп.1; ф. 646, оп.1]. 

Ілюструють практику застосування норм французького цивільного 

законодавства, а відтак є корисними для даного дослідження документи та 

матеріали з фондів Державного архіву Чернівецької області, а саме: фонд 126 

«Апеляційний суд Буковини» (Curtea de apel a Bucovineі), що складається з 8 

описів, які нараховують 19414 одиниць зберігання, а також фонди змішаних 

судів: Ф. 147: «Чернівецький змішаний суд» (Judecătoria mixtă Cernăuţi) – 

складається з 30 описів, що містять 132215 одиниць зберігання (1918−1940, 

1941−1944 рр.); Ф. 153 «Вашківецький змішаний суд» (Judecătoria mixtă Vaşcătţi) 

– складається з 5 описів, що містять 8263 одиниць зберігання (1918−1940, 

1941−1944 рр.); Ф. 140: «Вижницький волосний змішаний суд» (Judecătoria 

mixtă Vijniţa) – складається з 5 описів, що містять 1321 од. зб. (1919−1940, 

1941−1944 рр.) та  Ф. 139: «Герцаївський змішаний суд» (Judecătoria mixtă Herţa) 

–складається з 3 описів, що містять 6749 одиниць зберігання (1895−1940, 
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1941−1944 рр.). У зазначених фондах знаходяться  рішення, інструкції 

міністерства юстиції, вищих судових органів про порядок реєстрації 

нерухомого майна, протоколи, відношення, заяви, а також справи про 

встановлення батьківства, опіки над неповнолітніми дітьми, майном 

недієздатних громадян, за позовами юридичних та фізичних осіб про стягнення 

боргу, затвердження договорів купівлі-продажу земельних ділянок та ін. 

[ДАЧО, ф.129, оп.1-8; ф. 139, оп.1-3; ф.140, оп.1-5; ф.147, оп. 1-30; ф.153, оп.1-5] 

1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження 

У праві, в якому, врешті – решт, усе зводиться до пошуків справедливості, 

дуже мало положень і міркувань, котрі би не викликали сумнівів. «Правильне» 

та справедливе рішення постає у процесі обміну думками щодо певної 

проблеми, у зв’язку з чим процес називають юридичним дискурсом [171, c. 28]. 

Кожен учений, працюючи на стадії «нормальної науки» [122, c. 40–41], 

перебуває в межах тієї чи іншої парадигми, яка визначає його методологію.  

Методологія у науковій сфері – це наука про сукупність чинників, 

пов’язаних із дослідженнями та способами пізнання результатів цих досліджень 

[181, s. 9]. Предмет її вивчення становлять наукові методи пізнання і здобуті 

дані у вигляді фактів, інформації про правові норми, правові відносини, правові 

інститути чи певні суспільні закономірності.  

Методологія – явище інтегральне, воно поєднує низку компонентів: 

світогляд і фундаментальні теоретичні концепції, загальні філософські закони 

та категорії, загальні й спеціально-наукові методи [143, c. 9]. З допомогою 

філософсько-світоглядних концепцій формується наукова позиція вченого, 

забезпечуються ґрунтовна оцінка відповідних явищ та процесів і отримання 

необхідного результату.  

У теорії права тривалий час існувало два методологічні підходи, 

спрямовані на дослідження природи права, – позитивістський і ліберальний. 

Перший полягає в ототожненні права та закону, аналізі змісту права у 

цілковитій залежності від волі держави, що зводить право до наказу держави. 

Другий ґрунтується на розумінні права як виключних прав людини, 
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обґрунтованості непотрібності й необов’язковості їхнього відображення у 

законодавстві, запереченні чи недооцінюванні впливу державної влади на 

правоутворення та правореалізацію. Відомий австрійський правознавець, 

представник позитивізму Г. Кельзен стверджував: залежно від того, на чому 

акцентується, можна характеризувати право у вигляді системи чинних норм у 

стані спокою або у правовому процесі, під час якого право виробляється і 

застосовується [126, c. 87]. Формування загальних правових норм, інакше 

кажучи – процес законотворчості, зазвичай урегульовується основним законом, 

а формальні чи процесуальні закони регулюють використання матеріальних 

законів через суди й адміністративні установи. Порівнюючи об’єкти, котрі 

позначаються як «право» в різних народів у різні історичні періоди, можна 

простежити, що під ним розуміли впорядкування людської поведінки [126, 

c. 43]. Така поведінка, за Г. Кельзеном, може бути позитивною дією чи 

негативною, яка виявляється у формі невиконання [126, c. 44]. Юридичний 

авторитет наказує дотримуватись певної поведінки лише тому, що він – законно 

або протиправно – визначає цю поведінку як цінну для правової спільності 

людей. Становлення до правової спільноти є вирішальним також для правового 

регламентування людської поведінки, що стосується окремого індивіда. 

Йдеться не тільки і не стільки про інтереси конкретного позикодавця, які 

захищено правовою нормою, що зобов’язує позичальника сплатити певний 

борг, скільки про інтереси правової спільноти, котрими опікується юридичний 

авторитет і котрі спрямовані на підтримання певної господарської поведінки 

[126, c. 45].  

Прихильник ідей класичного лібералізму Ф. Гайек (1899–1992) порівняв 

правовий позитивізм з ідеологією соціалізму – найвпливовішою та шанованою 

формою конструктивізму. Позитивізм – це ідеологія, породжена бажанням 

домогтися повного контролю над суспільним устроєм, і віра в те, що влада має 

право визначати на свій розсуд кожен аспект суспільного устрою [109, c. 159].  

У різні історичні періоди розвитку людського соціуму питання 

праворозуміння тісно пов’язане з методологією дослідження суспільних явищ 
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минулого. Італійський філософ і теоретик історії Б. Кроче (1866–1952) у праці 

«Історія з погляду загальної концепції мистецтва» («Storia ridotta sotto il 

concetto generale dell’ arte») заперечував можливість «об’єктивно» пізнати 

минуле. Історіографічний текст, як і текст літературний, виражає інтуїтивне 

бачення автора: в обох випадках науковець описує вчинки людей чи суспільні 

події так, як зрозумів їх сам, а читацька публіка сприймає у вигляді, поданому 

митцем (дослідником). Отже, головним інструментом відтворення історичних 

подій є уява дослідника [175, c. 189]. Ще один його вагомий постулат: будь-яка 

історія минулого є історією сучасною – в тому сенсі, аби бути дослідженим, 

факт, явище, мусить спершу в душі дослідника викликати його 

співпереживання тут і тепер: мертва історія воскресає, минуле стає сучасним, 

коли того потребує саме життя [175, c. 190].  

Розглядаючи методологію дослідження історичних явищ, професор 

Львівського університету С. Закшевський (1873–1936) зазначає: в основу 

історичного пізнання має бути покладено не відсторонене вивчення, а інтуїція, 

що дає змогу відчути зв’язок між теперішнім і минулим та людську енергію, 

«яка виходить поза пересічну міру й монотонність» завдяки розуму, волі, 

прагненню до влади «сильних людей» [299].  

Представник соціологічної школи Е. Дюркгайм (1858–1917), аналізуючи 

методологію дослідження правових та інших суспільних явищ минулого, 

наголошував, що для їхнього розуміння варто вивчати передовсім масові й 

повторювальні вияви соціальної свідомості, доступні для достовірного 

зіставлення як соціальні чинники.  

На думку представника школи «Анналів» Ф. Броделя (1902–1985), історія 

повинна висувати минулому всі питання, які задають теперішньому інші 

суспільні науки, чим обґрунтовував необхідність використання в історико-

правових студіях методів різних наук [104, c. 11–12]. 

Отже, методологія історико-правового дослідження визначається 

потребами, запитами соціальної практики та залежить від інших наук про 

людину, державу, суспільство. 
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Певні методологічні засади дослідження Кодексу Наполеона 1804 р. та 

його впливу на цивільне законодавство країн Європи сформульовані у 

фундаментальній польської вченої К. Суйки-Зєлінської «Кодекс Наполеона. 

Історія і сучасність» (2008). Науковець констатує, що Цивільний кодекс 

Франції 1804 р. «живе» понад 200 років на кількох земних континентах, для 

котрих він є засобом розуміння права й універсальним практичним 

інструментом з цивілістики [266, s. 9]. Це  результат перемоги прагматизму 

кодифікаторів над утопічними поглядами філософів епохи Просвітництва і 

шляхетними бажаннями ідеологів Великої французької революції. Кодифікація 

Наполеона творчо продовжила багату правову традицію Франції та втілила 

найпрогресивніші ідеї тогочасності. Цивільний кодекс Франції 1804 р. був і 

залишається взірцем для кодифікацій законодавства багатьох держав. Він 

постав засобом політичної консолідації територій, які потрапили під вплив 

Великої імперії. Кодекс завдяки своїм універсальним принципам удало поєднав 

різні правові системи й культури.  

У процесі дисертаційного дослідження було використано також 

методологічні принципи, викладені у статті професора з Единбурга П. Плессіса 

«Історія права і методологія правових наук» [254]. З погляду науковця, 

доктрини та принципи цивільного права є не лише в підручниках, а й у 

реальному світі. Історія права вказує на спосіб мислення у майбутньому. Будь-

яку правову проблему необхідно розглядати цілісно, зосередившись і на 

правових приписах, уміщених в кодексах, і на тому, як воно функціонує, і на 

«стилях правового мислення» [254, s. 27]. Такий підхід допомагає зрозуміти, 

чому одні правові доктрини були прийняті, а інші  відхилені в європейському 

дискурсі, які причини зміни діючого права. Усебічно вивчати проблемне 

питання доцільно з урахуванням ролі та засобів студіювання цивільного права у 

загальній системі освіти і форм його навчання (теоретичний або теоретико-

практичний).  
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Зазначені теорії становлять основу цього дисертаційного дослідження. Для 

його удосконалення використано також методологічні напрацювання інших 

науковців. 

В основу методології дослідження покладено системний підхід – аспект, 

що передбачає аналіз об’єкта у вигляді складного, багатогранного, 

різноякісного явища, яке складається з елементів, зв’язки між котрими 

утворюють відносно незмінну структуру і забезпечують його цілісність. 

Одночасно  для такого підходу характерна певна суперечливість: з одного боку, 

ціле можна зрозуміти, вивчивши його складові частини, і навпаки; з іншого 

боку – неможливо достатньо зрозуміти ціле навіть за допомогою 

найдосконалішого аналізу частин та їхньої взаємодії. Розв’язання цього 

парадоксу полягає у розгляді частин як самостійних одиниць, тобто у вигляді 

інтегративних частин цілого, й обов’язково – у контексті аналізу самого цілого. 

У дисертаційному дослідженні системний підхід застосовано через 

трактування й аналіз змін положень Цивільного кодексу Франції 1804 р. у 

різних суспільних утвореннях на відповідних історичних етапах з урахуванням 

ідеологічних, доктринальних, політичних, соціальних змін. 

Виокремимо також діалектичний підхід, що охоплює загальні особливості 

розвитку різних історичних явищ. Використовуючи його, ми мали змогу 

об’єктивно вивчити етапи внесення змін до цивільного законодавства 

Князівства Варшавського, Королівства Польського, Другої Речі Посполитої, 

Румунії.  

На наше переконання, ці підходи є одними з найважливіших у сучасній 

науці, оскільки, скажімо, системний застосовують під час вивчення історичних 

процесів у взаємозв’язку, а діалектичний дає змогу розглядати їхній розвиток. 

Історичний та хронологічний методи також взаємопов’язані. Саме вони 

спонукають науковця дотримуватися хронологічної чіткості у поданні 

матеріалу. Використання цих методів передбачає дотримання трьох принципів 

– історизму, холізму й есенціалізму [120, c. 68].  
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Соціум, згідно з принципом історизму, розглядають як цілісну систему, всі 

елементи котрої взаємопов’язані та узгоджено розвиваються у часі й просторі. 

Принцип історизму дає змогу з’ясувати причини виникнення та розвитку, що 

обумовлюють сутність і зміст, способи реалізації джерел права, їхніх видів; 

простежити логіку й зміст правових норм у процесі розвитку та становлення 

державних інституції, еволюції правового регулювання, економічно-ринкових 

відносин [143, c. 18].  

Саме тому для характеристики впливу Цивільного кодексу Франції 1804 р. 

на цивільне законодавство Королівства Польського, яке перебувало у складі 

Російської імперії, не можна екстраполювати історичні категорії з іншими 

хронологічними або географічними «координатами» (Князівство Варшавське, 

Друга Річ Посполита).  

Принцип холізму передбачає пріоритет цілого над його складовими 

частинами, а есенціалізм визначає у цілісній системі насамперед головні 

зв’язки, котрі є визначальними.  

У такий спосіб було акцентовано на принципах, викладених у Цивільному 

кодексі Франції 1804 р., які цивілісти визнавали основними, незмінними для 

цивільного права незалежно від історичного періоду, доктринального підходу, 

правової школи чи суспільно-політичних відносин.  

Методи абстрагування, узагальнення, аналізу й синтезу взаємопов’язані. 

Використання одного з них і нехтування іншими призводить до недостовірних 

результатів. Лише поєднуючи їх, історик права наближається до критеріїв 

науковості. Ці чотири методи також стали для нас важливими.  

Формально-юридичний метод дає змогу вивчати право як таке, у «чистому 

вигляді», поза його зв’язком з економікою, політикою, мораллю тощо. 

Призначення цього методу полягає в аналізі законодавства та практики його 

застосування, у виявленні очевидних аспектів правових явищ без проникнення 

у внутрішні сутнісні сторони й зв’язки. Він передбачає формально логічні 

прийоми – аналізу і синтезу, індукції та дедукції, абстракції й інших, – та 
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допомагає виробити поняття, описати, узагальнити, класифікувати, 

систематизувати, зрозуміло передати отримане знання.  

Пошук історичних фактів здійснювався у процесі дослідження окремих 

писемних джерел та наукових праць, а отримана інформація узагальнювалась і 

аналізувалась. У зв’язку з цим перевагу надано саме методу індукції, а не 

дедукції. Індуктивний метод дав змогу від окремих фактів, їхніх властивостей 

та взаємозв’язків перейти до конструювання комплексної картини.  

Написання дисертаційного дослідження було би неможливим без 

використання такого конкретно-наукового методу, як метод фішок, тобто 

тематичних виписок із джерел і літератури. Причому ми намагалися уникати 

методу «ножиць та клею», справедливо розкритикованого британським 

істориком Р. Колінгвудом [128]. 

Висновки до розділу 1 

Отже, Цивільний кодекс Франції 1804 р. і його вплив упродовж ХІХ – 

першої половини ХХ ст. на еволюцію та застосування цивільного 

законодавства у країнах Європи був предметом дослідження багатьох 

зарубіжних учених. Вивчення історії французької кодифікації цивільного права 

як тематичний напрям характерний для французької, польської, румунської та 

російської історіографії. Історіографічні знання як правило мають прикладний 

чи дидактичний характер, відтак стали основою для кодифікаційних та 

законодавчих робіт, а також підручників, посібників, коментарів тощо. У 

розвитку історіографії також необхідно виокремлювати два якісні етапи, 

хронологічно обмежені XIX – XX ст.ст. Для історико-правової та цивілістичної 

науки XIX ст. виразними мотивами є підкреслення історичної ролі Цивільного 

кодксу Франції 1804 р. у становленні європейських принципів приватного 

права, громадянських прав і свобод. Історіографія XX ст. акцентує на точності 

французької цивільно-правової традиції та її ролі у формуванні правових 

традицій та правових систем багатьох європейських країн. На фоні сформованої 

європейської історіографії проблематика Цивільного кодексу Франції 1804 р. та 

його ролі у розвитку цивільного законодавства країн Європи не була предметом 
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дослідження і недостатньо вивчена в українській історико-правовій науці. Усі 

праці, присвячені йому, характеризуються різною інтерпретацією історичних 

фактів, соціальних, економічних та політичних процесів, зумовлюють 

виникнення суперечностей у розумінні його правової природи та змісту.  

У зв’язку з цим лише комплексне історико-правове дослідження, що 

грунтується на детальному і змістовному аналізі наукової літератури та 

нормативно-правових актів, допоможе сформувати єдиний підхід до 

Цивільного кодексу Франції 1804 р., довести його значення та вплив на 

європейське цивільне законодавство і цивільну правову традицію європейських 

народів, у тому числі й українського.  

Таке дослідження потребує належної джерельної бази та відповідної 

методології. Для формування джерельної бази було здійснено переклад 

українською мовою окремих джерел польського та румунського цивільного 

права, а також систематизовано архівні матеріали, які містяться в державних 

архівах України, зокрема в Державному архіві Львівської області  (ДАЛО) та 

Державному архіві Чернівецької області (ДАЧО). Неопубліковані архівні 

матеріали засвідчили роль Цивільного кодексу Франції 1804 р. на українських 

землях у складі Австірйської, Польської та Румунської держав. 

Загалом стан вивчення проблеми, сформована джерельна база та 

методологія дозволяє окреслити дослідження як спеціальне дослідження 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. та його впливу на цивільне законодавство 

країн Європи (на прикладі Польщі та Румунії). 
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ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС ФРАНЦІЇ 1804 Р. ЯК ВИЗНАЧНЕ ДОСЯГНЕННЯ 

ФРАНЦУЗЬКОЇ ЦИВІЛІСТИКИ 

2.1 Причини розроблення, умови прийняття та джерела Цивільного 

кодексу Франції 1804 р. 

У другій половині XVIII ст. Франція залишалася чи не єдиною державою 

Європи, де діяв абсолютизм королівської влади у його класичній формі. Лише 

1% усього населення належав до привілейованого стану; міщанство, яке 

забезпечувало основний дохід держави, не мало політичних прав, а селянство 

переважно було закріпаченим. Державну казну повсякчас розорювала правляча 

аристократія, і це змусило короля Людовика XVI вирішити питання фінансової 

кризи. У 1789 р. він скликав Генеральні штати (вищий представницький орган 

держави), що востаннє відбулися у 1614 р. Напружені дискусії між трьома 

станами – дворянством, духовенством, міщанством – не дали бажаного 

результату. Третій стан (міщанство) 17 червня 1789 р. проголосив себе 

Національними зборами, а 9 липня – Установчими зборами. Король у відповідь 

почав стягувати до столиці війська, але після захоплення Бастилії повсталими 

парижанами такі дії виявилися малоефективними. Окрім того, в усіх 

французьких містах і селах спалахували нові повстання, які, беззаперечно 

започаткували революцію [134, c. 204–205]. 

Французький учений А. де Токвіль, коментуючи ці сумбурні події, 

наголошував: «Франція була однією з тих країн, де раніше й повніше згасло 

будь-яке політичне життя, де приватні особи найбільшою мірою втратили 

діловий навик, звичку розуміти сенс подій, знайомство з народними рухами й 

майже будь-яке знання народу. То неважко собі уявити, яким чином усі 

французи враз могли залучитися до грізної революції, не помічаючи її. 

Причому ті, кому вона найбільше загрожувала, йшли попереду, взявшись 

відкривати й розширювати той шлях, який вів до неї» [160, c. 176]. 

Дотримуємось думки професора Б. Тищика, що Велика французька 

революція була тривалою і складалася з кількох етапів. На першому етапі (від 

14 липня 1789 р. до 10 серпня 1792 р.) здійснено початкові революційні 
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перетворення, прийнято демократичні закони, у тому числі Декларацію прав 

людини та громадянина 1789 р. і Конституцію 1791 р. На другому етапі 

(10 серпня 1792 р. – 2 червня 1793 р.) до влади прийшли радикальні 

представники буржуазії (партія жирондистів), котрі проголосили республіку та 

прийняли Конституцію 1793 р. Третій етап (2 червня 1793 р. – 27 липня 1794 р.) 

став кульмінацією революції, під час якої владу захопила якобінська диктатура 

– найрадикальніша частина тогочасного політикуму Франції. Якобінці 

ліквідували феодальні повинності селянства, реорганізували армію, 

сформували новий владний апарат, що жорстоко боровся з проявами 

контрреволюції та спекуляції в економіці. Четвертий етап ( 27 липня 1794 р. – 

9 листопада 1799 р.) ознаменований приходом до влади поміркованіших 

політиків – термідоріанців, котрі створили Директорію та прийняли 

Конституцію 1795 р. П’ятий етап (9 листопада 1799 р. – травень 1804 р.) 

розпочався з військового перевороту Наполеона Бонапарта і завершився його 

коронацією як імператора Франції [158]. 

Революція у Франції не мала значного впливу на інші держави Європи,  

вони сприймали її лише як внутрішній конфлікт між французьким королем та 

його підданим [114, c. 30]. «Французька революція, – зазначав з цього приводу 

А. Сорель, – застала Європу несподівано. Європа була безсильною їй 

протидіяти, оскільки сама не могла її зрозуміти…» [154, c. 425].  

Кожна наступна правляча сила, з огляду на бурхливі зміни суспільно-

політичного життя Франції кінця XVIII ст., висувала питання про необхідність 

уніфікації та систематизації чинного права. За правління династії Бурбонів 

напередодні революційних подій у Франції діяла широка мережа 

неуніфікованих джерел права різного рівня та юридичної сили із численними 

суперечностями одне з одним. В умовах абсолютизму загальнодержавне 

законодавство виражалось у королівських ордонансах. Так, у Північній Франції 

основним регулятором правовідносин були кутюми (збірники правових 

звичаїв), а в Південній Франції – римське право. Канонічне право визначало 

норми сімейних правовідносин [159, c. 137]. 
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Велика французька революція висунула низку завдань із кодифікації норм 

цивільного права в єдиний систематизований збірник. Адже в 

постреволюційних умовах згадані раніше джерела права були частково 

скасовані та прийняті нові цивільно-правові закони, які регулювали майнові й 

особисті немайнові правовідносини. Ці реформи революційна влада нерідко 

здійснювала поспішно; законодавчі тексти мали значні недоліки юридичної 

техніки та мовної стилістики, а їхні норми містили колізії [99, c. 53]. Однак 

розрізненість політичних груп не давала змоги дійти спільної думки щодо того, 

якою повинна стати кодифікація французького права, тому систематизація 

могла здійснюватися лише в умовах сильної влади глави держави. Це, звісно, 

відбулося не одразу. За словами російського вченого А. Манфреда, 9 термідора

 

(27 липня 1794 р.) «було вбито революцію», а 14–16 – республіку [136, c. 375]. 

Саме тоді у Франції здійснено переворот, що поклав край якобінській диктатурі 

й привів до влади Директорію на чолі з П. Баррасом (1755–1829 рр.). Серед 

населення поступово зростала популярність молодого генерала корсиканського 

походження Наполеона Бонапарта, котрий здобував вагомі військові перемоги 

для Франції. Він 18 брюмера 1799 р.
 

 несподівано з’явився у Париж посеред 

військової операції в Єгипті й захопив владу в державі, набувши статус 

першого консула; 18 травня 1804 р. Наполеону надано титул імператора [172, c. 

168].  

Використовуючи широкі консульські, а згодом імператорські 

повноваження, Бонапарт здійснив заходи, спрямовані на зміцнення своєї влади 

в державі як гарантії збереження досягнень революції, цивільних прав та 

свобод, що забезпечували швидкий економічний і політичний розвиток країни. 

                                                 

 Термідор (фр. thermidor, від грец. Θέρμη – тепло, жар та δῶρον – дар) – одинадцятий 

місяць (19/20 липня – 17/18 серпня) французького республіканського календаря, 

встановленого Конвентом у Франції. Він діяв з жовтня 1793 по 1 січня 1806.. 

 Брюме р (фр. brumaire, від лат. brume – густа імла) другий місяць (22/23 жовтня – 

20/21 листопада) французького республіканського календаря, що діяв з жовтня 1793 по 1 

січня 1806. У політиці та історії брюмер пов’язують з переворотом 18 брюмера VIII року (9 

листопада 1799), який привів генерала Наполеона Бонапарта до влади у Франції. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1793
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1806
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1793
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1806
http://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1799
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%86_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
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З-поміж цих заходів важливу роль відіграли державно-адміністративні й 

правові реформи, до яких ввійшла кодифікація французького права. Так, 

унаслідок консультації зі своїм радником Ж.-Б. Шампаньї 12 серпня 1800 р., 

Наполеон призначив комісію з чотирьох авторитетних французьких юристів-

практиків для створення проекту Цивільного кодексу [4, c. 381]. До складу 

комісії увійшли Ф.-Д. Тронше, Ф.-Ж. Біго де Преамене, Ж. де Мальвіль,  

Ж.-Е. Порталіс, котрі були досвідченими адвокатами та чиновниками [139, c. 3]. 

Ф.-Д. Тронше - відомий фахівець з паризьких кутюмів і французького 

звичаєвого права, адвокат Паризького парламенту й голова ордену адвокатів; 

Ф.-Ж. Біго де Преамене – професіонал з кутюмів Західної Франції, адвокат 

Ренського парламенту; Ж. де Мальвіль – фахівець зі звичаєвого права 

Південно-Західної Франції, адвокат парламенту м. Бордо, член ради старійшин, 

а згодом – суддя Касаційного трибуналу; Ж.-Е. Порталіс – адвокат парламенту 

Екс-ан-Провансу, а відтак – член ради старійшин  

[125, c. 65–66]. Комісію очолив Ф.-Д. Тронше, секретарем став Ж. де Мальвіль 

[139, c. 3]. 

Головна мета кодифікації цивільного права Франції полягала у тому, щоб 

замість численних джерел права з багатьма взаємовиключними положеннями 

на всій території Франції діяв єдиний продуманий і чіткий звід цивільного 

законодавства. Кодекс Наполеон вважав необхідним не лише з правового 

погляду, а й для зміцнення сформованого ним державного режиму, власного 

авторитету й реалізації особистих амбіцій щодо абсолютної монархічної влади. 

Кодекс, окрім того, був потрібним і як засіб примирення нації, що на той 

час перебувала у стані тривалого внутрішнього конфлікту. Бонапарт наполягав 

на необхідності для французького народу простого та зрозумілого документа, 

що повинен донести до кожного громадянина принципи поведінки у 

створюваній Наполеоном новій державі. В його основу необхідно покласти 

численні принципи і правила римських дигестів, французьких нормативно-

правових актів і правових тогочасних звичаїв.  
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Проект Цивільного кодексу став результатом синтезу норм римського 

приватного та французького звичаєвого права, котрі діяли на той момент, норм 

середньовічних королівських статутів і ордонансів, а також постанов і 

регламентів республіканського законодавства [4, c. 338]. Перший консул 

Французької республіки Наполеон брав безпосередню й активну участь у 

створенні Цивільного кодексу, розуміючи особливу важливість кодифікації 

французького права для перетворення суспільства, успішного соціально-

економічного й політичного розвитку країни у нових післяреволюційних 

умовах [4, c. 4]. Ми дотримуємося погляду В. Макарчука: заслуга Наполеона – 

не лише в організації спеціальної Кодифікаційної комісії, а й у тому, що він 

очолював третину зі 109 проведених засідань ради і виступав із пропозиціями, 

поправками та коментарями до окремих положень цього документа [110, c. 216]. 

Отже, простежувалася чітка правова позиція, яка відображена у Цивільному 

кодексі. 

Наполеон Бонапарт 22 листопада 1801 р. доручив судовим органам 

Франції ознайомитися з проектом Цивільного кодексу і висловити зауваження 

та пропозиції стосовно його змісту. Для виконання доручення голова 

Касаційного суду Франції створив комісію з п’яти суддів, котрі ґрунтовно 

вивчили цей документ. Загальний обсяг їхніх коментарів і пропозицій становив 

близько 450 сторінок. Незважаючи на це, редакційні поправки Касаційного 

суду мали загалом рекомендаційний характер, а загальна резолюція щодо 

законопроекту була позитивною. Рекомендації Касаційного суду переважно 

врахувала Кодифікаційна комісія. Аналогічні редакційні комісії створювали і в 

апеляційних судах. Вони також схвально оцінили проект Цивільного кодексу, 

але висловили й свої редакційні пропозиції [119, c. 218–222]. Щоправда, 

апеляційні суди ще ліберальніше поставилися до цього документа, високо 

оцінивши його. Наприклад, судді апеляційного суду в м. Бордо заявили: 

«Важко було помістити у вужчі рамки фундаментальні принципи цивільного 

законодавства, подавши їх з більшою методичністю та зрозумілістю» [201, p. 

176]. 
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Вищими органами держави, відповідно до Конституції Франції 1799 р., 

стали Охоронний сенат, Трибунат, Законодавчий корпус та Уряд. 

Законодавчими повноваженнями наділялися Трибунат і Законодавчий корпус. 

Основна функція Трибунату полягала в обговоренні законопроектів, які мали 

подаватись на розгляд Законодавчого корпусу. Трибунат складався зі 100 осіб, 

котрі наділялись правом рекомендувати розгляд законопроекту Законодавчим 

корпусом або ж відхилити його [119, c. 223–224]. 

Саме у Трибунаті, до якого входили переважно молоді прогресивні 

політики, проект Цивільного кодексу Франції зазнав найбільшої критики. Вони 

стверджували: Франції не потрібен закон, що є результатом «роботи кількох 

прокурорів, котрі йшли на прив’язі солдата». Трибунат оцінив кодифікаційний 

проект як невдалу збірку дореволюційного законодавства. Обурений Наполеон 

відповів на таке рішення усуненням 50 депутатів зі складу Трибунату, котрі 

найгостріше висловлювалися стосовно його проекту. Решта складу Трибунату, 

яку залякали дії першого консула, на подальших засіданнях усе-таки ухвалила  

проект Цивільного кодексу та рекомендувала Законодавчому корпусові його 

розглянути. На засіданнях Законодавчого корпусу дискусії про зміст 

Цивільного кодексу тривали. Найактивнішу участь у цих обговореннях узяв Ж.-

Е. Порталіс, відстоючи головні ідеї та положення кодифікаційного проекту. 

Через низку суперечливих аспектів Цивільний кодекс прийняли не одразу, а з 

технічних причин розподілили на 36 частин, котрі приймалися окремими 

законами. Голосування Законодавчого корпусу щодо кожного з них тривали 

упродовж 1803–1804 рр. і завершилися прийняттям Цивільного кодексу в 

цілому [277, s. 64–65]. 

Отже, після тривалого обговорення проекту в Державній раді, з 

урахуванням зауважень та пропозицій Касаційного суду й апеляційних судів, а 

також унаслідок проходження проектом спеціальної процедури його 

затвердження в законодавчих органах, Законом від 30 вантоза XII р. (21 березня 

1804 р.) введено у дію звід законів цивільного права Франції під назвою 

«Цивільний кодекс французів». Через три роки, беручи до уваги заслуги 
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Наполеона й ту обставину, що Цивільний кодекс почав діяти на території інших 

країн, цей правовий документ назвали Кодексом Наполеона [4, c. 848]. Він діє у 

Франції з відповідними змінами дотепер. 

Вступивши у дію, Цивільний кодекс Франції 1804 р. замінив понад 14 тис. 

законодавчих актів, прийнятих у попередні роки урядом Франції, які у свій час 

замінили численні середньовічні цивільно-правові інститути. Кодекс, 

замінивши попереднє законодавство, перейняв більшість із його основних 

положень, що стосувалися розірвання шлюбу, батьківських прав, власності, 

привілеїв та іпотеки, став нормативно-правовими засадами для встановлення 

свободи й рівності між усіма громадянами. Це, зокрема, засвідчує ст. 8 

Цивільного кодексу, надавши рівну можливість користуватися цивільними 

правами кожному французові, незалежно від його суспільного статусу, раси, 

віросповідання і т.п. [11]. Кодекс за правовою природою, як справедливо 

зазначає А. Дзядзьо [206], - це результат «синтезу» французького звичаєвого та 

римського приватного права. 

Зауважимо: попри неодноразову зміну політичної влади і перейменування 

назви Цивільного кодексу, в перші десятиліття існування цього документа його 

зміст не змінився. Упродовж 80 років з моменту прийняття він фактично 

залишався без змін, якщо не брати до уваги ліквідацію 1816 р. і відновлення 

1884 р. інституту розірвання шлюбу. Тільки з кінця XIX ст. до нього почали 

вносити зміни, причому переважно в першу книгу. 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. у жодному випадку не завершив 

реалізацію кодифікаційних амбіцій Наполеона Бонапарта. Ставши імператором 

Франції, він ще активніше лобіював проекти зі систематизації законодавства. У 

1807 р. був ухвалений і набув чинності Торговельний кодекс, який складався із 

648 статей, котрі об’єднувалися в чотири книги [158]. У 1808 р. прийнято 

Кримінально-процесуальний кодекс, який визначив порядок провадження у 

справах про злочини, регулював діяльність органів судової влади та судової 

поліції. У 1810 р. схвалено й Кримінальний кодекс Франції, що став зразком 

кодифікації кримінального права для всієї Європи [172, c. 170–171]. Чотири 



 

 

52 

згадувані кодекси були новим етапом правового розвитку Франції та ввійшли в 

історію як «Кодифікації Наполеона». 

 

 

2.2. Структура та зміст Цивільного кодексу Франції 1804 р. 

2.2.1. Структура Цивільного кодексу. У юридичній науці кодексом 

прийнято вважати систематизований законодавчий акт, де містяться норми 

певної галузі права. Йому притаманний високий рівень упорядкування 

нормативного масиву. Він приймається представницьким органом держави в 

порядку встановленої процедури; є результатом правотворчої діяльності 

держави; має нормативний характер; регламентує найважливіші питання 

відповідної сфери суспільних відносин; вирізняється властивим йому 

предметом (видом суспільних відносин) та методом (способом упорядкування) 

правового регулювання; може регламентувати відносини і в межах галузі, й у 

підгалузі законодавства; породжує юридичні наслідки і посідає чільне місце в 

ієрархії нормативно-правових актів галузі законодавства; має визначену форму 

та структуру, що передбачає виклад норм за частинами, главами й статтями; 

містить норми, які закріплюють принципи відповідної галузі права і 

відображають її особливості [176, c. 59]. 

У кодексах статті розміщені в суворій логічній послідовності. Кожна з них 

має самостійне значення й одночасно становить складовий елемент кодексу. 

Під час його створення закріплюють загальні принципи відповідної галузі 

права і вилучають повтори та суперечності між статтями. Значний обсяг 

кодексу зумовлює необхідність використання різноманітних форм рубрикації у 

процесі його конструювання: частини; розділи; підрозділи; глави; статті; 

пункти. За допомогою цих законодавчо-технічних прийомів кодифікаційний 

акт набуває необхідної чіткості, доступності, легкості під час використання 

[149, c. 115–116]. 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. повністю відповідав усім розглянутим 

ознакам. Він складався зі вступу, трьох книг і налічував 2281 статтю. 
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Структурно книги поділялися на титули, розділи, підрозділи, а вони – на статті. 

Книги упорядковувалися за предметним критерієм, унаслідок чого отримали 

назви: «Про осіб» (додаток А); «Про майно і різні види власності» (додаток Б); 

«Про способи набуття власності» (додаток В). Така структура відповідала 

системі римського приватного права – особи, речі, зобов’язання, спадкування 

[158, c. 392]. Структуру Цивільного кодексу Франції 1804 р., з огляду на ці 

чинники, можна вважати класичним прикладом інституційної системи 

побудови кодексу. 

Інституційна система кодифікації походить з Давнього Риму, а її автор - 

видатний римський юрист Гай. Він написав відому правничу працю 

«Інституції», яка складалася із трьох трактатів – про особи, про речі й про 

позови [150, c. 131]. Інституції становили структурну частину «Corpus Juris 

civilic» Юстиніана. Відтак інституційна система передбачає поділ кодексу на 

частини за предметним критерієм без виокремлення загальної. Альтернативою 

інституційній системі кодексу є пандектна система кодифікації, що передбачає 

наявність загальної та особливої частин кодексу [149, c. 115–116]. Її назва 

походить від «Дігестів» імператора Юстиніана, грецькою назвою котрих була 

«Пандекти». «Дігести» становили центральну частину Юстиніанівського зводу 

та складалися з 50 книг, які поділялися на титули і фрагменти [142, c. 63]. 

Термін «кодекс»у Франції спочатку застосовували до компіляцій (збірок) 

королівських ордонансів, котрі так і не набули юридичної сили. Це, зокрема, 

Кодекс Генріха ІІІ, Кодекс Людовика ХІІІ та ін. У XVІІІ ст. кодексами також 

називали королівські ордонанси й збірники законів: їх складали і органи 

державної влади, і окремі юристи. Наприкінці XVІІІ ст. з’явилось нове 

розуміння цього поняття – кодекс як наділена внутрішньою логікою побудови 

збірка правових норм, що реформує діюче право. Однак у французькому праві 

сучасне розуміння поняття «кодекс» закріпилось лише після набрання чинності 

кодексами Наполеона Бонапарта [125, c. 99–103]. 

Рівень юридичної техніки, відображений у Цивільному кодексі Франції 

1804 р. був достатньо високим. Його структурованість, конструкція норм стали 
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кращими зразками нормопроектування Європи ХІХ ст. Хоча в той час ще не 

існувало звичного в сьогоденні розподілу частин цивільного кодексу за 

інститутами, але перші кроки в цьому напрямі уже були зроблені. Так, статті 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. формувалися лаконічно, змістовно та 

містили переважно лише диспозиції правових норм, що характерно й для 

сучасних цивільних кодексів. Санкції зазвичай не встановлювалися кодексом, 

за винятком норм про цивільну смерть і деяких інших. Рідко статті містили 

гіпотези правової норми. Однак у ст. 1361 зазначено: у випадку, коли сторона 

відмовлялася від присяги, яку за законом повинна скласти, тоді «вона втрачає 

право вимоги у суді» [11, c. 302]. Вдалий прийом юридичної техніки – поява у 

Цивільному кодексі Франції 1804 р. статей із бланкетними диспозиціями, тобто 

таких, які відсилають до інших нормативно-правових актів. Наприклад, ст. 717 

передбачала: правовий режим власності на рухомі речі в морі, викинуті морем 

на берег предмети, рослини та зілля, що ростуть на морському березі, 

визначається окремими законами  

[68, s. 49]. 

Одночасно структуру Цивільного кодексу Франції 1804 р. справедливо, на 

наш погляд, критикували європейські правознавці [187, p. 97]. Несумісні 

юридичні категорії у ньому часто розміщували під одним заголовком, а 

інститути різних напрямів правового регулювання визначалися в одній главі. 

Скажімо, перша книга містить правові норми з правового статусу осіб, зі 

шлюбу, опіки, цивільної недієздатності та ін. Третя книга – це збірка цілком 

відмінних юридичних категорій: окремі аспекти речових прав; боргові 

зобов’язання; цивільні договори, а набувальна давність і позовна давність 

об’єднані. 

Вступ до Цивільного кодексу Франції 1804 р. (вступний титул «Про 

оголошення, наслідки і застосування прав у просторі) складався із 6 статей. У 

них розглянуто загальні умови виконання положень цього документа, їхні 

гарантії та судовий захист цивільних прав. Наприклад, ст. 4 констатує: суддю, 

який відмовився розглядати цивільну справу на тій підставі, що законодавство 
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не містить відповідної норми, необхідно притягнути до юридичної 

відповідальності як такою, що перешкоджає здійсненню правосуддя [187, c. 18]. 

Вочевидь, законодавець у цей спосіб допускав застосування суддями інших 

джерел права, передусім - кутюмів (правових звичаїв). 

Книга перша «Про осіб» визначала правовий статус суб’єктів цивільних 

правовідносин та складалася з 10 титулів. Основу становили юридичні 

принципи, породжені демократичною революцією, – свобода та рівність [158, c. 

392]. Отже, Цивільний кодекс Франції 1804 р. продовжував розвивати принцип 

«люди народжуються вільними й рівними у своїх правах», закріплений у 

Декларації прав людини і громадянина 1789 р., навіть попри те, що чимало 

тогочасних правознавців та політиків (Е. Дюмон, Л. Мерсьї та ін.)
 
[194, p. 97] 

суттєво критикували його через надмірну абстрактність і утопічний характер. 

За положеннями Цивільного кодексу Франції 1804 р., закріплені тут права 

поширювалися на «всіх французів», відтак іноземців вони не стосувалися. 

Кодекс, незважаючи на демократичне спрямування, не зрівняв у правах 

чоловіків і жінок. Скажімо, жінкам не дозволялося бути свідками під час 

укладання актів цивільного стану, заповітів тощо. На нашу думку, істотним 

недоліком першої книги було й те, що у ній відсутнє поняття юридичної особи 

[158,  

c. 392], відповідно суб’єктами цивільних правовідносин вважалися лише 

фізичні особи. 

У третій книзі розміщені норми про позовну давність. Загальний строк 

такої давності великий – 30 років. У правовідносинах стосовно нерухомості 

термін позовної давності становив 10 років, а у випадку, коли власник мешкав у 

іншому окрузі, ніж його нерухоме майно, – 20 років. Архітектор і підрядник 

несли відповідальність за збудовані ними об’єкти упродовж 10 років [158, c. 

397].  

Цивільний кодекс Франції 1804 р. був загалом прогресивним і навіть 

революційним для свого часу документом. Окремі його положення актуальні й 

для вдосконалення сучасного українського цивільного законодавства. 
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1.2.2. Право власності та інші речові права.  

Правове регулювання майнових відносин власності здійснювалось правовими 

нормами, розміщеними у другій книзі Цивільного кодексу Франції 1804 р. Вона 

називалась «Про майно і різні види власності», визначала правовий режим 

здійснення речових прав – права власності, володіння, користування та сервітут 

– і складалася з чотирьох титулів. 

Особливу увагу присвячено праву власності, яке є одним із найважливіших 

цивільно-правових інститутів і входить до системи речових прав. У сучасній 

науці інститутом речових прав вважають підсистему цивільно-правових норм, 

котрі забезпечують задоволення інтересів особи через безпосередній вплив на 

річ, що знаходиться у сфері її панування [155, c. 110].  

Відповідно до ст. 544 Цивільного кодексу Франції 1804 р. правом 

власності визнавалось право користуватися і розпоряджатися речами найбільш 

абсолютним способом з урахуванням того, аби використання не було таким, яке 

заборонене законом чи регламентом [11, c. 153]. У цьому положенні юридично 

закріплено непорушність і недоторканість права власності. Винятком було 

вилучення майна з мотивів суспільної необхідності за умови адекватного та 

попереднього відшкодування. Наявність права власності на річ зумовлювала 

також право власності на її плоди та приналежності [158, c. 394]. До первинних 

підстав набуття права власності належало й набуття права власності на 

новостворене майно (у випадку, коли воно створене за його рахунок або 

шляхом поєднання належних власникові речей та ін.)
 
[11, c. 154–159].  

Серед французьких законотворців ще до прийняття Цивільного кодексу 

тривали значні дискусії щодо правового інституту власності, оскільки 

революція ліквідувала феодальні відносини, а відтак – і феодальну власність. 

Цей порядок потребував нових правових норм стосовно власності, її набуття, 

здійснення, припинення та захисту. Декларація прав людини і громадянина 

Франції 1789 р. (ст. 2) віднесла до природних та непорушних прав людини 

свободу, власність і опір пригнобленню. Отже, власність у постреволюційній 
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Франції вважалася природним та непорушним правом людини. На засіданні 

Державної ради 2 липня 1796 р. відомий адвокат, громадський діяч і співавтор 

проекту Цивільного кодексу Франції Ф. Тронше (1723–1806) заявив: «Власність, 

набута у силу закону, навіть несправедливого, є законною власністю»
 
[244, p. 

114]. Це викликало певні дискусії, адже влада Франції змінювалася часто, а з 

нею – й умови здійснення права власності . 

У період консульства сам Наполеон Бонапарт у документах, зверненнях і 

листах називав Францію «республікою власності», акцентуючи на стабільності 

нового порядку та завершеності демократичної революції [136, c. 287]. 

Авторську концепцію права власності співавтор Цивільного кодексу 

Франції 1804 р. Ж. Порталіс (1746–1807) подав у праці «Користування і 

зловживання філософським духом упродовж XVIII ст.»
 
[259, p. 266]. На його 

переконання, власність – найбагатший на корисні наслідки юридичний принцип, 

і цей принцип є загальною душею будь-якої законотворчості. «Там, де не було 

ані діяльності, ані свободи, ані власності, -стверджував він, – неможливо мати 

ані життя, ані руху, ані соціального прогресу, ані суспільства загалом»
 
[259, p. 

288]. Отже, з позиції Ж. Порталіса, заперечення власності було би 

запереченням суспільства.  

Цивільний кодекс Франції 1804 р. виокремив три форми права власності 

залежно від суб’єктів права: 1) приватну; 2) державну (власність народу); 

3) комунальну (власність громади) [103, c. 499]. Речами, які належали певним 

особам, вони могли розпоряджатися вільно, за винятком обмежень, 

передбачених законодавством. Речі, що належали державі, не могли бути 

відчуженими їхніми адміністраторами, крім обставин, передбачених законом. 

Дороги, вулиці, річки, міські брами, оборонні споруди, береги, морські рифи, 

порти й інші частини території Франції, котрі не могли бути приватною 

власністю, вважалися власністю народу [277, s. 365]. Аналіз французького 

цивільного законодавства у частині правового регулювання права власності дає 

змогу дійти висновку про застосування принципу рівності усіх трьох форм 

власності й рівності власників незалежно від соціального становища. Це, на 
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наш погляд, сприяло розвитку французької економіки та економічному 

зростанню країв, котрі використовували названі норми. 

 Наведемо для порівняння австрійське цивільне законодавство. Воно діяло на 

окремих українських і польських землях, що входили до складу Австрії й 

Австро-Угорщини та, як ми вважаємо, не сприяло реформуванню відносин 

власності. Для прикладу, Цивільний кодекс Австрії 1811 р., окрім державної, 

комунальної й приватної форм власності, вирізняв і власність монарха [77]. 

Дослідники В. Кульчицький та І. Бойко справедливо зауважили, що він 

становив модернізований формулами буржуазного права дворянський звід 

законів, який мав на меті охорону дворянської власності. Цивільний кодекс 

1811 р. був вигідним і для польських поміщиків, оскільки надавав їм значні 

повноваження для подальшого визискування й експлуатації українського 

населення. Право приватної власності поміщиків мало привілейований характер 

порівняно з правом власності селян. Окрім цього, поміщики надалі залишалися 

власниками землі  - аж до 1848 р., коли в Австрії скасовано кріпацтво і право на 

землю отримали й селяни, та не сплачували за неї податків. Лише наприкінці 

ХVIII ст. поміщицькі землі почали обкладати податками, але вони були значно 

нижчими, ніж податки зі земель, котрі знаходилися у власності селянам  

[130, c. 49]. Отже, про рівність права власності селян і дворян не могло бути й 

мови, що суттєво відрізняє австрійське цивільне законодавство від 

французького. 

На відміну від цивільного права дореволюційної Франції, Цивільний 

кодекс Франції 1804 р. поділив майно на рухоме та нерухоме [158, c. 394]. З 

нашого погляду, це позитивно вплинуло на практику застосування цивільного 

законодавства у Франції.  

Нерухомими вважалися речі, які були такими за  природою, призначенням 

або предметом використання. Нерухомістю, за природою, вважалися землі, 

водойми, будинки, труби в землі й млини. Урожай на полі та плоди дерев і самі 

дерева вважалися нерухомістю, доки їх не зжали, не зірвали чи не зрубали. 

Відтак вони ставали рухомим майном. До нерухомого майна зараховували і 
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рухомі речі, призначені для обслуговування нерухомості, – свійські тварини, 

знаряддя праці, риба у водоймах, солома, гній тощо. За ст. 528 Цивільного 

кодексу Франції 1804 р., рухомим майном вважалися усі речі, які з власної чи 

чужої волі могли змінити місце свого знаходження [68, s. 19]. Усього вирізняли 

чотири групи речей: 1) власне нерухомість (земля, дім); 2) речі, котрі належать 

до нерухомості за призначенням (меблі, худоба тощо); 3) інші рухомі речі; 4) 

особливо цінні рухомі речі (гроші, коштовності, приватні папери, колекції) 

[103, c. 499]. 

Напередодні Великої французької революції 1789 р. поділ речей на рухомі 

й нерухомі мав велике значення у так званих провінціях звичаєвого права, 

оскільки право власності на нерухоме майно (скажімо, маєток) було тісно 

пов’язаним із певним аристократичним статусом, феодальним привілеями, а 

відтак – і з владою. Тобто шляхетський титул породжував право власності на 

землю та навпаки: наділення людини маєтком зазвичай супроводжувалося 

наданням їй шляхетського титулу. Натомість у так званих провінціях писаного 

(римського) права поділ речей на рухомі й нерухомі мав таке ж значення, як і 

сьогодні [185, s. 267]. Отже, можемо констатувати, що завдяки Цивільному 

кодексу Франції 1804 р. в інституті речових прав відбулося домінування саме 

римського права, оскільки набуття права власності на нерухоме майно не 

породжувало жодних суспільно-правових привілеїв. 

У Цивільному кодексі Франції 1804 р. особлива увага приділялася праву 

власності на землю. Так, у ст. 522 передбачено: «Власність на землю включає 

власність на те, що знаходиться зверху, і на те, що знаходиться знизу» [110, c. 

661]. Тому власник землі ставав повним і абсолютним господарем усіх 

природних багатств, виявлених на його ділянці. Окрім того, відповідно до 

ст. 554, установлювалася презумпція: усі будівлі, конструкції, тварини та речі, 

розташовані на території земельної ділянки певної особи, вважалися її 

власністю, доки інша особа не довела протилежного [11, c. 155]. Це надавало 

власникам землі додаткові гарантії захисту їхнього майна. 
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У випадку, коли бурхлива річка відривала від берега частину землі й 

відносила її до берега іншого власника, попередній власник цієї землі мав право 

вимагати її повернення чи компенсації, але лише впродовж року. Така вимога 

могла бути пред’явлена і поза межами наведеного терміну, однак за умови, що 

новий власник ще не встиг прийняти її у володіння. Коли ж річка змінювала 

русло, займаючи для нового русла поля інших власників, то останні отримували 

право на попереднє русло річки пропорційно до своїх попередніх володінь, 

забраних нею [110, c. 156]. 

Більшість норм інституту права власності містилися в другій книзі 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. Однак похідні підстави набуття права 

власності визначала третя книга цього документа. Наприклад, у ст. 711 

виокремлено підстави набуття права власності – спадкування, дарування через 

договір або заповіт, зобов’язання. Крім цих основних способів, передбачено й 

інші: приєднання або введення до свого майна іншої речі; за давністю 

володіння; знахідка [159, c. 145]. Ст. 713 зазначала: речі, які не мали власника, 

становили власність французького народу [11, c. 182]. Цікаві й норми 

Цивільного кодексу про набуття права власності на скарб, за котрими воно 

набувалося особою, яка відшукала його на своїй землі. Коли ж його знайшла 

інша людина, скарб розподіляли наполовину між нею та власником землі. 

Подібні норми містяться й у главі 24 Цивільного кодексу України, що засвідчує 

вплив французької цивільно-правової традиції на українську. 

Третій титул другої книги Цивільного кодексу Франції 1804 р. визначав і 

розмежовував такі речові права, як володіння й проживання. Ст. 578 назвала 

володінням [11, c. 160]

 право використання речі, що перебуває у власності 

іншої людини, у такий спосіб, як на це має право її власник, але зі збереженням 

її цілісності [68, s. 27]. У випадку, коли предметом володіння були речі 

споживчі (гроші, зерно тощо), володілець мав повернути власникові після 

                                                 

 Дослівно «узуфрукт» (usufruit). Цим терміном, який походить від латинського 

терміну “usufructus”, позначалось право володіння річчю з можливістю привласнення її 

плодів. 
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закінчення строку володіння ці речі в кількості, якості й вартості, яку він 

отримав. Коли ж предмет володіння становили речі неспоживчі (знаряддя праці, 

одяг та ін.), володілець повинен був повернути їх власникові у належному стані. 

Натомість за їхнього повернення в незадовільному стані він ніс цивільну 

відповідальність, якщо зіпсував їх навмисно [11, c. 160]. 

Необхідною умовою набуття речових прав володіння чи проживання 

вважалося укладання договору зі забезпечення виконання зобов’язання, 

документа про стан майна й інвентарю. Особа, яка мала право володіння на річ, 

не могла її здати в найм або передати іншій особі. Коли ж володілець землі чи 

іншого майна отримував плоди або прибутки з відповідних речей, саме його 

зобов’язували сплачувати податки за період володіння, а не власника [11, c. 

161]. Особа, яка мала право проживання, могла мешкати у будинку разом зі  

сім’єю, навіть у випадку, коли на момент набуття цього права вона не була 

одружена та не мала дітей. На відміну від права володіння, яке давало змогу 

користуватись плодами речі (скажімо, плодами зі земельної ділянки, 

розташованих на ній дерев тощо), право проживання обмежувалось 

використанням лише речей, необхідних для проживання мешканця та його сім’ї 

[11, c. 167–168]. 

Багато статей другої книги Цивільного кодексу Франції 1804 р. присвячено 

сервітутам. Цей документ у ст. 637 визначав сервітут як обтяження майна 

власника, накладене для можливості використання його майна іншими 

суб’єктами. Сервітути поділяли на речові й особисті, встановлені законом і 

передбачені договором [158, c. 395]. Очевидно, статті про сервітути переважно 

ґрунтувалися на положеннях римського приватного права, що визначало 

сервітут у вигляді речового права на чужу тілесну річ, за якого ця річ, окрім 

свого власника, слугувала ще й іншій особі [142, c. 218]. 

Передусім сервітути встановлювали унаслідок природного стану речей. У 

випадку, коли одна земельна ділянка виявилась затопленою через природне 

стікання на неї вод з іншої земельної ділянки, то її власник не мав права 

будувати греблю чи іншу штучну перешкоду для природного стікання води. 
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Коли ж на земельній ділянці певного власника розміщувалося джерело, яке 

постачало воду до інших ділянок, він не мав права чинити перешкоди для 

такого постачання [68, s. 36–37]. 

Сервітути також установлювали для публічних потреб. Межова стіна, 

паркан або рів (тобто такі, котрі розділяли нерухомість різних власників), за 

потреби ремонту, повинні були лагодити спільно ці власники. Якщо дерево 

одного сусіда гілками заходило на територію іншого, він мав право вимагати, 

аби власник дерева ці гілки обрізав. Коли ж особа мала намір викопати яму для 

відходів, збудувати кузню чи склад біля межової стіни або паркану, це треба 

було зробити на відстані, яка би забезпечила непорушність інтересів сусіда. У 

межовій стіні чи паркані заборонялося одному сусідові без згоди іншого 

вставляти вікна й інші отвори. Власник будинку повинен був вжити заходів, 

щоби вода з його даху не скапувала на власність сусіда. Коли ж земельна 

власність особи не мала доступу до громадської дороги чи стежки й була 

оточена власністю інших осіб, тоді такий власник отримував право проходу 

через землі сусідів [11, c. 174–175]. 

Визначали сервітути і за рішенням місцевої влади (міські й сільські) чи за 

договором між власником речі та її сервітутним користувачем. Вони виникали 

й у випадку, коли особа здійснювала сервітутне користування чужої річчю без 

заперечень її власника упродовж 30 років. Зазвичай договори про сервітут 

укладали стосовно права проходити до земельної ділянки, проганяти худобу 

через чужу земельну ділянку чи набирати воду з чужої землі. Власник 

земельної ділянки, обтяженої сервітутом, не мав права вдаватися до дій, котрі 

би обмежували сервітутне використання [68, s. 44–46]. Натомість сервітутний 

користувач не мав права заподіювати шкоду речі, на яку поширювалося право 

сервітуту. Під час заподіяння такої шкоди він був зобов’язаний її відшкодувати.  

Отже, Цивільний кодекс Франції 1804 р. мав певну систему речових прав, 

чільне місце серед котрих посідало право власності. У законодавчій концепції 

речових прав цього документа спостерігаємо значний вплив римського права, 

хоча й з окремими елементами французької національної традиції, що 
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виражалися в нормах, чинних ще у дореволюційний період. Цивільний кодекс 

Франції 1804 р. не передбачав усіх відомих сьогодні речових прав (у ньому не 

визначено режими суперфіція й емфітевзиса), але вирізняв право володіння від 

права проживання та широко регулював сервітутні правовідносини. Це дає 

змогу стверджувати, що на підставі цього документа у французькому праві 

вперше речові права були оформлені в окремий цивільно-правовий інститут. 

 

2.2.3. Зобов’язальне право. Найбільша за обсягом (ХІХ титулів і 

1571 стаття) – третя книга Цивільного кодексу Франції 1804 р. «Про способи 

набуття власності». Вона передбачала два основні способи набуття права 

власності – спадкування договір [159, c. 145]. Більшість її норм, де відчутний 

вплив римського права, присвячені зобов’язальним правовідносинам.  

Зобов’язаннями вважають і правовідносини, відповідно до яких одна 

сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) 

певну дію (передати майно, виконати роботу, сплатити гроші та ін.) або 

утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника 

виконати зобов’язання. Особливість зобов’язальних правовідносин у тому, що 

вони відображають динаміку цивільних прав та обов’язків. У зв’язку з цим 

цивільні права, що виникають зі зобов’язань, мають відносний характер, їм 

завжди протистоять зобов’язання певної особи, від якої можна вимагати 

їхнього виконання [138]. Головними підставами виникнення зобов’язань від 

найдавніших часів були договір і делікт. 

У ст. 1101 сформулювано визначення договору: це «угода, за якою одна 

сторона або декілька осіб зобов’язуються перед іншою чи декількома іншими 

особами дати що-небудь, зробити що-небудь або не робити чого-небудь» [11, c. 

254]. Основними принципами договірного права вважалися свобода договору, 

рівноправність сторін договору, добровільність його укладання й 

обов’язковість виконання. У випадку, коли договір укладали під впливом 



 

 

64 

насильства чи обману, внаслідок помилки або непорозуміння, його вважали 

недійсним [158, c. 396].  

До речі, Цивільний кодекс Франції 1804 р. не ототожнював цивільно-

правові угоди та контракти. Під цивільно-правовою угодою тут розумілося 

класичне боргове зобов’язання, яке полягало у виплаті певних коштів, а під 

контрактом – зобов’язання про вчинення певних дій [257, s. 2]. Одночасно 

складається враження, що такий розподіл мав переважно теоретичне значення, 

адже у статтях ці терміни часто застосовують як синоніми. Отже, і на практиці 

вони повинні були часто використовуватись для позначення одного й того ж 

правового інституту – цивільно-правового договору. 

І принцип свободи договору, і принцип непорушності права власності –

фундаментальні у системі цивільного права тогочасної Франції. Так, ст. 1134 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. зазначала: «Правомірно укладені угоди 

стають правом для тих, хто їх уклав». По суті, це положення стало 

передумовою для формування теорії волі сторін, яка згодом набула 

популярності в Європі. Принцип свободи договору передбачав, що зміст 

договору міг бути довільним, окрім випадків, коли його умови суперечили 

«суспільному порядку або добрим звичаям».  

Цивільний кодекс Франції 1804 р. створював максимальні гарантії 

непорушності умов договору й обов’язковості їхнього виконання. Лише 

виняткові обставини могли зумовити недійсність договору чи виявитися 

підставою для його оскарження в суді. Такими обставинами передусім могли 

бути помилка, погроза чи обман. Помилка як підстава недійсності договору 

вважалася такою лише у випадку помилкового зазначення предмета договору. 

Обман вважався підставою недійсності договору тоді, коли обман однієї 

сторони іншою був очевидним і за його відсутності контрагент, безсумнівно, 

договір не підписав би. Погроза викликала недійсність договору за умови, що 

вона була реальною, стосувалася самої особи чи її майна, яким могла завдати 

«зла значного та безпосереднього». Погроза не вважалася правовою підставою 

недійсності договору, якщо вона походила від батьків [11, c. 257].  
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Принцип автономії волі сторін договору найкраще відповідав тогочасним 

умовам під час формування вільного ринку – основи капіталізму. Ще до 

прийняття Цивільного кодексу Франції 1804 р. революційна влада скасувала 

дореволюційні заборону лихварської діяльності (позики під проценти) й образу 

сторони договору як підставу його недійсності [251, p. 125]. Це суттєво сприяло 

пожвавленню торговельних відносин у державі. 

Під час обговорення проекту Цивільного кодексу жваві дискусії 

парламентарів викликала норма про laesio enormis – підстава недійсності 

договору внаслідок продажу речі за заниженою ціною [140]. Дискусії 

виявилися настільки бурхливими, що в них втрутився імператор Наполеон 

Бонапарт, який попросив залишити laesio enormis лише у контексті продажу 

нерухомого майна. У кінцевій редакції проекту Цивільного кодексу прохання 

Наполеона відображено у ст. 1674, що допускала оскарження дійсності 

договору купівлі-продажу нерухомого майна продавцем виключно тоді, коли 

ціна в договорі була аж на 7/12 меншою, ніж реальна вартість цього майна. Для 

такого позову встановлювали строк позовної давності – 2 роки. Кодекс 

визнавав також недійсним договір про спільну діяльність, за яким усі прибутки 

повинні належати лише одному членові спілки [11, c. 360]. 

Предмет договору могли становити речі, не вилучені з обороту та 

визначені родовими чи видовими ознаками [158, c. 396]. Кодекс допускав 

укладання угод про відчуження майнових прав, що повинні бути отримані в 

майбутньому. Такі договори не могли укладатись стосовно майна, яке 

відчужувач мав отримати у спадок (ст. 1130) [11, c. 241]. 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. вимагав, аби договори укладали з 

допустимих причин. Відтак недопустимими визнавалися обман або несумісні з 

публічною мораллю мотиви. Вочевидь, у цьому положенні відображена теорія 

Ж. Доми – французького дореволюційного цивіліста. На його думку, договірні 

зобов’язання можуть виникати з трьох допустимих причин, коли існують: 

1)взаємні обов’язки сторін договору; 2)засвідчення факту укладання реального 

договору; 3)прояв щедрості однієї сторони щодо іншої [257, s. 39].  
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З огляду на цю теорію, яка мала значну підтримку за правління Наполеона 

Бонапарта, Цивільний кодекс вимагав нерозривності зобов’язання і тексту 

договору. 

Визначивши таку вагому роль волі сторін, їхніх мотивів щодо укладання 

договору, Цивільний кодекс Франції 1804 р. інертно сприйняв питання про 

форму договору як умову його дійсності. Здебільшого певної вимоги стосовно 

форми договору Цивільний кодекс не містив, надавши широку свободу діям 

сторін. Обов’язкова нотаріальна форма договору встановлювалася тільки до 

шлюбного договору, дарування, іпотеки й поруки. Нотаріальна форма договору 

ставала необхідною і за умови, якщо предмет договору мав велику вартість, а 

також тоді, коли процесуальне законодавство не допускало покази свідків як 

доказ у спорах, що виникали з певного виду договірних відносин. Кодекс 

вимагав інколи присутності під час укладання договору певної посадової особи 

[277, s. 118]. 

Цивільний кодекс регламентував різні види договорів: купівлі-продажу; 

підряду; найму; міни; позики; ренти; товариства та ін. [158, c. 396]. Обов’язком 

покупця, за договором купівлі-продажу, була виплата коштів продавцеві, 

передбачених ним. Згідно з договором купівлі-продажу, на продавця 

покладалися два головні обов’язки – передання речі покупцеві та її 

забезпечення. За ст. 1606 Цивільного кодексу Франції 1804 р., річ могла 

передаватися такими способами: безпосереднє передання речі в руки покупця; 

передання ключів від будинку; передання речі, в якій знаходиться предмет 

договору; погодження сторін за умови, що річ на момент укладання договору 

вже перебувала у володінні покупця. У випадку, коли продавець не передавав 

річ покупцеві, той мав право розірвати договір або витребувати належне йому 

за договором майно. Обов’язок забезпечення, за договором купівлі-продажу, 

полягав у тому, що покупець був змушеним не чинити жодних перешкод у 

здійсненні покупцем набутого права власності стосовно речі, а також у 

компенсації покупцеві прихованих недоліків речі [11, c. 351]. 
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Оскільки дарування було одностороннім договором, Цивільний кодекс 

Франції 1804 р. у ст. 894 назвав його актом, за котрим дарувальник 

безповоротно та безоплатно передавав обдарованому річ, якщо він її прийняв. 

Дарувальник, з метою вчинення акту дарування, мав відповідати усім 

визначеним критеріям цивільної правосуб’єктності. Натомість для того, аби 

виступити обдарованим, суб’єктові було достатньо лише виявитися зачатим на 

момент укладання акту дарування. Причому він отримував право на подаровану 

річ тоді, коли народжувався живим [68, s. 79–80]. 

Відповідно до ст. 1708 Цивільного кодексу Франції 1804 р., договір найму 

поділявся на два види – найм речей (оренда) і найм робіт (підряд). Наймом речі 

вважався контракт, за яким одна зі сторін зобов’язувалася надати річ у 

користування іншій стороні на певний час і за певну ціну, що інша сторона 

зобов’язувалася сплатити. Найм речі мав ще три підвиди: коморне (найм дому 

та знарядь); держава (найм сільських господарств); пакт (найм тварин, за якого 

дохід від них розділявся між власником і наймачем) [11, c. 364]. 

Договір про найм роботи був дещо ширшим, аніж сучасний договір 

підряду. Річ у тому, що Цивільний кодекс Франції 1804 р. не виокремлював 

трудовий договір і договір найму робіт. У зв’язку з цим тогочасні трудові 

відносини відбувалися насамперед за таким договором. Працю в державних 

органах, установах і підприємства зараховували до предмета правового 

регулювання адміністративного права. Кодекс визначав договір найму роботи у 

вигляді угоди, згідно з якою одна сторона виконувала на користь іншої роботу, 

за що отримувала від неї платню. Окремим видом договору найму роботи 

вважався договір про найм слуг і робітників. У ньому істотною умовою був 

строк його виконання: «не можна зобов’язуватися до виконання послуг, 

необмежених у часі». Очевидно, ця норма становила своєрідну гарантію 

кодифікаторів недопустимості повернення феодального ладу та кріпосного 

права. Водночас Цивільний кодекс Франції 1804 р. у регулюванні найму праці 

порушив принцип рівноправності сторін, передбачивши, що у випадку 

судового спору між роботодавцем і працівником стосовно розмірів оплати 
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праці перевага повинна надаватися свідченням роботодавця. З цього приводу 

французький правознавець Р. Давид зауважив: «Французькі робітники не 

розділяли захоплення юристів від норм Кодексу Наполеона, оскільки вони 

поставили їх у свідомо гірше становище щодо своїх роботодавців» [193, s. 237]. 

Отже, в такому випадку порушувався принцип рівності сторін договору. 

Попри те, що Цивільний кодекс Франції 1804 р. не розрізняв договорів 

позики та позички, конструкція його норм вказувала на те, що розмежування 

між ними вже зароджувалося. У випадку, коли договір позички у цьому 

документі взагалі був відсутнім, договір позики поділяли на три види: 1) позика 

для вигоди; 2) позика для споживання; 3) позика під проценти. Позикою для 

вигоди називали договір, за яким кредитор передавав боржникові річ, котрою 

мав право користуватися, не завдаючи їй шкоди впродовж певного терміну, 

після спливу якого вона в цілісному вигляді поверталася кредиторові. Такий 

договір був безоплатним, проте у випадку нанесення шкоди речі її користувач 

повинен сплатити відповідну компенсацію. Позикою для споживання вважали 

договір, коли кредитор передавав боржникові річ або сукупність речей, 

визначених родовими ознаками, з яких він мав право вилучати корисні 

властивості, однак після спливу відповідного строку повинен був повернути 

кредиторові аналогічну річ або сукупність речей. Предмет договору позики під 

проценти становили гроші, збіжжя й інші рухомі речі, визначені родовими 

ознаками. За цим договором, після спливу визначеного строку боржник 

повинен був повернути кредиторові не лише позичену кількість грошей або 

речей, й надати йому передбачені договором проценти [277, s. 533–536]. 

Титул ІХ третьої книги Цивільного кодексу Франції 1804 р. присвячений 

договору про спільну діяльність (кооперацію). За цим договором, дві особи чи 

більше домовлялися надати одна одній певні речі й гроші у спільне 

користування з метою отримання від них прибутку, який розподіляли порівну. 

До договору про спільну діяльність мали змогу приєднуватися й інші особи – 

після внесення ними домовлених речей, грошової суми чи знарядь виробництва. 

Кодекс вимагав, щоб мета утворення та діяльності спілки була гідною, 



 

 

69 

відповідала суспільній моралі й не посягала на громадську безпеку. Коли ж 

загальна сума грошей і речей, переданих у спілку, перевищувала 150 франків, 

такий договір про спільну діяльність необхідно було укладати в письмовій 

формі [11, c. 385]. Договір про спільну діяльність мав важливе значення у 

період розбудови ринкової економіки в постреволюційній Франції, тому 

надання йому вагомої законодавчої ролі – цілком закономірне явище. 

До недоговірних зобов’язань, за Цивільним кодексом Франції 1804 р., 

належали зобов’язання «наче з договорів» (квазіконтрактів), зобов’язання з 

деліктів і зобов’язання «наче з деліктів» (квазіделіктів). Отже, відповідно до 

ст. 1371 Цивільного кодексу Франції 1804 р., квазіконтрактами були 

добровільні вчинки особи, котрі тягнули за собою його обов’язки щодо іншої 

особи або взаємні обов’язки цих осіб. Наприклад, якщо особа з відома чи без 

відома власника речі вживала заходи щодо утримання речі в належному стані, у 

неї виникав обов’язок і надалі вчиняти такі дії доти, доки власник самостійно 

починав такі дії виконувати. У такий спосіб, у власника речі виникав обов’язок 

оплатити цій особі її старання щодо утримання його речі в належному стані [11, 

c. 304]. 

Договір міг установити цивільну відповідальність за невиконання чи 

неналежне виконання зобов’язання (йдеться про договірну відповідальність, а 

не про делікт). За порушення зобов’язання контрагент мав право вимагати не 

лише компенсації збитків, й виплати упущеної вигоди [158, c. 397]. Основною 

підставою цивільного делікту Цивільний кодекс Франції 1804 р. установив вину. 

Причому деліктне зобов’язання могло виникнути і внаслідок злочину, 

незлочинних шкідливих дій правопорушника – «від убивства до легкого 

тілесного ушкодження, від підпалу до дрібного пошкодження меблів». 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. не лише не представив законодавчої дефініції 

делікту, а й не розмежував його з квазіделіктом. У зв’язку з цим правознавцям 

залишилися тільки здогади, що делікт був діянням умисним, а квазіделікт – 

неумисним. Делікт міг бути вчиненим і правопорушником, і підпорядкованою 

йому особою, і річчю, яка йому належала [277, s. 121].  
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Особа несла цивільну відповідальність за вчинки інших осіб у таких 

випадках: батько ніс відповідальність за вчинки малолітніх дітей, а після його 

смерті – їхня матір; господарі чи довірителі – за шкоду, заподіяну підвладними 

їм особами чи представниками тоді, коли вона вчинена під час виконання їхніх 

доручень; учителі й ремісники – за учнів, якщо вони заподіли шкоду, 

перебуваючи під їхнім наглядом. Батьки, учителі та ремісники могли уникнути 

цивільної відповідальності за умови доведеннями ними, що вони не мали 

жодної змоги перешкодити підопічним учинити делікт. Натомість у господарів 

і поручителів такого права не було [257, s. 396], адже роботодавці вважалися 

правонаступниками феодалів дореволюційного періоду, котрі завжди несли 

повну відповідальність за своїх людей. 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. передбачав способи забезпечення 

зобов’язання – заставу, завдаток та інші [158, c. 397], що розглядались 

окремими видами договорів. Застава вважалася контрактом, за яким боржник 

передавав річ кредиторові для забезпечення свого боргу. Коли борг не 

повертався, кредитор (заставодержатель) отримував переважне право на викуп 

речі, сплачуючи лише різницю між її вартістю та розміром боргу. Заставу 

розподіляли, відповідно до заставленого майна, на рухому та нерухому. Договір 

застави нерухомого майна міг бути укладеним лише у письмовій формі [68, s. 

117–120]. 

Отже, зобов’язальне право, за Цивільним кодексом Франції 1804 р., було 

спрямоване на забезпечення належних умов розвитку ринкових відносин, 

утвердження економічної стабільності Французької держави та захист 

майнових прав її громадян. Цивільний кодекс, надаючи значну диспозитивність 

сторонам договірних зобов’язань, визнаючи їхню волю основою контрактів,  

відкинув колишній договірний формалізм, який простежується навіть у 

римському праві, та оновив суспільне життя у сфері торгівлі й інших 

договірних відносин. Хоча у справі недоговірних зобов’язань французькі 

кодифікатори не мали надто великого успіху, вони по-новому окреслили 
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підстави цивільної відповідальності, компенсації збитків та упущеної вигоди, 

що було необхідним для Європи Нового часу. 

 

2.2.4. Шлюб і сім’я. Більшість правових систем сучасності визнають 

сімейне право самостійною галуззю приватного права з власним предметом і 

методом правового регулювання. Однак ці тенденції почали формуватися лише 

в ХХ ст., бо доти сімейно-правові норми входили у сферу регулювання 

цивільного права. Такої ж позиції дотримувалися й розробники Цивільного 

кодексу Франції 1804 р. 

Окремий блок правових норм у першій книзі цього документа становлять 

статті, які регулювали шлюбно-сімейні відносини, – їм присвячені 5–10 титули. 

Ст. 144 Цивільного кодексу Франції 1804 р. установлювали шлюбний вік – 

15 років для жінок і 18 років для чоловіків [11, c. 50]. Для укладання шлюбу 

вимагалася наявність вільної згоди обох сторін. Чоловік до 25-річного віку, а 

жінка – до 21-річного не могли вступати у шлюб без дозволу батьків [159, 

c. 143].  

Мотивуючи перед законодавчим корпусом доцільність батьківської згоди 

як імперативної умови укладання шлюбу, відомий філософ Ж. Е. Порталіс 

акцентував: «Необхідність батьківської згоди грунтується на любові батьків, на 

їхньому здоровому глузді й на невпевненості щодо його присутності у дітей. Як 

існує вік, прийнятний для вивчення наук, так існує і такий, який підходить для 

того, щоб добре знати світ. І це знання не властиво молоді, котра може легко 

зловживати ілюзіями та бути обманутою підказкою чужих людей. Не йдеться 

про наругу над свободою подружжя, а про захист проти жорстокості їхніх 

наслідків…» [201, p. 144–145]. 

Французький дослідник К. Мартен, звертаючи увагу на авторитарність 

організації родини у наполеонівській системі, стверджує, що, згідно із законом, 

діти покірні батьківській волі й дружина покірна чоловікові. Це – елементи, які 

суперечать індивідуальній свободі. Водночас зауважимо: на думку авторів 

Цивільного кодексу, батьківська влада не є цілковитою протилежністю свободи, 
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адже батьківська згода поставала гарантією того, що рішення неповнолітніх 

вступити у шлюб було справді вільним, і ніхто їх до цього не змушував [243, 

p. 258].  

Цивільний кодекс Франції 1804 р. не містив визначення поняття шлюбу. 

Давньоримський юрист Модестин вважав: шлюб – союз чоловіка та жінки, 

поєднання усього життя, єдність Божого і людського права [166, c 78]. 

Аналізуючи статті Цивільного кодексу Франції 1804 р., присвячені питанням 

правового регулювання шлюбу, переконуємося: укладачі цього документа у 

певний спосіб керувалися поданим визначенням. Однак відбулося своєрідне 

розрізнення церковного та юридичного шлюбу, що стало наслідком зміни 

свідомості постреволюційного суспільства. 

Інститут шлюбу в дореволюційний період був насамперед предметом 

правового регулювання канонічного права. Відтак церковний шлюб 

породжував і юридичні наслідки (спільну власність, немайнові права тощо). 

Відповідні положення канонічного права отримували юридичне 

санкціонування у королівських ордонансах. Для прикладу, постанови 

Триденцького Собору були санкціоновані у королівському ордонансі, 

підписаному 1579 р. у м. Блуа. Велика французька революція піддала сумніву 

існуючий порядок укладання шлюбу, а в Конституції 1791 р. визначено: шлюб 

у правовому вимірі є цивільною домовленістю чоловіка та жінки. У 1792 р. 

видано декрет, який передбачав світську форму укладання шлюбу перед 

муніципальним чиновником, а не священиком. Цивільний кодекс Франції 

1804 р. у цьому контексті продовжив розвивати світський характер інституту 

шлюбу, адже, за його нормами, шлюб укладався чиновником, який відав  

складанням актів цивільного стану. Крім того, Цивільний кодекс зарахував 

вирішення справ, які виникали зі шлюбних правовідносин, до компетенції лише 

загальних судів, а не церковних (так було до революції 1789 р.) [277, s. 93–94]. 

У дореволюційному французькому праві шлюб розглядали радше не як 

договір, а у вигляді інституції, згідно з терміном М. Оріу. Отже, революціонери 

та кодифікатори, назвавши шлюб договором, мали намір звільнити інститут 
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шлюбу від церковного впливу та надати йому цивільно-правову природу [202, p. 

167–172]. Після прийняття Конституції 1791 р. та закону 1792 р. цивільний 

шлюб протиставлявся канонічному (церковному) шлюбові. У своєму «Проекті 

Цивільного кодексу для всієї Франції» (зачитаний у законодавчому комітеті 

8 липня 1793 р.) Дюран-Мейлан пропонував постанову, згідно з якою «закон не 

розглядає шлюб як цивільний договір»
 
[224, p. 133].

 
У ст. 1 титулу 5 книги І 

проекту Цивільного кодексу, поданого Комісією 24 термідора 1801 р., 

містилось уточнення: «Закон розглядає шлюб лише в площині політичних та 

громадянських відносин»
 
[201, p. 37–38]. 

Ідея виведення інституту шлюбу зі сфери регулювання канонічного права 

відображена у Цивільному кодексі Франції 1804 р. стала революційною в галузі 

сімейного права. Використана вперше у Франції, вона не одразу здобула 

популярності. Навіть на тих польських та румунських землях, де 

застосовувався Цивільний кодекс, це положення змінювалось відповідно до 

польської та румунської цивільно-правової традицій, котрі визнавали 

церковний характер шлюбу.  

Церковний шлюб зберігся і в Австрійському цивільному кодексі 1811 р., 

хоча в процесі його розроблення брали до уваги й норми сімейного права із 

Цивільного кодексу Франції [130, c. 48]. Зрештою, обов’язок реєструвати 

церковний шлюб закріплений і в сучасному австрійському цивільному 

законодавстві. Однак сьогодні у багатьох державах світу (зокрема у Франції, 

Голландії, Бельгії, Німеччині, Швейцарії, Угорщині, Португалії та ін.) [132, c. 

138], у тому числі й в Україні (згідно з ч.3 ст.21 Сімейного кодексу України), 

реєструють шлюб державні органи, а не церква. 

У Цивільному кодексі Франції 1804 р. значна увага приділялась правам і 

обов’язкам подружжя. Так, ст. 212 покладала на учасників подружжя обов’язок 

взаємної вірності, допомоги й підтримки [11, c. 74]. За ст. 213, чоловік був 

зобов’язаний утримувати дружину, опікуватися нею, захищати її інтереси. 

Дружина мала підкорятися чоловікові та його рішенням щодо їхнього місця 

проживання і переїзду. Заміжня жінка не мала права без дозволу чоловіка брати 



 

 

74 

участь у суді, за винятком випадків, коли її притягували до юридичної 

відповідальності. Хоча майно подружжя вважалося спільним, розпоряджався 

ним тільки чоловік [158, c. 393]. Таку значну перевагу чоловіка у сімейних 

правах можна пояснити збереженням окремих елементів дореволюційної 

патріархальної концепції сім'ї. Батька і в постреволюційній Франції вважали 

главою сім’ї, статус якого давав йому право навіть змушувати дітей до 

вчинення тих чи інших дій. Діти, котрі порушували настанови батька чи не 

слухали його, могли бути ним покарані обмеженням свободи на певний час (так 

званий домашній арешт). Цивільний кодекс Франції 1804 р. натомість вимагав 

для застосування такого заходу попереднього дозволу суду. Після досягнення 

дитиною 16-річного віку батько мав право звернутися до суду про арешт 

дитини у державному закладі терміном до шести місяців [11, c. 115]. Такий 

недемократичний консерватизм у питаннях сім’ї правознавці пояснюють 

корсиканським походженням Наполеона Бонапарта, де тривалий період 

зберігалися жорсткі патріархальні традиції [11, c. 78]. 

Як зазначено у ст. 227 Цивільного кодексу Франції 1804 р., шлюб вважався 

припиненим унаслідок: смерті одного з подружжя; розлучення, здійсненого у 

встановленому порядку; судового вироку, що передбачав для одного з 

подружжя цивільну смерть [11, c. 79]. Чоловік мав право розірвати шлюб в 

односторонньому порядку за подружньої зради дружини. Вона ж могла 

розірвати шлюб тоді, коли чоловік утримував коханку в їхньому спільному 

домі. Обоє з подружжя мали право вимагати розлучення у випадку майнових 

зловживань, грубого ставлення чи тяжких образ іншого учасника подружжя 

[159, c. 143–144].  

Передбачалося також, що подружжя могло розірвати шлюб за спільної 

згоди обох його учасників. Під час такої ситуації необхідно було виконати 

лише низку формальностей, пов’язаних із розподілом майна. Обмеження 

підстав, які давали змогу вимагати розлучення, було наслідком того, що 

французькі кодифікатори вважали стабільність сім’ї основою стабільності в 

державі. До речі, Наполеон Бонапарт зовсім не керувався підставами для 
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розлучення, передбаченими Цивільним кодексом Франції 1804 р., коли 

припинив шлюб із першою дружиною Жозефіною [233, p. 135]. 

Ускладнений порядок розлучення за Цивільним кодексом Франції 1804 р. 

продиктований сумним досвідом післяреволюційного періоду, коли розірвання 

шлюбу стало поширеним явищем через спрощення процедури. З цього приводу 

існували думки: «Це саме вона (реформа цивільного права) покладе кінець цим 

безкінечним скандальним розлученням, котрі ледве не перетворили шлюб на 

зразок співмешкання, заснованого на примхах, легковажності, розпусти і сліпих 

пристрастей»
 
[201, p. 311]. 

Професор Ф. Тронше мотивував наявність обмеженої кількості підстав для 

розлучення у такий спосіб: «Шлюб є найсвятішим із обов’язків, адже він веде 

до соціальної гармонії, формує окремі родини, із яких складається велика 

родина – Держава… Він є зберігачем звичаїв…. Подібний обов’язок не може 

бути легко розірваним: може, навіть і повинен бути нерозривним. Цивільний 

закон хоча би може зробити розлучення складним, навіть більше – він 

повинен…»
 
[233, p. 141]. 

Попри те, що майно подружжя вважалося спільним, розпоряджатися ним 

міг лише чоловік. Позашлюбні діти, за Цивільним кодексом Франції 1804 р., не 

мали жодних прав, а у випадку їхнього усиновлення (узаконення) вони, хоч і 

набували певних прав, але нерівнозначних правам дітей, народжених у шлюбі 

[158, c. 393]. Власне правовий інститут усиновлення у дореволюційній Франції 

не був поширеним, тому й не регулювався законодавством. Оскільки інститут 

усиновлення виник ще у Стародавньому Римі як підсистема правових норм, що 

визначала режим усиновлення дітей подружжям, котре не мало дітей або мало 

лише дочок [129, c. 39–40], то не існує жодних сумнівів: до Цивільного кодексу 

Франції 1804 р. усиновлення потрапило внаслідок рецепції римського права.  

Постреволюційну Францію не обтяжували постійні претензії родичів на 

феодальні маєтки, титули або питання кріпацтва. У зв’язку з цим вона 

відчувала потребу дати бездітному подружжю змогу їх усиновити. Тим паче, 

що внаслідок революційних подій, політичних арештів і війн кінця ХVIII ст. – 
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початку ХІХ ст. у Франції відчутно зросла кількість сиріт. Незважаючи на це, 

між членами Кодифікаційної комісії не існувало спільної позиції щодо цього 

питання. Її консервативна частина виявилася ближчою до успіху, заперечуючи 

можливість спадкування, проте, за особистою вказівкою Наполеона, його все-

таки ввели до Цивільного кодексу [248, р. 463].. І це зрозуміло, адже на той час 

в імператора не було спадкоємців, а Жозефіна не могла мати дітей.  

Цивільний кодекс Франції 1804 р. визначав усиновлення як договір між 

усиновителем та усиновленим. Усиновлення здійснювалося за дотримання 

певних умов. Усиновитель мав досягнути 50 років, бути старшим від 

усиновленого не менш ніж на 15 років і не мати дітей. Усиновлений повинен 

досягнути повноліття (21 рік) і до моменту усиновлення перебувати не менше 

6 років на утриманні усиновителя. Такий принцип міг замінити факт порятунку 

усиновленим життя усиновителя «в бійці, битві, з вогню чи води» [11, c. 105]. 

Отже, Цивільний кодекс Франції 1804 р. установлював жорсткі умови з 

усиновлення. Цей інститут у правовій системі Франції був новим, 

неапробованим, тому впроваджувався з певною пересторогою. 

У Цивільному кодексі Франції 1804 р. урегульовано й відносини опіки. Як 

простежуємо з його змісту, інститут опіки ґрунтувався передусім на давніх 

кутюмах дореволюційного періоду, а не на римському праві. Опіка над 

неповнолітнім виникала навіть після смерті одного з батьків [158, c. 393]. Тоді 

він чи вона ставали водночас і батьком (матір’ю), і опікуном дитини. У випадку 

смерті обох батьків опікуном вважали особу, встановлену ними ще за життя. 

Коли ж вони не визначили її, то ним міг стати найближчий родич за рішенням 

родинної ради – спеціального органу, який формувався із шести родичів дитини 

по материнській лінії, шести родичів по батьківській лінії й одного мирового 

судді, що вважався головою цього органу. Родинна рада  контролювала 

виконання опікуном завдань, покладених на нього, давала дозвіл чи накладала 

заборону в питаннях управління майном. Якщо опікуном дитини була її матір, 

родинна рада вирішувала питання про доцільність заміни опікуна у випадку, 

коли вона вдруге виходила заміж [11, c. 118–121]. Отже, цивільно-правовий 
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інститут опіки був організований за Цивільним кодексом Франції 1804 р. 

складно та витратно, хоча надійно охороняв права підопічного.  

Поняття піклування Цивільний кодекс також не визначав, але перша книга 

завершувалася статтями про судового порадника. Його призначав суд щодо 

марнотратних людей, аби обмежити їхні витрати. Без дозволу судового 

порадника марнотратник не мав права вчиняти жодних майнових правочинів 

[11, c. 147]. Порівнюючи такі положення Цивільного кодексу Франції 1804 р. і 

ст.36–37 Цивільного кодексу України (у них встановлюється піклування щодо 

осіб, які зловживають спиртними напоями, наркотичними засобами, 

токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставлять себе чи власну 

сім’ю, а також інших осіб, котрих вона за законом зобов’язана утримувати, у 

скрутне матеріальне становище), не можна не звернути увагу на подібність 

статусу судового порадника та піклувальника. З цього ми можемо зробити 

висновок: хоч поняття піклування Цивільний кодекс Франції 1804 р. не містив, 

але правовий інститут піклування у ньому закріплений. 

Підсумовуючи, зауважимо: правове регулювання сімейних відносин 

посідало чільне місце у Цивільному кодексі Франції 1804 р. Сімейне право 

грунтувалося і на національній правовій традиції, і на певних запозиченнях із 

римського права. Обмеження підстав для розлучення мало на меті надати 

інститутові шлюбу певну стабільність, а відтак – стабільність всій державі, 

оскільки сім’я вважалася первинною структурною одиницею суспільства. 

Норми про шлюб і сім’ю формувалися також з огляду на певні політичні 

міркування. Це засвідчує активна участь Наполеона в обговоренні статей про 

усиновлення. 

 

2.2.5. Правова регламентація спадкування. Аналізуючи статті 

Цивільного кодексу Франції 1804 р., можемо стверджувати, що спадкове право 

ще не було на той час самостійним цивільно-правовим інститутом. Французькі 

законодавці розглядали спадкування лише як один зі способів набуття права 

власності, унаслідок чого спадково-правові норми розміщені разом зі 
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зобов’язально-правовими у третій книзі. Незважаючи на це, виокремлення 

спадкового права у самостійний інститут цивільного права уже простежується: 

питанням спадкування присвячено окремий титул 1 згаданої книги, який мав 

назву «Про спадкування». Хоча, знову ж таки, у титулі передбачено лише 

спадкування за законом, а спадкування за заповітом – в іншому титулі [277, s. 

105–106]. 

У ст. 718 зазначалося: спадщина відкриється у випадку біологічної або 

цивільної смерті спадкодавця [68, s. 49]. Якщо біологічна смерть – поняття 

цілком зрозуміле для сучасних правознавців, то цивільна смерть сьогодні – 

певний архаїчний термін. У постреволюційній Франції цивільна смерть 

вважалася заходом кримінальної відповідальності за окремі злочини, 

встановлювалася передусім судовим рішенням і полягала у повній втраті 

особою цивільної правосуб’єктності. Тобто її статус прирівнювався до стану 

померлої людини, тому особі, належне майно, ставало предметом спадщини. 

Правовий інститут цивільної смерті діяв у Франції до 1854 р. [11, c. 79]. 

Установлювалося два види спадкування – за законом і за заповітом. Під 

час спадкування за законом майно спадкодавця успадковували його діти й 

дружина (чоловік), а за їхньої відсутності – родичі по низхідній або висхідній 

лінії. До речі, Цивільний кодекс Франції 1804 р. у процесі спадкування за 

законом передбачав спадкові черги аж до дванадцятого ступеня спорідненості 

[119, c. 333]. Цікавим видається факт, що людина, яка перебувала зі 

спадкодавцем у законному шлюбі на момент його смерті (чоловік, дружина), 

допускалася до спадкування лишень у випадку, коли в спадкодавця не було 

родичів, згаданих раніше [11, c. 192]. Певні елементи такого підходу до 

обмеження спадкових прав іншого учасника подружжя спостерігаємо і в 

законодавствах стародавніх Греції та Риму [129, c. 42–43]. На наш погляд, таке 

незручне становище цієї людини (передусім вдови) спричинене збереженням 

дії середньовічної традиції, за якою майно повинно зберігатися у власності 

однієї родини. 
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Під час спадкування родичами подальших черг майно розподілялися на дві 

рівні частини: одну отримували родичі по батьковій лінії, іншу – по материній. 

Не мали права успадковувати майно: особи, засуджені за заподіяння смерті 

спадкодавцеві чи за замах на його життя; ті, хто зводив неправдиві наклепи про 

вчинення спадкодавцем злочинів; повнолітній спадкоємець, який мав 

інформацію про вбивство спадкодавця та не повідомив її органам влади [158, c. 

394]. Спадкувати майно (навіть у випадку його зазначення у заповіті) також не 

мали права: лікарі й аптекарі, котрі лікували спадкодавця від хвороби, 

унаслідок якої він помер; священнослужителі (їх вважали духовними лікарями); 

опікуни, якщо їхній підопічний помер у малолітньому віці [277, s. 111]. 

Позашлюбні діти під час спадкування за законом мали право лише на 

половину частки майна, яку успадковували діти, народжені у шлюбі. Однак це 

відбувалося лише у випадку узаконення (усиновлення) їх батьками, а якщо 

цього не було зроблено, то вони не мали жодних прав на спадкове майно [158, 

c. 395]. У дореволюційній Франції позашлюбних дітей розподіляли на дві 

категорії – позашлюбних дітей шляхетських родин і нешляхетних родин. 

Позашлюбні діти не із шляхетських родин не мали прав на спадкування майна  

батьків. Натомість бастарди (позашлюбні діти шляхетських та королівських 

родин), попри сумнівне походження, користувалися відповідними 

шляхетськими привілеями та наділялися майновими правами на спадщину, 

хоча й обмеженими. Вони навіть спадкували герб шляхетського роду батька, 

але з перехресною чорною смугою [98, c. 352]. У 1789–1804 рр. усі позашлюбні 

діти були зрівняні у спадкових правах із дітьми, народженими у шлюбі
 
[256, s. 

43]. Отже, Цивільний кодекс Франції 1804 р. виявився своєрідним компромісом 

між дореволюційним і постреволюційним підходами у визначенні спадкових 

прав позашлюбних дітей. 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. передбачав юридичний механізм 

спадкового заступництва. Він полягав ось у чому: коли спадкоємці перших черг 

(діти, брати, сестри) помирали ще до смерті спадкодавця, замість них спадщину 

отримували діти. Їхню спадкову частку вираховували у такий спосіб, що сума  
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часток повинна дорівнювати розміру спадщини, яку мали успадкувати їхні 

батько чи мати [11, c. 191, 195]. Кодекс не містив поняття спадкової трансмісії 

(коли спадкоємець помирав після смерті спадкодавця, але перед прийняттям 

спадщини). Проте зі ст. 781 [11, c. 195] випливає, що у цих випадках наступали 

такі ж юридичні наслідки, як і в спадковому заступництві. 

Ми вже згадували: спадкування за заповітом не було введено у титул 1 

третьої книги Цивільного кодексу Франції 1804 р. Це, ймовірно, трапилося 

тому, що тогочасна французька юриспруденція не відносила поняття 

спадкування за законом і за заповітом до рівнопорядкових, чітко 

розмежовуючи такі цивілістичні конструкції. Натомість правове регулювання 

спадкових відносин за заповітом відбулося в титулі 2 книги, який мав назву 

«Про дарування між живими людьми та заповіти». Французький законодавець 

прирівняв фактично заповіт до дарування з тією відмінністю, що за договором 

дарування майно передавалося ще за життя дарувальника, а за заповітом – уже 

після смерті заповідача. 

Усебічне дослідження правової природи заповіту за Цивільним кодексом 

Франції 1804 р. виявилося би неповним без герменевтичного аналізу 

законодавчої дефініції заповіту. Так, згідно зі ст. 895, «заповітом є акт, за яким 

заповідач розпоряджався на час, у котрому його вже не буде, усім своїм майном 

або його частиною і мав змогу його відкликати» [68, s. 79]. Зміст статті 

підтверджує: заповіт був актом, а не договором, що, зрештою, можна сказати й 

про дарування (ст. 894) [11, c. 216]. Відтак дарування разом зі заповітом 

становили в тогочасній Франції проміжний цивільно-правовий субінститут між 

спадковим і зобов’язальним правом. 

Заповіти, відповідно до Цивільного кодексу Франції 1804 р., розподіляли 

на три види: – приватні (написані власноручно спадкодавцем і містили його 

підпис), публічні (укладені нотаріусом у визначеній формі) й таємні [11, c. 229–

230]. У випадку складання таємного заповіту заповідач писав його власноручно, 

запечатував і передавав нотаріусу в присутності шести свідків. Коли заповіт 

складав військовослужбовець, він передавав його керівникові батальйону або 
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іншому вищому офіцерові в присутності двох військових комісарів чи одного 

комісара та двох свідків. Присутність двох свідків вимагалася також у випадку 

складання заповітів на кораблях. На військових кораблях заповіти приймали 

військовий командир корабля спільно з іншим вищим офіцером, а на цивільних 

писар разом із капітаном чи власником корабля [11, c. 230–231]. 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. істотно розширив свободу заповітів, але 

він так і не дозволив заповідати цим документом усе майно, як це простежуємо 

в Англії. Коли у спадкоємця лише одна дитина, народжена у шлюбі, він мав 

право заповідати половину свого майна, коли ж дві – третину, а коли три чи 

більше – тільки четвертину. Майно, яке залишалося в цій законній частці 

спадкового майна, розподілялося порівну між дітьми спадкодавця [158, c. 395] .  

Ст. 896 Цивільного кодексу Франції 1804 р. забороняла використання в 

заповіті фідеїкоміса [68, s. 79], тобто заповідання усього майна одній дитині, 

коли в спадкодавця їх налічувалося дві чи більше. Інститут фідеїкомісу 

зародився у Стародавньому Римі та полягав у тому, що за заповітом 

спадкоємець зобов’язувався передати успадковане майно третій особі. Зазвичай 

обсяг такого майна не повинен перевищувати ¾ спадщини [146]. У 

Середньовічній Франції зміст фідеїкомісу істотно змінився: спадкодавець 

передбачав у заповіті передання усього майна лише одному зі спадкоємців, а 

інших позбавляв права на спадщину. Зазвичай, він заповідав це майно лише 

старшому синові, внаслідок чого виник принцип майорату. Такий спосіб 

спадкування упродовж багатьох століть зберігати цілісність шляхетських 

маєтків. У 1743 р. на підставі королівського ордонансу такий спосіб 

спадкування був санкціонований на законодавчому рівні. Проте ці положення  

скасовано у постреволюційний період, про що зазначалося у відповідних 

рішеннях Конвенту 1792 р. [277, c. 113–114]. Як переконуємося, за правління 

Наполеона Бонапарта продовжувалася післяреволюційна заборона фідеїкомісу, 

а це гарантувало вагоміший захист права дітей на спадщину порівняно з 

дореволюційним французьким законодавством. 
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       Більшість європейських кодексів цивільного права дозволяли спадкодавцям 

установлювати певні умови спадкоємцям щодо поділу його спадщини і 

формування її часток (для прикладу, ст. 608 ЦК Швейцарії 1912 р.). Натомість 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. це забороняв. Навіть у випадку поділу майна 

у процесі спадкування родичами дальших черг ст. 832 Кодексу вказувала 

формувати частки спадкового майна, наскільки це можливо, однакових розмірів 

[187, p. 240–241]. 

Прийняття спадщини, за Цивільним кодексом Франції 1804 р., передбачало 

дотримання певних формальностей. Відкриття та прийняття спадщини 

відбувалося в місцевому суді першої інстанції. Ніхто не мав права бути 

змушеним до прийняття спадщини. Від імені малолітніх спадкоємців спадщину 

приймали їхні батьки чи опікуни. Вважалося, що навіть тоді, коли спадкоємець 

відмовлявся від спадщини на користь іншого спадкоємця чи всіх спадкоємців, 

він спочатку повинен був спадщину прийняти. Предметом спадкування 

вважалися майнові права та дворянські титули. У випадку прийняття спадщини 

спадкоємці спадкували також борги спадкодавця, котрі розподілялися між ними 

пропорційно до спадкових часток. Якщо один  спадкоємець отримував будинок, 

обтяжений іпотекою, він мав право вимагати в судовому порядку ввести її до 

загального перерозподілу боргів між спадкоємцями. Ст. 795 встановлювала 

строк  - три місяці для складання інвентарю (опису спадкового майна), який був 

обов’язковою умовою для прийняття спадщини [11, c. 197]. 

Після спливу часу для укладання інвентарю, а згодом – прийняття 

спадщини, спадкове майно вважалося виморочним. Суд першої інстанції, на 

вимогу зацікавлених осіб або прокурора, призначав куратора виморочного 

спадкового майна. Він відповідав за складання інвентарю спадщини, утримання 

майна в належному стані, своєчасну виплату боргів спадкодавця за рахунок 

його майна, а також перевірку даних про новозаявлених або невідомих 

спадкоємців та їх аргументи щодо пропуску строку прийняття спадщини [68, 

s. 79] (якщо такі аргументи були істотними, суд міг поновити їхні спадкові 

права). 
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Підсумовуючи розглянутий матеріал, можна стверджувати: Цивільний 

кодекс Франції 1804 р. приділяв значну увагу правовому регулюванню 

спадкових відносин, але розглядав їх як другорядні щодо відносин власності, 

оскільки вони забезпечували перехід права власності від одних суб’єктів 

(спадкодавців) до інших (спадкоємців). Заборона фідеїкомісу, обмеження 

спадкових прав позашлюбних дітей, віддалення у спадкових чергах учасників 

подружжя й інші правові норми засвідчують намагання тогочасних 

кодифікаторів віднайти баланс між дореволюційними та постреволюційними 

принципами правового регулювання. Хоча цей документ розрізняв спадкування 

за законом і за заповітом, сам заповіт не належав до спадкового права, а 

вважався правочином, близьким до дарування, унаслідок чого вони перебували 

на межі спадкового та договірного права. 

 

 

Висновки до розділу 2 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. – результат довготривалої еволюції 

французького права, яка набула значної динамічності від початку 

революційних подій 1789 р., а також нових форм правового існування з 

приходом до влади Наполеона Бонапарта. Кодекс, складений фахівцями-

цивілістами, мав важливе практичне значення. Його положення не були 

декларативними і застосовувались на практиці. Саме ця практична складова, на 

наш погляд, зумовила широке використання Цивільного кодексу не лише у 

Франції, а й у багатьох інших європейських державах. 

Досліджуючи положення Цивільного кодексу, зауважимо, що чимало його 

правових інститутів та норм закріплені сьогодні в українському законодавстві. 

Це, зокрема, норми, які стосуються права власності, сімейного права, окремі 

норми з речових прав, спадкування та ін. Порівняльний аналіз Цивільного 

кодексу Франції 1804 р., Австрійського цивільного кодексу 1811 р., Цивільного 

та Сімейного кодексу України підтверджують домінуючий вплив на українську 
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цивільно-правову традицію та цивільне законодавство саме норм французького 

цивільного права. 

        У розділі  показано, що ідеологічними передумовами становлення «нового 

цивільного права» був природно-правовий підхід. Відтак у кодексі були 

реалізовані революційні на той час ідеї, насамперед, щодо правового 

регулювання шлюбних та сімейних відносин.  

       Втім, у Польщі та Румунії, у тому числі на українських землях, ці ідеї 

вступили в суперечності із суспільною практикою того часу, тому відповідні 

норми та інститути не були риципійовані. 

     Загалом кодифікація цивільного права у Франції на початку XIX ст. 

відбувалась в умовах радикальних, складних і суперечливих соціально-

економічних, політичних та правових змін. Не випадково Цивільний кодекс 

Франції 1804 року вважають правовим символом цілої історичної епохи. 
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                                                         РОЗДІЛ 3 

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС ФРАНЦІЇ 1804 Р. ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ У ПОЛЬСЬКІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 

 

 

3.1. Поширення чинності Цивільного кодексу Франції 1804 р. на 

територію Варшавського князівства Французької імперії 

Варшавське князівство (Варшавське герцогство) належало до 

«маріонеткових» держав за керівництва Франції. Його утворив Наполеон 

Бонапарт 12 липня 1807 р. (за наслідками російсько-пруссько-французької 

війни 1806–1807 рр. з наступним підписанням між Росією та Францією 

Тільзитського мирного договору 7 липня 1807 р.) на польських етнічних землях, 

котрі після поділів Речі Посполитої перебували у складі Пруссії [271, s. 15–18]. 

Так, у тексті Тільзитського мирного договору зазначено: «Провінції, які 1 січня 

1772 р. були частиною ворожого Королівства Польського і після того перейшли 

у різні часи у володіння Пруссії, надійдуть [...] у повну власність і володіння 

Його Величності Короля Саксонського за назвою Варшавського князівства» [9, 

c. 761]. Великим князем (герцогом) Варшавським Наполеон призначив свого 

союзника, курфюрста Фрідріха Августа IІ, надававши йому ще 1806 р. титул 

короля Саксонії [200, s. 15–18] (як Великий князь Варшавський він отримав 

ім’я Авґуста ІІІ [133, c. 356–357]). З правового погляду, Варшавське князівство 

становило незалежну конституційну монархію (у князівстві діяв парламент – 

Сейм), що перебувала в альянсі з наполеонівською Францією та в особистій унії 

зі Саксонією [71; 133; 203; 221]

. Однак повнота влади у князівстві належала 

                                                 

 Зазначимо, що аристократія Варшавського князівства прагнула відновити дію 

Конституції Речі Посполитої від 3 травня 1791 р., але Наполеон не пішов на цей крок, 

надавши Варшавському князівству Конституцію (Конституційну хартію), підписану 

22 липня 1807 р. Вона складалася з 12 розділів (89 параграфів), статті яких регламентували 

основи державного управління, судочинства та правового регулювання у державі. Щодо 

державного управління, то Варшавське князівство очолював король, якому належали 

урядова влада та право законодавчої ініціативи. При королі діяла Державна рада (до неї 

входили міністри) з дорадчими функціями у таких питаннях підготовки проектів законів і 
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емісарам Наполеона, а титул Великого князя Варшавського був суто 

номінальним [177, s. 51]. 

Формуванню Варшавського князівства сприяла підтримка Наполеона 

місцевими польськими республіканцями, а також великою громадою поляків-

емігрантів у Франції. Причини створення цієї «маріонеткової держави» різні. 

На думку окремих дослідників, цьому посприяло кохання Наполеона до 

польської аристократки Марії Валевської – матері його сина Александра 

Валевського, що прагнула відродження незалежності своєї Батьківщини [137, 

c. 41]. Проте, вочевидь, у плани Наполеона входило насамперед утворення 

своєрідного «клина», який би розколов союз Росії, Австрії та Прусії, що існував 

у «польському питанні» після поділів Речі Посполитої [127], (до речі, 

французька влада de facto забороняла Варшавському князівствові розвиватися у 

вигляді незалежної держави [250, s. 31]). Крім того, Варшавське князівство 

становило потужне джерело ресурсів для наполеонівської армії (людських і 

продовольчих), яке мало стратегічно важливе географічне розташування – 

знаходилося у центрі Європи. Його площа дорівнювала 104 тис. км
2
 з 

населенням близько 2,6 млн осіб, а після анексії у 1809 р. частини 

підавстрійської Західної Галичини – 155 тис. км
2
 з населенням 4,3 млн. В 

адміністративному сенсі воно поділялося на департаменти – Варшавський, 

                                                                                                                                                                  

адміністративних розпоряджень, розгляду справ у касаційному порядку, розв’язання 

суперечностей між державними органами, адміністративних спорів та ін. Органом 

виконавчої влади був уряд. Законодавчу владу здійснював двопалатний Сейм (складався із 

Сенату (сенаторів призначав король з-поміж єпископів, воєвод і каштелянів) та Палати 

депутатів (3/5 депутатів обирали від дворянства, а 2/5 – від решти населення князівства). 

Сесії Сейму відбувалися раз на два роки. Законотворчий процес мав такий порядок: розгляд 

законопроекту, що надійшов від Державної ради, комісією, обраною Палатою депутатів, 

згодом – власне Палатою депутатів (на цьому етапі відбувалися дебати між членами 

сеймової комісії та членами Державної ради). Прийнятий Палатою депутатів проект закону 

надходив на розгляд до Сенату і після його прийняття – до короля, що мав право затвердити 

закон навіть усупереч негативній думці сенаторів. У тому випадку, коли Палата депутатів 

відмовлялася прийняти закон, король міг розпустити її, а якщо це робив Сенат, – змінити 

його склад, увівши до нього нових осіб. Конституція обумовлювала й зміни у судовій 

системі: існування одного апеляційного та одного касаційного судів (його функції 

виконувала Державна рада); крім того, у кожному департаменті мав діяти цивільний 

трибунал, на два департаменти – кримінальний суд, а у повіті – мировий суддя.  
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Познанський, Калішський, Бидгоський, Плоцький, Ломжинський, з 1809 р. – ще 

й Краківський, Люблінський, Радомський та Седлецький [190, s. 247–250]. 

Кожен департамент розподілявся на 10 повітів за управління префектів. 

Населення князівства обирало департаментські, повітові, а також міські ради 

(на чолі з бургомістрами) як дорадчі органи при місцевій адміністрації [127]. 

Варшавське князівство проіснувало недовго. Так, 26 травня 1812 р. 

Фрідріх Август передав свої повноваження уряду князівства, а 28 червня того ж 

року Сейм оголосив про відновлення Королівства Польського у вигляді 

самостійної держави. Проте територію цієї держави, після невдалого 

російського походу армії Наполеона (1812–1813 рр.) і наступного 

«європейського походу» російської армії, зайняли російські й прусські війська. 

На Віденському конгресі 1814–1815 рр.
 
[197, s. 12–14] це державне утворення 

розділили між Росією та Пруссією. 

Проаналізуємо докладніше власне цивільно-правову сферу Варшавського 

князівства. Наприклад, Конституція 22 липня 1807 р. визначила застосування 

на території князівства французького цивільного законодавства [71]. Унаслідок 

цього сфера регулювання цивільно-правових відносин  тут суттєво змінилася. 

Загалом з утворенням Варшавського князівства у політичному середовищі 

розпочалася дискусія стосовно впровадження на території держави норм 

законодавства наполеонівської Франції. Вона мала два напрями, представлені 

різними суспільно-політичними силами. Проти впровадження наполеонівського 

законодавства виступала насамперед урядова група, очолена головою Урядової 

комісії Станіславом Малаховським, котра виражала погляди великої шляхти, 

протиставляючи французькому праву давнє польське право [277, s. 195]. Проти 

впровадження Цивільного кодексу Франції 1804 р. на теренах Варшавського 

князівства виступало також католицьке духовенство [268, s. 259–262], яке не 

сприймало норми шлюбного права наполеонівської кодифікації. Адже 

цивільний шлюб та розлучення, закріплені у нормах, суперечили і канонічному 

праву, і польській цивільно-правовій традиції. 
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Натомість запровадження у державі французького цивільного 

законодавства підтримували так звані польські якобінці (представники дрібної 

шляхти і міщанства) – радикали, котрі гуртувалися навколо «Gazety 

Warszawskiej». Вони вбачали у цьому суспільно-політичний прогрес, що би 

позитивно позначився на становищі широких верств. Відомий польський 

мислитель Г. Коллонтай, який ідейно підтримував польських якобінців, назвав 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. «універсальною книгою освічених народів» 

[277, s. 195–196]. Одночасно тут уміщено багато революційних норм, що не 

завжди сприймало консервативне польське суспільство [196, s. 227]. У зв’язку з 

цим окремі польські державні діячі прагнули, аби французьке цивільне 

законодавство, яке повинно було діяти у Варшавському князівстві, не 

застосовували у «чистому» вигляді, адаптуючи його до польської цивільно-

правової традиції. 

Польські урядовці, бажаючи впливати на Наполеона під час розроблення 

Конституції Варшавського князівства, підготували меморіал «Декілька зауваг 

до міркувань про те, чи Кодекс Наполеона Великого міг би відповідати нашому 

народові». Серед аргументів проти прийняття Кодексу акцентувалося на 

становому устрої Варшавського князівства, відносинах панщини у селах і 

релігійності широких верств населення, яке сповідувало католицизм [196, s. 

196]. Однак у затвердженому Наполеоном тексті Конституції жодний з цих 

аргументів не враховано, а у ст. 69 титулу ІХ («Судовий порядок») коротко 

зазначено: «Кодекс Наполеона буде цивільним правом Варшавського 

князівства» [71]. 

Окремі положення Конституції 1807 р., котрі стосувалися урегулювання 

цивільно-правових відносин, одразу ж спричинили занепокоєння політичної 

верхівки Варшавського князівства. Йдеться насамперед про ст. 4 титулу І, де 

констатувалося : «Скасовується неволя. Усі громадяни рівні перед законом. 

Статус осіб перебуває під наглядом трибуналів» [71]. Шляхта сприйняла це 

положення як загрозу радикальних змін у суспільних відносинах князівства – 

скасування кріпацтва й панщини [211, s. 24–2; 246, s. 35–39; 294, s. 116–117, 
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190]. Подальші події засвідчують, що Наполеон не поспішав з практичною 

реалізацією задекларованих ним ідей, оскільки прагнув одержати підтримку 

шляхти Варшавського князівства. 

Так, один з трьох декретів, виданих у рамках підготовки до впровадження 

наполеонівського законодавства у Варшавському князівстві, мав на меті 

наблизити шляхту до сприйняття норм Цивільного кодексу Франції 1804 р. У 

ньому підтверджено особисту свободу селян (свободу пересування), натомість 

земля, яку вони обробляли, визнавалася власністю поміщика. Проте для того, 

аби селянське питання жодним способом не впливало на ставлення шляхти до 

Цивільного кодексу, його вилучили з цивільно-правової сфери й перенесли до 

адміністративної (лише подекуди, коли це було вигідно власникові землі, певні 

його аспекти вводили до цивільної сфери)
 

[273, s. 24–25, 60–62]. Отже, 

зважаючи на те, що панщина не зазначалась у системі цивільного права, 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. не містив жодних конкретних приписів, які б 

остаточно скасовували її. 

Конституція Варшавського князівства не встановлювала дати 

впровадження Цивільного кодексу Франції 1804 р., адже воно потребувало 

копітких і тривалих приготувань. Їх доручили міністру юстиції Варшавського 

князівства Ф. Любенському [245]. По-перше, необхідно було перекласти 

Кодекс польською мовою, по-друге – організувати осередок для підготовки 

кадрів для судової й адміністративної сфер князівства, зокрема реорганізації 

судочинства за французьким узірцем [273, s. 40, 67]. 

Щодо перекладу Цивільного кодексу Франції 1804 р. польською мовою, то, 

як зазначають польські автори, їх існувало декілька: насамперед – переклад 

1807 р. авторства Ф.  Шанявського, хоча він мав багато недоліків, а також низка 

приватних перекладів [277, s. 197]. Російські ж дослідники стверджують, що 

Цивільний кодекс Франції 1804 р. (як і Торговий кодекс) польською мовою 

перекладений не був, і його використовували на основі тексту оригіналу, тобто 

французькою мовою [127]. У цьому контексті зауважимо: попри недосконалі 

переклади Цивільного кодексу польською мовою (вони усе-таки існували), для 
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його успішного впровадження у життя не вистачало передусім видання з 

детальними коментарями для полегшення застосування на практиці. 

Коли ж ідеться про осередок для підготовки нових урядових та судових 

кадрів, то наголосимо: ще у 1807 р. декілька юристів (Ф. Шанявський, 

А. Вичеховський та ін.) організували приватні лекції. На основі цих курсів, з 

ініціативи Ф. Любенського, у травні 1808 р. відкрито Школу права (навчання 

тут розпочалося 1 жовтня, а у 1811 р. до закладу приєднали Школу 

адміністративних наук), яка мала на меті підготовку кадрів для потреб 

судочинства й адміністрації, переважно щодо французького законодавства 

(«Вказувати дорогу тим, хто прагне вивчати Кодекс Наполеона Великого і 

забезпечити їм широке розуміння права»). Школа права відіграла значну роль у 

вихованні правової культури поляків, а також поширенні серед них знань про 

наполеонівську кодифікацію права. Її найвідомішими професорами стали уже 

згадуваний Ф. Шанявський – вихованець Краківської академії, священик, який 

прагнув довести, що французьке право не шкідливе для церкви, та 

Я. Бандтке – випускник університету німецького м. Галле, дослідник римського 

права й історії польського права. Навчальна програма, розроблена ними, 

формально спиралася на дидактичну модель наполеонівських державних 

правничих шкіл, але на практиці не дотримувалася. Специфіка викладання 

(відхід від формалізму) в Школі права наближала її до французьких приватних 

академій права часів Консулату, де застосовували критичний та історико-

філософські методи дослідження права, поєднані з докладним поясненням 

текстів [277, s. 204–206]. 

Зазначимо, що Ф. Любенський оголосив про введення у дію Цивільного 

кодексу Франції 1804 р. у Варшавському князівстві з 1 травня 1808 р. [216, s. 2–

3]. Це було спричинено указом короля Фрідріха Августа від 27 січня 1808 р. 

Тут, зокрема, говорилось: «1. Кодекс Наполеона, який отримав обов’язкову 

силу для Варшавського князівства за ст. 69 розділу ІХ Конституції, починаючи 

з 1 травня поточного 1808 р., упроваджується в усіх цивільних судових 

установах Варшавського князівства. 2. Цивільні судді усіх найменувань, за 
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всіма щойно отриманими справами, з 1 травня поточного року зобов’язані 

виносити свої рішення не інакше, як згідно з правилами й узаконеннями того ж 

Кодексу Наполеона» [8, c. 1]. 

Таке пришвидшене впровадження у Варшавському князівстві норм 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. одразу ж зумовило гостру критику елітою 

держави (щодо методів упровадження Кодексу, зневажання польських 

національних традицій правового життя, нестачі відповідно підготовлених 

кадрів, які би могли здійснювати судочинство за новими цивільно-правовими 

нормами, та ін). Особливої критики зазнало «тимчасове» впровадження 

Кодексу цивільної процедури від 1806 р.: повсюди заперечували зростання 

судових зборів, гонорарів адвокатів, тривалі терміни очікування на виконання 

судових рішень тощо [277, s. 199]. Зауважуючи критику, король Фрідріх Август 

видав 10 жовтня 1810 р. указ, який деталізував використання Цивільного 

кодексу Франції 1804 р. на території Варшавського князівства. Констатуючи 

вагомість цього нормативно-правового акта, детальніше охарактеризуємо його 

зміст. 

У ст. 1 першого розділу «Правила про зобов’язальну силу Кодексу 

Наполеона» цього указу стверджувалося: «Кодекс Наполеона є цивільним 

законом для Варшавського князівства; французьке цивільне право, під назвою 

Кодексу Наполеона, прийняте французьким законодавчим корпусом 3 вересня 

1807 р., згідно з указом Його Величності Імператора Французів, Короля 

Італійського, Протектора Рейського Союзу, виданого 22 серпня того ж року, 

має бути керівництвом для Нашого Варшавського князівства» [8, c. 2]. Йшлося 

також про те, що французький оригінал Кодексу вважається обов’язковим для 

використання відповідними інстанціями доти, доки не буде оприлюднено його 

офіційний переклад польською мовою. Як зазначалося, польський переклад 

Цивільного кодексу Франції 1804 р., здійснений за вказівкою Ф. Любенського й 

опублікований (у двох томах) 1808 р. у друкарні чернечого ордену варшавських 

піярів, буде впроваджений у судочинство тоді, коли не відповідатиме оригіналу 

(вочевидь, у цей час здійснювалась його апробація). 
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У ст. 2 наголошувалося: «закони Кодексу Наполеона отримують дійсну та 

повну обов’язкову силу з 1 травня 1808 р. за точним змістом Нашого (Фрідріха 

Августа. – М. С.) указу, виданого 27 січня 1808 р.» [8]. 

Надзвичайно важливою була ст. 3, за якою Цивільний кодекс Франції 

1804 р. у Варшавському князівстві отримував обов’язкову силу, але з 

урахуванням змін, котрі, зважаючи на місцеву специфіку, ухвалив Сейм 

князівства. Як своєрідне продовження цього, у ст. 4 наголошувалося, що «з 

1 травня 1808 р. усі попередні закони втрачають свою силу та значення, а тому 

в жодному випадку, починаючи від вказаного часу, не можуть бути застосовані, 

за винятком лише тих випадків, коли Кодекс Наполеона посилається на місцеві 

звичаї й інститути, а також за винятком дій і подій, здійснених до 1 травня 

1808 р.» [8, c. 2]. 

Питання юридичної чинності у Варшавському князівстві попередніх 

польських законів було надто важливим, і йому присвячено весь другий розділ 

указу Фрідріха Августа від 10 жовтня 1810 р. Так, у ньому чітко визначено: 

щодо польських законів єдиним керівництвом мають бути їхні оригінальні 

збірки під назвою «Volumina Legum», сеймові конституції та постанови уряду, 

перевірені часом збірки законів, укладені Г. де Фульштейном і А. Трембіцьким 

[8, c. 3]. Тобто влада Варшавського князівства намагалася чітко впорядкувати 

(фактично кодифікувати) давні польські закони задля уникнення різноманітних 

юридичних тлумачень. Окрім того, у другому розділі установлено «особливі 

правила стосовно застосування попередніх законів до деяких головних 

предметів». Наприклад, ст. 11 констатувала: «Права спадщини за законом 

мають обговорюватися залежно від часу смерті особи, після якої відкрилася 

спадщина. Коли смерть сталася до 1 травня 1808 р., у такому випадку належить 

застосовувати колишні закони; коли ж смерть сталася у день 1 травня або ж 

пізніше, то належить використовувати правила Кодексу Наполеона. Коли ж 

щодо часу смерті згодом виникне сумнів і немає доказів стосовно того, чи 

сталася смерть до 1 травня 1808 р., у самий цей день або ж після 1 травня 

1808 р., у такому випадку застосовується Кодекс Наполеона» [8, c. 4–5]. 
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До речі, саме спадковому праву в указі від 10 жовтня 1810 р. відведено чи 

не найбільше статей. Розглянуті також питання, пов’язані з договірним, 

майновим і вексельним правом. Беручи до уваги резонансність питання 

розлучень у Варшавському князівстві, докладніше зупинимось на ньому. Так, в 

указі роз’яснювалося: «До розлучень, закінчених, принаймні, у першій інстанції 

до 1 травня 1808 р., не можуть бути застосовані правила VI-го розділу І-ї книги 

Кодексу Наполеона («Про вимоги про визнання шлюбу нікчемним». – М. С.), 

натомість ці справи необхідно вирішувати на основі попередніх законів»  

[8, c. 6]. 

Від 15 серпня 1810 р. (згідно з указом Фрідріха Августа від 9 червня 

1810 р.) наполеонівське цивільне законодавство поширили на чотири так звані 

підгаліційські департаменти, створені з польських етнічних земель, введених до 

Варшавського князівства на основі так званого Віденського трактату від 

14 жовтня 1809 р. [8, c. 7]. Перспективу впровадження тут Цивільного кодексу 

Франції 1804 р. також  критикувала шляхта, яка побоювалася за власні 

економічні інтереси. Дії супротивників французького законодавства змусили 

Ф. Любенського пришвидшити підготовку його впровадження на 

новоприєднаних територіях [245, s. 131–132]. У Краківській академії 

1809/1810 навч. р. навіть відкрили кафедру французького права, викладання 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. на якій доручили молодому викладачеві 

вексельного права А. Крижановському. Його лекційний курс про французьке 

цивільне право називався «Цивільне крайове право» А. Крижановському 

доручили також перекласти кодекс польською мовою, однак за час існування 

Варшавського князівства він так і не встиг завершити переклад [277, s. 206–

207]. Для новоприєднаних територій Фрідріх Август видав 16 січня 1811 р указ 

(аналогічний указу від 10 жовтня 1810 р.), докладно обумовлюючи 

«обов’язкову силу законів для новоприєднаного краю» [8, c. 8–9]. 

Окрім того, у 1808–1810 рр. на території Варшавського князівства ввели у 

дію основні французькі закони зі сфери цивільно-правового регулювання – 
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Цивільний кодекс Франції 1804 р. і Торговий кодекс [127]

. Якщо спершу 

норми Цивільного кодексу викликали спротив населення, то з часом громадська 

думка стосовно нього змінилася, навіть у шляхти.  

 Разом із Цивільним кодексом Франції у Варшавському князівстві 

запроваджено також ведення актів цивільного стану. Завдяки цьому прізвище 

та ім’я багатьох осіб уперше внесли до офіційних документів. У рамках 

призову на військову службу, за Декретом 8 травня 1809 р. передбачено, 

зокрема, запис призовників на підставі імені й прізвища згідно з цими 

документами. Крім реєстрів цивільного стану, Декретом від 18 січня 1810 р. 

запроваджено й інший реєстр: у кожній громаді президент чи бургомістр, а в 

селі – сільські війти  вели книгу населення, куди записували всіх жителів (ст. 1) 

зі зазначенням імені й прізвища. Службовці цивільного стану зобов’язувалися 

щоквартально повідомляти службовим особам інформацію про народження, 

смерть і укладання шлюбу (ст. 7) і в кожному випадку – з назвою імені та 

прізвища [212, S. 28–48]. Впровадження таких актів, з нашого погляду, було 

одним з найважливіших позитивних наслідків впливу французького цивільного 

законодавства на польське право. 

Це нововведення, однак, негативно сприйняло духовенство. Представники 

церковної ієрархії й надалі не сприймали інститут цивільного шлюбу, зокрема 

щодо форми його укладання (обов’язкові цивільні шлюби перед урядником 

цивільного стану), розлучення, а також не визнавали юрисдикції загальних 

судів у шлюбних справах. Ситуація загострювалася, оскільки у випадках 

нестачі адміністративних кадрів функції урядників цивільного стану покладали 

саме на духовенство, що суперечило нормам канонічного права католицької 

церкви. Духовенство відмовлялося від таких функцій, надсилаючи численні 

                                                 

 Відзначимо, що французький Торговий кодекс 1807 р. ввели у дію, згідно з 

рішенням Сейму і указом Фрідріха Августа від 24 березня 1809 р. У ньому йшлося про те, 

що французькі закони, затверджені указами 1807 р. під загальною назвою “Торговий кодекс”, 

приймаються як торгові закони для Варшавського князівства з 1 травня 1809 р. Указом 

Фрідріха Августа від 9 червня 1810 р., з 5 серпня 1810 р. дію Торгового кодексу поширено й 

на підгаліційські департаменти. 
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петиції до уряду [209, s. 53; 291, s. 6–7; 292, s. 49, 203–204]. Священики не вели 

реєстру цивільного стана, записували дати народження, шлюби й смерті у 

церковні книги [212, S. 28–48]. Тому Фрідріх Август указом від 23 лютого 

1809 р. змушений був, хоча би частково, урегулювати це питання. Указ, 

скажімо, не відміняв того, що представники духовенства (парохи) 

виконуватимуть подекуди функції урядників цивільного стану («Духовенство 

спочатку виконуватиме акт цивільного стану, а згодом – пов’язані з ним 

релігійні обов’язки»). Однак він передбачав видання інструкції, яка дозволяла 

священикам не проголошувати здійснених судами розлучень навіть цивільних 

шлюбів. У цьому указі враховано також скарги духовенства на норми 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. щодо релігії. Отже, ці норми, згідно з 

указом Фрідріха Августа для Варшавського князівства вважалися фактично 

«мертвою літерою» (практично не застосовувалися). Тож упродовж усього його 

існування було оформлено лише декілька розлучень і кільканадцять цивільних 

шлюбів [209, s. 53; 291, s. 6–7; 292, s. 49, 203–204]. 

У практиці Варшавського князівства певні приписи Цивільного кодексу 

Франції 1804 р. розходилися з потребами часу і правовими традиціями держави. 

До речі, ст. 11–12 Цивільного кодексу були достатньо ліберальними: 

«Іноземець користується у Франції такими ж цивільними правами, як і цивільні 

права, що надані або будуть надані французам за договорами з державою, до 

якої належить цей іноземець. [...] Іноземка, яка вийде заміж за француза, 

слідуватиме стану свого чоловіка». Однак він мав певні рестрикційні 

(обмежувальні) приписи стосовно надання громадянських прав іноземцям: 

«Якщо заява подається з метою отримання французького громадянства чи 

поновлення у ньому [...], компетентний орган, який приймає заяву, приступає 

до розгляду моральних якостей, лояльності та, за необхідності, ступеня 

асиміляції заявника у Франції. Коли ж заява подається від імені неповнолітньої 

особи, компетентний орган, який прийняв її, збирає аналогічні відомості про 

неї» [11]. 
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Ці норми дещо суперечили політиці влади Варшавського князівства, яка 

стимулювала еміграцію до держави: і з економічного, і з національного погляду 

заохочувалося насамперед переселення до Варшавського князівства поляків з 

інших польських теренів. У зв’язку з цим виникла потреба видання спеціальних 

приписів до Цивільного кодексу Франції 1804 р., котрі б докладно визначали 

статус «мешканця» Варшавського князівства. Проте певні рестрикційні 

приписи продовжували діяти стосовно євреїв [277, s. 200]. 

Щодо відносин між батьками та дітьми, «мертвою літерою» залишилися 

приписи ст. 375–376 Цивільного кодексу Франції 1804 р.: «Батько, який має 

дуже серйозний привід для невдоволення поведінкою дитини, може 

користуватися такими виправними заходами. [...] Коли дитина не досягла 

16 років, то батько може позбавити її волі на строк, який не може перевищувати 

місяця. З цією метою голова трибуналу округу повинен, на прохання батька, 

видати ордер на арешт» [11]. Практично ж на теренах Варшавського князівства 

замість позбавлення волі щодо дитини, яка вчинила проступок, продовжували 

застосовувати норми, традиційні для давнього польського права. Так, за 

головою родини (батьком) зберігалось право карної юрисдикції щодо членів 

сім’ї (у тому числі право застосовувати фізичні покарання) [250, s. 43–45]. 

Приписи Цивільного кодексу Франції 1804 р. стосовно опіки, хоча й 

виявилися схожими на подібні засади давнього польського права (скажімо, 

визнання першості родини у виконанні опікунських функцій), були 

розкритиковані через значний формалізм і велику кількість сумнівних моментів 

на практиці [182, s. 131–132]. 

У сфері майнових відносин Цивільний кодекс Франції 1804 р. не 

запровадив суттєвих змін. Був забезпечений захист інтересів землевласників. 

Наприклад, відповідні приписи гарантували, що нове право не матиме 

зворотньої сили, аби не порушити набутих раніше прав. Антифеодальні 

приписи Кодексу стосувалися скасування різноманітних повинностей: 

«Необхідним елементом усякої довічної ренти, встановленої у вигляді оплатної 

чи безоплатної уступки земельної ділянки, є можливість викупу цієї ренти. 
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Проте кредитору дозволяється встановити правила про викуп й умови викупу. 

Так само йому дозволяється обумовити у договорі, що рента може бути 

викуплена лише після відповідного строку, який, проте, ніколи не може 

перевищувати 30 років; протилежне ж застереження є нікчемним» (ст. 530) [11]. 

Однак на польських землях такі приписи мали зовсім інше застосування. У 

Франції особа, для прикладу, що отримувала нерухомість на підставі договору 

ренти, ставала її власником, а її обов’язок оплати ренти мав характер 

дебіторської заборгованості. У Варшавському ж князівстві право власності 

селянина на надану йому за договором ренти землю, переходило до нього лише 

після повної сплати її вартості дідичу (спадковому власникові) [294, s. 116–117, 

190]. Тобто у цьому випадку класичний договір ренти (він, до речі, закріплений 

і у гл. 56 Цивільного кодексу України), який впроваджувався французьким 

цивільним законодавством, фактично був договором купівлі-продажу землі в 

розстрочку, що суттєво обмежувало права польських селян порівняно із 

французькими. 

 Шляхта гостро критикувала іпотечні приписи Цивільного кодексу Франції 

1804 р. Порівняно із узірцево організованими прусськими іпотечними 

приписами, навіть приписами давнього польського права у сфері іпотеки, 

приписи Цивільного кодексу виявилися недосконалими. Так, французькі 

іпотечні норми (зокрема таємність і загальність) не гарантували безпечності 

реального кредиту й, окрім того, ускладнювали отримання позик під заставу 

нерухомості. Вони суперечили економічним інтересам шляхти Варшавського 

князівства, яка мала борги ще з часів прусського панування, а тому опинилася у 

скрутному становищі, спровокованому фінансовою політикою Наполеона. 

Тому Ф. Любенський скликав комісію для опрацювання змін іпотечних 

приписів Цивільного кодексу Франції 1804 р. Однак Фрідріх Август не 

допустив жодних спроб реформи [273, s. 232]. 

У судовій же практиці було започатковане широке використання приписів 

ст. 1188 та ст. 1244 Цивільного кодексу Франції 1804 р., котрі уповноважували 

суд до пролонгації сплати боргів або розстрочки дебіторської заборгованості. 
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Наведемо розлогу цитату: «Боржник не може більше претендувати на пільги за 

термінами, якщо своїми діями він не забезпечив виконання узятих ним за 

контрактом зобов’язань перед своїм кредитором. [...] Боржник не може змусити 

кредитора прийняти частковий платіж боргу, хоча би борг був поділеним. 

Однак, ураховуючи стан боржника і беручи до уваги потреби кредитора, суддя 

може перенести або розстрочити платіж боргу в межах дворічного періоду. 

Спеціальним і обґрунтованим рішенням суддя може постановити, що на суми, 

відповідні перенесеним термінами платежу, відсотки будуть нараховуватися за 

зниженою відсотковою ставкою, яка не може бути нижчою від узаконеної 

відсоткової ставки, або що платежі будуть зараховуватися передусім у рахунок 

суми основного боргу. Крім того, згадані заходи можуть бути поставлені 

суддею у залежність від виконання боржником актів, які полегшують або 

гарантують сплату боргу. Положення цієї статті не застосовуються до 

аліментних зобов’язань. [...] Рішення судді [...] призупиняє приведення у 

виконання судової вимоги, пред’явленої кредитором. Підвищення відсотків або 

штрафної неустойки через прострочення призупиняється до завершення 

відстрочки, наданої суддею» [11]. 

Наголосимо також, що Декретом від 26 червня 1811 р. Фрідріх Август 

забезпечив право власника під час публічного примусового продажу його 

нерухомого майна на ціну, не нижчу від 2/3 його оціночної вартості [33]. 

У Варшавському князівстві не набули значного використання приписи 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. з договірних зобов’язань. Варто ще раз 

зауважити: поширені у державі відносини панщини містили певні елементи 

договірних зобов’язань (виконання селянами повинностей для поміщика було 

схожим до надання послуг, а користування селян землею поміщика – на умови 

її оренди), але ця важлива сфера залишилася поза регулюванням нормами 

Цивільного кодексу Франції 1804 р., оскільки формально Кодекс не знав 

правозастосування примусової праці. Тож відносини між селянином і дідичем 

були зараховані до адміністративної сфери й регулювалися давніми 
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приписами – нормами польського звичаєвого права та рішеннями судів [211, 

s. 24–25; 236, s. 35–39]. 

Досліджуючи особливості впливу Цивільного кодексу Франції 1804 р. на 

цивільно-правові відносини у Варшавському князівстві, не можна оминути 

увагою спадкування за заповітом (цій сфері присвячено ст. 896: 

«Забороняються субституції (під призначення спадкоємців). Будь-яке 

розпорядження, за допомогою котрого обдарований або особа, призначена 

спадкоємцем, або легатарій будуть зобов’язані зберегти майно і передати його 

третій особі, буде нікчемним, навіть щодо обдарованого чи особи, призначеної 

спадкоємцем, або легатарія» [11]). Ця сфера виявилася чи не найбільше 

зміненою французьким цивільним законодавством, адже до того часто, зокрема 

у селах, регулювалася польським звичаєвим правом [295, s. 67–71]. 

Специфічним було функціонування Цивільного кодексу Франції 1804 р. у 

Варшавському князівстві в так званий перехідний період (1813–1815) – під час 

вступу російських військ на його терени. Тоді надзвичайно активізувалися 

противники французького законодавства, у тому числі представники 

духовенства та впливових аристократичних кіл, серед котрих – князь 

А. Чарторийський. Він вважав Цивільний кодекс Франції 1804 р. однією із 

головних перешкод відновлення унії між Польщею та Литвою, за яку активно 

агітував, був прихильником його заміни Литовськими статутами й урядування 

за нормами давнього польського права. Ці ідеї А. Чарторийський виклав у 

меморіалі до російського імператора Олександра І, що у 1814 р. санкціонував 

створення Комісії цивільної реформи, яка мала опрацювати можливість заміни 

наполеонівського законодавства польською національною кодифікацією. До 

Комісії увійшли і противники, і прибічники Цивільного кодексу Франції 1804 р. 

З-поміж останніх переважали колишні урядовці Варшавського князівства, 

пов’язані з Ф. Любенським, котрі акцентували на позитивах Кодексу та його 

можливій адаптації до різноманітних життєвих потреб, вважаючи повернення 

до давнього польського права анахронізмом. Однак перевагу отримали саме 

його супротивники. Подальшу роботу над реформою цивільного права 
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доручили А. Беньковському, який мав розробити проект найширших змін, 

зокрема у галузі шлюбного права, і водночас підготувати план польської 

національної кодифікації цивільного права [277, s. 67–71]. 

Підсумовуючи розглянутий матеріал, можна дійти висновку: за часів 

існування Варшавського князівства Цивільний кодекс Франції 1804 р. став його 

головним правовим джерелом для регулювання цивільно-правової сфери, що 

спричинено першочерговою участю Франції у створенні цього державного 

утворення. 

Спершу запровадження Цивільного кодексу Франції 1804 р. у юридичну 

практику Варшавського князівства зазнало суворої критики щодо способів його 

використання, недосконалості перекладу тексту та ін. Згодом критика 

обмежилася головною критикою окремих його приписів стосовно шлюбного 

права (визнання світського характеру шлюбу та можливості його розірвання 

через розлучення). Цю неузгодженість польської цивільно-правової традиції, 

яка передбачала визнання шлюбу духовним зв’язком і заперечувала розлучення, 

та французького цивільного права за часів існування Варшавського князівства 

так і не було врегульовано. 

Зважаючи на специфіку Варшавського князівства, певні положення 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. зазнавали змін. У життя їх упроваджували 

через укази фактичного правителя держави Фрідріха Августа. Проте ці зміни 

виявилися незначними і стосувалися насамперед сфери сімейного й спадкового 

права, а також обмежували цивільні права польського селянства. 

3.2. Трансформація цивільно-правових норм Цивільного кодексу 

Франції 1804 р. на польських землях у складі Російської імперії та у 

Краківській республіці 

Для польських етнічних земель період 1814–1815 рр. став визначальним на 

декілька десятиліть. Так, зі вступом російської армії у 1814 р. до Варшави 

розпочалося de facto утворення Королівства Польського, хоча впродовж цього 

року ще існувало Варшавське князівство, для управління яким російський 
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імператор Олександр І призначив генерал-губернатора та Верховну раду 

князівства [231, s. 11–17]. 

Однак уже 3 травня 1815 р., за умовами трактату «Про затвердження 

добробуту поляків», укладеного між Росією, Австрією та Пруссією, 

Королівство Польське увійшло до складу Російської імперії. Ст. 5 цього 

трактату визначала: «Варшавське князівство, за винятком його частин, котрим 

[...] відведене інше призначення, назавжди приєднується до Імперії Російської. 

Воно, згідно зі своєю Конституцією, буде у нерозривному з Росією зв’язку та у 

володінні Його Величності Імператора Всеросійського, спадкоємців його і 

наступників на вічні часи. Його Імператорська Величність припускає дарувати, 

на свій розсуд, внутрішній розвиток цій державі, яка має перебувати під 

особливим управлінням. Його Величність, за існуючими звичаєми і порядком 

інших його титулів, додасть до них і титул царя (короля) польського» [127]. 

Олександр I оголосив 9 травня 1815 р.  маніфест «Про приєднання до 

Імперії Російської значної частини Варшавського князівства під назвою 

Королівства Польського». У цьому документі зазначалося, що у 

новоствореному краї буде введено систему управління на «особливих 

правилах», зі збереженням дії місцевого права. Наступним маніфестом від 

25 травня того ж року Олександр I оголосив про створення Королівства 

Польського як національно-автономного утворення в складі Російської імперії 

та надання йому Конституції [207]. Права Росії на Королівство Польське 

підтвердила ст. 1 Акта Віденського конгресу від 9 червня 1815 р. [260, s. 25]. 

Правова система Королівства Польського на початках існування 

використовувала законодавство Варшавського князівства. Згодом вона зазнала 

змін, особливо внаслідок реакції Російської імперії на спроби відновлення 

поляками національної державності (повстання 1830–1831рр. та 1863–1864 рр.). 

Погоджуємось із дослідниками С. Коданом та С. Февральовим, котрі 

поділили процес формування системи права Королівства Польського на 

декілька етапів: 
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Перший: 1815–1832 рр. – «правовий простір, максимально локалізований 

та практично зовсім ізольований від російської системи права». 

Другий:1832–1864 рр. – скасування дії Конституції Королівства 

Польського 1815 р. після повстання 1830–1831 рр. і початок процесу 

активнішого узгодження польського та загальноросійського законодавств. 

Третій: 1864–1881 рр. – подальша трансформація правового регулювання 

у краї після повстання 1863–1864 рр., але зі збереженням особливої процедури 

прийняття законодавчих актів для підданих-поляків. 

Четвертий: 1881–1917 рр. – збереження місцевого права лише у сфері 

регулювання приватноправових відносин [127].  

Така періодизація, на наш погляд, найкраще відображає зміни у правовій 

системі Королівства Польського. А у межах цих періодів не лише відбувалися 

зміни у системі регіонального та національного управління, а й трансформація 

джерел місцевого права і розвиток галузевого правового регулювання. Отже, 

найдовше специфіка місцевого права – упродовж усього 

«післянаполеонівського» сторічного перебування польських земель у складі 

Російської імперії – зберігалася у сфері цивільно-правових відносин [240,  

s. 356–357]

, яка, власне, цікавить нас найбільше. 

Польська учена З. Суйка-Зєлінська розподіляє дію Цивільного кодексу 

Франції 1804 р. на теренах Королівства Польського на декілька періодів. 

Перший з них припадає на роки виникнення так званої конституційної ери. 

Скажімо, Конституція Королівства Польського 1815 р. зберігала колишній 

правовий стан польських земель. У сфері цивільного права, зокрема, залишився 

чинним Цивільний кодекс Франції 1804 р. Проте відбулися кардинальні зміни 

щодо його рецепції, оскільки зникли політичні чинники, котрі сприяли 

обов’язковості цього Цивільного кодексу на польських землях. Тобто він 

залишився «не з наказу імператора, а з наказу розуму», ставши частиною 

                                                 

 Крім положень французького Цивільного кодексу (про який йтиметься далі), у 

Царстві Польському зберіг дію й французький Торговий кодекс. 
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польської цивільно-правової традиції. Кодекс щоразу більше відповідав 

економічному розвитку Королівства Польського й міг активно реагувати на 

темп зростання капіталістичних відносин у краї, зокрема після реформ 60-х 

років XIX ст. [277, s. 209–210]. Одночасно залишалася потреба змінити 

найпроблемніші норми цього документа, котрі не сприймалися польським 

суспільством, – норми сімейного й іпотечного права [196, s. 229].  

Щодо змін у законодавстві, то найважливіші з них відбулися у 

конституційній сфері. Утворена в 1815 р. при Тимчасовому уряді 

Кодифікаційна комісія, яка мала випрацювати польський національний кодекс, 

дотримувалася плану А. Беньковського. Тим часом кола, пов’язані з Урядовою 

комісією юстиції, вбачаючи потребу певних законодавчих змін у дусі 

«національних потреб», прагнули обмежити їх лише поправками до Цивільного 

кодексу Франції 1804 р. Саме цим зумовлене й відкликання міністра-секретаря 

Стану І. Соболевського, котрий запропонував відкласти роботу над 

національним кодексом і активно зайнятися розробленням поправок до 

Цивільного кодексу Франції 1804 р., у тому числі в іпотечному та сімейному 

праві. Цьому сприяли російський імператор Олександр І і член Таємного 

комітету Російської імперії М. Новосільцев, на переконання якого повернення 

давніх польських прав не буде корисним ані Королівству Польському, ані 

Російській імперії загалом [260, s. 37–46]. 

Отже, цивільному праву Королівства Польського на початках існування 

притаманні часткові корективи Цивільного кодексу Франції 1804 р. Ці зміни 

пов’язані із неузгодженостями між французьким законодавством та польською 

цивільно-правовою традицією, (зокрема щодо сімейного права, певні норми 

котрого, як уже зазначалося, суперечили нормам канонічного права 

католицької церкви. 

У перші роки існування Королівства Польського католицьке духовенство 

активно розпочало кампанію з реформування шлюбного права. Однією з її 

причин стало скасування 1816 р. розлучень у Франції, де здійснювалася 

реставрація королівської династії Бурбонів [124, c. 318–320]. Тож у Королівстві 
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Польському були опубліковані матеріали про кількарічну боротьбу духовенства 

щодо скасування цивільних шлюбів, розлучень і світської юрисдикції у 

сімейних справах [303, s. 47–48]. Уряд розпочав роботу над реформою, проект 

якої підготував політичний діяч М. Возницький, прагнучи примирити інтереси 

церкви зі засадами загального цивільного права. Про свій проект реформи автор 

писав: «Його характерною ознакою є пошанування невіддільної від 

національного щастя повноти законодавчої конституційної влади» [228, s. 8]. 

Під час сеймових дебатів проект М. Возницького зазнав критики і кліриків, 

котрі не сприймали приписів про світську юрисдикцію у сімейних справах, і 

лібералів, які виступали за світський характер інституту шлюбу. Католицький 

священик, дослідник сімейного права у Польщі П. Риґула констатував: «У 

Польщі перед поділами цивільне законодавство не охоплювало сімейні справи, 

вони перебували у компетенції церкви. Після поділів, уже у Варшавському 

князівстві, 1 травня 1808 р. запроваджено Цивільний кодекс Франції 1804 р., 

який визнавав шлюб цивільним зв’язком. Згодом, після утворення у 1815 р. 

Королівства Польського, норми цього Кодексу поширились на територію нової 

держави. На першій сесії Сейму 27 березня 1818 р. уряд, однак, подав проект 

перегляду цивільного права у питаннях, котрі стосувалися власне шлюбу 

(йдеться саме про проект М. Возницького. – С. М.). У вступі до згаданого 

проекту іменем короля та народу стверджувалося, що шлюб не є лише 

цивільним договором. [...] Автори цього тексту запропонували деякі поправки 

до зобов’язального права, котрих вимагала святість шлюбу та засади 

католицької релігії. Проте цей проект, який, усе ж, залишав юрисдикцію 

сімейних справ у компетенції цивільних трибуналів, був відхилений послами 

під час голосування 6 червня 1818 р.» [268, s. 259–262]. 

Дискусії щодо змін у системі сімейного права тривали на сесіях Сейму (в 

Посольській ізбі) у 1818, 1825, 1830 рр. Неможливість досягти згоди, що, на 

перший погляд, виглядало суперечкою між Сеймом та урядом, насправді було 

наслідком конфлікту, який існував між двома позиціями у політичному 

середовищі Королівства Польського стосовно питання шлюбу: одна група 
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визнавала шлюб релігійним зв’язком, інша вбачала у ньому виключно 

цивільний зв’язок. Унаслідок цього на сесії Державної ради 24 травня 1825 р., з 

урахуванням позиції Олександра І, внесено певні зміни до статей Цивільного 

кодексу Франції 1804 р., котрі регулювали сімейні правовідносини. Однак 

питання шлюбу, зокрема й щодо розлучень, залишалися у віданні цивільних 

трибуналів [282. s. 205–208]. 

У вересні 1816 р. відбулися позитивні зміни в частині обов’язкового 

ведення актів цивільного стану. Цього року Урядова комісія з віри, релігії та 

публічної освіти зобов’язала духовенство за допомогою єпископів вести 

відповідні реєстри. Комісія, однак, стикнулася з негативною реакцією багатьох 

священиків: вони виступали проти того, щоб переймати обов’язки службовців 

цивільного стану. Більшість членів духовенства прагнули звільнитися від цього 

додаткового обов’язку. Але їхні очікування не здійснилися, оскільки 1825 р. 

Сейм у ст. 71 Цивільного кодексу Королівства Польського об’єднав реєстр 

цивільного стану з церковними книгами і зобов’язав голів парафій їх вести. 

Кодекс також уповноважував Урядову комісію з релігійних питань видавати 

приписи щодо призначення світських службовців для громадян – не католиків, 

а також для католиків, які не мають місця проживання в жодній парафії (ст. 92 ). 

Стосовно євреїв було видано уповноваження про окреме регулювання ведення 

реєстрів цивільного стану (ст. 93) [212, S. 28–48]. У такий спосіб було 

впроваджено у життя положення Цивільного кодексу Франції 1804 р. щодо 

ведення реєстрів, які мали статус офіційних документів. 

Окрім реформи сімейного права, впродовж середини 1810-х рр. у 

Королівстві Польському тривала й реформа іпотечного права на основі 

наполеонівської кодифікації, розпочата ще за часів Варшавського князівства. 

Так, цивільна депутація за керівництва А. Вичеховського пропонувала узяти за 

зразок приписи прусського права. Однак у кінцевому підсумку проект вийшов 

оригінальним. Його ухвалили 3 квітня 1818 р. під назвою «Право про зміцнення 

власності на нерухоме майно, про привілеї та іпотеки замість титулу XVIII 

книги ІІІ Цивільного кодексу» [277, s. 211] й оприлюднили 26 квітня 1818 р. як 
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Закон «Про зміцнення власності на нерухоме майно, про привілеї та іпотеки» 

(він складався із 163 статей, об’єднаних у 10 розділів) [6; 91]. Закон отримав 

високу правову оцінку. Порівняно з французьким правом, він вносив істотні 

зміни у галузі повернення нерухомості й іпотечного кредиту через 

упровадження засад іпотечної відкритості, докладності та пріоритетності. 

Недоліком було те, що реформа іпотечного права обмежилася фактично 

великою власністю шляхти і міщан [258, s. 51]. 

У розділі Х названого Закону обумовлювалися правила використання його 

норм: «Ст. 162. Постанови цього Закону стосуються лише нерухомості й іпотек 

земських, а також і тих міст, у яких знаходиться земський (окружний) суд. 

Ст. 163. Титул XVIII книги ІІІ Цивільного кодексу втрачає зобов’язальну силу в 

кожному воєводстві (кожній губернії) з того часу, коли цей закон, відповідно до 

черги, вказаній у ст. 145, буде введений у дію. З того самого часу скасовуються 

і всі постанови попередніх законів, не узгоджені з цим Законом. Правила, 

викладені у статтях 123, 140, 141, 142, 143 та 144, набувають обов’язкової сили 

у всьому краї з моменту оприлюднення цього Закону» [6, c. 145]. 

Нагадаємо, що зазначений у цитаті титул XVIII книги ІІІ Цивільного 

кодексу Франції 1804 р. мав назву «Про привілеї та іпотеки» й передбачав таке: 

«Ст. 2093. Майно боржника є загальною запорукою його кредиторів; вартість 

цього майна розподіляється між ними пропорційно до їхніх вимог, окрім тих 

випадків, коли є законні підстави для встановлення переваги окремих 

кредиторів. Ст. 2094. Законними підставами для переваги є привілеї та іпотеки. 

[...] Ст. 2114. Іпотека є речовим правом на нерухомість, призначеним для 

виконання зобов’язання. Вона за своєю природою неподільна і поширюється в 

повному обсязі на всю вказану нерухомість і на кожну з її частин. Вона слідує 

за ними, у які б руки вони не перейшли» [11]. 

Варто звернути увагу й на ст. 123 і ст. 140–145 Закону «Про зміцнення 

власності на нерухоме майно, про привілеї та іпотеки». Для прикладу, ст. 123 

передбачала: «Відносно прав, забезпечених іпотекою, не вимагається 
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поновлення статей, доки вони не будуть вилучені з іпотечних книг, і не може 

навіть розпочатися давність» [6, c. 137]. 

Натомість у ст. 140–145 йшлося про таке. У частинах Королівства 

Польського, де застосовувалися норми прусського іпотечного законодавства, 

усі зареєстровані в іпотечній реєстратурі угоди, котрі передували введенню у 

дію конституційних законів ще Варшавського князівства, мали перевагу з часу 

тодішнього їхнього подання. Кожна зацікавлена сторона, що не була впевнена, 

чи внесена пред’явлена до реєстратури угода до іпотечної книги, зобов’язана 

поцікавитися у канцелярії зберігача іпотек, які наслідки мало пред’явлення, і 

вимагати або дійсного запису на основі встановленого порядку, або повернення 

документа, на котрому зберігач був зобов’язаний, поверх зробленої позначки, 

прописом поставити номер свого реєстру та підписатися. Реєстр таких угод, 

укладених до видання основних законів Варшавського князівства і не внесених, 

зберігач зобов’язаний пред’явити кожному, хто мав потребу отримати 

свідчення про стан іпотек, які передували зазначеному періоду (ст. 140). 

Правила попередньої статті мали застосовуватися й до угод, укладених під 

час введення у дію конституційних законів Варшавського князівства, коли вони 

були пред’явлені до канцелярії зберігача іпотек до виготовлення книг, які були 

передбачені тим самим законом, але ще не містилися у тих книгах (ст. 141). 

У ст. 142 наголошувалося: всі акти набуття права власності на нерухоме 

майно, котрі стосувалися «епохи конституційних законів Варшавського 

князівства чи епохи австрійсько-галіційського уряду», мали бути внесеними до 

іпотечних книг зберігача іпотек не пізніше, ніж упродовж року від дня 

оприлюднення Закону. Після завершення цього строку лише той, хто фігурував 

у книзі зберігача власником, мав право розпоряджатися нерухомим майном як 

своєю власністю [6, c. 137–138]. 

У ст. 143 та ст.144 зазначено: «Ст.143:- від дня оприлюднення цього 

Закону до введення нового іпотечного порядку будь-які угоди між живими про 

право власності на нерухоме майно мають бути укладені згідно з офіційним 

порядком; до того часу, поки вони не подані до канцелярії зберігача і не внесені 
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до реєстрів, визнаються лише приватними, які не встановлюють майнового 

права. 

Ст.144. Усі таємні чи законні іпотеки, що виникли з часу введення 

конституційних законів Варшавського князівства до оприлюднення цього 

закону, мають бути вписані до іпотечних реєстрів не пізніше, ніж упродовж 

року, без обов’язку платити гербові мита; від дня ж оприлюднення цього 

Закону законні іпотеки допускаються лише за умови внесення їх до книг» [6, c. 

138–139]. 

Отже, Закон «Про зміцнення власності на нерухоме майно, про привілеї та 

іпотеки» запроваджував, на відміну від французького цивільного права, основи 

матеріальної відкритості, яка полягала у тому, що право на нерухомість 

набувається, змінюється та зникає через вписування до іпотечної книги. Лише 

вписування до цієї книги давало змогу третім особам отримати свої права. 

Невписані права мали характер особистих прав, котрих можна вимагати від 

зобов’язаної особи. Також, на відміну від французького цивільного права, яке 

санкціонувало існування генеральних іпотек (правова та судова іпотеки), Закон 

упроваджував засади докладності, тобто можливості налагодження іпотек щодо 

стисло окресленої нерухомості. Засада іпотечної першості гарантувала 

кредиторові право задоволення боргу за рахунок вартості нерухомості перед 

іншими кредиторами, за умови попереднього внесення його титулу до іпотечної 

книги. Ця засада першості була кроком уперед порівняно з приписами 

Цивільного кодексу Франції 1804 р., які не визначали сталого порядку 

стягнення іпотечних боргів [277, s. 211–212]. 

Закон «Про зміцнення власності на нерухоме майно, про привілеї та 

іпотеки» перейняв від Цивільного кодексу Франції 1804 р. поділ іпотек на 

правові, судові й умовні. Серед правових іпотек були іпотеки, котрі слугували 

малолітньому гарантією за рахунок майна опікуна. Однак за нормами 

Цивільного кодексу, іпотека, яка гарантувала малолітньому спеціальні привілеї, 

була таємною (існувала незалежно від внесення до іпотечної книги). Натомість 

Закон «Про зміцнення власності на нерухоме майно, про привілеї та іпотеки», у 
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зв’язку зі скасуванням таємних іпотек, для забезпечення малолітнім 

відповідних майнових гарантій вніс зміни до приписів Кодексу про опіку, які 

полягали у впровадженні ширших обмежень майнових операцій опікуна через 

контроль за ними так званої Сімейної контрольної ради [230, s. 79–82]. 

З аналогічних підстав Закон змінив також приписи Цивільного кодексу 

Франції 1804 р. у галузі майнових відносин подружжя. Так, згідно з його 

нормами, заміжнім жінкам служила правова іпотека (таємна) на майно чоловіка. 

Після скасування таємних іпотек цю норму компенсувало обмеження прав 

чоловіка щодо користування нерухомим майном: впроваджено так званий 

інститут посагу. Він у Цивільному кодексі Франції 1804 р. урегульовувався 

фрагментарно: «Ст. 1540. Приданим [...] є майно, яке дружина приносить 

чоловікові для несення шлюбних витрат» [11]). Цей інститут, який існував ще у 

давньому польському праві, передбачав: посаг залишався власністю дружини, 

хоча й під управлінням чоловіка [266, s. 212–213]. Це означало, що нерухоме 

майно, передане як посаг, не могло бути продане чи обтяжене іпотекою. 

Іпотечне право Королівства Польського ще більше вдосконалено у Законі 

«Про привілеї та іпотеки [5; 90], затвердженому 13 червня 1825 р. та 

оприлюдненому 6 серпня того ж року. В його ст. 1 вказано: «Титул XVIII 

книги ІІІ Цивільного кодексу, частково вже відмінений іпотечним Законом 

1818 р. (ст. 163), віднині узагалі втрачає обов’язкову силу і замінюється 

наступними правилами» [5, c. 146]. Тобто саме після введення в дію Закону 

«Про привілеї та іпотеки» від 13 червня 1825 р. (складався з чотирьох розділів, 

24 статей) у Королівстві Польському остаточно втратило дію іпотечне право 

наполеонівської кодифікації. Наголосимо: у Законі «Про привілеї та іпотеки» 

велика увага приділена так званим меншим іпотекам, для котрих ввели 

спрощений і менш коштовний перебіг процедури реєстрації [230, s. 81]. 

У політичному середовищі Королівства Польського 1818 р. відновилася 

ідея створення польського національного Цивільного кодексу. Проте Урядова 

комісія юстиції розглядала це лише як обмеження дії окремих статей 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. Комісія,отже, скликана 13 жовтня 1820 р., 
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за вказівкою імператора Олександра І, з представників Сенату, Посольської 

ізби та Ради Стану отримала завдання поступово опрацьовувати детальні зміни 

книг і титулів Цивільного кодексу Франції 1804 р., насамперед розділу «Про 

осіб». Зазначимо, що під час цього процесу використано, зокрема, норми 

прусського цивільного права й Австрійського цивільного кодексу 1811 р. 

Проект першої книги Кодексу підготували у 1825 р., і Сейм ухвалив його як 

Цивільний кодекс Королівства Польського [240, s. 356–357, 662]. Структура 

цієї книги («Про осіб») нового Кодексу була такою: титул І  «Про використання 

та позбавлення цивільних прав» мав два розділи; титул ІІ «Про місце 

проживання» не ділився на розділи; титул ІІІ «Про відсутніх»

 складався з 

чотирьох розділів; титул IV «Про акти цивільного стану» налічував п’ять 

розділів: І – загальні засади; ІІ – про акти народження; ІІІ – про акти шлюбу; 

IV – про акти вибуття (смерті); V – про виправлення актів цивільного стану; 

титул V «Про шлюб» містив шість розділів; титул VI «Про недійсність шлюбу 

та розірвання шлюбу, юридично правильно укладеного, а також про цивільні 

наслідки, які з цього випливають» мав три розділи; титул VII «Про родинні 

зв’язки» мав три розділи; титул VIII «Про усиновлення та добровільну опіку» 

складався з двох розділів; титул ІХ  «Про батьківську владу» не поділявся на 

розділи; титул Х «Про малолітство та опіку над малолітніми» містив чотири 

розділи; титул ХІ «Про позбавлення та обмеження особистої свободи» не 

поділявся на розділи [67]. 

Отже, книга І Цивільного кодексу Королівства Польського повністю 

замінила книгу І Цивільного кодексу Франції 1804 р. (ст. 1–515), хоча й 

грунтувалася на її нормах. У вступі «Про дії та застосування законів загалом» 

до Цивільного кодексу Королівства Польського визначено принципові 

положення щодо видання та дії місцевих законів. Це обов’язковість 

оприлюднення; заборона зворотної сили; переважна дія законів Королівства 

                                                 

 У цьому титулі йдеться про осіб, відсутніх з різних причин (пропалих безвісти, 

загиблих та ін.) та про опіку над їхнім майном. 
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Польського; відповідальність суддів за відмову від винесення рішення у справі 

«під приводом відсутності, неясності або неповноти закону»; заборона 

«ухвалювати рішення у вигляді загальних і для всіх обов’язкових правил» 

(створення прецедентів). Ст. 1 констатувала: «Закони отримують обов’язкову 

силу в усьому Королівстві Польському з дня, наступного після їхнього 

оприлюднення» [67, s. 135]. 

Російський цар Олександр І затвердив Цивільний кодекс Королівства 

Польського 13 червня 1825 р., який набув чинності з 1 січня 1826 р. [127]. Того 

ж дня затверджені «Правила» про введення у дію Цивільного кодексу 

Королівства Польського 1825 р. і оприлюднені 28 листопада. Основна їхня 

частина стосувалася сімейного права. Так, акцентувалося на дійсності шлюбів, 

укладених до 1 січня 1826 р. і з дотриманням лише церковних правил, або 

тільки за цивільним порядком, або з дотриманням обох цих видів посвідчення 

шлюбу, та роз’яснювались права подружжя у зв’язку із прийняттям Цивільного 

кодексу [7]. 

У такий спосіб Цивільний кодекс Королівства Польського, на відміну від 

Цивільного кодексу Франції 1804 р., визнавав релігійний характер інституту 

шлюбу та юрисдикцію консисторій у сімейних справах. Однак духовному 

судочинству не підлягали світські особи. Тому остаточну юрисдикцію у 

справах шлюбу було віддано загальним судам. Їм, скажімо, підлягали справи 

про розлучення, хоча у процесі вирішення таких справ загальні суди мали 

зважати на віровизнання. Щодо цього цивільний суд міг радитися з духовним 

судом. Допустимим було розв’язання через розлучення шлюбів католиків. На 

відміну від Цивільного кодексу Франції 1804 р., Цивільний кодекс Королівства 

Польського, застосовуючи норми канонічного права, визнавав заборону шлюбів 

між християнами та нехристиянами [277, s. 218–219]. 

Боротьба за церковний характер шлюбу засвідчує домінування у 

сімейному праві польської цивільно-правової традиції. Незважаючи на те, що 

Польща на шляху до незалежності й демократії пройшла тривалий шлях через 

війни, поділи, вплив різних правових систем і законодавчих актів, традиції у 
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сімейному праві зберігаються там і досі. У сучасному польському цивільному 

законодавстві передбачено обов’язок зареєструвати церковний шлюб як умову 

його чинності [132, c. 138].  

У структурі Цивільного кодексу Королівства Польського 1825 р. і 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. збережено: книгу 2 «Про майно і про різні 

зміни власності» (4 розділи, ст. 517–710), що визначала класифікацію майна, 

поняття і зміст права власності, а також сервітути; книгу 3 «Про різні способи 

набуття власності» (20 розділів, ст. 711–2281), яка містила положення про 

спадкове право, дарування, заповіти, різноманітні види договорів, мирові угоди, 

порядок застави, процедуру примусового відчуження й давності тощо. Причому 

розділ XVIII книги 3 (ст. 2092–2203), як уже зазначалося, замінили іпотечними 

законами Королівства Польського від 1818 і 1825 рр. [127]. Так, у «Правилах» 

про введення у дію Цивільного кодексу Королівства Польського зазначено: 

«Книга перша та п’ятий і вісімнадцятий розділи третьої книги Цивільного 

кодексу, що діяв до цього часу, а також окремі розділи п’ятої книги сеймового 

закону від 26 квітня 1818 р. із закінченням 31 грудня 1825 р. утрачають свою 

силу; замість цих законів з 1 січня 1826 р. стають обов’язковими перша книга 

Цивільного уложення Королівства Польського й особливий закон про привілеї 

та іпотеки» [7, c. 9]. 

Цивільний кодекс Королівства Польського по-іншому, ніж Цивільний 

кодекс Франції 1804 р., регулював цивільну правосуб’єктність іноземців, 

упроваджуючи загальний принцип: «Іноземці матимуть, так само, як поляки, 

цивільні права». Це прихильне ставлення до іноземців у Королівстві 

Польському грунтувалось на приписах його Конституції 1815 р. та 

узгоджувалося з політикою щодо іноземців, перейнятою від Варшавського 

князівства, - еміграція до краю з інших країн лише заохочувалася. Натомість 

санкціонована у Конституції 1815 р. політика дискримінації нехристиянських 

віровизнань певним чином перейшла й у сферу цивільних прав. Для прикладу, 

за нормами Цивільного кодексу Королівства Польського, лише татари, котрих 

вважали повністю асимільованими, були рівними під час набуття цивільних 
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прав. Євреї ж обмежувались у цивільних правах і підлягали спеціальній 

адміністрації [277, s. 214–215]. Отже, хоча формально іноземці у цивільних 

правах і прирівнювались до поляків, але повної цивільно-правової рівності усіх 

суб’єктів цивільно-правових відносин ще не було досягнуто.  

Істотні зміни, порівняно з приписами Цивільного кодексу Франції 1804 р., 

впроваджено й у сферу правовідносин між батьками та дітьми. Поліпшення 

відбулося щодо ситуації з позашлюбними дітьми. Воно, зокрема, виявилося в 

їхній легітимації. Скажімо, приписи ст. 331 Цивільного кодексу Франції 1804 р. 

проголошували: «Діти, народжені поза шлюбом, окрім дітей, народжених від 

кровозмісного чи перелюбного співжиття, можуть бути узаконені у зв’язку з 

подальшим шлюбом їхнього батька та матері, якщо останні законно визнають 

їх до шлюбу або у самому акті вчинення шлюбу» [11]. Цивільний кодекс 

Королівства Польського уже не вимагав їхнього визнання. Він також містив 

припис про обов’язок утримання та виховання позашлюбних дітей (ст. 303) [67, 

s. 174]. Це положення польського цивільного законодавства було значно 

прогресивнішим, аніж французьке. 

Порівняно з «патріархальним» Цивільним кодексом Франції 1804 р., 

Цивільний кодекс Королівства Польського мав прогресивніші положення й 

щодо батьківської влади: її визнано за обома батьками, а не лише за батьком: 

«Упродовж подружнього життя обидва з подружжя вчинюють батьківську 

владу» [67, s. 181] (ст. 337). Поряд із прогресивними положеннями 

спостерігалися й архаїчні норми: впроваджено, на зразок давнього польського 

права та прусського права, «засоби домашнього покарання», тобто право обох 

батьків карати дитину. Польські законодавці вважали заборону тілесного 

покарання дитини, наявну в Цивільному кодексі Франції 1804 р., ліберальною 

та шкідливою для батьківського авторитету. В Цивільний кодекс Королівства 

Польського також упроваджені (відсутні у французькому цивільному 

законодавстві) санкції за перевищення, зловживання батьківською владою – 

попередження через суд і навіть позбавлення батьківства [277, s. 214–216]. 
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Простежуються зміни й у сфері опіки та піклування. Для прикладу, 

спрощені формальності у випадку так званих менших опік – щодо 

неповнолітніх, які не володіли нерухомим майном. Заборонена опіка іноземця 

над поляками, нехристиянина над християнами; впроваджено, на відміну від 

французького цивільного права, інститут опіки над незаконнонародженими 

дітьми через публічні заклади (шпиталі) або з боку родича, який упізнав дитину 

(невпізнані діти отримували опікуна, призначеного спеціальною опікунською 

радою) [277, s. 216]. 

Проте Цивільний кодекс Королівства Польського не задовільнив усіх 

вимог критиків Цивільного кодексу Франції 1804 р. Знову розпочалися 

суперечки щодо норм сімейного права, оскільки вони й досі передбачали 

загальну юрисдикцію цивільних судів у сімейних справах. Тому в другій 

половині 20-х – на початку 30-х років XIX ст. ця сфера обговорювалась між 

Департаментом у справах Королівства Польського Державної ради, 

Петербурзькою римо-католицькою колегією та єпископами Королівства 

Польського. Унаслідок цього впродовж 1834–1836 рр. у Комітеті з перегляду 

законів Королівства Польського підготовлено проект нового закону про 

сімейне (шлюбне) право. Його автор – К. Заборовський, а деякі поправки 

зробив М. Сперанський. Проект подали до розгляду Державній раді Російської 

імперії. Тож 28 березня 1836 р. цар Микола I затвердив Закон «Про шлюбний 

союз Королівства Польського», або так званий Шлюбний закон. Він містив 

249 статей, об’єднаних в 11 розділів і регулював укладання та розірвання 

шлюбу між особами різних віровизнань, права й обов’язки подружжя, 

ставлення до дітей, записи актів цивільного стану та інші положення місцевого 

сімейного права [7, c. 12]. 

Шлюб, відповідно до цього Закону, визнали релігійним інститутом. Було 

врегулювано справи, пов’язані зі шлюбами вірних римо-католицького, 

православного, унійного, протестантського, а також інших християнських і 

нехристиянських віровизнань. Юрисдикцію у справах шлюбу повернули 

церковним судам – римо-католицьким, православним та протестантським 
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консисторіям. Натомість трибуналами, компетентними у сімейних справах для 

вірних решти християнських і нехристиянських віровизнань, залишалися 

цивільні суди, котрі мали зважати на релігійні засади конкретного віровизнання 

[10]. Річ у тому, що в Росії справи шлюбу належали до компетенції церковних 

судів, і, вірогідно, повернення юрисдикції в справах шлюбу цим судам у 

Королівстві Польському мало на меті уніфікацію системи сімейного права на 

теренах усієї Російської імперії. 

Інша система сімейного права діяла на тих східних польських етнічних 

землях, які не належали до Варшавського князівства, а згодом увійшли до 

складу Королівства Польського. Тут російське сімейне право було впроваджене 

у 1840 р.  Правосуддя у сімейних справах, після скасування чинності 

Литовських статутів, здійснювали на засадах норми російського церковного 

права, а його особливості виявлялись, зокрема, у визнанні автономії церкви в 

цій сфері: юрисдикція у сімейних справах належала виключно церковним судам. 

Лише сімейні справи старообрядців і релігійних груп, визнаних сектами, 

розглядали цивільні суди [268, s. 260]. 

Щодо майнового сімейного права, то серед різноманітних майнових 

систем за основу, як у Пруссії, прийнято систему майнової диференціації. 

Кожен з подружжя, згідно з нею, зберігав у власності майно, набуте до чи під 

час подружнього життя. Натомість розпорядження та використання майна 

належало чоловікові [258, s. 95]. 

У Королівстві Польському 1865 р. організовано Юридичну комісію, що 

мала розробити новий проект Цивільного кодексу краю. Опрацювавши стан 

місцевого цивільного законодавства, вона дійшла висновку про неможливість 

створення єдиного зводу діючих цивільних законів Королівства Польського. У 

зв’язку з цим розпочалися роботи, спрямовані на вивчення Цивільного кодексу 

Франції 1804 р., цивільного законодавства Зводу законів Російської імперії та 

пам’яток європейської цивілістики. Орієнтиром стала структура Саксонського 

цивільного кодексу 1863 р. з поділом на загальну та спеціальну частини, хоча 

активно використовували й норми прусського, австрійського, французького, 
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італійського цивільних кодексів. Унаслідок цього підготовлена перша книга 

проекту Цивільного кодексу (224 статті), яка містила правила про дії та 

застосування цивільних законів, фізичних і юридичних осіб, місце проживання, 

безвісти відсутніх, розподіл майна, терміни, угоди тощо. Оскільки ж Юридична 

комісія отримала доручення займатися проблемами судової реформи, робота з 

кодифікації цивільного права Королівства Польського завершена не була. Тож 

на початку ХХ ст. цивільні закони губерній Королівства Польського не були 

сукупно кодифіковані, а лише у деяких частинах. За походженням вони 

становили поєднання французького і місцевого законодавства [127]. 

У цьому контексті розглянемо зміни в процесуальному праві Королівства 

Польського, що розпочалися на початку 60-х років XIX ст. з підготовкою та 

проведенням судової реформи. До того часу цивільне судочинство 

регламентувалося французьким Цивільно-процесуальним кодексом, 

упровадженим 1808 р. ще у Варшавському князівстві. Під час 

загальноімперської судової реформи 20 листопада 1864 р. на Королівство 

Польське вирішили поширити дію Судових статутів 1864 р., адаптувавши їх до 

місцевих умов. Ця робота тривала 10 років: спочатку нею займалася Юридична 

комісія, згодом – Власна Його Імператорської Величності канцелярія у справах 

Королівства Польського, і лише 19 лютого 1875 р. російський імператор 

Олександр ІІ своїм указом оголосив про введення у дію в Королівстві 

Польському Судових статутів від 20 листопада 1864 р. Зазначимо, що у 

різноманітних приписах про застосування Судових статутів незмінно 

наголошувалося: у процесі застосування нового законодавства необхідно брати 

до уваги постанови місцевих законів, чинних у губерніях Варшавського 

судового округу [127]. 

У середині 1810-х – середині 1840-х рр. норми Цивільного кодексу Франції 

1804 р. діяли і на тих польських етнічних землях, що у 1815–1846 рр. були 

відомі як Краківська республіка, або ж Вільне місто Краків. За рішенням 

Віденського конгресу, в 1815 р. це державне утворення проголосили містом-

державою під опікою Росії, Австрії та Пруссії. З ініціативи цих держав тоді ж 
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створено Організаційну комісію Краківської республіки, що мала координувати 

законотворчий процес на її теренах, у тому числі розроблення цивільного 

кодексу. Комісія спочатку видала «Тимчасове керівництво для судової влади», 

де стверджувалося: на території Краківської республіки залишається чинним 

французьке цивільне законодавство, яке існувало за часів Варшавського 

князівства [289, s. 93]. 

У 1816 р. було скликано Законодавчий (Кодифікаційний) комітет 

Краківської республіки, куди увійшли судді й викладачі Яґеллонського 

університету. Однак намагання Законодавчого комітету залишити чинним на 

території Краківської республіки Кодекс Наполеона, адаптувавши його до 

місцевої специфіки, не сприйняла Організаційна комісія. Річ у тому, що в цей 

період вона зазнала значного впливу Пруссії, який ще не був відчутним на 

початках її діяльності. Пруссія ж намагалася завадити поширенню цивільного 

законодавства наполеонівської Франції та запровадити на теренах Європи 

норми свого права. У зв’язку з цим Організаційна комісія розробила інструкцію 

для Законодавчого комітету, де акцентувала на необхідності випрацювати для 

Краківської республіки власні кодекси, зокрема й цивільний [183, c. 15–17]. 

Проте у 1818 р. Організаційну комісію розпустили, і Законодавчий комітет 

вирішив спрямувати діяльність на адаптацію Цивільного кодексу Франції 

1804 р. до місцевої специфіки Краківської республіки, частково змінивши його 

статті. Це було притаманне тому періоду, адже норми Цивільного кодексу 

Франції 1804 р. відповідали капіталістичним тенденціям, які набували сили у 

тодішній економіці. Важливо й те, що Кодекс діяв і на теренах Королівства 

Польського, підконтрольного Росії [277, s. 30]. Тому його використання у 

Краківській республіці, на наш погляд, зближувало ці частини польських 

земель у правовому сенсі. 

Для підтвердження застосування норм Цивільного кодексу Франції 1804 р. 

у Краківській республіці наведемо два приклади. Так, у 1818 р. на розгляд 

Зборів представників – найвищого представницького органу республіки – 

Законодавчий комітет надіслав законопроект про сімейне право, де 
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передбачалася можливість розв’язання шлюбу через розлучення [255, s. 146]. У 

1822 р. в державі здійснили реформу іпотечного права. Так, Збори 

представників ухвалили Закон «Про визначення власності на нерухоме майно, 

про привілеї та іпотеки», подібний до Закону «Про зміцнення власності на 

нерухоме майно, про привілеї та іпотеки» від 1818 р., який діяв у Королівстві 

Польському й грунтувався на французькому цивільному законодавстві [242, s. 

75–76]. 

 Однак Краківська республіка проіснувала недовго. У 1846 р., після 

невдалого повстання, Австрійська імперія приєднала її територію до 

Королівства Галичини та Лодомерії [290]. У зв’язку з цим 1852 р. Цивільний 

кодекс Франції 1804 р. у краї замінили Австрійським цивільним кодексом від 

1811 р. ( він набув чинності з 1855 р.) [277, s. 230–231]. 

Отже, можна дійти висновку, що за часів перебування польських земель у 

складі Російської імперії дія на їхніх теренах Цивільного кодексу Франції 

1804 р. суттєво змінювалася. Скажімо, за правління імператора Олександра І, 

який вирізнявся ліберальними поглядами, норми Кодексу продовжували діяти, 

хоча й простежувалися намагання їхньої адаптації до норм давнього польського 

права: був розроблений і впроваджений у життя Цивільний кодекс Королівства 

Польського. Натомість за часів консервативного Миколи І (під впливом також 

Польського повстання 1830–1831 рр.) цивільне законодавство адаптували до 

російського цивільного законодавства. Так, у сімейне законодавство 

Королівства Польського 1836 р. повернуто норму про визнання шлюбу 

релігійним інститутом (вона застосовувалась і в Російській імперії). У другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. спостерігається подальша уніфікація 

цивільного законодавства Королівства Польського з цивільним законодавством 

Російської імперії. 

Щодо Краківської республіки, то її існування в 1815–1846 рр. припало на 

період, коли цивільне право Королівства Польського було засноване на 

Цивільному кодексі Франції 1804 р. Зауважимо: цивільне законодавство 



 

 

119 

Краківської республіки опиралося на законодавство Королівства Польського, 

тому воно перебувало у сфері впливу французької цивільно-правової традиції. 

 

 

3.3. Функціонування норм Цивільного кодексу Франції 1804 р. у 

Другій Речі Посполитій 

Відновлення незалежної Польської держави, яка отримала назву Польської 

республіки, або ж Другої Речі Посполитої, 11 листопада 1918 р. офіційно 

проголошено. Це була президентсько-парламентська республіка. До речі, 

однією з європейських держав, котра чи не найбільше упродовж міжвоєнного 

періоду підтримувала Другу Річ Посполиту, була Франція [222]. На нашу думку, 

цілком слушно стверджувала дослідниця К. Суйка-Зєлінська [277, s. 247] 

відродження незалежності Польщі активізувало її співпрацю з Францією, 

зокрема щодо участі французьких учених у різних сферах правового життя 

Другої Речі Посполитої, у тому числі – у сфері кодифікації права. 

До першочергових завдань відродженої Польщі належала кодифікація 

цивільного законодавства, оскільки у його сфері існувало правове розмаїття, 

яке охоплювало норми французького, російського, прусського, австрійського та 

давнього польського цивільного права. Річ у тому, що до Другої Речі 

Посполитої увійшли практично всі польські етнічні землі, котрі до того 

перебували у складі Росії, Австро-Угорщини та Німеччини, а також 

західноукраїнські й західнобілоруські землі [121]. 

 Основним методом, який використовували польські юристи під час 

роботи над кодифікацією цивільного законодавства, став компаративістський. 

Він передбачав порівняння цивільно-правових норм різних країн, насамперед 

європейських, і вибір тих, що якнайкраще відповідали специфіці нової держави. 

Особливу роль у цьому процесі відігравало французьке цивільне право. Його 

тісний зв’язок з польським національним цивільним правом допоміг польським 
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ученим окреслювати цивільне право міжвоєнної Польщі терміном 

«французько-польське цивільне право» [197, s. 121; 240, s. 447–448; 277, s. 247]. 

З пропозицією впровадити норми французько-польського права на усій 

території Другої Речі Посполитої виступив у 1920 р. відомий польський юрист 

А. Парчевський, який у 1915–1920 рр. був деканом юридичного факультету 

Варшавського університету [179; 180]. Необхідно зазаначити, що на тих 

частинах Польської держави, котрі до 1918 р. знаходилися під владою Австро-

Угорщини та Німеччини, його норми діяли менше, а на тих, які входили до 

складу Російської імперії, – більше, хоча в останній третині ХІХ ст. – на 

початку ХХ ст. їх почали витісняти норми власне російського законодавства 

[191, s. 78–81]. 

У Варшаві на Шостому з’їзді юристів та економістів, А. Парчевський 

виступив з доповіддю «Про покликання нашого часу щодо ухвалення для 

Польщі єдиного Цивільного кодексу». Власну позицію поширення норм 

Цивільного кодексу Франції 1804 р., а також Цивільного Кодексу Царства 

Польського на теренах усієї Другої Речі Посполитої вчений обґрунтовував у 

такий спосіб: в умовах більшовицької агресії (на початку 1920 р. тривала 

польсько-більшовицька війна [179, s. 15–21]) вироблення нової національної 

правової термінології у галузі цивільного права та її впровадження до правової 

культури поляків може виявитися надзвичайно утрудненим. Проте ця доповідь  

зазнала критики, зокрема тих юристів, котрі були зацікавлені у діяльності 

Кодифікаційної комісії, яку мали створити для уніфікації та реформування 

польського цивільного законодавства. Хоча зауважимо, що ідеї 

А. Парчевського частково реалізовані для так званих східних воєводств, де у 

20-х роках XIX ст. продовжували діяти цивільно-правові норми Цивільного 

кодексу Франції 1804 р. [179, s. 15–21]. 

У міжвоєнний період осередком розвитку норм французько-польського 

цивільного права став Варшавський університет. У 1917–1939 рр. такий 

предмет на юридичному факультеті викладав К. Лутостанський. Ще перед 

початком Першої світової війни цей учений і польський юрист Г. Конік 
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опублікували працю «Цивільне право Королівства Польського», яку 

застосовували в судовій практиці (К. Лутостанський спеціалізувався з історії 

цивільного права, приватного, сімейного права, а Г. Конік – з майнового та 

спадкового права). Зазначимо, що К. Лутостанський намагався розглядати 

цивільне право у контексті нових соціально-економічних тенденції: Перша 

світова війна поглибила процес соціалізації права (визнання важливості 

обмеження індивідуальних прав для суспільної користі) та його демократизації, 

який виявився в егалітаризмі – усуненні різниці в правовому сенсі між 

представниками різних статей, станів, віровизнань тощо. Г. Конік навіть 

створив у Варшаві польсько-французьке товариство, яке очолював до кінця 

життя. Серед інших викладачів-юристів Варшавського університету були також 

З. Наґурський (досліджував і викладав сімейне право) та Я. Васильковський 

(приватне право) [277, s. 249–253]. 

Наголосимо, що до польських цивілістів, котрі виховувались на нормах 

французької правової культури та популяризували їх у правовому житті Другої 

Речі Посполитої, належав і професор Львівського університету (тодішня 

офіційна назва – Університет Яна Казимира у Львові) Р. Льоншам де Бер’є, 

який, до речі, мав французьке коріння. Серед його лекційних курсів, котрі 

читалися студентам Львівського університету, був курс «Цивільне право за 

Кодексом Наполеона» [263; 264]. 

У міжвоєнний період саме Варшавський університет став головним 

центром наукових контактів польських і французьких цивілістів. Декан його 

юридичного факультету А. Парчевський запрошував викладати до навчального 

закладу французьких професорів-юристів, у тому числі й Ф. Ґени, творця 

так званої Школи вільного наукового пошуку. Важливою подією польсько-

французької співпраці стало відкриття у Варшаві 1925 р. Французького 

інституту, що мав на меті співпрацю між польськими та французькими 

науковцями у різноманітних галузях науки, зокрема юриспруденції. До 

ентузіастів такої співпраці між Польщею та Францією належав французький 

цивіліст, професор Паризького університету А. Капітан [277, s. 253–257]. 



 

 

122 

Для нашого дослідження особливо вагомий аналіз польсько-французької 

співпраці у рамках Кодифікаційної комісії, яка планувала розроблення нового 

польського цивільного законодавства. До її складу ввійшли представники з усіх 

регіонів Другої Речі Посполитої, адже участь у Комісії вважалася почесним 

обов’язком. Кодифікаційна комісія мала секцію цивільного законодавства, де 

працювали видатні польські цивілісти, найбільше – з Варшавського, 

Краківського та Львівського університетів, у котрих цивілістика була 

надзвичайно розвиненим напрямом юридичної науки. Референтом проекту 

загальної частини цивільного права став К. Лутостанський, проекту приватного 

сімейного права – Г. Конік та З. Наґурський, майнового права – 

Я. Васильковський. Львівський університет репрезентував співавтор Кодексу 

зобов’язань 1933 р. Р. Лонгшам де Бер’є [277, s. 253–257]. 

За роботою Кодифікаційної комісії пильно стежили французькі цивілісти. 

Найтісніші зв’язки з нею підтримував А. Капітан. Активна співпраця між 

польськими та французькими цивілістами розпочалася з 1926 р. під час 

підготовки згадуваного Кодексу зобов’язань, зокрема з Французько-італійським 

комітетом (французьку сторону представляв саме А. Капітан), унаслідок чого в 

Кодексі зобов’язань 1933 р. містилося чимало норм французького цивільного 

законодавства. Крім того, впродовж міжвоєнного періоду польські юристи, за 

співпраці з французькими цивілістами, випрацювали низку законопроектів, які 

були ухвалені та набули силу законів [182, s. 571–575]. 

Найважчою у діяльності Кодифікаційної комісії виявилася саме уніфікація 

цивільного права. У міжвоєнний період цивільне право розуміли надто широко, 

вводячи до нього трудове та господарське право. Змінам у цивільному 

законодавстві Другої Речі Посполитої присвячені: 

1. Закон «Про векселі та чеки» від 14 листопада 1924 р. Згідно з ним, з 

1 січня 1925 р. втрачали силу Австрійський вексельний закон від 

15 січня 1850 р., Німецький вексельний закон від 15 лютого 1850 р., 

Російський вексельний закон 1902 р., а також – це для нас дуже важливо 

– ст. 110–189 французького Торгового кодексу [81]. Наголосимо, що з 
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1 липня 1936 р. Закон «Про векселі та чеки» від 14 листопада 1924 р. 

замінив Закон «Про векселі та чеки» від 28 квітня 1936 р. [96]. 

2. Закон від 29 березня 1926 р. «Про авторське право», який став 

нововведенням для польської юриспруденції й у своїх основах не 

спирався на французьке цивільне законодавство [97]. 

3. Закон від 2 серпня 1926 р. «Про право, характерне для внутрішніх 

приватних відносин» («Про міжрегіональне право») [92]. Він, власне, 

був основою для цивільно-правових відносин у Другій Речі Посполитій, 

хоча не скасовував ані норм Цивільного кодексу Франції 1804 р., ані 

Цивільного Кодексу Королівства Польського, у певний спосіб 

скоригованих завдяки низці поправок: зміни до Цивільного кодексу 

Франції 1804 р. вносилися у 1921–1922, 1930 та 1932–1934 рр. [52; 53; 

55; 58; 60–62; 64], а до Цивільного Кодексу Королівства Польського – у 

1921–1922, 1926, 1928, 1930–1931, 1934–1935 рр. [52–54; 56–59; 63; 65]. 

Отже, Закон мав зобов’язальну силу, але не містив чітко прописаних 

норм. Навіть його обсяг (дев’ять розділів та 34 статті) засвідчують, що 

він планувався як тимчасовий. 

 Проаналізуємо детальніше зміст Закону «Про право, характерне для 

внутрішніх приватних відносин» з огляду на його вагомість у Другій Речі 

Посполитій. 

Розділ І («Особи», ст. 1–6) містив загальні норми стосовно громадян 

Другої Речі Посполитої та їхні права. Цікаво, що ст. 1 Закону встановлювала: 

«Особисті повноваження польського громадянина визначаються правом, яке 

має зобов’язальну силу в місцевості його проживання» [93, s. 483]. Тобто 

статтею визнавалося, що не на всій території Другої Речі Посполитої діють 

однакові цивільно-правові норми: вони мають певну специфіку (про що вже 

зазначалося раніше) у різних регіонах держави, спричинену їхньою історичною 

долею після поділів Польщі кінця XVIII ст. і Віденського конгресу 1814–

1815 рр. У контексті цього ст. 2 Закону передбачала, що той, хто змінить місце 

проживання, буде підлягати цивільним законам (у сфері приватного, сімейного 
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та спадкового права) тієї місцевості, в яку переселиться. У випадку, коли щодо 

визначення сталого місця проживання поляка виникатимуть певні труднощі, 

необхідно застосовувати норми того цивільного законодавства, яке діє у 

столиці держави – Варшаві (ст. 3) [93, s. 483]. 

Розділ ІІ («Форми правової чинності», ст. 7) передбачав, що судочинство 

має здійснюватися за правовими нормами, які діють на території юрисдикції 

того чи іншого суду.  

Розділ ІІІ («Майнове право», ст. 8) містив загальні норми майнового права, 

характерні для французького цивільного законодавства. Особлива увага 

приділялася набуттю права власності на нерухомість [93, s. 484]. 

Розділ IV («Зобов’язання», ст. 9–12) розроблений найповніше з-поміж усіх 

розділів Закону. Зауважимо у цьому контексті, що й Кодекс зобов’язань, на 

відміну від нового Цивільного кодексу, був прийнятий до 1939 р. Отже, у ст. 9 

цього розділу вказувалося: сторони можуть вважати обов’язковими норми 

будь-якого з прав, що обов’язкове на теренах Польщі. Наступні статті 

визначали специфічні приписи зобов’язального права у випадку, коли сторони 

не окреслили його. Скажімо, щодо нерухомості таким вважалося право, яке 

мало чинність у тій місцевості, де знаходилася нерухомість [93, s. 484]. 

Розділ V («Про право, характерне для внутрішніх приватних відносин», 

ст. 13–17) присвячений надзвичайно дискусійній сфері польського права 

впродовж ХІХ ст. – сімейному праву. П’ять його статей об’єднані у три 

підрозділи: «Укладання шлюбу»; «Особисті й майнові відносини між 

подружжям»; «Розлучення». У ст. 13 обумовлювалося, що форма укладання 

шлюбу підлягає праву, яке має зобов’язальну силу в місці укладання шлюбу, 

але тут не зауважувалися норми права, котрим особисто підлягала подружня 

пара [93, s. 486]. Цими приписами, отже, влада Другої Речі Посполитої 

намагалася «примирити» різні думки щодо сутності інституту шлюбу (зокрема 

стосовно його світського чи духовного характеру) і ті розрізнені норми 

сімейного права, які існували на різних територіях Польської держави. 

Обумовлення необхідності дотримуватися норм права, котрим особисто 
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підлягала подружня пара, було спричинене проживанням на землях Другої Речі 

Посполитої населення, що належало до різних християнських конфесій, а також 

інших релігій (зокрема юдаїзму). 

Майнові права подружжя визначалися за нормами права, якому подружжя 

підлягало особисто. У випадку, коли чоловік і дружина, зважаючи на різні 

місця проживання до укладання шлюбу, підлягали різним правовим нормам, 

їхні відносини у шлюбі визначалися тим правом, якому вони підлягали, коли 

почали жити спільно. Ст. 17 установлювала специфіку розлучення. Воно 

здійснювалося за законодавством, якому подружжя особисто підлягало під час 

оголошення про розлучення. Коли ж чоловік і дружина у той час (зважаючи 

уже на роздільне проживання) підлягали нормам різного права, то розлучення 

відбувалося за правом, якому подружжя підлягало, коли востаннє жило спільно 

[93, s. 486]. 

Розділ VI («Відносини між батьками та дітьми»,ст.18-23) складався із 

підрозділів: 

1.  «Шлюбне походження». Ст. 18: дитина, народжена у шлюбі, мала 

підлягати нормам того права, яким чоловік матері дитини підлягав під 

час її народження; коли ж він на цей час уже помер, то дитина підлягала 

тим правовим нормам, яким підлягав її батько до смерті. 

2.  «Батьки та шлюбні діти». Ст. 19: йшлося, зокрема, про те, що одружена 

донька по відношенню до своїх батьків підлягала нормам того права, 

яким підлягав її чоловік. 

3.  «Позашлюбні діти» та «Визнання позашлюбних дітей (Легітимація)». 

Ст. 20–22: щодо позашлюбних дітей, на відміну від дітей, народжених у 

шлюбі, важливішими були норми того права, яким підлягала мати 

дитини. Однак у випадку, коли батько визнавав позашлюбну дитину, 

вона підлягала тим правовим нормам, яким підлягав він. 

4. «Усиновлення (Адопція)». Ст. 23: «для усиновленого притаманне право, 

якому особисто підлягають усиновлювачі». 
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Розділ VII («Опіка» ст. 24–26). У загальних рисах статті визначали норми 

цього правового інституту.  

Розділу VIII («Спадкові права», ст. 27–30). У ст.27 йшлося про те, що «для 

спадкових справ властивим є право, якому спадкодавець особисто підлягав у 

хвилину смерті». У ст. 28–30 уточнювалася низка аспектів, пов’язаних зі 

спадщиною [93, s. 488]. 

Розділ VI («Загальні приписи», ст. 31–32) обумовлював, що розглядуваний 

Закон на території Польщі мав обов’язкову силу після спливання 30-денного 

строку від дня його оприлюднення [93, s. 488]. 

Одночасно зі Законом від 2 серпня 1926 р. «Про право, характерне для 

внутрішніх приватних відносин» («Про міжрегіональне право») було ухвалено 

Закон «Про право, характерне для міжнародних приватних відносин» («Про 

міжнародне приватне право»), до якого через 10 років (у 1936 р.) внесли певні 

зміни [94]. 

Наголосимо, що Закон від 2 серпня 1926 р. «Про право, характерне для 

міжнародних приватних відносин» (42 статті) мав ті самі розділи, як і Закон 

«Про право, характерне для внутрішніх приватних відносин»: «Особи» 

(розділ І), «Форма правової чинності» (розділ ІІ), «Майнове право» (розділ ІІІ), 

«Зобов’язання» (розділ IV), «Шлюбні права» (розділ V), «Відносини між 

батьками та дітьми» (розділ VI), «Опіка» (розділ VII), «Спадкове право» 

(розділ VIII) та «Загальні приписи» (розділ IX). Проте у цьому Законі всі норми 

стосувалися мешканців інших країн. Так, у ст. 1 стверджувалося: «Особисті 

повноваження фізичної особи визначаються правом держави, громадянином 

якої вона є; коли ж громадянство неможливо встановити, – правом, яке є 

обов’язковим у місці її проживання» [93, s. 488]. 

Зауважимо: приватне міжнародне право у міжвоєнний період стало 

надзвичайно популярним, оскільки більшість держав світу, в тому числі й 

Друга Річ Посполита, здійснювали активну зовнішню політику – були членами 

міжнародних організацій і різноманітних регіональних союзів, укладали 

двосторонні договори та ін. [106; 107] Питання прав іноземців у Другій Речі 
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Посполитій виявилося настільки актуальним, що 24 березня 1920 р. було 

прийнято Закон «Про придбання нерухомості іноземцями» [95]. Він мав, 

порівняно зі законодавчими нормами стосовно прав іноземців, закріпленими у 

Цивільному кодексі Франції 1804 р. і Цивільному Кодексі Королівства 

Польського, значну кількість рестрикційних (обмежувальних) приписів. Так, 

ст.1 Закону встановлювала: придбання іноземцями, а також фізичними особами 

нерухомості на теренах Другої Речі Посполитої могло відбуватися лише після 

попереднього дозволу Міністра внутрішніх справ, узгодженого з Міністром 

військових справ або ж (у випадку нерухомості спеціального призначення – 

промислового, торговельного, сільськогосподарського) – з Міністром 

відповідної галузі [95, s. 40]. 

Отже, Польська держава, в умовах неспокійного міжвоєнного періоду 

(дестабілізацію зовнішньополітичної ситуації тоді здійснювала головно 

більшовицька Росія, згодом – ще й нацистська Німеччина та фашистська Італія), 

намагалася забезпечити свої національні інтереси, приймаючи відповідні 

закони. 

Однак повернемося до діяльності Кодифікаційної комісії. Наприкінці 30-х 

років XIX ст. вона випрацювала законопроекти про майнове сімейне право 

(1937 р.) та відносини батьків і дітей (1938 р.), хоча ці законопроекти не 

встигли ухвалити – розпочалася Друга світова війна. Проект Закону про 

персональне шлюбне право від 1929 р., випрацюваний Кодифікаційною 

комісією, також не був прийнятий, але через те, що містив норми зі світської 

природи шлюбу та передбачав можливість розлучень. До речі, такі приписи 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. у польському суспільстві завжди 

спричиняли дискусії [182, s. 582–587]. 

У сфері цивільного права 29 листопада 1930 р. Указом Президента Другої 

Речі Посполитої було прийнято Цивільно-процесуальний кодекс [86] (вступив у 

дію 1 січня 1933 р. [86, s. 1111]), 27 жовтня 1933 р. – Кодекс зобов’язань [84] 

(набув чинності 1 липня 1934 р.) [84, s. 1493], а 27 червня 1934 р. – Торговий 

кодекс [83] (вступив у дію 1 липня 1934 р. [83, s. 975]). 
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Кодекс зобов’язань варто охарактеризувати докладніше. Так, у ст. 1 

спеціальних «Приписів щодо впровадження Кодексу зобов’язань» зазначалося: 

«Від дня входження у життя Кодексу зобов’язань втрачають зобов’язальну силу 

приписи цивільних кодексів та законів, що їх впроваджували, котрі стосуються 

предметів, унормованих у Кодексі зобов’язань, якщо наведені у ньому приписи 

не передбачають іншого» [85, s. 357]. 

Загалом Кодекс зобов’язань містив 645 статей, які стосувалися правових 

норм укладання угод, засвідчення волі, продажу та міни, дарування, найму, 

кредитування (зокрема відповідальності боржників та кредиторів), позики, 

надання послуг, роботи у спілці, ренти, укладання парі тощо [85, s. 221–356]. 

Як уже зазначалося, важливу роль у створенні Кодексу зобов’язань 

відіграв прихильник французького цивільного законодавства Р. Льоншам де 

Бер’є. Тому, багато норм Кодексу узяті саме з французької юридичної практики 

[277, s. 258]. Проте розділ ІІ Кодексу зобов’язань (під назвою «Спеціальні 

приписи для простору зобов’язальної сили Кодексу Наполеона») обумовлював 

скасування таких частин Цивільного кодексу Франції 1804 р.: 

– ст. 894 титулу ІІ книги ІІІ («Дарування між живими є дією, за допомогою 

якої дарувальник позбавляє себе, дійсно і безповоротно, подарованої речі на 

користь обдарованого, який її приймає» [69, s. 409]); 

– розділ IV «Про дарування між живими» (усі статті, крім ст. 935, 937, 938, 

942 та 943, які передбачали: «Дарування, прийняте належним способом, 

вважається вчиненим внаслідок згоди сторін; власність на подаровані предмети 

переходить до обдарованого без необхідності вчинення іншого передання. [...] 

Неповнолітні, особи, позбавлені дієздатності та заміжні жінки не можуть бути 

відновлені у правах за відсутності прийняття або відсутності запису дарувань; 

але вони мають право зворотної вимоги до своїх опікунів та чоловіків, якщо є 

підстави, й відновлення не є можливим навіть у тому випадку, коли згадані 

опікуни та чоловіки виявляться неплатоспроможними. [...] Дарування між 

живими може мати своїм предметом лише наявне майно дарувальника; якщо 
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воно включає у себе майно, яке лише буде придбане, то воно буде нікчемним у 

відповідній частині» [69, s. 415]); 

– титули ІІІ, IV, VI–XVI книги ІІІ (окрім статей 1123–1125, 1138, 1141, 

1166, 1254, 1304–1312, 1314, 1340, 1583, 1595, 1686–1688, 1696–1698).  

Для кращого розуміння змісту статей Цивільного кодексу Франції 1804 р., 

які продовжували діяти у Другій Речі Посполитій, наведемо їх повністю: 

Ст. 1123. Кожна особа може укладати договори, якщо вона не визнана 

недієздатною у силу закону. Ст. 1124. Недієздатними щодо укладання 

договорів є: неповнолітні; особи, позбавлені дієздатності; заміжні жінки, у 

випадках, зазначених у законі. Ст. 1125. Неповнолітній, особа, позбавлена 

дієздатності [та заміжня жінка] можуть оскаржувати внаслідок своєї 

недієздатності узяті ними зобов’язання лише у випадках, передбачених законом. 

Особи, здатні укладати договори, не можуть пред’являти проти договорів 

заперечення, що ґрунтуються на недієздатності неповнолітнього, особи, 

позбавленої дієздатності [або заміжньої жінки], з якими вони уклали договір. 

Ст. 1138. Зобов’язання надати річ є укладеним у зв’язку з однією лише 

угодою договірних сторін. Це зобов’язання робить кредитора власником і 

покладає на нього ризик [щодо речі] з моменту, коли річ повинна бути йому 

надана, хоча б передання не було ще здійснене, крім тих випадків, коли 

боржник допустив прострочення у наданні [речі]; у цьому випадку річ 

залишається на ризику останнього.  

Ст. 1141. Якщо хтось зобов’язався послідовно перед двома особами дати 

або доставити рухому річ, то особа, котра отримала це володіння, користується 

перевагою і залишається власником речі, хоча б угода з нею була здійснена й 

пізніше; але для цього, у кожному випадку, необхідно, аби її володіння було 

добросовісним. 

Ст. 1166. Кредитори можуть користуватися усіма правами боржника й 

здійснювати дії за нього, за винятком тих прав і дій, які становлять невід’ємну 

прерогативу особи. 
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Ст. 1254. Боржник щодо боргу, який приносить відсотки або надає ренту, 

не може без згоди кредитора зарахувати платіж, що він робить у капітальну 

суму боргу переважно перед оплатою рентних платежів або відсотків; платіж, 

який зроблений у рахунок капітальної суми боргу і відсотків, але не покриває 

усієї вимоги, зараховується насамперед у сплату відсотків. 

Ст. 1304. У всіх випадках, коли подання позову про визнання угоди 

недійсною або розірваною не обмежується коротшим строком у силу 

особливого закону, цей позов може бути заявлений упродовж п’яти років. У 

випадку насильства цей термін спливає від дня, коли насильство припинилося; 

у випадку помилки чи обману – від дня, коли вони були виявлені. Строк щодо 

дій, учинених неповнолітньою особою, спливає від дня її повноліття або 

звільнення з-під батьківської влади; щодо дій, учинених повнолітньою особою, 

яка знаходиться під опікою, – від дня, коли вона стала дієздатною.  

Ст. 1305. Проста збитковість угоди дає підставу для розірвання в 

інтересах неповнолітнього, не звільненого з-під батьківської влади, всякого 

виду угод.  

Ст. 1306. Неповнолітній не підлягає відновленню у статусі, в якому він 

перебував до укладання угоди, з причини збитковості, поки ця збитковість 

стала наслідком випадкової та непередбаченої події.  

Ст. 1307. Проста заява про своє повноліття, зроблена неповнолітнім, не є 

перешкодою для його відновлення (у колишньому статусі).  

Ст. 1308. Неповнолітній, який займається фаховою діяльністю, не може 

отримати відновлення (у статусі) щодо зобов’язань, котрі він узяв на себе в 

зв’язку зі здійсненням цієї діяльності.  

Ст. 1309. Неповнолітній не може отримати відновлення (у статусі) 

стосовно угод, що містяться у його шлюбному договорі, коли ці угоди були 

укладені за згодою і за участю тих, чию згоду потрібно для дійсності його 

шлюбу.  

Ст. 1310. Він не може отримати відновлення (у статусі) щодо зобов’язань, 

що випливають з його правопорушення або наче правопорушення.  
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Ст. 1311. Не приймається від нього прохання про перегляд зобов’язання, 

яке він підписав, будучи неповнолітнім, якщо він схвалив його після 

досягнення повноліття, незалежно від того, чи це зобов’язання є недійсним за 

формою, чи воно дає лише підставу для відновлення.  

Ст. 1312. Якщо неповнолітні або особи, позбавлені дієздатності, можуть у 

цих своїх якостях вимагати відновлення стосовно прийнятих ними зобов’язань, 

то від них не може вимагатися повернення того, що їм було внаслідок цих 

зобов’язань сплачено під час неповноліття або позбавлення дієздатності, крім 

тих випадків, коли доведено, що сплачене слугувало їхній вигоді.  

Ст. 1314. Якщо були виконані формальності, необхідні стосовно 

неповнолітніх або осіб, позбавлених дієздатності, для відчуження нерухомості 

чи для розподілу спадщини, то зазначені особи щодо цих актів будуть 

розглядатися таким самим способом, як тоді, коли б вони скоїли ці акти, будучи 

повнолітніми або до позбавлення дієздатності. 

Ст. 1340. Підтвердження чи твердження або добровільне виконання 

дарування спадкоємцями чи правонаступниками дарувальника після його 

смерті містить їхню відмову від оскаржених дарування з причини вад форми чи 

від пред’явлення будь-яких інших заперечень. 

Ст. 1583. Для сторін угода є укладеною і власність є за законом 

придбаною покупцем від продавця відтоді, як досягнуто згоди щодо речі та про 

її ціну, хоча б річ ще не була надана, а ціна не була сплачена. 

Ст. 1595. Договір купівлі – продажу може укладатися між подружжям 

лише у таких трьох випадках: 1) коли один з подружжя поступається іншому 

майном у вигляді оплати його прав, за наявності встановленої судом 

роздільності майна; 2) коли поступка, яку робить чоловік дружині, навіть за 

відсутності роздільності майна, відбувається у зв’язку зі законною причиною, 

тобто: уміщення грошей, отриманих від її відчуженої нерухомості, або грошей, 

які належать дружині, якщо ця нерухомість або гроші не входять до спільного 

майна; 3) коли дружина поступається своїм майном чоловікові з метою сплати 

тієї суми, яку вона йому обіцяла у вигляді посагу, якщо не встановлено 
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спільність майна. Але це не торкається у цих трьох випадках прав спадкоємців 

договірних сторін, коли існує непряма вигода. 

Ст. 1686. Якщо спільна річ, котра належить декільком особам, не може 

бути розділена (в натурі) зручно та без втрат, або якщо, за вчинення поділу 

спільного майна за угодою, виявляється певне майно, яке жоден з тих, хто бере 

участь у поділі, не може або не бажає взяти, то відбувається продаж з аукціону, 

й виручена сума розділяється між співвласниками.  

Ст. 1687. Кожному зі співвласників надається право вимагати, аби до 

участі в аукціоні були запрошені сторонні особи; запрошення їх необхідне, 

коли один зі співвласників неповнолітній.  

Ст. 1688. Спосіб учинення продажу та формальності, які підлягають 

дотриманню під час продажу спільної власності, викладені у титулі «Про 

спадкоємство». 

Ст. 1696. Той, хто продає спадщину, не зазначаючи детально тих 

предметів, котрі входять до її складу, несе відповідальність лише за те, що він 

дійсно є спадкоємцем.  

Ст. 1697. Коли ж він уже скористався плодами з якоїсь ділянки землі або 

отримав вартість певної вимоги, що входить до складу цієї спадщини, або 

продав деякі предмети, що входять до складу спадщини, то він зобов’язаний 

сплатити вартість набувачеві у випадку, коли він прямо не зберіг їх за собою 

внаслідок укладання договору купівлі-продажу.  

Ст. 1698. Набувач повинен, зі свого боку, відшкодувати продавцю те, що 

останній сплатив для погашення боргів та обтяжень спадщини, і виконати 

зобов’язання, за котрими продавець був кредитором, якщо не існує 

протилежної угоди [69, s. 438–439, 442, 453, 459–460, 465, 500–501, 511–512]. 

Ст. 900 Цивільного кодексу Франції 1804 р. («У кожному розпорядженні 

між живими або спадковому розпорядженні будуть вважатися ненаписаними 

(тобто нікчемними) умови неможливі й умови, які будуть суперечити законам і 

добрим звичаям» [69, s. 410]) тепер мала таку редакцію: «У будь-яких 

розпорядженнях щодо заповіту неможливі умови, або які суперечать праву і 
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добрим звичаям, вважатимуться такими, що не були у них записані», тобто їх 

не приймають до уваги. 

Правові норми щодо застави, наведені у ст. 386, 412 та 544 Кодексу 

зобов’язань, замінили привілеї з пунктів 2 та 6 ст. 7 Закону «Про привілеї та 

іпотеки» від 1825 р. [85, s. 362–363]. 

Отже, певні приписи Цивільного кодексу Франції 1804 р. у міжвоєнній 

Польщі продовжували діяти без змін, окремі – зі змінами, а деякі були 

скасовані. Щодо власне кодифікації польського цивільного законодавства, то їй 

перешкодила Друга світова війна. Лише у 1945–1946 рр. цей процес остаточно 

завершено – прийнято низку законів, котрими цивільне право уніфікували на 

території всієї Польщі [22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31]. 

Після проголошення у 1918 р. незалежності відновленої Польської 

держави, до складу якої увійшли польські етнічні землі, котрі впродовж кінця 

XVIII – початку ХХ ст. перебували у складі різних держав, що позначилося на 

їхньому правовому розвитку, – її керівництво намагалося уніфікувати 

законодавство у різних регіонах. Такий процес здійснювався поступово. 

Скажімо, цивільно-правову сферу на теренах Польщі упродовж міжвоєнного 

періоду регулювали різні «права». Серед них – і французьке цивільне право, 

представлене Цивільним кодексом Франції 1804 р. та Цивільним Кодексом 

Царства Польського від 1825 р. Функціонування цих «прав» (до розроблення 

нового Цивільного кодексу) намагалися регулювати через Закон від 2 серпня 

1926 р. «Про право, характерне для внутрішніх приватних відносин». Однак до 

початку Другої світової війни кодифікацію цивільного законодавства Другої 

Речі Посполитої так і не завершили – вона відбулася у 1945–1946 рр. 

 

 

Висновки до розділу 3 

Історико-правовий процес поширення норм Цивільного кодексу Франції 

1804 р. виявився складним та охоплював декілька етапів. Спочатку його 

впровадили лише у Варшавському князівстві (1808–1815 рр.) із мінімальними 
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змінами. У Королівстві Польському та Краківській республіці Кодекс спочатку 

діяв майже без змін. Однак поступово, у зв’язку зі зміною політичних, 

економічних і правових реалій, норми Цивільного кодексу також суттєво 

змінюються. У Королівстві Польському найбільші зміни простежуються у 

другій половині 30-х – другій половині 10-х років. У цей період приписи 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. функціонували в умовах домінуючого 

впливу російського цивільного права на законодавство Королівства Польського. 

У Краківській республіці зміни відбулися значно раніше – у другій половині 

1810-х – першій половині 1840-х рр.  

Детально проаналізувавши вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на 

польську цивільну-правову традицію, доходимо висновку, що його норми, 

зрештою (хоча й не одразу), були сприйняті позитивно та відображені у 

цивільній практиці: норми, які регулювали право власності; майнові відносини; 

зобов’язальне право; упровадження актів цивільного стану та ін. Однак чимало 

норм, котрі суперечили цивільно-правовій традиції, польське суспільство так і 

не сприйняло. Найбільше заперечень викликали норми Кодексу, які 

стосувалися сімейного права, насамперед світського характеру шлюбу та 

розлучень. Тому в міжвоєнний період (1921–1939 рр.) під час розроблення 

нового цивільного законодавства польські юристи взяли до уваги цей історико-

правовий досвід. 

Польське суспільство та правники не сприймали і положення Цивільного 

кодексу, котрі поширювали цивільну правосуб’єктність лише на громадян. 

Певні положення відразу отримали супротив і державних діячів, і юристів. 

Унаслідок цього в польському цивільному законодавстві закріплювалась норма, 

яка прирівнювала у цивільних правах громадян та іноземців. Сьогодні такий 

підхід до цивільної правосуб’єктності відображений у цивільному 

законодавстві всіх демократичних держав, у тому числі й України. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ ФРАНЦІЇ 1804 р.  

НА ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА РУМУНІЇ 

 

 

4.1. Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на цивільне 

законодавство Румунії у другій половині XIX – на початку ХХ ст. 

Унаслідок об’єднання князівств Молдови та Валахії у 1859–1861 рр. за 

правління принца Александра Йоана Кузи було сформоване Князівство Румунія, 

яке у 1881 р. стало Королівством [102, c. 212–213]. На створення цієї держави 

значно вплинули країни Заходу, зокрема Франція та Велика Британія, під 

протекторатом котрих з 1856 р., за Паризьким мирним договором, перебували 

Молдова та Валахія (Румунія стала самостійною державою лише у 1877–

1878 рр.) [118]. Ця обставина виявилася причиною суттєвого впливу 

європейської, насамперед французької, цивільно-правової традиції на 

законотворчий процес новоствореної держави. 

У контексті уніфікації правових систем провінцій Молдови та Валахії, 

котрі мали певну специфіку, зумовлену історичною традицією, зокрема 

місцевим звичаєвим правом, було прийнято у 1865 році Румунський цивільний 

кодекс [14]. До уніфікації право в обох провінціях ґрунтувалося переважно на 

нормах румунського звичаєвого права, яке на цих землях містило багато норм 

римського права (через посередництво Візантійської імперії), в тому числі у 

галузі сімейного, зобов’язального та спадкового права. На початку ХІХ ст. 

звичаєве право Молдови й Валахії зазнало часткової кодифікації. Так, 

упродовж 1817/18–1865 рр. у Молдові діяв так званий Кодекс Калімахі (Codul 

Calimachi), а у Валахії – Карагайський законник (Legiuirea Caragea), котрі 

становили основу цивільного законодавства цих князівств (провінцій) [213, 

p. 151–152]. На укладанні кодексів (зокрема Кодексу Калімахі) позначилось 

цивільне законодавство Австрійської імперії. Це відобразилося передовсім у 
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нормах, які стосувалися відчутного впливу релігії на цивільні справи [295, p. 

189–190]. 

Після приходу до влади А. Й. Кузи відразу розпочався процес підготовки 

нового цивільного законодавства Молдови і Валахії. Розуміючи необхідність 

модернізації та уніфікації правової системи, що гальмувала також економічний 

розвиток держави за капіталістичною моделлю, він вирішив провести 

стажування місцевих професорів-юристів у західноєвропейських, насамперед 

французьких, університетах. Унаслідок цього в другій половині ХІХ ст. близько 

сотні румунських юристів отримали звання докторів права в університетах 

Франції [213, p. 158], що, на нашу думку, суттєво позначилось на поширенні в 

Румунії французьких цивільно-правових норм. 

Напередодні ухвалення Румунського цивільного кодексу, до Кодексу 

Калімахі й Карагайського законника (відповідно Молдови та Валахії) вмістили 

низку норм, в основу котрих покладено норми французького цивільного 

законодавства стосовно опіки й усиновлення дітей, а також звільнення 

неповнолітніх від правової відповідальності [14]. 

Зауважимо: у цей період розпочалася робота над перекладом французьких 

Цивільного та Торговельного кодексів румунською мовою. У середині ХІХ ст. 

Торговельний кодекс Франції був офіційно введений у дію у Валахії. Його 

норми, хоча й неофіційно, застосовували під час вирішення судових справ і в 

Молдові [304, p. 836], що було цікавим експериментом безпосереднього 

застосування іноземного права без його офіційного прийняття. 

Після проголошення Румунії Князівством, для підготовки нового 

національного Цивільного кодексу А. Й. Куза у липні 1862 р. створив так звану 

Фокшанську генеральну комісію з представників Верховного суду та провідних 

румунських юристів. Над проектом вона працювала до 1864 р. Наголосимо, що 

до 1863 р. основним джерелом для розроблення Румунського цивільного 

кодексу, яке використовували члени Фокшанської генеральної комісії, був 

проект Італійського цивільного кодексу Пізанеллі [236]. Це зумовлено низкою 

чинників, насамперед подібним тогочасним політичним становищем Румунії й 

Італії: як і Румунія, у 60-х роках XIX ст. Італія перебувала на етапі уніфікації 
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правових систем щойно об’єднаних у одну державу окремих провінцій [123, c. 

251–270]. 

Окрім того, проект Італійського цивільного кодексу вважався у той період 

найновішою кодифікацією цивільного законодавства в Європі, тобто містив 

норми, котрі ґрунтувалися на передових досягненнях цивілістики. Однак низка 

причин, зокрема зволікання з прийняттям в Італії Цивільного кодексу Пізанеллі 

(введений у дію лише 1865 р. [12]), зумовили переорієнтацію членів 

Фокшанської генеральної комісії на норми Цивільного кодексу Франції 1804 р. 

[265, p. 8–10] Саме на них грунтувалося цивільне законодавство більшості 

європейських країн, які обрали капіталістичний шлях розвитку своїх 

економічних систем [277]. 

Фокшанська генеральна комісія у травні 1864 р. подала пропозиції 

законодавчим зборам Румунії – Державній раді. Цивільний кодекс було 

ухвалено 26 листопада 1864 р. На час публікації в місцевій пресі він мав назву 

«Цивільний кодекс Александру Йоана», проте після зречення А. Й. Кузою 

престолу 1866 р. був перевиданий як Румунський цивільний кодекс. Остаточно 

Кодекс вступив у дію 1 грудня 1865 р., після публікації у квітні того ж року 

його другого видання – виправленого та доповненого. Адже у першому, через 

поспіх публікації, виявилася низка юридичних неузгодженостей і помилок [15, 

p. 5–18]. 

У сфері торговельного права Румунії новий Торговельний кодекс 

розроблено та введено у дію лише у 1887 р. Попри те, що до того часу 

румунські правники використовували Торговельний кодекс Франції, основою 

нового Румунського торговельного кодексу, з названих уже причин, стало 

італійське торговельне законодавство [16]. 

Румунський цивільний кодекс 1864 р. складався зі 1914 статей; правові 

норми більшості з них узяті з Цивільного кодексу Франції 1804 р. Однак 

Румунський цивільний кодекс – це не його дослівний переклад. Адже 

румунські правники взяли до уваги критику деяких його положень і 

неможливість їхнього пристосування до румунської цивільно-правової традиції. 

Наприклад, у Румунський цивільний кодекс не були введені норми про окремі 

правові інститути, наявні у Цивільному кодексі Франції 1804 р., – судовий 
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поділ спільного майна подружжя, фізичне обмеження боржника тощо. Декотрі 

правові норми Румунського цивільного кодексу запозичені з інших джерел, 

насамперед проекту Італійського цивільного кодексу [12]

 та Бельгійського 

закону про іпотеку 1850 р., чи взяті з румунського звичаєвого права, зокрема 

стосовно врегулювання сімейних відносин, розлучення, опікунства та 

спадкування майна [15, p. 18–24].  

До речі, з уведенням у дію Румунського цивільного кодексу 1864 р., 

Кодекс Калімахі й Карагайський законник, грунтовані переважно на нормах 

місцевого звичаєвого права, втратили чинність [213, p. 151–152]. 

Отже, розглянемо структуру Румунського цивільного кодексу 1864 р. : 

Преамбула (ст. 1–5). У ст. 1 зазначалося: «Закон [...] немає зворотної сили». 

Далі наведено норми щодо порядку здійснення правосуддя. Так, у ст. 3 

повідомлялося: суддя, який відмовлятиметься судити відповідно до норм цього 

Кодексу, може бути притягнутий до відповідальності за звинуваченням у 

відмові від учинення правосуддя. У ст. 5 акцентувалося, що названі закони 

покликані оберігати громадський порядок та мораль [13]. 

Книга І «Про осіб»: 

– розділ 1 «Про цивільні права та натуралізацію»: параграфи «Про 

здійснення цивільних прав та про натуралізацію», «Про втрату цивільних прав»; 

ст. 6–20; 

– розділ 2 «Про акти цивільного стану»; ст. 21–86; 

– розділ 3 «Про дім»; ст. 87–97; 

– розділ 4 «Про відсутніх»; параграфи «Про передбачувану відсутність», 

«Про оголошення щодо відсутності», «Про наслідки відсутності», «Про нагляд 

за неповнолітніми дітьми у випадку відсутності батька»; ст. 98–126; 

– розділ 5 «Про шлюб»; параграфи «Про якості та умови, необхідні, щоб 

бути у змозі узяти на себе зобов’язання шлюбу», «Про формальності, пов’язані 

                                                 

 Наперед додамо, що у порівнянні з Румунським цивільним кодексом 1864 р., 

Італійський цивільний кодекс 1865 р. був дещо докладнішим (мав 2147 статей), хоча у 

головних рисах його структура була аналогічною румунському законнику – три т. зв. книги: 

книга І (“Про осіб”) складалася з 11, книга ІІ (“Про майно...”) – з 4, книга ІІІ (“Про способи 

набуття та передачі власності...”) – з 27 розділів. Тож бачимо, що саме останній ділянці 

цивільно-правових відносин італійські правники присвятили найбільше уваги). 
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з укладанням шлюбу», «Про суперечки у шлюбі», «Про зголошення щодо 

недійсності шлюбу», «Про зобов’язання, які випливають зі шлюбу», «Про права 

та обов’язки подружжя», «Про розлучення», «Про повторний шлюб»; ст. 127–

210; 

– розділ 6 «Про поділ сім’ї»: параграфи «Причини поділу», «Про поділ за 

взаємною згодою», «Про ефект поділу»; ст. 211–285; 

– розділ 7 «Про батьківство»; параграфи «Про законних дітей, що 

народилися чи зачаті у шлюбі», «Про перевірку законного народження дитини», 

«Про позашлюбних дітей»; ст. 286–308; 

– розділ 8 «Про затвердження у правах»; ст. 309–324; 

– розділ 9 «Про батьківську владу»; ст. 325–341; 

– розділ 10 «Про опіку над неповнолітніми та їхню емансипацію»; 

параграфи – «Про немовлят», «Про опіку», «Про емансипацію»; ст. 342–433; 

– розділ 11 «Про майорат»; ст. 434–460 [13, art. 6–460]. 

У цих розділах книги І Румунського цивільного кодексу визначено такі 

головні юридичні норми у галузі цивільного права: 

І. Для фізичних осіб 

1. В основу визначення юридичних умов фізичних осіб покладено принцип 

рівності усіх перед законом. 

2. Установлено різницю між дієздатністю та здатністю на користування. За 

нормами Румунського цивільного кодексу, остання розпочиналася у момент 

народження, якщо дитина народилась живою. Натомість Цивільний кодекс 

Франції 1804 р. передбачав, аби новонароджений був життєздатним [11]. 

3. Повноліття визначено з 21-річного віку, але водночас передбачено 

процедуру емансипації; згідно з нею емансипована особа може складати деякі 

акти та брати на себе відповідальність до виповнення 21 року [13, art. 421–433]. 

4. Збережено норми румунського звичаєвого права про рівність подружжя 

під час пояснення мотивів розлучення [13, art. 209]. Для порівняння: 

французьке цивільне право передбачало, що чоловік, як уже згадувалось, 

завжди може вимагати розірвання шлюбу з причини подружньої невірності 

дружини; вона ж не має права вимагати розлучення, якщо чоловік її зраджує 

(лише у тому випадку, коли зрада відбулась у помешканні подружжя) [11]. 
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5. Заборонено (як і в Цивільному кодексі Франції 1804 р. [11]), під 

виглядом захисту прав сім’ї, розслідувати факт батьківства: навіть тоді, коли 

батько визнавав позашлюбного сина, це мало значення лише у випадку 

встановлення цивільного стану, не створюючи інших прав і обов’язків. 

Натомість права та обов’язки існували лише між матір’ю та її позашлюбною 

дитиною [13, art. 286–308]. 

ІІ. Для юридичних осіб 

1. Юридичні особи розподілялись на дві категорії:  

1) «юридичні особи з прибутковою метою» (мали бути визначені відповідно 

до Торговельного кодексу); 

2) «юридичні особи без прибуткової мети» (юридичні особи, котрі 

пропонували культурні, спортивні, благодійні чи політичні послуги, 

засновувались указом правителя) [250, p. 321–322]. 

Книга ІІ «Про рухоме майно та нерухомість»: 

– розділ 1 «Про набуття власності»; параграфи «Про нерухомість», «Про 

рухоме майно», «Про майно та його власників»; ст. 461–479; 

– розділ 2 «Про власність»; ст. 480–516; 

– розділ 3 «Про користування житлом»; параграфи «Про користування», 

«Про використання житла»; ст. 517–575; 

– розділ 4 «Про сервітути»; параграфи «Про зобов’язання, які виникають зі 

створеної ситуації», «Про сервітути, встановлені законом», «Про сервітути, 

встановлені окремою людиною» ; ст. 576–643 [13, art. 461–643]. 

У статтях цих розділів Румунського цивільного кодексу було визначено 

такі норми: 

1. Поділ майна на рухоме та нерухоме. 

2. Визначення норм особливого захисту нерухомого майна через його 

«більшу цінність» порівняно з рухомим майном (якщо не брати до уваги засоби 

пересування). 

3. Передбачення принципу свободи вибору «режиму поділу» спільного 

майна подружжя. Однак у випадку, коли в момент одруження подружжя не 

вдавалося до уточнення «майнового режиму», вважалося, що ним вибрано 
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звичайний режим поділу майна, за яким майно, набуте під час шлюбу, 

належало тому з подружжя, хто доводив його набуття [13, art. 461–516]. 

Книга ІІІ «Про різні способи набуття власності»: 

– вступні статті; ст. 644–649; 

– розділ 1 «Про спадщину»; параграфи «Про відкриття спадщини», «Про 

якості, необхідні для прийняття спадщини», «Про спеціальний порядок 

спадкування», «Про порушення черговості спадкування», «Про прийняття та 

відхилення спадкоємців», «Про поділ спадщини»; ст. 650–799; 

– розділ 2 «Про заповіти»; ст. 800–941; 

– розділ 3 «Про договори»; параграфи «Попередні положення», «Про 

попередні умови щодо дії угод», «Про ефективність угод», «Про 

квазіконтракти», «Про спеціальні види зобов’язань», «Про ефективність 

зобов’язань», «Про виконання зобов’язань», «Про платіжні зобов’язання»; 

ст. 942–1222; 

– розділ 4 «Про шлюбний договір та права дружини»; ст. 1223–1293; 

– розділ 5 «Про продаж»; параграфи «Про природу та форму продажу», 

«Хто може купити чи продати», «Про речі, які можуть бути продані», «Про 

зобов’язання продавця», «Про зобов’язання покупця», «Про розірвання 

продажу шляхом погашення», «Аукціон», «Про висунення претензій та інші 

нематеріальні речі»; ст. 1294–1404; 

– розділ 6 «Про найм»; ст. 1405–1409; 

– розділ 7 «Про оренду»; параграфи «Загальні положення», «Загальні 

правила оренди будівель та сільськогосподарського інвентарю», «Про певні 

правила оренди», «Про докладні правила оренди», «Про орендовані речі»; 

ст. 1410–1490; 

– розділ 8 «Про спілки»; параграфи «Загальні положення», «Про різні типи 

спілок», «Про обов’язки учасників спілок», «Про різні шляхи розвитку спілок»; 

ст. 1491–1531; 

– розділ 9 «Про мандат»; параграфи «Про характер мандата», «Про 

обов’язки отримувача мандата», «Про припинення дії мандата»; ст. 1532–1559; 

– розділ 10 «Про позику»; параграфи «Про зобов’язання позичальника», 

«Про зобов’язання кредитора»; ст. 1560–1575; 
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– розділ 11 «Про кредит»; параграфи «Про характер кредиту», «Про 

кредитора», «Про зобов’язання позичальника»; ст. 1576–1590; 

– розділ 12 «Про депозит і його зняття»; параграфи «Про депозит загалом», 

«Про касу»; ст. 1591–1634; 

– розділ 13 «Про спонтанні угоди»; параграфи «Про спонтанні угоди 

загалом», «Про гру та парі»; ст. 1635–1651; 

– розділ 14 «Про поруку»; ст. 1652–1684; 

– розділ 15 «Про заставу»; ст. 1685–1696; 

– розділ 16 «Про антикрези»; ст. 1697–1703; 

– розділ 17 «Про угоди»; ст. 1704–1717; 

– розділ 18 «Про привілеї та іпотеки»; параграфи «Загальні положення», 

«Про привілеї», «Про іпотеки», «Про надання привілеїв та іпотечних кредитів», 

«Про силу привілеїв та іпотек щодо третіх осіб, які володіють майном», «Про 

припинення привілеїв та іпотечних кредитів», «Про властивості привілеїв та 

іпотечних кредитів», «Про відповідальність нотаріусів та державного секретаря 

щодо ведення обліку»; ст. 1718–1823; 

– розділ 19 «Про вимушене відчуження майна»; ст. 1824–1836; 

– розділ 20 «Про давність»; ст. 1837–1914 [13, art. 644–1914]. 

У статтях розділів книги ІІІ Румунського цивільного кодексу 1864 р. (їх 

доповнювали також норми різноманітних законів, котрі стосувались власності 

на землю, промислові й торговельні підприємства), містилися такі головні 

положення: 

1. Власність визначено «як найважливіше реальне право». Регламентовано 

різні форми володіння речами, у тому числі право власності без права 

користування, володіння, залежне володіння та ін. Стверджувалося, що 

власність може бути передана і за допомогою юридичних актів, складених 

особами за життя, і за допомогою документів mortis causa (заповіт). 

2. Особливу увагу приділено спадковій справі ab intestat, в основу якої 

покладено родинні зв’язки. Черговість спадкування чітко визначена відповідно 

до ступенів споріднення. Права низхідних спадкоємців та батьків захищав 

інститут обов’язкової частки у спадщині. Установлено такі форми заповіту: 

олографічний – написаний, підписаний і датований заповідачем; засвідчений – 



 

 

143 

підписаний заповідачем і переданий судді, який має засвідчити його за 

допомогою зачитування на відкритому засіданні; таємний – підписаний 

заповідачем, наданий закритим і запечатаним судді, який не читає його, але 

складає протокол на основі звернення заповідача. 

3. Основоположним принципом цивільної відповідальності визначено 

особисту відповідальність особи за свої вчинки. У виняткових випадках 

дозволено і колективну відповідальність, і відповідальність за чужі вчинки 

(відповідальність батьків за вчинки неповнолітніх дітей, відповідальність 

власників за шкоду, спричинену тваринами або ж речами, тощо). 

4. Особливе значення мають договори. В основу усіх положень, які 

стосувалися договорів, покладено загальну теорію зобов’язань та поняття 

цивільної відповідальності. Наголошувалось, що цивільна відповідальність 

може бути або договірною (виникає унаслідок порушення зобов’язання, яке 

випливає з договору, у зв’язку з чим сторона, котра не виконала зобов’язання, 

має відшкодувати збитки, завдані іншій стороні), або навмисною (випливає із 

незаконної дії однієї особи, яка наносить шкоду іншій особі; кожна навмисна 

шкода має бути відшкодована; крім того, це відшкодування, задля утримання 

первинної рівноваги між сторонами, має бути інтегральним. Під час укладання 

договорів діє принцип автономії волі сторін (їх можуть вважати недійсними 

через помилку, введення в оману або насильство) [13, art. 650–1914]. 

Основні відмінності між Румунським цивільним кодексом та Цивільним 

кодексом Франції 1804 р. полягали в тому, що у румунський закон було 

введено такі звичаєві для місцевого населення норми: 

1. Установлення для позашлюбних дітей так званого унітарного режиму. 

Натомість у Цивільному кодексі Франції 1804 р. існує багато відмінностей між 

категоріями позашлюбних дітей, зокрема: «позашлюбна дитина, яка не була 

визнана»; «позашлюбна дитина, котра після свого визнання втратила своїх 

батька і матір»; «неповнолітня позашлюбна дитина»; «законновизнана 

позашлюбна дитина, яка досягла 18 років» (ст. 158–159 та ін.) [11]. 

2. Принцип рівності подружжя під час пояснення мотивів розлучення (що 

не характерне для Цивільного кодексу Франції 1804 р. [11]). 
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3. За нормами Румунського цивільного кодексу та Цивільного кодексу 

Франції 1804 р., були заборонені контракти з емфітевзису. Однак відмінність 

полягала в тому, що нове румунське цивільне законодавство заборонило лише 

їхнє укладання в майбутньому, не скасовуючи діючі контракти [250, p. 328–

330]. Натомість Цивільний кодекс Франції 1804 р. не лише забороняв подальше 

складання контрактів із емфітевзису, й ліквідовував ті з них, котрі існували на 

час введення Кодексу в дію [11]. 

Румунські правознавці наголошують, що Цивільний кодекс Франції 1804 р., 

як і Румунський цивільний кодекс, називали «кодексом працедавців і 

власників». Це спричинено наявністю у ньому двох статей, котрі мали особливу 

практичну значущість [186, p. 250]. Так, за нормами ст. 1471, заборонено 

укладати договори щодо найму на роботу чи надання послуг на необмежений 

термін [13, art. 1471], адже це могло би спричинити відновлення феодальних 

відносин, які суперечили капіталістичному розвитку. Згідно зі ст. 1472, у 

випадку спору між працедавцем та працівниками, предметом чого є оплата 

праці, працедавцю мали вірити на слово [13, art. 1472], а це зумовлювало 

значно гірше становище працівника, ніж роботодавця. 

Зауважимо й певну термінологічну специфіку, притаманну Румунському 

цивільному кодексу 1864 р., на відміну від Цивільного кодексу Франції 1804 р., 

– у ньому частіше використовують слова «працедавець», «робітник» та ін. [14]. 

Її зумовило, вочевидь, те, що румунський закон приймали під час розвитку 

капіталізму – в другій половині ХІХ ст. 

Отже, як засвідчує структура Румунського цивільного кодексу 1864 р. і 

аналіз головних положень його статей, у загальних ознаках він схожий на 

Цивільний кодекс Франції 1804 р., але менш деталізований. Румунський 

цивільний кодекс охоплював усі основні аспекти, що регламентували цивільно-

правову сферу населення держави. Проте головну увагу його розробники 

звернули на регламентацію способів набуття власності, оскільки саме з нею 

пов’язувалось більшість судових справ у сфері цивільного права. 

Після впровадження Румунського цивільного кодексу 1864 р. він зазнав 

критики, передовсім через «відсутність оригінальності». Однак сучасні 

румунські історики права наголошують: Румунський цивільний кодекс 1864 р. 
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не був копією французького. Попри те, що в його основу покладено чимало 

положень Цивільного кодексу Франції 1804 р., вони були адаптовані до 

місцевих реалій. Скажімо, Фокшанська генеральна комісія під час опрацювання 

Цивільного кодексу Франції, з метою досконалішого розроблення цивільного 

законодавства Румунії, виконувала роботу надзвичайно скрупульозно: окремі 

статті Кодексу перейняті без змін, інші – перероблені, декотрі – відкинуті у 

зв’язку з непридатністю до місцевих цивільно-правових традицій (румунське 

суспільство не сприйняло би таких кардинальних нововведень). Тому в 

Румунський цивільний кодекс ввели низку законів із Кодексу Калімахі й 

Карагайського законника і, як уже зазначалося, певні норми проекту 

Італійського цивільного кодексу Пізанеллі (з майнового та зобов’язального 

права) й цивільного законодавства Бельгії (щодо привілеїв та іпотечного права) 

[265, p. 8–10; 288, p. 132. 

Після введення в дію Румунського цивільного кодексу 1864 р. місцеві 

правники одразу визначили низку пропозицій, спрямованих на перегляд деяких 

його статей. Проте до кінця ХІХ – початку ХХ ст. до нього внесено лише 

незначні зміни. Румунський цивільний кодекс 1864 р. залишився чинним у 

Румунії й у ХХ ст., але зміни у соціально-економічній сфері держави 

спричинили прийняття багатьох спеціальних законів, котрі долучили до 

згаданого Кодексу. 

У 1866 р. прийнято Конституцію Румунії, на норми статей якої також 

відчутно вплинуло французьке цивільне законодавство. Загалом Конституція 

містила 133 статті, об’єднаних у вісім розділів: 

– розділ I «Про територію Румунії»; ст. 1–4; 

– розділ ІІ «Про права румун»; ст. 5–30; 

– розділ ІІІ «Про повноваження державної влади»; ст. 31–107; 

– розділ IV «Про фінанси»; ст. 108–117; 

– розділ V «Про армію»; ст. 118–123; 

– розділ VI «Загальні положення»;124–128; 

– розділ VII «Про внесення змін до Конституції»; ст. 129; 

– розділ VIII «Перехідні та додаткові положення»; ст. 130–133 [17]. 
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Наприклад, у статтях розділу ІІ Конституції проголошувалися 

громадянські свободи населення держави, зокрема свобода преси, зібрань та ін. 

У ст. 7 констатувалося, що особисті, майнові й інші цивільні права громадян 

закріплено у діючому цивільному законодавстві, тобто у Румунському 

цивільному кодексі 1864 р. Політичні права у державі мали лише румуни, 

натомість іноземцям такі права могла надати законодавча влада (ст. 8–9). У 

ст. 10 наголошувалося: незалежно від станового походження, усі румуни вільні 

перед законом; вони повинні сплачувати державні податки на користь 

суспільства. Ст. 13 гарантувала індивідуальну свободу (без умотивованого 

рішення суду нікого не можна затримувати більше, ніж на добу) та право на 

спадщину, ст. 14 – недоторканість житла. Покарати людину можна було лише 

згідно з нормами закону, за вироком суду (ст. 16). Конституція гарантувала 

приватну та державну власність. У ст. 21 зазначено: домінуючою релігією 

Румунської держави є Румунська православна церква, проте держава 

гарантувала свободу совісті. У ст. 22 йшлося про те, що під час укладання 

шлюбу є обов’язковим церковне вінчання, а норми спадкування визначатиме 

спеціальний закон. Ст. 23 установлювала право громадян Румунії на 

безкоштовну початкову освіту, ст. 25 гарантувала таємницю листування і 

телеграфних повідомлень, ст. 27 – право на об’єднання [17, art. 5–30]. 

Отже, Конституція Румунії 1866 р. була написана у руслі ліберальних 

реформ, які мали сприяти капіталістичному розвитку країни та її перетворенню 

на сучасну європейську державу (на зразок Франції). Цьому слугували такі 

норми, як рівність усіх перед законом (незалежно від стану), гарантування всім 

безкоштовної початкової освіти та ін. Однак окремі положення у статтях 

Конституції 1866 р. суперечили французькій правовій моделі, зберігаючи певні 

усталені румунською цивільно-правовою традицією інститути. Йдеться 

передусім про збереження інституту церковного вінчання як необхідного 

принципу укладання шлюбу (за Цивільним кодексом Франції 1804 р. дозволено 

укладати цивільні шлюби [11]), хоча Румунський цивільний кодекс 1864 р. 

узаконював інститут розлучення, проти якого виступала церква. Так чи інакше, 

влада Румунії у цивільно-правовій сфері намагалася збалансувати інтереси 
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церкви (православна релігія значно впливала на місцеве населення, зокрема на 

його світосприйняття і правову культуру) та держави. 

 

4.2. Зміни у цивільному законодавстві Румунії впродовж першої 

третини ХХ ст. 

Політичні й соціально-економічні зміни, котрі відбулися у Румунії на 

початку ХХ ст., спричинили зміни і в румунському цивільному законодавстві. 

Насамперед змінилося трактування предмета власності: якщо за нормами 

ст. 480 Румунського цивільного кодексу 1864 р. його визначали абсолютним 

правом [13, art. 480], то за Конституційним документом 1917 р., а згодом – 

Конституцією 1923 р. та нормами спеціального цивільного 

законодавства вважали лише соціальною функцією. Це створювало підґрунтя 

для реалізації початку керування виробництвом державою: у Конституційний 

документ 1917 р., зокрема, впроваджено норму експропріації власності для 

державної доцільності [250, p. 350–357]. 

Докладніше проаналізуємо положення Конституції Румунії 1923 р., 

оскільки цей юридичний документ був основним у визначенні 

загальноправового становище населення держави, у тому числі й у цивільно-

правовій сфері. 

Конституція Румунії 1923 р., прийнята після шестирічної дії так званого 

Конституційного документа 1917 р. [288, p. 133–134], за структурою була 

схожою на румунську Конституцію 1866 р., але відображала специфіку 

держави в умовах міжвоєнного періоду. Як відомо, він вирізнявся 

встановленням у багатьох державах Європи авторитарних режимів, тобто 

відходом від демократичних моделей, зразком котрих були європейські 

держави – Франція та Велика Британія. Нова політична ситуація позначилась на 

Румунії, влада якої намагалася створити цілісну національну державу, що 

суттєво впливала би на всі сфери життя суспільства [151]. 

Конституція Румунії 1923 р., подібно до Конституції 1866р., складалася з 

восьми розділів: 

– розділ I «Про територію Румунії» ; ст. 1–4; 

– розділ ІІ «Про права румун»; ст. 5–32; 
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– розділ ІІІ «Про державну владу» ; ст. 33–108; 

– розділ IV «Про фінанси» ; ст. 109–118; 

– розділ V «Про армію» ; ст. 119–123; 

– розділ VI «Загальні положення» ; 124–128; 

– розділ VII «Про внесення змін до Конституції» ; ст. 129–130; 

– розділ VIII «Перехідні та додаткові положення» ; ст. 131–138 [18]. 

У ст. 5 Конституції зазначено: «Румуни, незалежно від етнічного 

походження, мови чи релігії, мають право на свободу совісті, свободу освіти та 

свободу друку, свободу зібрань, свободу асоціацій і всі інші свободи й права, 

встановлені законом» [18]. У ст. 6 проголошувалася «повна рівність статей»: 

урівняти жінок і чоловіків у політичних правах мали спеціальні закони [18, art. 

6]. Це було нововведенням, спричиненим емансипацією жінок наприкінці 

ХІХ – початку ХХ ст. [288, p. 134]. Доцільно зауважити, що у 1923 р. прийнято 

Закон про скасування недієздатності заміжньої жінки. Згідно з ним, жінка 

могла відчужувати своє майно без згоди чоловіка. Відповідно ж до норм Закону 

про трудові договори від 5 квітня 1929 р. (містив 124 статті), жінки отримали 

право без згоди чоловіків укладати трудові угоди, одержувати платню та 

розпоряджатися нею й отриманими будь-яким способом різноманітними 

благами чи надбаннями: «Заміжня жінка не потребує згоди або дозволу 

чоловіка на використання результатів своєї праці та здійснення заходів, котрі з 

них випливають» (ст. 41); «Заміжні жінки, незалежно від шлюбного режиму, а 

також неповнолітні у віці від 18 років, мають право самі приймати рішення 

щодо використання своєї заробітної плати» (ст. 63) [75]. Хоча, незважаючи на 

це, норми Румунського цивільного кодексу щодо влади чоловіка як глави сім’ї 

залишилися чинними [13, art 127–210]. 

Для регулювання цивільно-правових відносин важливою була ст. 7 

Конституції: «Різниця релігійних вірувань і конфесій, етнічного походження та 

мови у Румунії не є перешкодою для отримання цивільних і політичних прав та 

користування ними» [18]. 

У Конституції 1923 р. наголошувалося також на правовій рівності румун, 

незалежно від соціального стану: окремий пункт акцентував на скасуванні усіх 

станових привілеїв, але дворянські титули залишалися. Нововведенням став 
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пункт про рівність незалежно від «будь-яких відмінностей народження» (тобто, 

на відміну від ХІХ ст., у першій третині ХХ ст. уже не мало значення, 

закононароджена дитина чи ні). 

Вагомим був пункт щодо прав іноземців. У міжвоєнний період це питання 

постало надзвичайно гостро, адже держави, навчені Першою світовою війною, 

боялися діяльності на власній території іноземних шпигунів [106]. За 

Конституцією Румунії 1923 р., іноземцям заборонялось виконувати суспільно 

важливі функції (лишень – у передбачених законом виняткових випадках). 

Політичні права у державі мали тільки натуралізовані іноземці. Натуралізацію 

здійснювала спеціальна комісія, створена за рішенням Ради міністрів. 

Конституція 1923 р. гарантувала індивідуальну свободу, недоторканість 

помешкання. У ст. 17 стверджувалося: «Ніхто не може бути позбавлений свого 

майна інакше, аніж в інтересах суспільства і після справедливого та 

попереднього відшкодування, призначеного судом» [18]. Випадки та процедуру 

експропріації майна на користь держави визначав спеціальний закон. 

У першій третині ХХ ст. державна влада Румунії здійснила також низку 

заходів для обмеження права власності. У ст. 18 встановлено, що землі 

сільськогосподарського призначення у Румунії мають право купувати лише 

румуни від народження та натуралізовані румуни. Наголосимо і на положеннях 

ст. 19: «Руда шахт та надра будь-якого характеру є власністю держави» [18, 

art. 19] (йдеться, фактично, про узаконення націоналізації надр). Натомість, 

згідно з Румунським цивільним кодексом 1864 р., власник земельної ділянки 

мав повне право на надра та повітряний простір над своєю земельною ділянкою 

[13, art 461–479]. 

Права власності на надра розглядав і Гірничий закон від 3 липня 1924 р. –

він містив 271 статтю, котрі об’єднувались у три частини. У ньому ще раз 

акцентувалося на конституційному принципі щодо державної власності на 

надра, передусім – нафту й золото, але з певними винятками. Так, у статтях 

Закону були закріплені права на розробку надр тими юридичними особами, 

котрі експлуатували їх на момент прийняття закону, а також обумовлені 

випадки дозволу концесій. Дозвіл надання акцій концесій іноземцям мала 

видавати спеціальна Адміністративна рада. Крім того, румунські власники 
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повинні були володіти не менше, ніж 60% статутного капіталу. Та все-таки 

Гірничий закон 1924 р. дозволяв іноземним компаніям продовжувати діяльність 

із розробки надр на території Румунії (зі збереженням усіх попередніх прав) за 

умови дотримання ними всіх установлених норм, зокрема тієї, що впродовж 

десяти років вони зберігатимуть визначені пропорції румунського й іноземного 

капіталу [20]. Однак, після критики Гірничого закону 1924 р. іноземними 

компаніями і тиску на Румунію з боку держав їхнього походження, до Закону 

внесли зміни: мінімальна пропорція румунського капіталу мала становити не 60, 

а 50,1%. Хоча, як наголошують румунські історики права, завдяки Гірничому 

закону від 1924 р. Румунія досягла зростання вітчизняного капіталу в розробці 

надр, передовсім – нафти [186, p. 254–255]. 

На тлі приходу до влади у Румунії Націонал-цараністської партії, котра 

підтримувала політику «відкритих дверей», 29 березня 1929 р. прийнято новий 

Гірничий закон, що скасовував усі обмеження на користування надрами, 

передбачені Гірничим законом від 1924 р.: за умов дотримання норм 

законодавства Румунії, концесії могли надаватись румунським та іноземним 

товариствам будь-якого типу [76]. 

З нашого погляду, заслуговує на увагу ст. 20 Конституції Румунії 1923 р. У 

ній проголошувалося: сухопутні й водні шляхи сполучення та повітряний 

простір становлять суспільне надбання, і «придбані права користування ними 

будуть погашені з міркувань суспільного інтересу після виплати справедливої 

компенсації. [...] Спеціальний закон визначить міру, в якій усі перелічені права 

можуть бути залишені у користуванні власників, способи їхньої експлуатації та 

компенсації за будь-яке використання» [18]. 

Ст. 21 Конституції Румунії 1923 р. гарантувала захист свободи праці, а 

також вказувала на необхідність прийняття Закону про соціальне страхування 

робітників на випадок хвороби, нещасних випадків тощо [18, art. 21]. Появі 

цього положення сприяв потужний робітничий рух, який активізувався з 

початком ХХ ст. Під його тиском 26 травня 1921 р. прийнято Закон про 

профспілки. У Румунії, згідно з ним, дозволено організацію профспілок, але 

лише за умови, що вони займатимуться виключно фаховими, економічними, 
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соціальними та культурними проблемами і не матимуть стосунку до політичної 

діяльності, зокрема політичних партій [186, p. 251–257]. 

Іншим аспектам регулювання трудових відносин румунські законодавці 

міжвоєнного періоду також приділили значну увагу. Для прикладу, ще 

8 вересня 1920 р. прийнято Закон про регламентацію індивідуальних трудових 

конфліктів, відповідно до якого робітники мали право на страйк. Однак це 

право обмежувалось складною арбітражною процедурою між робітниками та 

працедавцями, отриманням дозволу від органів державної влади. Зауважуючи, 

що дозволеними були страйки, спричинені лише незадовільними умовами праці. 

Закон забороняв страйки з політичних причин [188]. Ще більше обмежував 

право на страйк Закон про трудові договори (містив 124 статті) прийнятий 

5 квітня 1929 р.: відмова однієї зі сторін дотримуватися процедур примирення й 

арбітражу могла вважатися причиною для розірвання трудового договору [72]. 

Крім цих, діяли Закон про недільний відпочинок від 18 червня 1925 р., 

Закон про тривалість робочого дня, охорону прав неповнолітніх та жінок від 

13 квітня 1928 р., який визначав 8-годинний робочий день та 48-годинний 

робочий тиждень, заборону найму на роботу дітей, молодших 14 років, і 

звільнення вагітних жінок, а також надання декретної відпустки. Проте санкції 

цих законів мали формальний характер і працедавці часто не дотримувались 

їхніх положень.  

У 1929 р. прийнято Закон про уніфікацію трудових договорів, у 1933 р. – 

Закон про уніфікацію соціального страхування, що встановлював обов’язкове 

страхування на випадок хвороби, вагітності, смерті, виробничого травматизму 

й інвалідності, того ж року – Закон про створення та організацію юстиції праці. 

Згідно з останнім, створювалися трудові суди, котрі мали розглядати суперечки, 

пов’язані з організацією, регламентацією та захистом праці й здоров’я 

робітників [188]. Але світова економічна криза кінця 20-х – середини 30-х років 

ХХ ст.
 
внесла корективи у виконання положень цих законів. 

На особливий розгляд заслуговують статті Конституції Румунії 1923 р., які 

стосувалися свободи совісті. Так, у ст. 22 зазначено: «Свобода совісті є 

абсолютною. [...] Держава гарантує свободу усіх релігій та релігійних 

організацій у випадку, коли вони не впливають на громадський порядок, 
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моральність і закони держави» [18]. Наголошувалося, що Румунська 

православна церква як церква більшості румун матиме у державі домінуючий 

статус, проте дотримуватимуться права й інших конфесій, зокрема Греко-

католицької церкви. Після закріплення правового становища церкви (ст. 22), у 

ст. 23 акцентувалося на тому, що «акти цивільного стану (зокрема, укладання 

шлюбу. – М. С.) є прерогативою цивільного права. Однак підготовці цих 

документів завжди має передувати «релігійне благословення» [18]. Тобто 

норма про необхідність інституту вінчання під час укладання шлюбу 

залишалась незмінною. 

Віце-президент Румунії Йоан Штефан 21 лютого 1928 р. підписав Закон 

про акти цивільного стану (налічував 134 статті), згідно з яким з 1 січня 1929 р. 

на території усієї держави запроваджувалась єдина система реєстрації актів 

цивільного стану – народження, одруження, смерті. Їх мав засвідчити 

державний територіальний реєстратор, зробивши відповідні записи в облікові 

документи. Закон визначав усі нюанси процедури ведення цих записів, 

зберігання реєстраційних книг та ін. Зауважимо, що акти цивільного стану 

членів королівської сім’ї регламентувалися спеціальними законами [74]. 

Ст. 24 Конституції Румунії 1923 р. проголошувала право на безкоштовну 

обов’язкову початкову освіту. Наступні статті гарантували право зборів, 

таємницю листування тощо [18]. 

Більших змін під впливом соціально-економічної політики влади зазнали 

норми Румунського цивільного кодексу, котрі стосувалися юридичних осіб. Так, 

6 лютого 1924 р. прийнято Закон про юридичних осіб, згідно з яким юридичні 

особи були визнані такими, що не є фікцією (як визначалося за нормами 

Румунського цивільного кодексу 1864 р.), а мають «власну реальність», що має 

бути визнана державою на законодавчому рівні. Однак наголосимо: Закон про 

юридичних осіб стосувався не всіх юридичних осіб, а лише підприємницьких 

товариств. За цим Законом, існувало три категорії юридичних осіб: 1) юридичні 

особи публічного права (могли бути створені лише відповідно до 

законодавства); 2) товариства й асоціації, передбачені Торговельним кодексом 

(залишались під юрисдикцією цього Кодексу); 3) неприбуткові (патримоніальні) 

асоціації та фундації (як юридичні особи приватного права могли отримати 
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правосуб’єктність на підставі рішення окружного цивільного суду, до котрого 

належали). 

Відповідно до Закону про юридичних осіб від 1924 р., не визнавалась 

правосуб’єктність товариств, що мали антисуспільне спрямування (діяли проти 

загальноприйнятих порядку та моралі). Ці товариства й асоціації дозволялося 

ліквідовувати за рішенням Ради міністрів, тобто виконавчої, а не судової влади. 

Також норми Закону передбачали, що юридичні особи можуть виконувати 

лише ту діяльність, яка необхідна для досягнення мети їхнього призначення 

[73]. Тобто держава намагалася встановити суворий контроль за юридичними 

особами, який посилювався діяльністю різноманітних державних інспекцій. 

Щодо зобов’язань, то до Румунського цивільного кодексу внесли низку 

поправок, за якими держава отримала змогу керувати відносинами між 

кредиторами й дебіторами з метою підтримання інтересів буржуазії та 

землевласників (утручання держави особливо простежувалося під час 

економічної кризи). Варто докладніше розглянути і юридичне трактування 

власності держави на економічні підприємства. Так, 6 червня 1929 р. прийнято 

Закон про комерціалізацію і контроль державних економічних підприємств, 

відповідно до якого державні підприємства розподілили на «підприємства 

загального інтересу» (були об’єктом державної монополії) та «підприємства 

суто комерційного характеру» (для керівництва ними дозволялося залучати 

приватні капітали, зокрема й іноземні, але не більше 40% статутного капіталу). 

Під час економічної кризи внесено значну кількість змін і щодо договору 

купівлі-продажу. 

У 1929 р. було прийнято Закон про продаж машин у кредит з оплатою 

частинами. Згодом він поширився й на інші промислові вироби. Закон про 

вільний рух сільськогосподарських товарів (так званий Закон Міхалаче), який 

скасовував заборону відчуження земельних ділянок і дозволяв кредиторам 

продавати їх, прийнято 20 серпня того ж року. Одночасно суттєвих змін зазнало 

правове регулювання окремих контрактів, у тому числі лихварських позик: їх 

почали видавати навіть на короткі терміни, скажімо, на тиждень. Такі 

нововведення в умовах кризи стали причиною розорення селян. Тож держава 

відреагувала на це прийняттям низки законів, котрі забороняли примусове 
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відчуження майна селян. У 1932 р. вийшов Закон про конверсію 

заборгованостей селян, що передбачав зменшення боргів малоземельних селян 

– тих, які володіли ділянками, меншими, ніж 10 га, на 50%. У 1933 р. прийнято 

новий Закон про конверсію заборгованостей селян (для дрібних власників 

запроваджував мораторій на п’ять років а 1934 р. – останній Закон про 

конверсію заборгованостей селян (борги зменшили на 50–70%) [32]. 

Зазначимо також, що у 1938 р. почала діяти нова Конституція Румунії, яка 

відображала перехід держави до диктатури. Вона складалася зі 100 статей, 

об’єднаних у вісім розділів. Наголосимо, однак: у другому розділі цієї 

Конституції «Про права румун», як і в тогочасних конституціях інших 

тоталітарних держав (скажімо, СРСР), населенню гарантувалися всі 

громадянські права та свободи [19]. Проте, на відміну від Конституції 1923 р., у 

новому Основному законі з’явилася стаття, яка передбачала, що «під час війни 

смертна кара застосовується відповідно до Кодексу військової юстиції» [19, 

art. 15].  

 

 

4.3. Застосування румунського цивільного законодавства на 

українських землях Північної Буковини та Бессарабії у складі Румунії 

До складу Румунії упродовж міжвоєнного періоду входили українські 

етнічні землі Північної Буковини та Бессарабії, які до того належали двом 

державам – Австро-Угорській та Російській імперіям відповідно, що визначило 

й цивільно-правові традиції місцевого населення. Введення до Румунії кожної з 

названих територій мало свою специфіку [141; 152]. 

Історик Т. Рендюк констатує: «Перша світова війна 1914–1918 рр. 

завершилася надзвичайно вигідно для Румунії, яка з кінця ХІХ ст. рішуче 

«висувала уніоністські (соборницькі) ідеї прилучення до неї порубіжних 

територій, заселених переважно українцями», що на той час були складовими 

Росії або Австро-Угорщини. Користуючись тотальним військово-політичним 

хаосом, який виник унаслідок розпаду впродовж 1917–1918 рр. двох 

антагоністичних імперій – Російської й Австро-Угорської, королівська Румунія 

приєднала 9 квітня 1918 р. Бессарабію (до її складу входила компактно заселена 
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українцями територія нинішнього Хотинського району Чернівецької області), а 

11 листопада того ж року порушила важливу норму міжнародного права, 

анексуючи шляхом військової інтервенції територію Північної Буковини, при 

всьому тому, що 3 листопада 1918 р. у м. Чернівці понад 10-тисячне 

Буковинське народне віче закріпило законне право українського населення 

регіону на національне державне самовизначення», проголосивши споконвічне 

бажання «прилучення австрійської частини української землі до України». До 

складу цієї території входили нинішні Кіцманський, Заставнівський, 

Вижницький, Путильський, Сторожинецький, Глибоцький райони та частина 

Герцаївського району Чернівецької області [148, c. 246–247]. 

Аналіз та характеристику перебування зазначених українських земель у 

складі Румунії з історико-правового погляду розглянемо далі. 

У жовтні – листопаді 1918 р., з розпадом імперії Габсбурґів, на території 

Буковини, яка вважалася окремим краєм, активізувалися національні рухи 

найчисельніших народів краю: на теренах Північної Буковини – українців, 

Південної Буковини – румунів. Буковинські українці 25 жовтня 1918 р. 

створили Український крайовий комітет Буковини, очолений Омеляном 

Поповичем, а 27 жовтня того ж року буковинські румуни сформували 

Румунську національну раду. Крім того, у краї продовжував діяти інститут 

президента краю, посаду якого обіймав граф Йозеф Ецдорф [145, c. 58–60]. 

Український крайовий комітет Буковини мав на меті приєднати її до 

складу Української держави, створеної на українських землях колишньої 

Австро-Угорщини (з 13 листопада 1918 р. – Західноукраїнська Народна 

Республіка – ЗУНР [131; 135]). Й. Ецдорф 6 листопада офіційно передав владу в 

краї українцям, очолену О. Поповичем, та поміркованому крилу румунського 

політикуму Буковини на чолі з А. Ончулом, що закріплено урядовим 

протоколом. Державні чиновники краю 7 листопада присягнули новій владі. 

Однак проти такого розвитку подій виступили радикальні представники 

Румунської національної ради, у тому числі Я. Флондор, котрі не бажали 

майбутнього поділу Буковини за етнічним принципом на Північну (українську) 

та Південну (румунську). Вони звернулися, під приводом подолання анархїі та 

відновлення правопорядку у краї, до державної влади Румунії. Унаслідок цього 
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5 листопада 1918 р. румунський уряд ухвалив введення на території Буковини 

військ. Уже 11 листопада вони зайняли Чернівці, а 24 листопада, попри опір 

українців, – усю Буковину [105, c. 30–31]. 

Румунія після військової анексії Буковини розпочала дії для узаконення 

своєї влади у краю. У Чернівцях 28 листопада 1918 р. скликали Генеральний 

конгрес Буковини, який прийняв рішення про «злуку Буковини з Королівством 

Румунії». Уже 19 грудня було ухвалено Декрет про приєднання Буковини до 

Румунії, а 29 грудня Закон про його ратифікацію прийняв парламент Румунії 

(королем цей закон був промульгований 31 грудня) [108, c. 22–23; 162, c. 31–32]. 

Одразу після введення Буковини до складу Румунії розпочалася робота 

щодо визнання цього акту з державами Антанти – Великої Британії, Франції, 

Італії та США. Це питання розглянула на Паризькій мирній конференції 

спеціальна комісія з територіальних питань. До речі, представники США, котрі 

були у складі цієї комісії, не підтримали вимоги Румунії на приєднання усієї 

Буковини. Остаточне рішення комісія прийняла лише 30 липня 1919 р.: згідно з 

ним, буковинське питання можна вирішити лише після підписання румунсько-

австрійського та румунсько-угорського договорів, адже до кінця 1918 р. 

Буковина входила до Австро-Угорщини. Тож приналежність краю остаточно 

визначили Сен-Жерменський мирний договір від 10 грудня 1919 р. з Австрією 

(за ст. 59 цього документа, Австрія без жодних претензій відмовлялася від 

Буковини на користь Румунії) та Тріанонський мирний договір від 4 червня 

1920 р. з Угорщиною (відповідно до положень ст. 27, за Румунією закріплено 

території Трансільванії та Буковини). 

Дослідник І. Торончук зазначає: остаточне визнання та закріплення 

Буковини за Румунією відбулося лише за Севрським договором від 10 серпня 

1920 р., ст. 3 якого визначала кордони держав Європи – Польщі, Румунії, 

Югославії та Чехо-Словаччини. Проте у складі Польщі тоді опинилися п’ять 

буковинських громад – Бабин, Лука, Прилипче, Звинячин та Хрещатик, де діяла 

тимчасова румунська адміністрація. Лише 26 січня 1928 р., після підписання 

румунсько-польської прикордонної конвенції, ці буковинські громади 

перейшли під владу Румунії, закріпивши румунське панування на території 

всієї Буковини 162, c. 34]. 
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Процес анексії Румунією Бессарабії, зокрема таких її повітів, як 

Ізмаїльський, Аккерманський та Хотинський, мав характерні ознаки. До 1918 р. 

її землі належали Російської імперії – союзниці Антанти у Першій світовій 

війні [249, p. 25–31]. 

У Бессарабії в листопаді 1917 р. було створено Сфатул Церій - Крайову 

раду, що став органом законодавчої влади краю. Він проголосив Бессарабію 

15 грудня 1917 р. Молдовською Народною Республікою, яка мала бути 

складовою Російської федеративної демократичної республіки [100, c. 9–10]. У 

січні 1918 р. на теренах Бессарабії було встановлено владу більшовиків, а 

24 січня 1918 р. тут проголошено Незалежну Вільну Національну Молдовську 

Республіку за їхнім контролем. Проте незабаром у Бессарабію вступили 

румунські війська. Більшовики, військові сили котрих воювали на території 

тодішніх Росії та України, змушені були відступити. У залі засідань Сфатул 

Церій 9 квітня 1918 р. проголошено введення Бессарабії до складу Румунського 

королівства [116, c. 21–23]. 

До речі, депутати Сфатул Церій виявилися не єдиними прихильниками 

проголошення злуки Бессарабії з Румунією. Так, у телеграмі комісара 

Центральної Ради від 10 квітня 1918 р. Всеволода Голубовича, повідомлялося: 

«Вчора о 8-й годині вечора молдавський парламент Сфатул Церій в присутності 

румунського Голови Ради міністрів Маргіпомана виніс постанову про 

приєднання до Румунії Бессарабії як автономної провінції. За приєднання 

проголосувало – 86, утримались – 36, проти – 3, не було на засіданні – 13. 

Представники меншин, а саме українська, німецька та болгарська фракції, 

зробили заяву, що вони не є уповноваженими вирішувати такі важливі питання, 

а таке питання може вирішити референдум» [100, c. 12]. 

Анексію Бессарабії Румунією на дипломатичному рівні затвердили у 

жовтні 1920 р. Конвенцією, укладеною Румунією, з однієї сторони, та Великою 

Британією, Францією, Італією та Японією – з іншої. За нею, Бессарабія була 

визнана частиною Румунського королівства. Хоча зазначимо: ще у 1919 р., на 

Паризькій мирній конференції, держави Антанти стверджували, що саме ця 

Конференція має право «вирішити долю румунських частин Бессарабії», 

визнаючи заселення цього краю не румунами, а українцями [147, c. 34, 37]. 
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Деякий час після анексії Бессарабія ще зберігала автономію. Однак 

26 листопада 1918 р. Сфатул Церій ¼ свого складу (54 депутати з 202) 

проголосував за повну інтеграцію до складу Румунії та саморозпустився. Перед 

саморозпуском він видав низку постанов, зокрема про невтручання у боротьбу 

між румунами та більшовиками, а також про те, що на території Бессарабії не 

діятимуть військові суди. Проте після окупації румунськими військами у 

Бессарабії розпочався терор. Окупаційна влада створювала на теренах краю 

свою військову та цивільну адміністрацію і ввела військовий стан [147, c. 21–22, 

29–30]. 

На відміну від Бессарабії, Буковина у складі Румунії зберігала ознаки 

автономії триваліший період (на Паризькій мирній конференції румунські 

делегати пообіцяли: Буковина буде окремим краєм з автономним статусом [151, 

c. 343–345]). Ймовірно, це зумовлено тим, що буковинці, які близько 150 років 

перебували у правовому полі імперії Габсбургів, мали розвиненішу правову 

культуру, ніж населення Бессарабії, яка становила частину Російської імперії, 

де правова культура більшості громадян була на низькому рівні. 

Проте зауважимо: як і в Бессарабії, у 1919 р. на теренах Північної 

Буковини румунська влада ввела військовий стан. Це зумовлено активною 

проукраїнською позицією місцевого населення та бажанням приєднатися до 

Західноукраїнської Народної Республіки. Під час військового стану влада 

заборонила мітинги та демонстрації, запровадила сувору цензуру на приватне 

листування, позбавила більшість населення виборчого права. Покараннями за 

проукраїнську агітацію стали заслання на каторгу, навіть смертна кара [105, 

c. 32–34. Військовий стан на теренах Буковини та Бессарабії тривав фактично 

десять років (до 1928 р.) і був відновлений у 1938 р. Зазначимо також, що 

єдиною легальною українською політичною партією на теренах Буковини була 

Українська національна партія (УНП), очолена Володимиром Залозецьким. У 

1928 р. троє її членів стали членами парламенту Румунії: двоє – послами, 

один – сенатором. Натомість у Бессарабії легальних українських політичних 

партій не існувало [148, c. 247–253]. 

Загалом політику державної влади Румунії щодо земель Північної 

(Української) Буковини упродовж міжвоєнного періоду вирізняло бажання 
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об’єднати їх з рештою території держави (і в адміністративному сенсі, й з 

огляду правового статусу) та румунського населення. 

У 1918–1940 рр. здійснено чотири адміністративні реорганізації краю: 

1. Кінець 1918 р. – кінець 1922 р. Період так званої уявної автономії краю. 

Для його управління створено крайовий уряд – Крайовий секретаріат у складі 

14 державних секретарів, а з 1920 р. – генеральних директорів. Загальне 

керівництво краєм доручено двом міністрам-делегатам: один з них представляв 

інтереси Буковини в уряді Румунії; у 1920 р. цю посаду замінили на голову 

регіональної комісії з уніфікації. Крайовий секретаріат у діяльності 

дотримувався ще австрійських законів, а також виданого ним же спеціального 

закону, підтвердженого королівським декретом «Про організацію Буковини». 

Секретаріат мав значні повноваження у розв’язанні питань з адміністративної, 

судової, поліційної, фінансової та культурно-освітньої сфер життя краю. До 

повноважень центральної влади належали зовнішня та монетарна політика, 

оборона, державна безпека. 

2. 1923–1928 рр. Специфіку цього періоду визначали Конституція Румунії 

1923 р. та Закон про адміністративну уніфікацію від 14 червня 1924 р. (вступив 

у дію з 1 січня 1926 р.), згідно з яким територію Румунії поділили на жудеци 

(повіти) на чолі з префектами та комуни (громади) – сільські та міські, очолені 

примарами. Відповідно до норм Закону, територія Буковини налічувала п’ять 

жудеців – Чернівецький, Сторожинецький, Радівецький, Сучавський та 

Кимполуцький. За твердженням дослідників, їхні межі визначали так, аби 

ввести до складу північно-буковинських жудеців якомога більшу кількість 

румунських сіл, задля зменшення кількості етнічно однорідних українських 

територій краю. Наголосимо, що під час виборів органів місцевого 

самоврядування – так званих комунальних рад (осінь 1925 р.) - румунська 

державна влада створювала навмисні перепони для обіймання українцями 

посад комунальних радних. 

3. 1928–1938 рр. З метою ліквідації історичних провінцій установлено 

поділ території Румунії на міністерські директорати, які поділялися на жудеци, 

що складалися з комун. Так, Буковина увійшла до Другого міністерського 



 

 

160 

директорату, підконтрольного губернаторові. У цей період здійснено певну 

демократизацію у сфері місцевого самоврядування. 

4. 1938–1940 рр. Після прийняття Конституції 1938 р. та Закону про 

адміністративний поділ (жовтень 1938 р.) територію Румунії поділили на 10 

цинутів (областей), очолених королівськими резидентами, призначеними на 

шість років. До цинуту Сучава з центром у Чернівцях увійшло п’ять 

буковинських жудеців, а також Хотинський та Дорогойський жудеци Бессарабії 

[157, c. 44–50]. 

Тепер проаналізуємо специфіку функціонування деяких правових 

інститутів на теренах Північної Буковини у 1918–1940 рр. Так, одразу ж після 

встановлення у Буковині румунської окупаційної влади, у краї розпочалися 

зміни у сфері судочинства – запровадження судоустрою за зразком судової 

системи у так званій Старій Румунії. Король Фердинанд І підписав 19 грудня 

1918 р. Декрет про поширення на Буковину румунського законодавства про 

судоустрій. Установлено п’ятирівневу судову систему: 

1. Місцеві суди загальної юрисдикції – сільські, міські й змішані. Їхня 

кількість була різною у різні роки. 

2. Трибунали – спершу два, а з 1924 р. – п’ять. 

3. Апеляційна палата Буковини. Розпочала роботу 14 липня 1919 р. 

4. Палата присяжних. Порядок її організації та діяльності регламентували 

Закон про організацію судочинства від 1924 р. і спеціальні регламенти про 

організацію роботи суду присяжних 1921, 1925 та 1936 рр. 

5. Вища палата касації та правосуддя. 

У Чернівцях 1918 р. створено військовий суд Буковини, а у 1933 р., після 

прийняття Закону про трудові суди від 15 лютого 1933 р., – трудовий суд для 

Буковини. Чільне місце у судовій системі Румунії в міжвоєнний період 

посідали також адміністративні палати, котрі діяли й у Буковині [164]. 

Проблемним питанням стала мова судочинства, оскільки буковинські 

адвокати та судді виступили проти упровадження румунської мови як єдиної 

мови судочинства. Однак 27 червня 1920 р. румунський уряд усе ж ухвалив, що 

володіння румунською мовою особами, які беруть участь у здійсненні 

судочинства, є обов’язковим (за законом, прийнятим у 1924 р., судді, котрі не 
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здійснювали судочинство румунською мовою, могли бути звільнені) [164, 

c. 425]. 

Окремого розгляду потребує інститут прокуратури, адже із приєднанням 

Буковини до Румунії на каральні органи, провідне місце серед яких посідала 

прокуратура, покладалося запровадження нових порядків у краї. Наголосимо, 

що організація роботи прокуратури Румунії у міжвоєнний період, як і в другій 

половині ХІХ ст., була здійснена за зразком французької прокуратури [161, 

c. 104]. 

Румунська влада після окупації Буковини почала діяти у напрямі 

законодавчої уніфікації органів прокуратури так званої Старої Румунії й 

новоприєднаних земель. У 1919–1924 рр., наприклад, здійснено низку реформ, 

у тому числі судову реформу 1924 р. Але процес уніфікації органів 

прокуратури Буковини і решти територій Румунії завершився лише 11 березня 

1925 р., після ліквідації посад прокурорів при місцевих судах [161, c. 105]. 

Румунська влада намагалася уніфікувати й інститут адвокатури, який на 

теренах Буковини мав характерні ознаки. Річ у тому, що в краї значну кількість 

адвокатів становили українці, євреї та німці, а тому після анексії Буковини 

Румунією вони перебували в опозиції до державної влади. Це виявлялося, 

зокрема, в їхньому небажанні користуватися в судочинстві румунською мовою, 

а також у тому, що багато адвокатів продовжували користуватися австрійським 

законодавством. «З метою консолідації адвокатського корпусу та подолання 

таких «негативних проявів» у діяльності адвокатури Румунії в цілому та 

особливо на Буковині у травні 1921 р. у Бухаресті відбувся перший конгрес 

адвокатів об’єднаної Румунії із завданням створення єдиного законодавства, 

яке регламентувало діяльність адвокатури всієї держави, – констатує 

І.Торончук. На даному конгресі 8 травня 1921 р. було ухвалено законопроект 

про уніфікацію законодавства про адвокатську діяльність. [...] Але й 

проведений конгрес не зміг примирити адвокатів Буковини, які далі 

продовжували користуватись австрійським законодавством, не визнаючи 

загальнорумунське право» [163, c. 12]. 

Як наслідок, через ситуацію з адвокатурою на теренах Буковини у 1921 р. 

прийнято Закон про адвокатуру (складався з трьох статей). Згідно з ним 
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діяльність адвокатури на всіх теренах Румунії мала бути уніфікована. 

Наголосимо, що зразком для регламентації діяльності адвокатури на теренах 

Румунського королівства у міжвоєнний період стала адвокатура Франції. Це 

мотивували у такий спосіб: «Що є істинним для адвокатури Франції, є істинним 

і для адвокатури Румунії» [163, c. 12]. 

Тепер спробуємо проаналізувати правове становище Північної Буковини 

та Бессарабії порівняно з іншою приєднаною у 1918–1919 рр. територією – 

Трансільванією у контексті розроблення змін до Румунського цивільного 

кодексу 1866 р. і здійснення декількох найважливіших реформ у цивільно-

правовій сфері – аграрної й освітньої. 

Так, у ХХ ст. Румунія мала низку нових земель, інтеграція котрих до 

загальнодержавного організму потребувала змін у законодавчій сфері. Скажімо, 

утворення національної унітарної держави висувало у перший ряд питання 

уніфікації цивільного законодавства на всіх її теренах. Проте, на відміну від 

конституційної й адміністративної сфер, де законодавча уніфікація відбулася 

швидко, уніфікації цивільного законодавства перешкоджала значна строкатість 

майнових відносин на різних територіях тодішньої Румунської держави. 

Румунські правники після Першої світової війни досягли порозуміння 

щодо необхідності внесення змін до Румунського цивільного кодексу 1865 р., 

оскільки певні його положення у тодішніх політичних та суспільно-

економічних умовах виявилися застарілими. Існувала також необхідність 

привести у відповідність правове регулювання цивільних правовідносин на 

новоприєднаних територіях – Буковини, Бессарабії та Трансільванії - з 

цивільним законодавством Румунського королівства. 

Спеціальна комісія, призначена Міністерством юстиції Румунії, мала 

розробити проект нового Цивільного кодексу. Це завдання було виконане, 

проте затвердження проекту зіштовхувалося з постійними перешкодами. Тому 

уніфікація цивільного законодавства у міжвоєнній Румунії відбувалася 

поступово. Для прикладу, наприкінці 30-х років на теренах так званої Старої 

Румунії та Бессарабії діяли однакові цивільно-правові норми. Натомість у 

Трансільванії вони дещо відрізнялися аж до Другої світової війни. Проект  

Цивільного кодексу Кароля ІІ мав вступити у дію 1 січня 1941 р. Як уже 
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зазначалося, у міжвоєнний період системної реформи Румунського цивільного 

кодексу 1866 р. не було здійснено. Натомість державна влада реагувала на 

різноманітні поточні виклики у цивільно-правовій сфері частковими 

поправками його положень, прийняттям законів поза межами Кодексу. Так, 

незначні зміни було зроблено у галузі сімейного права, права власності 

(зокрема стосовно права власності на квартири, спільне володіння будинком 

тощо) [249, p. 45–49]. 

  Важливою подією у контексті внесення змін щодо власності на землю 

стало проведення аграрної реформи. Спершу затвердили нормативні акти, які 

стосувались експропріації окремих земельних площ. 14 грудня 1918 р. видано 

декрет про експропріацію великих земельних володінь у Старій Румунії, згідно 

з яким проведено повну експропріацію сільськогосподарських угідь юридичних 

осіб (установ, які належали іноземним підданим, недіючих установ тощо). 

Експропріації підлягало й 2 000 000 га землі, яка перебувала у приватній 

власності. Відзначимо, що румунське законодавство з питань виділення 

селянам землі мало уніфікований характер, проте лише формально, адже 

насправді було прийнято різні закони для так званої Старої Румунії та 

новоприєднаних територій. 27 листопада 1918 р. Сфатул Церій Бессарабії 

ухвалив рішення про впровадження аграрної реформи й уже 4 січня 1919 р. 

було видано відповідний декрет. 12 вересня 1919 р. на основі рішення Великої 

Національної Ради видано декрет про проведення аграрної реформи у 

Трансільванії, а 7 вересня 1919 р. – на теренах Буковини. Після утворення 

парламенту Румунії було ухвалено низку законів, які об’єднували всі 

нормативні акти щодо аграрної реформи, затверджені у 1917–1920 рр. Зокрема, 

10 березня 1920 р. – щодо аграрної реформи у Бессарабії, 17 липня того ж 

року – в Олтенії, Мунтенії, Молдові та Добруджі; 30 липня – у Трансільванії, 

Банаті, Крішані, Марамуреші та Буковині. Тож у 1921 р. розпочалося 

проведення аграрної реформи, яка мала два етапи: 1) перехід експропрійованих 

площ у державну власність, з виплатою відшкодувань; 2) продаж землі 

державою селянам. Закони, які стосувались надання земельних ділянок у 

власність передбачали, що розподілені землі не можуть бути продані або надані 

під іпотеку до повного погашення заборгованості перед державою [32]. 
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Щодо сфери освіти, то у тісному зв’язку з нею було мовне питання. 

Наголосимо, що державною та єдиною офіційною мовою у Румунії було 

проголошено румунську, навіть на теренах компактного проживання інших 

національностей – у Північній Буковині та Бессарабії (українці), Трансільванії 

(угорці). Державна влада також заохочувала переселення на вказані терени 

румунських колоністів. Відзначимо, що у Північній Буковині та Бессарабії було 

закрито українські школи (тут залишилася лише одна українська гімназія та 

одна учительська семінарія у Чернівцях). Закрили також українські кафедри 

Чернівецького університету. А згідно з положеннями закону про шкільництво, 

спілкування українською мовою було заборонене не лише в офіційних 

установах, а й у приватній сфері у містах. У 1926 р. Міністерство освіти Румунії 

в усній формі підтвердило, що українське населення Північної Буковини має 

формальне право на школу з українською мовою навчання (проте для цього 

необхідно було зібрати відповідну кількість підписів батьків учнів, а також 

узгодити різноманітні бюрократичні деталі) [105, c. 37–56; 145, c. 60–87; 148, 

c. 247–253; 157, c. 37–56]. 

Підсумовуючи, відзначимо, що фактично до кінця 1930-х років у Румунії 

так і не було остаточно уніфіковано законодавство. Зокрема, І. Торончук на 

прикладі роботи апеляційної палати зазначає, що вона мала застосовувати різне 

законодавство, яке діяло у різних жудецах: для Буковини – австрійське до 

уніфікації 1938 р., для Бессарабії – російське законодавство до уніфікації 1928 р. 

[164, c. 426]. Під час другої Світової війни у 1941–1944 р.р. територію 

Буковини, частину Одеської, Вінницької та Миколаївської областей були 

окуповані  

 

 

Висновки до розділу 4 

Цивільне законодавство Румунії як країни, що утворена в другій половині 

ХІХ ст. й одразу орієнтувалася на капіталістичний розвиток економіки, 

ґрунтувалося на цивільно-правових нормах європейських країн, котрі 

розвивалися на основі ринкових відносин (Франції, Італії). Саме тому більшість 

статей Румунського цивільного кодексу 1866 р., узяті з Цивільного кодексу 
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Франції 1804 р., стосувалися майна та набуття права власності. Натомість у 

сфері, скажімо, сімейного права в Румунії простежувався значний вплив 

місцевих традицій, зокрема зберігся інститут церковного вінчання як 

обов’язковий елемент узаконення шлюбних відносин. 

У ХХ ст. під впливом різноманітних соціально-економічних процесів 

(передусім економічної кризи) та політичних (обставин установлення 

авторитарних режимів у Європі) цивільне законодавство Румунії зазнавало змін, 

хоча й надалі зберігало тісний зв’язок із французькою цивільно-правовою 

традицією. Це відображено і в Конституції 1923 р., і в спеціальних законах, 

котрі врегулювували різні аспекти, пов’язані з цивільно-правовими 

відносинами. 

У Румунії в міжвоєнний період постало питання інтеграції до загальної 

державно-правовової системи правових систем новоприєднаних територій, у 

тому числі Буковини та Бессарабії, які до того розвивалися під впливом різних 

правових традицій – австрійської (Буковина) та російської (Бессарабія). Попри 

жорстку позицію румунської державної влади щодо уніфікації правових систем 

цих територій, фактично до кінця 30-х років XIX ст. вони зберігали певні 

специфічні елементи, пов’язані насамперед зі сферою майнових відносин. 
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ВИСНОВКИ 

 

Здійснений у дисертації науковий історико-правовий аналіз положень 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. та його впливу впродовж ХІХ – першої 

половини ХХ ст. на еволюцію та застосування цивільного законодавства країн 

Європи (на прикладі Польщі та Румунії) дає змогу сформулювати й відобразити 

найсуттєвіші результати і положення цього дослідження у таких висновках: 

1. Зміни у державно-політичній та суспільно-економічній сферах у Франції, 

спричинені революцією кінця XVIII ст. (зокрема ліквідація феодального устрою, 

в тому числі особистої залежності селян та їхніх повинностей, виключних прав 

дворян, прихід до влади буржуазії), потребували уніфікації та систематизації 

різного й неузгоджено діючого законодавства, яке ґрунтувалося переважно на 

правових звичаях (так званих кутюмах), нормах римського (у майнових і 

зобов’язальних відносинах) та канонічного (у сімейно-шлюбних відносинах) 

права, а також на окремих ордонансах (королівських указах, котрі до революції 

1789 р. мали юридичну силу закону). Ідея кодифікації цивільного права Франції 

виникла ще на першому етапі революції й реалізовувалась у межах загального 

процесу кодифікації усього французького законодавства. Однак її втілення 

завершилось лише з приходом до влади Наполеона Бонапарта (спершу як 

першого консула, згодом – імператора французів). Унаслідок його впливу були 

прийняті Цивільний (1804), Торговий (1807), Кримінально-процесуальний 

(1808) та Кримінальний (1810) кодекси. Їхня поява була зумовлена 

становленням у Франції сучасного суспільства та держави (орієнтованої не на 

становість, а на бюрократичний апарат). 

2. Цивільний кодекс Франції 1804 р. (розроблений групою вчених-

юристів – Жаном Порталісом, Франсуа Тронше, Біґо де Преаменю, Жаком 

Мавалем) складався із 2281 статті, об’єднаних за предметним критерієм у 

преамбулу й три книги: «Про осіб», «Про майно та різні види власності», «Про 

способи набуття власності». Ця структура, на наш погляд, у головних рисах 

відповідала системі римського приватного права (особи, речі, зобов’язання, 
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спадкування), хоча спадкування французькі цивілісти розглядали лише одним 

зі способів набуття права власності. Характерними ознаками статей Цивільного 

кодексу, що були запозичені польськими та румунськими законодавцями, є 

лаконічність, змістовність і наявність лише диспозицій правових норм (зокрема 

бланкетних диспозицій), натомість санкції та гіпотези правової норми у них 

зазвичай відсутні.  

3. Одразу після прийняття Цивільний кодекс Франції 1804 р. почав по-

різному впливати на законодавство багатьох європейських країн, у тому числі й 

на те, яке застосовувалось на польських, румунських та українських етнічних 

землях. Різний ступінь впливу зумовлений домінуванням тут національних 

цивільно-правових традицій. 

Так, у Варшавському князівстві, що утворив Наполеон з частини 

польських земель у 1807 р. і що існувало до 1812 р., застосування французького 

цивільного законодавства було обумовлено у Конституційні хартії 1807 р. 

Проте, окремі його норми так і не вступили в дію або ж були частково змінені 

через видання спеціальних приписів до кодексу. Це стосувалось низки 

правових норм, котрі негативно сприймала шляхта (зокрема про скасування 

кріпацтва та панщини (перенесено до адміністративно-правової сфери), 

іпотечні приписи щодо таємності й загальності, які не гарантували безпечності 

реального кредиту та ускладнювали отримання позичок під заставу 

нерухомості) й католицьке духовенство (цивільний шлюб і розлучення). У 

сімейних правовідносинах залишилися чинними традиційні для давнього 

польського цивільного права інститути домашнього покарання (включно з 

фізичними). 

Правові інститути та норми Цивільного кодексу Франції 1804 р. 

відображені у цивільному законодавстві Королівства Польського. Це чітко 

простежуємо і на основі порівняльного аналізу їхньої структури, і змістового 

наповнення. Так, структура Цивільного кодексу Королівства Польського 1825 р. 

містила преамбулу, книгу І «Про осіб» (створена на засадах книги І 

французького кодексу, але з відчутними змінами) і книг ІІ («Про майно та різні 
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зміни власності»), ІІІ («Про різні способи набуття власності») безпосередньо з 

Цивільного кодексу Франції 1804 р. (хоча з певними змінами, наприклад, 

розділ XVIII книги ІІІ замінили іпотечними законами Королівства Польського 

1818 і 1825 рр.). Під час розроблення Цивільного кодексу Королівства 

Польського 1825 р. до уваги бралися також норми польського звичаєвого 

цивільного права, австрійського й прусського цивільного законодавства. 

Однак Цивільний кодекс Королівства Польського 1825 р., на відміну від 

Цивільного кодексу Франції 1804 р., відповідно до польської цивільно-правової 

традиції не заперечував релігійний характер інституту шлюбу та юрисдикцію 

консисторій у шлюбних справах (за законом «Про шлюбний союз Королівства 

Польського» 1836 р. шлюб визнався релігійним інститутом); забороняв шлюби 

між християнами та нехристиянами; утверджував батьківську владу за обома 

батьками (а не лише за батьком) і впроваджував санкції за зловживання нею 

(попередження через суд, навіть позбавлення батьківства); надавав цивільні 

права іноземцям, але забороняв опіку іноземцем над поляками, нехристиянином 

над християнами; передбачав інститут опіки над незаконнонародженими дітьми 

через публічні заклади (шпиталі) або з боку родича, який упізнав дитину; 

запроваджував основи матеріальної відкритості (право на нерухомість 

набувається, змінюється та зникає через вписування до іпотечної книги) і 

засади докладності, тобто можливості налагодження іпотек щодо стисло 

окресленої нерухомості. Правові інститути й норми Цивільного кодексу 

Франції 1804 року, котрі містились у Цивільному кодексі Королівства 

Польського, поширювались на українські етнічні землі, що входили до складу 

Королівства Польського як складової частини Російської імперії (Холмщина, 

Підляшшя). 

У Румунському князівстві діяв Румунський цивільний кодекс 1864 р. 

Аналіз положень засвідчує, що в його основу покладено Цивільний кодекс 

Франції 1804 р. Окремі правові норми запозичені з молдовського та 

румунського звичаєвого права (кодексів Калімахі й Карагайського законника), 

проекту Італійського цивільного кодексу Пізанеллі (стосовно майнового і 
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зобов’язального права) та Бельгійського іпотечного закону 1850 р. (щодо 

привілеїв та іпотечного права).  

Румунському цивільному кодексу 1864 р., на відміну від Цивільного 

кодексу Франції 1804 р., притаманні: обов’язковість церковного вінчання під 

час укладання шлюбу; рівність подружжя за пояснення мотивів розлучення 

(французьке цивільне право передбачало: чоловік завжди може вимагати 

розірвання шлюбу внаслідок подружньої невірності дружини; вона ж не має 

права вимагати розлучення, якщо чоловік її зраджує, лишень у тому випадку, 

коли зрада відбулась у помешканні подружжя); свобода вибору «режиму 

поділу» спільного майна подружжя; установлення для позашлюбних дітей так 

званого унітарного режиму (Цивільний кодекс Франції 1804 р. передбачав 

багато відмінностей між категоріями позашлюбних дітей); особливий захист 

нерухомого майна через його «більшу цінність» порівняно з рухомим майном; 

поділ юридичних осіб на «з прибутковою метою» та «без прибуткової мети»; 

заборона укладання в майбутньому контрактів за емфітевзисом без скасування 

діючих контрактів (натомість Цивільний кодекс Франції 1804 р. не лише 

забороняв подальше складання контрактів по емфітевзису,а й ліквідовував ті, 

які існували на час введення кодексу в дію) тощо. 

4. Цивільний кодекс Франції 1804 р. відіграв важливу роль у формуванні 

цивільного законодавства Польщі та Румунії. Основоположними принципами, 

перейнятими з нього і відображеними у Цивільному кодексі Королівства 

Польського 1825 р. та Румунському цивільному кодексі 1864 р., були: рівність 

усіх перед законом; поділ майна на рухоме та нерухоме; власність як 

найважливіше реальне право; передання власності і через договори, і через 

заповіт; чітко визначений відповідно до ступеня спорідненості порядок 

спадкування; особиста відповідальність особи за свої вчинки; ґрунтування усіх 

положень, що стосувалися договорів, на загальній теорії зобов’язань і понятті 

цивільної відповідальності та ін. Французьке цивільне законодавство й 

упроваджені ним принципи суттєво вплинули на цивільно-правові відносини в 

Європі, були предметом наукової та правозастосовної діяльності, а згодом 
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знайшли відображення у правосвідомості європейських народів (у тому числі 

польського, румунського й українського). 

Під час запровадження норм Цивільного кодексу Франції 1804 р. на 

теренах Європи його перекладами місцевими мовами, а також підготовляли 

правників-цивілістів та урядових і судових кадрів. Уже на початку ХІХ ст. 

з’явилися декілька перекладів Кодексу Наполеона польською мовою (скажімо, 

авторства Францішека Ксаверія Шанявського, 1807 р.), а також створено 

спеціальну Школу права. У ХІХ ст. провідним центром дослідження 

французької цивілістики була Краківська академія (викладач Адам 

Крижановський), у першій третині ХХ ст. – Варшавський (викладачі Кароль 

Лутостанський, Генрик Конік) та Львівський (професор Роман Льоншан де 

Бер’є) університети. У другій половині ХІХ ст. відомий переклад Цивільного 

кодексу Франції 1804 р. румунською мовою. Тоді ж близько сотні румунських 

цивілістів отримали звання докторів права у французьких університетах. 

Принципи цивільного права, упроваджені Цивільним кодексом Франції 

1804 р., збереглися й у міжвоєнний період, коли цивільне законодавство 

європейських держав, у тому числі Польщі й Румунії, суттєво змінилися під 

впливом нових політичних, правових та соціально-економічних умов. Серед 

найістотніших – надання більших прав жінкам і зміни у трактуванні предмета 

власності на користь держави (наприклад, за нормами Румунського цивільного 

кодексу 1864 р. власність трактувалась як абсолютне право, а за Конституціями 

1917, 1923 та 1938 рр. і нормами спеціального цивільного законодавства – лише 

як соціальна функція, що створювало підґрунтя для реалізації початку 

керування виробництвом державою та експропріації власності у випадку 

державної доцільності). 

Поступово у Польщі й Румунії відбулися суттєвіші зміни у регулюванні 

цивільно-правових відносин, приймалися нові закони, розроблялись сучасні на 

той час цивільні кодекси, але їхньому доопрацюванню та прийняттю 

перешкодила Друга світова війна. 
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7. До розпаду Австро-Угорської імперії на більшості західноукраїнських 

земель (Східна Галичина, Північна Буковина) діяв Цивільний кодекс Австрії 1811 р. 

Поширення впливу Цивільного кодексу Франції 1804 р. на землях, які перебували у 

складі Польщі (Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся) та Румунії 

(Північна Буковина та Бессарабія), відбулося переважно у міжвоєнний період 

(1921–1940 рр.) і під час Другої Світової війни 1941–1944 рр. Однак у ці роки він 

так і не здійснив значного безпосереднього впливу на українську цивільно-правову 

традицію. Його вплив залишався здебільшого опосередкованим (через 

законодавство Польщі й Румунії), що пояснюється підконтрольним становищем 

українських етнічних земель, яке стало причиною введення специфічних 

рестрикційних (обмежувальних) норм у правовій сфері, котрі суперечили нормам 

про дотримання прав і свобод громадян. Окрім цього, французьке цивільне 

законодавство, що застосовували на західноукраїнських землях, було змінене 

відповідно до польської та румунської цивільно-правової традиції.  

Одночасно вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на українську 

цивільно-правову традицію не викликає сумнівів. Закріплені в ньому правові 

норми й інститути відображені і,скажімо, в Конституції України, Цивільному й 

Сімейному кодексах України. Йдеться, зокрема, про визнання і рівність трьох 

форм власності (приватної, державної та комунальної), правову рівність 

власників, цивільний характер шлюбу тощо. Порівняльний аналіз французького 

й сучасного українського цивільних кодексів засвідчує значну схожість 

багатьох правових інститутів. Ураховуючи ж результат їхнього порівняння з 

Цивільним кодексом Австрії 1811 р. (де, на відміну від Цивільного кодексу 

Франції, перевага надавалась захисту власності дворян та зберігався церковний 

шлюб), доходимо висновку: сучасний Цивільний кодекс України має значно 

більше спільного із французьким, аніж з австрійським кодексом. 

Отже, українська цивільно-правова традиція формувалась і розвивалась у 

тісному взаємозв’язку з європейською цивільно-правовою традицією. Це 

відображалось, зокрема, у рецепції норм та інститутів французького цивільного 

права, у тому числі й Цивільного кодексу Франції 1804 р. 
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8. Окремі норми Цивільного кодексу Франції 1804 р. можуть, на наш 

погляд, бути запозичені та використані для вдосконалення сучасного 

цивільного законодавства України. Так, перша книга завершувалася статтями 

про судового порадника, якого суд призначав щодо марнотратних людей, аби 

обмежити їхні витрати. Без дозволу судового порадника марнотратник не мав 

право вчиняти жодних майнових правочинів. Вважаємо, що ідея впровадження 

в українське цивільне законодавство інституту судового порадника стосовно 

марнотратних осіб є актуальною (додаток Г, пропозиція 1), оскільки у цьому 

випадку немає потреби у встановленні опіки чи піклування. Достатньо 

призначити судового порадника, скажімо психолога за фахом, який би 

обмежував витрати марнотратника, допомагав приймати раціональні фінансові 

рішення, надавав психологічну допомогу. Мета запропонованих змін – захист 

прав, інтересів особи, котра веде марнотратний спосіб життя, а також членів її 

сім’ї та кредиторів, запобігання безпритульності, злидням тощо. 

Актуальними, на наш погляд, є передбачені у Цивільному кодексі Франції 

1804 р. значно триваліші строки позовної давності у правовідносинах стосовно 

нерухомості. Наприклад, у випадку продажу нерухомого майна термін позовної 

давності становив 10 років, а якщо власник проживав у іншому окрузі, ніж той, 

де розташовувалась продана ним нерухомість, – 20 років. Архітектор і 

підрядник несли відповідальність за недоліки збудованих ними об’єктів 

упродовж 10 років. Вважаємо: цей історико-правовий досвід можна 

використати та внести зміни у ст. 258 ЦК України. Спеціальний строк позовної 

давності у такому випадку можна обмежити десятьма роками й застосовувати 

лише до житлової нерухомості. Двадцятирічний термін позовної давності варто 

встановити тоді, коли через недоліки житлової нерухомості заподіяно шкоду 

життю чи здоров’ю фізичної особи (додаток Г, пропозиція 2). Метою таких змін 

є підвищення відповідальності власників за підтримання належного стану 

нерухомого майна, а забудовників – за якість об’єктів житлової нерухомості, 

створених ними. 
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ДОДАТКИ 

 
Додаток А 

 

Структура Цивільного кодексу Франції 1804 р.  

Книга І. Про осіб 

Титули Розділи Підрозділи Статті  

Вступний    1–6 

І. Про користування 

цивільними 

правами і про 

позбавлення цих 

прав 

І. Про користування 

громадянськими правами 

 7–12 

 ІІ. Про позбавлення 

цивільних прав 

І. Про позбавлення цивільних 

прав у зв’язку з втратою 

статусу француза  

17–18 

  ІІ. Про позбавлення 

цивільних прав внаслідок 

вироку суду 

19–33 

ІІ. Про акти 

цивільного стану 

І. Загальні постанови  34–45 

 ІІ. Акти про народження  55–57 

 ІІІ. Акти про шлюб  63–75 

ІІІ. Місце 

проживання 

  102–110 

IV. Про зниклих IV. Про нагляд за 

неповнолітніми дітьми 

батько яких зник 

 141–143 

V. Про шлюб І. Про якості та умови 

необхідні для укладення 

шлюбу 

 144–163 

 IV. Про вимоги щодо 

визнання шлюбу 

нікчемним 

 180–185 

 VI. Про права та 

обов’язки подружжя 

 212–226 

 VIІ. Про розірвання 

шлюбу 

 227 

VI. Про розлучення І. Про причини 

розлучення 

 229–233 

 ІІ. Про порядок 

розлучення 

І. Форми розлучення 234–244 

 IV. Про наслідки 

розлучення 

 295–305 

 V. Про роздільне 

проживання 

 306–311 

VIІ. Про 

батьківство та 

відношення дітей 

до батьків 

І. Про зв’язок між 

батьками і дітьми, 

законними чи 

народженими у шлюбі 

 312–315 
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 ІІІ. Про позашлюбних 

дітей 

І. Про узаконення 

позашлюбних дітей 

331–333 

  ІІ. Про визнання 

позашлюбних дітей 

334–342 

VIІІ. Про 

усиновлення та 

добровільну опіку 

І. Про повне усиновлення  343–367 

 ІІ. Про узаконення за 

допомогою усиновлення 

 368–370 

ІХ. Про владу 

батька 

  371–385 

Х. Про 

неповноліття, про 

опіку та про 

звільнення від 

влади  

І. Про неповноліття  388 

 ІІ. Про опіку І. Про опіку батька та матері 389 

  VІ. Про підстави звільнення 

від опікунства 

427 

  VІІ. Про нездатність до 

опікунства, позбавлення 

права на опікунство та 

усунення від опікунства 

442 

  VІІІ. Про управління, що 

здійснюється опікуном 

450 

  ІХ. Про звітність по опіці 469–472 

 ІІІ. Про звільнення від 

влади батька 

 473–474 

ХІ. Про повноліття, 

про позбавлення 

дієздатності і про 

радника, що 

призначається 

судом 

І. Про повноліття  475–488 

 ІІ. Про позбавлення 

дієздатності 

 489 
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Додаток Б 

 

Структура Цивільного кодексу Франції 1804 р.  

Книга ІІ. Про майно і різні види власності 

Титули Розділи Підрозділи Статті  

І. Про різні види 

майна 

І. Про нерухоме майно  517–526 

 ІІ. Про рухоме майно  527–536 

 ІІІ. Про майно по 

відношенню до його 

власників 

 537–543 

ІІ. Про право 

власності 

  544–546 

 І. Про право набуття 

того, що виробляється з 

речі 

 547–550 

 ІІ. Про право набуття 

того, що поєднується з 

річчю і стає її 

приналежністю 

 551 

  І. Про право набуття по 

відношенню до нерухомого 

майна 

552–564 

  ІІ. Про право набуття по 

відношенню до рухомого 

майна 

565–577 

ІІІ. Про використання, 

особисте 

користування і право 

на житло 

І. Про використання  578–581 

  І. Про права користувача 582–599 

  ІІ. Про обов’язки користувача 600–616 

  ІІІ. Про припинення 

використання 

617–624 

 ІІ. Про особисте 

користування та право 

на житло 

 625–636 

IV. Про сервітути або 

повинності між 

маєтками 

  637–639 

 І. Про сервітути, що 

виникають у зв’язку з 

розташуванням на 

місцевості 

 640–648 

 ІІ. Про сервітути 

встановлені законом 

 

 649–652 

  І. Про загальні стіни та рови 653–673 

  ІІ. Про відстані та особливі 

роботи при забудові 

674 
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  ІІІ. Про право мати вигляд з 

вікна на власність сусіда 

675–680 

  IV. Про водостоки з даху 681 

  V. Про право проходу 682–685 

 ІІІ. Про сервітути, що 

встановлюються за 

волею приватних осіб 

І. Про різні види сервітутів, 

що можуть бути встановлені 

щодо майна 

686–689 

  ІІ. Про встановлення 

сервітутів 

690–696 

  ІІІ. Про права власника майна 

на яке встановлено сервітут 

697–702 

  IV. Про припинення сервітуту 703–710 
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Додаток В 

 

 

Структура Цивільного кодексу Франції 1804 р. 

Книга ІІІ. Про способи набуття власності 

Титули Розділи Підрозділи Статті  

Загальні положення   711–717 

І. Про спадкування І. Про відкриття 

спадщини та її перехід 

до спадкоємців 

 718–724 

 ІІ. Про властивості 

особи необхідні для 

спадкування 

 725–730 

 ІІІ. Про різні способи 

спадкування 

І. Загальні положення 731–738 

  ІІ. Про право представлення 739–744 

  ІІІ. Про спадкування низхідних 

родичів  

745 

  IV. Про спадкування висхідних 

родичів 

746–749 

  V. Про спадкування в побічних 

лініях споріднення 

750–755 

 IV. Про особливі види 

спадкування 

І. Про права дітей народжених 

поза шлюбом, на майно їх 

батька чи матері і про 

спадкування після  

 

  таких дітей, якщо вони 

померли бездітними 

756–776 

  ІІ. Про права того з подружжя, 

який пережив і про права 

держави 

767–773 

 V. Про прийняття 

спадщини та відмову 

від неї 

І. Про прийняття спадщини 774–783 

  ІІ. Про відмову від спадщини 784–792 

  ІІІ. Про інвентарне право, його 

наслідки та обов’язки 

інвентарного спадкоємця 

793–810 

  ІV. Про вакантний спадок 811–814 

 VІ. Про поділ спадку і 

повернення в спадкову 

масу 

І. Про позови щодо поділу та 

його форми 

815–842 

  ІІ. Про повернення в спадкову 

масу 

843–869 

  ІІІ. Про сплату боргів 870–882 

  VІ. Про наслідки поділу і 

гарантії часток 

883–886 

  V. Про скасування поділу 887–892 

ІІ. Про дарування за 

життя і про заповіти 

І. Загальні положення  893–900 
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 ІІ. Про здатність 

розпоряджатися і 

набувати за допомогою 

дарування та заповіту 

 901–912 

 ІІІ. Про частини майна, 

якими можна вільно 

розпоряджатися і про 

дозволені при 

даруванні і відказах 

послаблення 

І. Про частини майна, якими 

можна вільно розпоряджатися 

913–919 

  ІІ. Про послаблення дозволені 

при даруванні і заповідальних 

відказах  

 

920–930 

 ІV. Про дарування за 

життя 

І. Про форму дарування 931–952 

  ІІ. Про виключення з правила 

про безповоротність 

подарованого 

953–966 

 V. Про розпорядження 

заповідача 

І. Загальні правила про форму 

заповітів 

967–980 

  ІІ. Особливі правила щодо 

форми деяких заповітів 

981–1001 

  ІІІ. Про призначення 

спадкоємця і заповідальні 

відкази взагалі 

1002 

  ІV. Про загальний 

заповідальний відказ 

1003–1009 

  V. Про частковий 

заповідальний відказ 

1010–1013 

  VІ. Про приватні заповідальні 

відкази 

1014–1024 

  VІІ. Про виконавців заповітів і 

душоприказників 

1025–1034 

  VІІІ. Про відміну та 

недійсність заповітів 

1035–1047 

 VІ. Про 

розпорядження, що 

допускаються на 

користь внуків 

дарувальника або 

заповідача, чи на 

користь дітей його 

братів та сестер 

 1048–1074 

 VІІ. Про поділи, що 

здійснюються 

батьками чи іншими 

висхідними між їхніми 

низхідними 

 1075–1080 

 VІІІ. Про дарування, 

зроблене у 

 1081–1090 
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дошлюбному договорі 

подружжю і дітям, що 

можуть народитися у 

шлюбі  

 ІХ. Про дарування між 

подружжям згідно з 

дошлюбним договором 

чи впродовж шлюбу 

 1091–1100 

ІІІ. Про 

зобов’язання за 

договором загалом 

І. Загальні положення   1101–1107 

 ІІ. Про істотні умови 

дійсності договорів 

 1108 

  І. Про згоду 1109–1122 

  ІІ. Про можливості сторін 

договору 

1123–1125 

  ІІІ. Про предмет і зміст 

договору 

1126–1130 

  ІV. Про підстави укладення 

договору 

1131–1133 

 ІІІ. Про силу та дію 

зобов’язань 

І. Загальні положення 1134–1135 

  ІІ. Про обов’язок дати що-

небудь 

1136–1141 

  ІІІ. Про обов’язок що-небудь 

робити чи не робити 

1142–1145 

  ІV. Про шкоду та збитки 

внаслідок невиконання 

зобов’язань 

1146–1155 

  V. Про тлумачення договору 1156–1164 

  VІ. Про силу і дію договору по 

відношенню до третіх осіб 

1165–1167 

 ІV. Про різні види 

зобов’язань 

І. Про умовні зобов’язання  

  § 1. Про умову взагалі та 

різні її види 

1168–1180 

  § 2. Про відстрочену умову 

(condition suspensive) 

1181–1182 

  § 3. Про умову щодо 

відміни (condition 

r solutoire) 

1183–1184 

  ІІ. Про строкові зобов’язання 1185–1188 

  ІІІ. Про зобов’язання що 

поділу (OBLIGATIONS 

ALTERNATIVES) 

1189–1196 

  ІV. Про солідарне зобов’язання  

  § 1. Про солідарність між 

кредиторами 

1197–1199 

  § 2. Про солідарність 

боржників 

1200–1216 

  V. Про зобов’язання подільні і 1217–1219 
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неподільні 

  § 1. Про силу та дію 

подільного зобов’язання 

1220–1221 

  § 2. Про силу та дію 

неподільного зобов’язання 

1222–1225 

  ІV. Про зобов’язання 

забезпечене неустойкою 

1226–1233 

 V. Про припинення 

зобов’язань 

 1234 

  І. Про оплату або про 

розрахунок за зобов’язанням 

 

  § 1. Про оплату взагалі 1235–1248 

  § 2. Про оплату зі вступом у 

права кредитора (subrogation) 

1249–1252 

  § 3. Про зарахування оплати 1253–1256 

  § 4. Про пропозицію оплати і 

внесення на зберігання 

(consignation)  

1257–1264 

  § 5. Про уступку майна 

(cession de biens) 

1265–1270 

  ІІ. Про новацію (NOVATION) 1271–1281 

  ІІІ. Про звільнення від боргу 

(REMISE DE LA DETTE) 

1282–1288 

  ІV. Про зарахування 

зобов’язання (COMPENSATION) 

1289–1299 

  V. Про поєднання 1300–1301 

  VІ. Про знищення речі, що є 

предметом зобов’язання 

1302–1303 

  VІІ. Про позови про 

недійсність або розірвання 

договору 

1304–1314 

 VІ. Про докази 

існування та 

виконання зобов’язань 

 1315–1316 

  І. Про письмові докази  

  § 1. Про офіційні акти 1317–1321 

  § 2. Про приватні акти 1322–1332 

  § 3. Про бирки 1333 

  § 4. Про копії документів  1334–1336 

  § 5. Про акти визнання та 

підтвердження 

1337–1340 

  ІІ. Про доказування за 

допомогою свідків 

1341–1348 

  ІІІ. Про припущення 1349 

  § 1. Про припущення 

встановлені законом 

1350–1352 

  § 2. Про припущення не 

встановлені законом 

1353 

  ІV. Про особисте зізнання 1354–1356 

  V. Про присягу 1357 

  § 1. Про вирішальну 1358–1365 
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присягу 

  § 2. Про присягу 

запропоновану судом 

1366–1369 

ІV. Про недоговірні 

зобов’язання 

  1370 

 І. Про підстави подібні 

до договорів 

 1371–1381 

 ІІ. Про 

правопорушення і 

подібні до них 

підстави 

 1382–1386 

V. Про дошлюбні 

договори 

  1387–1592 

VІ. Про продаж І. Про природу та 

форму продажу 

 1582–1593 

 ІІ. Про осіб, які 

можуть купляти чи 

продавати 

 1594–1597 

 ІІІ. Про предмети, які 

можуть продаватися 

 1598–1601 

 ІV. Про обов’язки 

продавця 

 1602–1603 

  І. Про передання 1604–1624 

  ІІ. Про гарантії 1625 

  § 1. Про гарантії у випадку 

відсудження чи очистки 

1626–1640 

  § 2. Про відповідальність 

продавця за недоліки 

проданої речі 

1641–1649 

 V. Про обов’язки 

покупця 

 1650–1657 

 VІ. Про недійсність та 

про розірвання 

продажу 

 1658 

  І. Про право викупу 1659–1673 

  ІІ. Про розірвання продажу на 

підставі її збитковості 

1674–1685 

 VІІ. Про публічний 

продаж 

 1686–1688 

 VІІ. Про переведення 

або уступку боргу та 

інших немайнових 

прав 

 1689–1701 

VІІ. Про міну   1702–1707 

VІІІ. Про договір 

найму 

І. Загальні положення  1708–1710 

 ІІ. Про найм речей  1713–1743 

 ІІІ. Про найм роботи та 

послуг. Про найм слуг 

та робітників 

 1780–1781 

  ІІІ. Про підряд 1787–1792 
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ІХ. Про договір 

товариства 

  1793–1873 

Х. Про позику   1874–1963 

ХІ. Про поклажу та 

секвестр 

  1915-1963 

ХІІ. Про договори з 

ризиком 

  1964–2070 

ХІІІ. Про 

довіреності 

  1984-2010 

ХІV. Про 

поручительство 

  2011-2043 

ХV. Про мирові 

угоди 

  2044-2058 

ХVІ. Про 

затримання особи у 

цивільних справах 

  2059-2070 

ХVІІ. Про заставу   2071-2091 

ХVІІІ. Про привілеї 

та іпотеки 

  2092–2203 

ХІХ. Про примусове 

відчуження та 

задоволення вимог 

кредиторів 

  2204-2218 

ХХ. Про давність   2219-2281 
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Додаток Г 

 

 

Порівняльна таблиця з обґрунтуванням змін до Цивільного кодексу України 

 

№ 

з/п 

Діючі положення ЦК України Запропоновані зміни (виділено 

курсивом) 

 

1. Пропозиція, щодо розширення переліку випадків обмеження цивільної 

дієздатності та впровадження інституту судового порадника (зміни вносяться в 

ст.ст. 36, 37 та 38 ЦК України). 

 Стаття 36. Обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи 

1. Суд може обмежити цивільну 

дієздатність фізичної особи, якщо 

вона страждає на психічний розлад, 

який істотно впливає на її здатність 

усвідомлювати значення своїх дій та 

(або) керувати ними. 

2. Суд може обмежити цивільну 

дієздатність фізичної особи, якщо 

вона зловживає спиртними напоями, 

наркотичними засобами, токсичними 

речовинами, азартними іграми тощо і 

тим ставить себе чи свою сім'ю, а 

також інших осіб, яких вона за 

законом зобов'язана утримувати, у 

скрутне матеріальне становище. 

3. Порядок обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи 

встановлюється Цивільним 

процесуальним кодексом України. 

4. Цивільна дієздатність фізичної 

особи є обмеженою з моменту 

набрання законної сили рішенням 

суду про це. 

 

Стаття 36. Обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи 

1. Суд може обмежити цивільну 

дієздатність фізичної особи, якщо вона 

страждає на психічний розлад, який 

істотно впливає на її здатність 

усвідомлювати значення своїх дій та 

(або) керувати ними. 

2. Суд може обмежити цивільну 

дієздатність фізичної особи, якщо вона 

зловживає спиртними напоями, 

наркотичними засобами, токсичними 

речовинами, азартними іграми тощо і 

тим ставить себе чи свою сім'ю, а також 

інших осіб, яких вона за законом 

зобов'язана утримувати, у скрутне 

матеріальне становище. 

3. Суд може обмежити цивільну 

дієздатність фізичної особи, якщо вона 

веде марнотратний спосіб життя, 

внаслідок якого вона обтяжена або 

може бути обтяженою боргами в 

такому обсязі, що завдає чи може 

завдати їй значної майнової шкоди, 

може поставити у скрутне 

матеріальне становище її або членів її 
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сім’ї чи інших осіб, яких вона за 

законом зобов’язана утримувати, або 

створює загрозу невиконання 

зобов’язань перед кредиторами. 

4. Порядок обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи 

встановлюється Цивільним 

процесуальним кодексом України. 

5. Цивільна дієздатність фізичної 

особи є обмеженою з моменту набрання 

законної сили рішенням суду про це. 

 Стаття 37. Правові наслідки 

обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи 

1. Над фізичною особою, цивільна 

дієздатність якої обмежена, 

встановлюється піклування. 

2. Фізична особа, цивільна 

дієздатність якої обмежена, може 

самостійно вчиняти лише дрібні 

побутові правочини. 

3. Правочини щодо 

розпорядження майном та інші 

правочини, що виходять за межі 

дрібних побутових, вчиняються 

особою, цивільна дієздатність якої 

обмежена, за згодою піклувальника. 

Відмова піклувальника дати згоду 

на вчинення правочинів, що виходять 

за межі дрібних побутових, може бути 

оскаржена особою, цивільна 

дієздатність якої обмежена, до органу 

опіки та піклування або суду. 

4. Одержання заробітку, пенсії, 

стипендії, інших доходів особи, 

цивільна дієздатність якої обмежена, 

та розпоряджання ними здійснюються 

Стаття 37. Правові наслідки 

обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи 

1. Над фізичною особою, цивільна 

дієздатність якої обмежена, 

встановлюється піклування. 

2. Фізична особа, цивільна 

дієздатність якої обмежена, може 

самостійно вчиняти лише дрібні 

побутові правочини. 

3. Правочини щодо розпорядження 

майном та інші правочини, що виходять 

за межі дрібних побутових, вчиняються 

особою, цивільна дієздатність якої 

обмежена, за згодою піклувальника. 

Відмова піклувальника дати згоду 

на вчинення правочинів, що виходять за 

межі дрібних побутових, може бути 

оскаржена особою, цивільна 

дієздатність якої обмежена, до органу 

опіки та піклування або суду. 

4. Одержання заробітку, пенсії, 

стипендії, інших доходів особи, 

цивільна дієздатність якої обмежена, та 

розпоряджання ними здійснюються 

піклувальником. Піклувальник може 



 

 

211 

піклувальником. Піклувальник може 

письмово дозволити фізичній особі, 

цивільна дієздатність якої обмежена, 

самостійно одержувати заробіток, 

пенсію, стипендію, інші доходи та 

розпоряджатися ними. 

5. Особа, цивільна дієздатність 

якої обмежена, самостійно несе 

відповідальність за порушення нею 

договору, укладеного за згодою 

піклувальника, та за шкоду, що 

завдана нею іншій особі. 

 

письмово дозволити фізичній особі, 

цивільна дієздатність якої обмежена, 

самостійно одержувати заробіток, 

пенсію, стипендію, інші доходи та 

розпоряджатися ними. 

5. Особа, цивільна дієздатність якої 

обмежена, самостійно несе 

відповідальність за порушення нею 

договору, укладеного за згодою 

піклувальника, та за шкоду, що завдана 

нею іншій особі. 

6. Особі, дієздатність якої 

обмежена внаслідок марнотратства 

призначається судовий порадник. 

Судовий порадник: консультує особу, 

дієздатність якої обмежена внаслідок 

марнотратства, щодо фінансових 

витрат та обмежує їх; надає згоду 

особі, дієздатність якої обмежена 

внаслідок марнотратства, на вчинення 

правочинів (що виходять за межі 

дрібних побутових). 

 

 Стаття 38. Поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи, цивільна 

дієздатність якої була обмежена 

1. У разі видужання фізичної 

особи, цивільна дієздатність якої була 

обмежена, або такого поліпшення її 

психічного стану, який відновив у 

повному обсязі її здатність 

усвідомлювати значення своїх дій та 

(або) керувати ними, суд поновлює її 

цивільну дієздатність. 

2. У разі припинення фізичною 

особою зловживання спиртними 

напоями, наркотичними засобами, 

Стаття 38. Поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи, цивільна 

дієздатність якої була обмежена 

1. У разі видужання фізичної особи, 

цивільна дієздатність якої була 

обмежена, або такого поліпшення її 

психічного стану, який відновив у 

повному обсязі її здатність 

усвідомлювати значення своїх дій та 

(або) керувати ними, суд поновлює її 

цивільну дієздатність. 

2. У разі припинення фізичною 

особою зловживання спиртними 

напоями, наркотичними засобами, 
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токсичними речовинами, азартними 

іграми тощо суд поновлює її цивільну 

дієздатність. 

3. Піклування, встановлене над 

фізичною особою, припиняється на 

підставі рішення суду про поновлення 

цивільної дієздатності. 

4. Порядок поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи, цивільна 

дієздатність якої була обмежена, 

встановлюється Цивільним 

процесуальним кодексом України. 

 

токсичними речовинами, азартними 

іграми тощо суд поновлює її цивільну 

дієздатність. 

3. Дієздатність поновлюється на 

підставі висновку та рекомендації 

судового порадника у разі припинення 

особою марнотратного способу 

життя. 

4. Піклування, встановлене над 

фізичною особою, припиняється на 

підставі рішення суду про поновлення 

цивільної дієздатності. 

5. Судовий порадник відкликається 

на підставі рішення суду про 

поновлення цивільної дієздатності. 

6. Порядок поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи, цивільна 

дієздатність якої була обмежена, 

встановлюється Цивільним 

процесуальним кодексом України. 

 Обґрунтування: 

Перша книга Цивільного кодексу Франції 1804 р. завершувалася статтями 

про судового порадника. Його призначав суд щодо марнотратних людей, щоб 

обмежити їхні витрати. Без дозволу судового порадника марнотратник не мав 

права вчиняти жодних правочинів майнового характеру. Вважаємо, що ідея 

впровадження в українське цивільне законодавство інституту судового 

порадника щодо марнотратних осіб є актуальною з наступних причин.  

Цивільний кодекс України у ст. 36 передбачає, що суд може обмежити 

цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, 

який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) 

керувати ними (ч. 1), або якщо вона зловживає спиртними напоями, 

наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим 

ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом 

зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище (ч. 2). 

Однак, марнотратність не можна вважати наслідком психічного розладу, 

який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) 

керувати ними, вона не завжди проявляється у зловживанні алкоголем, 
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наркотиками чи азартними іграми. Марнотратство може проявлятися у 

придбанні непотрібних речей, витраті грошей на розваги тощо. Придбання 

речей дає марнотратникам тимчасове позбавлення від неспокою і тривоги – чи 

то через психологічну травму в минулому, депресії, невдоволення життям або 

через загальне відчуття самотності. Такі деструктивні підсвідомі думки і 

відчуття можуть перешкоджати здатності приймати зважені фінансові рішення, 

як наслідок, незважаючи на досить високий рівень доходу марнотратника, у 

нього виникає заборгованість з комунальних платежів, податків, він бере 

необґрунтовані позики тощо, які потім складно повернути.  

На наш погляд, в даному випадку немає потреби у встановленні опіки чи 

піклування. Достатньо призначити судового порадника, скажімо психолога за 

фахом, який би обмежував витрати марнотратника, допомагав приймати 

раціональні фінансові рішення та надавав психологічну допомогу. Метою 

запропонованих змін є захист прав та інтересів особи, яка веде марнотратний 

спосіб життя, а також членів її сім’ї та кредиторів, запобігання безпритульності, 

злидням тощо. 

 

2. Пропозиція щодо впровадження більш тривалої позовної давності до вимог, 

що виникли у зв’язку з істотними недоліками проданої житлової 

нерухомості (зміни до ст. 258 ЦК України) 

 Стаття 258. Спеціальна позовна 

давність 

1. Для окремих видів вимог 

законом може встановлюватися 

спеціальна позовна давність: 

скорочена або більш тривала 

порівняно із загальною позовною 

давністю. 

2. Позовна давність в один рік 

застосовується, зокрема, до вимог: 

1) про стягнення неустойки 

(штрафу, пені); 

2) про спростування 

недостовірної інформації, поміщеної у 

засобах масової інформації. 

У цьому разі позовна давність 

обчислюється від дня поміщення цих 

Стаття 258. Спеціальна позовна 

давність 

1. Для окремих видів вимог законом 

може встановлюватися спеціальна 

позовна давність: скорочена або більш 

тривала порівняно із загальною 

позовною давністю. 

2. Позовна давність в один рік 

застосовується, зокрема, до вимог: 

1) про стягнення неустойки 

(штрафу, пені); 

2) про спростування недостовірної 

інформації, поміщеної у засобах 

масової інформації. 

У цьому разі позовна давність 

обчислюється від дня поміщення цих 

відомостей у засобах масової 
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відомостей у засобах масової 

інформації або від дня, коли особа 

довідалася чи могла довідатися про ці 

відомості; 

3) про переведення на 

співвласника прав та обов'язків 

покупця у разі порушення 

переважного права купівлі частки у 

праві спільної часткової власності 

(стаття 362 цього Кодексу); 

4) у зв’язку з недоліками 

проданого товару (стаття 681 цього 

Кодексу); 

5) про розірвання договору 

дарування (стаття 728 цього Кодексу); 

6) у зв’язку з перевезенням 

вантажу, пошти (стаття 925 цього 

Кодексу); 

7) про оскарження дій виконавця 

заповіту (стаття 1293 цього Кодексу). 

 

інформації або від дня, коли особа 

довідалася чи могла довідатися про ці 

відомості; 

3) про переведення на співвласника 

прав та обов'язків покупця у разі 

порушення переважного права купівлі 

частки у праві спільної часткової 

власності (стаття 362 цього Кодексу); 

4) у зв’язку з недоліками проданого 

товару (стаття 681 цього Кодексу); 

5) про розірвання договору 

дарування (стаття 728 цього Кодексу); 

6) у зв’язку з перевезенням 

вантажу, пошти (стаття 925 цього 

Кодексу); 

7) про оскарження дій виконавця 

заповіту (стаття 1293 цього Кодексу). 

3. Позовна давність в десять років 

застосовується до вимог, що виникли у 

зв’язку з недоліками проданої житлової 

нерухомості. У разі, якщо внаслідок 

таких недоліків заподіяно шкоду 

життю чи здоров’ю фізичної особи – 

позовна давність становить 20 років. 

 Обґрунтування: 

У Цивільному кодексі Франції 1804 р. значно триваліші строки позовної давності 

у правовідносинах щодо нерухомості. Зокрема, у разі продажу нерухомого майна строк 

позовної давності становив 10 років, а якщо власник проживав в іншому окрузі, ніж 

той, де знаходилась продана ним нерухомість – 20 років. Архітектор і підрядник несли 

відповідальність за недоліки збудованих ними об’єктів протягом 10 років. Вважаємо, 

даний досвід варто запозичити та внести подібні зміни у ст. 258 ЦК України.  

Спеціальний строк позовної давності у такому разі можна обмежити десятьма 

роками та застосовувати лише щодо житлової нерухомості. Двадцятирічний строк 

позовної давності варто встановити для тих випадків, коли внаслідок недоліків 

житлової нерухомості заподіяно шкоду життю чи здоров’ю фізичної особи. Підставою 

для такої пропозиції є усвідомлення того, що недоліки нерухомого майна не завжди 
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помітні одразу. Інколи вони проявляються лише через кілька років, а для доведення 

вини продавця чи забудовника, шкідливого впливу цих недоліків на життя та здоров’я 

покупця потрібний тривалий збір доказів та проведення експертиз. Метою таких змін є 

захист прав покупців житла, підвищення відповідальності власників за підтримання 

його належного стану, а забудовників – за якість створених ними житлових об’єктів. 

 


